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  یٔهاعالم : یاد داشت مدیر مسؤول
 در کشور»  ملیمسألٔه«با باز هم در رابطه 

درکشور چی در رسانه های همگانی » مسألٔه ملی«بحث های پر هیاهو در بارٔه 

زمانهای سیاسی و حتی در داخل در داخل و خارج کشور چی در مباحِث بین سا

  .سازمانهای سیاسی کشور همچنان ادامه دارد

و روشن و با نیتی سازنده صورت ، مشخص اگر این بحث ها از منظری اکادمیک

ن این معضل بسیار  میتوانست به یک گفتمان مفید و الزم برای شگافت،گرفتمی

ر به غوغایی بیهوده در کشو» لی مسألٔه م«، ولی با تأسف بحِث بغرنج مبدل شود

  .، عوامانه و عوامفریبانه مبدل شده استمسأله برانگیز

یکه بر تخِت دفاع از ملیت ها و اقوام کشور تاج پوشی کرده و خود را به عده ا

 در این غوغای بیهوده تا ،حیث ناجی و نمایندٔه قوم و ملیت خاص جا زده اند

ازانٔه خود شان را منحیث نجا سقوط کرده اند که تعویِذ نسخه های خیالپردآ

چاره های قطعی حل این معضل و راه عالج نهایی این درد زیر نام فدرالیزم 

، ) در اوضاع و احوال مشخص کنونیستمنظور ما طرح فدرالیزم: توجه شود(

، بر گردن تغییر نام کشور، ارجهیت های زبانی، شمار نماینده در حاکمیت و غیره

  . خلق الله می اندازند

 اجتماعی همه –میخواهند به جای هدف که همانا رهایی اقتصادی آنان 

 سیاسی همٔه ملیت ها و اقوام ساکن در کشوِر –، تساوی حقوقی های کشورخلق

ابزار های رسیدن به این هدف را  بحث در بارٔه ،واحد و تجزیه ناپذیر ما می باشد

  .، عمده سازندنردبان صعوِد خودشان بر بام قدرتآن هم به حیث 

اختن مسأله دشوار ما معتقدیم که طرح مسأله به این منوال و ساده و شخصی س

  . به هیچ جا نمی برد و ابعاد فاجعٔه جاری کشور را فراختر میسازدو بغرنج ملی را

ما معتقد هستیم که بحث های عمدتًا عامیانه و عوامفریبانه یی که همین اکنون 

 بلکه به ،ه حل مسأله کمک نمیکند نی تنها ب،در زمینٔه مسألٔه ملی جریان دارد

نفرت و دشمنی ملی دامن میزند و این معضل پیچیده را بخصوص در کشوری 

، سیاسی و موقعیت ان با توجه به ویژه گیهای تاریخی، اجتماعیمانند افغانست

  . جیو پولیتیک آن بغرنج تر میسازد

 

  » افغانستاندٔهنینهضت آ«
  سی در رابطه با کنفرانس پار

 ۲۰۰۸ جون ۱۱  مطابق۱۳۸۷وزا  ج۲۱
(  )»نهضت آیندٔه افغانستان«  انترنیتیبرگرفته از سایت

 به  کشور کمک دهنده۶۵ ، کنفرانس ۲۰۰۸ جون ۱۲ خبه تاریقرار است 

در این کنفرانس روی تقاضا های مالِی حاکمیت . دافغانستان در پاریس دایر گرد

  .  شد خواهد مطالبات کشور های درگیر بحثجهادِی کابل و 

بر عکِس کنفرانس دو سال پیش که در لندن برگزار گردید و نوعی امیدواری را 

 –، اینبار تحلیلگران سیاسی ت و باز سازی افغانستان برانگیختبرای استقرار ثبا
، اوضاع افغانستان را نگران کننده و حتی غیر قابل نظامی و کارشناساِن اقتصادی

 کنفرانس پاریس ممکن یکبار دیگر وعده هایی را برای. اصالح توصیف میکنند

، و استقرار صلحموکراتیک ، ایجاد یک دولت دبهشد اوضاع نا به سامان اقتصادی

و حمایت از صلح جهانی، روی » ا تروریزممبارزه ب«تحت شعار ُکلی و عوامفریبانٔه 

، اجتماعی و اقتصادی روزنه های کاغذ رقم زند، ولی واقعیتهای تلخ سیاسی

تصمیم گیرنده گان در  . خوشبینی به آینده را از پیش مسدود کرده اند

 و مسألٔه اساسی را کاماًل کنار سرنوشت کشور بر مسایل فرعی چسپیده اند

نتها و همٔه ، خشوساسی و کلید تمام نا به سامانیها، ویرانیهامسألٔه ا. گذاشته اند

 اندیشه یی افغانستان –، سیاسی و فرهنگی عقب مانی های اقتصادی، اجتماعی

، یاران اکمیت نیروهای جهادی قرون وسطاییدر یک ٌعنصر نهفته است و آن ح

ن نیروها همی. ی و همدستان امپریالیستی جهانی شان استارتجاعی منطقه ی

ی منظم کشور را به څارندو ، به ویژه اردوی ملی وبودند که نهاد های دولت

خاطر خشنودی باداران پاکستانی شان منحل ساختند و کشور را عماًل به یک 

ماهیت ویرانگرانه، ، این نیروها، فی نفسیه. اکستانی تبدیل کردندایالت پ

دهها کنفرانس جهانی دیگر و . ، انسان ستیزانه و ضد دموکراتیک دارندبگردانهعق

  !صد ها ملیارد دالر دیگر ذره یی از خصلت جهنمی آنها نخواهند کاست

ترقی و با درد و دریغ ما شاهد آن هستیم که عده یی که سنگ اعتقاد به

 نی کمتر از دیگران در ، مینامند»چپ«دموکراسی را به سینه میکوبند و خود را 

این آشفته بازار به معامله گری مشغول اند و حتی بیشتر از عده یی یاوه سرای 

  .حرفه یی خط های خطرناک قرمز را ناشیانه تر عبور میکنند

  )۲۷ادامه در صفحه                                                                (

  

 نی ، سیاسی دیگر–ی ما اعتقاد داریم که مسألٔه ملی مانند همٔه مسایل اجتماع

 – بلکه پدیده یی مشخص در بستر مناسبات اقتصادی ،یک مسألٔه مجرد
. اجتماعِی مشخص میباشد و در همین بستر راه حل دموکراتیک خود را می یابد

به باور ما حل مسألٔه ملی فقط در چارچوب تغییراِت کلی دموکراتیک و انسانی 

امعه به خصوص در حضور مناسبات  اجتماعی ج–شدن کلیٔه مناسبات اقتصادی 

  )۱۳   صفحه در ادامه (لق عقبمانده در جوامعی مانند جامعٔه ما که حاکمیِت مط

:داشته های این شماره    
  تأخیر ناپذیر چپ افغانی وظیفٔه-وحدت   -

  گرسنگی فصل  بشر در آستانٔه-

  - بحث وحدت در میان نیروهای چپ افغانی
 ... در خور آرشیف اپریل، یا توافقنامٔه۱۹توافقنامٔه   -

 موسی آتش، مردی از تبار افسانه  -

   و مطالب دیگر   ...ناسیونالیزم حاکم و اثرات ناگوار آن  -



٢٠٠٨  جوالی١٣٨٧سرطان ، دور دوم، سال هشتم، ٣٧  شمارۀ                                                ٢
  :عبدالله نایبی

   تأخیر ناپذیر چپ افغانی وظیفٔه-وحدت 
ک و ی دولت دموکرات–ل اجمالی از فروپاشی حزب یک تحلی: ۱

 :مد های آنیآپ
نام جدید حزب (ب وطن در آستانٔه فروپاشی حاکمیت متعلق به حز

سازمان مستقل ) دموکراتیک خلق افغانستان پس از کنگره وارٔه دوم آن

سیاسیی به نام حزب وطن یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان وجود 

