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  اعالمیٔه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  در رابطه با انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی افغانستان
  ۲۰۰۵ر اکتوب۳۰ مطابق ۱۳۸۴ عقرب ۸مورخ

 
 را پیوسته به حیث جدی ترین و عاجل غیر نظامی ساختن قدرتافغانستان مسالٔه  نهضت آیندٔه

ترین موضوع تکوین دموکراسی و پاگیری نهاد های حاکمیتِ  غیر جهادی در افغانستان مطرح کرده 

ارگانهای اعمال همراه با غیر نظامی شدِن زنده گی سیاسی ، راه یافتن نماینده گان واقعی مردم به . است

حاکمیت و مراجع قانونگذار، یگانه ضامن استقرار صلح و آرامش و فضای دموکراتیک برای ایجاد یک 

نیرو های مترقی و نخست از همه نهضت آیندٔه افغانستان از هر حرکت . دولت واقعًا دموکراتیک است
 قوتهای ارتجاعی باشد ، سازنده و پیشرو که در جهت تثبیت دموکراسیِ  واقعی و طرد و خنثی سازی

 .حمایت میکنند

کار زاری که چندی پیش در کشور زیر نام انتخابات پارلمانی و شورا های والیتی به راه انداخته 

. شد، در چوکات برنامه هایی بود که با اصول و موازین ایجاد یک دولتِ  مستقل افغانی همسویی ندارند

تراتیژیک امریکا در منطقه و جهان طرح گردیده اند و به این برنامه ها در مطابقت با خواستهای اس

هیچوجه به استقرار یک نظام واقعاً  دموکراتیک که حاکمیت را به خلق افغانستان واگذار کند، نخواهد 

تجارب دهه های اخیر در جهان نشان داده اند که راه اندازی انتخابات فرمایشی در شرایطی که . انجامید

حضور نداشته باشند یا در اثر اقداماتِ  " وضعیت سیاسی" ک ، مردمی و پیشرو در نیرو های دموکراتی

هیئتهای حاکمه از امکانها و وسایل الزم سیاسی و مالی جهت اشتراک در کارزار های انتخاباتی بر 

 .خوردار نباشند، نتیجٔه انتخابات چیزی جز استقرار نظامهای مستبد و ضد مردمی نخواهد بود

احساس مسئولیت تاریخی در قبال سرنوشت مردم افغانستان و استقالل   افغانستان بانهضت آیندٔه
 :کشور، اعالم میدارد

تشتت نیرو . روند تکوین نهاد های دولتی در افغانستان با تضاد های جدیی همراه است  -۱

های چپ و دموکراتیک از یکسو و سلطٔه ارتجاع قرون وسطایی در وجود بازمانده های 

سوی دیگر، کشور را فاقد یک الترناتیف سیاسیِ  واقعاً دموکراتیک و مردمی جهادی از 

 نظامی،امکانات عظیم مالی و شبکه های گستردٔه اطالعاتی -سیادت سیاسی. ساخته است

اندیشه های . یکسره در اختیار نیرو های ارتجاعیِ  وابسته به امپریالیزم قرار دارند

و پیشرو به بهانه های ضدیت با مذهب و عنعنات ادخواهانه ددموکراتیک و فعالیتهای 

توده های زحمتکش در تحت فضای ترعیب و فشار مستقیم . مردم سرکوب میگردند

گروههای مسلح و جنگساالران جهادی، امکانِ  بیان نیاز ها و مطالبات خود را نداشته، از 

اسیی برای یک پس در چنین شرایط که نیروی سی. تبارز ارادٔه سیاسی شان ابا میورزند

الترناتیف مترقی و دموکراتیک در کشور وجود ندارد، راه اندازی انتخابات جز صحه 

امریکا با .گذاشتن بر حاکمیت کنونیِ  ارتجاع ، نتیجٔه دیگری از پی نمیتواند داشته باشد

 نتایج انتخابات را – که خود در ایجاد آن سهیم بوده است –درک وضعیت سیاسی کشور 

انتخابات در افغانستان در واقعیت امر به حاکمیت موجود یک . انسته استاز قبل مید

ظاهر دموکراتیک میبخشد ، بی آنکه ماهیت اصلی آن را که مغایر منافع مردم زحمتکش 

امریکا برای تحقق برنامه های بعدی خود و تحمیل . افغانستان است ، دگرگون سازد

فغانستان نیازمند برگزاری چنین انتخابات و توافقات و قرار داد های دوجانبه بر دولت ا

  .موجودیت یک ارگان تقنینی بود

با تمام اصول " انتخاباتِ غیرحزبی" اعالم قانون احزاب و به دنبال آن راه اندازی  -۲

اگر احزاب سیاسی نتوانند در انتخابات پارلمانی . جهانشمولِ  دموکراسی مغایرت دارد

ِ  وجودی آنها  چیست؟ مگر نفی صالحیت سیاسی احزاب، شرکت کنند پس برهان

 کشور را به سوی تمهیدی برای استقرار دیکتاتوریِ  فردی یا گروهی نیست و این امر

ِ  وابسته به امریکا نمیبرد؟  ساختن سلب " قانونی" حاکمیت یک الیگارشی دایمی

صالحیت احزاب ، گونٔه دیگری از روحیٔه جنگساالریست که هنوز در پنداشت حاکمان 

 .کنونی تداوم دارد

که نی در وضعیت سیاسی حضور دارند و  ( وظیفٔه عناصر و حلقات مترقی و دموکراتیک -۳

همانا تشدید روند تشکل ) نوز تشکل الزم در وجود سازمانهای نیرومند یافته اندنی ه
 آن .خویش و افشای همه جانبٔه ماهیت نظام عقبگرا و وابستٔه کنونی در افغانستان است

عده از گروه ها و افرادی که روزی به جنبش چپ افغانی تعلق داشتند و ممکن با نیت 

 واقعیت امر در بازیِ  سیاسیی گیر افتادند که هدف نیک در انتخابات شرکت کردند، در

در شرایطی که نیرو های چپ و دموکراتیک . آن دموکراتیک جلوه دادن نظام بود

هیچگونه زمینٔه حضور در وضعیت سیاسی ندارند و به بهانه های گوناگون مورد پیگرد 

 انداز سیاسی قرار میگیرند، شرکت کردن در انتخابات یک اقدام بیهنگام و فاقد چشم

نهضت آیندٔه . برای جنبش مترقی و نیرو های تحول طلب و روشنگر جامعٔه افغانیست
افغانستان پیوسته در جهت حفظ استقالل سازمانی و سیاسی نیرو های چپ واقعی تالش 
ورزیده ، عناصر دموکرات و حلقات پیشرو را از خطر مستحیل شدن در اقدامات و 

 .پریالیزم هشدار میدهدکارزار های عوامفریبانٔه ام

استفاده از . انتخابات در افغانستان با انتخابات در نظامهای بورژوایی تفاوت سرشتی دارد -۴

پارلمانهای بورژوایی یا گزینش پارلمانتاریزم به حیث استراتیژی گذار به جامعٔه مبتنی بر 

کراتیک در عدالت واقعی اجتماعی ، در شرایطی مطرح اند که نیرو های الترناتیفِ  دمو

این نیرو ها از امکانهای نهاد های سیاسیِ  قدرت و دستگاه .  عرصه ها حضور دارندمتما

های اطالعات جهت تشکل دادن یک اکثریت بالفعل به منظور دگرگونسازی ماهیتِ  

اما در شرایط کنونی افغانستان ، هدف از راه اندازی انتخاباتِ  . قدرت ، استفاده میکنند

ستقرار دموکراسی نی ، بل استقرار یک نظام وابسته بود که از نگاه ماهیت به غیر حزبی ، ا

نهضت آیندٔه افغانستان بر آن است که . ارتجاع تاریک اندیش و قرون وسطایی تکیه دارد

توجه نکردن به ماهیت اقداماتِ  فورمالیستی که از سوی امپریالیزم راه اندازی میشوند ، 

در افغانستان امروز هنوز پارلمانتاریزم مطرح نیست؛ . دباعث کجرویهای سیاسی میگرد

در حال حاضر تنها مکرو پروسٔه استقرار سیادت سرمایٔه جهانی و تحکیم مواضع 
 شرکت در راستای سازگار با این مکرو پروسه با منافع مردم .هژمونیک امریکا مطرح اند

 .افغانستان مغایرت دارد

 :زانِ  چپ و دموکرات دعوت میکند تا نهضت آیندٔه افغانستان از تمام مبار -۵

مسالٔه استقرار دموکراسی واقعی را به حیث مسالٔه کلیدیِ  حل معضالت  -
سیاسی کشور، در برابر ماهیت ارتجاعی و غیر دموکراتیک نهاد های نظام 

  حاکم در افغانستان قرار دهند؛
       در  حلقات و حوزه های خود را تشکیل داده با نهضت آیندٔه افغانستانـ    

   .تماس شوند
به حیث » حزب مردم افغانستان« رویداد های اخیر انتخاباتی با وضاحت ثابت ساختند که تنها ایجاد 

سازمان بزرگِ  متعلق به تمام طبقات و اقشار زحمتکش کشور، شرط حضور یابی جنبش چپ در وضعیت 

  .سیاسی کشور است

  

  !مردم افغانستانپیروز باد دموکراسیِ  واقعی ، ضامن حاکمیت  -

حزب مردم افغانستان و -۳.  صدیقی  از احمد ضیأ–برخی ویژه گیهای اقتصاد بازار آزاد - ۲.  از عبدالله نایبی – یک سند نقاد و راهگشا – مرامنامٔه حزب مردم افغانستان - ۱:در این شماره
شیوه های مبارزه و مسألٔه -نهضت آیندٔه افغانستان  -۶ از هادی ابوی – میخی بر تابوت دموکراسی  -۵.ن. از ع– پاسخ به یک دوست -۴.  از بارق شفیعی –ن اجتماعی زحمتکشان روا

    از قدیر حبیب) داستان کوتاه (  آموزش  -۸. ن. از ع– وسایل استقرار هژمونی امپریالیزم در افغانستان -  سازمانهای غیر حکومتی  -۷ص . از ض –انتخابات 
  org.ayenda.www افغانستان آدرس انترنتی نهضت آیندٔه
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 - ۱ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 

  

  عبدالله نایبی                                                
 
  
  

  »حزب مردم افغانستان« مرامنامٔه 
  یک سند نقاد و راهگشا

  )انجوهای ایدیالوژک افغانی و افسانٔه بینش  فرا طبقاتی (
              

  ورود-۱   
 سند نقاد؟؟ یک«  نبشته یی را زیر عنوان ۲۰۰۵ سال ۱۲و۱۱در شماره های » دیدگاه«نشریٔه      

  .به نشر رسانیده است. روغ.ح.از قلم آقای س»مرامنامٔه حزب مردم افغانستان  درحاشیٔه  

پرداختن به (بپردازیم  برخی مسایل مطروحه در این نبشته      پیش ازآنکه به تحلیل وبررسی

ه تمام بررسی تمام موضوعات انعکاس یافته در آن نبشته از حوصلٔه این مقال بیرون است ، با آنک

" و " زبان سیاسی " برداشت مانرا از ) آنها به جز دو سه مورد فرعی قابل بازنگری و نقد جدی اند

  !ارایه میداریم" نقد

از » یک سند نقاد؟؟« آن نبشته و بهره گیری نگارندٔه انسجام تیماتیک     در بارٔه چگونگی 

 به موضوع و فروگذاشتهای جدی اندیشه های دیگران که با سرهم بندی کردن نقل قولهای بی ربط

نام اثر، زبان اثر، نوسیندٔه اثر ، جای چاپ ، تاریخ چاپ ، صفحٔه مورد نظر هیچگاهی ( در ذکرمنابع 

همراه است ، داوری را به خواننده گان آگاه و خو گرفته با شگرد ) بطور سیستماتیک بیان نشده اند

ازروشهای » منابع«  درپایان نبشته به عنوان ارایٔه لیست چند کتاب. های تحلیل علمی ، میگذاریم 

  .اکادمیکِ  پژوهشِ علمی به دوراست

  

   دو تذکار-۲
  

  "سیاست در زبان"و " زبان در سیاست: " الف
زبانی که یک ایدیالوژی را . زبانی که یک سیاست را بیان میدارد، با خود این سیاست گره دارد     

گفتمانِ  یک )  concepts(به دیگر سخن ، مفاهیمِ  . یخیزدبیان میدارد از خود این ایدیالوژی برم

ایدیالوژی ، یک سیاست یا یک تیوری ، نخست ازهمه بر بنیاد خود آن ایدیالوژی ، خود آن 

در عرصه های علوم نیز ، مفاهیم بسته به ساحٔه شناخت . سیاست یا خود آن تیوری تکوین مییابند

توجه نکردن به بار معنایی مفاهیم و واژه ها در . گردندو بسته به دگرگونی شناخت ، دگرگون می

پیوندبا متن اندیشه ییی که آنها را بکار میگیرد ، باعث سؤ تفاهم های جدی و حتی کج بحثی های 

  .زیانبار میگردد

وقتی آمریکا ادعا دارد که از آزادی و  .زبان یک سیاست ، خود، یک سیاست است     

" خود در رابطه با مفاهیم" بینش سیاسی"کند ، درواقعیت امر ازدموکراسی در جهان دفاع می

مفاهیم آزادی و دموکراسی که در بیانیه های رسمی آمریکا . دفاع میکند" دموکراسی " و " آزادی

، ورنه باعث سؤ  باید در متن ایدیالوژی رسمی آمریکاجاداده شوند به کار گرفته میشوند،

آزادی امریکا یی ، عمدتاً  آزادی مالکیت ، آزادی سرمایه . هند بودتفاهم های ویرانگر برای بشر خوا

دموکراسی آمریکایی ، . ، آزادی لشکرکشی و غیره است" اضافه ارزش" گذاری ، آزادی تصاحب 

ً  دموکراسی ضامن حفظ و بقای  آزادی " ، " آزادی سرمایه گذاری"، " آزادی مالکیت"عمدتا

به یقین ضامن " دموکراسی امریکایی . " است... و" رکشیآزادی لشک"، " تصاحب اضافه ارزش

دموکراسی " خواندن ،"آزادی بشر" را" آزادی امریکایی. "است " آزادی امریکایی " حفظ 

ً  برای استقرار " دموکراسی جهانشمول"را "امریکایی قلمداد کردن ، یا از سر ناآگاهیست یا عمدا

  .سیادت امریکا ترویج میگردد

سخن میرانند، محتوای جانبدار این مفاهیم " دموکراسی"و " آزادی"که مارکسیستها از      زمانی 

آزادی "و " آزادی لشکر کشی"، " آزادی استثمار"در بینش مارکسیستی ،. را هرگز پنهان نمیکنند

دموکراسی "نمیگردند ؛ در بینش مارکسیستی ،" آزادی"مشمول مفهوم " مالکیت بروسایل تولید

مارکسیزم . به هیچوجه مشمول مفهوم دموکراسی نمیگردد" استثمار و لشکر کشی ِضامن آزادی

آزادی مالکیت بر وسایل "است ، " سلب آزادی بشر"در حقیقت امر" آزادی استثمار"نشان داد که 

  .است" سلب آزادی بشر"، " تولید

م چون بر آنیم که      ما جانبدار بودن اندیشه های مان را با علمی بودن آنها همپیوند میدانی

که هستی را به طور وارونه در شعور ( ، نقاب از ُرخ ایدیالوژی  فی نفسه دستاورد های علوم ،

 –بر میدارد و راه را برای اشاعٔه حقایق در بارٔه ستم پنهانیِ مناسبات اجتماعی ) انعکاس میدهد
مقوالت و .  میسازنداقتصادیِ  مبتنی بر مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله ، هموار تر

مفاهیم مارکسیستی ، از پی یک نقد عمیق ضد ایدیالوژیک تدوین یافته اند و به یقین برای 

  !کسانیکه ایدیالوژیک می اندیشند ، قابل استفاده و درک نیست

     باید ایدیالوژک بودن تفکرهایِ  به ظاهر غیر ایدیالوژیک را نشان داد و پرده ازروی عملکرد 

  .است" نقد"و این کار، وظیفٔه . نها برداشت طبقاتی آ

  :نقد از دیدگاه چپ بنیادی: ب
  .درباال توضیح داده شد که مفاهیم یک عرصٔه تفکر با خود آن عرصٔه تفکر پیوند دارند     

     نقد یک عرصٔه تفکر ناگزیر از نقد مفاهیم و مقوالت آن عرصه آغاز میگردد، چون ، مفاهیم ، 

شناخت اند که براساس آنها تحلیل و ارایٔه احکام در بارٔه یک موضوع شناخت ، گرهگاههای تفکر و 

تنها با تحلیل همین مفهوم که گرهگاه . را در نظر بگیریم " آفرینش"مثالً  مفهوم . صورت میپذیرد

مفهوم آفرینش . تمام پرداختهای تیولوژیک است ، میتوانیم به اصول بنیادی تیولوژی دست یابیم

. را" آفریده"و مفهوم " آفرینشگر"مفهوم : قی دو مفهوم دیگر را از قبل مفروض میداردازنگاه منط

" پرولتاریا"به همینگونه مفهوم . ، مستقیماً  به مفهوم آفرینشگر و مذهب میرساند" آفرینش"مفهوم 

ً  ازنگاه زمانی(از نگاه منطقی  "  ، "وسایل تولید" ، " تولید ارزش"، " سرمایه"مفاهیم ) نی حتما

هم کار برد . را مفروض میدارد" مالکیت خصوصی بر وسایل تولید"، "ارزش اضافی"، " نیروی کار

جانبدار " پرولتاریا"و هم کار برد مفهوم ) تیولوژی را در خود دارد( جانبدار است" آفرینش"مفهوم 

بان ایدیالوژیک را در ز" پرولتاریا" بورژوازی هیچگاهی مفهوم ) . استثمار را در خود دارد( است 

از نقد مفاهیم ) به مفهوم بر هم زدنِ وضع موجود( پس نقد بنیادیِ  انقالبی ! خود به کار نمیگیرد 

نقد راستین به تحلیل پاسخها نمی پردازد؛ نقد راستین به تحلیل پرسشها «  .آغاز میگردد
ه وسیلٔه مفاهیم نقد ازآنجا که مسایلِ  پرسشهای ایدیالوژیک ب). ترجمه ازماست( )۱(»میپردازد 

پس نقد .  ایدیالوژیک پرسشگر را در خود دارند- ناشده مطرح میگردند ، ناگزیر مواضع اندیشه یی 

و احکام ، بدون نقد مفاهیم و مقوالتی که اندیشه ها و احکام نامبرده را انتقال " اندیشه ها"بنیادیِ  

ی ، اندیشه های ماتریالستی را انتقال نمیشود با مفاهیم و مقوالت تیولوژ. میدهند ، ممکن نیست 

. به همینگونه مفاهیم و مقوالت مارکسیزم ، با بیان ایدیالوژی بورژوایی سازگارنخواهد بود. داد

مفاهیم و مقوالتی را که ما در مرامنامٔه حزب مردم افغانستان به کار گرفته ایم به یقین با بینش و 

شمشیر «:۴ ، ص ۷ دیدگاه شماره ( میپندارند » توهم «زبان کسانی که جهانبینی علمی دوران ما را

بدینگونه ، ما نخست از همه نقد مان را متوجه . همخوانی ندارند) »بازی با تو هم تا چه وقت ؟؟؟

  .میسازیم) غیر علمی ( مفاهیم ایدیالوژیک 

  

  ! خلط مبحث -۳
  

  :چنین آمده است» ....یک سند نقاد ؟؟؟ «در آغاز        

و »  آیا ما با گلوبالیزم موافقت کنیم یانه؟«: این سوال را مطرح میکند که » یندهآ«جریدٔه «

  :آمده است» آینده«منتشره جریدٔه » مرامنامٔه حزب مردم افغانستان«در

جهانی شدن سرمایه در واقع یک جهانی  . امپریالیزم یکی از بارزترین ویژگی های دوران ماست ....«

 را برای انکشاف و انباشت خود – ازجمله جنگ -سرمایه تمام وسایلیعنی . شدن امپریالیستی است

ویژه گی ..... افغانستان در چوکات همین روند تحت اشغال امپریالیزم واقع شده است. به کار میگیرد

تشدید نا برابری میان شمال و جنوب یعنی : ... های جهانی شدن سرمایه ونیوامپریالیزم ازینقرار اند

ای سرمایه و مناطق اطراف سرمایه داری ، افزایش سرسام آور فقر و بینوایی در بین متروپول ه

گسترش ساحه منافع ... کشور های اطراف سرمایه داری که باعث تشدید تروریزم میگردد 

  ...ستراتژک امپریالیزم به بهانٔه صدور دموکراسی و یا حمایت از آن

پروسٔه ایجاد یک دولت افغانی ...  شده است افغانستان مشمول ساحٔه نفوذ ستراتژیک امپریالیزم

ویژگی های یک دولت مستقل ... وابسته به امریکا و غرب به بنبست های جدی مواجه شده است 

افغانی مبارزه علیه نیرو های اشغالگر را سمتدهی خواهد کرد و غرب با پاگیری چنین دولتی 

  »...سرموافقت ندارد 



 - ۲ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
با افغانستان » گلوبالیزم«هم به لحاظ تبیین رابطٔه » گلوبالیزم«ق این بیانات هم به لحاظ تبیین دقی

و هم به لحاظ تبیین تحول ساختاری در ژیوپولیتیک افغانستان ، که یک پدیدٔه اساسأ جدید است 

  . ، نیازمند باز سنجی همه جانبه اند

  ».تفاوت گذاشت» امپریالیزم«و » گلوبالیزم«نخست باید در میان دو مفهوم 

برخالف آنچه از ( و برداشتهای گوناگون از آن آمده است که " گلوبالیزم"عد مطالبی در بارٔه      ب

هیچگونه رابطه یی با مرامنامٔه حزب مردم افغانستان ندارند ، ) عنوان نبشته انتظار ُبرده میشود

سوال در مرامنامٔه حزب مردم افغانستان به کار گرفته شده است و نی " گلوبالیزم"چون نی مفهوم 

  .در آن مطرح گردیده است» آیا ما با گلوبالیزم موافقت کنیم یا نه ؟« 

که خود یک (روشن کردن مفهوم گلوبالیزم بود » .....یک سند نقاد؟؟؟«     اگر منظور نگارندٔه 

درحاشیٔه مرامنامٔه «باید آن را زیر عنوان دیگری نشر میکرد ، نی زیر عنوان ) موضوع جالب است

  .، تا باعث خلط موضوع و سؤ برداشت نمیشد» نستانحزب مردم افغا

     با تُاسف ، از خوانش بخش نخست آن نبشته چنین استنباط میشود که گویا مرامنامٔه حزب 

برعکس ، مرامنامٔه !! را رد کرده است یا آن را دقیق در نیافته است " گلوبالیزم"مردم افغانستان ، 

را به حیث دقیق ترین  "جهانی شدن سرمایه "  وستهحزب مردم افغانستان با وضاحت تمام پی

مفهوم اقتصاد سیاسی معاصر مطرح کرده است و خطوط ّکلی برداشت ما را از آن انعکاس داده 

موضوع  "جهانی شدن سرمایه" و "گلوبالیزم" البته مطالعه و بررسی رابطه بین مفاهیم. است 

بار شدیداً  ایدیالوژک دارد " گلوبالیزم"ه مفهوم مهمی است که باید به آن پرداخت ، ولی از آنجا ک

ِ  سرمایه را کتمان میکند و خود نگارندٔه  یک سند « وچی بسا که ماهیت جهانگستری بیداد

ما آن را  در مرامنامٔه حزب مردم ) رجوع کنید به آتیٔه این مقال(به آن متوجه شده است » ...نقاد؟

  .افغانستان آگاهانه به کار نگرفته ایم

که حتی یک بار (به مرامنامٔه حزب مردم افغانستان " گلوبالیزم " چسپاندن مفهوم      
. روغ است.ح.یک عمل نا جایز و پرداختٔه ذهن آقای س)هم آن را به کار نگرفته است

)  ص ا۷دیدگاه ، شماره (» موضع روشنگری ومدرنیته«چنین روشی از سوی کسانی که 
  .دارند ، شگفتی انگیز استرا به حیث موضع رسمی خود اعالم می

  
   گلوبالیزم و جهانی شدن سرمایه- تفسیر هایی از گلوبالیزم -۴     

  
البته بی آن که بگوید (دو نوع تفسیر از گلوبالیزم را ارایه میدارد » ...یک سند نقاد؟؟؟«نگارندٔه      

  ): نقل قول کرده استکه آیا این تفسیرها از پرداختهای اندیشه یی خودش اند یا آنها را از جایی

جهان و مناسبات جهانی باید مطابق به مصلحت ...« :تفسیر استراتیژیستهای آمریکایی  :یک  «   

این تفسیر ، گلوبالیزم را صرفاً  در جهانی شدن دوران سرمایه . و نسخٔه امریکایی دوباره سازی شود

  »...میبیند

ت های همگانی بشر مانند مصلحت حفظ دیگری تفسیری از گلوبالیزم است که مصلح :دو  «   

محیط زیست ، رفع فقر و گرسنگی و بیسوادی در جهان ، رفع عدم تناسب دوران ثروت در جهان ، 

در آنها ، رفع عدم تناسب در » اطالعات« بخشهایی از جهان و فقدان delinkرفع جدا افتادگی 

این تفسیر ازین . ا مطرح میکندرشد جمعیت در جهان ؛ و بنابران مصلحت هم جهان و جهانیان ر

آغاز میکند که تعمیق دستبرد بشر در نظام طبیعت هرگاه همینگونه که جریان دارد ، ادامه بیابد 

که مابقی » جهان اول«کشور های . به نابودی طبیعی میانجامد و زمین را غیر قابل سکونت میسازد

ی خود را به مابقی جهان صادر کرده اند ، خود مبدل ساخته اند و تضاد ها» زباله دانی«جهان را به 

همین . اینک در مییابند که عواقب این بر خورد بطور اجتناب ناپذیر بخود آنان برگشته است 

اکنون در سراسر جهان ، بشمول کشور های پیشرفته ، مناطق سیاه در حال انکشاف است که در 

نامیده » جهان چهارم «  شناسی گلوبالیزم آنها فقر و جنایت و ترور مافیا تسلط دارد که در جامعه

مناسبات نابرابر اقتصادی بین المللی که بوسیلٔه نظام حاکم کنونی بر جهان  .میشوند
مقروضیت های چندین . دوران اقتصاد ی بین المللی را متوقف میسازد  تعمیق بخشیده میشود ،

مٔه این نابرابری دیگر به نفع خود بنا بر آن ادا. هزار ملیاردی جهان سوم غیر قابل پرداخت است 

بدینگونه درین . همان هایی نیست که انگیزه های ایشان نفع بردن بیشتیر از همین مناسبات است 

بحیث مسایل اساسی گلوبالیزم » توسعه«و دیگری » محیط زیست« یکی تفسیر دومی ، دو مساله

لمللی ، و دوران بین در این تفسیر به مسایل مناسبات اقتصادی بین ا .مطرح میشوند
درین تفسیر سوال . المللی سرمایه ، نیز از منظر همین دو مسالٔه اصلی نگریسته میشود

از منظر کشور های جهان سوم ، طرح " خاصتا. گلوبالیزم با سوال توسعه پیوند مییابد
پس یک برنامٔه سیاسی .  است» توسعه « به معنای طرح سوال " سوال گلوبالیزم ، اساسا

. ی مسالٔه گلوبالیزم را بدرستی مطرح کرده است که مسالٔه توسعه را بدرستی مطرح کند زمان

مفهوم توسعه ، که برای ما  مرامنامٔه حزب مردم افغانستان نه تنها چنین نمیکند بلکه اصأل از
، چشمپوشی میکند ، و اینگونه چشمپوشی به یک لغزش افغانها مفهوم اصلی گلوبالیزم است 

امٔه سیاسی میانجامد، زیرا امکان یک فهم درست از رابطٔه ذاتی درمیان مهمترین اصولی در برن

  ».تحوالت در جهان معاصر و اوضاع جاری و چشم انداز آینده در افغانستان را از ما سلب میکند

  :خود ، در هر دو تفسیر مسأله کلیدی را مطرح کرده است» ...یک سند نقاد؟؟؟«       نگارندٔه 

یعنی در واقعیت امر  »جهانی شدن سرمایه مطابق خواست امریکا«:درتفسیر اول -

  .»امریکایی شدن جهان« ،

تعمیق مناسبات نابرابر اقتصادی بین المللی بر جهان بوسیلٔه « :درتفسیر دوم -
 !!»نظام حاکم کنونی

 نروشن نمیگوید که ای) یاد میکند» دوران بین المللی سرمایه«باآنکه خود چند سطر بعد از ( اما 

وجود " سرمایه داری" کدام است؟ مگر نظام دیگری در جهان امروز سوای  »نظام حاکم کنونی«

" نظام حاکم"به چی معناست ؟ " حاکم. "دقیقتر بنگریم » نظام حاکم کنونی«دارد؟ به مفهوم 

در متن یک ) قبلی یا بعدی(که در جوار دیگر شیوه های تولید " شیؤه تولید حاکم" یعنی همان 

منطق بقا ، گسترش و سلطٔه کامل  )در این جا ُکل جهان( اجتماعی –اسیون اقتصادی فورم
 ایدیالوژک خود را از طریق طبقٔه حاکم ، –خود را تحمیل میکند و هژمونی سیاسی 

دقیق مطرح میکند که تمام مسایل » ..یک سند نقاد؟؟«به یقین آقای نگارندٔه . مستقر میسازد

پس  .رابطه دارند» نظام حاکم « با مسُالٔه ) زیست ، فقر وغیرهبقای بشر ، حفظ محیط (دیگر 
رابطه دارد و » نظام حاکم « یعنی » سرمایه داری«دراین تفسیر دوم نیز ، گلوبالیزم با 

  . از آن جدایی ناپذیر است
  

" توسعه نیافته"کشورهای ) انکشاف(رابامسألٔه توسعٔه " گلوبالیزم"حال اگر میخواهیم مسألٔه      

  .را مطرح کنیم" نظام حاکم کنونی"د بررسی قرار دهیم ، ناگزیر باید مسآلٔه مور

ً  از نظر کشور های «: روغ مینویسد .ح.     وقتی آقای س بعدأ میگوید که (» جهان سوم«خاصتا

» است» توسعه«، طرح سوال گلوبالیزم ، اساساً  ، بمعنای طرح سوال )این مفهوم کهنه شده است

است که به " توسعه "مسألٔه کشورهای جهان سوم مسألٔه . طرح کرده است مسأله را معکوس م

  مسألٔه مرکزی آن را– همانگونه که در باال توضیح داده شد –که (یقین باید در پیوند با گلوبالیزم 

باید سوال بدینگونه باژگون گردد تا از . مطرح گردد) تشکیل میدهد "جهانی شدن سرمایه "

  : لیستی َبَدر شده ، امکان یک پاسخ علمی را فراهم سازدشکل ایدیالوژیک گلوبا

که در آن سرمایه داری " جهان گلوبال"در " جهان سوم"مسألٔه توسعٔه کشورهای      
وقتی سوال بدینگونه مطرح شد راه حل خود را  است، چگونه مطرح میگردد؟" نظام حاکم"

رادر برابر "انکشاف ازپایین:" مرامنامه حزب مردم افغانستان چنین میکندنشان میدهد و 

مطرح کرده ، بدینگونه » نظام حاکم کنونی که مناسبات نابرابر اقتصادی را تعمیق میبخشد«همین 

که خود احکام التقاطی خود راپی درپی رد » ...یک سند نقاد ؟؟«، بر خالف داوری بی پایٔه نگارندٔه 

را »  کنونی افغانستان در این جهانجای«میکند، هم با سیمای جهان معاصر مطابقت دارد و هم 

  . در نظر دارد) جهانی که مطابق نبشتٔه خودش زیر حاکمیت سرمایه داری قرار دارد(

روغ ایراد بگیرد که موضوع گلوبالیزم را به خاطرآن درحاشیٔه مرامنامٔه حزب . ح.     شاید آقای س

" سخن میراند و " شدن سرمایهازجهانی " مردم افغانستان مطرح کرده است که مرامنامٔه نامبرده 

باگلوبالیزم پیوند ) آنگونه که درهردوتفسیرازگلوبالیزم آورده است( ، " جهانی شدن سرمایه 

پس دراینصورت ، برخالف گفته اش که گویا ما گلوبالیزم رادرست درک نکرده ایم .دارد

 "انی شدن سرمایهجه" ،آنرابسیاردقیق هم درک کرده ایم ، چون ، هویت سرشتی آنرا در مفهوم
  !!درصورت چنین ایرادی ، ضرورت نشر نبشته  اش منتفی میگردد. ارایه کرده ایم 

  
   یعنی چه ؟» ما افغانها  « -۵     

  
مفهوم اصلی  ما افغانها مفهوم توسعه که برای«چنین میخوانیم » ...یک سند نقاد؟؟ «در     

عرصٔه تحلیل علمی و تیوریک کامالً  بیرون اینک دیگر از ) ۷همانجا ، ص ( » ...گلوبالیزم است

خود به حیث " توسعه"میگردد نه اینکه"توسعه"مفهوم تعیین کنندٔه )ما افغانها(سوژه . میشویم 

» ما افغانها«پس طرز برداشت یا ایدیالوژی . تدوین یافته باشد  اجتماعی–مفهوم اقتصادی  یک

مفهوم « : اگر روزی یک ایرانی بگوید که. رددمیگ" توسعه"تعیین کنندٔه محتوای اندیشه ییِ مفهوم 

چگونه میتوان ادعا کرد که » ....توسعه برای ما ایرانیها مفهوم اصلی وابسته گی امپریالیستی است

  . خیر آقا شما حق ندارید توسعه را در این مفهوم به کاربرید

   :سیمانتیک ممکن استیعنی چه؟ دو کارُبرد » ما افغانها«     ازسوی دیگر باید تصریح کرد که 

بکارگرفته شده است که در این صورت  )  concept( به حیث یک مفهوم » ماافغانها« : یک   

در مقام یک کلیت به حیث مفهومی " افغان"دراین معنی ، . تلقی کرد» افغان«میشود آن را معادل 

،  افغان عه برایمفهوم توس« : مجرد ، سوژه میشود ؛ در این صورت جمله را باید چنین ساخت

عامل (درمقام سوژه » افغان ُکلی و مجرد« بدینگونه ازیکسو » ...مفهوم اصلی گلوبالیزم است

به حیث اوبژه یا » مترادف انگاشتنِ  توسعه با گلوبالیزم«قرار دارد و از سوی دیگر ) شناسنده



 - ۳ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
را به گونٔه " لوبالیزمگ"و " توسعه"حال باید این افغان مجرد و ُکلی ، یکی بودن مفاهیم . موضوع 

. ولی ما تنها با یک حکم من درآوردی ایدیالوژیک مواجه هستیم و بس. تیوریک ثابت سازد

نشده است ، بل بر عکس از " گلوبالیزم"و " توسعه"هیچگونه اثبات تیوریک و علمی یکسان بودن 

ابل و تضاد قرار سه مکتب اندیشه یی دربارٔه تیوریهای توسعه نام برده شده است که باهم در تق

  .دارند

. آدمهای مشخص یک سرزمین مشخص به نام افغانستان است» ما افغانها«یا منظور از  :دو    

یک " مفهوم گلوبالیزم"به معنای " توسعه"آنان برای پذیرفتن مفهوم  یکسان سازی دراین صورت

  !سوبژکتویزم محض است ، چون تمام افغانها چنین نمیپندارند

و غیره نمی اندیشیم چون » شما پاکستانیها«، » شما ایرانیها«، » ماافغانها«ژه هایی چون     ما با وا

به "سوژٔه دسته جمعی"ارایه میگردند ، به هیچوجه از یک » ماافغانها«احکام تیوریکی که از دیدگاه 

) »...یک سند نقاد؟؟«نگارندٔه (» سوژٔه منفرد«برنخاسته ، بل، از یک ذهن ، ازیک » افغانها«نام 

خود را تا حدود جغرافیایی ) mégalomanie(میتراوند که در اثر گونه یی خود بزرگ انگاری 

گونه یی از اوهام » ماافغانها«در واقعیت امر !! » ماافغانها«: افغانستان گسترش میدهد تا بگوید

)hallucinations( کند که  است که اشتیاق دارد تا از فرازٔه تاریخ معاصر کشور، حکمی را صادر

کجاماند و » دیدگاه«نشریٔه " فلسفٔه ُمدرنِ . "برای تمام افغانها بدون چون و چرا قابل پذیرش باشد 

  )۷شمارٔه !! ( کجا» ماافغانها«مفهوم 

     دراینجا جا دارد یاد آورشویم که در تحلیل علمی و تیوریک ، برای دستیابی به یک شناخت 

شناسنده یا (تحلیل و شناخت داخل نمیسازد، یعنی سوژه تحلیلگر خود را در روند ) روند شناخت(

تنها اوبژه یا موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و خود را مشمول موضوع ) عامل معرفت

از موضوع شناخت ) sujet(نمیسازد، زیرا تمام تفکر بر بنیاد همین جدایی سرشتی شناسنده 

)objet (بنایافته است.  