در . مستقل به مفهوم یک سازمان سیاسی جدا شونده از دولت. نداشت

تبارز  دولت -واقعیت امر یک ساختار واحِد سیاسی در هیئِت یک حزب 

، ولی با کمی ا به این موضوع اهمیت قایل نشوندشاید برخی رفق. کرده بود

 امروزی جنش چپ و  واقعیِتژرفنگری درخواهیم یافت که کلید درِک

درِک معمول حزب دموکراتیِک . دموکراتیک افغانی در این امر نهفته است

قٔه  چنین بود که حزب طبپراتیک سیاسیخلق افغانستان و اعضای آن از 

اما شهریاری دسته " (شهریار ُمدرن"کارگر مبازره میکند و به حیث یک 

، خودهم ، سوسیالیزم را اعمار کردهمیکندقدرت سیاسی را احراز ) جمعی

همراه با ایجاد جامعٔه بدون ، نده گی میکند و در بهترین برداشتجاودانه ز

این بازی احراز قدرت در . ، خود با دولت مضمحل میگرددطبقات

مثاًل گاه حزب . موکراسی های بورژوایی همین اکنون جریان داردد

، حزب یت است و گاه رقیبگونٔه تاریخی آنجمهوریخواه بوش در حاکم

این بازی چنین به نظر میرسد که گویا حزب از دولت کاماًل  در. دموکرات

، گاه به آن نزدیک میشود کی داردجداست و با آن تنها یک رابطٔه میکانی

، چون تحلیل عمیق از مسأله این واقعًا ظاهر قضیه است. ن دور آو گاه از

احراز قدرت به هیچوجه یک عملیٔه . ُرخ دیگر آنرا برمالء میسازد

، یک عملیٔه ارگانیک است که بین دو عنصِر مختلف  نیستمیکانیکی

یعنی ُرخ میدهند، ) رشتتک س(ولی واحد الماهیت ) چند گونه(الشکل 

اگر حزب ماهیِت . صورت مختلف تبارز کند یک ماهیت واحد در دو

همسان با دولت نداشته باشد نمیتواند همزمان چرخهای آنرا مطابق 

) اشینم( مثاًل -اگر نیروی کار با سرمایه . خواست خود به حرکت در آورد

، نمیتواند در پروسٔه تولید کاال های دیگر  ماهیت همسان نداشته باشد-

، نیروی سرمایه: دٔه سرمایه همین بودیسننو" سادٔه"کشف  .شرکت کند

صورت های گوناگون یک ) از جمله خود ماشین(کار، کاالهای تولید شده 

، گاه در شکل ت گاه در شکل سرمایه تبارز میکنداین ماهی. ماهیت اند

در روند تولید بخشی از نیروی کار . ، گاه در شکل کاال و غیرهوی کارنیر

ل میکند و باعث ازدیاد سرمایه میگردد به طور رایگان به سرمایه انتقا

 ممکن نبود به سرمایه انتقال ،اگر نیروی کار سرمایه نمی بود). استثمار(

ناگون یا به همین ماهیت واحد است که دوران میکند و اشکال گو. کند

تحلیل علمی . ، ُصور گوناگون را به خود میگیردگفتٔه قدمای حکمت شرق

در عرصٔه سیاست نیز . توار استکشف اسسرمایه داری بر ُبنیاد همین 

همان بزرگ مرد . ماهیت اند، پارلمان ُصور مختلف یک حزب، حکومت

 در این باره هژدهم برومر لویی بناپارت، نویسندٔه سرمایه در اندیشه

 و  بود زمانی که هنوز هم حکومتحزب نظماز این قرار، «: مینویسد

ولی . را بی آبرو ساخته بود ، خود نظام پارلمانینشده بودمجلس ملی 

، زمانیکه نظام پارلمانی فرانسه رانده شد، به فریاد ۱۸۵۱ر  دسامب۲روز 

این متن توسط باقر پرهام و پور » .ما برایش سفر به خیر میگویم. آمد

 آن روز ها که حزب نظمباری «: هرمزان به این گونه ترجمه شده است 

، قط صاحب اختیار کابینه  بودنوز اختیار مجلس را در دست نداشت، و فه

 ۲ولی روز . با دست خودش آبرویی برای نظام پارلمانی باقی نگذاشت

، لمانی را از فرانسه بیرون میراند که بناپارت نظام پار۱۸۵۱دسامبر 

پاراگراف ( » .ما هم به او سفر به خیر میگوییم! فریادش از همه بلندتر بود

در متنهای آلمانی و ) ارتناپهژدهم برومر لویی ب ،ماخیر، فصل دو

 آمده است و در متن "حزب نظم حکومت بود و پارلمان شد "فرانسوی

 ترجمه شده توسط دانشمندان ارجمند باقر پرهام و پور هرمزان به جای

 ،"پارلمان شدن" آمده است و به جای "صاحب اختیارکابینه"،  "بودن"

 دومی عمق ترجمٔه.  آمده است"اختیار مجلس را در دست داشتن"

باید متن را به طریق اصلی آن که . پرداخت تیوریک مارکس را نمیرساند

دیالکتیِک گذار از یک شکِل قدرت به شکل دیگِر آن را بیان میدارد، 

  .فهمید

پس حزب میتواند به حیث شکلی از قدرت به دولت مبدل گردد و با آن 

چون حزب . ت دول-حزب : چنان در آمیزد که یک واقعیت واحد را بسازد

 دولت -، حزب  دولت دموکراتیک افغانستان- حزب ی،و دولت شور-

 دولت کنونی چین و -، حزب  دولت کنونی کوبا- تی هیتلر، حزب فاشیس

این پدیده بیشترینه هنگامی ُرخ میدهد که در جامعه تنها یک . غیره

گرامشی بر ُبنیاِد همین درک میگفت که . حزب سیاسی وجود داشته باشد

  . حزب واحِد حاکم نا گزیر به یک ساختاِر اداری مبدل میگرددهر

 درصد اعضای حزب در قوای ۷۰ دولت دموکراتیک افغانستان -در حزب 

پس در افغانستان .  در صد آن در اداراِت دولت۲۰مسلح بودند و بیش از 

، بل د داشت دولت وجو-نی تنها یک ساختار واحِد سیاسی به نام حزب 

مثل سکه یی که یک ُرخ آن . م اعضای حزب در دولت بودندتقریباًَ تما

حزب بود و ُرخ دیگر آن دولت؛ سکٔه واحِد سیاسیی که دو ُرخ آنرا حزب و 

 ناگزیر در ،یکی ُرخ میداد هر حادثه یی که در. دولت تشکیل میدادند

 ممکن نبود که وزیر امنیت دولتی در دولت یک نوع .دیگری نیز ُرخ میداد

 یا سی حزب دموکراتیک خلق افغانستانند و در بیروی سیاموضعگیری ک

آنکه در بیروی سیاسی . هیئت اجراییٔه حزب وطن یک موضعگیری دیگر

 در دولت نیز اقداماِت مبنی بر همان موضعگیری ،از فدرالیزم دفاع میکرد

پس گرایشهای گوناگوِن سیاسی و اندیشه یی در یک ساختار . را میداشت

کمیتٔه مرکزی جای ند؛ گاه اختالفات سیاسی در پلینوم واحد تبارز میکرد

های نظامی تبارز میکردند و بعد  ، ولی به شکل کودتابروز نمی یافتند

. باعث دگرگونی در ترکیب بیروی سیاسی و کمیته مرکزی می شدند

   قومی و نظامی می   خیزش های زمانی هم تغییر ترکیب رهبری حزب به
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چنین برمی آید که در آغاز دو گرایش عمده شکل 

یکی گرایش چِپ دموکراتیک که نو : گرفته بودند

 ایدیالوژیک و نو سازی سیاسی -سازی اندیشه یی

کراتیک افغانستان سازمانی را برای جنبش دمو

مطرح کرد، ولی مواضع طبقاتی و کاربست خالق 

، ایستاده نبینی علمی را بحیث تیوری راهنماجها

گی در برابر ارتجاع کهن و طرحهای امپریالیستی، 

پافشاری برای استقالل چپ افغانی، مبارزه برای 

ایجاد جامعٔه بدون طبقات و فارغ از ستم و بهره 

ذیر خود تلقی کرد، کشی را اصوِل عدول ناپ

فروپاشی سوسیالیزم دولتی بلوک شرق را پایان 

چهرٔه اول سوسیالیزم پنداشت نی پایان سوسیالیزم 

  .و پیروزی نهایی سرمایه داری

نهضت آیندٔه افغانستان نخستین سازمانی بود که با 

شفافیت در پیشاپیش این گرایش تشکل یافت و با 

ی تقویت پیگیری در جریان بیش از هشت سال برا

برخی گروه ها، . و گسترش این گرایش مبارزه کرد

حلقات و اکثریت اعضای حزب فروپاشیدٔه 

دموکراتیک خلق افغانستان، خود را متعلق به این 

دو گرایش اعتدالی، سازشکارانه و . گرایش میدانند

 سپتامبر ۱۱در بسا موارد عقبروانه یی که پس از 

تو به  در سایٔه لشکر کشی امریکا و نا۲۰۰۱

در این گرایش چنین . افغانستان به وجود آمد

  : استدالل میکردند که

  فروپاشی شوروی و نظامهای سوسیالیستی نشان -

دادند که کمونیزم دیگر یک طرح ناکام در تاریخ 

مارکسیزم به حیث یک ایدیالوژِی مردود دیگر . است

  . قابل استفاده نیست

دٔه بشر به این  سرمایه داری پایان تاریخ است و آین-

بویژه مهاجرت به کشورهای . نظام تعلق گرفته است

اروپایی و امریکا این توهم را نیز به وجود آورد که 

غرب با وفور نعمات مادی و معنوی، با آزادیهای 

فردی و دسته جمعی و با پیشرفت چشمگیر 

 هزاران بار نالوژیکش نسبت به شرق سوسیالیستیتک

 !م واقعی همین استپس سوسیالیز. برتری دارد
 مبارزٔه طبقاتی ساختٔه ذهن چند تیوریسن -

آنچه اهمیت دارد منافع ملی . مارکسیست است

  .است نی منافع طبقاتی و گروهی

 کنند، بایدی کسانیکه در جامعٔه افغانی مبارزه م-

همرنگ همین جامعه باشند، همرنگ جماعت باشند 

ند و به ایدیالوژیهای حاکم قرون وسطایی تن در ده

 . و آنها را از خود سازند
  دموکراسی در  استقراِرخواهان» ناتو «و  امریکا-

، باید آنها را در امر تحقق پروژه های افغانستان اند

شان کمک کرد و آهسته آهسته جهادیان را از 

صحنه راند و خود جای آنها را در حاکمیت اشغال 

 . کرد
  تفکر چپ و ایدیالوژی طبقٔه کارگر پدیده های-

 .خارجی و غیر افغانی اند ، باید آنها را کنار گذاشت
، برخی وزراء عمدتًا برخی از رهبران حزب دولت