اوبژه یا  مورد بررسی قرار میگیرد ، مطلقاً  به سوژه خود مبحث شناخت  در     حتی هنگامیکه
زمانی که یک کیهانشناس ازچگونه گی . تبدیل میشود و مورد شناخت قرارمیگیرد موضوع

سخن میراند، نمیگوید برای من نظام شمسی چنین است ، بل ) موضوع(پیدایش نظام شمسی 

زمانیکه مارکس خصلت دوگانٔه . ا دارد و آن ها را ثابت میکندنظام شمسی این ویژه گیها ر: میگوید 

چی برای (کاال را توضیح داد، نگفت برای من کاال خصلت دو گانه دارد ، بل ثابت ساخت که کاال 

دو گانه گی کاال یک خصلت عینی است  .خصلت دوگانه دارد) وی و چی برای هر کس دیگری
بدینگونه یکی  .شده است» بازآفرینی«  اندیشه ، که از طریق تفکر ، در اندیشه ، به شکل

کدام حکم علمی و تیوریک نبوده ، بل یک حکم ایدیالوژیکِ  " گلوبالیزم"و" توسعه"پنداشتن 

، از طریق یک میانجیِ ذهنی به نام "خوشخورشدن"وابسته به ایدیالوژی امپریالیزم است که برای 

  ! به بر میکند" چپن افغانی"، » ماافغانها«
   

  »مصالحٔه ملی « و » سیادت بورژوازی  « -۶     
  

  :میخوانیم» ...یک سندنقاد؟؟«در     

طوریکه نگارنده سالها پیش نوشته بود ، در جریان بازسازی افغانستان از هر سویی دیده .....«     

. در دوران بازسازی پیشقدمی سیاسی به بورژوازی منتقل میشود. شود ، یک جریان بورژوایی است

، ص ۱۲، ۱۱دیدگاه شماره های (باقی نمیماند ، » سکتورعامه«یعنی در دوران بازسازی جایی برای 

  :و چند سطر بعد چنین آمده است) ۹

از نظراقتصادی را در پیش دارد و تشدید » انبساط داخلی«درنتیجه افغانستان یک دورٔه     « 

 و ، پیرامون افغانستان تاسیس مراکز سرمایه گذاری خارجی و منطقه یی شدن دوران سرمایه در ،

نهضت . منطقه یی انباشت سرمایه مالی در حوزٔه افغانستان یک روند واقعی و غیرقابل انکاراست 

های سیاسی افغانی ازین واقعیت ها است که باید اولیت ها وقدامت های برنامه یی و سیاسی برای 

در » دولت رفاه«  ها دیگر مبتنی بر تاسیس از نظر استراتژی سیاسی این اولیت. خود بیرون بکشند

؛ بلکه » سکتورعامه «افغانستان نیستند ؛ چی از مدل روستو چی سایر مدل های نظریٔه رفاه و 

افغانستان به یک نظریٔه سیاسی ض

قادر باشد این جریان را با مهم ترین تمایالتی که  افغانستان پیوند دهد، و سپس - پایدار–توسعٔه 

یک چیز مسلم است و آن اینکه این چنین نظریه . اینک منطقٔه ما را دگرگون میکند ، رابطه بدهد

یک مرحلٔه همگانی است و هرگونه " باشد ، زیرا این مرحله خصلتا» نظریٔه طبقاتی«نمیتواند یک 

در فوق را در دوران کنونی در افغانستان در نظر گیرد ، نظریٔه سیاسی که بخواهد این دو امرمذکور 

در گام نخست و ماهیتا باید یک نظریه ای باشد که از نسخه های انتزاعی فاصله بگیرد؛ رابطٔه میان 

توسعه و فرهنگ را دوباره زنده بسازد؛ از قطبی شدن جامعه ممانعت کند و امکان های آشتی دادن 

جو کند ، یکپارچگی ها و تاسیس وفاق را منظور بدارد؛ و راه را برای منافع متفاوت و متضاد را جست

به . تاسیس یک تحرک جدید همگانی مبتنی بر قدرت جمعی مردم برای شکل دادن آینده بگشاید

 ۲۱تحرک در آوردن این قدرت برای ایجاد زندگی امن تر، دموکراتیک تر و پایدارتر در قرن 

اتفاقاً  چنین نظریه ای را ما در . سیاسی کنونی افغانستان استمهمترین چالش فرا راه این نسل 

نظریٔه مصالحٔه ملی مبنای نظری توسعٔه پایدار . این نظریه، نظریٔه مصالحٔه ملی است. دست داریم 

  . »در افغانستان قرار میگیرد

:و اصل مطالب مندرج در مرامنامٔه حزب مردم افغانستان بدین گونه استرورت دارد که نخست قادر باشد امر بازسازی افغانستان را با امر   

  :میپردازیم» ....یک سند نقاد؟؟ «     حال به تفسیرغیرایدیالوژیک سخنان نگارندٔه 

جریان بازسازی افغانستان یک جریان بورژوایی «ی از سال ها بدینسو به این باوراست که      و

  ».....را از نگاه اقتصادی در پیش دارد» انبساط داخلی«افغانستان یک دورٔه «، » است

انباشت سرمایٔه «، » منطقه یی شدن دوران سرمایه« ، » تشدید سرمایه گذاری خارجی«     پس 

به » عدم امکان سکتورعا مه«، » انتقال سیادت سیاسی به بورژوازی«، » غانستانمالی در حوزٔه اف

البته به معنای استقرار مناسبات سرمایه داری و سیادت بورژوازی  ...کدام معناست؟
" گونه یی توسعه"این استقرار سرمایه داری و سیادت بورژوازی ناگزیر بر بنیاد   !درافغانستان

ن سرمایه داری مستقر نمیگردد و طبقٔه بورژوا به وجود نمی آید ، تا صورت میپذیرد، در غیرآ

پس یگانه توسعٔه ممکن در چوکات این انگاره ها ، توسعه  .سیادت سیاسی را کمایی کند
   .ییست که سرشت سرمایه دارانه داشته باشد

سخنانی مبتنی » ....انباشت سرمایه و غیره«، » استقرار سرمایداری«، » سیادت بورژوازی«مگر     

  نیستند؟» نظریٔه طبقاتی «بریک 

نظریه یی  باید که ازقطبی شدن جامعه ممانعت کند، امکانهای آشتی «: روغ میگوید.ح. آقای س

این .... دادن منافع متفاوت ومتضاد را جستجوکند، یکپارچه گی ها و تاسیس وفاق را منظوربدارد

  (!!)»نظریه ، نظریٔه مصالحٔه ملی است

 ما ثابت میسازد که بورژوازی حاکم میشود ، سـرمایه داری مـستقر میگـردد و از سـوی                    ازیکسو به 

این دیگر یـک فـارمول بـسیار        . دعوت میکند » مصالحٔه ملی «و  » آشتی«و  » وفاق«دیگر مردم رابه    

کهنٔه سیاسی است که بورژوازی در تمام تاریخ موجودیتش از آن علیه منافع مردم اسـتفاده کـرده                  

با آرامـش  ) دراینجا بورژوا های نورستٔه افغان    ( حه کنید ، به وفاق دست بزنید تا ما          است؛ شما مصال  

» وفـاق «و  » مصالحٔه ملـی  «. خاطر ، بدون مقاومتهای طبقاتی شما ، سیادت خود را مستقر بسازیم           

در افغانـستان را    » سـیادت بـورژوازی   « روغ در واقعیت امر ُرخ دیگـر سیاستیـست کـه            .ح.آقای س 

  ، در حالیکـه معجـزه        ۲۱درآستان سدٔه   « :  و چند سطربعد پیامبرانه بشارت میدهد      .کتمان میکند 

های اقتصادی دوران جنگ سـرد ماننـد کوریـا  و تـایوان و سـنگاپور ، جاپـان ، آلمـان و دیگـران                          

افغانستان مرکز وصل یکی ازمهمترین خیزش های اقتصادی همـه          ...دربنبست و رکود فرورفته اند،      

  ».رداعصار قرار میگی

بر بنیاد » خیزش اقتصادی« نگاشته است ، این » ....یک سندنقاد؟؟«     به اساس آنچه خودنگارندٔه 

استقرار سیادت بورژوازی و پاگیری مناسبات سرمایه داری صورت خواهد گرفت و البد افغانستان را       

مٔه حـزب مـردم     ما هم همین مطلب را در مرامنا      . تبدیل خواهد کرد  " دهکده یی گلوبالیزه شده   "به  

البته بااین تفاوت عظیم که طبقات محروم و بهره ده را که بار اصلی    .افغانستان گفته ایـم     
سـرمایٔه  "این خیزش را بر دوش خواهند داشت و از فروش نیروی کار خود، انباشـت ِ               

را !!) چون دیگرنمیشود گفت سرمایٔه افغانی یا امریکایی ؛ سرمایه وطن ندارد    "(گلوبال
  .»وفاق« و » مصالحه « ند کرد ، به مقاومت فرا میخوانیم ، نی به تسلیم و تضمین خواه

  
: نیوامپریالیزم و افغانستان-۷      

 
که در مرامنامٔه حزب مردم افغانـستان توضـیح         " اشغال افغانستان "روغ در رابطه با     .ح.آقای س      

 . ی جا میگیردداده شده است ، انتقاد هایی دارد که در خط ُکلی تناقض گویی های و
در « : بنگـریم ؛ وی مینویـسد     » یـک سـندنقاد؟؟   «      نخست از هم بر شیؤه نقـل قـول نگارنـدٔه            

افغانستان ....جهانی شدن سرمایه و نیو امپریالیزم     ....مرامنامٔه حزب مردم افغانستان تأکید میشود که      

ت همـین رونـد تحـت       افغانستان در چوکـا   .....مشمول ساحٔه نفوذ استراتیژیک امپریالیزم شده است      

پروسٔه ایجاد یک دولت افغانی وابسته به امریکا و غرب به بنبست ....اشغال امپریالیزم واقع شده است

ویژگیهای یک دولت مستقل افغانی مبارزه علیه نیرو هـای اشـغالگر          .....های جدی مواجه شده است    

 ) ۹همانجاص . (»...راسمتدهی خواهند کرد و غرب با پاگیری چنین دولتی سرموافقت ندارد

جهانی شدن سرمایه در واقعیـت امـر        . امپریالیزم یکی از بارزترین ویژه گی های دوران ماست             «

را برای انکـشاف و     ) ازجمله جنگ (یک جهانی شدن امپریالیستی است ، یعنی سرمایه تمام وسایل           

افغانستان در چوکات همین روند ، تحت اشـغال امپریـالیزم واقـع شـده               . اشت خود بکار میگیرد   انب

به این باور است که عقب زدن مواضـع امپریـالیزم           » حزب مردم افغانستان  «در چنین وضعی    . است

 اجتماعی آنها ممکن –تنها در چوکات اتحاد و همبستگی جهانی خلقها و نیرو های پیشتاز سیاسی 

همبستگی زحمتکشان جهان را یگانه ضامن مقاومت در برابر رونـد    » حزب مردم افغانستان  « . است

ویرانگرانٔه جهانی شدن سرمایه و تاخت و تازهای امپریالیزم انگاشته ، دفـاع از منـافع زحمتکـشان                  

» حزب مردم افغانستان  «. جهان را اصل زرین و خدشه ناپذیر سیاست بین المللی خود تلقی میکند            

 اجتماعی آنـان در یـک اتحادیـٔه جهـانی           -د است که تشکل زحمتکشان و سازمانهای سیاسی       معتق

جدید متشکل از تمام جریانهای چپ از یکسو مبارزات خلقها را علیه سرمایٔه جهانی مَوثر تر خواهد     

ساخت و از سوی دیگر نیرو های صلح خواه را برای مقاومت علیه اقدامات جنگ افروزانٔه امپریالیزم                 

اتحادیٔه جدید زحمتکشان سیمای نوین هومانیزم را برای حـل مـسایل بـشریت              . ج خواهد کرد  بسی



 - ۴ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
سهم شایستٔه خود را در امر تکوین این اتحادیه ایفا خواهـد            » حزب مردم افغانستان  «. نشان میدهد 

بر آنست که وجود چنین همبستگی خـالق بـا اسـتقالل سیاسـی ،               » حزب مردم افغانستان  «. کرد  

» حـزب مـردم افغانـستان     «.  سازمانی اعضای متشکلٔه اتحادیٔه نامبرده مغـایرت نـدارد         اندیشه یی و  

جانبدار جدی استقالل خود بوده در اتحادیه های بین المللی با حفظ هویت و ساختار خودشـرکت                 

  . خواهدکرد

نیرومندی و نفوذ ارتجاع قرون وسطایی در افغانستان و کشور های همجوار آن به       
که بدون پشتیبانی خلقهای منطقه و بدون داشتن یک اتحادیٔه منطقـه یـی        گونه ییست   

نیروهای مترقی و دموکرات نمیتوان تحواالت مترقی را در یکی از 
در چوکات همبستگی جهانی زحمتکشان در راه       » حزب مردم افغانستان  «.به سر رساند  

ـ            زاب و سـازمانهای مترقـی و       ایجاد یک اتحادیٔه نیرومند منطقه یـی متـشکل از اح
  ...دموکرات تالش خواهد کرد

کشور های نامبرده              

پروسٔه ایجاد یک دولت افغانِی وابسته به امریکا و غرب بـه ُبنبـستهای جـدی مواجـه شـده                    

تشکل چنین دولتی هم در درون پروسٔه خود تضاد آمیز است و هم در برون از خود با اهداف        . است

 مـالی   –ناگزیر نفی اسـتقالل نظـامی     » دولت مرکزی « یک   تشکل. امریکا در مغایرت قرار میگیرد    

گروه های مسلح جهادی را مطرح کرده، مشروط به نابودی یا انضمام آنها در روند تثبیت آن دولت                  

منطق وجودی قدرتهای منطقه یی در این اسـت کـه ایـن             . به حیث ساختار مرکزی قدرت میباشد     

اضمحالل ایـن   . ن در برخورد با صفوف مقدم خلق        قدرتها هم بانی دولت جهادی اند و هم مدافع آ         

چـون ایـن    . نیرو ها در وجود یک دولت متمرکز در واقعیت امر تضعیف تاریخی ارتجاع جهادیـست              

ارتجاع هژمونی اطرافی را در اختیار دارد، مانع تشکل د ولتی میشود که زمینٔه تاریخی تضعیف آنرا                 

ران تشخص یافتـه انـد ، تبلـورچهرٔه اصـلی ارتجـاع             قدرتهایی که در نامهای جنگساال    . فراهم بسازد 

بدین گونه ارتجاع جهادی حاکم که یک نیروی واحد منسجم نیـست،             .قرون وسطایی اند  
منافع تاریخی این ارتجاع در ادامـٔه انارشـی   . خود مانع تشکل دولت مرکزی میشود    

ی غرب را در منطقه فراهم تداوم انارشی در افغانستان زمینه های استقرار شبکه های اطالعات. است

ازسوی دیگر نیروی سیاسیی که بتواند حاکمیت را در دولـت متمرکـز بـه عهـده گیـرد و                    . میسازد

تـضاد  . مجری سیاستهای استراتیژیک غرب در افغانستان و منطقه شود، هنوز ظهـور نکـرده اسـت               

نه  یک مسألٔه     اجتماعیست ،    -اصلی تشکل دولت مرکزی در افغانستان یک تضاد ریشه یی سیاسی          

آنگونه (از سوی دیگر ایجاد یک دولت متمرکز و بانفوذ و آنهم دموکراتیک . صرف نظامی و اقتصادی

الجرم ویژه گیهای سـاختاری خـود را از نگـاه حقـوقی تبـارز               ) که امریکا وغرب آنراموعظه میکنند    

ویژه گیهای  . دمیدهد ، یعنی تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و استقالل سیاسی خود را مطرح میکن              

یک دولت مستقل افغانی مبارزه علیه نیرو های اشغالگر را سمتدهی خواهند کرد و غرب با پاگیری                 

.                   چنین دولتی سرموافقت ندارد  

در وضیعت کنونی که افغانستان مشمول ساحٔه نفوذ استراتژیک امپریالیزم شده است و نیروهای  « 

دتأ متعلق به ارتجاع اند ، اساسگذاری یک سازمان نیرومند و بزرگ حاضر در عرصٔه سیاسی ، عم

دموکراتیک به منظور دفاع از منافع توده ها و ارایٔه یک آلترناتیف مترقی و دموکراتیک ، به یک 

  .»مسألٔه حیاتی در کشور مبدل شده است

 
ؤه استفادٔه او را روغ با مراجع اصلی میتوان شی.ح.آقای س"نقل قولهای ترکیبی "      بامقابلٔه 

خواننده به ساده گی در مییابد که اندیشه ها و احکام . به دُرستی دریافت» مبحث نقل قول«از

، از آن پرویزن ذهن خود  مطروحه در مرامنامٔه حزب مردم افغانستان با ترکیبی که آقای روغ از

  .اندیشه ها و احکام ارایه میکند ، یکی نیستند

خود را اصل قرار میدهد و " ترکیب ذهنی"د به انتقاد بپردازد ، همان      هنگامی که وی میخواه

بدین گونه ، با . علیه آن اقدام میکند) البته باز هم با همان شیوه (به سرهم بندی نقل قولهای دیگر

تأسف تمام ، ما به انبوهه یی از پیش انگاشتها ، احکام ، نظریات و داوریهایی مواجه میشویم که 

  بنگریم چگونه ؟: اند، باعث تناقض گوییهای ویرانگر در متن میشوند یالتقاطچون 

:     وی مینگارد  

اینک این نظر که افغانستان تحت اشغال واقع شده است ، باید دقیق تر ساخته شود ، امریکا      «

  کشور، حضور خود در افغانستان را با قطعنامٔه۳۶کوشید از طریق همراه ساختن نمایندگان نظامی 

قرار » دهنده« کشور۵۶ ملل متحد مطابقت دهد و این حضور را در استقامت تامین منافع ۶۸۸

از آن فراتر حضور نظامی کنونی امریکا فقط مختص به افغانستان نیست بلکه بخشی از یک . دهد

 جهانی است، وظیفٔه ماست و با منافع ملی ما افغانها مطابقت دارد که ما پیش –استراتژی منطقوی 

 دیگران ماهیت این استراتژی و پیامد های آن برای افغانستان را با موشکافی و فارغ از پیشداوری از

در دوران گلوبالیزم مداخالت نظامی از نظر تالش برای گشودن راه بازشناسی کنیم،
تمدن موج «که یک مفهوم ارضی و » اشغال« و نه ازنظر نفوذ برای سرمایٔه مالی مطرح است

همین اکنون نیروهای حاضر در افغانستان چارزون امنیتی تاسیس کرده .  است -  تافلر-» دومی

حضور و فعالیت .سپرده اند» ایساف«اندو مسوولیت هریک از آنها را به نیرو های یکی از کشور های

ً  با پاکسازی تروریست ها و القاعده و بنیادگرا ها از  این نیروها در افغانستان تا آنجا که واقعا

تان رابطه دارد، با منافع انکشاف بعدی افغانستان و پیوستن آن به جامعٔه جهانی پیوند می افغانس

اما مفکورٔه  دایمی ساختن  حضور نیرو ها در افغانستان ، از هر جانبی که مطرح شده باشد ، . یابد

نه تنها از نظر تصمیمگیری سیاسی قابل بحث است بلکه مهمتر از همه با تحول ساختاری در 

بهر حال تردیدی نیست که این مسوولیت و رسالت . وپولیتیک افغانستان تناقض اصولی دارد ژی

ما باید بدرستی و روشنی بدانیم که تحت . خود افغانها است که مواظب استقالل وطن خود باشند

اوضاع کنونی افغانستان و جهان هر گونه ستراتژی دفاع از استقالل افغانستان ، که همزمان از 

دگرایی فاصله بگیرد، فقط میتواند یک ستراتژی صلح باشد، و این واقعیت ما را یکبار دیگر به بنیا

»                                                                                                  .نظریه مصالحه ملی بر میگرداند

:     احکام باالرا ترکیب کنیم  

 کشور، حضور خود در ۳۶امریکا کوشید ازطریق همراه ساختن و حضور نماینده گان نظامی  « -     

این حضور را در استقامت تأمین   ملل متحد مطابقت دهد و۶۸۸افغانستان را با قطعنامٔه 
                                   )  تکیه ازماست(» .قرار دهد» دهنده«  کشور۵۶منافع 

در دوران گلوبالیزم مداخالت نظامی از نظر تالش برای گشودن راه نفوذ برای « -    
  )تکیه ازماست( »...سرمایٔه مالی مطرح است

 کار دیگری نکـرده ایم؛اینکـه   – البته با زبانی غیر ایدیالوژیک – ما جز ارایٔه منطق همین احکام        

یا همراه ساخته شده بـه گفتـٔه آقـای      (یا چند کشور همدست     ) امریکا(ظامی یک کشور    نیرو های ن  

گـشودن  «(نظامی و نظام اقتصادِیِ  دلخواه خـود را  –به سر زمینی پیاده شوند و ارادٔه سیاسی       )روغ

در مرامنامٔه حزب مردم    . نامیده میشود » اشغال«بر آن تحمیل کنند،     ) »راه نفوذ برای سرمایٔه مالی    

را برای انکشاف و انباشت خـود       ) ازجمله جنگ (سرمایه تمام وسایل    «: تان چنین آمده است     افغانس

پـس  » .....افغانستان در چوکات همین روند ، تحت اشغال امپریالیزم واقع شـده اسـت             . بکار میگیرد 

همـراه بـا   ) البته با عبارت دیگـری  (را  »نفوذسرمایه« مالحظه میشود که ما نخست ازهمه وسایل 

مطرح کرده ایم که جنگ ولشکرکشی و جابه جا کردن نیرو های » انکشاف و انباشت آن    « هیم  مفا

از ) آقـای روغ  » دوران گلوبـالیزم    «همـان   (و بعد در چوکات همین رونـد      . نظامی ، یکی از آنهاست      

بـه انـسجام اندیـشه هـا و         » ....یک سندنقاد؟؟؟ « پس یا نویسندٔه    . اشغال افغانستان سخن زده ایم      

کام مرامنامٔه حزب مردم افغانستان متوجه نشده است یا زیر جاذبـٔه ظـاهر سـازیها و فورمـالیزم                   اح

» خوش بـاوری غیـر نقـاد        « مجذوب گونه یی  » سازمان ملل متحد  «دیپلومایتک آراسته با سیمای     

  . شده است

نـاقض       در حاشیٔه مسألٔه اصلی به نکته یی اشاره میکنم که باز هم در خـط ُکلـی اکلکتیـزم و ت                    

  :گویی است

به هر حال تردیدی نیست که این مسوولیت و رسالت خود افغانهاست که مواظـب اسـتقالل                      « 

ُپـست مـدرنیزم مبـانی فلـسفی        « ( روشنفکری که ازمواضـع ُپـست مـدرنیزم         . »خود باشند  وطن

جرأت علیه مارکسیزم بر میخیزد ، چگونه ) ۹همانجا صفحٔه » شکست پروژٔه توسعه را بر مال ساخت

«  سیاسی بکار میگیرد؟ در انگـارٔه        –را در یک تحلیل اقتصادی       "وطن"تیوریک میکند که مفهوم     

( آقای روغ که درآن جایی برای مفاهیم شمال و جنوب ، متروپول و پیرامون نیست   » جهان گلوبال   

توضـیح   پیرامون ؛ و از اینگونه دیگر برای –اصطالحات شمال و جنوب ؛ متروپول « : وی مینویسد  

مشخصات جهان کنونی کافی نیستند ، و اینهم نه به علتی که این اصطالحات از سی سـال پـیش                    

در تحت گلوبـالیزم دیگـر       اند و جهان سوم دیگر جهان سوم نیست ، بلکه مثالً  به علتی کـه               
) تکیه ازماست . ۹همانجا ص   »  فعالیت های سرمایه از متروپول به پیرامون گسترش نمیابد        

 جنـوب و مترپـول و پیرامـون بـار     -اصطالحات شـمال  ! پدیدار میگردد " وطن  "بح مفهوم   یکباره ش 

 "وطن" امـا . عمیق علمی دارند و انقطابهای جهان را در روند ُکلی انکشاف سرمایه توضیح میدهند           
نفوذ سرمایٔه مالی در افغانستان هیچگونه رابطٔه شناختی و تیوریک با . مفهومی عمدتًا عاطفی است     

  ! ندارد"وطن "  مفهوم

حال این دو حکم آقای روغ را که از همدیگر چنـد سـطر فاصـله دارنـد ، مـورد مقایـسه قـرار                          

  :میدهیم 

درتحت گلوبالیزم دیگر فعالیت های سرمایه از متروپول  به پیرامـون            «  -۱
  . »گسترش نمی یابد

در دوران گلوبالیزم مداخالت نظامی از نظر تالش برای گـشودن راه   «  - ٢
 ». برای سرمایٔه مالی مطرح استنفوذ

 :بااین احکام متناقض ، دو امکان را مورد بررسی قرار میدهیم

یا گسترش سرمایه از مرکز سرمایه داری به کشور های اطراف صورت ناپذیر اسـت ، در                  : الف     

بایـد بـه    . ، امری عبث و محال اسـت       صورت پذیرساختن آن   این حالت ، مداخالت نظامی برای     

بپردازند  تا عبـث    » دیدگاه  « ن واستراتیژیست های پنتاگون توصیه کرد تا به خوانش جدی           طراحا

  !!بودن اقدامات شانرا دریابند

، توسعٔه سرمایه از مرکز به اطراف را در خود دارد و اندیشه  از نگاه سرشتی یا گلوبالیزم ، :ب     

ت نظـامی را جزیـی از همـین توسـعه           پردازان و طراحان استراتژیِک جهانی شدن سرمایه ، مداخال        



 - ۵ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
. همچنان قابلیت کـار ُبـرد تحلیلـی را دارنـد          » اطراف«و  » مرکز«در این صورت مفاهیم     . میپندارند

پراتیک جهانی شدن سرمایه همه روزه انتقال مؤسسات تولیدی از مرکز به اطراف و انباشت سـریع                 

ها ملیون کارگر از عرصـٔه تولیـد در         برون شدن ده    . سرمایه در کشور های پیرامون را نشان میدهد       

متروپولهای سرمایه داری در اثر انتقال تولید به کشور هـای اطـراف ، خـود گـواه ملمـوس انتقـال                      

  !سرمایه است 

بایـد        در صورت اول، یعنی در صورت عدم امکان توسعٔه سرمایه داری از متروپـول بـه اطـراف،   

کـه طـی آن    » دوران اعمارمجـدد  «غانـستان را در     آقای روغ پاگیری مناسـبات سـرمایه داری در اف         

بر بنیاد صرف دگرگونیهـای درونـی ، بـدون اثـر            » سیادت سیاسی به بورژوازی انتقال خواهد کرد      «

موضـوع توسـعه   «در اینصورت حکم دیگرش مبنی بـر اینکـه   . گذاری عوامل بیرونی ، توضیح بدهد 

  .است بی محتوا میگردد» برای افغانها موضوع گلوبالیزم

     در صورت دوم ، توسعه در افغانستان که ازطریق گلوبالیزم می آید ، یک توسعٔه سرمایه دارانـه                  

  . خواهد بود
  

اینگونه تیوری بازیهای التقاطی که عمدتًا از روی خصومت با ایجـاد یـک حـزب                     
 نیرومند متعلق به زحمتکشان افغانستان ارایه میشوند ، تا بربنیاد یک برخورد سـازندٔه             

در فضایی که هم هویت اندیشه یی طرفِ  مورد انتقـاد را صـادقانه               (علمی و سیاسی    
متبارز بسازد و هم مانع پذیرش لغزشها و کاستیهاِی پرداخت تحلیل تیوریک و سیاسـی               

  !نقش ایدیالوژیک دارند، نی درونمایٔه واقعاً  نقاد) نگردد
  
  »مکتبهای توسعه «  درحاشیٔه -۸
  

  :سه مکتب متداول فکری در بارٔه توسعه را چنین بر میشمرد» ... نقاد ؟؟یک سند«نگارندٔه      

» مکتب نوسازی که از چشم انداز آمریکا و غـرب بـه مـسألٔه توسـعه مینگریـست                   «  - ۱

یعنی در ُکلیت حفظ کشور های جهان سوم در مـدار نفـوذ سـرمایه و جلـوگیری از                   

  )۸همانجا ص (لغزیدن آنها به سیستم سوسیالیستی ؛ 

مارکسیزم که به اندیشٔه خطی پیشرفت اقتدأ میکند ، اصال     ..... ب مارکسیستی   مکت«  - ۲

مطابق این نظریه همه کـشور هـا در راه تکامـل            .... ً یک تعبیرخاص ازمدرنیت است      

خود به سرمایه داری میرسند تا از آن به سوسیالیزم عبورکنند ، یعنی مطابق نظریـٔه       

 توسـعه نیافتـه رسـیدن بـه مرحلـٔه       مارکسیستی ، سرنوشت محتوم همه کشور های      

 )۸همانجا ص . ( »سرمایه داریست 
ایـن  . مسأله توسعه را از چشم انداز جهان سوم مطرح میسازد           ..... مکتب وابستگی   «  - ۳

مکتب در انتقاد از مکتب نوسازی و مکتب مارکـسی شـکل گرفـت ، و میگویـد کـه                    

. ری پدید آمـده اسـت   توسعه نیافته گی کیفیتی است که در خالل تکامل سرمایه دا   

. توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی هر دو ازنتایج پویش جهانی انباشـت سـرمایه انـد                 

اقتصاد توسعه در کشور های توسعه نیافته با منافع سلطه گرانٔه کشور های پیـشرفتٔه       

 ».سرمایداری عمیقأ در تضاد است
 انـدره گونـدر   -۲ ،  پاول بـاران   -۱: سپس وی از اندیشه پردازان این مکتب نام میبرد        

خواننده یی که با آثار و بینش این        .  ایمانویل والرشتاین  -۴ سمیرامین ،    – ۳فرانک ،   

انتقاد «اندیشه پردازان آشنا نباشد ، همانند نگارندٔه آن مقال گمان میبرد که همه در 

قرار دارند و گویا بینش مارکس را در رابطه با انکشاف جهـانی سـرمایه               » ازمارکسیزم

  .کرده اندرد 

    به خاطرآنکه سیمای راستین این اندیشه پردازان مارکسیست را به خوانندٔه افغانی معرفی کرده              

باشیم شمه یی از نظریات هرکدام آنها را در قبال مسألٔه انباشت و گسترش سرمایه و مسایل توسعٔه 

« یل های نویـسندٔه   کشور های پیرامونی ذکر میکنیم تا ثابت شده باشد که آنان مطابق اسلوب تحل             

قـرار  »سـرمایٔه مـارکس     « می اندیشند و نوآوری های تیوریک شان در خط ُکلی تحلیـل             » سرمایه

همزمان باید توجه کرد که آنان هیچگاهی تحلیل تیوریک را از مـسایل پراتیـک جنبـشهای                 . دارند

  .انقالبی و مترقی کشور های پیرامون و مسألٔه انقالب ضد سرمایه داری جدا نمیسازند
  

     Samir Aminسمیرامین : الف
  

  : مینگارد »امپراتوری فنا: جهانی شدن جدید سرمایه داری«   وی در مقالٔه    
به ویژه در شکل مداخلٔه خشن ( مداخلٔه شمال در امور جنوب ، در همه جوانب و اشکالش «      

و دموکراسی را به هیچگاهی ارتشهای غربی ، صلح ، رفاه : ، همیشه منفی است) نظامی یا سیاسی

ارتشهای نامبرده در آینده ، همانند پنج . خلقهای آسیا و افریقا و آمریکای التین انتقال نخواهند داد

قرن گذشته ، به جز برده گی ، استثمار ، چپاول ثروت و نفی حقوق خلقها ، چیز دیگری را به آنها 

  )۲ (۰)ترجمه ازماست(» دباید نیرو های مترقی غرب به این امر پی ببرن. نخواهند داد

 یا چنان نظام سرمایه داری بر. مربوط حل تناقضات و تضادهای کنونی جهان است آیندٔه بشر     «

 خواهد گرفت که نا نظامی پا که توحش کنونی را به اوجش خواهد ُبرد یا شد خواهد قرار

انداز های واقعأ کاهش داده ، چشم  سرمایه و اطراف آنرا برابریهای تحمل ناپذیربین مراکز

همانجا ، ص ( » .کرد جمله سوسیالیزم جهانی را به روی نسلهای بعدی بازخواهد بشرخواهانه ، از

  .ماست ترجمه از). ۱۱۴

پاسخ مترقی و بشرخواهانه به مسایل جهان معاصر مستلزم ایجاد چنان انترناسیونالیزمی بین                  « 

" هانـشمول را بیافرینـد و کـار تمـام ناشـدٔه             خلقهاست که بتواند یک سیـستم ارزشـهای واقعـأ ج          

این انترناسیونالیزم ، یگانـه وسـیله بـرای جبهـه           . و جنبش سوسیالستی ر به سر رساند      "روشنگری  

بـر  . گیری در برابر انترناسیونالیزم سرمایه و یونیورسالیزم دروغین و ناقص ارزشهای مولود آن است             

ی عصر ماسـت کـه خاسـتگاه سیاسـتهای        نیولیبرالیزم یک توهم واقعاً  ارتجاع     عکس ،   
  )۱۲۴همانجا، ص (» .ویرانگر و توحش زا ست

پیکارباامپریالیزم ایاالت متحده و گزینش میلیتاریستی آن ، پیکـار همـٔه خلقهاسـت و پیکـار            «     

قربانیاٍن درجٔه اوٍل آن خلقهای آسیا ،افریقا و امریکای التین، پیکارخلق های اروپا و ژاپن است کـه                  

  . به تبعیت از ایاالت متحده اند و نیز به همان میزان پیکار مردم آمریکای شمالیمحکوم

تن بـه تـسلیم    » دردل غول «      در اینجا به شهامت کسانی درود می فرستیم که با وجود زندگی             

آن هـا  .  تن بـه تـسلیم نـداد   ۱۹۵۰نمیدهند، چنانکه نسل پیشین آنان در برابر مک کارتیسم دهٔه        

ی که جرأت مقاومت در برابر هیتلر را به خود دادند شایستٔه آن اند کـه تـاریخ نـشان                    همانند کسان 

آیا طبقٔه مسلط ایاالت متحده توانایی آنرا دارد که از پروژٔه جنایتکارانه    . های افتخاررابدانان اهداکند  

در شـکل   . ای که در پیش گرفته روی بر گرداند؟ این پرسشی ست که پاسخ بـدان آسـان نیـست                    

حـزب واحـد    .  تاریخِی جامعٔه ایاالت متحده آمادگی چندان برای چنین امـری وجـود نـدارد              گیرِی

سرمایه که قدرتش در ایاالت متحده به چالش گرفته نشده تا کنون از مـاجراجویِی نظـامی دسـت                   

قـدرت  . بدین معنا مسؤولیت این طبقه در کلیت خود نمیتواند نا دیده گرفتـه شـود              . نکشیده است 

همینطـور اسـت    . مرکب از صاحبان صنایع نفتی و تسلیحاتی نیـست          » باند«ت یک   بوش پسر قدر  

وضع در کل تاریخ مدرن ایاالت متحده که قدرت مسلط هرگز چیـزی جـز، بـه خـصوص، ائـتالف                     

امـا ایـن    ). مینامند» گروه فشار « ائتالفی که به نادرست     (مصالِح بخش هایی از سرمایه نبوده است        

در غیر این   . یتواند حکومت کند که بخش های دیگر سرمایه آن را بپذیرند          ائتالف تنها در صورتی م    

صورت ، هر احتمالی را میتوان در اینکشورممکن شمرد؛ کشوری کـه هـر قـدر خـود را در اصـول                      

  .پایبند حقوق می داند در عمل ناقض آن است

است بتواند       بدیهی ست که برخی شکست های سیاسی ، دیپلماتیک و شاید هم نظامی ممکن               

اقلیت های درونی دستگاه حاکمٔه ایاالت متحده را تشویق کند تا بپذیرد کـه از مـاجراجویی هـای                   

امیدواری بیشتر از این، بـه نظـرم همـان قـدر            . نظامی که کشورشان بدان دست زده روی بگردانند       