برخی جنراالن و برخی سفرای اسبق که در رویای 

باز یابی کرسیهای از دست رفتٔه شان بودند، به این 

گرایش چسپیدند و با تأسف تبلیغات زهرآگین و 

. ه راه انداختنددشمنانه یی را علیه گرایش اول ب

 ،ای متعلق به گرایش اول را  چپ رو، خود محوررفق

، نمایندٔه کمونیزم جهانی خواندند و دهها افراطی

  . بهتان ناروای دیگر از همین دست

رویداد های قریب به هفت سال گذشتٔه 

افغانستان درستی تحلیلهای گرایش اول و 

   .نادرستی محاسبات گرایش دوم را نشان دادند

 افغانی تحت حاکمیت ناتو نسبت به جامعٔه جامعٔه

دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

زمانیکه تحلیل . ده ها سال به عقب رانده شده است

  هایگران و ناظران غرب پرده از روی واقعیت

فاجعه بار افغانستان و دستگاه فاسد حکومت 

 امپریالیستی برداشتند، -ی  مافیای-جهادی 

 یکباره به چپی های دو ،بلندگویان گرایش دوم

ست های پیگیر و ازلی مبدل آتشه و حتی کمونی

اما در عروسیها و محافل شخصی، نی در (شدند 

، اقتصاد بازار آزاد را فاجعه )جلساِت سیاسی علنی

را چون خیرات " رفیق"خواندند و مفهوم ارجناک 

 بر هر رهرو مؤمن و نامؤمن در هر کوی و برزن

  . تقسیم کردند

کارگزاران گرایش دوم پس از تجربٔه تلخ چند ساله، 

سرخورده از فاصله گرفتن روز افزون اعضای 

 هراسناک از اینکه اکثریت عظیم ،سازمانهای شان

رزمنده گاِن جنبش چپ خود را به گرایش اول 

وابسته میدارند و شاید عنقریب با این گرایش در 

 سازمان بزرگ چپ متشکل شوند، هیاهوی یک

اتحاد و وحدت را موازی با نهضت آیندٔه افغانستان 

 اپریل سخیفترین ۱۹گردهمآیی . راه انداختند

گردهمآیی در تاریخ جنبش دموکراتیک 

   .افغانستان بود و با افتضاح پایان یافت

 که گرایش ،واقعیت عینی این دو گرایش میرساند

گرگون ساز کشور سیر اول یعنی جنبش چِپ د

اعتالیی خود را قانونمندانه میپیماید و در پی 

مجمع نیروهای چپ، دموکرایتک «تدارک برگزاری 

شرکت در کار . »مترقی و صلحخواه افغانستان است

تدارک این مجمع وظیفٔه تمام رفقایی است که خود 

را متعلق به گرایش اول یعنی گرایش واقعًا چپ، 

 اقشار زحمتکش جامعه مردمی و مدافع منافع

از این طریق است که میتوان یک . میپندارند

سازمان بزرِگ سیاسی دنیای کار را ساخت و در 

وضعیت سیاسی کشور به حیث نمایندٔه سیاسی 

  . خلق زحمتکش افغانستان داخل شد

در این اواخر در داخل سازمانها و حلقات مربوط به 

  مرزبندی های جدیدی شکل گرفته،گرایش دوم

اکثریت رفقای باورمند به مبارزه برای رهایی . اند

زحمتکشان از گرانبار ستم با خط مسلط سازشگرانه 

در سازمانهای شان وداع میگویند و به گرایش اول 

  . نزدیک میشوند

استقباِل گرم رفیقانه از نامٔه سرگشادٔه نهضت آیندٔه 

افغانستان که در آستانٔه گردهمآیی اپریل عنوانی 

ازماِن مربوط به گرایش دوم فرستاده اعضای سه س

 گواه بارِز عالقمندی جدی این رفقا به پیوستن ،شد

  . به پروسٔه وحدت چپ افغانیست

وظیفٔه کنونی مبارزان صدیِق راه آرمانهای مردم 

شرکت همه : افغانستان در این مقطع چنین است

مجمع "جانبه، رفیقانه و دلسوزانه در کار تدارِک 

راتیک، مترقی و صلحخواه نیروهای چپ، دموک

به منظور دستیابی به یک پالتفورم " افغانستان

 سیاسی جهت بر پا داشتن –مشترک اندیشه یی

باید از این . یک سازمان بزرِگ متعلق به دنیای کار

طرح حمایت کرد و آن را در همه حلقات و 

سازمانهایی که خود را به جنبش دموکراتیک و 

تخریب . انند حاکم ساختمترقی افغانستان متعلق مید

، از هر سویی که باشد و به هر بهانه یی که ارایه این روند

گردد، در واقعیت امر، تخریب استحکام سنگر دفاع از 

 همه جانبه افشاء باید آنرا. منافع انسان زحمتکش است

تجربٔه هشت سال گذشته دیگرنشان داده است که . کرد

حزب بزرگ تنها گرایش واقعی چپ ظرفیت ایجاد یک 

نهضت آیندٔه افغانستان در این راه . چپ افغانی را دارد

    ./همه جانبه تالش میورزد؛ باید آنرا رفیقانه یاری رساند

  ۲۰۰۸ جون ۳۰
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  :قدیر محبوب

» چپ«ن نیروهای اوحدت در میبحث 
  افغانی

زنده گی در « : ، باری انشتاین نوشت  جنگ جهانی دومدر روز های آغازیِن

ها بعلت اینکه عده ای رنج وعذاب نی تن. جهان هر روز تحمل ناپذیر تر میشود

می آفرینند، بل بخاطر آنکه  دیگران می بینند و در مقابل، هیچ اقدامی  

  ».نمیکنند

اما . ، ظلم و بیداد از خِط  تحمل پذ یری گذشته استامروز،  در سرزمین افغانها

میخواهند . نیرو های داد خواه کشور خوشبختانه  میگویند که  نظاره گر نیستند

 اما چگونه؟ راه حل کدام است؟ . دام کننداق

 را که  بشر مسألٔه« : ٔه سرمایه مینویسد آنها  نویسندرابطه با مسایل وحِلدر 

).  ایدیولوژی آلمانی(» .حل نداشته باشد هیچگاه  در برابر خود قرار نمیدهد

معنی این گفتٔه داهیانه این است که  پدیده ها شرایِط تاریخی ظهوِر خود را 

 برای بشر ایجاد میشود به این مفهوم است که شرایط ذهنی لٔههرگاه مسأ. ددارن

را باید جستجو » حل « راه رسیدن بهبنًا .  آن قباًل آماده شده اندعینی حِلو 

  .کرد

، نهضت آیندٔه افغانستان در آخرین کنفرانس خود در  برمبنای این بینش علمی

ابر  نیرو های چپ دموکراتیک  و راستای دستیابی به  راه حل مسأله ایکه در بر

داد خواه کشور در رابطه با مسایل کنونی جامعٔه افغانی قرار دارد چنین پیشنهاد 

نهضت آیندٔه افغانستان وحدت نیروهای چپ و دموکراتیک جامعٔه افغانی « : کرد

را وسیلٔه مهم رسیدن به آرمانهای مردم افغانستان پنداشته بخاطر تحقق عملی 

تازه سایر عناصر و سازمانهای دموکراتیک و دادخواه » .رچ میدهدآن ، مساعی بخ

، در کشور هم  ابراز میدارند که یگانه راه گذار از وضع توانفرسای کنونی کشور

،  در یک سازمان دموکراتیک افغانی، مترقی و تأمین وحدت نیروهای چپ، ملی

  . شودکشور» شامل وضعیت سیاسی « بزرگ سیاسی نهفته است که بتواند 

مربوط  به ضرورت  مسأله پس چرا وحدت صورت نمی پذیرد؟ تا آنجا که 

آنچه . ده شده اند شرایط ذهنی آن نزد همه از دیر به اینطرف آماوحدت است

  . ، تعیین سرشت و ماهیت این سازمان بزرگ استباقی مانده است

 مید هد  مسلمًا  یک سازمان سیاسی با وظایفی که در جامعه در برابر خود قرار

ماهیِت این سازمان بزرگ نهضت آیندٔه افغانستان . ماهیت خود را تعیین میکند

، دگرگونساز و متعلق به اقشار زحمتکش جامعٔه افغانی را مستقل، دموکراتیک

انگاشته می افزاید هر گونه وابستگی آنرا به بیراهه کشانیده دوام سلطه ارتجاع و 

لذا برای .  گی زحمتکشان  طوالنی تر میسازدپی آمد های رنج افزای آنرا در زنده

مربوط به ) حزب (رسیدن به همین آرمان سترگ یعنی پایه گذاری سازمان 

 داد ولی  عده یی از گروه های دموکرات و. دنیای کار، پیوسته مبارزه میکند

که ناگزیر ( از طریق رخنه در دستگاه دولت ارتجاعی خواه  ادعا دارند که

میتوانند وضع زنده گی زحمتکشان کشور ) ت را مفروض میداردوابستگی به دول

تا آنجا که تاریخ  اما هیچگاه توضیح نمیدهند که چگونه؟. را بهبود بخشند

یاسی،  تنها از گواهی میدهد، آوردن بهبود در دنیای کار، توسط یک سازمان س

ریق پله میسر است  نی از ط) اجرایی، تقنینی، قضایی( قدرت طریق احراز مراکِز

درست است که  . های پایینی که یک یا چند فرد دادخواه در آن  رخنه  کنند

ضرورت داشته باشند مؤقتًا با » عصای اجتماعی « نظام های ارتجاعی وقتی به 

نیرو های دموکراتیک به اصطالح سِر موافقت میجنبانند اما به مجردیکه از وجود 