  .ساده لوحانه است که کسی انتظار داشته باشد هیتلر سر انجام سرعقل بیاید

 تکان خورده بودند شاید موفق میـشدند جلـو هـذیان هـای              ۱۹۳۷ و   ۱۹۳۵ر اروپایی ها در          اگ

کاری کنیم .  تأحیر کردند ده ها میلیون نفر تلفات دادند۱۹۳۹اما چون تا سپتامبر . هیتلر را بگیرند

  ) ۳(» .که در برابر چالِش نازی های جدیِد واشنگتن پاسخ ازپیش مهیا باشد

  !!ه هایی ازتفکرمارکسیستی سمیرامینچنین است نمون     
  

  Immanuel Wallerstein ایمانویل والرشتاین :    ب 
  

مورد بررسی قـرار    »  اقتصاد –جهان  «     تیوریسین مارکسیست که عمدتاً سرمایه را به حیث یک          

نـک  ای. با دالیل استوار علمی آشکار سـاخت  )  پرولتاریا–بورژوازی  (داد و تشدید انقطاب جهانی را       

  :نمونه یی از پرداخت تحلیلی اورا ذکر میکنیم

موضوع مسأله برانگیز برای بورژوازی اینست که محل پویایی سرمایه داری عرصٔه اقتصاد است،    « 

. پس پیوسته بورژواهای نوظهور به صف بورژوازی راه مییابند. نی مؤسسات سیاسی و فرهنگی

که ناگزیر باید یک حلقٔه کوچک (ن به رأس هرم برای رسید) جدید" برندگان("ثروتمندان جدید 

. در تالش کنار زدن دیگران میشوند) باشد، در غیر آن فاقد ارزش در سلسلٔه مراتب خواهد بود 

هدف آنان برکناری آن گروه از برنده گان قدیم است که دیگر دربازار مؤثریت خود را از دست داده 

  . نان چسپیده انداند ولی به مواضع و امتیازات قبلی خود همچ

" بهره گیران"، " ثروتمندان جدید: "     پس بورژوازی عمدتأ از سه جز ترکیب یافته است

که مواضع استوار خودرا در بازار نگهداشته اند و " فرزندان بورژوا"و ) صاحبان امالک غیرمنقول(

مین جزؤ سوم ناشی ثبات نسبی بورژوازی نیز از تداوم ه. بخش اساسی بورژوازی را تشکیل میدهند

ولی گاهگاه در مراحل رکود اقتصادی که باعث ورشکسته گی مؤسسات و تراکم سرمایه . میشود

در چنین مراحل ، . میگردد ، ترکیب دو جزؤ نخستین نسبت به جزؤ سومی برتری حاصل میکند

تناقصات ترمینولوژی متداول برای بیان این . جنجال های سیاسی در درون بورژوازی حاد میگردند

نتیجٔه این ..... در درون بورژوازی سخن میراند" محافظه کار"و " مترقی " از تقابل بین عناصر

  »...برخورد ها هر چه باشد، باعث باخت هیچیک از اجزای بورژوازی نمیگردد

برخورد های سیاسیِ  درونی بورژوازی لرزه های دورانیی اندکه از سوی تضاد های اقتصادی   «   

به حیث موتور " انباشت سرمایه" تحمیل میگردند و جزیی از میکانیزم تجدید و پویش برسیستم

این برخورد ها، نظام سرمایه را از عناصر انگلِ  عاطل تصفیه کرده ، ساختار های . اساسی نظام اند



 - ۶ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
 اجتماعیِ  بخشهای تحول پذیر فعالیت اقتصادی را به هم نزدیک ساخته و دگرگونی –سیاسی 

" ترقی " اگر کسی این دگرگونی را .  درحاِل شدن را یک پالش ایدیالوژیک میزندساختاریِ 

را صرف به دگرگونیهای عمیق اجتماعی اطالق " ترقی " میگوید ، بگوید ، ولی من ، مفهوم 

  ».میکنم

اینگونه تحوالت عمیق اجتماعی از تکامل ویژگیهای بورژوازی برنخاسته بل از تکامل ویژه گیهای «

اگر بورژوازی را به حیث طبقه یی تعریف کنیم که ارزش اضافیی را که . اریا ناشی میشوندپرولت

خود تولید نکرده است ، غصب میکند و بخشی از آن را به انباشت سرمایه اختصاص میدهد، باید 

   ».پرولتاریا را طبقه یی تعریف کنیم که بخشی از ارزشی را که تولید میکند به بورژوازی وا میگذارد

. بدینگونه در شیؤه تولید سرمایه داری تنها بورژوا ها و پرولتر ها وجود دارند«     
آیا میشود چنین تحلیلی را ). ترجمه ازماست( )۴(»!چنین انقطابی    یک امر ساختاریست

. تازه اصطالح نیومارکسیست ، فاقد کوچکترین بار معناییست. تراویده ازیک نیومارکسیست دانست

وان بر جهانبینیی که خود ، دگرگونی مستمر خود را در پیوند با دستاورد های جدید چگونه میت

را چسپاند؟ پس اگر نیومارکسیزم را به مفهوم " نیو"علمی و تیوریک اعالم میدارد ، پیشوند 

ولی اگر نیومارکسیزم را به تبعیت از اصطالح . به کارمیبرند ، فاقد محتواست" مارکسیزم جدید"

تلقی " احیای مارکسیزم " کرد، " احیا "نِی سدٔه سوم میالدی که فلسفٔه افالطون را نیوافالطو

میکنند ، باید نخست دوران رکود آن را ثابت کرده باشند و سپس ضرورت احیای آن را توضیح 

  .داده باشد
       
  :آندره گوندرفرانک: ج     

  
که » بارٔه نظام جهانی سرمایه داریتیوریهایی در «  در مقالٔه Remy Herreraرمی ِهره را      

انتشارات Dictionnaire Marx Contemporain( »  فرهنگ مارکس معاصر«درمجموعٔه 

PUF انتشاریافته است ، در بارٔه آندره گوندرفرانک  ) ۲۱۳ - ۲۰۱ پاریس ؛ ص ص ۲۰۰۱ ، سال

در سایت این مقاله از سوی تراب حق شناس و حبیب ساعی ترجمه گردیده است که ( مینگارد 

  .)و تکیه ها ازماست[ ] افزوده های بین . اندیشه و پیکار انتشار یافته است

  
  :]ازدیدگاه فرانک[     
عنوان یکی از نتایج ذاتی گسترش جهانی  توسعه نیافتگی کشور های پیرامونی را باید به«     

اش را دارد و در که در عرصٔه مبادله ، ساختار های انحصار گرایانه  سرمایه داری تفسیر کرد

فرانک بر این است که جذ ب . استثمار گرانه اش را] میکانیزمهای[عرصٔه تولید ، ساز و کار های 

بی « شدن در سیستم جهانی سرمایه داری ، مستعمرات امریکای التین را که در ابتدا 

شکلبندی ،به ۱۶بوده اند ، از همان آغاز جهان گشایی اروپا در قرن  (non-développés)»توسعه

اساسًا سرمایه دارانه دگرگون ) (sous-développés»توسعه نیافتٔه «] صورتبندی[های اجتماعی 

کرده است ، زیرا دارای ساختار های مولد و تجاری مرتبط به منطق بازارجهانی و تابع جست 

رد در خوِد سیستم جهانی سرمایه داری ریشه دا» توسعٔه توسعه نیافتگی « . وجوی سود می باشند

« تملک مازاد ارزش اقتصادی که / دارای سلسله مراتب از سلب مالکیت » زنجیره ای«که همچون 
و از آنجا (...) جهان سرمایداری و متروُپل های ملی را به مرکز منطقه ای می پیوندد 

به مراکز محلی و غیره تا برسد به زمینداران بزرگی که مازاد ارزش خرده کشاورزان 
، و گاه از این ها هم فراتر رفته نوبت به کارگران (...) نان میستانند را به زور از آ

بدینگونه شاهد . »کشاورزی فاقد زمین میرسد که آن ها را به نوبٔه خود استثمار کنند

متروُپل ها و کشور های « زنجیره ای هستیم که در هر حلقٔه آن اشکال استثمار و سلطه بین 

 و تغییر را با خود دارد و سیستم جهانی سرمایه داری بین المللی مهر نوعی غریب از تداوم» وابسته

» برای اقلیت « توسعٔه برخی مناطق   به بعد ، همزمان ، هم باعث۱۶، ملی و محلی ، از قرن 
 یعنی در حاشیه های –در جا های دیگر  »برای اکثریت « میشود و هم توسعه نیافتگی 

ً  « : آن ها میگفت در بارٔه ) Braudel(پیرامونی که برودل  زندگی انسان ها در اینجا ها غالبا

  .» یادآور برزخ و حتی جهنم است

     طبقات حاکم در جوامع وابسته بدین نحو میکوشند روابط وابستگی خود را با متروُپل های 

مجموعٔه حیات اقتصادی ، » توسعٔه لومپنی«سرمایه داری از طریق سیاست های دولتی مشوقِ  

این متروُپل . ، دست نخورده نگه دارند» ماعی و فرهنگی ملت و مردم امریکای التین سیاسی، اجت

لومپن ] Statut[ها طبقات مزبور را بطور محلی در یک وضعیت مسلط مستقر می کنند و جایگاه 

  .را بدانان میبخشند]lumpen-bourgeoisie[بورژوازی 

ی پیرامونیِ  سیستم جهانی ازنظر فرانک ، در وضعیت کنونی ، برای کشور ها     
انقالب « جز » توسعٔه توسعه نیافتگی« سرمایه داری هیچ راه خروج دیگری از 

  ».وجود ندارد» هم ضروری و هم ممکن است « که » سوسیالیستی
انقالب سوسیالستی را برای کشور هاِی اطراف سرمایه داری  امکان و هم ضرورت کسیکه هم     

  !د البد در خط ُکلی تفکر مارکس می اندیشدبا چنین صراحت مطرح میکن

  

  Paul Baranپاوول باران : د
  

وی در . تیوریسن مارکسیست امریکایی ، عمدتأ در بارٔه نظام سرمایه داری پژوهش کرده است      

که همان سال به زبان فرانسوی بنام ) The monopoly Capital :1968(کتابی زیر عنوان 

ر پاریس به نشر رسید ، تضاد های انکشاف سرمایه را مورد تحلیل د »سرمایه داری انحصاری«

حماسٔه دوران ما را انقالب جهانی تشکیل میدهد؛ این حماسه « : قرار داد و چنین نتیجه گرفت

  )۵(» زمانی پایان مییابد که تمام جهان را احتواکند 
  

 وجود دارند ؛ یکـی      بدینگونه ، تنها دو مکتب اندیشه یی در رابطه با مسألٔه توسعه                
مکتب بورژوایی که تنها چشم انداز بهره برداری از وضعیت کشور هـای پیرامـونی را                
برای انباشت و تمرکز بیشتر سرمایه به حیث توسعه مطرح میکند و دیگری بینشهایی که               
در چوکات کلی تفکر مارکسیستی ، تضاد های سرشتی توسعه را در روند جهانی شدن               

هند و خلقهای پیرامونی را بـرای مقاومـت علیـه چپـاول سـرمایٔه            سرمایه نشان مید  
 جنوب ، – اطراف ، شمال -این بینشها هیچگاهی انقطاب مرکز . متروپولها فرا میخوانند

  . پرولتاریا را کنار نمیگذارند–و بورژوازی 
       
  (!)»استنباط فلسفی ازتاریخ معاصر وطن ما « -۹
  

مرامنامٔه حزب مردم افغانستان بر یـک اسـتنباط         « : میخوانیم  » ...؟یک سند نقاد؟؟  « در پایان        

  ».فلسفی از تاریخ معاصر وطن ما متکی نیست و نمیتواند یک چشم انداز روشن تاریخی بگشاید

تـاریخ معاصـروطن    « و  » یک استنباط فلسفی  « دو ُرکن اساسی آنرا     :      به این حکم دقیق شویم    

  .تشکیل میدهند» ما

  چیست؟" تاریخ " چیست؟ و اساساً  خود » ریخ معاصروطن ما تا     « 

را معموالً  برای افادٔه رویداد های گذشتٔه یک جامعـه بـه کـار           " تاریخ"در زبان متداول ، واژٔه       :یک

تطور قدرت ، دولـت ، قیامهـا ، شورشـها ، سـرکوبها ،                سرگذشت مثالً  تاریخ سیاسی را    . میگیرند  

را سـیر دگرگـونِی     " تاریخ ادبیات " به همینگونه   . ها و غیره میپندارند   جنگها ، لشکرکشیها ، مقاومت    

در این کارُبرد   . آفریده های ادبی و چگونه گی پیدایی و مرگ مکتبها و سبکها و غیره تلقی میکنند               

، بررسی و تدوین رویداد های گذشته است بر اساس اسناد و شواهدی که امـروز در       " تاریخ"مفهوم  

یعنی مجموعٔه رویـداد هـای یـک مقطـع در          » تاریخ معاصر وطن ما   « از این دیدگاه    . اختیار داریم   

تـشخص  : حصر یا تعـّین منطقـی   ( ، محصور میسازیم » معاصر« تاریخ ُکل کشور که آنرا با مفهوم      

"   دو در بنـد  (  !اما این تاریخ ، به حیث رویداد های گذشته ، دیگر وجود ندارد             ).منطقی

به حیث تسلسل زمانیِ  رویداد ها » تاریخ معاصر وطن ما« ) روشن میسازیم را " محل وجود تاریخ 

استوار است و تاریخ ، به گونه یی  فعلیتوجود بر! ، متعلق به گذشته است ، یعنی دیگر وجود ندارد

روغ بایـد ملتفـت     . ح.آقـای س  ! مطرح میکند، فعلیت ندارد   ) (Historicisme» تاریخ باوری « که  

: بقـول خـودش     " ( مفهوم میانتهی   " یک   از نگاه فلسفی   »اریخ معاصر وطن ما   ت« شده باشد که    

ارایٔه یک استنباط فلسفی از آنچه وجود ندارد ، یک اسـتنباط عبـث               .اسـت )»گپ«یک  
اسـت چـون ، مرامنامـٔه حـزب         » ..یک سند نقاد؟؟؟  « از این دیدگاه حق با نویسندٔه       . خواهد بود 

فی اسـتوار نیـست زیـرا مـا اسـتنباط فلـسفی خـود را بـر             مردم افغانستان بر چنین استنباط فلـس      

  .استوار نمیسازیم" الوجود"

که به وسیلٔه فیلسوف بزرگ     ) (Structuralismeو اما از دیدگاه بینش ساختار باورانه از تاریخ        : دو

. انکشاف یافت ، مسأله به دیگرگونه مطرح میگرددLouis Althusserمارکسیست ،  لویی آلتوسر 

ــ ــا تحلی ــا  وی ب ــه تنه ــشان داد ک ــالکتیکی ن ــاریخ " محــل" ل ژرف و دی ــوِد ت ــرای وج ــن ب  ممک

ــاختارجامعه" ــانی    . اســت  "س ــت ، همزم ــن فعلی ــود دارد و ای ــود وج ــت خ ــه ، در فعلی جامع

ِ(contemporanéité)     مفـروض  ) اقتصادی ، سیاسی ، اندیـشه یـی ، وغیـره            (  تمام ساختارها را

 فرهنگی آن – سیاسی – اجتماعی   –ار اقتصادی   در ساخت  پس تاریخ یک کشور تنها    . میدارد
این حکم در ظاهر امر عجیب به       . ، وجود ندارد  نهفته است و هیچ محل دیگری برای وجود آن        

 دریافته میشود که ساختار ، یگانه محل و       نظر میرسد ولی با کمی ژرف اندیشِی دیـالیکتیکی ،         
  . بستِر دگرگونیهاست

" تاریخ" علیت دارد و میتواند مورد شناخت قرار گیرد، بر خالف    اقتصادی ف  – ساختار اجتماعی       

تـاریخ  «. ( که فاقد فعلیت بود و نمیتوانست مورد شناخت قرار گیـرد          ) یک در بند (در پنداشت باال    

  ).؛ مارک بلوک» نمیتواند مورد شناخت علمی قرار گیرد چون دیگر وجود ندارد

 حیث برهه یی ازُکل تـاریخ افغانـستان تنهـا در سـاختار             به» تاریخ معاصر وطن ما     «      بدینگونه  

این ساختار را   .  اندیشه یی جامعٔه کنونی افغانی وجود دارد و بس         –  فرهنگی    - سیاسی   –اقتصادی  



 - ۷ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
را به تمام روشنفکران و مبارزان افغـان توصـیه          » .... یک سند نقاد؟؟؟؟  «     خواندن       

میکنم که برزخی است برای رساندن به بهـشت حوصـله          
هم وجود دارد ، هـم       میشود مورد تحلیل قرار داد زیرا      یک ساختار مشخص واقعی    به حیث 

سـاختار جامعـٔه    ( مشخصِ  واقعی    ؟ از این   اما چگونه تحلیلی  . استفعلیت دارد و هم مشخص      

 مـشخص ِ  به هیچوجه ممکن نیست یک استنباط فلسفی برون کـشید ، چـون  ) امروزی افغانی 

اسـتنباط  . مارکس ازتحلیل سرمایه داریِ  واقعی ،کدام استنباط فلسفی بـرون نکـرد     . است واقعی

را  مـشخص واقعـی     !ات  تدوین مییابد ، نی بـا مشخـص       " مقوالت  "و  " مفاهیم کلی "فلسفی با   

این دیدگاه هـم ،مـا کـدام     از! داد، نی مورد استنباط فلسفی میتوان صرف مورد تحلیل علمی قرار    

امـا مـا بـه تحلیـل        . نداریم ، چون چنین امری ممکـن نیـست          » تاریخ معاصر « استنباط فلسفی از  

   اعی ،مشخص ساختار کنونی جامعٔه افغانی پرداخته ایم ، پیوند ها و تناقضات اجتم

، نشان داده ایم و بربنیـاد آنهـا          بافت پیوند های جهانیش    در فرهنگی آنرا  و سیاسی ، اقتصادی

مرامنامٔه حزب مردم افغانستان به اسـاس یـک         . مرامنامٔه حزب مردم افغانستان را مطرح کرده ایم         

 که نی تنها تاریخ معاصـر، بـل تمـام        (ساختار مشخص امروزی جامعٔه افغانی     از بینش علمی 

که علم ساختارهای   ( با بهره گیری ازتیوریهای ماتریالیزم تاریخی       ) خود دارد  تاریخ افغانستان را در   

روشـنی بـرای آینـدٔه افغانـستان         چـشم انـداز   (!!) » اتفاقـا ً  « تدوین یافتـه اسـت و     ) اجتماعیست  

!!تصویرمیکند و آن چشم انداز، جامعٔه فارغ ازاستبداد و ستم و بهره کشی است 

***  
 ن بود گونه یی بررسی نقادانه ازچنی

و نمونـٔه بـی بدیلیـست       !!  
  !ازالتقاط

  
  :فهرست منابع

  

، ص » فرهنگ نقاد مارکسیزم« ه نقل از  ؛ ب۳۷۹ ، ص ۱مارکس ، کلیات ، جلد  .۱

  .۱۹۹۹ ،چاپ پاریس، به فرانسوی ، سال ۲۷۳

۲. L’Idée du Socialisme a-t-elle un avenir) انتشارات )  ۱۱۵صPUF  

 .۱۹۹۲پاریس سال 
 ترجمٔه تراب حق شناس     www.paykarandeesh.org    ازانتشارات اندیشه و پیکار         -۳

  ).۲۰۰۳ آوریل ۱۲و حبیب ساعی 

  

درکتــــاب »  اقتــــصاد  ســــرمایه داری–برخوردهــــای طبقــــاتی در جهــــان « - ۴

Race,Nation,Classes )چاپ پاریس، به فرانسوی ) ۱۶۲-۱۶۱ -۱۶۰.ص.  

  
 مضمون پرولتاریـا و پرولتـری شـدن،    Encyclopaedia Universalisبه نقل از  - ۵  »...یک سند نقاد ؟؟؟« 

  .چاپ پاریس، به فرانسوی

  
                         

  احمد ضیاء صدیقی

  اقتصاد بازاِر آزادیژه گیهاِیبرخی و

سیستمها و تشکیالت اقتصادی از دیِد علم اقتصاد یک 

 کلیدی تلقی میگردد و بیشتر موضوع آن به تقسیم قوای ٔهمسأل

 با آنکه دانشمندان و نظریه پردازان علوم .اجتماعی ارتباط دارد

اقتصادی و اجتماعی در مورد ُمدل های اقتصادی، تیوریها و 

تعدد ارایه نموده اند، ولی برخالف توقع، تعداد نظریات م

سیستمهای اقتصادی قلیل بوده و روی همرفته به صورت اساسی 

  :دو سیستم اقتصادی بیشتر برجسته میباشد

  ـ سیستم اقتصادی بازار آزاد،

یی که از  ـ سیستم اقتصادی مرکزی یعنی سیستم اقتصاد

  . مرکزی رهبری و هدایت میگرددٔهیک دایر

  : اقتصاد بازار آزاداول ـ

، (Free Market)در عصر ما مفهوم دقیق بازار آزاد 

بازار بی نظارت یا بدون قانون است که سیاست نیولیبرالیزم 

  . نظری آن را تشکیل میدهدٔهاقتصادی پشتوان

 اصلی این نظریه خواهان حذف هرچه بیشتر ٔههست
قوانین و ارزشهای اجتماعی است که در مقابل ظهور 

 . روند کاالگرایی ایجاد مانع میکندٔهای نو و توسعبازاره
به بیان ساده، سرمایه داران در بازار رقابتی باید آزادانه 

بتوانند هر شی را حتی روابط و برخی از فعل و انفعاالت 

کنند و به ) اجناس و خدمات(یل به کاال  اجتماعی را تبد

  .منظور کسب سود به فروش برسانند

رقابت  ار آزاد مدعی اند کهمدافعان اقتصاد باز

تنها عامل کلیدی است که در راِه تعادل اقتصادی  سرسخت،

و پایین نگهداشتن و تنزیل دایمی قیمت عوامل تولید و 

باید در نظر داشت که پایین . رشد نرخ سود عمل می نماید
 نیروی کار انسانی، به یل دایمی قیمتنگهداشتن و تنز

ولید مهم ترین عنصر منزلت اصلی ترین جزء عوامل ت
 با توجه به .اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را تشکیل میدهد

تاریخ اندیشه های اقتصادی، از یک سو تاریخ تالش «اینکه 

انسان متفکر برای تبیین نظام اقتصادی است و از سوی 

 نظم ٔهدیگر تاریخ کشاکش انسان سیاسی برای دفاع و توجی

و . »م اقتصادی نوین استموجود و یا برای شکل دادن به نظ

نظم نوین « تیوریک ٔه پای مسأله که،داشت این نظر با در

لوژی لیبرال کالسیک تشکیل یورا اساس اید» جهانی

میدهد، ضرورتًا برای درک بیشتر تیوریک مسأله به صورت 

فشرده به نظریات لیبرالهای کالسیک در این زمینه اشاره 

ی کالسیک برپا در چوکات فکری که لیبرالها. مینمایم

 مکتب اقتصادی بزرگی شکل گرفت که به اقتصاد ،کردند

اقتصاد کالسیک نخستین برداشت . کالسیک مشهور است

نظری منظمی بود که به تبیین سرمایه داری و چگونه گی 

مکتب کالسیک که بیشتر از یک سده . عملکرد آن پرداخت

ز در حالت رونق قرار داشت، مجموعه ییست ا) ۱۷۵۰- ۱۸۵۰(

تفکرات نظریه پردازان معروف جهان، چون آدام 

 Thomas ، تاماس رابرت مالتوسAdam Smithاسمیت
Robert Malthus جان استوارت میلز ،    John 

Stuart Millدیوید ریکاردو ، David Ricardo.و...، 

 :آدام اسمیت و اقتصاد بازار آزاد

  به صورت بنیادی با بررسی های۱۸علم اقتصاد در قرن 

 اصول اساسی اقتصاد او را میتوان .آدام اسمیت پایه گذاری شد

  :به شرح ذیل خالصه کرد

  .است )یعنی کار( ـ منبع تمام ثروت ها، فعالیت بشری

ـ در هر جامعه یی که در آن بشر بتواند به سائقه نفع 

شخصی خویش رفتار کند، سازمان مساعد اقتصادی خود به خود 

  .تحقق می پذیرد

رضه و تقاضا و نفع شخصی به جوامع امکان ـ قانون ع

هماهنگ تشکیل ٔه میدهد که خود را با هم تطبیق دهند و به گون

  این سازمان خود به خودی تولید، نه فقط مطلوب است،.یابند
  .است بلکه متکی به مشیت الهی

ـ حکومت ها برای تولید ملی و تجارت بین المللی آزادی 

ا تعقیب نفع شخصی خود غالبًا نفع زیرا بشر ب کامل فراهم آورند،

جامعه را نیز بسیار واقعی تر از آنکه بخواهد مستقیمًا تامین کند، 

  .تحقق می بخشد

ـ نفع شخصی باعث افزایش تولید و ظرفیت تولیدی 

باعث تحرک تولید  شخصی در شرایط رقابت کامل،  نفع.میگردد

  .و ثروتمند شدن جامعه از طریق نوآوری فنی میگردد

که کوچک ترین دخالت در   دولتی است،،دولت مطلوب ـ

امور اقتصادی نداشته باشد و تمام کوشش خود را در حفظ نظم 

  . بازار به کار بردمرییکرد موثر و نیرومنِد، دست نا برای کار

اصول اساسی اقتصادی آدام اسمیت در اصل، اساس 

ز یکی ا. معتقدات اقتصادی لیبرالیزم کالسیک را تشکیل میداد
یا دقیق (ارکان اساسی لیبرالیزم کالسیک این بود که، انسانها 

 باید آزاد باشند تا مجالی برای کوشش های خود) تر تاجران
لیبرالیست ها   به موجب این ارکان،. خود بیابندٔهخواهان

شرطی،  بی قید و ٔهاستدالل مینمایند که اگر رقابت خودخواهان

این رقابت منافع  شته باشد،در شرایط بازار سرمایه داری وجود دا

افراد درگیر در آن و همچنین منافع تمامی جامعه را تأمین 

این نظریه در مهمترین دستاورد فکری لیبرالیزم . خواهد کرد

 ۱۷۷۶آدام اسمیت که در سال »ثروت ملل«کالسیک، یعنی کتاب 

  .شد، مطرح گردید منتشر

ا پربهره هر فرد دایمًا در تالش است ت «:اسمیت باور داشت

 . بیابد،ترین کار را برای هر نوع سرمایه یی که در اختیار دارد

  در جستجوی شغلی هستند که در آن،آنان که سرمایه ندارند

  ».بازدِه پولی شان به حد اکثر برسد

اگر سرمایه «:تیوری اسمیت بر این فرضیه استوار بود که

 آن صورت دو به حالت خود رها می شدند، در داران و کارگران هر

منافع خصوصی رهنمای آنها می بود تا سرمایه و کار خود را در 

را دارد، به )  برای سرمایه دارانسود(جایی که بیشترین باروری 

 جویی متضمن این میباشد که، آن چی کار گیرند و این سود
 همان باشد که بیش از همه مورد درخواست مردم ،تولید می شود

  ».آن تمایل بیشتر دارنداست و مستهلکین به خرید 

از فرضیه ها و نظریات اسمیت و لیبرالهای کالسیک 

کلی، آنان مخالف این بودند که  که به طوراستنباط میگردد 
 نوع کاالیی باشد که باید تولید ٔهقدرت یا قانون تعیین کنند

 جمعیت ٔهنظری«دوکتورین های اقتصادی و جمعیتی . شود



 - ۸ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
امًا سبب پیدایش معتقدات لیبرالیزم کالسیک، الز» مالتوس

دولت و یا حکومت به نظر لیبرالیستهای کالسیک . سیاسی گشت

 کتاب معروف ٔه، نویسند E.K.Huntهانت. ک. به قول ای

مصیبتی است که تنها هنگامی قابل تحمیل «مالکیت و رسالت 

  .» تری باشد  احتراز از مصیبت عظیمٔهاست که یگانه وسیل

سه وظیفه را » ثروت ملل«ود آدام اسمیت در اثر معروف خ

  : دولت میگذاردٔهبه عهد

   ـ حمایت از کشور در مقابل متجاوزین خارجی،۱

  ـ حمایت از شهروندان در مقابل بی عدالتی دیگر۲

  شهروندان،

  ه، ها و تاسیسات عمومی عام  ـ احداث و ترمیم نهاد۳

منظور اساسی لیبرالیزم از حمایت شهروندان در 

واقع به معنی  یگر شهروندان، درمقابل بی عدالتی د

ها و حفظ  داد حمایت از مالکیت خصوصی و اعمال قرار

 چی مقدس شمردن مالکیت خصوصی نظم داخلی است،
  .بر وسایل تولید رکن اصلی لیبرالیزم را تشکیل میدهد

با گذشت زمان معلوم گردید که پیگیری نفع شخصی 

ید و در صورت وجود رقابت کامل باعث نوآوری در تول

 اما ثروتمند شدن جامعه افزایش ثروت جامعه میگردد،
 شگاف بین فقر و .همراه با فقیر شدن اکثریت مردم است

ثروت تا زمانی کاهش نمی یابد که نفع شخصی به سود 

.  اجتماعی نگردد،نرود و ثروت نفع اجتماعی از بین

موضوع تعدیل نفع شخصی، به سود نفع اجتماعی و اینکه (

را نمیتوان نابود کرد، و نمیتوان نفع اجتماعی نفع شخصی 

را بدین آسانی جانشین ساخت، بحثی است جداگانه که در 

  .)آینده به آن خواهیم پرداخت

 بازار آزاد، عقیده دارند که بازار آزاد و ٔهمدافعان نظری

بدون محدودیت، نه تنها انرژی و منابع تولیدی را در جهت 

یت میکند، بلکه همچنین ها هدا برد با ارزش ترین کار

 ولی رکود .موجب پیشرفت اقتصادی مداوم نیز میشود
 بر این ۱۹۳۰ ٔهسط  دهاجهانگیر سرمایه داری در او

نظریه مهر تائید گذاشت که، نظام سرمایه داری و اقتصاِد 
متکی به بازار آزاد متناوبًا به بحران های حاد و رکود و 

  .بیکاری گسترده گرفتار میگردد
دانان کالسیک و مدافعان بازار   نظر اقتصادبرخالف

، )John Maynard  Keynes  1883-1946(آزاد، کینز 

 عمومی ٔهنظری« اقتصاد دان برجسته در اثر معروف خود 

 به این نکته پرداخت ۱۹۳۶در سال » اشتغال، بهره و پول

رکود اقتصادی پدیده یی نیست که حاصل عدم «که، 

زیرا هیچ دلیلی  قاضا باشد،تعادل کوتاه مدِت عرضه و ت

  »نیست که تعادل اقتصادی با اشتغال کامل همراه باشد 

کینز بیشتر به این نظریه تأکید نمود که رکود 

 تعادل عرضه و تقاضا ٔهاقتصادی به خودی خود در نتیج

رفع نمی گردد، زیرا اقتصاد ممکن است ) تعادل اقتصادی(

  . تعادل باشددر عمق رکود و با وجود بیکاری گسترده در
 مهم به ٔهاز تحلیل نظریات کینز این استنباط و نتیج

دست می آید که نظام سرمایه داری برای استقرار خود 

 ٔهچاره یی جز این ندارد که دولت نقش مهم تنظیم کنند

امور را در سطح اقتصاد کل به عهده داشته باشد و با کم و 

ر محدود زیاد کردن مالیات و وضع تعرفه ها و سایر تدابی

کننده، طوری مداخله نماید که تعادل اقتصادی با اشتغال 

  .کامل همراه گردد

این نکته جالب توجه است که حتی سرسخت ترین 

مدافعان و مبلغین آزادی بی قید و شرط سرمایه داری 

آنگاه که به قدرت رسیده و مسؤولیت اداری امور نظام را 

قتصادی، سیاست به عهده داشته اند، در مقابله با رکود ا

ترین مدعی های کینز  بارز. های کینز را دنبال کرده اند

گرایی همانا ریچارد نیکسون، رونالد ریگان و جورج 

، در مقابله با رکود اقتصادی سالهای نخست )پسر(بوش

 بازار بنابر اینکه.  بوده اند۲۰۰۰ و ۱۹۸۰- ۱۹۷۰دهه های 
دل آزاد بی قید و شرط هیچ گونه تضمینی برای تعا

اقتصادی، رفع بیکاری و تأمین اشتغال کامل ندارد و در 
پس از کینز عماًل عرصهء اقتصاد تطبیقی ناکام بوده، 

دخالت دولت در اقتصاد جامعه، برای تنظیم تعادل 

اقتصادی کل و رفع بحران های فصلی و دورانی درون نظام 

های ساختاری آن ضروری  سرمایه داری و تأمین نیاز

هنوز هم، همچنان در درون نظام اقتصادی ولی . گردید

سرمایه داری، در میان طرفداران مداخله جویی دولت و 

  .مخالفین آن کشاکش بر سر تعیین نقش دولت ادامه دارد

  :مدل تیوریک اقتصاد بازار آزاد
 اقتصادی که فکتور اساسی درمدل تیوریک، نظم

 میرود، درسیستم اقتصاد رشدوانکشاف اقتصادی به شمار

لیکن به شرط آنکه . بازار آزاد خود به خود ایجاد میگردد

نظام بازار آزاد واقعًا در پراتیک مراعات گردد و نه به 

ها و سازمان های ممثل قدرت و نه از   دولت و نهادٔهوسیل

اتحادیه های  های اقتصادی مانند کارتلها، طریق اهرم

و های مربوط به قیم  داد مؤسسات انحصاری و قرار مالی،

 ، تجاری و قوانین، مقررات و طرزالعمل ها- تعرفه های مالی
به همین لحاظ .  اخالل گرددآزادی عمل واقعی اقتصادی

پیش شرط برای اجرای مقررات و آزادی عمل اقتصادی در 

 نظام حقوقی قویسیستم بازار آزاد همانا موجودیت یک 

است که بتواند آزادی عمل اقتصادی و اجرای موازین و 

در . ات سیستم اقتصاد آزاد را حقیقتًا تضمین نمایدمقرر

، بر اصل   اساسی سیستم اقتصاد بازار آزادٔهتیوری پای

.  دولت و قدرت های ممثل دولت استوار استٔهعدم مداخل

یعنی از نگاه روبنای سیاسی خواهان حذف و یا کوچک 

ساختن نقش نظارت دولت و سایر سازمان های روبنایی 

در پراتیک، ،  ته را نباید فراموش کرد کهاست، ولی این نک
 بازار کار و ٔهاقتصاد بازار آزاد از نظر سیاسی در عرص

سیستم توزیع، خواهان دخالت دولت به منظور تدوین و 
اجرای قوانین دولتی محدود کنندهء خواسته های 
مادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق سیاسی زحمتکشان 

تکشان را اجتناب ناپذیر اند که چنین روش، مقابله با زحم
  .می سازد

بنیاد وجودی مدل اقتصادی بازار آزاد، بر آزادیهای 

  :اقتصادی آتی استوار است

حجم و نوع   ـ آزادی تولید و آزادی در مورد مقدار،۱

  تولید،

 ، ـ آزادی استفاده و امکان اختالط وسایل تولید۲

  ،»آزادی کامل ترکیب نیروهای مولده«

  ، د ـ آزادی قراردا۳

  ، ـ آزادی رقابت کامل۴

  ، ـ آزادی تشکل قیم۵

  ، ـ آزادی حرفه و پیشه۶

  ، ـ آزادی کامل استخدام۷

  .  ـ آزادی انتقال سرمایه۸

فعالیت  در تحت شرایط نظام اقتصادی بازار آزاد،

نمودن برای تصدی های تولیدی و خدماتی متوسط، 

التاسیس مشکل است، زیرا این گونه  کوچک و جدید

ا بایست در طرح  پالنهای خویش، پالنهای رقبا و تصدیه

پالنهای مستهلکین و یا مشتریان را رعایت نمایند؛ یعنی 

 ٔهسیلبه و انسجام و ارتباط بین مؤسسات اقتصادی ٔهمسأل

پالنهای عمومی مرکزی صورت نگرفته، بلکه مطابق به 

مدل تیوریک اینگونه پرابلم ها خود به خودی در بازار حل 

  . این وظیفه را میکانیزم قیمت اجرا می نمایدمیگردد، و

،  )ٔهقوای نظم دهند( قیمت یک اورگانیزاتور 
طبیعی و خود به خودی سیستم اقتصادی بازار آزاد به 

 حجم عرضه و تقاضا را تعیین می ،قیمت. شمار میرود

فعالیتگاه ها مجبور اند، با میکانیزم بازار و سطح . نماید

تمام شد کمتر از  و باید به قیمتقیم توافق داشته باشند 

قیمت بازار، کاال های خویش را عرضه بدارند، چی در غیر 

عمده ترین . آن از صحنهء بازار ناپدید خواهند گردید

 دستیابی به قیمت تمام شد کمتر از قیمت بازار، ٔهوسیل

  .استخدام نیروی کار انسانی ارزان به شمار میرود همانا

سرمایه از زمینه یی به که حرکت باید تذکر داد 
 دیگر باعث نوسانات قیم و تغییرات در سطح عرضه ٔهزمین

آمد  و تقاضا و مخصوصًا عدم ثبات مشاغل و سطح در
  .زحمتکشان میگردد

دانان نشان  بررسی های اغلب دانشمندان و اقتصاد

در هیچ  میدهد که اقتصاد متکی به بازار آزاد، مطابق مدل،

 ٔهته است، بلکه آنچه طی سدزمانی در عمل وجود نداش

الیگارشی . گذشته در صحنه حضور داشته، امپریالیزم بوده

های مالی که بخشهای بزرگ از جهان را زیر یوغ 

، در گذشته تعیین کننده بوده  استعماری خود داشته اند

  . نه میکانیزم بازار آزاد،اند

 که خود را یاسیس-آن حلقات و گروه های اجتماعی

م سرمایه داری فراملی قرار داده اند و نظام در خد مت نظا

 راه برای  یگانهمبتنی بر اقتصاد بازار آزاد را، به حیث

 به سوی بازارآزاد« انکشاف برگزیده اند و گاه و بیگاه شعار

را بلند مینمایند، در واقع پایه داری امپریالیزم و استقرار » 

  .الیگارشی مالی را خواهان اند

بی نهایت عقب نگهداشته شده، اینکه در یک کشور 

جنگ زده و ویران شده با اقتصاد ورشکسته و در حالت 

رکود و مردم در فقر نشسته با پایین ترین قدرت خرید، 

فعالیت و عملکرد مدل اقتصاد بازار آزاد با ویژه گیهای 

نظری آن میتواند تضمین گردد یا خیر؛ و یا اینکه گزینش 

 پذیرفتن آزادی های اقتصادی سیستم اقتصاد بازار آزاد، با

 با نیازمندی های اساسی جامعه سازگاری ،ساختاری آن

دارد یا نه؛ بحثی است جداگانه که سنجش و دقت بیشتر و 

تحلیل و ارزیابی همه جانبه و کارشناسانه را میطلبد و باید 

از دید اقتصاد سیاسی و منافع دور و نزدیک زحمتکشان 

  .به این مسأله پرداخته شود

ما به این پنداریم که تنها پذیرش و مطلق ساختن 

غیر مسووالنهء بازار آزاد، آن هم در تحت تاثیر روند های 

 دقیق اوضاع و ٔهتند و کند جهانی و بدون تحلیل و محاسب

 انکشاف ٔهشرایط کشور و درک جریانات عینی پروس

اجتماعی، در حقیقت مشت زدن در تاریکی -اقتصادی

 جز از انارشیزم اقتصادی و تعمیق است که در نهایت به

  .شگاف بین فقر و ثروت چیز دیگری را به بار نخواهد آورد

هایی که به سوی نظام   اخیر کشورٔهتجربه سد
، نشان میدهد که نظام  سرمایه داری سوق گردیده اند

سرمایه داری در هر شکل سیاسی آن قادر به حل 
ه معضالت عقب مانده گی و بیعدالتی دهشتناکی ک

 .سراپای آن جوامع را فرا گرفته، نیست

  : مرکزی ٔهدوم ـ اقتصاد رهبری شد

اقتصاد رهبری شده به مفهوم امروزی آن عبارت از 

یک نظام اقتصادی است، که توسط دولت و ارگانهای آن 

مرام از رهبری دولت آن است تا . رهبری و هدایت میشود



 - ۹ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
یاسی  سٔهاجتماعی و برنام-اهداف و سیاست های اقتصادی

 مرکزی ٔهدر این نظام یک دایر. دولت تضمین شده بتواند

فیصله می نماید که چی، چقدر، و چی وقت و در کجا 

نوع، حجم، اندازه، محل و زمان تولید، بر بنیاد . تولید گردد

  .اهداف دولت تعیین میگردد

 مرکزی است که تصمیم میگیرد ٔهدر این سیستم دایر

به کدام قیمت ) د شدههای تولی کاال(مات  اشیا و خد

  .توزیع گردد

در اقتصاد رهبری شده، رهبری اداره، تنظیم، انسجام 

و به هم پیوسته گی رشته های مختلف اقتصادی و 

صنایع و (سکتورهای پایه یی و زیرساخت اقتصادی 

 ٔه، به عهد)معادن، ترانسپورت، بانگها و سازمان های توزیع

  . مرکزی عالی قرار میگیردٔهیک دایر

تصاددانان، مدل های متفاوتی از نظام اقتصادی اق

داشت فعل و  نظر با در. رهبری شده ارایه نموده اند

انفعاالتی که طی قرن اخیر در سیستم ها و تشکیالت 

اقتصادی به وقوع پیوسته اند، به صورت کلی در قالب نظام 

  :اقتصادی رهبری شده به مدلهای آتی میتوان اشاره نمود

 اقتصادی، ٔهدر این گونه جامع: مرکزیـ اقتصاد پالن 

تولید، توزیع و استهالک به . تبادله قطعًا وجود ندارد

  .اساس پالن مرکزی صورت میگیرد

  ـ اقتصاد پالن مرکزی،با انتخاب آزاد مواد استهالکی،

 مسلک ،رشته،ـ اقتصاد پالن مرکزی، با انتخاب آزاد

کی توأم این مدل با انتخاب آزاد مواد استهال(،و محل کار

  ،)بوده میتواند

در این مدل تولید، توزیع، : ـ اقتصاد توزیع خالص

استهالک و امور مربوط به تشکل قیم، تنظیم، توحید و 

 مرکزی قرار ٔهانسجام تصدیهای اقتصادی به دوش ادار

 تذکر باید داد که، مدل اقتصاد توزیع خالص در عمل. دارد
 . نتوانسته تحقق یابدتا کنون

ٔه  اقتصاد رهبری شده، یک مرحل، اریخیاز نگاِه ت
، بلکه میتواند  نمی باشد» پسا بازار آزاد«انکشافی بعدی 

که قبل از اقتصاد بازار آزاد و یا هم بعد از اقتصاد بازار 
  .آزاد عرض اندام نماید

 تاریخی این نظام میتوان ٔهبا در نظر داشت پیشین

 و .گفت که اقتصاد رهبری شده یک اختراع جدید نیست

 پالن ٔهاما تا جایی که مربوط به گسترش تیوری دایر

مرکزی است، میتوان آن را ابتکار عصر حاضر محسوب 

  .کرد

در اقتصاد رهبری شده، پالنگذاری حایز اهمیت 

خاصی است، پالنگذاری یکی از ارکان اساسی برای بقا و 

به همین لحاظ . وجود این شکل اقتصاد به شمار میرود

اقتصاد «تصاد رهبری شده بعضًا به نام است که سیستم اق

  .نیز یاد میشود»  پالن

ن اقتصادی در این سیستم به ز توا،از نگاِه تیوری

وقایع «ولی تیوری .  پالنگذاری تأمین میگرددٔهوسیل

 پالن هم ٔهتأمین توازن اقتصادی را به وسیل» اقتصادی

  .تحت سوال قرار داده است

شته نشان  گذٔهواقعیت های اقتصادی در طول سد

داده است که در بعضی از مقاطع خاص زمانی، به منظور 

اجتماعی که بر محور -رشد اقتصادی، نظامهای سیاسی

 دولتی عیار گردیده بودند، به خاطر ٔهاقتصاد رهبری شد

تلفیق عناصر اقتصاد بازار آزاد با اقتصاد پالن مرکزی، 

 اقتصادی عمل خویش ٔهکننده یی را در حوزود تدابیر محد

نیپ ( ٔهبه صورت نمونه میتوان از برنام .اتخاذ نموده اند

NEP (دولت جوان شوروی، به منظور خارج . یاد کرد

ناشی از پیآمد های جنگ  کردن جامعه از بحران اقتصادی

و ویرانی و جبران سقوط شدید سطح تولید، به خصوص در 

بخشهای صنعت و زراعت، در پاسخ به ضرورت های عینی، 

 ۱۹۲۸- ۱۹۲۱ را در سالهای »نیپ« اقتصادی  نوینٔهبرنام

 از نظر .، تصویب و به اجرا گذاشت میالدی تدوین
، کوشش در جهت »نیپ«اقتصادی مهمترین مشخصهء 

تلفیق سیستم اقتصاد مرکزی رهبری شده با سیستم اقتصاد 
  .بازار آزاد بود

چی (هدایت تولید، » نیپ« اقتصادی ٔهبر اساس بر نام

، ) کی تولید گردد، و در کجا تولید گردد، برای تولید گردد

در بخش زراعت به دهقانان سپرده شد، و اداره بخش 

صنایع سنگین،  (صنعت به جز صنایع زیربنایی و کلیدی

 عمدًا به بخش خصوصی )بانگداری، وتجارت خارجی

  .واگذار گردید

 ٔه که مشخص نظارت انحصاری دولتدر این برنامه

عنی اقتصاد توزیع بود، بر اصلی سیستم اقتصاد مرکزی ی

توزیع و تجارت ملغی شد، و این وظیفه به دوش اقتصاد 

بازار آزاد گذاشته شد، و دولت نقش خود را به هدایت 

یی و  عمومی اقتصاد از طریق اعمال نظارت بر صنایع پایه

های اقتصادی از راه اتخاذ سیاست  تأثیر گذاری به روند

  .های مالیاتی محدود کرد

واقع یک بازگشت تاریخی بود، از  در» نیپ «برنامهء

 دولتی به سوی ٔهسیستم اقتصاد مرکزی رهبری شد

اقتصاد بازار آزاد، که منجر به ظهور یک سیستم اقتصادی 

از دیدگاِه . مختلط گردید، و نتایج مثبتی را هم به بار آورد

یک گام به عقب در جهت همزیستی با «لینن، این اقدام 
 سود برای ٔهی و استفاده از انگیزسیستم سرمایه دار

جبران سقوط شدید سطح تولید در بخشهای صنعت و 
  ».زراعت بود

 دیگر را هم باید در نظر داشت که تعدادی ٔهیک مسأل

 علوم اقتصادی به این نتایج بیشتر ٔهاز پژوهشگران عرص

تأکید میدارند که برای تأمین رشد و انکشاف جوامع 

از نظر مرحلٔه  داری یک  تولید سرمایهٔهاقتصادی، شیو

و پریدن از آن، .تاریخی ضروری و اجتناب ناپذیر است

 قابل تذکر ٔهولی نکت. بازگشت تحمیلی را موجب میگردد

 سیاست ٔهاینست که عوامل این بازگشت را نخست در دایر

اجتماعی و ترکیب  - حاکم، قلمرو قدرت، نظام سیاسی

 عینی  نقش واقعی و وضعیتٔهطبقاتی آن نظام و انداز

البته که برای . زحمتکشان در امر رهبری جامعه دید
 تولید ٔه، برقراری شیو تأمین رشد و انکشاف جامعه

، ولی  سرمایه داری یک ضرورت تاریخی پنداشته میشود
  .نه یک امر اجتناب ناپذیر

از پژوهشهای  مهمترین نتایج را که کارل مارکس

 ٔهیوش« : اقتصادی خود به دست میدهد، این است که

 از نظر تاریخی ضروِری مرحلٔهتولید سرمایه داری، یک 

 بشریت، حد اقل ملتهای اروپا است که از ٔهاگر نه هم. است

 تولید سرمایه داری منتقل شده ٔه فیودالی به شیؤهشیو

  .»اند

تاریخی -مارکس آگاهانه از تعمیم های فلسفی

 ٔه، و به همین دلیل ادعا نمی کند که هم اجتناب میکرد

 تکامل سرمایه داری را طی ٔه زمین باید مرحلٔهی کرخلقها

 تولید آسیایی که از طرف مارکس ٔهمفهوم شیو. کنند
، متمایز از راه  ، نشان میدهد که راِه دیگری مطرح شد

 اقتصادی نیز میتواند وجود ٔه، برای توسع تاریخی اروپا
 خویش ۱۸۸۱مارچ۸مورخ  ٔهمارکس در نام . داشته باشد

در پژوهش « متذکر شده است که] چزاسولی[خطاب به 

، اجتناب ناپذیری تاریخی صورتبندی  های اقتصادی او

سرمایه داری، تنها منحصر به کشور های اروپایی غربی 

 بدین معنی که امکان رشد غیر سرمایه داری .»است

کشورهای دیگر در صورت وجود شرایط تاریخی معین نفی 

  .نمی گردد

ر خوشنودی سیستم آنانیکه ناآگاهانه و به خاط

  صرفًاسرمایه داری جهانی، تأمین رشد و انکشاف کشور را

و در تحت  در استقرار نظام سرمایه داری، آنهم از باال

ٔه سرمای جهانی سازی «ٔهروندها و فعل و انفعاالت شتابند

و امکانات راه رشد غیر سرمایه داری را  می پندارند» مالی

تکشان را از این امکان واقع زحم عجوالنه نفی میدارند، در

هم در مقیاس جهانی و هم در درون . محروم میسازند

، ذخایر و امکانات  جوامع عقب نگهداشته شده، ریزرف ها

  سکتؤهبرای رشد و انکشاف این جوامع از طریق تقوی

  .رهای دولتی و تعاونی وجود دارد

  :اقتصاد مختلط رهبری شده
ان علم  پژوهشگرٔهاز ارزیابی هایی که به وسیل

اقتصاد از چگونه گی تطبیق تیوری های اقتصادی صورت 

گرفته، استنباط میگردد که هم سیستم اقتصادی خالص 

) اقتصاد مرکزی(آزاد و هم سیستم اقتصادی خالص توزیع 

صرف نظر از اینکه در ( ایده آلی را داشته ٔهبیشتر جنب

تحت شرایط معین و مشخص تاریخی در بعضی ساحه های 

واقع به مفهوم اصلی آن تا  ، در)بیق گردیدهمحدود تط

، و از نظر انطباق آن در پراتیک  کنون به ظهور نرسیده

  .اجتماعی بیشتر مدل های فکری میباشد-اقتصادی

قابل تذکر است که در بین دو سیستم فوق الذکر 

اقتصادی، یک تعداد از مدل های مختلط اقتصادی هم 

شکل از این سیستم دو  وجود دارند، که حاوی عناصر هر

ها میباشند، و هر یک از این مدل های مختلط ویژه گیها و 

موجودیت عناصر بیشتر یک . خود را دارند کرکتر معین

سیستم در یک نظام مختلط، در واقعیت کرکتر و ماهیت 

  .اصلی نظام اقتصادی را ظاهر میسازد

سیستمهای اقتصادی که ترکیبی از عناصر سیستم 

یستم اقتصادی مرکزی اند، معمواًل به نام بازار آزاد و س

و یا سیستم های » راه وسطی«سیستم های اقتصادی 

  اقتصادی مختلط، مسما گردیده اند 

از دید علم اقتصاد، اینکه عناصر کدام یک از 

سیستم های اساسی در یک نظام اقتصادی مختلط زیاد تر 

  :نفوذ دارند، مربوط به عوامل متعدد است، از جمله

امل سیاسی، و ترکیب اجتماعی و طبقاتی ـ ع

  :نیروهای نظام حاکم

یی که گرایش ها و میالنهای ضد سیستم  به هر اندازه

سرمایه داری در درون نظام سیاسی بیشتر باشد، به همان 

اندازه سیستم اقتصادی آن نظام، از سیستم اقتصادی بازار 

آزاد منحرف و متمایل به سیستم اقتصاد مرکزی رهبری 

  .ده میشودش

 رشد تصدیهای ٔهـ چگونه گی اساسات تولید و درج

  :اقتصادی و مراکز تولیدی

به هر اندازه که مراکز تولیدی متراکم، متمرکز و دارای 

 ثابت و پایه دار و بزرگ باشد، تمایالت بیشتر به سیستم ٔهسرمای

های غیر  اقتصاد رهبری شده می باشد، البته عدم موجودیت بازار

این تمایالت می افزاید، زیرا جهت توازن بازار و ایجاد متوازن به 

  . دولت ضرورتًا مطرح میگرددٔهقدرت خرید، تقاضای مداخل

 تحلیلها، تجزیه و ارزیابی هایی که از واقعیت ،موجز اینکه

 علوم اقتصادی ٔه پژوهشگران عرصٔههای اقتصادی به وسیل

ادی ، بیانگر آن است که تطبیق کامل مدل اقتص صورت گرفته

خالص بازار آزاد و مدل اقتصادی توزیع خالص در عمل تا کنون  نا 

اجتماعی هم در  -   چی فعل و انفعاالت اقتصادی ،مقدور بوده



 - ۱۰ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
، ضرورتًا باعث  بستر جامعه و هم در قلمرو قدرت و سیاست

 اقتصادی میشود و ٔهمداخالت دولت و ارگانهای مربوط آن در دایر

د گردانیدن رهبری دولتی بر هم در اکثر موارد باعث محدو

.دداقتصادمیگر



 - ۱۱ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 

 

بارق شفیعی. ح. م  

و روان اجتماعی » حزب مردم افغانستان«
  زحمتکشان

حزب به مثابٔه سازمان سیاسیِ  مدافِع منافع تمام زحمتکشان و نیروهای کار کشور ، وقتی 

ی ، به سود میتواند قانونمندیهای عینی تکامل جامعه را ، در نقش عامل زنده و فعال ذهن

زحمتکشان کشور ، مورد استفاده قرار دهد که بتواند به مانند یک پدیدٔه زنده و ارگانیک ، در 

. مبادلٔه مواد با محیط سیاسی ـ اجتماعیِ  فعالیت خویش اظهار هستی نماید و رشد و تکامل کند

 آن آگاهی حزبِ جدا از نهضت و جامعه و به دور از پراتیک سیاسی ، بدون آنکه کسی از هستی

حزب وقتی با پویایی آگاهانه از این وضعِ  مرگ آفرین . یابد ، در غالف خود می میرد و میپوسد

مردمی را که در میان آنها زنده گی و کار میکند به » روان اجتماعیِ  «میتواند رهایی یابد که 

و » وان اجتماعیر«و از این توانایی زمانی به درستی بهره میتواند گرفت که به . خوبی بشناسد

سیر تکاملِ تاریخی آن ، به صورت سیستماتیک و علمی آشنا شود و نی تنها خود آن را به عنوان 

افزار کار سیاسی ، در جریان تحوالت اجتماعی جامعه ، در راستای تغییر بنیادی و نجات از انواع 

ساز مردم را با آن گوناگون ستم و استثمار به کار گیرد ؛ بل همٔه زحمتکشان و طبقات آینده 

را باز و زمینٔه آگاهی و تشکل سیاسی » شعور اجتماعی«مجهز سازد و بدینوسیله راه تکامل 

پیشروان جامعه را ، در مسیر نابودی بنیاد نظام ستم و استثمار تأمین کند و بساط و بستر 

 . اجتماعی ـ سیاسی تحوالت انقالبی را برای مردم و همراه با مردم گسترش دهد

 ابر آن ،کار ایدیالوژیک در این راستا ، یعنی وارد شدن به مسایل جامعه شناسی علمیِ بن
در (، در برهٔه کنونی در دو عرصٔه کاماًل به هم مربوط » روانشناسی اجتماعی«افغانی ، از دریچٔه 

  . ، از وظایف اساسی حزب شمرده میشود) درون حزب و در میان مردم

های حزب ، باید در روشنی آموزش علمی  رهبران و کادردر درون حزب رفقای ما ، خاصه 

به روان جامعٔه افغانی ، اجزا و اشکالِ مختلف آن ، یعنی اندیشه های » روانشناسی اجتماعی«

سیاسی ، فلسفی ، مذهبی ، هنری وغیره که خصوصیت تاریخی و عنعنوی و ماهیت عمیقًا 

بر تشکل مدون و سیستیماتیزه شدٔه آن که طبقاتی دارند ، به درستی آشنا شوند و در گام دوم 

از آن تعبیر میشود ، مسلط » ایدیالوژی اجتماعی«به » جامعه شناسی علمی«بر مبنای اصول 

گردند و بدانند که عینیت این واقعیت که از لحاظ اجتماعی ـ تاریخی غیر قابل انکار است ، در 

  وجود چه ویژه گیهایی تبارز میکند و قابل درک است؟ 

مل و درنگ در درک سالم این حقیقت ، در قدم نخست از وظایف اساسی حزب است که تأ

متأسفانه در گذشتٔه حزب دموکراتیک خلقِ  افغانستان ، به آن توجٔه الزم صورت نگرفته است و 

این یکی از عوامل دوری و فقدان درک دقیق از ظرفیت تغییر پذیری جامعه و تکاملِ  سیاسی و 

ن بوده است که نباید تکرار شود و جلوگیری از تکرار آن گامیست پیشرفته و قابلیت تاکتیکی آ

تکاملی ، در راستای پیشرفت و تکاملِ  حزب و مدخلی در جهت شناخت علمی جامعه و افزاری 

برای ایجاد زمینه ها و گستره های مطمئن عملکردِ  تغییر بنیادی و انقالبی ـ اجتماعی در میان 

  . مردم

 کنم که این نظر عدیل و بدیل دیگری ندارد ؛ ولی برای یک حزبی که تغییر من ادعا نمی

بنیادی و اما مسالمت آمیز جامعه را ، بر مبنای درک ترکیب طبقاتی و تناسب نیروهای اجتماعی و 

نقش زحمتکشان در آن ، با وسایل دموکراتیک هدف خویش قرار داده است ، مطالعه و در 

  . تره هایی الزم و ضروریستنظرداشت چنین مسایل و گس

حزب ما ، حزب مردم افغانستان ، پیش از کرده های دیگر به چنین آگاهی و شناختی 

ضرورت مبرم و غیر قابل انکار دارد ، تا باالتر و یا پایانتر از سطح هضم حلقات مدنی و خصوصیت 

شور ظرفیت و بستر این مرحلٔه تکامل اجتماعیِ  جامعٔه افغانی ، به کرداری دست نبرد که در ک

تاریخی ـ اجتماعی ندارد و برای حتا اکثر روشنفکران ما قابل درک نیست ، چه رسد به توده های 

بیسواد مردم ؛ مگر اینکه در این راستا ، یعنی تأمینِ  سطح توانایی درک عمومی جامعه از برنامه 

  . تبلیغی صورت گرفته باشدیی که برای ایجاد آن پیشنهاد میشود ، کار عمیق و پیگیر تنویری و 

صورت گرفته است و » حزب مردم«مرحلٔه نخست این کار با تدوین دقیقًا علمی مرامنامٔه 

استراتژی و تاکتیک حزب در شرایط موجود که با درنظرداشت وضعیت کنونی و با توجه به 

وان ر«و آخرین دست آورد های » عناصر متشکلٔه روان اجتماعی«ایجابات و ظرفیت هر یک از 

جامعٔه افغانی ، تعیین و طراز بندی شده ، صورت گرفته است ؛ ولی این تنها ، » شناسی اجتماعیِ 

تشخیص عرصه های مختلف عناصر تشکل دهندٔه روان اجتماعی که سیاست و . آغاز کار است

مبارزٔه سیاسی و انهماک به آن ، در چارچوب اساسی فعالیت هر حزب سیاسی یکی از محور های 

  . را تشکیل میدهد ، میتواند زمینه ساز مطمئن کار و مبارزٔه حزب باشداساسی 

****  

حزب به عنوان یک نهاد سیاسی که سیاست به مثابٔه شکل عمدٔه آگاهی اجتماعی ـ 

سیاسی در روند مبارزات اجتماعی افزار کار آن است و بر همه اندیشه ها و نظریات فلسفی ، 

ستاتیک و نهاد ها و مؤسسات و سازمانهای مربوط به آن و مذهبی ، حقوقی ، اخالقی ، هنری و ا

اشکال مختلف آگاهی اجتماعی در هر مرحلٔه مشخص حرکت جامعه تاثیر گذار است ، وظیفه دارد 

و باید تمام اعضای خود را ، اعم از رهبران ، کادرها و صفوف خویش به سالح شناخت علمی ، مدون 

صر روان اجتماعی ، در روشنی اصول ماندگار جامعه شناسی و سیستیماتیک این همه جلوه ها و عنا

علمی مجهز سازد و همچنان عناصر فعال جامعٔه مدنی و گروپهای اجتماعی مربوط به این اندیشه 

ها ، نظریات و مؤسسات وابسته به آنها را ، به درک اهمیت نقش و سهمگیری آگاهانٔه شان ، در 

صه ها فراخواند و آنانی را برای مبارزه در برابر عوامل نفوذ جریان تغییر و تکامل جامعه در این عر

و فعل و انفعاالت ذات البینی آنها » اجزای داخلی روان اجتماعی«فاسد کننده و انحرافاتِ  هریک از 

کمک کند و به آنها در جلوگیری از مداخلٔه عناصر ویرانگر و انحراف دهندٔه خارجی در روند تکامل 

  . اگون آگاهی و روان اجتماعی جامعٔه افغانی ، یاری رسانندتاریخیِ  اشکال گون

این کار در فرایند حوادث و واقعیات گرهي سیاسی در کشور ما وقتی کسب اهمیت میکند 

که عناصر تشکیل دهندٔه هستی روان اجتماعی مردم ، به مثابٔه یک پدیدٔه تاریخی در روشنی این 

ی دریچٔه نجات از بدبختی و به امید تغییرِ  مثبت و روند ، به افقهای تابناک آینده ، به جستجو

مترقی نظر میدوزند و مقابلتًا ارواح خبیثٔه تیکه داران تاریکی و سیاهکاری ، تأخر و ایستایی ، در 

دفاع از وضع مصیبت بار موجود و به غرضِ  بقای سلطٔه جهنمی و غارتگرانٔه خویش به تالش و تقال 

و شریکان جرم و حامیان بین المللی شان نیز با یک سر و هزار زبان میافتند و به توطئه میپردازند 

و با استفاده از تکنالوژیهای رنگارنگ و غول آسای تبلیغاتی و اعمال نفوذ ایدیالوژیک خود ، از 

االمان  ـ االمان از دشمنان صلح ، استقرار و آزادی و دموکراسی «زمین و آسمان به رگبار تبلیغاتِ  

متوسل می شوند و میخواهند در زیر چتر این تبلیغات به تحکیم پایه های اجتماعی » و حقوق بشر

ِ  خویش در داخل کشور دست یابند و بر اساس  و اقتدار سیاسیِ  مزدوران گوش به فرمان

جیوپولیتیک شیطانیِ  نفوذ در قلب آسیا ، جای پایی برای جهانی ساختن سرمایه های اسارت آور 

ـَم ناپاکِ  توده های میلیونی خ لقهای زحمتکش این منطقٔه حساِس جهان ، فراچنگ آورند و َعـل

را بر فراز هندوکش سربلند و آزاد نیز برافرازند و آتش عشق و عطش » یک قطبی شدن جهان«

عالقه به هستی و آزادی واقعی ،  برابری و دموکراسی راستین را ، در روان زحمتکشان و نیروهای 

دموکراسی «:  تا باشد که برای این امید های کاذب که گویا فرداهای دیگر مدافع آنها فرونشانند

امریکای امپریالیست ، » جامعٔه جهانی«به لطف » آزادی دوالر و تفنگچه«و » لیبرال در بازار آزاد

آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی به ارمغان خواهد آورد در روان اجتماعی مردم ما ، جایی و 

  . و اما ما ، این سرمه ها را بارها آزموده ایم و بار دیگر نمی آزماییم. لی کرده باشندجلوه گاهی خا

از این حرفها چنین تصور نشود که گویا ما ، تمام مزایای امکانات پیشرفتٔه جهانی را در تمام 

. مرد میکنی. . . و . . . عرصه های اجتماعی و سیاسی ، علم و تکنالوژی و هنر و فرهنگِ  بشری و 

ما ، دستاوردهای مثبت و مفید تجربه و دانش بشری را در عرصه های مختلف و به منظور ! هرگز نی

ترقی و تسریع تکامل جامعٔه خویش ، میپذیریم و به کار می گیریم ؛ ولی با آگاهی و شناختی که از 

به انگیزٔه » ادآز«خصلتِ  توطئه آمیز امپریالیزم و اهدافی که جهانی ساختن سرمایه از طریق بازار 

آن عمل میکند و ما در تجربٔه کشور خود ، به ویژه در طول بیشتر از یک ربع قرن گذشته ، با 

پوست و گوشت و مغز و استخوان مردم ستمدیدٔه خویش آن را لمس کرده ایم و همین اکنون شاهد 

ان و راهیان این هستیم ، به درستی میدانیم که رهبر» مهربانتر از مادر«مهربانیهای این دایه های 

میروند و هدفی را ُجز تحمیل تسلط جهنمیِ  بر » راست«اشاره میدهند و به » چپ«راه ، به 

جهانی ساختن «سرنوشت مردم جهان و تکیه زدن به کرسی آقایی و حکمرانی بی سرحد ، زیر نام 

ت و دماغ و غارت دسترنج و ماحصل دس» بازار آزاد«با استفاده از تأمین دیکتاتوری » سرمایه

زحمتکشان و نیروهای کار ، در سراسر گیتی ، دنبال نمی کنند و در این راِه ضد بشری از اشغال 

نظامی کشورها و بستن و کشتن و ویران کردن و نابودی ارزشهای پرافتخار و هویت ملی آنها ابا و 

  . شرمی ندارند ؛ عراق و افغانستان دو نمونٔه زنده و گویای آن به شمار میروند

اما ، نکتٔه درخور توجٔه جدی و جان سخن این است که آیا ما با وجود تمام خودنمایی بی 

پردٔه این حقایق رسوا کننده ، در راستای افشای توطئه های ظریف پشت پردٔه دشمنان آزادی و 

ترقی میهن خود ، به ویژه در مقطع اقدامات گرهي سیاسی و جریان تاکتیکها و تدابیر شیطانی و 

و مزدوران زرخرید آن در کشور ، به حد کافی ، هم در داخل » دنیای آزاد«ورِ  پشت پردٔه اسارت آ

  حزب و هم در میان نهضت و توده های مردم زحمتکشِ  خویش ، عمل کرده ایم؟ 

و فیصله های دسیسه آمیز آن ، صحنه سازیهای دولت مؤقت ، » کنفرانس ُبن«آیا ما دربارٔه 

 جنگ ساالران خریده شده ، قانون اساسی ناقص و تحمیلی و انتخابات لویه جرگٔه غیر دموکراتیکِ 

زیر برچٔه قوماندانهای ملیشایی مزدور امریکا و متحدین منطقه یی شان ، برای قانونیت بخشیدن و 

دولتمداری او ، » استراتژیک«به کرسی نشاندن آقای حامد کرزی و مطلق العنانی وی و تضمین 

  ا در اختیار مردم خود گذاشته ایم ؟ حقایق روشن و بسنده یی ر

 های بیگانه در غارت دارایی های عامٔه مردم (.N.G.O)آیا ما از روی فعال مایشایی 

زحمتکش خویش ، شبکه های بین المللی سازماندهی کشت و قاچاق مواد مخدر ، فقدان امنیت 

ادارات دولتی ، غصب و فردی و اجتماعی و تسلط بالمنازع فساد و سوء استفاده های گوناگون در 

تملک به زور و غیر قانونی ملکیتها و دارایی های منقول و غیر منقول دولت و مردم توسط رهبران 

  به اصطالح جهادی ، به حد کافی پرده برداشته ایم؟ » خود مختارِ «و قوماندانهای 

ه اروپا و امریکا آیا ما از علل تبعید و آواره گی بهترین فرزندان با دانش و با تجربٔه کشور ب

وغیره قاره های جهان و غصب و تصرف غیرقانونی ملکیتها و دارایی های شان در داخل کشور و زد 

و بندهای پشت پرده با سیاهترین نماینده گان جاهل اندیشه های تاریک قرون وسطایی ، برای 

کشور ، در وجود شرکت دادن دوبارٔه آنان در ارگانهای کلیدی دولت ، منجمله اداره و پارلمان 

متوکلها ، راکتیها ، خاکسارها و شریکان جنایات ایشان که دستان ناپاکِ  آنان تا شانه ها ، به خون 

  )۲۳بقیه در صفحه                 (  این ملت مظلوم آغشته است ، به قدر کفایت سخن گفته ایم؟ 



 - ۱۲ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
  

  عبدالله نایبی

  پاسخ به یک دوست
به نشر رسـیده    » مارکسیزم نقاد یا آرایش آن    «نبشته یی زیر عنوان     » آزادی« نشریٔه   ۶۷در شمارٔه   

و » نهـضت آینـدٔه افغانـستان     « سیاسـی    –در این نبشته مطالبی در رابطه با مواضع اندیشه یی           . است

آقای زلمی نـصرت    (از آنجا که نگارندٔه نبشتٔه نامبرده       .  سازمانی آن مطرح گردیده اند     –پراتیک سیاسی 

سخن رانـده   ) به یقین از روی حسِن نیِت رفیقانه و انقالبی        (» وستان نهضت آینده  د« پیوسته از    )مهمند

است ، ما با همان لحن و نواخت به پاسخی میپردازیم که دوستانه و رفیقانه است و جز نزدیک سـاختن                     

رفقای اصیل دیروز و تشکل آنان در سازمانی یکپارچه و وارسته از دگماتیزم و اختناق ، هـدفی دیگـر                    

  .ردندا

به دشنامنامه های برهنه  یا      » نهضت آیندٔه افغانستان  «در آغاز یکبار دیگر خاطر نشان میسازم که         

مستور شماری از روانجوراِن سیه پندار یا مغرضان و گماشته گاِن معلوم الحاِل ویرانگـر، هرگـز پاسـخ                   

ت زدٔه پتیاره گاِن بی آزرم ،       روشنراهی را که ما برگزیده ایم ، از تاالب ذهنهای بیمار و ظلم            . نخواهد داد 

  !سالهای نوری فاصله دارد

  :میپردازیم به پاسخ آن دوست
  :وی مینگارد -۱

: در بخـش وظـایف عملـی میخـوانیم کـه            » نهـضت آینـده   «در بیانیٔه اساسـی کنفـراس           «

ماباصراحت اعالم میداریم که آنعده از افراد و سازمانک هاییکـه بـا نهـضت آینـده و طرحهـای             .....«

دشمنی میورزند ، دیگر به جنبش مترقی کشور تعلـق          ) حزب مردم افغانستان  (نامه و اساسنامه    مرام

  ».....ندارند

به این ساده گی و شتابزده گی صادر کرده اند ، در حقیقـت  » نهضت آینده«   این قراریکه دوستان   

امه و مرامنامـه    اساسـن » طرح«معنی آن را میدهد که تمام روشنفکران مؤظف اند تا بدون قید و شرط               

  .را تایید و قبول کنند در غیر آن به جنبش مترقی کشور تعلق نخواهند داشت) حزب مردم افغانستان(

هیچ طرحی را نمی  » نهضت آینده «     در اینصورت سوالی بمیان می آید که اگر قرار باشد دوستان            

در » نهـضت آینـده  «ه دوستان پذیرند ، پس چرا آنرا به عنوان نظر خواهی پیشکش نموده اند؟ نشود ک            

(!) این خیال بوده باشند که بهترین وقت برای درخشیدن همین حاال است تا حزبی های بیچاره و نامراد 

شب زنده داری کشیده اند و آن شِب سیاه و ظلمانی تا حال بـه               ! را که بیش از ده سال به انتظار شفقی          

ت سرا و فـضای کـامأل مـسکوت بجانـب خـویش             صبح نه انجامیده است، خواهند توانست در این غرب        

  !بکشاند

     به نظرمن برای از سرگیری نهضت چپ دموکراتیک جامعٔه ما باید از گذشـته آموخـت و نبایـد                   

چنین طرحها را کور کورانه قبول کرد و یا هم توقع داشت که در شرایط موجود سیاسی طرح ارایه شدٔه               

حـزب  «: آمده اسـت    ) حزب مردم افغانستان  ( در دیباچٔه    .بدون چون و چرا قبول گردد     » نهضت آینده «

 اجتمـاعی کـشور دانـسته ،        –مردم افغانستان پلورالیزم سیاسی و عقیدتی را غنای زنده گی سیاسی            

معتقد است که نظامهای تک حزبی سوسیالیزم دولتی ، دیگر به           . ا. م.ح. پیوسته از آن دفاع خواهد کرد     

  .»تاریخ تعلق دارند

 چرا با این ساده گـی       که خود را به پلورالیزم سیاسی معتقد میدانند ،        » نهضت آینده  «     دوستان
حکم میکنند که کسانیکه با آنها نباشند ، یعنی که آنها را نپذیرد ، به جنبش مترقی کشور تعلق ندارند                   