را در کنار خود نمیگذارند حتی مشروعیت آنها را آنها بی نیاز شدند نه تنها آنها 

ولی تنها و تنها به . زیر سوال برده و از خواسته های شان نفرت نشان میدهند

مقاومت سرسختانٔه نیرو های چپ که از پشتیبانی توده ها ی بزرگ بر خوردار 

  .باشد تمکین میکنند و بس

د های حاکمیت های تاریخ سیاسی کشور های اروپایی مملو از چنین بر خور

. ارتجاعی و امپریالیستی در برابر نیرو های چپ دموکراتیک کشورهای شان است

در ینجا یکی دو مثال تاریخی را یاد آوری میکنم تا اذهان رفقایی که در بحث 

  :ها در بارٔه وحدت شرکت میکنند،  روشنتر باشند

 آلمان هیتلری و  از چنبرٔه۱۹۴۵ اپریل ۲۵تاریخ ه وقتی شبه جزیرٔه ایتالیا ب

، قوت های نظامی ایاالت متحده هایی یافت مربوط به بالک غرب شدهفاشیزم ر

اما چون حزب کمونیست ایتالیا در تمام دوراِن . و انگلیس در آ نجا مستقر شدند

 جنگ یستی  را در دست داشت، بعد از ختِمجنگ درفِش مبارزٔه ملی  ضد فاش

تعداد .  درجامعٔه ایتالیا عرض اندام کردبحیث بزرگترین و نیرو مند ترین حزب

اعضای آن بیش از یک ملیون  و هژمونیی آن جز در جنوِب زراعتی کشور،  باقی 

لو (در سراسر جامعه در محیط های کارگری، روشنفکری و نظامی  تأمین بود 

، معاون  عضو هیأت  رهبری حزبLuigi Longo(1900‐1980) ایجی  لونگو

ام نیرو های تحد  آزادی بخش ملی ایتالیا عمأل رهبری تمسر قوماندانی جبهه م

 حکم اعدام موسولینی ۱۹۴۵وی در اپریل . جبهه را در دست داشت

Mussolini(1883‐1945)را صادر کرد (.  

از جانب دیگر وضع جامعٔه ایتالیای آن روز نسبت به وضع فعلی کشور ما فالکت 

اگر ). سرسام آور و فرار سرمایهبیکاری فراگیر، قحطی، تورم پولی (بارتر بود 

 حزب ت صورت میگرفت پیروزی قطعی از آِندرست  بعد از ختم جنگ انتخابا

اما مقامات ایاالت متحده عالوه از اینکه هر گونه قیام عمومی . کمونیست میشد

دگرگونساز را تهدید به سرکوب کرد تدویر انتخابات را برای بیش از یک سال به 

قیب حزب کمونیست یعنی دموکرات های مسیحی را به تعویق انداخت تا ر

اما با آنهم وقتی . کمک کلیسا و بورژوازی ایتالیا،  آمادٔه اشتراک در انتخابات کند

 -  انتحابات پارلمانی صورت گرفت اتحاد کمونیستها۱۹۴۶ جون ۲در 

 فیصد ۳۵،۲ فیصد آراء و حزب دموکراتهای مسیحی تنها ۳۹،۶سوسیالیستها 

ازه ندادند تا اتحاد نیرو های دست آوردند اما مقامات نظامی امریکایی اجآراء را ب

 ‐Togliatti Palmiro (1893تنها، توگلیاتی . ، حکومت را تشکیل دهندچپ

 رهبر حزب کمونیست را در کابینه دموکرات مسیحی جا دادند که بعدًا 1964

یاالت متحده دران امی او تا انهدام دیوار برلین که پایگاه نظ.  وی را راندندبزودی

  .، حزب کمونیست هرگز به قدرت دولتی راه نیافتکشور مستقر بود

 آراء را دارا %۱۸ تنها ۱۹۶۵ حزب سوسیالیست  فرانسه  که تا سال -مثال دوم

درین زمان حزب . را در همین سال ارایه کرد» اتحاد نیروهای چپ«بود، طرح 

.  بین اقشار زحمتکش بر خورداربودکمونیست فرانسه از اعتبار بزرگ سیاسی در

اما این حزب نتوانست  . هژمونی حزب بر جنبش کارگری کشور کاماًل تأمین بود

به موقع خواست جامعه را درک و مطابق آن خود را از قید فورمولهای سنتی 

 ساخته و به ایجاد جنبش چپ آزاد) انقالب قهر آمیز   و  پرولتاریا دیکتاتوری(

   خیلی دیر شده،بست بیرون آید ین ُبن اوقتی خواست از. م ورزددموکراتیک اقدا
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 درین .شعار وحدت نیرو های چپ دیگر به حزب سوسیالیست تعلق داشت. بود

 عجیبی قرار گرفت ، از یک طرف نمیتوانست یاثنا حزب کمونیست در تنگنا

سرکرده گی حزب سوسیالیست را رد کند زیرا   چپ  باپیشنهاد اتحاد نیرو های

ازجانب  حمتکشان نا امید شده از وی روگردان میشدند وزکتله های بزرگ 

بورژوایی خیلی کوچکتر از خرده حزِب (دیگرمجبور بود ازحزب سوسیالیست 

  .دنباله روی کند) خود

 پروگرام مشترک«  موفق شد تا ۱۹۷۲خالصه حزب سوسیالیست در سال 

برای رسیدن به . آینده را با حزب کمونیست فرانسه به امضاء برساند» حکومت

 زیر فشار مجبور بود مواضع طبقاتی و بار این توافقات ،  حزب کمونیست این

حزب «خویش از ۲۷حزب کمونیست در کنگره  .انقالبی خود را ترک کند

موجب شد که این امر  .مبدل شد»  حزب توده ها؟« به » پیشآهنگ طبقه کارگر

  ٔهفالسف ، و ، روشنفکران ، نویسنده گان هزاران عضو حزب از جمله کارگران

 به ثمر رسید و» اتحاد« ۱۹۸۱ در سال  تاآنکه .نامدار صفوف حزب را ترک کنند

 فرانسوا میتران Francois  Mitterand(1916‐1996) سکرتر اول حزب

یاست جمهوری رسیده  در ، درین سال به مقام ر» اتحاد«سوسیالیست ، کاندید 

 .تعلق گرفت» اتحاد«پارلمان هم به  ،  اکثریت در انتخابات پارلمانی سال بعد

ونیست ها در کابینه راه یافتند  اما به مراکز قدرت  هرگز دست  مالبته ک

  .نیافتند

بعد ازینکه حزب سوسیالیست مواضع اجتماعی خود را تحکیم بخشیده از 

پروگرام مشترک « مئن شد از تطبیق مواد اساسی همکاری بورژوازی کشور مط

روی موضع   بعد از بحث های داغ روی تطبیق پروگرام ،.سر باز زد» حکومت

دِر خروجی :  و به حزب کمونیست پاک و ساده جواب دادکرد گی ه خود ایستاد

  .بازاست

م ه کرد هم از  درون  و» نابود «، حزب کمونیست را عماًل وافقنامهتامضای این 

فیصد  ۴فیصد به  ۲۱ مردم که از یاز نگاه اعتبار در بین دنیای کار و  کسِب  آرا

» اشتباه تاریخی « امروز کمونیستان فرانسه امضای این توافقنامه را  .سقوط کرد

  .مینامند

به کمک  ۱۹۷۳جوالی ۱۷،  وقتی محمد داود بتاریخ در کشور خودما-مثال سوم

 ،  در داخل بر عناصر و نیرو ، در آغاز ا زدافسران مترقی کشور دست به کودت

در خارج به اتحاد شوروی  تکیه  و. ا.خ.د.خصوص جناح پرچم حه  چپ بیها

 که در اثر آن یک تعداد بود سال بحران جهانی نفت ۱۹۷۴سال بعد یعنی  .کرد

 ناگهانیکشور های نفت خیز از جمله ایران ، عربستان سعودی  وامارات عربی  

داود که تا آنزمان در داخل ،  با گرد هم آوردن نیروهای سنتی  .ندثروتمند شد

خویش را اساس گذاری کرده ودر بیرون تکیه » نگحملی غور«جامعه ،  حزب 

ملی «را منحل و به  پیشنهاد کرد تا خود .ا.خ.د.افته بود به حیگاه مالی 

ته  زحمتکشان پنداشٔهحزب این کار را خیانت به داعی .بپیوندد» نگحغور

های مترقی  ،  بدون اینکه از نیرو با شتابهمان بود که. پیشنهاد را رد کرد

دد دشمنی با ص، از آنها روگردان شده ، در ی سر زده باشدیکدام خطا  کشور

  .بر آمد. ا.خ.د.ح

 که  نشان دهیم که چشمداشت  از دامن ارتجاع و نستاین یاد آوری ها بخاطر آ

ساده یک  ود در زنده گی زحمتکشان صاف وخاطر آوردن بهبه امپریالیزم ب

تاریخ سیاسی جهان دیده نشده است که کدام  و هیچ تجربه ای در. رؤیاست

نیروی مترقی در همکاری با کدام نظام ارتجاعی توانسته باشند در زنده گی 

  اپریل دریافتیم که مجتمع۱۹از گرد هم آیی  .زحمتکشان بهبودی بوجود بیاورد

جز یک معجوِن در گیر در  »...ترقی خواه ، ، دموکراتیک نیرو های ملی« 

 م دیگری نبود زیرا یکی با صراحت اعالٔه کتل ،و تناقضات تضاد ها مجموعه ای از

یعنی که همین حاکمیت » ما در اوپوزیسیون با دولت قرار نداریم«  که کرد

ر میشود از آنها سوال کرد که پس د . مافیایی مورد تأیید شان است-جهادی

 میکنند؟ دیگری از ملیت پشتون  َبد یمدار نیرو های داد خواه و دموکراتیک چ

  .را نمیخواهد» افغانستان«واژه  میبرد و سومی اصاًل

ترقی افغانستان  موضعگیری منسجم   آنها تنها نهضت فرا گیر دموکراسی ؤهدر بین هم

برمبنای  ک تجربه معاصر واز نظر ما با التقاط از ی اما نهضت فراگیر.  چپ داشتنسبتًا و