  »؟
سـؤ  یـا نـوعی   ) dyslexie(» دگرخـوانی « آشکار است که در اینجا از سوی دوست ما گونه یی        

بین این  . ».توافق ندارند ....«و نگفته ایم که     » .....دشمنی میورزند .....«: ما گفته ایم    . تفاهم رخ داده است   

  :دو حکم تفاوت عظیمی وجود دارد

  :چنین مطرح میکند» حزب مردم افغانستان«     مرامنامٔه 

پایان بخشیدن به مالکیت خصوصی بر وسایل بزرگ تولید و مبادله ، شرط              -

   استقرار عدالت واقعی اجتماعی است؛اولی

رفع مالکیت بزرگ خصوصی برزمین و قـرار دادن آن در اختیـار مؤلیـدن                -

 مستقیم ؛
 شرکت آگاهانٔه دهقانان در روند ریفورم ارضی ؛ -
 برنامٔه گستردٔه بیدار سازی دهقانان ؛...... آگاه ساختن مؤلدین روستاها و  -

طابق به نیازمندیهای مـشخص    به یاری خود مؤلدین و م     » انکشاف ازپایین « -

 ؛.....خود آنان به حیث عادالنه ترین راه انکشاف
که مطابق نیاز های سرمایٔه داخلی و خارجی ،         » انکشاف ازباال «مبارزه علیه    -

 حاکم خواهد ساخت ؛.....شیؤه تولید سرمایه داری نیولیبرالی را
ی کمایی ربح   ن......جهت کمک به مؤلدین   .....ایجاد بانکهای مترقی انکشافی      -

 های کمر شکن ؛

 منابع طبیعی افغانستان را ملکیت عامه تلقی کردن ؛ -
 وضع مالیه بر ثروتها و ملکیتهای بزرگ ؛ -
شرکت آگاهانه زنان و تمام اقوام و ملیتهای کشور در تمام عرصه های زنده          -

 گی جامعه جهت رفع ستم اجتماعی؛

 مبارزه علیٔه رسم و رواجهای فرتوت و خرافاتی ؛ -
 ع قانون عادالنه و مترقی کار؛وض -

و اسـتقرار حاکمیـت واقعـی       ..... ایجاد دولت واقعاً  دموکراتیک و مردمی         -

 .زحمتکشان

 با این طرحها ، خود را ازعرصـٔه جنـبش چـپ و دموکراتیـک بـه دور             آیا دشمنی ورزیدن       

بارزه میکننـد ، بـه      م» نهضت آینده   «انداختن نیست ؟ ما هیچگاه نگفته ایم که رفقایی که بیرون از             

جنبش دموکراتیک چپ و انقالبی افغانستان تعلق ندارند ، چون ، یکی از اهداف اولیٔه پیکار و تـالش          

  .ما تجمع آنان در یک سازمان متعلق به زحمتکشان و دنیای کار است

، کسی دیگر به جنش     » نهضت آینده «     اگر ما چنین می اندیشیدیم که به جز از اعضای کنونی            

بر عکـس   .  تعلق ندارد ، هیچگاه فراخوانی را عنوانی رفقای دور مانده از سازمان نشر نمیکردیم                چپ

ما بر آنیم که هنوز هزاران مبارز پیگیر و معتقد به جهانبینی انقالبی عصر ما در خارج از سازمان قرار                    

حـزب  «بـال آن در   و بـه دن   / یا  » نهضت آیندٔه افغانستان  «دارند که روزی جایگاه شایستٔه شان را در       

 اگر  –حرکت میکنند   » نهضت آیندٔه افغانستان  «رفقایی که موازی با     . خواهند یافت » مردم افغانستان 

 دلیل موجه یی نخواهد یافـت تـا در تجمـع            –به مبارزٔه دوامدار، پیگیر و منسجم باور داشته باشند          

در اینجـا   .  سهم نگیرنـد   مبارزان راستین راه آرمانهای زحمتکشان در وجود حزب مردم افغانستان ،          

  :میخواهم یک نکتٔه مهم دیگر را نیز یاد آور شوم 

و ابراز نظـر سـازندٔه       جهت آگاهی » حزب مردم افغانستان  «     طرحهای مرامنامه و اساسنامٔه     
ریفرانـدم  «به نشر رسیدند، نی به منظـور اعـالم کـدام             مبارزان چپ افغانی جهت غنامندی بیشتر     

متعلـق بـسازد و دیگـران را    » نهضت آیندٔه افغانـستان « که موافقان را به  (!)»  سیاسی –اندیشه یی   

فعالین سیاسیی که با اصول و اندیشه های بنیادی طرحهای نـامبرده سـر سـتیز           . یکسره به ارتجاع    

دارند و خود را به هیچ عنوان متعلق به جنبش افغانی نمیدانند ، مـشمول سـاحٔه نظـر خـواهی مـا                       

  . سیاسی را با پیگیری و قاطعیت دنبال خواهیم کرد-ٔه اندیشه ییبا آنان مبارز. نیستند

 قبیلـه یـی   -؟ این گونه صفتها متعلق به مورالیزم فیودالی      (!)» حزبیهای بیچاره و نامراد   «     چرا  

 بـه خـاطر بهـروزی    با احساس سـر افـرازی و افتخـار   آگاهانه ، داوطلبانـه و    . ا.خ.د.صفوف ح . اند

شکست مقطعی جنبش و فروپاشی سازمان از احتمالهایی بودند که          . یدندزحمتکشان افغانستان رزم  

شکست به یقین باعث روان افسرده گـی و تلـخ   . قرار داشتند. ا.خ. د آغاز فرا راه زنده گی ح  از همان 

. نمیـسازد » بیچاره گان و نـاُمرادان    «اندیشی های بعدی میگردد ولی به هیچوجه از مبارزان راستین           

ز خود گذریهای قهرمانانٔه همصفان دیروز مان را به این ساده گـی در گـرو ُمـشتی از                   نباید پیکار و ا   

  !قرار داد» مفاهیم سرکوبندٔه خانقاهی«

؟ اگر بی غرضانه به مسأله نگریسته شود ، مالحظـه خواهـد             » وقت درخشیدن «     و اما در بارٔه     

الیگارشـی  «ر هنگـام تـسلط       مـیالدی د   ۲۰۰۰در بهار سال    » آینده  « شد که نخستین شمارٔه نشریٔه      

در آن هنگام حتی از شنیدن یا خواندن واژٔه مارکسیزم لـرزه بـه انـدامها مـی          . انتشار یافت » طالبی

اگـر جمـالت امـروزی آن    . افتاد، تا چی رسد  به اعالم وفاداری به آن و اشاعٔه بینشی مبتنی بـر آن         

حث کرد، ولی دیگر ، زمـان، پاسـخ         دوست در آن زمان نگاشته میشدند، میشد در این زمینه با وی ب            

مطرح باشد، به   » درخشیدنی«اگر  . خود را مبنی بر حقانیت راه ما و دالیل پیدایی ما ارایه کرده است             

و ! تعلق خواهد گرفت، نی بـه ایـن یـا آن بـانی آن       » نهضت آیندٔه افغانستان  «تمام اعضا و هواداران     

  !مایٔه مباهات ماست» درخشیدنی«چنین 

  : چنین مینگاردچند بند بعد -۲

، میخواهنـد مارکـسیزم را   » مارکـسیزم نقـاد  «با قبول سازمان جدید   » دوستان نهضت آینده       «

، در کنفرانس   ]»نهضت آینده است  « منظورنگارنده  [» نهضت میهنی «رئیس  . آرایش و اصالح کاری کنند    

مـا  . وز تفـاوت دارد   جهان بینی ما از ایدیولوژی رسمی بـه احـزاب کمونیـست دیـر             «: اظهار نموده که    

ما این هویت را درک و آنـرا بـه تحلیـل هـای              . مارکسیزم نقاد را به حیث رهنمای تیوری برگزیده ایم          

نقـل قـول دقیـق      [» ....علمی از اوضاع کشور و اسلوب کامأل رها شده از بند دگماتیسم ، برگزیده ایـم               

  ].نیست

  :     در این رابطه چند نکته را تذکر میدهم 

چـون  ! نکـرده ایـم     » قبـول « ،»مارکـسیزم نقـاد     «را بنـام    » سازمان جدیـدی  «ما کدام    :      الف

  .باشد» سازمان«در مقام یک جهانبینی علمی ، نمیتواند یک » مارکسیزم نقاد«

آن دوست توضیح نـداده اسـت کـه منظـورش از     ! ما هرگز مارکسیزم را آرایش نکرده ایم        :       ب

آرایش مارکسیزم چیست ؟ تنها با صدوریک حکم، بدون توضیح مفاهیمی که حکم نـامبرده را انتقـال                  

  . پرداخت» نقد سازنده«نمیشود به ) »آرایش مارکسیزم « حکم : در اینجا( میدهند 

نقـد  » کارُبرد ایدیالوژیک مارکسیزم  «ما از   ! نکرده ایم   » اصالح کاری «هرگز مارکسیزم را    ما  :      ج

کرده ایم و در واقعیت امر جایگاه اصلی مارکسیزم را به حیث یک بینش انقالبی و علمی متبارز ساخته                   

. کـرد » اصـالح کـاری   «مارکسیزم کدام دکتورین تمام شده و پایان یافته نیـست کـه بایـد آنـرا                 . ایم  

مارکسیزم مجموعه یی از تیوریهای علمی است که بربنیاد دستاورد هـای جدیـد علمـی پیوسـته در                   

در مارکسیزم صورت پذیرد، صرف بر اساس پیشرفت و انکشاف          » دگرگونیی«اگر  . حرکت و تعالی است   



 - ۱۳ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
 و این خـود ، ماهیـت نقـاد بـودن          . علوم یا دستاورد های جدید تفکر تیوریک صورت خواهد پذیرفت         

  .مارکسیزم است

. نقل گردیده اند که با اصل خیلی فاصـله دارنـد          » روی حافظه «سخنان من با سهل انگاری از       :      د

  !!حتی نام سازمان ما عوض شده است

  :     اصل مطلب چنین ارایه شده بود

ما . ردتفاوت دا» ایدیالوژی رسمی احزاب کمونیست دیروز«مهمتر از این همه ، جهانبینی ما با          « 

به این مفهوم که این جهانبینی      » نقاد«. را به حیث رهنمای تیوریک خود برگزیده ایم       » مارکسیزم نقاد «

، افزون بر نقد ایدیالوژیهای ارتجاعی و افشا کردن سرشت و میکانیزم استثمار جوامع طبقاتی ، خود را                  

 به دستاورد های جدید تیوریک نیز مورد نقد و بررسی قرار میدهد و در یک حرکت مستمر تعالی یاب ،        

به این مفهوم که این بینش در مورد خود مارکس و خود مارکسیزم برخـورد               » مارکسیزم نقاد «. میرسد

را نخست از همه در مورد تفکر خودش بـه کـار            » سرمایه«مارکسیستی میکند و اسلوب نقاد نویسندٔه       

 اندیشه  –و است ، در کدام مفهوم سیاسی        رفقا، چنین هویتی که در جنبش چپ افغانی کاماًل ن         . میگیرد

یی میگنجد ؟ مگر بهتر نیست که ما اندیشه ها و اسلوب خود را هر چه گسترده تـر و عمیـق تـر بـه                          

را که به مشکل میتوانـد حرکـت نـو          » قالب دیروزی «مبارزان چپ افغانی معرفی بداریم تا این که یک          

 تبارز دهد ، به کار بریم ؟ مانی تنها از نگاه تفکر بـا      را» حزب مردم افغانستان  «و  » نهضت آینده «سازانٔه  

چپ دیروزی تفاوت داریم ، بل در عرصٔه رفتار اجتماعی نیز با هومانیزم عملی پیوند داریم و در پراتیک           

چنین است  . سیاسی و فعالیت فردی خود ، بر اساس موازین اخالقی به گونٔه کامالً  آگاهانه عمل میکنیم                

  »!ازمان ماشمه یی از هویت س

  :دربند بعدی میخوانیم  -۳

 شعبات تبلیـغ و تـرویج شـورای       در  » نهضت آینده «ما همه نیک میدانیم که دوستان رهبری            «
، فعالیت داشتند و بدون شـک اشـخاص        مرکزی حزب ، مجالت و روزنامه های معتبر حزبی و دولتی          

 ، با ارایٔه فاکت ها هزارویک دلیل و اما سوال اینجاست که همین دوستان ما. صاحب نظر بودند و هستند  

بـه حیـث    . ا.خ.د.برهان ، تحیل و طرح ها ، از سوسیالیزم دولتی اتحادشوروی دیروز ، اهداف و مرام ح                

حزب طرفدار خط مسکو، با نوشتن مقاالت و استعمال بهترین واژه ها، دفاع مینمودند و آنرا یگانـه راه                   

ق برگشته است ، بر عکس با هـزار و یـک دلیـل، آن خـط را     اما امروز که ور  . نجات بشریت میدانستند  

  چرا؟. محکوم و پراز خطا میدانند

     به دوست گرامی باید گفت که ما امروز نیز سوسیالیزم را یگانه راه نجات بشر و یگانه بدیل برای       

هنـوز در   » سوسیالیزم یا توحش  «ما همانند گذشته باور داریم که سوال        . سرمایه داری جهانی میدانیم     

اگر این باورها وجود نمیداشتند ، ضرورت ایجـاد یـک سـازمان چـپ               . برابر بشر با جدیت مطرح است     

  .بنیادی برای از سرگیری مبارزٔه داد خواهانه و دموکراتیک نیز وجود نمیداشت

باید گفـت کـه آن دوسـت برداشـت دقیـق از             » محکوم ساختن اتحاد شوروی   «     و اما در مورد     

فروپاشـی شـوروی و مـسایل    «من در سلسله یی از نبشته ها زیر عنـوان           . ا نکرده است    موضعگیری م 

بررسیها و مطالعـات اندیـشه پـر دازان و          ) ۹تا۱، شماره های    » آینده«نشریٔه  (» آیندٔه جنبش های چپ   

مؤرخین مارکسیست را انعکاس دادم تا گونه یی تحلیل منسجم از چونی و چرایی فروپاشی سوسیالیزم    

سوسیالیزم دولتی که در واقعیـت امـر         کاستیهای سرشتی  شمردن. به رفقای ما ارایه کرده باشم     دولتی  

 که ما از دستاورد هـای عظـیم آن          – و نیست    –اولین چهرٔه سوسیالیزم در جهان بود، بمعنای آن نبود          

کهـن  ما هم دیروز حق داشتیم از اتحادشوروی در برابر امپریـالیزم و جهـان      . چشمپوشی کرده باشیم    

ایـن کـار را     . نکـرده ایـم   » محکوم« دفاع کنیم و هم امروز در بست تمام اتحادشوروی را به گفتٔه شما              

  .بازکند» چهره های درخشان ترسوسیالیزم«کرد تا راه را برای  گونٔه دیگری تاریخ به

« : هـای  مراجعه شود به مقالـه (ما همین برخورد را کرده ایم      . ا. خ.د.     در مورد حزب دیروز ما ، ح      

تصیٔه حساب با گذشتٔه «؛ » آینده«منتشرٔه شمارٔه اول » .ا.خ.د.گونه یی بررسی از زنده گی و فروپاشی ح

و طـرح   » آینـده «۱۵، منتـشرٔه شـمارٔه      » نفی گذشته یا نقد گذشته    «؛  » آینده «۵منتشرٔه شمارٔه   » مان

های سازمانی ، سیاسی و     دستاورد های آن را بر شمرده ایم و کاستی        ). »حزب مردم افغانستان  «مرامنامٔه  

» محکوم کـردن  «بررسی و نقد از گذشتٔه جنبش به هیچوجه به معنای           . اندیشه یی آن را نشان داد ایم        

  .آن نیست

دیـروز در  » اردوگاه سوسیالـستی «و دفاع از    . ا.خ.د.ما به این منطق که گویا عضویت در ح             
سکوت در برابر اشتباهات ، کجرویها، جفا هـا و   برابر حمالت امپریالیزم و دنیای کهن ، باید به معنای           

  .مرتکب شده اند، هرگز توافق نخواهیم کرد» سوسیالیزم و انقالب«جنایاتی باشد که از نام 
     البته موضوع آن شمار از رهبران و اعضای شورای مرکزی حزب وطن که حتـی از عـضویت                  

تبدیل شده اند و با وقاحـت       » ضد کمونیست مبلغین آتشین   «خود در حزب انکار کرده اند و امروز به          
عجیبی از جعلیات دستگاه های ایدیالوژیک امپریالیزم در برابر تـشکل مبـارزان اصـیل افغـانی ،                  

  .نخواهیم کرد» مسامحه«و » مصالحه«ما با آنان هیچگاهی . استفاده میکنند، کامالً  جداست
  : در بند بعدی میخوانیم -۴

، برای مردم افغانستان که هشتاد      ) مارکسیزم نقاد (حزبی با چنین طرح     » آیا در شرایط موجود         « 

در صد از سواد بهره ندارند و به مراتب از گذشته مذهبی شده اند ، قابل قبول اسـت ؟ چـرا اشـتباهات                        

مردم افغانـستان بـا     ! حفیظ الله امین    » سوسیالیزم تیپ افغانی  «گذشته را تکرار مینماییم ؟ همان شعار        

  . شعار چه حساسیتی که نشان ندادند و دشمن نیز چسان آنرا به نفع خود بکار بردهمان یک

 .اشـتباهات گذشـته را تکـرار میکننـد        » نهضت آینده «     تا جاییکه من مالحظه میکنم ، دوستان        
از نظـر مـن ایـن نـشریه         . را میخوانم   » آینده  « من از چندیست که نشریٔه وزین       : مثالی دیگری میدهم  

ارگـان  . نـامبرده میـشود     ) حزب مـردم افغانـستان    (اکنون که از  . ک مردم افغانستان نیست   درسطح در 

مقاالت آقای نائیبی و دوست عزیر داکتر سـالم اسـپارتک بـه             . نشراتی آن ، باید با زبان مردم نشر شود        

ئیکـه  اوأل سـواد ندارنـد و آنها  ) مردم افغانستان(اما چه سود که . یقین سرشار ازداشته های علمی است     

« درست به مانند نشرات قبل ازقدرت حـزب ، بخـصوص            . دارند، اگر میخوانند ، به معنی اش نمی رسند        

نهـضت  «لـذا دوسـتان     . که مقاالت آنرا تعداد معدود از افراد ، تحلیل و تفسیر کرده میتوانستند            »پرچم  

نستان است ، یا اروپا، مثأل      باید معلوم کنند، که حزبی را که درحال ساختن دارند، برای مردم افغا            » آینده

جامعه ، فرانسه؟ اگر برای مردم افغانستان است ، آیا همان هائیکه به نان خشک سیر نیستند، درچنـین                   

   »هوا و فضا ، به سازماِن مارکسیستی آنها خواهند پیوست؟

ه یی تمام زیربنای اندیش.  در این زمینه ، دیگر ، آن دوست کاماًل اشتباه آمیز می اندیشد    

ایجاد یک سازمان بزرگ متعلق به دنیای کار بدون یک تیوری  .در همین برخورد نهفته است» انحراف«
توده های مردم افغانستان زیر بار ایدیالوژیهایی قرار دارند که از سده ها بدینسو  .علمی نا مقدور است

ها و تفکرات آنها عمدتاً  در به یقین برداشتها ، داوری. از جانب طبقات حاکم بر آنها تحمیل شده است

یکی از دستاورد های بزرگ جهانبینی . محدودٔه همان ایدیالوژیهای ارتجاعی و محافظه کار روی میدهند

در زیر چتر   اندیشه ها و داوریهای طبقات محکوم و بهره دهچگونه گی پیدایی علمی توضیح
حزب «اد همین توضیحات ، باید رابطٔه ما بر بنی. ، بوده است  ایدیالوژیهای طبقات حاکم و بهره کش

 اقتصادی را همراه با خود توده ها به –که وظیفٔه دگرگونی بنیادی اجتماعی (را » پیشتاز زحمتکشان

دو خطر جدی انحرافی ، بالقوه ، در برابر . توده ها بسنجیم» زندگی اندیشه یی و معنوی«با ) عهده دارد

  : چنین احزاب وجود دارند

  .اندیشه ها و دواریهای توده ها و به دنبال آنها رفتن» یرفتنپذ«:      یک 

     بدینگونه حزب ، مطابق ایدیالوژیهای طبقات حاکم فعالیت خواهد کرد و هیچگونه چشم انداز 

تمام اندیشه ها و    آشکار میسازد که»ایدیالوژی ها«تحلیل مارکسیستی از . انقالبی نخواهد داشت
خود آنها برنخاسته اند که حتمًا واجب االحترام باشند، بل، بخش عظیم آنها مولود توده ها ، از  داوریهای

وظیفٔه حزب پیشتاز زحمتکشان تنها . استثمارگران است که وظیفٔه استمرار  استثمار را به عهده دارد

 اقتصادی است –دستیابی به چند ریفورم اقتصادی و اجتماعی نیست ، بل، دگرگونی مناسبات اجتماعی 

را همردیف » توده یی«و » مردمی«نباید مفاهیم  .را در خود دارد» ایدیالوژیک«ه ناگزیر دگرگونی ک
  .پنداشت» مترقی«و » انقالبی«، »مقدس«مفاهیم 

گرایشها یی از این دست در گذشتٔه جنبشهای کارگری جهان وجود داشته اند که در وضعیتهای      

  .ی پیوسته اندپیچیدٔه سیاسی ، به اردوگاه دشمنان طبقات

.  یکی از جریانهای بارز اینگونه انحراف استOuvrierisme = Workerismکارگری گرایی      (

در نخستین کنگرٔه انترناسیونال اول ، هئیت فرانسوی که تحت تأثیر ایدیالوژی پرودون قرار داشت ، 

 رای ۲۵شنهاد نامبرده با پی.  را به خاطر کارگر نبودنش از کنگره اخراج کنندمارکس پیشنهاد کرد تا

  !!) رای موافق ، رد گردید۲۰مخالف و

  ).پوپولیزم(سؤ استفاده از اندیشه ها و داوریهای توده ها جهت اشاعٔه اندیشه های واپسگرا :      دو

با آگاهی کامل از این خطرات ، طرحهای مرامنامه و اساسنامٔه حزب » نهضت آیندٔه افغانستان     «

 وظایف دایمی اشاعٔه اندیشه های پیشرو و دگرگونساز یکی از.  تدوین کرده استمردم افغانستان را

  .حزب است

  .     در وضعیت کنونی ، بازمانده های جنبش دموکراتیک و روشنفکران مترقی مورد خطاب مایند

را مطابق زبان کتبی فارسی به همان معنایی که در فرهنگهای » بازمانده«یاد آورمیشوم که ما      (

فکر نمیکنم که در متون کالسیک یا معاصر دری ، . پارسی آمده است به کار گرفته ایم و خواهیم گرفت 

به هر تقدیر، . آن به کار برده باشند» تحقیرآمیز«، با بار »پس مانده«را به جای کلمٔه عامیانٔه » بازمانده«

ه ایم ، چون خود را نیز مشمول آن هیچکس را در نظر نداشت» تحقیر یا توهین«ما در کار ُبرد این واژه ، 

  !)میپنداریم

خود را در وجود سازمانهای اجتماعی ،  شبکٔه مؤسسات هژمونی      هنگامیکه حزب توانمندی ایجاد

 هنری و غیره یافت ، شرایط گرهیابی عملی و –رسانه های گروهی ، مراکز آموزشی ، وسایل فرهنگی 

  .دارگانیک حزب با توده ها فراهم خواهند ش

تالش میکنیم ، مخاطب ما رفقا » حزب مردم افغانستان«     امروز که ما برای برگزاری کنگرٔه اساسگذار 

ما امروز مسایل جاری . و دوستانی اند که به جهانبینی علمی و پیکار هدفمند رهایی بخش باور دارند

ر نبود چنین حزبی ، د. ساختن یک حزب بزرگ متعلق به دنیای کار را با آنان در میان میگذاریم 

پس نباید بیحوصله . است» شمشیر زدن در آب«مخاطب قرار دادن دهقانان و زحمتکشان به معنای 

کوتاهترین راه برای شرکت دادن توده های زحمتکش در زنده گی سیاسی ، ساختن وسیلٔه ! شد 

ر های میانتهی است ، نی فریاد زدن شعا» حزب مردم افغانستان« اندشه یی آنها ، یعنی –سیاسی 

. اولین وظیفٔه یک مارکسیست افغان ، ایجاد حزب متعلق به زحمتکشان افغانستان است! پوپولیستی

ازجمله طرح و تدوین برنامه های مقطعی و تاکتیکی ، ایجاد وسایل مطبوعاتی سازگار با (وظایف دیگر 

از طریق حزب مطرح خواهند بعدًا )  فرهنگی اقشار گوناگون مردم وغیره-زبان و مطالبات اندیشه یی

  .شد

فرود آورده اند، » دوست بودن«را از ذرؤه » دوست«     در رابطه با برخی موارد کوچک دیگر که آن 

  !پاسخ نمیدهم تا باشد نواخِت کلی دوستانه را پی گرفته باشم

  
  



 - ۱۴ -  آینده   ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
بدینترتیب ما با پارلمانی مواجه خواهیم بود که خود بیشتر از                                                                                                                   هادی ابوی                                     :                                                انتخابات پارلمانی  افغانستان

 برای همه از نارسایی های حقوقی رنج میبرد و شاید وقتی نیابد تا

  .احقاق حقوق عامه و پیشرفت کشو رکاری از پیش ببرد 

سیمیخی بر تابوت دموکرا  

دگفتند به کودکی که از پسته وقن  
 در تاق بلند

ازیچه مهیا کردیمبازبهر تو   
ن و بخندبستا  

 بگرفت و بخورد ـ جز زهر نبود
 افتاد و غنود

 ما نیز به بازی هوسها خرسند
 طفلی تا چند

)خليلی(   
 

. فرض بر آنست که ایاالت متحدٔه امریکا برای کشور هایی که از نعمت دموکراسی محروم اند نوعی دموکراسی پیاده کند 

صدور .  که از ماورای ابحارصادر میگردد دموکراسی نوین نام گذاشته است وزیر خارجٔه امریکا این نوع دموکراسی را) رایس(دوشیزه 

در پیشاپیش کشور هایی که از این نعمت بر . این نوع دموکراسی در مجامع مختلفٔه بین المللی و ملی مورد بحث و سوال است 

  .خوردار میگردند عراق و افغانستان قرار دارد

اما مردم . مبر آغاز و قرار بود نتایج کامل و رسمی آن در اوایل  ماه اکتوبر اعالن شود انتخابات در افغانستان از هژدهم سپتا

بسیار پیشتر از اعالن نتایج و به رویت فضایی که چه پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی، چه در جریان و پایان آن ایجاد شد نه تنها 

. آورده اند که امریکاییان پس از انتخابات آنرا تطبیق خواهند کرد تصویر کاملی از پارلمان آینده بلکه از سیاست هایی بدست 

و از طرف برخی از "تقلب فراوان"انتخابات از جانب ناظران بین المللی و برخی سازمان های جهانی از جمله جامعٔه اروپا، همراه با

ت که شاهد زندٔه این تقلبات بوده اند مردم محال. خوانده شده است " تقلب سیستماتیک"سازمان هایی غیر حکومتی همراه با 

در . داستان هایی از آن بازگو کرده اند که تا حدودی در خارج از کشور نیز بازتاب یافته و درستی انتخابات را زیر سوال برده است 

اتیکی میخوانند که مقابل ایالت متحده و متحدانش انتخابات را گذاری به دموکراسی خوانده و افغانستان را از این پس دولت دموکر

  .تشکیل گردیده است ) هم ریاست جمهوری و هم پارلمانی( به وسیلٔه انتخابات 

درین نوشتٔه مختصر که قبل از اعالن نهایی آرأ نگاشته شده ما خود را نه به جنبه های تقلب و اعتراض بلکه به برخی از مسایل 

  .عمومی دیگر مربوط به پارلمان آینده متوجه میسازیم 

  :                                                                                                   ف پارلمان در نظام حقوقی موق

. قانون اساسی موجودٔه افغا نستان در مقایسه با تمام قوانین اساسی کشور کمترین صالحیت را به پارلمان تفویض کرده است 

ه خصوص در مورد بودجه و نظارت بر امور قضایی ـ نظامی و ملکی مشهود است به رییس جمهور صالحیت چنین موقف حقوقی که ب

عدم موجودیت یک میکانیزم کنترول رییس جمهور در قانون اساسی ـ از آن جمله غیبت . میدهد تا با دست باز به کار بپردازد 

ام میبخشد که او میتواند در موارد چندی پارلمان را نادیده محکمٔه قانون اساسی  صالحیت های رییس جمهور را بطوری استحک

قانون اساسی که زیر نظر پروفیسر روبین استاد کرسی روابط بین المللی یونیورستی نیویارک تدوین و در لویه جرگٔه که . بگیرد 

یس جمهور ضعیفی وارد میدان شباهتی به شورای جهادی را میرساند به تصویب رسید با فهم کامل اوضاع افغانستان و اینکه ری

بدینترتیب میتوان پیشبینی کرد پارلمانی که با این . خواهد شد و باید از یک حمایت حقوقی قوی برخوردار باشد تدوین گردید است

  .دولت باشد" مهر تأیید "هیاهو دایر می گردد فقط میتواند 

احزاب سیاسی اند بدون در نظر داشت عضویت شان به احزاب خصوصیت دیگر پارلمان آینده اینست که وکالیی که اصواًل اعضای 

وکالیی که در بیرون پارلمان متعهد به  برنامٔه یک حزب میباشند در داخل پارلمان اشخاص منفردی به حساب . انتخاب میشوند 

  .                        میایند

 عریض و طویِلی وجود دارد پارلمان فاقد احزاب در کشوری که قانون احزاب رسمیت یافته واقأل چهل حزب با تشکیالت

تا آنجا که من دلیلی برای آن جستجو کرده . درینصورت ما با پارلمانی مواجه خواهیم بود که در جهان بی مانند است . سیاسی است 

"  رام کردن شان شایدمیتوانم این خواهد بود که برای رییس جمهور آسانتر خواهد بود که به عوض چانه زدن با احزاب سیاسی که

دارد و " ضرورتی " وکیل . سخت تر باشد ـ با افرادی سرو کار پیدا کند که در گذشتاندن لوایح دولت مشکلی نداشته باشد " کمی

در حقیقت آنچه امریکاییان در نظر دارند اینست که زیر نام این دموکراسی نوین . که میتوانند با هم مبادله کنند " لطفی" دولت هم

ک قدرت مطلقه نوع پاکستانی به دوست دیرین خود آقای کرزی دست و پا کنند که ظاهرًا دموکراتیک و در نهاد یک قدرت مطلقه ی

  .است

در قانون . مینامم " جواز قتل " من این ماده را . یک مادٔه دیگر نیز چنان بحث بر انگیز است که نمیتوان از بحث برآن گذشت 

کرسی اورا در پارلمان اشغال ) بدون مراجعه به انتخابات ( مرگ یا استعفای یک وکیل کاندید دارای رأی دوم انتخابات آمده که در اثر 

  .میکند

در کشوری که آدم کشتن آسان تر ازآب خوردن است آیا این ماده مشوق عمدٔه قتل مخالفین نیست ؟ آیا قوماندان جهادی که 

ضر نیستند یک وکیل را بکشد تا خودش جانشین او شود ؟ همین اکنون مسئلٔه قتل برای تمرین نشان زنی آدم را نشانه میگیرد حا

  .یک رقیب به وسیلٔه رقیب دیگر در والیت بلخ به یک آشوب بزرگ تبدیل شده است 

  برنده گان چه کسانی خواهند بود؟
ـ آقای .چون در هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری

حضور جنگساالران برای آیندٔه افغانستان "کرزی گفته بود که

ـ فهم عمومی آن بود که انتخابات پارلمانی را هاله " خطرناک است

مخالفت با جنگساالران که شامل مجاهدین سابق ـ طالبان یی از 

وگروه هایی اسالمی که در شمال رشد کرده اند میباشد احاطه 

عقیده بر آن بود که در مبارزات انتخاباتی عدٔه از . خواهد کرد

اسالمگرایان معتدل با روشنفکران و اصالح طلبان مواجه خواهند شد 

ولی در اولین . را قبضه خواهند کرد و در نتیجه اصالح طلبان پارلمان 

گام برای انتخابات که همانا  مرحلٔه قبولی کاندید ها باشد امید به نا 

  .امیدی مبدل شد 

آغاز مبارزات انتخابی روزهای اول بر پایی دولت اسالمی را بیاد 

میاورد که رهبران جهادی با اطمینان از حمایت خارجی خود را 

ان به شمار میاوردند و در نهایت با صاحبان هست و بود افغانست

همین اطمینان اولین دولت اسالمی را در افغانستان تأسیس کردند 

به زودی معلوم گردید که . که جهان شاهد کارنامه های شان است 

اکنون این اطمینان داده  شده تا با حمایت امریکا یک نظام اسالمی 

ر غرب به یک که بطور غیر رسمی جهادی ـ طالبی لقب گرفته ود

دولت دموکراتیک معروف خواهد شد زمام ادارٔه کشور را در دست 

گیرد و ادارٔه امور ملی از آنجمله پارلمان در اختیار اتحادی از مجاهد 

. ـ طالب که رییس جمهور خود نمونٔه کاملی از آنست قرار گیرد 

اعالن لست کاندید هایی که مورد تأیید قرار گرفته بودند همه چیز را 

  .فشأ کردا

چهره هایی که تا حال به خاطر ترس از بازپرس پنهان بودند 

اینها نه . کنند " موعظه " جرأت یافته بودند که در محالت انتخاباتی 

تنها شامل شرکای دولت مانند ربانی ، سیاف ، گیالنی ، دوستم و 

همردیفان شان میشد که به ریش جامعٔه حقوقی بین المللی که آنها 

ت علیه بشریت متهم کرده بود خندیدند ـ بلکه  شا مل را به جنای

اشخاصی چون مولوی خاکسار قوماندان کشتار های دسته جمعی ، 

مولوی قلم الدین رییس ادارٔه امر به معروف و نهی از منکر ، وکیل 

احمد متوکل معاون وزارت خارجٔه طالبان مولوی محمد اسالم 

بامیان نظارت داشت ، خاکسار والی بامیان که در تخریب بت های 

مولوی راکتی و ده ها مجاهد و طا لب متهم به جنایت را نیز در بر 

بدین ترتیب مردم بدون آنکه به شمارش آرأ و نتیجٔه نهایی . میگیرد 

منتظر باشند ـ از همین اکنون تصویر کاملی از پارلمان آینده در 

  .دست دارند 

 متحدینشان در پس از پنج سال اشتغال امریکاییان و        

و تصفیٔه " پالن مارشال "وعده باز سازی و تطبیق  افغانستان و

 تماشایی ترین چهره را همان هایی دارند که باور ،" جنگساالران"

لشکری را که برای بیست سال  کرده بودند امریکاییان و سعودی ها

 و واضحأ میتواند ،پرورش و برروی آن سرمایه گذاری نموده اند 

 به خاطر گل روی مردم بیچاره یی که هر ،ن را حراست کند منافع شا

 و یا به خاطر دموکراسی که این همه برای آن ،روز بیچاره تر میشوند 

نظام جدید برای مدت نا .  به دریا خواهد افگند ،گلو پاره میکنند 

معلومی اصالح طلبان ورو شنفکران را بدست فراموشی خواهد سپرد 

 در حالی صورت میگیرد که بررسی افکار عامه مجاهدین" پیروزی. " 

در افغانستان انزجار و ترس بی سابقه از حضور مجاهدین را نه تنها 

.                                   زنده گی روزانه نشان میدهد  در صحنه سیاسی کشور بلکه در

 که). ۱(»سی.ار.ار.اچ« بنیاد پژوهشی یک پروژٔه تحقیقی از جانب 

مؤسسٔه امریکایی است و بررسی آن  کامل ترین بررسی در بارٔه 
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.یکند تأیید ما این نتیجه گیری ر،  به قدرت  میرسد که این پروژه تحقیقی به این نتیجه

رسیدن مجاهدین که  ًاحال عمد  جنگ ساالر نامیده میشوند   ، با آنچه مردم میاندیشند، .در منافات است  بر اساس گزارش   

 نفری شامل اشخاصی را که با گروپ های مسلح رابطه دارند ۲۰۸تحقیقی مذکوردر آستانٔه انتخابات پارلمانی ، جامعٔه اروپا یک لست 

 نستان داده بود تا بر اساس موافقات قبلی و استناد حقوقی نام و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند به کمیسیون انتخاباتی در افغا

 نفر از آن ، آنانی که افراد زیاد مهمی نیستند و اتهامات سبکتری نسبت به دیگران ۴۵ولی صرف . آنها از لست کاندید ها حذف شود 