موضعگیری طبقاتی و  سیاسی تأسیس شده است نی بر مبنای  معین و گذرایمحاسبات

  در نوسان است  وآنیری های گ موضعاز همینجاست که. جهانبینی نیرو های چپ

 و که این خود درجه اعتماد کردن به ثبات مفکوره. میتواند در هر لحظه تغییر کند

  .ا کاهش میدهد  این نهضت رسیاست

دموکراسی بر  ما با ذکر این مختصر نشان میدهیم که نهضت فراگیر ترقی و

  :اساس کدام مودل تأسیس شده است

عقب زده شدنِ  نیرو های مترقی ،  از پی  از هم پاشی سوسیالیزم دولتی و

در آخرین کنگره حزب ، در  ۱۹۹۱، درسال  رهبران حزب کمونیست ایتالیا  هم

 حزب کمونیست را منحل اعالن کردند تا حزِب جدیدی  ،Rimini شهر ریمینی

این کنگره در تاریخ آن حزب بنام کنگره . ایجاد کنند» مطابق مقتضیات زمان«

ازپی انحالِل حزب کمونیست دو حزِب جدید سر بلند . ریمینی یاد میشود

  :کردند

بینی علمی ه جهان باقلیِت اصالت گرا ، بحیث وارث حزب کمونیست ، متعهد : ۱

 آن سایر نیرو های کوچک چپ بنیادی هم به که بعدًا .و داعیه زحمتکشان

 Sergio،  رهبری این بخش را دو شخصیت نامدار حزب سابق .پیوستند  

Garaviniو Armando  Cossutaبدست گرفتند .  

منشی (  Achille  Occhitto ، به رهبری آشیل اوچیتو اکثریِت دموکراتها: ۲

کمونیزم را  این بخش سوسیالیزم و). مونیست منحل شدهعمومی حزب ک

محکوم به شکست دانسته ، مانند بعضی از رهبران حزب ما ،  سرمایه داری 

 اب سنتی وز از احیناراض آنها خواستند تا عناصر .اعالن کرد» آخر تاریخ «را

رفورمیستهای الییک میانه ( چون رادیکالها :یهمچنان جنبش های ریفورمیست

حزب جدید گرد  را بدور کاتولیک ها ، فیمینیست ها  و  ، ایکولوژیست ها)رو

   .آورند

جناح . یک پارچه از آب در نیامد ، یک حزِب همگرا و اما این حزب از همان آغاز

 با وجودیکه معیار های Pietro Ingrao چپ حزب ، به رهبری  پیترو انگراو

کردن از تحوالت بنیادی اما صرف نظر  دموکراتیک حزب جدید را میپذیرد

  .ول نداردب حزب پیشنهاد میکند  قیدنیای کار را که رهبری جامعه به سوِد

 Giorgio Napolitano جناح راست حزب جدید برهبری  جورجیو  ناپولیتانو

در میان این . یردرا روی نام حزب نمیپذ» چپ «ٔهواژ" برعکس، اصال

فیصد  ۶۸،۷ با وجودیکه با ، کشمکشهای جناحی ، رهبر حزب ، آشیل اوچیتو

مشی سیاسی حزب  ، نتوانست اوتوریته خود وبود کنگره انتخاب شده یآرا

به این ترتیب حزب دموکرات چپ نتوانست از خود یک  .جدید را تثبیت کند

، سوسیال دموکراسی تاکنون بین رادیکالیزم توده ای. هویت روشن ارایه دهد

  .است امریکایی در نوسان»لیبرال«ب سکنداناوی، و نوع احزا تیِپ آلمان و
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این نوسانات در موضعگیری های حزب باعث شد تا 