که به جنایت متهم اند از آن جمله  سیاف متوجه شان است ، حق کاندیدای خود را از دست دادند باقی همه آنها به شمول  اشخاصی 

در عین حال حضور آنها در صحنٔه انتخابات مغایر آن مقرره ایست که دولت و . ، ربانی و دوستم حق کاندید شدن را بدست آوردند 

.کمیسیون انتخاباتی در مورد اشخاص و گروه های مسلح به تصویب رسانیده بود                           

ور کرزی از حضور مجاهدین در صحنٔه انتخابات افغانستان حمایت کرده و آن را گامی در جهت مصالحٔه ملی خوانده رئیس جمه

زمانیکه آقای کرزی در ماه اکتوبر گذشته برای . این امتیاز به سلسلٔه امتیاز های تازه ایست که کرزی به مجاهدین اعطا میکند . است 

 بود  بایک شعار اشکار ضد گروه های مسلح به میدان آمد و گروه های مسلح شخصی را احراز مقام ریاست جمهوری کاندید شده

بزرگترین خطر برای آیندٔه افغانستان خواند ه بود که مورد تآیید عمومی بود ـ اما سیاست تغییر کرد و به زودی کرزی که در مقام 

غاز کرد او مصوونیت این گروه ها به شمول طالبان را که شامل ریاست جمهوری ابقآ شده بود ـ دادن امتیازات به مجاهدین مسلح را آ

  .مال عمرنیز  میشد از هر نوع پیگرد قضایی تضمین نمود 

  :گروه بندی در پارلمان آینده 
قبأل گفتیم که پیش از انتخابات چنان پیشبینی میشد که پارلمان آینده جایگاه مبارزه میان محافظه کاران و تحول طلبان 

احتمال بر آن بود که رهبران گروه های غیر مسلح و عمدتآ مثلث گیالنی مجددی ربانی وهمراه با قانونی محقق با حفظ . د خواهد بو

) حمایت از کرزی و حضور امریکاییان با حفظ فرهنگ جهادی ( کامل موقف گروه های مجاهد و طالب ، در حمایت از وضع موجود 

وه دیگر مربوط باشد به تحول طلبانی که با وجود حفظ قدرت کرزی و حمایت از قوای امریکا گروهی را در پارلمان تشکیل دهند و گر

از تحوالت اقتصادی و فرهنگی و حقوقی که در آن دیگر مجاهدین جای خود را به تکنوکرات هایی که به درجه های مختلف با جهاد 

. اما امریکاییان  نسخٔه دیگری را انتخاب کردند . ستان ممکن شود افغانستان موافق بوده اند ـ بدهند تا بدینوسیله باز سازی افغان

تکنوکرات ها یا دموکرات ها یا اینکه نتوانستند اجازٔه کاندید شدن را بدست آورند و یا آنکه مور حمایت قرار نگرفتند و یا اینکه خود 

نم در نتیجٔه تطبیق این طرح در پارلمان آینده سه گروه و لذا تا جاییکه من دیده میتوا. با درک اوضاع از کاندید شدن اجتناب کردند 

  :به وجود خواهد آمد 

اینها هیت اجراییٔه پارلمان را تشکیل . آنانی که دولت برای آنها برای رتق و فتق امور پارلمان و تمثیل دموکراسی ضرورت دارد اول

سطحی و اما آتشین و انتقاد آمیز شان نام دموکراسی را داده و عده یی هم مؤظف میشوند که عندالموقع با بیانات و مخالفت های 

در صورتیکه لست نهایی در دست میبود میشد این اشخاص را .( درین گروه از راست تا چپ جلوه نمایی خواهد کرد ! زنده نگهدارند

)مشخص کرد

 این گرونه از نظر کمیت. را میسازند" یدُمهر تای" سیاهی لشکر که ترکیبی از مجاهدین سابق و طالبان سابق اند و مجموعاً   دوم

 رأی خوا "آنچه در نظر است " بزرگترین گروهی خواهد بود که علیه هر اقدام تحول طلبانه  قرار خواهند گرفت و اما در نهایت به 

.هند داد 

اه مییابند و بزرگترین اینها که از طریق انتخاب ریزرفی به پارلمان ر. نان است . گروه قابل مالحظٔه شصت و سه نفری  سوم

  .دسی به شمار میروناتمثیل دمو کروسیلٔه

تبلیغاتی که در اولین روز انتخابات ، در بازتاب به انتخاب ماللی جویا در مطبوعات غرب براه انداخته شد ، نشان دهندٔه آنست 

 حاالت این گروه بیشتر به منافع صنفی در دیگر. که از این چهره ها ، برای تمثیل دموکراسی  بیشترین استفاده بعمل خواهد آمد 

با توجه به اینکه امریکاییان در جریان انتحابات تأکید کردند ، که کاندید ها باید به عوض مشخصٔه سیاسی . خود نظر خواهند داشت

دال خود که همانا عضویت شان به یک حزب سیاسی است ، مشخصٔه اتنیکی خود را برجسته سازند ، چنان پیشبینی میشودکه ج

  .کنند " بازی " واین یک شانس بزرگ برای امریکاییان است تا با پارلمان . های اتنیکی و محلی جای مهمی برای خود باز خواهد کرد

  :پیروزی امریکاییان
  :میخواهم رؤس این برنامه را توضیح کنم . امریکاییان برنامٔه شانرا همانطور که طرح شده به درستی تطبیق کرده اند 

:ت دینی برای افغانستان ـ حکوم۱

 امریکایی ها چه در زیر تأثیر پالیسی پاکستان و چه به حیث یک پالیسی مستقل  اسقرار یک دولت مدنی را ۱۹۸۸اقاًل از سال 

در . در افغانستان با منافغ خود ، موافق نیافتند و توجه خود را به تأسیس یک حکومت اسالمی دوست در افغانستان معطوف ساختند 

برخالف تصور اینکه  مجاهدین و طالبان اهداف امریکاییان را بر آورده . یجه حکومت جهاد ی و سپس حکومت طالبان تاسیس شدنت

نتوانسته اند ، هم  عروج و هم سقوط هردو مطابق به پالنی صورت گرفت که در واشنگتن طرح و مورد موافقت  دموکرات ها ، 

بر اساس این طرح ، جابجایی  قوای امریکایی در افغانستا ن پس از سقوط شوروی و .  بود جمهوری خواهان و سی ای ای قرار گرفته

 .لذا بسیار پیشتر از ورود القاعده به میدان سیاست و حادثه یازدهم سپتامبر در نظر گرفته شده بود 
  :ـ تمثیل دموکراسی ۲

اگر دموکراسی را حضور . ی را تمثیل کند تالش کرده اند امریکاییان درین مورد که پارلمان آیندٔه افغانستان بتواند دموکراس

در انتخابات از ربانی ، سیاف ، دوستم و طالبان تا . اشخاص و یا گروه های مختلف در یک مجلس بدانیم ، این طرح تطبیق شده است 

 به تشکیل گروه ها و احزاب سایر نیرو های سیاسی گذشته و آنانی که جدیدًا»حزب وطن«شاخه های دو گانٔه حزب دموکراتیک خلق 

سیاسی پرداخته اند در انتخابات سهیم ساخته شده و در پارلمان 

مزید بر آن ورود . را تمثیل کنند دموکراسی نوین  حضور میابند تا

کمیت قابل میالحظٔه از زنان از طرف امریکاییان به معنی تعمیق 

ز ورود آن عده از مطبوعاتی که پس ا. دموکراسی تفسیر خواهد شد 

امریکاییان سمارق وار در کشور به وجود آمده اند نیز به این تفسیر 

لذا بی دلیل نیست که مطبوعات شناخته شدٔه . خواهند پیوست 

غربی ـ دیگر افغانستان را از حا ال کشور دموکراتیکی میخوانند که 

  .باید سرمشقی برای عراق و دیگران باشد 

  : ـ   سیاست تساهل ۳

کلف اند آتشی را که خود بنام بنیادگرایی امریکاییان م

در آوان جنگ افغانستان این . افروخته اند ، خود خاموش کنند 

مسئلٔه مطرح بود که تقویٔه مجاهدین باعث ایجاد عواقبی خواهد شد 

زیرا این حمایت بال شرط باید جهاِد را . که باید سنجش شده باشد 

یکاییان هم نه تنها امر. اعالم کند که علیه کفار صورت میگیرفت

کافر بودند بلکه درداعیٔه فلسطین جانب یهود را گرفته بودند و تنفر 

با وجود آن مقاما ت . جامعٔه اسالمی در مقابل شان آشکار شده بود 

با ارزش است ، " قمار" صاحب صالحیت به این نتیجه رسیدند که این

زیرا امریکاییان با در نظر داشت سقوط احتمالی شوروی ، 

یخواستند ضربٔه کاری را بر ویتنام شوروی یعنی افغانستان وارد م

. به تلک افتاد  برنامه مؤفقانه به پیش رفت و خرس سفید. کنند 

رابط . اکنون وظیفه اینست تا خرابی روابط با اسالمگریان جبران شود

سیاست . اسالمگرایان هم نه  سعودی ها  بلکه پاکستان است 

اینست تا جنبش اسالمگرایانه در پاکستان را امریکاییان در پاکستان 

احزاب اسالمی پاکستان با وجود آشوب های . راضی نگه دارند 

داخلی سالها مورد حمایت امریکا بوده و بخشی از رهبران عنعنوی 

آن از دوستان شخصی روسای جمهور امریکا ، سناتور ها ، سرمایه 

آنها دارای تابعیت دو برخی از . داران و سیاستمداران امریکایی اند 

. گانٔهی انگلیسی ـ پاکستان و یا امریکایی ـ پاکستانی میباشند 

  .پاکستان که در حال حاضر ارزش نهایت بیشتری برای امریکا دارد 

 پاکستانی ها به حیث متحد امریکاییان در ،از آغاز جنگ افغانستان 

داشته جبهٔه مقدم از واشنگتن در مورد افغانستان عمدتأ دو تقاضا 

تأسیس یک دولت قابل قبول برای پاکستان در افغانستان و : اند

                                                                             .احترام به هویت اسالمی افغانستان

هدف اینست که در افغا نستان ) یک دولت قابل قبول ( در مادٔه اول 

 شامل بازمانده های رژیم های سابق به به حکومت های تکنوکرات که

و در . شمول رژیم شاهی و خود شاه میشود موقع تبارز داده نشود 

 به معنای ًاهم واضح) احترام به هویت اسالمی افغانستان(ماده دوم 

حمایت از یک رژیم اسالمی است که بنا بر تضمین پاکستان برای 

تا وقتی که امریکا به              .حفظ منافع امریکا وفادار خواهد بود 

ن  آمزید بر. پاکستان ضرورت دارد این پالیسی پا برجاست 

پاکستانی ها در اوایل به مسئلٔه باز سازی افغانستان نیز به دالیل  

ای مورد هم آرزو ه ین ااقتصادی حساسیت نشان میدادند که در

بزرگ د که این پروژه آن قدر جدی و ننشان بر آورده شده و آنها میدا

                                                                     . بزند هنیست که بتواند پاکستان را صدم

با وجود احساسات ضد امریکایی در رده های پایینی احزاب 

اسالمی پاکستان ، سیاست امریکا در افغانستان که باعث تقویت 

نه تنها موجبات . ان و تضعیف اصالح طلبان میباشد اسالمگری

خرسندی اسالمگرایان بلکه موجب امتنان دولت پاکستان از متحد 

لذا برنامه امریکا درین مورد نیز با . قدیمی اش نیز شده است 

  )۲۲بقیه در صفحه                 (        مؤفقیت پیاده شده است
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  ص.   ض

  شیوه های مبارزه ومسألهء انتخابات نهضت آیندهء افغانستان، 
چرا اساسگذاری یک حزب چپ نیرومند، در دستور روز ما قرار گرفته ،  ، از ما می پرسند برخی از هواداران جنبش چپ

جریان پنج سال نشرات خویش طی تحلیلهای جدی تیوریک   درنهضت آینده، نشریهء  به آگاهی این دوستان رسانیده میشود کهاست؟ 

ینه پاسخ روشن ارایه نموده است، با آنهم تاکید و باور ما این است که بدون یک سازمان چپ واقعی دموکراتیک و انقالبی، تغییر در زم

نظام و دگرگونی و سازنده گی جامعه مقدور نیست، به اعتقاد ما شرط حضور در وضعیت سیاسی کشور، داشتن یک حزب متشکل و با 

و دسپلین کامل و آگاهانه برخوردار باشد، چی سازمان سیاسی که نتواند این ویژه گی را در خود بپروراند، انظباط است، حزبی که از نظم 

  .به یقین در مقابل حوادث دچار لنگش، فروپاشی و اضمحالل میگردد

به مسایل اساسی هدف ازتشکل رزمنده گان در یک حزب متشکل و با انظباط انقالبی، این است تا در دفاع ازمنافع انسان زحمتکش 

باید اعمال توده ها را به خودشان توضیح دهد به طوریکه نه «به قول یکی از رهبران جنبش انقالبی . جامعهء ما پاسخهای بنیادی ارایه کند

  .»تنها تداوم تجربه های انقالبی پرولتاریا را حفظ کند، بلکه آگاهانه و فعاالنه در حرکات بعدی آنها مشارکت کند

 دوستان، انتظار جمع شدن کلیه نیروهای تجدد طلب و هوادار دموکراسی را در یک حزب واحد با نیروهای انقالبی، عدالت عده ای از

اواًل برای نیروهای ترقیخواه، مبارزهء حزبی یک حادثهء مصنوعی، فصلی و موقتی نیست، ونمیتوان آنرا، : باید گفت. خواه و مترقی دارند

ت طبقاتی، بی عدالتی و انواع ستم وجود داشته باشد از بین برد، و یا آنرا درسطح یک نهضت مقطعی پایین درجامعهء که در آن تناقضا

باید در نظر داشت که در . ثانیًا مبارزهء حزبی به انظباط آگاهانه، استراتیژی، تاکتیک، دورنمای تاریخی و برنامهء عمل احتیاج دارد. آورد

ن، تضاد ها و مراودات متنوع بین انسانها وجود دارد، نمیتواند الزامًا یک حزب واحد وجود داشته باشد، جوامع طبقاتی که مناسبات گونه گو

کثرت احزاب سیاسی و نهاد های مدافع طبقات و اقشار مختلف اجتماعی امرییست ضروری و تاریخی که نمی شود جامعهء افغانی را به 

امر مستثنا دانست، زیرا ظهور احزاب مختلف اغلبا از ضرورتهای مبارزٔه درون جامعه و از بهانهء شرایط وپیچیده گی های خاص زمان از این 

آنانیکه داشتن جهانبینی علمی، عقاید، افکار و دیدگاه .تضاد های دنیای کار و سرمایه ناشی است، نه از تنشها و واکنشهای ذهنیگرایانه 

 سنگ پایه های یک حزب چپ واقعی و انقالبی نمیدانند و بر محور لیبرالیزم های متحدانه و همچنین تنوع تحلیل، استدال و داوری را

هر حزب چپ واقعی که دفاع از منافع .میچرخند در واقع تشکیالت و نهادهایی اند که به احزاب سرمایه داری و بورژوازی تعلق دارند

ستبداد، استعمار و انواع ارتجاع و ستم مبارزه نماید، و زحمتکشان را در خط مقدم وظایف و اهداف خود قرار داده و مصمم است، علیه ا

بمنظور تحقق تحوالت بنیادی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به سود توده های زحمتکش پیکار نماید، اصل لیبرالیزم و لیبرالیزم 

  .ر صفوف مبارزین راه زحمتکشان میگرددچی این اصل مایهء تشتت و نفاق بوده و باعث رخنهء نیروهای ضد مردمی د. نو را نمی پذیرد

اصل وحدت جهانبینی و داشتن چتر اندیشه یی متحد برای سازمانهای چپ نوین یک مسألهء بنیادی به شمار میرود، زیرا بدون 

هء اعتقاد به به مسأل) حزب مردم افغانستان(چنانچه در طرح اساسنامهء . همأهنگی اندیشه یی تامین وحدت و ارادهء سازمانی مقدور نیست

این اعتقاد به هیچوجه به «اما باید در نظر داشت که . اندیشه های بشر خواهانه که با جهانبینی علمی تعالی یافته اند، تاکید صورت گرفته

  » مفهوم نفی تنوع تحلیل، استدالل و داوری نیست

ف هواخواهان جنبش چپ با ما مطرح حضور سیاسی چپ نوین در وضعیت جاری کشور، ازجمله مسایل است که پیوسته از طر

. مسالهء شامل شدن چپ نوین در وضعیت سیاسی کشور برای ما از مسایل کلیدی به شمار رفته و از اهمیتی زیاد بر خوردار است. میگردد

یت متنوع به خود ما باید به خاطر بسپاریم که هر جنبش خلق، اشکال بی نها«: یکی از رهبران جنبش انقالبی جهان در جزوه یی مینویسد

میگیرد ، بدین معنی که پیوسته اشکال نو پدید می آورد واشکال کهنه را بدور می افگند، تغییراتی در آنها وارد میکنند، و یا اشکال نو و 

ل داشته کهنه را به گونه ای تازه با هم در می آمیزد، وظیفه ما است که درساختن و پرداختن این اسلوب ها و وسایل مبارزه شرکت فعا

بنًا وظیفه و رسالت یک نیروی ترقی خواه و پیشرو سیاسی و اجتماعی تنها این نیست که در یک جنبش و یا نهضت در یک . ».باشیم

  .مقطع زمانی اشتراک داشته باشد، بلکه باید در امر ساختن، پرداختن و گزینش اسلوبها، وسایل و ابزار مبارزه شرکت فعال بدارد

و گزینش اسلوبها و ابزار مبارزاتی مقدم از همه به درک ویژه گیهای پروسه های جاری و سطح آگاهی و فهم ساختن و پرداختن 

فهم انسانی برآیند شناخت و عمل او است در یک پروسهء دیالکتیک، انسان نمیتواند در حوزٔه پدیده یی که در . انسانی مربوط میگردد

الل، درک و شناخت پروسه های جاری داخل کشور و فهم دقیق و عینی آن در بیرون از روی همین استد.عمل او نیست به فهم ان  برسد

سقف ملی، اشکاالت و ابهامات خود را دارد، و چنین شناخت و فهم اغلبًا منجر به اقدامات ذهنی گرایانه میگردد و نمیتواند بستر عینی 

ت که هیچ نیرویی در عدم درک علمی و فهم دقیق نمیتواند ابراز صالحیت الزم برای انطباق خود در پراتیک داشته باشد، باید در نظر داش

  .نماید

حرکت بر محور اینکه با جنبش عمومی کشور بویژه جنبش چپ، از بیرون برخورد صورت گیرد، تفکری است که تحت سوال قرار 

عال خارج از مرز های کشور، دارد به یک تفکر حاکم دارد، متاسفانه بنابر عوامل معین این تفکر در برخی از حلقات سیاسی فعال و نیمه ف

شامل شدن در وضعیت سیاسی کشور، به منظور تحقق تحوالت بنیادی به سود زحمتکشان و تاثیر وارد نمودن بر پروسه . تبدیل گردد

 صرفًا اشتراک داشتن در های جاری کشور، برای ما وظیفه یی است تاخیر ناپذیر، اعتقاد ما این است که وظیفهء یک نیروی چپ واقعی

جنبش نیست، بلکه وظیفهء نیروی چپ در واقع مزید بر اشتراک در این جنبش، سمت دهی، انسجام و بیرون کشیدن آن از نفوذ طبقات 

  .حاکم استبدادی استثمارگر است

ن و افادٔه تناسب قواهء سیاسی ایجاد جنبشها و نهضت ها در بیرون از مرزهای کشور بوسیلهء نیروهای چپ ترقی خواه برغم آنکه بیا

کشور است،مسأله یست قابل ارزیابی و تحلیل دقیق، که باید به آن پرداخت، ولی تاکید باید نمود که در واقع ایجاد چنین جنبشها و 

، جنبشها و نهضت ها وظیفه اصلی و اساسی نیروهای چپ انقالبی نیست، ما بخواهیم و یا نخواهیم در مراحل مختلف تکامل تاریخی جامعه

نهضت های مردمی به اشکال متنوع ظهور می نماید، و پیوسته اشکال نو به خود میگیرد، نیروی پیشروندٔه ترقی خواه وظیفه دارد که، این 

  .جنبشها و نهضت ها را سوق و سو بدهد و از نفوذ طبقات حاکم ارتجاعی فرادست بیرون نماید و هژمونی زحمتکشان را بر آن تامین نماید

و بعضًا از ما .کتهء دیگری که باید به آن پرداخت اینست که، برخی ها میان روشهای دموکراتیک و انقالبی تمایز قایل میشوندن

میپرسند که ایا ما برشیوه های دموکراتیک پافشاری میکنیم و یا انقالبی؟ به باور ما این کتگوری بندی میان شیوه های دموکراتیک و 

مسیری را که ما ترسیم نموده ایم دارای دورنمای تاریخی .اندازه اشتباه است که تمایز میان رفورمیست و انقالبی دیگر شیوه ها به همان 

اینکه برای . هدف استراتیژی ما تامین عدالت اجتماعی و ایجاد جامعهء عادالنهء انسانی فارغ از بهره کشی و انواع ستم است. روشن است

با شیوهء انقالبی و یا رفورمیستی مبارزه میکنیم بدیل روند فکری خاص ما نیست، بلکه ویژه گیهای عملی تحقق این ارمان واالی انسانی، 

را در نظر می گیریم که برای تعیین تاکتیک های خود با آنها به عنوان واقعیت موجود در دولت، جامعه و روابط میان طبقات رو به رو 

نباید از عمل انقالبی تعبیر واژگونه یی داشت، عمل انقالبی عملیست از ریشه .  تعیین کنیممیشویم و نمیتوانیم آنها را به دلخواه خود

دگرگون ساز، که با عمل قهرآمیز، عمل خشونت آمیز و اقدامات کودتا 

امروز در جهان مبارزهء طبقاتی . گرایانه، بیگانه است و همسویی ندارد

رفته است و گروه عرصه های فراخ تر و اشکال متنوع تر را به خود گ

ما برآنیم، آنجاکه . های مختلف اجتماعی را مشمول روند خود میسازد

دیموکراسی وجود ندارد، وظیفهء مبرم برای نیروهای مربوط به دنیای 

نمیتوان مبارزه را با ابزار دموکراسی «. کار برقراری آزادی سیاسی است

 ما بر این اعتقاد ».به پیش برد، تا زمانیکه این ابزار در دسترس نیستند

مبارزه برای ایجاد یک جامعهء عادالنهء «خویش تاکید میداریم که، 

ما راهی را . »انسانی با کاربرد ابزارها و وسایل دموکراتیک ممکن است

که به سوی دموکراسی طی میینمایم، در آن کلیه ارگانهای انتخابی، 

ا دسترسی بمثابه ابزارها و ساختارهایی مطرح است که باید به آنه

زیرا زحمتکشان برای رهایی خویش به ساختارها و . حاصل نمود

ابزارهای اساسی و قانونمند نیاز دارند، آنها در مسیر حرکت پیشروند 

خویش قادر میگردند که ویژه گیهای این ساختارها را به نفع خویش 

  .دگرگون نمایند و به ابزار ارادٔه آزادانهء جامعه تبدیل بدارند

زهای اخیر شاهد رویدادهای سیاسی ویژهء انتخاباتی ما طی رو

عده یی از دوستان ما از ما میخواهند تا موضع خویش را در .بوده ایم 

  :آنچه روشن است اینکه. زمینهء فعالیتهای انتخاباتی بیان داریم

اشتراک در فعالیتهای انتخاباتی و سهم گیری در انتخابات به 

مال قدرت، خود یک حرکت و عمل منظور داخل شدن در ارگانهای اع

سیاسی است، و یکی از عرصه های با اهمیت پراتیک اجتماعی محسوب 

این حرکت و عمل سیاسی، جهت راهیابی به اعمال قدرت برای . میگردد

تمثیل و دفاع از منافع این یا آن طبقه و یا قشر و یا گروه اجتماعی 

عاصر، عمل سیاسی باید در نظر داشت که در دنیای م. صورت میپذیرد

از طریق احزاب، سازمانهای اجتماعی، ارگانهای ایدیالوژیک و وسایل 

هنگامیکه اقشار زحمتکش از . اعمال سیادت و هژمونی شکل میگیرد

تشکل الزم برای دفاع از خود برخوردار باشند، میتوانند از طریق وارد 

البات آوردن فشار الزم بر طبقات حاکم و حاکمیت دولتی برخی از مط

و یا با احراز قدرت سیاسی حتی قوانین کشور را .خود را تحمیل نمایند

بنابرآن تا زمانیکه زحمتکشان نهادهای مدافع منافع . دگرگون سازند

خویش را ایجاد نکرده اند، نمیتوانند مطالبات خود را بر حاکمیت 

تحمیل نمایند و به همین لحاظ است که ایجاد تشکیالت مربوط به 

  .ان در خط مقدم وظایف مبرم ما قرارگرفته استزحمتکش

برای یک نهاد مردمی وابسته به زحمتکشان، هدف اساسی 

اشتراک در فعالیتهای انتخاباتی و استفاده از مبارزات پارلمانی، صرف 

احراز قدرت سیاسی نیست، بلکه منظور این است که همچو انتخابات را 

ون نمایند ، وگرایشها و از نفوذ طبقات حاکم ارتجاعی فرادست بیر

میالنهای خود انگیختهء زحمتکشان را که از وضعیت اقتصادی و 

اجتماعی آنها و از غرایز درست طبقاتی آنها که در جریان کارزار 

انتخاباتی ظهور مینماید با تمامیت مبارزهء طبقاتی تلفیق بدارند، و 

 حاکمیت ماهیت استبدادی و ضد مردمی. خصلت آگاهانه به آنها بدهند

را افشا و اساسی ترین خواسته ها و مطالبات مردم را بیان، و پروسهء 

  .انتخابات را در جهت منافع مردم سوق و سو بدهند

ما معتقدیم که قبول حق شهروندی و از جمله قبول حق انتخابات 

در نفس خود یک گام به پیش است، باید این حق نهادینه و قانونمند 

در جهت ایجاد آنچنان شرایطی استقامت و و جریانات جاری .گردد

جهت داده شود که مردم بتوانند با درک وضعیت عینی و تاریخی 

  .خویش، آگاهانه و آزادانه از این حق خویش استفاده و ابراز رای بدارند

به باور ما در وضعیت کنونی که نیروهای هوادار دموکراسی، 

 متشکل سیاسی و پیشرفت و عدالت اجتماعی به یک جریان منسجم و

اجتماعی تبدیل نگردیده اند، و مردم نسبت به آیندٔه خود در ابهام و بی 

باوری قرار دارند، استفاده از وضعیت ویژهء سیاسی موجود و سود بردن 

آن چی در وضعیت . از ان به نفع آگاه سازی مردم امرییست ضروری

ست، موجود برای نیروهای چپ نوین، تحول طلب و دادخواه مطرح ا

آگاه ساختن مردم بویژه طبقات و اقشار تهی دست از وضعیت تاریخی 

یعنی زحمتکشان آگاه ساخته شوند که چگونه، و از طرف . شان است

کی و با کاربرد کدام ابزارها و وسایل، انواع ستم از جمله طبقاتی، قومی، 

و ستم استعمارگران بر انها تحمیل میگردد، و .مذهبی، زبانی، جنسی

 -قومی(ه تمام هستی خود را در این نظام استبدادی و ارتجاعی چگون

از دست میدهند و چگونه کشور شان مورد تجاوز قرار گرفت و ) مذهبی

  .دراشغال درآمد



     - ۱۷ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
  

   عبدالله نایبی    
   

  )N G O(سازمانهای غیر حکومتی 
  در افغانستان  وسایل استقرار هژمونی امپریالیزم

  
  

اقتصادِی ِاعمال -ستان با شبکهء جدیدی از وسایل سیاسیدر این اواخر مردم افغان

سازمانهای غیر «این وسایل که خود را . نفوذ امپریالیزم در افغانستان آشنا شده اند

می خوانند، در واقعیت امر سازمانهای پوششی تداوم عملکرد سیاستهای ) انجو(» حکومتی

همان گونه که طبقات حاکم برای .ندامپریالیزم امریکا و سرمایهء جهانی در دنیای فقیر ا

تداوم سیادت شان، افزون بر دولت، شبکٔه هژمونی خود را در مقیاس ملی می 

ملیتی، ساختار های سنتی این شبکه در -موسسات مذهبی و موسسات قومی(سازند

به همانگونه امپریالیزم برای گسترش نفوذ خود در جهان ، شبکٔه موسسات ) افغانستان اند

، بخش بسیار »سازمانهای به اصطالح غیر حکومتی«درا به وجود آورده است که هژمونی خو

  .فعال آن را تشکیل میدهند

در دنیای فقیر فعال اند که ساالنه بیش از ده ملیارد » انجو«امروز بیش از پنجاه هزار 

دالر از موسسات مالی جهانی، حکومات امریکا،اروپا و سایر کشورهای جهان دریافت 

  .میدارند

. معاش رئیس یک انجوی بزرگ معادل معاش رئیس یک شرکت بزرگ خصوصی است

مقامات انجوهای بزرگ همانند رُوسای شرکتهای چند ملیتی، از امتیازات عظیم غیر نقدی 

  .بهره ور اند

ساحهء فعالیت سیاسی و اجتماعی انجوها وسیع بوده، عمدتًا در روستاها و محالت 

  .یقا و امریکای التین عمل می کنندفقیرنشین شهرهای آسیا، افر

یکی از وظایف سازمانهای غیر حکومتی تخریب ایدیالوژیک و سیاسی جنبش های 

  .است)پیرامونی(سازمان یافتهء چپ در کشورهای جهان سوم

انجوها با صید رهبران و روشنفکران چپ دیروزی در بدل معاشهای دالری، نیروهای 

شکار بسا از روشنفکران افغان که . بری تهی می سازندمترقی را از ظرفیت های فکری و ره

 سیاسی را داشتند - تا دیروز ادعا های بلند پروازانٔه سهمگیری در تحوالت بنیادی اجتماعی

و غیره سخن می رانند، نمونهء بارز روش » راه سوم«و » جامعٔه مدنی«و » مدرنیزم«و از 

  .تن هویت سیاسی شان استساخ» خوشخور«انجوها برای به اصطالح » سربازگیری«

در سطح جهانی که باعث تشدید فقر در » ماکرو اقتصادی«دگرگونیهای ساختاری 

 سیاسی را در مقیاس این نواحی از -نواحی فقیر دنیا می گردد، تغییرات ساختاری اجتماعی

این تغییرات که بر اساس وضع به وجود آمده در اثر جهانی شدن سرمایه روی . پی دارند

این . توده های مردم در سطح بافت بنیادی جوامع میگردد» نارضایتی«د، باعث میدهن

عمدتًا علیه نهادهای بین المللی سرمایه  چپاز طریق سازمانهای سیاسی » نارضایتی«

بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی، شرکت های چند ملیتی و بانک های بزرگ : چون

  .خصوصی سمت داده می شود

ر حکومتی به خاطر ممانعت از کانالیزه شدن این نارضایتی در جهت سازمانهای غی

عمل می کنند تا از انفجار های » میکرو اقتصادی«براندازی دولتهای دست نشانده در ساحهء

این سازمانها مردم را مصروف پروژه های غیر اساسی ساخته، با . احتمالی جلوگیری کنند

، در واقعیت امر به »آموزش توده ها«دن شعار و پیش کشی» غیر سیاسی«نمایاندن سیمای 

می پردازند تا مانع پاگیری یک » ایدیالوژی بورژوایی و بینش های غیر طبقاتی«انتقال 

  .آگاهی واقعی اجتماعی در روستا ها و شهر های فالکتبار جهان فقیر گردند

ارات افغانی را در برخی از انتش» آموزش خلق«ما همین اکنون نمونه های بارز این نوع 

، »پست مدرن«، »مدرن«،»راه سومی«خارج کشور که خود را غیر سیاسی، غیر وابسته، 

در چنین . وانمود می نمایند، مشاهده می کنیم»  فرهنگی-علمی«، یا »اجتماعی-فرهنگی«

هم می شود و آن هم از سوی یک عضو شورای » مصالحٔه ملی«فضا حتی جرأت پیشنهاد 

  ).۹ص  » ۱۲ـ۱۱«مراجعه شود به نشریٔه دیدگاه، شماره های. (مرکزی حزب وطن دیروزی

اند که علیه جنبش » سازمانهای غیر حکومتی «این نشریه ها در واقع جزئی از شبکٔه 

تصادفی نیست که برخی از گرداننده گان آنها در بدل . واقعی چپ افغانی عمل می کنند

  .گماشته می شوند...جارتی وخدمات شان به پستهای سفارت، و ریاست تجارت و اتشٔه ت

مسؤالن و کادر رهبری سازمان های غیر حکومتی که عمدتًا مصروف نگارش گزارش 

اند، روستاها و » مسایل فقر در جهان«های مبسوط و شرکت در جلسات بین المللی در بارٔه

آنان یک قشر جدید . کارته های فقیر شهر های سرزمینهای خود را اصاًل نمی شناسند

ی را تشکیل میدهند که با وجود نداشتن مالکیت بر وسایل تولید، از پشتیبانی اجتماع

در بدل خدمات شان برای کنترول صدها میلیون انسان (مستقیم موسسات مالی امپریالیزم 

  !برخوردار اند) نادار جهان

خواند، طبقه یی »نیوکمپرادور« طبقٔهمی شود این قشر را از دیدگاه جامعه شناختی

کاالهای مفید برای کشور خود نبوده، صرف ادارٔه فقر منطقه یی را در بدل که مولد 

  .معامله می کنند» امتیازات«

ابزار های سرمایٔه جهانی اند که در » سازمانهای غیر حکومتی«بدین گونه کارمندان 

عمیق ترین انساج جوامع فقیر برای جلوگیری از عصیانها و قیامهای توده یی فعالیت می 

  .کنند

روهای چپ و انقالبی افغانی باید به تحلیل جدی این پدیدٔه جدید در جامعٔه افغانی نی

  .که با آغازاسقرار سیادت غرب در افغانستان پا گرفته است ، بپردازند

سازمان غیر حکومتی ثبت »چهارهزار و پنجصد«در افغانستان امروزه رسمًا بیش از 

 کارمندان افغانی این سازمانها را عمدتًا کادر .گردیده اند که در حدود دوهزار آنها فعال اند

به شمول برخی کادرهای مربوط (های فنی تحصیلکرده، استادان و فعالین سیاسی دیروزی

را همراه » راه سوم«میخوانند و » افسانه«و » توهم«را » مبارزٔه طبقاتی«ا که دیگر .خ.د.به ح

  .کیل می دهندتش) کرده اندعَلم،»گلوبالیزم«با مذهب جدیدی به نام 

پروژه های کوچک تولیدی و برنامه های اجتماعی صحی و فرهنگی زمینٔه فعالیت این 

در کنار پروژه های بزرگ و . می سازند) عمران مجدد(سازمانها را در چوکات کلی بازسازی

متوسط زیربنایی و تالش امپریالیزم در جهت ساختن یک دستگاه دولتی دست نشاندٔه 

را بین نیازمندیهای عاجل » عامالن میانجی«انهای غیر حکومتی نقش فرمانبردار ، سازم

کارمندان افغانی آنها به حیث یک . خلق و مقامات حاکم خارجی و داخلی بازی می کنند

 اقتصادی کمپرادوری را احراز - همزمان موقعیت اجتماعی»خورده بورژوای جدید«طبقهء 

و مستقیمًا در تولید سهم ندارند، ولی به یعنی خود صاحب وسایل تولید نیستند .(می کنند

حیث حلقٔه پیوست سرمایٔه جهانی و موسسات مالی آن زمینٔه استقرار مناسبات سرمایه 

  ).داری را در کشور فراهم میسازند

، »انتقال مهارتهای فنی«، »همکاری«این سازمانها زیر شعار های عوامفریبانٔه 

حقوق «، »حقوق بشر«، »انستانبازسازی افغ«، »بیطرفی سیاسی«، »دموکراسی«

و دهها نیرنگ ایدیالوژیک دیگر ، در واقعیت امر برای منحرف » صحت طفل و مادر«،»زنان

اقتصادی کشور، فعالیت می - ساختن توجهء مردم و جوانان از مسایل اساسی اجتماعی

 و آنها نظام سرمایه داری را در مقام نظام مبتنی بر حکومت قانون، مدافع آزادی. کنند

دموکراسی و ضامن احترام به کرامت انسانی، به حیث عالیترین شکل اجتماعی که تا پایان 

  .تاریخ بشر خواهد ماند، به مردم افغانستان معرفی می کنند

در مقام یک نگرِش فرا طبقاتی، فراسیستمی که گویا مسایل بشر را برون  »گلوبالیزم«

، به حیث ایدیالوژی رسمی سازمانهای غیر از سیادت این یا آن طبقه و نظام مطرح میکند

مربوط به برخی بازمانده » غیرسیاسی«حکومتی و دنباله روان آنها در نشریه های به ظاهر 

  .، تبارز داده می شود.ا.خ.د.های ح

سازمانهای غیر حکومتی در افغانستان نهادهای فعال استقرار هژمونی ایدیالوژیک 

  .امپریالیزم اند

نیروهای انقالبی، چپ و دموکرات باید .  افشای نقش آنها پرداختباید با جدیت به
  .مردم و به ویژه جوانان را از اهداف سازمانهای غیر حکومتی آگاه سازند

 
 



     - ۱۸ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
 داستان کوتاه

  قدیر حبیب
  آمـوزش

گی رسیده  وجنبل برادران جهادی به پخته جوگ ، جادو

نمای یی کرده بودند ،به سواری ستوران آدم  بود ، معجزه

بروت کشال ، خود را تا دم دروازٔه ارگ شاهی رسانده وبه آن 

  شماحق را بر« گفته بودند  مرکوبهای بار کش عرق چکان
جایگاهش قرار دادید،ممنون  ولی چون جفا به ولینعمت در 

سرشت تان عجین است ، پیش از آ نکه به جرم جفتک پراندن 

 ، از همین حا ال نفی و لگد زدن ، گاوانه از بینی  مها رتان کنیم

جودانهای تان را  پر ازآ ب و علیق میکنیم ، برو . بلد هستید

ید به ملکهای فرنگ و در بازار مکارٔه سیاست، دکان های 

آنها هم گرچه در ظاهر سر ویال به سپاس » دونبشه باز کنید 

تکانده بو دند  ولی نادم از کرده ، یکه پریکه   پر،از با ریکه 

کوه و کمرخا طره بارچراه گاهها ی وطن را پشت های بز رو ، 

 رسیده مغربزمین سر گذاشته وبه مرا تع شاداب وپر علوفٔه

 .بودند 
در وطن میدان شغالی شده بود ،برا دران جهادی بی 

، شب و روز در پی  یکدم غفلت ، شمشیر شرع انور در دست

 .کشف و درویدن مظاهر بیدینی و فساد اخالق بو دند 
وز های نخست ، مسوولین بلند پایٔه حکومت ، درهمان ر

هوشدار داده بودند که استعمال کاغذ به جای کلوخ در 

 باید از آ ن عمل زشت پرهیز شود  تشنابها ،گناه کبیره است و

اما چون شیطان شهر نشینی در زیر پوست مردم گمراه خانه 

کرده بود و نمیگذاشت که سخن حق به گوش شان برسد 

عنان صبر از دست داده در ) حل و عقد اسالمی شورای اهل .(

چون خونریزی در وطن بر « اخرین نشستش فیصله کرد بود

دل پرو فیسر ریخته حکم صادر میشود که به طور مسالمت آ 

میز و برادرانه ، شریانهای برق و آب مکرورویونها تا امر ثانی به 

  »! کلی قطع

ه بودند که در از آ ن روز به بعد ساکنان بالکها مجبور شد

زیر باران راکت و گلوله های توپ معاندین، کمر به حفر 

چندی بعد در پیشروی هر بالک یک .چاههای آب ببندند 

حلقه چاه دهن باز کردو برادران جهادی هم عالوه بر آب 

آشامیدنی شان ، آ ن بخش از فرایض و سنتهای دینی را که با 

  . میکردند تیمم چاره نمیشد از همین منبع کار سازی

دور و بر حلقهء چاهها ، محل تجمع روزانٔه مردم ـ 

ساره معلم کودکستان ، بیوه زن . مخصوصًا زنان ـ شده بود 

جوانی که همراه دختر چار ساله اش در یک اپارتمان با خسر 

تند خوی و مفلس خود زنده گی میکرد  در همین محل با 

آغاز با اشارٔه در . دادالله باب آشنایی و تفاهم گشوده بود 

چشم و ابرو با هم سخن میگفتند اما بعد ها زبان شان باز شده 

بود و هر دو به این نتیجه رسیده بودند که با هم ازدواج کنند 

ساره به یک سقف  نیاز مند بود که بر سر او ودخترکش سایه .