عدٔه زیادی از روشنفکران چپ که بخاطر آوردن 

تغییرات عمیق در حیات سیاسی جامعه به آن رو 

  .وگردان شوندآورده بودند، مأیوس شده از آن  ر

یک نکتٔه دیگر را که به موضوع بحث ما ارتباط دارد 

باید روشن سازیم و آن اینکه چرا رهبران حزب 

 آن حزب از خود ، در امر انحالِلکمونیست ایتالیا

  اینقدر شتابزده گی نشان دادند ؟

به ( علت آن بود که حزب سوسیالیست ایتالیا 

 Bettinoرهبری    Craxi (ر ن دکه در آنزما

 دارایی های اختالِس، غرق در فساد و حاکمیت بود

د نام ، در جامعه سخت ب)مانند دولت کرزی(عامه 

کمونیست های ایتالیا میدانستند که حزب . شده بود

 آینده هیچگونه   زود رِسسوسیالیست در انتخاباِت

شانس ندارند و خود هم زیر تأثیر حوادِث اروپای 

  .شرق مضمحل شده بودند

اد همین محاسبه حزب جدید را با عجله بر ُبنی

بوجود آوردند تا آرای حزب سوسیالیست را  از آِن 

  .خود بسازند

 یکی از شخصیت ۱۹۹۲ فبروری۱۷ تاریخه اتفاقًا ب

 Marioهای سوسیالیست به اسم ماریو چیزا  

Chisa) رییس شبکٔه آسایشگاه ها برای متقاعدین (

ی در اثنای اخذ رشوه از یک موسسٔه ساختمان

این . گیر آمده، دستگیر شد» دست در جوال«

ا ی حزب سوسیالیست ایتالیا بود زیرحادثه آغاز برباد

دستگاه قضایی کشور بزودی دریافت که این واقعه 

یک واقعٔه منحصر به فرد نی بل که یک سیستم 

  .تعمیم یافته در بین حاکمیت است

رلمان، ، پنجاه تن از نمایندگان پا تحقیقاتدر نتیجٔه

 زیر Craxi ج تن از وزیران و شخص  کراکسیپن

تعقیب قضایی قرار گرفتند که در نتیجه حزب 

سوسیا لیست نابود شد وخود  کراکسی از کشور 

  .فرار کرده به تونس پناه برد

درین وقت حزب  دموکرات چپ به این امید افتاد 

 در آمده و میدان که محاسباتش درست از آب

اما به .  قرار دارد، در اختیارشانتخابات دربست

دیالکتیک مسألٔه انحالِل حزب کمونیست فکر نکرده 

  .بود

دیالکتیک قضیه درین نکته نهفته بود که  تمام 

دموکرات های مسیحی، سوسیالیست ( احزاب ایتالیا 

همه بر پایٔه آنتی کمونیزم استوار ...) ها لیبرال ها

کلیسا، بورژوازی و منابع مرموِز مافیایی این . بودند

احزاب را از لحاظ مالی و کادری به خاطر همین 

وقتی حزب . اکمال میکردند) آنتی کمونیزم(دلیل 

حال خود ه کمونیست از بین رفت این احزاب هم ب

همانطوریکه وقتی یک سیستم توسط . باقی نماندند

دو ستون استوار باشد، اگر یکی از ستون ها درهم 

ره در اثر الخ با.بشکند ستون دوم هم سالم نمیماند

انحالل حزب کمونیست ایتالیا تمام احزاب سنتی 

ورشکست شدند و جریان های سیاسی جدید و نو 

و حزب دموکرات . ظهور جای شان را اشغال کردند

 در. چپ به آن مقاصدی که میخواست دست نیافت

اینجا به وضاحت دیده میشود که نهضت فرا گیر با 

 دموکرات همان عجله با نمونه گیری از روی حزب

چپ ایتالیا تأسیس شده است زیرا  مشابهت های 

  :خیره کننده ای میان هر دو  وجود دارند

  ، عدم وجود اتوریته رهبری-

 ظهور نوسانات مقطعی در موضعگیری های -

نوسانات در سفارشهای محترم سلطان علی (سیاسی 

  ،)کشتمند

  ،  انتخاب خاستگاه های نا متجانس اجتماعی-

 عدم اشتراک وگوشه گیری  روشنفکران چپ در -

  ،فعالیت ها

 عدم موافقت و وجود کشیده گی میان هیأت -

- مرکزی(رهبری از جمله روی ساختار دولتی 

  ،)فدرالی

  ، گویا موجود پندار استفاده از  خالی سیاسیِ -

در نتیجٔه تعمیم (  پندار مرگ زود رِس حاکمیت -

و ) ین المللیفساد اداری و اختالِس کمکهای ب

  چشمداشت  به اشترک در حاکمیِت زود رِس

  .بعدی

خالصه، از نظرما هیأت رهبری نهضت فراگیر ترقی 

و دموکراسی افغانستان چنین محاسبه سیاسی کرده 

  :است که

اواًل قطعات نظامی امریکا برای مدت طوالنی در 

کشور ما، ماند نیست و ایاالت متحده در اعمار 

  میگیرد؛دوبارٔه کشور سهم 

ثانیًا از یکطرف ایاالت متحده با احزاب اسالم گرا سِر 

 سازگاری ندارد و از جانب دیگر هم این احزاب

ظرفیت اکمال کادر های علمی، )  مذهبی-تباری(

فنی و فرهنگی ایکه بتواند نیاز باز سازی کشور را بر 

  آورده سازد، ندارند؛

  اینکه فضای سیاسی – و مهمتر از همه –سوم 

شور برای یک حزب الییِک دارای تجارب حکومت ک

 تخنیکی و –داری و کادر های فراوان علمی 

بناء منطقًا ایاالت متحده . فرهنگی، کاماًل خالیست

که ) نهضت (باید اجازه بدهد تا چنین یک حزب 

موجود و آمادٔه خدمت  است شامل وضعیت سیاسی 

به خصوص که رهبری این حزب . کشور شود

موافقت   سِرسیاستهای امریکا کاماًلبا ) نهضت(

  .نشان میدهد

اما معلوم نیست که چند تن از کادر های چِپ 

و حزب وطن که در نهضت فراگیر . ا.خ.د.رزمندٔه ح

 را خواهند  رهبری نهضتقرار دارند این محاسبٔه

پذیرفت؟ یعنی سر به اوامر تحقیر آمیِز اشغالگران 

 .واهد دادپایین خواهند آورد؟ زمان آنرا نشان خ

 غانستان به این باور است که زماِننهضت آیندٔه اف

التقاط ها، نمونه گیری ها و محاسبات مرموز 

 اعضای سابق حزب بیدار تر از. استسیاسی گذشته 

باید . ند که با بازیهای پشت پرده فریب بخورندن اآ

به بازیها نقطٔه ختم گذاشت و با بحث های شفاِف 

عینی جامعه، راه وحدت رفیقانه روی واقعیت های 

را جستجو کرد و تا دیر نشده به جنبش مردمی 

زیرا جنبش مردمی برای . پیوسته آن را رهبری کرد

اوج طرد وضع توانفرسای حاکم همین اکنون به 

، از دانشمندان، نویسند گان. خود رسیده است

ژورنالیستان و اهل هنر  گرفته تا لشکر گدایان برای 

همین . وجود  مبارزه میکنندبیرون رفت از وضع م

اکنون اقشار فقیر و زحمتکش کشور به انتظار 

ما هر یکی از . نیروهای چپ و دادخواه بسر میبرند

 سر زمیِن به خون خفته که از این یا آن کشور به آن

شما کجا هستید؟ : پا میگذاریم آنها سوال میکنند

  .چرا بر نمیگردید؟ ما به شما نیاز داریم 

 داریم که نیروی مردم نیروی الیزال ما اطمینان

ش مردمی دادخواهانه در آن است و این جنب

اما نشود که روزی بدون . سدسرزمین به پیروزی میر

 .سهمگیری یک تعداد ما این پیروزی بدست آید

مجمع « نهضت آیندٔه افغانستان امید وار است که 

که » نیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه

یر می یابد زمینٔه بحث های خرد مندانه عنقریب تدو

 .و مسووالنه در قبال سرنوشت مردم و وطن باشد

  :مأخذ
 J.LA:منبع استفاده از PALOMBARA, 

Democratie    a  l`italienne  ,Plon,  Paris 
1995 
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   :احمد ضیا صدیقی سپهر

فصل  نٔهبشر در آستا
  گرسنگی

همه روزه قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم افزایش 

می یابد، صدها میلیون انسان زحمتکش در سراسر 

 دسترسی ندارند، روزی نیست جهان به مواد غذایی

اثر فقر، گرسنه گی و تشنه گی  که هزارها انسان از

جانهای خویش را از دست ندهند، مبارزه برای 

بدست آوردن یک وقت نان به ویژه در کشورهای 

بحران فاجعه بار و  پیرامون شدت بیشتر گرفته و

غذایی با تمام عمق آن نمایان گردیده  فزآیندٔه مواد

  .است

ن مواد غذایی در زمانی در حال گسترش است بحرا

که اغلب کشورها با بحران پیچیده تر رو به افزایش 

این بحران . بیکاری، تورم و گرانی رو به رو هستند

  .در جهان استبحران سوم در واقع تداعی کنندٔه 

: کنون جهان ما با سه بحران عمده رو به رو استا

 تبع آن بحران های مالی در امریکا و به بحران بازار

بحران مواد  و بحران انرژیهای مالی جهان،  در بازار

  .ذاییغ

آنچه روشن است این که، بحران قحطی و گرسنه 

گی کنونی که پیآمد گلوبالیزم سدٔه بیست و یکم به 

شمار میرود، به تناسب بحرانهای قبلی عمیق تر و 

  .متفاوت است

سازمان ملل متحد هوشدار میدهد که هرگاه جلو 

گسترش قحطی و گرسنه گی گرفته نشود این 

موضوع میتواند ثبات سیاسی دولتهای جهان را 

  .متزلزل سازد

 انفجارهای اجتماعی در کشورهای پیرامون به هیچ 

وجه زنده گی مرفٔه کشورهای پیشرفته صنعتی را 

راحت نخواهد گذاشت، زمین لرزه های اجتماعی و 

یای سرمایه طغیان های گرسنه گان و فقرا، دامن دن

  .را آتش خواهد زد

، که عمدتًا مولود بحران فاجعه آفرین کنونی

سیاستهای لجام گیسخته و سود جویانٔه نظام 

سرمایه داری جهانی است، برجهان ما بار دیگر 

  .فاجعٔه عمیق انسانی را تحمیل میدارد

نهادهای مالی دنیای سرمایه، ازجمله بانک جهانی، 

ای مواد غذایی در نسبت به رشد بی رویه قیمته

سطح جهان، هوشدار داد و ادامه این روند را موجب 

رشد تورم در کشور های مختلف و گسترش فقر 

رئیس صندوق بین المللی پول که در  .عنوان کرد

یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان اجالس مشترک 

المللی پول در واشنگتن بانک جهانی و صندوق بین 

اگر "ید کرد که  تاک، بر این امرسخن میگفت

 به همین گرانی بماند، ممکن کیقیمتهای مواد خورا

است مردمان بسیاری از کشورها با عواقب 

صدها هزار تن از گرسنه . وحشتناکی مواجه شوند

، کودکان دچار سوء تغذیه گردیده و گی بمیرند

های کشورهای فقیر به منظور  احتمااًل تمام دستاورد

، خطر بی این حالت. ددرشد اقتصادی آنها نابود گر

ثباتی سیاسی و دموکراسی را نیز در پی خواهد 

  ."داشت

رئیس صندوق بین "  کان-دومینیگ اشتراوس "

المللی پول در مورد باال رفتن قیمت مواد غذایی در 

، به گفته او این امر.  استهسرتاسر جهان هشدار داد

 اقتصادی، –افزون بر داشتن پیامدهای اجتماعی 

  .را نیز به خطر میاندازد"دموکراسی"رفت روند پیش

دهد که از  حال احصائیه های اخیر نشان میعیندر 

، یک نفر گرسنه هر هفت نفر جمعیت جهان

اس گزارشهای نهاد ، همین اکنون به اسبدمیخوا

 میلیون انسان در سطح ۸۵۰های مالی جهانی، 

طی . ، مواد غذایی کافی برای خوردن ندارندجهان

، گندم و برنج نزدیک به دو  قیمت سال اخیرسه

  .برابر شده است

در حال حاضر دو "  جهانیک رئیس بانٔهبه گفت

میلیارد نفر در سطح جهان با مشکالت ناشی از 

افزایش سریع بهای مواد غذایی دست به گریبان 

هستند و یکصد میلیون نفر در کشور های فقیر با 

  ".خطر قحطی و گرسنه گی مواجه شده است

بانک جهانی هشدار میدهد که روند صعود قیمتهای 

مواد غذایی در سطح بین المللی ادامه دارد و در 

قیمت گندم . سال جاری تشدید هم خواهد گردید

 دالر در جنوری ۳۷۵صادراتی امریکا از هر تن 

 دالر در ماه مارچ همین ۴۰۰، به بیشتر از ۲۰۰۸

تایلند سال افزایش پیدا کرده است و برنج صادراتی 

  . دالر رسیده است۵۶۲ دالر به ۳۶۵نیز از هر تن 

سازمان مواد غذایی و کشاورزی ملل متحد تخمین 

 تقاضا به مواد غذایی حدود ۲۰۳۰نموده که تا سال 

  . در صد افزایش پیدا مینماید۶۰

 با توجه به گران شدن مواد غذایی ۲۰۰۷در سال 

ر در سطح جهان هزینٔه واردات غذا در کشور های د

 فیصد افزایش ۲۵  تاحال توسعه به صورِت بی سابقه

 سال ۲۸بهای گندم به باالترین سطح در . یافت

سازمان غذا "ش بر اساس گزار. گذشته رسیده است

، مقدار ذخایر جهانی غله امسال "و کشاورزی امریکا

 خواهد ۱۹۸۲به پایین ترین سطح از سال ) ۲۰۰۸(

یط کنونی به این بدین معنا است که در شرا. رسید

  . ندنظر نمیرسد قیمتها به زودی پایین بیای

 میلیون دالر را به منظور مقابله با ۷۷۰دولت امریکا 

بحران کمبود مواد غذایی به هدف جلوگیری از بروز 

نا آرامیهای خشونت آمیز گرسنه گان در جهان 

این تصمیم بیانگر آن است که . اختصاص داده است

 را تا سالها به "ا گرسنه گیمبارزه ب"امریکا رهبری 

، یعنی که تا سالهای دیگر به عهده خواهد داشت

گسترش فقر و لشکر گرسنه گان افزایش به عمل 

  .می آید

آرامی های خشونت آمیز   بانک جهانی خطر بروز نا

 کشور گوشزد کرده است، به همین دلیل ۳۳را در 

هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول از 

ای ثروتمند خواسته اند تا برای کاستن از ه کشور

های فقیر است،  این بار گرانی که بر دوش کشور

  .کمک مالی کند

، بهای مواد  گفته بانک جهانی در سه سال اخیربه

غذایی در سطح جهان تقریبًا سه برابر شده، این 

 آرامی در برخی از کشور وضع باعث شورش و نا

  .های فقیر جهان گردیده است

 اکنون نشانه های از نارضایتی گستردٔه مردم  همین

یی گرانی مواد غذا. در سرتا سر جهان نمودار است

 در مصر .در چندین کشور موجب شورش شده

به . ممکن است انقالب گرسنه گان شعله ور گردد

، سی میلیون نفر از  جهانیاساس گزارش بانک

ا یک یورو و سی سنت ند باجمعیت مصر نا چار

مردم آنکشور به . ، زنده گی کنندوزدرآمد در ر

اعتراض به افزایش قیمت مواد خوراکه به نشانٔه 

 می ۵روز یکشنبه " سوگواری برای آیندٔه کشور"

  .لباس سیاه پوشیدند)  ۲۰۰۸(

غذایی باعث آن گردیده  صعود سرسام آور قیم مواد

راری را روی تا اغلب دولتهای جهان اقدامات اضط

ابر رتش از نانوایی ها در بر، ادر قاهره. دست گیرند

، در پاکستان هجوم گرسنه گان محافظت میکند

کارتهای سهمیه بندی باردیگر طی بیست سال اخیر 

، ، روسیه قیمت نانقرار گرفته استدر اختیار مردم 

بیت کرده و تحت ، تخم مرغ و شیر را تثروغن

جدید نظر در بودجٔه ، اندونزیا با تکنترول قرار داده

، یارانه یا سبسایدی مواد غذایی خویش ۲۰۰۸سال 

  ، در  افزایش داد است  دالر میلیون  ۲۸۰  را بیش از
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، کامبوج و ویتنام صادرات محصوالت چین، مصر

 .کشاورزی به شدت کنترول میشود

در واکنش به شورشها و اعتراض های گستردٔه 

ی مواد گرسنه گان که از اثر افزایش بی سابقٔه بها

ذایی در جهان جریان دارد، اجالس سران کشورها غ

از طرف سازمان مواد غذایی و کشاورزی جهان 

.  در ایتالیا گشایش یافت۲۰۰۸ن بتاریخ سه جو

سازمان مواد غذایی جهانی، ) رئیس" (ژوزت شیران"

 خبری در این اجالس اعالم کرد در یک کنفرانس

فقر اگر فورًا اقدام بین المللی نشود میزان " ، که

همچنان رئیس بانک ". جهانی دو برابر خواهد شد

جهان با فاجعٔه زائیده بشر و نه "جهانی گفت

  ".طبیعت مواجه است

سازمان جهانی مواد عذایی و کشاورزی به منظور 

ات ضراعتجلوگیری از فاجعٔه انسانی و فرونشانی ا

، اعالم نمود "محکوم به مرگ"گستردٔه گرسنه گاِن 

 میلیون دالر برای کمک به ۲۰۰که یک میلیارد و 

 مواد شصت کشور جهان که به دلیل افزایش بهای

. ، اختصاص داده استغذایی با دشواری مواجه اند

ولی ابعاد فاجعه باالتر از آن است که با این مبلغ 

، در سرمنشی سازمان ملل متحد. پیش بردکاری را 

برای حل این بحران حد "همین نشست گفت که 

".  داردز میلیارد دالر نیا۳۰ تا ۲۰اقل ساالنه به 

 کشور جهان در پایان این ۱۸۱گرچه رهبران 

اجالس نتیجه گیری نمودند که تولید جهانی مواد 

 دو برابر شده و کشاورزان ۲۰۳۰غذایی باید تا سال 

، یرندگدر کشورهای فقیر بیشتر مورد حمایت قرار 

 پایانی اجالس فاقد پیشنهاد های ملموس ٔهولی بیانی

بوده هیچ نوع تعهد مالی قابل سنجش به ویژه برای 

کشورهای فقیر به غیر از تعهدات سازمان مواد 

  .ذایی و کشاورزی جهانی وجود نداردغ

بود مواد ، کماز دید اغلب تحلیل گران اقتصادی

مدت و  ، یک بحران کوتاهغذایی و افزایش قیمت آن

زود گذرا نیست، بلکه این مشکل دراز مدت و ریشه 

  . ار استد

نمیتوان " :وزیرمالیه المان می گوید"  بروگاشتاین"

این بحران را یک پدیدٔه گذرا دانست، زیرا کمبود 

مواد غذایی این ظرفیت را دارد که به مشکل اساسی 

با ابعاد گسترده در زنده گی کشور های در حال 

  ."توسعه و جهان سوم تبدیل گردد

 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسٔه

تشکیل داد ) ۲۰۰ ۸ماه جون ( و یاضطراری را در ژن

ی را بررسی تا بحران ناشی از افزایش بهای مواد غذای

 گرانی مواد غذایی به" ، کند به گفتٔه این نهاد

معنای آن است که افراد کم درآمد، به خصوص در 

کشورهای فقیر جهان، از یکی از اساسی ترین 

فی، ، یعنی دسترسی به خوراک کاحقوق خود

  ."محروم می شوند

که یک گرؤه مبارزه با فقر " اکشن اید" به گزارش 

جنوبی است، بحران کنونی گرانی مواد  درافریقای

غذایی، یک نقض آشکار حقوق بشر است، زیرا 

 که بسیاری از کشور های فقیر، به خصوص آنهایی

توانند ، به سختی میوارد کنندٔه مواد غذایی هستند

  ."ر کنندشهروندان خود را سی

، به عوض الب این است که سازمان جهانی غذاج

آنکه برای نجات جان میلیونها انسان مظلوم جهان 

 که نسبت عدم دسترسی به مواد خوراکی کافی بین

، اقدامات فوری مرگ و زنده گی قرا داده شده اند

"  مینماید که توصیه، گیرد اضطراری را روی دست

جویی را در د روش صرفه مصرف کننده گان بای

این توصیه برای کشور های فقیر و در ". پیش گیرند

، برای توسعه خیلی ها مضحک به نظر میرسدحال 

ها انسانی که غذای بخور و نه میر دارند، آیا  میلیارد

؟ بدون شک وجود داردامکان صرفه جویی اضافی 

هر روز بیش "مین زده است که سازمان ملل تخ. نی

 فقر و عدم از هشتصد میلیون نفر در جهان به دلیل

، گرسنه می مانند و شرایط دسترسی به مواد غذایی

. ث افزایش تعداد این افراد شودکنونی میتواند باع

سازمان مواد غذایی جهانی در یک اطالعیٔه که در "

دورٔه "ه نشر رسانیده هشدار داده که ،  ب۲۰۰۸ن وج

دسترسی به مواد غذایی ارزان در جهان سپری شده 

 فشار تقاضا مانع از آن خواهد شد که این. است

، استفاده از برخی انتظار میرود. قیمتها کاهش یابد

، باعث ع غالت برای تولید سوختهای زیستیانوا

پیشی گرفتن تقاضا از عرضٔه این اقالم و گرانی آنها 

  " شود 

 متعلق به جهان سیاست گذاران و کارشناسان

سرمایه، عوامل متعدی را برای افزایش قیمتهای 

جهانی مواد غذایی و کاهش عرضٔه محصوالت 

از آن جمله بیشتر به رشد  زراعتی برشمرده اند و

های در حال  چین و سایر کشورتقاضای هند، 

قیمت سوخت و مصارف کودهای ، افزایش توسعه

ز ، تغییرات اقلیمی و تولید انرژی اکمیاوی

آنچه که در .  اندهمحصوالت زراعتی  تاکید نمود

تحلیلهای آنها به چشم نمیخورد و از آن اغماض 

بازار  شکست  و  ناتوانی نا کارآیی، نموده اند ، 

های طی سال  .مواد غذایی است آزاد در حل بحران

، تضعیف و از بین رفتن  اخیر، آزاد سازی بخش کشاورزی

مربوط به عرصه های ( لتی، سسات و سازمانهای دوؤم

، توزیع و صادرات تخصصی محصوالت تولید، بازاریابی

کشور های پیرامون مطابق پالیسیها، از سوی ) کشاورزی

 تجاری بین المللی مربوط به -و حمایت نهاد های مالی

، باعث گردیده تا  سرمایه و کشورهای توسعه یافتهیدنیا

 با تهدید امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور های فقیر

  .جدی رو به رو گردد

از بین بردن موانع تعرفه ای براساس سیاستهای 

 ٔهسازمان تجارت جهانی و فشارکشور های پیشرفت

 هسرمایه داری این امکان را برای کشورهای توسع

 های کشور یافتٔه سرمایه داری فراهم کرده تا بازار

های درحال توسعه را از صادر کننده گان محصوالت 

 و مالداری به وارد کننده گان مواد غذایی زراعتی

 . تبدیل نمایند

 این واقعیت را ارقام و احصائیه های منتشرٔه نهاد

. های مالی بین المللی با وضاحت بیان میدارد

 بیالنس تجارت مواد غذایی ۱۹۷۰چنانچه در دهه 

د یک میلیارد دالر را های درحال توسعه مازا کشور

بیالنس مذکور به کسر  ۲۰۰۱، در سال نشان میداد

  . میلیارد دالری تبدیل گردیده است۱۱

دی کشور اندونزیا موافقت نامه  میال۹۰در دهه 

را امضا کرد که نتیجه آن کاهش دخالت " گات"