  کند  

دادالله آ دم بدی نبود گردن ودستهای سپید ساره را از 

خوشش می آ مد که با ساره راست باشد .تتهء دل دوست داش

یک روز که ساره گپ ازدواج را به میان کشیده بود داد الله هم 

  :مردانه گفته بود 

برو .ـ اگه روی لچ بودی ،یا مالمه بودی ، مه میکیر مت 

  .قه یی کا کایت گپ بزن

 در آنحال ساره صدای شکستن چیزی را از درونش 

خته بود وقتی دادالله پر سیده بی اختیار اشک ری.شنیده بود 

  :بود 

  ـ چرا گر یان میکنی ؟

  :ساره گفته بود

  .ـ از شوق اس ،از شوق گریه میکنم دادالله 

دادالله را دست نگار گر قضا ، دریک شمایل خوش 

ترکیب جهادی ، با یک ریش دراز ، یک پکول پت رفتٔه 

پشاوری ، یک میل کالشنیکوف خاکخوردٔه روسی و انبانی از 

قده های کور محرومیت بر شانه ،از دامنه های آفتابی زاد ع

گاهش گرفته و در شهر نا آشنای کابل افگنده و در گوشش 

وسایل را ما در اختیارت گذاشتیم ،ازین به بعد خو «گفته بود 

داد الله هم رشتٔه ایل و تبار را پی »دت دانی و نان پیدا کردنت

قام قوماندانی یک پوستٔه گرفته آمده و آمده   تا سر انجام به م

تالشی در شهر کابل رسیده بود و در یکی از اپارتمانهای نیمه 

ویران مکروریون کهنه ، با عبدالحفیظ ،وطندار گوش به 

دادالله قوماندان بود و .فرمانش ،هم کاسه شده بود 

  .عبدالحفیظ هم لشکر زیر فر مانش 

م از آن روز باد خنکی میوزید  دادالله که یک ساعت تما

پشت شیشهء ار سی چشم در راه ساره بود ،به مجردی که دید 

ساره با سطلی دردست با دخترکش سوی چاه روان است از 

پشت ارسی کنده شد، تفنگش را بر شانه آ ویخت،آ فتابهء 

  . پالستیکی را از کفشکن برداشت و از بالک بیرون برامد

 دور وبر خود را دید، هراس راکتهای گلبدین و هوای

سوی چاه به راه افتاد .سرد،مردم را زندانی خانه ها ساخته بود

به سه چار قدمی شان که رسید ،با صدای . ساره کنار چاه بود.

  :بلندی که به گوش مراقبین احتمالی رسامی آ مد ، گفت 

ــ همشیره ، اگه اجازه باشه مه یک افتاوه َاو میگیرم ، 

  .شده یک چار اندام میزنم که سر پیره نا وخت 

آفتابه اش را نزدیک چاه گذاشت از زیر ابرو های سیاه و 

  :درشت خود اطراف محل را دید زد و با صدای خفه یی گفت 

  ــ سالم او دیوانه ، چقه دیر کدی ؟

ساره همانطوریکه چشم به حلقٔه چاه داشت و با تانی 

  :ریسمان را تار میداد ،سر زنشبار گفت 

  !یوانه چیس؟د! ــ باز گپای لوده گی زدی ؟

  چی کدی تو ؟ کاکایت چی گفت ؟.ــ خیره ، فکرم نبود 

  :ساره چشم به دهن چاه ، تیز تیز گفت 

   ــ میترسه میگه کدام آدم لچک نباشه که صبا روز نان داده 

  .نتانیت ، از ناداری ایالیت کنه 

  :دادالله سرخ شد 

  ــ تو چی گفتیش؟

شی زیر باال ــ چی میگفتم ؟ گفتم قو مندان پوستی تال

حصار اس ، برو سر کار و وظیفیش ، یک راه از نزدیک ببینیش 

  .، امتحانش کو 

دو چین موازی در میان دو ابروی تیرٔه داد الله خط 

  :انداخت 

بگو تو که .ــ بگو بیا هر رقم امتیان که میکیری بگی 

پیش مه ناکام نمانی ، به توکل خدا که مه پیش تو نا کامی 

بگو خدا مره اطور کار ووظیفه . ت که میایی بیه هر وخ. ندارم 

  . داده که نیم شار دیوانیش اس 

ساره در حالیکه آفتابٔه داد الله را پر میکرد ،با لحنی نیمه 

  :عذر خواه گفت 

ــ گپ سرت بد نخوره ، کاکا مثل پدر اس ، دلش برم 

میسوزه ،مام یک سیاه سر بدبخت استم ، میترسه که بدبختر 

؟ اگه یک دفه بیایه همراهت گپ بزنه .ره نمشناسه او ت.نشم 

صوب کاالی پاک ته بپوش ، برو سر وظیفیت ، . چی بدی داره

مگر مه فکر میکنم که اگه بیایه خوده سرت نخات فاماند ، 

نامش محمد یعقوب . توام اگه شناختیش خوده سرش نفامان 

ا مگر هوش کو همراه کسی غالمغالت ب.اس ، یک آدم قد میانه 

حالی وردار افتاوی ته . ال نشه که از آ دم جنگره بدش میایه 

  . که مردم سیل دارن 

دخترک ساره دستها را دور پا های مادرش حلقه کرده 

بود و یگان بار باکله کشک از پشت تنٔه چاق مادرش ، 

ترس . سروریش و تفنگ شانٔه داد ا الله را دزدانه نگاه میکرد 

ای تکراری و یگان تحفه ء داد الله ، روز های اولش را ، دیدار ه

هر وقتی کهداد الله برایش پو قانه یا تلخان . زایل کرده بود 

می آ ورد و به دستش میداد ، سر را به نشانهء پر سش باال می 

  :انداخت و میگفت 

  . ــ مره دوست داری ؟ مه کا کایت استم  

دخترک بی گپ نگاهش میکرد ، چشمش بر تفنگ شانه 

دادالله با سیلی بر میلٔه تفنگش میزد ،  . میخکوب میشد اش    

  :دخترک را ناز میداد

  .ــ اینه میزنمش که تره غرض نگیره ،ُخو

دادالله آفتابه اش را بر داشت و غرق چرت و سودا ، سوی 

چند دقیقه بعد ساره هم  سطلش را پر کرد ، . بالک به راه افتاد

هر دو در . شد دست دخترکش را گرفت و سوی خانه روان 

  . یک بالک زنده گی میکردند 

همینکه از برابر دروازٔه اپارتمان دادالله میگذشت ، در باز 

  :شد و دادالله قدم به دهلیز گذاشت 

  . ــ تو صبر کو که گپت ده دلم چوچه و بچه داد 

پیش رفت و مثل یگان بار دیگر ، دستش را دور گردن ساره 

  :حلقه کرد 

َخِوم ) شب(نتی اگه َشو) بوسه(چی ــ و الله که یک پ

  . ببره 

ترس از رسوایی و اضطراب از رنجش خاطر داد الله ، 

گر چه با .ساره را دستخوش حالت تسلیم و گریز ساخته بود 

دو دست بر سینٔه دادالله فشار می آورد که از خود دورش کند 

اما این مقاومت در آن حد نبود که لبان بوسه طلب دادالله بر 

یک بار و دو بار اما حوصلٔه ساره به .  ساره رسیده نتواند لبان

سر رسید، خود را از حلقٔه با زوانش رها ساخت و با خندٔه زوره 

  :کی گفت

ــ تا که نسواره ایال نداده باشی ، ماچم دگه سرت حرام 

  .  اس 

  :دادالله با شرمخنده یی گفت 

ــ گپم قه یی کاکایت مالوم شوه ، اگه قوطی نسوارمه 

پیش رویت سنگ دورک نزدم ، بگو دادالله تو بلقطن ادم 

  . نیستی 

   

. بودند  فردا صبح وقت که ستاره ها هنوز در آسمان

دادالله و عبدالحفیظ خانه را به قصد پوستٔه تالشی ترک 

  . کردند 

چند قدمی که از بالک دور شدند دادالله ناگهان در 

  :جایش ایستاد، چرتی زد و گفت
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 برو ، مه میرم یک وضو میگیرم ، یک دو ــ تو قرا قرا

ده دلم میگرده که . رکات نفل که نخانم دلم آرام نمیگیره 

  .امروز کاکای مالمه آمده نیس 

از روزی که گپ ازدواج به میان آمده بود دادالله دیگر 

نزد عبدالحفیظ نام ساره را نمی گرفت ، معلمه خطابش میکرد 

 .  

یش را شتابزده از تن به خانه بر گشت ، واسکت پلنگ

بیرون کرد ، درز آسترش را درید ، دالر های ذخیره کرده را 

در آ یینٔه قوطی نسوارش به .سر بر سر کرد و در جیب گذاشت 

بسوختٔه خود نگاه کرد ، یک دهن نسوار زد و از     آفتا چهرٔه

  . اپارتمان بیرون شد 

در طول راه با هر سر عتی که رفت ، چشمش بر 

 نیافتاد ، فهمید که برای رسیدن به پوسته دویده عبدالحفیظ

از . وقتی به نزدیک پو سته رسید ، هوا روشنتر شده بود .است 

دور دید که عبدالحفیظ کنار یک موتر الری ایستاده و با 

فکر کرد که اگر ، کاکای ساره ،در همین . موترران گپ میزند 

مین مرد موتر بوده و گمان برده باشد که خواستگار ساره ه

. چرک و چتل دندانی ست ،حتما کارش ُسر نخواهد گرفت 

  :سراسیمه دو دستش را تونل دهن ساخت 

  !!ــ صبر کو هوی ی 

عبدالحفیظ هم دستش را به نشانٔه اطمینان سویش شور داد 

  :ولی به راننده گفت 

ــ خالص کو گپه که اگه قومندان رسید ، به چار یار اگه ده 

  .شده بتانی پنجاه دالر هم خالص 

دادالله پکولش را متمایل به گوش راست ، اندکی کج 

تازه مشغول . ریشش را با شاخی انگشتانش شانه زد .گذاشت

میزان کردن پاچه های ایزارش بود که صدای غر و غور موتر 

پیشانی دادالله چین خورد و بلند .بر خاست و حرکت کرد 

  :چیغ کشید 

قه ییت کار دارم . دالحفیظ ــ ده قبر ُمر دایت شاشه کنم عب

  !!،خیر

همینکه به نزدیکش رسید ،با تیغٔه . و چار نعل به سویش دوید 

  :انگشتانش به زیر زنخش زد 

قومندان ! ــ صدایت کدم که صبر چرا صبر نکدی حاتم بیک 

  ! هستم مه یا کدامُ ملی ؟

  :عبدالحفیظ مثل پالستیک آ تش رسیده ، چملک شد 

  .  گوشم رسید که میگی ، برو به خیر ــ به پیغمبر خدا ده

. دادالله به سر و وضع آشفتٔه عبدالحفیظ با کراهت نگاه کرد 

چار دندان بیرون بر آ مدٔه فک باالیی ، بر لب پایینش فرود آ 

  :دادالله گفت . آرام و بی گپ سویش پلکک میزد . مده بود 

  ــ چند نفر بودن ؟

  . ــ موتروان بودقه یی کلینرش 

  دگه نبود ؟ــ کس 

  .ــ نی نبود

  ــ مره ، چند سنتش کدی ؟

  . ــ به پروردگار اگه دستش ده جیبش رفته باشه 

ــ دو روز اگه تره تنا ایال کنم ، میزنی پوسته ره ده خاکدان 

آدم . مه نباشم از گشنه گی نفست مبرایه . خاک برابر میکنی 

  شو ، کاره یادبگی 

  : داد الله گفت .عبدالحفیظ سر به زیر افگنده بود 

یک چایک تلخ دم .ــ برو ببی سماوار مرد که جوش اس نیس 

  . کده بیار که حلق و گلونم چوب واری قاق اس 

    پوستٔه تالشی از برکت عقل معاش دادالله ، به منبع پر در 

به یاد می آورد که تازه از وطن به کابل . آمدی مبدل شده بود 

نهای زیاد چون دستش به هیچ پس از تا و باال دوید.آمده بود 

کاری بند نشده بود ،رفته بود پیش الله میر داماد مامای خود 

که یک مجاهد نیکنام بود ونزد بزرگان دین ودولت رویی 

او هم دستش را گرفته و برده بودش به قصر داراالمان . داشت 

  .   پیش آمرصاحب

 بر سر میز جلو آمر صاحب ، یک کاسه. وقت نان چاشت بود 

شوربا و یک بشقاب گوشت قرار داشت اما خانه سا مان به 

حرمت مهمانان آمر صاحب یکدانه کیک و یک بشقاب کلچه را 

در ضمن خوردن ، الله میر پس از . نیز کنار کاسٔه سالدقرار داد 

یاد آ وری چند خاطرٔه شیرین از سنگر جهاد وخنداندن آ مر 

ن دادالله صاحب ، سیلی محکمی از روی محبت، به پس گرد

  :نواخت  و گفت

  ــ به خیالم که دادالله ره نشناختی ؟

چون بخش اعظم هوش آ مر صاحب به دستگاه مخابره بود ، 

بی چرت سر را به نشانٔه نفی شور داد ، الله میر هم با زبان 

  :تصویری ، آ غاز کرد به وصف دادالله 

  

ــ خوار زادی ماد اسلم ترافیک اس ، همو که ده 

یی جناور ازپیشم گم بود ، . کوچ زدیش سالنگ برف

خدا ایره امطور یک . گرد نامه کده پیدایش کدیم 

مغز وکله داده که مه میگم نر و مادی گنجشکه ده 

ده اندیوالی . خوب بیدار آ دم اس .هوا مشناسه 

خود امطور ماکم اس که مه میگم خرواری هر چقه 

اس ذاتًا شخ کله آ دم .که بارش کنی نمیگه که بس 

مگرم پیش اندیوال استغان نداره ،نرم اس فقط خام 

  پنیر بازارک واری 

اما چون آ مر صاحب گرم گفت و شنید در دستگاه 

مخابره شد ،الله میر هم سخنش را نیمه تمام ماند و 

  .منتظر نشست 

آ مر صاحب از شنیدن تو ضیحات طرف گفت و 

صدای دستگاه بلند . گویش ، دم به دم میشگفت 

  :بود

. ــ یک باسقین اجرا کدیم ، از مابین دو شق شدن 

نیم شان رفتن ده کوه نیم شان موضع گرفتن ده 

تپه ره از پیش شان گرفتیم ، هاوان زده .قریه 

  .میریم تو کل ما به خدا 

آ مر صاحب از جابر خاست و در آ ن تاالر بی سر و پا 

در آنحال پیشانی را به عالمت .به قدم زدن پرداخت 

کاله پکولش . میخارید ، چشمش بر زمین بودتفکر 

را آنقدر به پشت سر برده بود که آدم میپنداشت به 

مجرد بلند کردن سر، کالهش از پشت بر زمین 

خواهد افتاد اما نمی افتاد ،در نگهداشت کاله خود 

  .بال میکرد

چرت و سودای آمر صاحب چون به درازا کشید 

  :،صدایی از دستگاه مخابره بر خاست 

  چی کنیم ؟.  ــ آ تش توپچی شان قوت گرفت 

  .   ــ پانزده بیست راکت سر شان ایال بتین 

  .  ــ مابین قریه موضع گرفتن ، مابین مردم 

    ــ قریه از کیس؟

  .  ــ از هزارا 

  ــ خی سی چهل تا بزنین باد ازو کت خبرنگار 

  . . ..   مصاحبه کنین ، بگویین گلبدین گریخت

ور نخات کدن،آ تش تو پچی شان مالوم   ــ مگر با

  :این بارلحن آ مر صاحب قاطع بود .میشه 

چیزی که مه .   ــ پای ته ده بوت مه درون نکو 

آ تش توپچی شان که مالوم هم . میگم امطور کو

گپه . .شوه مالوم نمیشه ؟ ژورنالست از بی بی سیس 

  گرفته باشی ان شاالله ؟  

احب آ مد روبه روی   مکالمه که قطع شد ، آمر ص

الله میر .سر حال به نظر میرسید . آنها نشست 

موقع را مناسب یافت ، پس از مبارکی ظفرو 

  :گریزدشمن ، گفت 

  ــ رفت و آ مد طرف پا کستان زیاد اس ، مه میگم 

بزنیم امی پو ستی زیر باالحصاره ده گردن امی 

  جناور ؟ 

 زیر پا   آمر صاحب هم که گپ یار غار را نمیتوانست

کند، سرش را به موافقت شور داد و دادالله سر 

گردان ، فردای همان روز قوماندان پوستٔه تالشی 

  . زیر باال حصار شد

  ازآن روز به بعد، الله میر با یک خریطٔه چرمی  در 

آخر هر هفته سری به پوسته میزد ،حق و حسابش 

تاکید . را میگرفت ، سپارشهایی میکرد و میرفت 

  . م بر دالر و کلدار بود زیادش ه

  عبدالحفیظ تازه با پتنوس چای به غرفٔه چوبی 

نزدیک میشد که یک مینی بوس دیزلی پر دود ، در 

دادالله خدا را یاد کرد ، . برابر غرفه از نفس افتاد 

تفنگش را بر شانه دور داد وهنگامی که از غرفه 

  :بیرون میشد به عبدالحفیظ گفت

ره برم واز کو ، مگرم خودت باال    ــ بیا دروازی موت

مره .میشه که کاکای مالمه ده امی موتر باشه . نشو 

  .قو مندان صدا کو 

   نمیخواست که عبدالحفیظ از آن مقدار پو ل در 

  . نزدش ، آگاه شود 

  راننده سر را از کلکین بیرون کشیده بود و از ترس، 

عبدالحفیظ پیشتر . تبسم زوره کی بر لب داشت 

 ، در وازٔه موتر را باز گرفت ،دادالله آمد و باال رفت

  .شد 

  از همان دم دروازه ، سر نشینان موتر را ، از صافی 

همه از ترس چشم به چشم شدن ال . نظر عبور داد 

، دستها را بر ».* مثل اینکه عکس فوری بگیرند«او ،

رانها گذاشته و بیحرکت شیشٔه پیش روی موتر را 

ه مجرمپال  همیشه گی دادالله نگا. نگاه میکردند 

حاال به جستجوی دوست برامده بود و از یک چهره 

سر انجام سه نفر را خللی . به چهرٔه دیگر میلغزید 

حاال در برابر آن سه کاکا خسر . تشخیص داد 

احتمالی، باید امتیازات خود را به نما یش میگذاشت 

خلق خوش ، دارایی جیب و اطالعات سیاسی ـ .

  : اهم مسایل بودنظامی از

  ــ بیادرای دین ، ماف کنین که یک ذره ماطل تان 

پاکستان ظالم . میکنم مگم وظیفه س ،مجبور استم 

منصبدارای شانه ده کاالی . ماره آرام نمیمانه 

اوغانی روان میکنه ده جان حکومت اسالمی ما و 

پنجهزار جنرالش امیالی  قه یی حکومت ما .شما 

  . زور خدا که ناکام استن زده راییس مگرم به 

  راننده که هرروز دو سه بار، طعم دشنامهای 

ناموسی و ضربه های قولنج شکن قنداق تفنگش را 

میچشید ، ازشنیدن گپهای مالیمش حیر تزده تنه 

را  دور داده و دستها را بردایرٔه جلو موتر، فراموش 

از تغییر اخالق او  فکر میکرد که حتما .کرده بود 

 دین  دیشب بر روی یکدیگر پر یده ، چند برادران

تا غازی و چند تایی هم شهید شده ،پادشاه 

  .گردشیی را به سامان رسا نیده اند 
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  دادالله دست به جیب برد ، همراه با یک سیاهٔه 

دراز  شاریده ، بستٔه دالر هایش را هم بیرون کشید 

  :سوی یکی از آن سه کاکا خسر احتمالیش رفت . 

ان پرسان خو عیب نیس ،امی نامک   ــ پدر ج

  خودت چیس؟

  :  مردبا حلق و دهن خشک گفت 

  . نام مه خاک تا ج الدین ...   ــ نام مه؟

  :  در برابر مرد دومی ایستاد 

    ــ خودت کجا میری به خیر و به خوبی ؟

  ــ کلنگار ، سیاه سرم ناجور بود ، آورده بودمش بر 

از جمیعت اس .م اس اینجه خانی داماد. دوا و داکتر 

  . خات شنا ختیش .غریب الله نام داره .

بیخی آزادیس .  ــ هر جای که بودی به خیر بودی 

گلبد ینه که خدا گم کنه ، داکترم داریم دوام داریم .

  نامت چیس ؟ . ، هر چیز دگام داریم 

از جای مولوی .   ــ نامم عبداللطیف ولد عبدالستار 

  . اختر مامد  

  : رفت به سراغ شخص سومی   دادالله

    ــ نام خودت ؟

  این شخص بی ا نکه چیزی بگوید ، دست به جیب 

دادالله نگاهی به .برد ، اسناد هو یتش را بیرون کرد 

  :اسنادش انداخت و گفت 

    ــ نامت چیس ؟

  :  مرد وار خطا بود ، لعاب دهنش را قورت کرد  

  .  ــ نام ما سورگل 

یف خورد اما خود را نگهداشت   دادالله یک تکان خف

:  

  ــ چرا گپ نمیزنی ؟ مه میگم البت که گنگ استی 

 .  

  .   ــ گنگ نیستیم صایب، مگرم میترسیم 

  ــ چرا بترسی ؟ میگن که دزد نباشی از پادشاه 

  . نترس که غر نباشی از خدا 

  مرد دل یافت ، در عمرش به خوبی دادالله ،مجاهد 

  :ندیده بود 

 خوب آ دم استی مگر یگانَ نَپر ما مردمه   ــ خودت

خوش نداره ، که سرش به گپ ما خالص نشده والله  

  . لت مام کده ، دومام زده ، هر چی کده و الله 

  ــ وطن که اس جنگل اس ، هم آدم خوب پیدا 

ده ُقرآن آمده که پنج انگشت . میشه هم آدم خراب 

  . بیادراس مگرم برابر نی 

چند تایی که در چرتهای . ه کرد   وسوی مردم نگا

شان بسیار عمیق فرو نرفته بو دند ، سوی یکدیگر 

  .دیدند و کله به تایید شور دادند 

  دادالله اسناد آن دوی دیگر را هم گرفت و از موتر 

در غرفه عبدالحفیظ ، نامها را برایش . پا یین شد 

خواند ، وقتی مطمئن شد که خسر آینده اش در 

تن نبوده ، به عبدالحفیظ گفت که میان آن سه 

  . راننده را بیاورد 

  راننده خالف روز های دیگر ، بیهراس وارد غرفه 

در آ نحال بی . شد و بردراز چوکی چوبی نشست 

دلیل لبخند هم میزد اما لبخند وتصور پادشاه 

گردشی را صدای ناگهانی دادالله از گوشٔه لب و 

  :کاسٔه سرش ، هوا داد 

چهل سیر کون تره ! ی نائب ساالر   ــ بخی بچ

  ! چوکی ورداشته میتانه؟

دادالله گفت .   راننده سرخ شد و از چوکی بر خاست 

:  

    ــ کدام سو میری ؟ 

  .  ــ گردیز

  .   ــ مه فامیده بودم که امو سومیری 

    ــ حرکت کنم ؟ 

  .   ــ نی ، اول برکت کو باز حرکت 

  :دالله گفت   راننده که گردنش را کج گرفت دا

  ــ گردن ته تو وپیچ نتی ، رفته نمیتانی ، ممنوع 

مه امیالی ده لیست دیدم ، امی . الخروج داری 

  . اوغان ، نفر حزب اسال میس  

    ــ چی کنم ،تایش کنم ؟

  .  ــ اگه دگه راه نباشه تایش کو 

  .  ــ مال داره ، نیم روز مه گم میکنه 

آ دمای خللی ره چرا   ــ هوشیار آدم استی ، امطور 

  .باال میکنی؟ 

  ــ که خللیس تایش کو ، شاجور ته ده کلیش خالی 

  .کو 

  ــ نی بیادر ، نه شاجور مه ده کلیش خالی میکنم ، 

مه هر . قانونی قه ییت رفتار میکنم . نه حق دارم 

روز میبینم که یکی دو نفر غیره ره تو از پیش مه 

وار تیر نشو که از زیر ریش مه خر س. تیر میکنی 

تا بالی که هر چی بود بود ،سر از امروزنمی .نمیتانی 

والله که چهل خر سیاه انگ بزنه اکه ایالیت .مانمت 

  .  کنم 

  

  راننده که میدید راه دیگری نیست نا چار بر همان 

کلدار پا کستانی به . خط هر روزه به راه افتاد 

کرد شفاعت بر خاست ، غائله خوابید و موتر حرکت 

 .  

  پس از عبور چند موتر بی سود وثمر شخصی و دو 

لتی ، عاقبت یک الری کهنه که بخاری بار زده بود ، 

دادالله دستها را . در برابر غرفه از حرکت باز ماند 

به دو سو گشود، شخیهای تنش را بدر کرد و تفنگ 

خرامان خرامان خود را .  بر شانه از غرفه بیرون شد 

  :ه رسانید و با خوشخویی گفت کنار دست رانند

    ــ خلیفه چی بار زدی ؟ 

  .  ــ مصیبت ، عذاب جان 

    ــ چرا مصیبت ؟

سََََرکام قبرستان .   ــ کپ وکوپ شه باید تاوان بتم 

کونه واری چلنی چلنی ، ده هر چقوریش شترکت 

  . بارش گم میشه 

  مالک بار کیس؟   ــ

  .  ــ ده پا لویم 

بود پکول پوش ، باریشی پیراسته   مالک بار جوانی 

و چون از قبل چند قطعه نوت افغانی را به حساب 

سوخت در جیب باالییش مانده بود ، با سردی از سر 

  :دادالله گفت . شانه سوی دادالله نگاه کرد 

    ــ کدام سو میبری ؟

  .   ــ ببینیم که رضای خدا چیس

تا رضای خدا امیس که «  دادالله دردل باخود گفت 

اما به او ». حق نتی و الله اگه از پیشم سلف بزنی 

  :گفت 

  ـ مه میفامم که ای بار راسًا ده پاکستان پایین 

  . میشه 

  :  مالک بار تمسخر آ میز خندید 

  ــ بیادر دین ، بخاری بار زدیم ، یخچال و بادپکه 

یک دور بزن .ده دوزخ کس بخاری نمیشانه . نیس 

زی یافتی ضمه وارش خودم  ببی ، غیر از بخاری چی

.  

با قدمهای آ هسته به .   دادالله قافیه را باخته بود 

پشت موتر دور خورد، البته ظاهرًابه قصد بررسی بار 

اما در حقیقت چرت میزد که برای گپ بی بنیاد 

دوباره که به نزد مالک بار آ مد ، . خود منطق بیابد 

ده که رانن. یک منطق پختٔه جهادی به همراه داشت 

  :خاموشی دادالله را دید گفت 

    ــ اگه اجازه باشه که حرکت کنیم به خیر ؟

  :  دادالله خونسردانه گفت 

  ــ مه امیالی مخابره کدم ، آیین باب بلقطن اجازه 

  . نیس 

    ــ چرا؟

  ــ ازیسو آیین باب میره به پا کستان از او 

سوتفنگ و راکت جورش کده پس روان میکنه ده 

  . کو مت اسالمی ما جان ح

.   تحلیلش راکه ارائه داد، رفت داخل غرفه شد 

  .راننده و مالک بار از موتر پایین شدند 

  عبدالحفیظ کنار غرفه بر چوکیی، پا را بر پا دور 

داده ، ظا هرا به تپهء باال حصار میدید اما از زیر 

چشم آ نها را میپاییدکه چی وقت به سراغ او می 

شم و گوشش از عتا بهای گاه و ناگاه حاال چ. آیند 

دادالله باز شده بود ، میکوشید با کلٔه خود فکر کند 

مالک بار آمد ، خواست وارد غرفه شود اما او . 

  :نگذاشت 

    ــ خیره؟ کجا؟

  :  مالک بار، با غضب گفت 

بگو بیا !   ــ خط سرحدی جور کدین ، چی گپ اس؟

  .که ما میریم ، روز ماره گم نکو 

  :بدالحفیظ وارد غرفه شد   ع

  .   ــ میگن سرما ناوخت میشه 

  دادالله انگشت شهادتش را بر شقیقه گذاشت و 

  :مثل برمه پیچش داد 

کاره یاد !  ــ ده کله کدام ذره مغز داری نداری ؟

تا کی مه ده پا لویت باشم ؟ برو بغل بغول شانه .بگی 

  . بخار 

  :بار گفت   عبدالحفیظ از غر فه بر امد ، مالک 

  ــ برو بگوییش اگه اجازه نمیتی ،  ماله پس میبرم 

  ده سرای تامیکنم ؟

  عبدالحفیظ وارد غرفه شد اما چیزی نپرسید و 

  :اینبار با کلٔه خود فکر کرده بود . دوباره بیرون شد 

  ــ قومندان میگه ماله پس برده نمیتانی ، راه 

  .بنداس ، کالنا میرن مسجد بر نماز جمعه 

   ــ خی چی کنم ؟ 

  .  ــ خوده شور بتی 

  مالک بار که  در عین خونگرمی آدم ظریفی هم بود 

، سرین خود را چندین بار به چپ و راست شور داد 

  :و گفت 

    ــ اینه شور دادم ، حالی بریم ؟

  :  عیدالحفیظ زهرخند زد 

  ــ چی کنم اورقم شور دادنه ، خوده اطور شور بتی 

  . بریزهکه یگان چیز ازت

  مالک بارکه بی طاقت شده بود ، با مشت بر دروازٔه 

  :غرفه کوبید 



     - ۲۱ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
  !  ــ بیرون برای قومندان صاحب ژاندارم و پو لیس 

  در وازٔه غرفه باز شد و دادالله با رنگ دود کرده 

تفنگش را از شانه گرفت ، قید مرمی . بیرون برآمد 

  :را باز کرد و غرید 

زور نشان میتی ؟ ! ک ؟  ــ چی َخو دیدی حاتم بی

  !هه؟ خالی کنم ؟. خالی کنم شاجوره ده زیر حلقت 

  :  راننده پا در میانی کرد 

قار نشو ، فکرش .  ــ ناغلطی پایش ده دروازه خورد 

یام بیچاره س ، روز جمعی خوده خوار کده که . نبود 

دادالله . .. باش اگه یک لقمه نان ده چنگش بفته 

  :گپش را بر ید 

ستارا ! مه روز جمعه ندارم ؟! مه وروس استم ؟  ــ 

ده آ سمان خدا میباشه که میایم تفنگ سر شانه 

  . امینجه استاد استم که باش کدام گپ نشه 

  راننده مشغول مرهم کاری دادالله بود ، مالک بار 

رفت دور تر از آ نها بر دو پا نشست و چشم به 

الک بار م. دادالله وارد غرفه شد . باالحصار دوخت

بالحنی که آ میزه یی از اعتراض و ریشخند بود ، به 

  :عبدالحفیظ گفت 

    ــ حالی ای قومندان صاحب عمومی چند میخایه ؟

  :  عبدالحفیظ از روی همدردی اسالمی گفت 

  ــ خدا و راستی از روی بیادری بخشت  میگم 

عمالِی .هرچی که میخایه بتیش  به فا یدیت اس

ی گلبدین باز شروع میشن ، پنج شش بجه راکتا

یگان راکت که آ مد دمی پوز موتر خورد باز خات 

  . گفتی که والله امی بیادر مجاهد مام بدنگفته بود 

  .  ــ برو پر سان کو چند میخایه 

.   عبدالحفیظ وارد غرفه شد و با دادالله بیرون برآمد

  :راننده گفت 

  .  ــ قومندان صاحب قار نشو ، گپ بزن 

  :الله دیگر نیازی به شف شف نداشت   داد

  ــ پنجاه دالر که تاویل نکنین موتر امینجه استاد 

. اندیوالت به خدا اگه بلقطن آ دم باشه ...میمانه 

  . جگر خون جگر خونم ساخت

مالک با تانی بر خاست ، .   راننده مالک را صدا زد 

  :راننده گفت . نزدیک شان آ مد 

  .  ــ پنجاه دالر میخایه 

  :  ابرو های مالک با ال رفتند 

  !  ــ پنجاه دالر ؟

  :  دادالله گفت 

  .   ــ لیاظ تام کدیم 

حاال .   مالک بار از تندی و کله شقی افتاده بود 

  :تضرع میکرد 

.   ــ تا مقصد جای میرسم ده پنجاه بندر حق میتم 

  .یک ذره انصاف کو . مام کلمه گوی محمد استم 

  : را باال برد   دادالله ابرو ها

  ــ گوش کو ، خدا و راستی اگه یک کلمه گپ دگه 

  .بزنی ده دالر دگام خود به خود باال میره 

  :  مالک باز به تضرع افتاد 

  .  ــ روی رسول الله ره ببی ، یک چیزی کم کو 

  :  دادالله خندید 

  .  ــ اینالی شصت دالر شد 

  :  مالک بار سراسیمه شد 

   !  ــ به لیاظ خدا

  .   ــ اینالی هفتاد شد 

  ...  ــ به لیاظ ُقر

  اما را ننده دست سیاه گریس ُپر خود را بر دهنش 

  :گذاشت ، صدایش را برید

خدا حکو مت اسالمی ره بر قرار !   ــ بس بس 

  . میتیمش . صحیس . داشته باشه 

.   به غرفه رفتند ،چسپیده به یکدیگر ایستادند 

رنگش سرخ . میکشید مالک بار نفسهای عمیقی 

هوای پر خاش . میزد انگار راه درازی را دویده باشد 

  :بی ثمر، هنوز دست از سرش بر نداشته بود 

  !  امسال به خیر حج هم خات رفتی ؟

راننده گپ را به شوخی .    دادالله خود را تیر آ ورد 

  :کشانید 

  ــ برو خیراس ، امروز ُکل ما از پالوی چپ خیستیم 

چطور قو مندان .دگه مراعات ماره میکنه دفعی . 

  صایب ؟ 

  داد الله تالش داشت که همچنان خشمگین جلوه 

  :کند 

  ــ که گفته بودم پنجاه دالر باید که قه ییم یک و 

  .مره از چلچله بازی خوشم نمیایه.دو نمیکدین 

  :  مالک بار سوی راننده دید 

نا از   ــ قومندان صایب از چلچله بازی بد میبره ت

  .دالر خوشش میایه 

  :  و با زهر خندی به دادالله گفت 

  ــ دنیا تیر اس ، حالی اندیوال شدیم مگر تره والله 

راست ته بگو ، پیش ازی قومندانی ، کدام وخت 

  دالره ده خو دیده بودی ؟

  ــ برو پس گپ نگرد بچی ماما ، مه خدا و راستی 

  . ده بیداری بوجی بوجی دالر تول کدیم 

  !  ــ والله؟

  .مذاقت نمیکنم !   ــ ها 

  مالک بار، یک قطعه نوت صد دالری را جلوش بر 

  :میز انداخت 

  ــ بتی از امو دالر های تول کده گیت یک سی دالر  

  .پس 

  دادالله دست به جیب برد بستٔه دالر هایش را 

مالک بار،روبه . بیرون کرد ، سی دالر به دستش داد 

  :رفه نگاه کردو زهر خند زد باال ، به سقف غ

  ــ او صدقی دربارت شوم ، میبینی یا توام تپ و 

  ! توپ کور شدی ؟

***  

نم نم باران دادالله و عبدالحفیظ .   چاشت شده بود 

. چای میخوردند . را به داخل غرفه کشانده بود 

دادالله با قلم خود کار روی میز ، پیالٔه چایش را 

 خطاب به عبدالحفیظ شور میداد  و در همانحال

  :میگفت 

  ــ غم صوب ته که امروز نخوردی بدان که از قافله 

خدا مره سرت برابر کد که آ وردمت . پس ماندی 

. پیش خود مگر مام تا قیا مته اینجه نمی مانم 

مردکه ده پنجاه . ترکهای سرته واز کو ، هوشیار شو 

دالر راضی شد اگه تو میبودی میگفتی برو امی 

یش غلیمت اس مگرم مه پیش خود چرت زدم پنجا

گفتم ، دادالله خر نشو ، کسی که پنجاه میته، 

شصتام میته، هفتادام میته، عادت باشه که نشانت 

. برابر شد ، ماشه ره کش کو، اگه نی شکار میپره 

گفتمت که مام تا قیامته اینجه نیستم اگه قلمزن 

 ، قلم زده باشه ، گپم قه یی مالمه یکطرفه شوه

یک کار دکه پیدا میکنم که دستم . میرم از پیشت 

ناف الله میره خوب . هر روز ده یخن مردم نباشه 

برش .چرب میکنم که باز ببره مره پیش آ مر صایب 

میگم که یکسال برت خذمت کدم حالی بتی یک 

سم صفا منصب که هم روز گار مه خوبش شوه و هم 

دم اس میکنه ، قوم دوست آ. تو نیک نام باشی 

اگه نکدام نکنه ، یک چار پیسه دارم ، . میکنه 

تو بازار خوری کدی مه نگاه کدیم . نمیگم که ندارم 

، یک چند دگه قرض و وام میکنم ، ده یک کاری 

یک تا موتر .بندش میکنم که بقا و بفا داشته باشه 

میگن لین . داتسون میخرم ، خوده مندازم ده لین 

کیلو پودر ،هفت صد هفت . پشور خوب نان داره 

امشو میرم ده جان مالمه ، .دالره به چت میکنه 

میگم مره ببر پیش کاکایت ، خودم قه ییش گپ 

طوی که کدم آوال میتم بیادرم ُدر مامده . میزنم 

دست او رام ده یک . میگم بیا چی میکنی ده وطن 

  . کار بند میکنم 

   چایش را شوپ کرد ، از پشت شیشٔه غرفه ، به 

تا چشمش کار میکرد ، اثری از .ون نگریست بیر

تردد موتر ها در رزو جمعه .موتر دیده نمیشد 

فکر گرده بود که اگر وقتر به . همیشه کمتر میبود 

خانه برود ، میشود که ساره را تنها به چنگ آورد ، 

یک مشت و مال و چند بوسٔه آبدار در آ ن حال و او 

خوب ضاع ، خود نعمتی بود که او قدرش را 

به ساعت خود دید ، سه بعد از چاشت .میدانست 

  :گفت .بود 

  ــ چار بجه مه از پیشت میرم ،که میامدی نان 

  .خشک قه ییت بیاری 

  .  ــ پیسه بان که مه تینگ  خدا ندارم 

چار .   ــ غلطی نکو که مره از غلطی بدم میایه 

سات تره تنا ایال میتم ، ده چار سات که تو پیسی 

  . ه نکشی صوب رخصتت میکنم نان خشک

  عبدالحفیظ خاموش ، بی گپ و چرتی ، از جابر 

  . خاست و به قصد قضای حاجت از غرفه برامد 

  در پناه چند درخت توت لب جوی ، به قضای 

. حاجت نشسته بود ، به گپهای دادالله می اندیشید

اگر دادالله میرفت آیا اورا کسی قوماندان پوسته 

ر از دادالله در بارٔه لیاقت او اگ.مقرر میکرد 

میپرسیدند آیا دادالله به قوماندانی او رضایت میداد 

؟ شایسته گیش را برای پیشبرد امور پوسته تایید 

؟ اصاًل دادالله هرگز نگذاشته بود که او .میکرد 

. ظرفیت کاریش را چنان که شایسته بود نشان دهد 

لحیه ازین به بعد هر طوری که میشد باید ا ظهار 

  .میکرد 

  در این چرتها غرق بود که ناگهان صدای انفجاری 

خیال کرد در کله اش .وحشتناک زمین را لرزاند

با . پیش چشمهایش تاریک شد . بمبی منفجر شد

دو دست کله اش را محکم گرفت که پار چه هایش 

پا شان نشوند اما زود دریافت که کله اش سالم 

شتزار خاره یی راکت آ نسو تر در میان ک. است 

ایزار بندش را گره زد ، تا . خاکباد کرده بود 

میخواست پا به فرار گذارد ، صدای وحشتناک 

  :دیگری برخاست 

  !!ُگروم م ...  ــ شیووو

چند . باران بود ، گرد وخاکی به چشم نمیرسید 

دقیقه یی خود را در پناه درختی نگهداشت اما 

ی ، حفره دلش طاقت نیاورد  در کنار غرفٔه تالش
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سر و صدای دادالله نبود . سیاهی دهن گشوده بود 

از چار پنج قدمی چشمش بر . به سوی غرفه دوید .

دروازه را . شگافهای چره در دروازٔه غرفه افتاد

دادالله با رنگ پریده دریک زاویٔه غرفه . گشود 

فشرده شده بود و مثل گوسپند قربانی آرام نگاهش 

  : صدا کرد عبدالحفیظ وار خطا. میکرد 

    ــ چی شدی ؟ زنده ستی ؟  

هله .   ــ هه ، زنده ستم ، ده رانم چره خورده 

  . آوال بتی .مخابره کو 

  عبدالحفیظ دستش رابه قصد دیدن جای چره پیش 

  :برد اما دادالله نگذاشت 

دست نزن که خون ازم .   ــ زخمه ما کم گرفتیم 

  هله مخابره کو . راییس 

   به کی آوال بتم ؟  ــ نمی فامم ،

نی به عطا زنگ .یا به قومندانی .  ــ به شفا خانه 

  . .بزن 

و .زنگ زدند ...   به قوماندانی به شفاخانه به عطا و به 

  . منتظر نشستند 

عرق ازپیشانی .   چشم شان از ساعت کنده نمیشد 

از الی انگشتانش خون چسپناکی .دادالله نیش میزد

حظه به لحظه سپید و رنگش ل. بیرون میتراوید 

عبدالحفیظ سراسیمه به بیرون . سپید تر میشد

  .میرفت و می آمد 

   یکبار چشمهای دادالله بسته شدند ، عبدالحفیظ 

  :وار خطاشد 

  !  ــ دادالله 

  :  دادالله چشم گشود 

    ــ کسی مالوم نمیشه ؟

روز جمعه ، راکتهای .    عبدالحفیظ باز بیرون شد 

خزانی، جنبنده های روی جاده را گلبدین و باران 

  . یکسره روفته بود 

  خواب و بیحالی میخواست بر دادالله چیره شود  اما 

یکبار به این فکر افتاد که . خود را استوار میگرفت 

اگر دالر هایش . در شفاخانه حتما بیهوشش میکنند 

. به دست کسی بیافتند ؟ شش هفت هزار دالر بود

   :صدای ناتوانش بر خاست

دلم ... یگان موتره استاد کو ..  ــ عبدالحفیظ

  .سستی میکنه

  :   عبدالحفیظ بیرون برآمد ،چار طرف را دید 

  .  ــ کسی مالوم نمیشه 

  .           ــ عبدالحفیظ

داد الله با چشم سوی جیب خود .   عبدالحفیظ آمد 

  :اشاره کرد 

 خانه که رفتی ده.   ــ پیسایمه بگی ، ده جیبت بان 

  .واسکتت بدوزیش ، کس پیشت نبینه 

  عبدالحفیظ بستٔه دالر را از جیبش کشید و در 

بازهم کسی . به بیرون برآمد . جیب خود گذاشت 

فکر کرد که اگر اینهمه پول از خودش . پیدا نبود 

میبود ، چی کار هایی که نمیتوانست با آن بکند ؟ 

 نشانت که برابر«یکبار گپ دادالله به یادش آ مد 

  »شد ماشه ره کش کو اگه نی شکار از پیشت میپره 

   مثل اینکه در آ ن هوای سرد، نا گهان باد گرمی 

وزیده باشد ، چهره اش گرم شد ،داغ شد و فکر 

دستش را . کرد که لباس به تنش چسپیده است 

بستٔه هزار زبان دالر در . میان جیبش فرو برد 

. گاه کرد به انتهای جاده ن. جیبش آرام غنوده بود 

. یک موتر تیز رفتار با سرعت سوی شان روان بود 

  :به غرقه داخل شد 

    ــ چطور استی ؟

  .  ــ دلم میلرزه 

  عبدالحفیظ بر خود نهیب زدکه دستش نلرزد ، میل 

تفنگ را باالی قلبش گذاشت و ماشه را کشید 

صدای تفنگ بسیار بلند نبود ،مثل اینکه گلوله در .

بوی گوشت ولتٔه . ته باشدگل لب جوی فرورف

  .سوخته در فضای تنگ غرفه پیچید

***                        

بار بار تا .   سه روز را ساره بر تابٔه داغی نشسته بود 

به پشت دروازٔه دادالله رفته و تک تک زده بود اما 

خسرش حوصلٔه بیرون رفتن و . جوابی نگرفته بود 

گفته بود که آزمودن دادالله را نداشت ، به ساره 

دادالله را همینجا در خانٔه خود میبیند اما از دادالله 

  . و عبدالحفیظ خبری نبود 

  کاکای ساره ازین وصلت راضی بود چون قصد 

داشت کابل را رها کند اما با ساره و نواسه اش کجا 

  :آن روز که به ساره گفته بود . رفته میتوانست 

    ــ چی رقم آ دم اس ؟

 خم انداخته ، چشم برخط گلیم ،با   ساره سر را

  :شرمساری پاسخ داده بود 

یگان روز بر ترانه شیرینی میاره .   زیاد نمشناسمش 

  . ،میگه ترانه ره که میبینم ، خوار زادیم یادم میایه 

  :  کاکایش با غضب بر سرش پخ زده بود 

شل وُشت نباشه ، نان !   ــ خوار زادیشه چی کنم ؟

  . داده بتانیت 

حیا جلو گپ زدنش را .  ساره خاموش مانده بود  

  .میگرفت 

  روز سوم سطل را بر داشت ، دست ترانه را گرفت 

ومیان امید و نا امیدی در نو سان ، از خانه بیرون 

  . شد 

  عبدالحفیظ که از پشت شیشٔه ارسی چشم بر حلقٔه 

چاه داشت ، همان آفتابٔه پالستیکی را برداشت و از 

  . بالک برامد

 هوا تا ریک شده بود ، ساره تا چشمش بر شبح  

عبدالحفیظ افتاد از شادی خم شد و ترانه را بوسید 

سطل را میان چاه پایین کرد و منتظرماند که . 

« دادالله آفتابٔه اش را پیش رویش بگذارد و بگوید 

همشیره مه یک افتاوه او میگیرم که سر پیریم نا 

شم به حلقٔه چ. ساره را خنده گرفت » وخت میشه 

  :چاه داشت که صدای عبدالحفیظ بر خاست 

  .   ــ سال مالیکم 

چشمانش بر چهرٔه عبدالحفیظ .   ساره تکان خورد 

دادالله « با سکوت ازش میپرسید . میخکوب شدند 

  :عبدالحفیظ گفت »کجاست 

  .   اندیوالم دادالله ، به رضای خدا رفت ، شهید شد 

ریسمان . اه بر خاست   صدای افتادن سطل ، از ُبن چ

  . از دست ساره رفته بود 

  ترانه از دیدن دندانهای برآمدٔه عبدالحفیظ ترسیده 

ساره . بود و خود را در پس مادرش پنهان کرده بود 

باد سردی . چشم به تاریکی دور دستها دوخت 

میوزید ، غمهای گرانباری را حلقه حلقه در گردن 

نفسهای در فضا بوی . ساره حمایل میساخت 

ساره با دستهای خالی به راه . دادالله پیچیده بود 

  :عبدالحفیظ گفت . افتاد 

میفامم که .   ــ همشیره یک گپ میزنم بدت نبیایه 

اگه خوش باشی مه کتت طوی . تنا صورت استی 

  . میکنم 

  ساره با گامهای بلند، تند تند سوی خانه به راه 

  .افتاد 

نگاهی به دروازٔه اپارتمان   از زینه ها که باال میشد 

کاسه های چشمش را اشکهای . دادالله انداخت 

  . گرمی پر کردند 

.   یکی دو پتٔه دیگر هم باال شد اما در جایش ایستاد 

چگونه باید این خبر را به کاکای خود میرسانید ؟ خم شد ترانه 

. تکیه به دیوار نشست . را بو سید ،سرش را بر سینه فشرد 

 بکشد اما گلوی فریاد کشیدنش بسته بود، میخواست چیغ

لحظاتی با درون خود خلوت کرد ، سر راکه . فقط اشک ریخت 

. بار دیگر بو سیدش .بر داشت ،دید ترانه هم گریه میکند 

اشکهای خود را پا ک کرد ، استوار از جا بر خاست ،از زینه ها 

پایین شد ودر دهلیز، مقابل دروازٔه خانٔه داد الله 

                        پایان .از بیرون بود  گوشش به صدای پا.ایستاد

  

  ...میخی بر تابوت دموکراسی
بدینترتیب انتخابات پارلمانی افغانستان با تضمین ورود محافظه کاران اسالمی که قبأل گویا 

  .برنامٔه طرد شان مطرح بود به پایان میرسد 

تغییر خواهد داد ، بحٍٍث جداگانه یی خواهیم د ر این مورد که انتخابات چه چیز هایی را 

داشت اما درینجا به عوض هر نوع ابراز نظر ، میخواهم ازجنرال کلن پاوول وزیر خارجٔه سابق 

. انتخابات در عراق و افغانستان چیزی را تغییر نخواهد داد: امریکا نقل قول کنم که گفته است 

دوستان " مرحلٔه از مبارزٔه علم و جهل در مرحلٔه که عامٔه مردم فکر میکردند که دریک 

زمینه را برای انهدام جهل مهیا خواهند گردانید ، آنها راه دیگری را انتخاب کرده و " متمدن

  .میخ محکمی به تابوت دموکراسی که آمادٔه دفن است کوبیدند 

که حال بسیار جوشان است برای مردم " دموکراسی نوین " دیده شود که در دیگ 

  HRRC)۱(                                               .چه آش های دیگری پخته اند افغانستان 

  ،رفقا ، همرزمان و دوستان

نشریٔه آینده را به پیکارجویان جنبش چپ و  -

  دموکراتیک افغانی برسانید ؛

مبارزان دموکرات و مترقی را از گشایش سایت  -

!  انترنتی نهضت آیندٔه افغانستان مطلع سازید

org.ayenda.www     
  

http://www.ayenda.org/
http://www.ayenda.org/
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  ...حزب مردم افغانستان و روان اجتماعی
که به » کرزی ـ بوش«باالخره ، آیا نباید دربارٔه اهداف ضد ملی معاهدٔه ننگینِ  استراتژیکِ  

ی تر و اسارت آور توطئه آمیز تر ، ضد مل» دیورند«و » گندمک«هزاران بار از معاهدات وطنفروشانٔه 

تر است و تنها به درد ایجاد تختٔه خیزِ  استراتزیک امپریالیزم و سرمایٔه جهانی علیه نیروهای کار و 

ترقی ، صلح و دموکراسیِ راستین و عدالت اجتماعی در منطقه میخورد و اعتبار ملی ما را تا سطح 

حقایق انکار ناپذیری را افشا یک دولت مزدور و دست نشاندٔه امپریالیزم امریکا سقوط میدهد ، 

  کنیم؟ 

حزب میتواند و باید به منظور تنویر و تأمین آگاهیِ  سیاسی و اجتماعی مردم خود و ! چرا نی؟

جلوگیری از نفوذ و تاثیر سوء تبلیغات گمراه کنندٔه سیاسی در روان اجتماعی خلق و تجهیزِ  علمی و 

و به ویژه برای افاده و اعالم حضور آگاه و فعال آگاهیِ  سیاسی روان اجتماعی هموطنان عزیز خود 

خویش در عرصٔه سیاستهای جاری در میهن بالکشیدٔه مان افغانستان ، در قدم اول کادرها و صفوف 

خود را به شعارها و اهداف تاکتیکی خویش در چنین زمینه ها آشنا و علمًا مجهز سازد تا آنان بتوانند 

ختلف ، به طور قانع کننده یی ، در میان مردم توضیح و تشریح کنند آن را ، با به کار گرفتن وسایل م

این وظیفٔه . مردم ، به رهبری حزب انتقال دهند» روان اجتماعی«و بازتاب دقیق آن را در آیینٔه 

رهبری حزب است که فکت های جمع آوری شده را ، تحلیل و طراز بندی کند و بر مبنای آن به 

 آن اقدام ورزد و عمل و پراتیک سیاسی خود و اعضای خود را با انطباق تکمیل ، تعدیل و یا انکشاف

، نشریٔه » نهضت آیندٔه افغانستان«با آن عیار سازد و با وسایل دست داشته ، منجمله سایت انترنتی

، بروشورها و اعالمیه های سیاسی به موقع ؛ به تبلیغات و نشرات توضیحی به غرض اقناع ، » آینده«

  . ی بیشتر و بهتر مردم بگذردتجهیز و آگاه

اینست یکی از راههای درستی که حزب میتواند و باید از طریق آن با روان اجتماعیِ  جامعه 

در تماس آید و عملیٔه تاثیرات متقابل سیاسی بین حزب و مردم صورت پذیرد ؛ مردم از حزب 

ها ، تاکتیکها ، و راه و روش بیاموزند و آگاهانه رهبری شوند و حزب صحت و سقم و رد و قبول پالیسی

  . سیاسی خود را در آیینٔه بازتاب روان اجتماعی مردمِ  خود به روشنی مالحظه کند

به کار برد این شیوه ، به خصوص در میان آن عده از اعضای جوان حزب در برون از کشور که 

 پیوند همیشه گی و بنا بر علل گوناگون با روان اجتماعی مسلط بر مردم ، در داخل میهن ، تماس و

  . مستقیم نداشته اند ، ضروریتر به نظر میرسد

  :یادداشت 

 باب ادامه و تکمیل این موضوع به روی تمام اعضای حزب ، دانشمندان و عالقمندانِ  گرامی 

 .باز است تا بیشتر بیاموزیم و درست تر عمل کنیم

  

افغانستانبرخی پیامها به مناسبت گشایش سایت انترنتی نهضت آیندٔه 
  

ا میدی  به یقین کامل روزنه )ینده افغانستان آنهضت ( گشایش صفحه ا نترنتی  ر فقا و دوستان

 تی مردمخو خو شب سعادت  بخا طر مبارزه جنبش چپ افغانی که در راه  برای همه رهروان است

به . ده اندیاد نمو ز مین سوگند هردر سرتاسر ک زحمتکش و ستمدیده افغانستان ومردمان زیرستم

  )فاروق ( عزیز                                              امید مو فقیت های مزید همه رفقای عزیز

***  

نهضت آینده سالم سرخ به سرخی گل الله رزمنده گان ، به

وبوسیله شما به عزیز،   را به شما نایبی» نهضت آینده افغانستان «  انترنتی همه       گشایش صفحه

 با محبت فریدتبریک گفته موفقیت مزید برای تان آرزو می نمایم نهصت آینده یرفقا سیاوش

***  

 نشریٔه آیندٔه که درطی پنج سال فعالیت خود سایت نهضت آِینده افغانستان گشایش یافت

بحیث رهمنای جنبش چپ افغانی درخشید و شمار زیادی را به دور خود متشکل ساخت ، صفحٔه 

  .اول اکتوبر گشود را بتایخ  انترنتی 

 را به نهضت آیندًه افغانستان ، به دوکتورعبدالله نایبی رئیس نهضت ،    این اقدامسایت آریایی

موفقیت های بزرگی را برای شان آرزو    وبه مدیر مسئول نشریهً  آینده تبریک گفته   شورای مرکزی

   ***                                         .  مینماید

لک را بفلک وانمای        عقد جهان را به جهان واگشایعجز ف

!دوستان گرامی عبداله نائبی و سالم سپارتک           
و ,  ناشر فرانگره های خالق,  روزنهء پرتو افگن,  گشودن سایت همباف جهانی آینده       

همکاران محترم اندیشان و رهپویان جنبش دموکراسی و ترقی را به شما و سایر  مبشرافکار آزاد

شما

تبریک و تهنیت گفته پیروزی های بیشتر شما را درامر تنویر اذهان عامه و تجهیز روشن بینان 

یقین کامل داریم که نورگرایان و نهضت طلبان در حول محوری .مترقی بانگرهء پیشتازتمنامیبریم

  دا می دارناین روزنه تلبس دیدمان علمی را برای پیشکسوتان راه آزادی و برابری مهی

ما آرزومندیم که این سایت بمثابه ء دریچه ء بسیجندهء نیروهای چپ دیموکراتیک و        

بر میدارد تا در امر یکپارچگی نوگرایان اندیشمند آزادمنش گامهای عملی و ارزشمندی را با مثابرت 

ب و قطب نمای مساعدت ناوخدایان مجر,  باشد با امتزاج جزایر اندیشه گرایان جنبش طراز نوین

زورق آرمان های مشترک مان هر چه زودتر به ساحل شفاف پیروزی ,  مطمئن برنامه وی

.لنگراندازد

.با درود های صمیمانه و آرزوی مو فقیت بیشتر شما

متصدیان سایت میهن                                                                             

۲۰۰۵ اکتوبر۱۲ -   سویدن//گو تنبرگ                                                                

***

  !دوستان عزیز

بدون .استم » نهضت آیندٔه افغانستان«خوشوقتم که امروز من شاهد نشر صفحه انترنتی 

شک نشر این صفحه ارزشمند به تمام انانیکه نسبت به سرنوشت مردم و وطن شان 

ی اندیشند این امکان را میدهد که از ورای نشرات علمی و مسووالنه این سایت مسوالنه م

  .امکان باز نگری و پرداخت با مسائل اساسی حال و آینده  را میسر سازد

اینجانب که تا کنون هیچگونه پیوند تشکیالتی با این سازمان ندارم ، با خوانش برنامه 

انقالبی میتواند به مرکز تجمع روشنفکران عمل این نهضت  مطمئن استم که این سازمان 

  .افغان بدون افراط و تفریط در برخورد با مسائل وطن و جنبش مبدل گردد

کدر «بتواند کار کرد ها واشتباهات جدی » حزب مردم افغانستان«مهم انست که 

را در بر خورد با کل مسائل وطن درنظر داشته باشد ) حزب وطن(ح ـ د ـ خ ا »رهبری

ردم افغانستان باید به این سوال پاسخ بیابد که چگونه میتوان جنبش چپ ،حزب م

افغانستان را دو باره احیا و باز سازی نماید ؟  چگونه میتوان جنبش چپ افغانستان را با 

در نظر داشت انکشافات سیاسی و اجتماعی موجود افغانستان ، وضع منطقه و جهان ، راه 

  .آینده را مشخص سازد؟ 

 طیف وسیع از روشنفکران هم اکنون در حالت بی سرنوشتی و بحران اعتماد به بدون شک

از دست داده اند ) چپ و مترقی(سر میبرند و باور خود را نسبت به تمام جریانات سیاسی 

قرار ) حزب مردم افغانستان (فکر میکنم این آغاز، یک کاری انقالبی بزرگ را در برابر . 

  .ن بی باوری ها خاتمه دهدکه به این بحرا. داده است 

  !»نهضت آیندٔه افغانستان«دوستان عزیز 

من به عنوان یک ژورنالیست باز شدن صفحه انترنتی  نهضت آیندٔه افغانستان را به 

شما،تمام چپ اندیشان و روشنفکران افغان تبریک گفته آرزوی موفقیت برای دست اندر 

  با درود های بی پایان. کاران این صفحه مینمایم

  )عطازی(                                                                                    نور محمد 

***

نهضت آینده " رفقای محترم شورای مرکزی نهضت و رفقای همرزم و گرداننده گان سایت وزین

  " !افغانستان

 همهء شما تقد یم نموده، ثانًیا به نخست از همه تمنیات نیک ودرودهای رفیقانه وانقالبی خودرابرای

  مناسبت

صمیمانه ترین تبریکات وشادباش های قلبی " نهضت آینده افغانستان"گشایش صفحه انترنیتی

خودرا به همهء شمارفقای دلیرومبارز و تمام روشنفکران مترقی افغانستان تقدیم نموده وافتخارزیاد 

شاهد نشر و " نهضت آینده افغانستان"یتیدارم که درنخستین لحظات پس ازگشایش صفحه انترن

یکی از اولین بازدید کننده گان این سایت میباشم که چشمانم به دیدن آن روشن گردید و آرزوی 

دیرینه ام در نتیجه کار و پیکار انقالبی و خستگی نا پذیر شما همرزمان و دست اندرکاران این 

 ز مدت ها قبل احساس میگردید ، باگشایشصفحهء انترنیتی تحقق پیدا کرد و کمبود بزرگ که ا

به مثابه خانه مشترک تمام " نهضت آینده افغانستان"این صفحهء وزین انترنیتی رفع گردید وسایت

نیروهای چپ جدید و نقاد انقالبی کشور بوده که حراست، محافظت و نگهداری از این خانه مشترک 

 پاک نگهداشتن و منزه نگهداشتن این خانه و پاک وظیفه و مسؤلیت همهء ما میباشد که در حصهء

سعی وتالش خستگی ناپذیر نمایئم وبه مثابه مردمک چشم خویش از آن محافظت و نگهداری 

نهضت آینده "دراخیر برای همهء شما رفقای گرانقدر و دست اندرکاران صفحه انترنیتی.       نمائیم

ی نا پذیر تان و هکذا در قسمت گرداننده گی در کار و پیکار و مبارزه انقالبی و خستگ" افغانستان

این سایت وزین و انعکاس دادن نظریات، دیدگاه ها و اندیشه های پیشرو انقالبی و جهان بینی 



     - ۲۴ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
   "همراز" همرزم شما عبدالقدیر                                                     .مینمایمدر این سایت آرزوی موفقیت و پیروزی " نهضت آینده افغانستان"علمی و سیاست های علمی



     - ۲۵ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 

  . میزان سال روان گشایش یافت۹سایت انترنتی نهضت آیندٔه افغانستان به تاریخ 

 پیام افتتاحیه

، امکان تازه  گشایش صفحٔه انترنتی نهضت آیندٔه افغانستان    

ییست که اشاعٔه گسترده تر اندیشه های پیشرو عصر ما و 

گرٔه اساسگذار حزب مردم افغانستان را تسریع روند برگزاری کن

که طی پنج سال »  آیندٔه «اینک در کنار نشریٔه . نوید میدهد

راه نوسازی جنبش چپ افغانی  فعالیت خود چون چراغی فرا

درخشید و شمار زیادی از رفقای باورمند به جهانبینی انقالبی 

دوران ما را به دور خود متشکل ساخت ، صفحٔه انترنتی نهضت ما 

کانٔه جدیدی به روند تشکل مبارزان راستین چپ افغانی میدهد ت

و راه ایجاد حزب متعلق به زحمتکشان افغانستان را کوتاه 

چشمداشت ما از تمام رفقا ، هواخواهان و مبارزان . میسازد 

دموکرات افغانستان اینست تا صفحٔه انترنتی نهضت آیندٔه 

ثهای سازنده و رفیقانه افغانستان را به کانون زنده ، پویا و غنی بح

مبدل سازند تا باشد به حیث وسیلٔه موثر تجمع و تشکل تمام 

ما .  تبارز نماید   پیکار جویان صدیق راه آرمانهای خلق افغانستان

نظریات و پیشنهاد های سازندٔه رفقا و دوستان را برای غنایابی 

این صفحه ، از ضرورتهای جدی تلقی کرده، در انتظار آنیم تا با 

رسال تحلیلهای اقتصادی ـ اجتماعی ،مقاله ها ، ترجمه ها و ا

گزارشهای مشخص از وضع زنده گی زحمتکشان شهر ها و 

  . ما را یاری رسانند روستا های افغانستان

 به همین سان از رفقای دور مانده ، هواخواهان و دوستان        

صمیمانه دعوت میکنیم تا با استفاده از آدرس انترنتی نهضت 

یندٔه افغانستان ، تماسهای شان را با رهبری نهضت آینده بر قرار آ

ساخته ، روند ایجاد سازمانها و فدراسیونهای نهضت را پویا تر 

با درود های رفیقانه                                                          . سازند  

  رئیس نهضت آیندٔه افغانستانعبدالله نایبی 

   ۲۰۰۵ اول اکتوبر – ۱۳۸۴ میزان ۹

رفقای همرزم و انقالبی،

فراگیری، پخش و اشاعهء اندیشه های پیشرو جهت از سرگیری و ادامهء مبارزهء دادخواهانه وظیفهء 

سترِگ عناصر آگاه می باشد

با » آینده«در شرایط بحران و انحطاِط فکری از طریق نشریهء تابناک » نهضت آیندهء افغانستان«

یی مشکالت زیادی در نشر و پخش افکار و اندیشه های مترقی و پیشرو نقش تحمل و شکیبا

روشنگرانه و آگاهی دهنده را به جا گذاشته و می گذارد و جای نهایت مسرت است که در جنب 

 دست یازیده اند» ایجاد سایت انترنتی«نشریه، رفقای ما به موفقیت تازه یی

بریک و تهنیت گفته پیروزی های شایان برای همهء رهروان من به نوبهء خود این اقدام به موقع را ت

به مثابهء » نهضت آیندهء افغانستان«ترقی و آزادی انسان زحمتکش آرزومندم بگذار سایت انترنتی 

  پل اندیشه یی، وسیله یی باشد جهت انتشار افکار و اندیشه های علمی، سیاسی، فلسفی، تاریخی، 

ران، جوانان و عناصر ترقیخواه کشور عزیز و دوست داشتنی ما اجتماعی و اقتصادی برای روشنفک

 »پیکار«رزاق                                                           باشیدپیروز  .افغانستان

***  
  !رفقاي همرزم و گرامي 

 آینده را به تمام رفقاي انقالبي مربوط به نهضت» نهضت آینده افغانستان« گشایش صفحه انترنتي 

دوکتور عبداله نایبي رئیس نهضت آینده و دوکتور سالم سپارتك مدیر مسوؤل نشریه : بخصوص رفقا

  .، تبریك عرض مینمایم»آینده«

جا دارد که این رویداد تاریخي و به عبارت ساده تر این خوشخبري بزرگ را به تمام 

ه با عمق بیشتر و هواخواهان جنبش چپ افغاني و آن انقالبیون و نیروهاي دموکرات ک

  .تفکر گسترده تر، به ایجاد یك جنبش چپ انقالبي سراسري مي اندیشند، تبریك بگویم

تریبیوني خواهد بود » آینده « هما نند نشریه » نهضت آینده افقانستان«صفحه انترنتي 

در جهت تنویر اذهان انقالبیون و اشاعه وپخش اندیشه هاي مترقي و انقالبي پیشرو عصر 

در » آینده « صفحه انترنتي . طریق پیشرفته ترین وسایل الکترونیکي و مدرن عصرما از

آغازین کار خود از طراحي و دیزاین عالي برخوردار است و یقین دارم که روز تا روز 

من موفقیت هاي مزید .برزیبایي نموداري صفحه و محتویات دروني آن افزوده خواهد شد

ي، طرح و دیزاین این صفحه تالش به خرچ داده و براي آن رفقایي که در بکارانداز

  دوکتور شمس صمدی!                به امید پیروزیهای چشمگیر شما.میدهند، خواهانم

***  
  رفقای عزیز،

، )آینده(آغاز کار سایت انترنیتی، اقداِم جسورانهء دیگری در جنب نشریهء وزین 

سیاسی عناصر -  بخاطر بسیج فکریغرض تسریع روند آگاهی انقالبی و ترویج بیشتر آن

  .مترقی و پیشرو و درک وضعیت عینی جامعهء افغانی به حساب می رود

امیدوارم، تا رهروان جنبش چپ بنیادی افغانی، جهت بیرون رفت از بحران موجود و 

سلطهء سرمایهء جهانی از این » بحران زاِی«از سویی برای افشای سرابهای رنگارنِگ 

ی استفادهء وسیع نموده، سهم شایستهء شانرا در راستای ایجاد حزب وسیلهء اتصال عصر

ایفأ نموده، اصول و پرنسیب های موثر را در زمینه در » حزب مردم افغانستان«قوی چپ 

  »ابراهیم خیل«.ا.م                              به امید پیروزی های بیشتر، .نظر بگیرند

***  
  پیام تبریکیه

بدینوسیله بهترین شادباش ها و  مقیم کشور دنمارک» نهظت آینده افغانستان «رفقای فدراسیون 

تبریکات قلبی خویش رابمناسبت ایجاد سایت انترنت نهظت آینده افغنستان خدمت همٔه رفقا 

بخصوص گرداننده گان سایت تقدیم نموده وپیروزیهای هرچه بیشترهمه رفقا را درراه تحقق 

  باتقدیم درود های رفیقانه          .اهانیمآرمانهای واالی این نهظت خو

  ت مقیم کشور دنمارکضاعضای فدراسیون نه    

        
 

  

                                                                                                                                                        AYENDA   آینده
                                                                               Organ of « Ayenda » Movement of Afghanistanنشریٔه نهضت آیندٔه افغانستان

      www.ayenda.org:                                                                                                         آدرس انترنتی نهضت آیندٔه افغانستان: زیر نظر هیئت تحریر

    أ صدیقی ، بارق شفیعی ،  داود کاویان ، طارق پیکار ، عبدالله نایبی ، احمد ضی      

  م سپارتک ، هادی ابوی ، هادی ویدی     محمد سال،  قدیر حبیب ،  مجاور احمد زیار



     - ۲۶ -آینده ۲۰۰۵ نوامبر -۲۷ و۲۶شماره های 
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