مواد غذایی و محصوالت دولت در تولید و تجارت 

 ٔه، از برکت این موافقتنامه تا پایان دهکشاورزی شد

ترین وارد کننده گان  این کشور به یکی از بزرگ۹۰

  .برنج تبدیل شده است

برای ست در واقع راهکاری" آزاد سازی تجاری"

، از بخش  سیاستهای حمایتی امریکا و اروپاکاهش

) یارانه های پرداختی(اهش سبسایدی کشاورزی و ک

  .به این بخش

بر ماهیت پالیسی ) فائو( سازمان جهانی مواد غذایی

 در گزارش اخیر آزاد سازی تجاری انگشت گذاشته

ثیرات منفی کاهش تعرفه أخود به گونٔه مثال به ت

فریقایی اهای  های بخش کشاورزی بر اقتصاد کشور

 .اشاره میکند

 در صد تعرفه ها موجب ۲۵گال کاهش یدر سن"

در این کشور رشد . رشد شش برابر واردات مرغ شد

از اروپا موجب از بین رفتن ) مرغ  ( واردات ماکیان

.   این کشور شده استمرغداری صنعت در صد ۷۰

 ٔه، تعرفکشور غنا با فشار بانگ جهانی قتیو

   فیصد۲۰به   فیصد  ۱۰۰   از واردات برنج را
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از اثر این سیاستها و در نتیجٔه رشد نا متوازن 

اقتصاد جهانی و لیبرالیزاسیون بازار ها از طریق نهاد 

، و هانی از جمله سازمان تجارت جهانیهای مالی ج

، تمایل شدید قتصادیندٔه جهانی شدن ااگسترش فز

های پیرامونی زیر تأثیر  کشاورزی کشور لدینؤم

، به گرانٔه کانسرنهای بزرگ انرژیتیکیاروشهای اغو

ورده های جلب گردیدند که در گام نخست آسوی فر

قتی و آنی بر خوردار بوده ولی ؤاز منفعتهای بزرگ م

 اجتماعی و محیط -در اصل در عرصه اقتصادی 

  .بوده استبحران آفرین زیستی 

 هزار تن ۲۵۰، واردات برنج این کشور از کاهش داد

 تن در سال ۴۱۵۱۵۰ به بیشتر از ۱۹۹۸در سال 

 ۲۰۰۰برنج داخلی که در سال .  افزایش یافت۲۰۰۳

مین أین کشور را ت مردم از در صد نیا۴۳بیش از 

 ۲۰۰۳ در صد در سال ۲۹می کرد به کمتر از 

، واردات روغن نباتی طی قدر موزامبی. رسیده است

.  برابر شده است۵ بیش از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۰سالهای 

 هزار ۲۱تولید داخلی روغن نباتی در این کشور از 

 تن در سال ۳۵۰۰ به کمتر از ۱۹۸۱تن در سال 

  ." کاهش یافته است۲۰۰۲

واردات محصوالت کشاورزی و مواد  صورت عموم به

 اثار منفی زیادی برکشورهای در حال توسعه غذایی

افزایش واردات در این کشورها موجب . داشته است

فت چشمگیر از بین رفتن بازار محصوالت داخلی و ُا

تولید و اشتغال داخلی در این کشور ها شده است، 

 واردات کشورهای که طی سالهای اخیر به شدت به

ی بین المللی  متکی گردیده و مساعدتهای غذای

ید کمبود مواد غذایی ، هم اکنون با بحران شدبودند

، امریکا و اروپا با تعقیب پالیسیهای روبرو هستند

 تولید انرژی از سود جویانٔه خویش با اتخاذ سیاست

، بحران جاری جهانی مواد محصوالت کشاورزی

  .غذایی را تشدید میکنند

کارآیی اقتصاد جهانی سرمایه  ناتوانی و نابر مزید

در ) بنابر ماهیت سرشتی سود جویانٔه آن(، داری

حل ریشه یی بحران مواد غذایی و جلوگیری 

مواد غذایی و ازصعود سرسام آور قیمتهای جهانی 

، بحران مواد غذایی جاری گسترش فقر و بیکاری

ز جهانی در واقع برآیند چندین عامل دیگری نی

سی آنها در این مختصر مقدور  که تحلیل و برر،است

  :جز میتوان گفت کهؤ، ولی به صورت منیست

 سیاستهای نهادهای مالی و تجارتی جهانی -

به ویژه " سرمایه دارینظام نوین جهانی "متعلق به 

المللی پول و سازمان ، صندوق بین بانک جهانی

، خود عامل بحران جهانی غذا بوده تجارت جهانی

چنانچه مدیر صندوق بین المللی توسعٔه اند، 

سیاستهای بانک : "میگوید" ژاک دبوف"کشاورزی 

های فقیر در  جهانی برای ساختار اقتصادی کشور

خالل چند سال اخیر باعث شده تا ترتیباتی که 

پیش از این برای حمایت از کشاورزان برای 

کشورهای جهان سوم به خصوص افریقا ایجاد شده 

، بانک جهانی اینک به اشتباه خود روداز میان ببود 

پی برده و در صدد تغییر سیاستهای خود در آفریقا 

  ."برآمده 

 ۷۵ عدم تناسب تولید محصوالت زراعتی با رشد-

رشد جمعیت ( میلیونی جمعیت جهان در هر سال 

 میلیار ۹ی جهان تا نیمٔه قرن فعلی احتمااًل به باال

ر ، رشد جمعیت فشاعامل دیگری است) برسد

، و زیادی را روی منابع از جمله آب، خاک، نفت

این فشار ،  استایی وارد نمودهعمدتًا منابع مواد غذ

با تشدید تمرکز ثروت و معرفت بدست اقشار باالیی 

آن، نه تنها ، مزید بررددگشتر مییجوامع هر روز ب

 محصوالت زراعتی افزایش ،متناسب با رشد جمعیت

، بلکه بخش قابل توجهی از آن نیز در اثر نمی یابد

  . آفات طبیعی و عوامل اجتماعی از بین میرود

به ویژه باال بودن قیمت نفت که   بحران انرژی-

موجب ازدیاد مصارف تمام شد محصوالت زاعتی 

گردیده یکی از فکتور های صعود قیم مواد خوراکه 

بوده که از اثر آن بحران مواد غذایی در جهان 

تشدید گردیده و در وضعیت کنونی به یکی از 

 در مقیاس جهان تبدیل بحران غذاییعوامل ظهور 

  .شده است

یعنی سوختهای تولید سوختهای بیولوژیکی  رشد -

، نیز  غذایی از جمله غالت تولید میشودکه از مواد

نگرانیها .  استباعث افزایش قیمت مواد غذایی شده

رژی و تغییرات آلوده ، امنیت اننسبت به قیمت نفت

، تولید سوختهای ولتها، موجب شده دگی آب و هوا

فزایش این مسأله در ا. محیطی را افزایش دهند

محصوالت زراعتی به ویژه غله جات برای تقاضا 

نقش داشته و یکی از فکتورهای ازدیا سطح قیمت 

 .شمرده میشود

صندوق بین المللی پول در گزارشی زیر عنوان 

اعالم "  ۲۰۰۸چشم انداز اقتصادی جهان در سال "

 ۵۰تولید انرژیهای جدید عامل اصلی رشد . "کرد

 ۲۰۰۷ – ۲۰۰۶سال فیصد مصرف مواد غذایی طی 

افزایش تولید انرژیهای جدید در . به شمار میرود

دانه  رشد تقاضایامریکا و اتحادیٔه اروپا، موجب 

گرچه انرژیهای . های روغنی و غله جات شده است

 در صد کل ۱،۵تولیدی از محصوالت کشاورزی تنها 

سوخت مایع جهان را تشکیل میدهد ولی بیش از 

زی را طی سالهای  فیصد رشد مصرف کشاور۵۰

  ".مذکور در بر داشته است

فعاالن اجتماعی درجهان تبدیل مقدار زیاد از 

را به " ذرب"محصوالت کشاورزی مانند جواری 

ها در  سوختهای زیستی عامل افزایش بهای این کاال

آنها خواستار منع به . بازار های جهانی میدانند

 کارگیری زمینهای حاصل خیز کشاورزی  برای تهیٔه

  . هستندهیسوختهای گیا

 یک چهارم ۲۰۲۲امریکا قصد دارد تا سال 

محصوالت جواری خود را به تولید اتاتول به عنوان 

  . جاگزینی برای سوختهای فسیلی اختصاص دهد

 مواد غذایی در کشورهای در برایافزایش تقاضا  

 از جمله چین و هند که ناشی از رشد حال توسعه

ته میشود یکی از عوامل اقتصادی این کشورها پنداش

ثانوی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان میتواند 

ولی مقامات امریکایی برای پوشانیدن . عنوان شود

نرژیهای جدید از محصوالت ثیرات تولید اأت

، بیشتر عامل افزایش تقاضا در کشورهای کشاورزی

درحال توسعه را به حیث عامل اساسی برجسته 

ئیس جمهور امریکا اخیرًا چنانچه بوش ر. میسازند

تقاضای روز افزون طبقه متوسط "اظهار نمود که 

جامعه هند که در حال توسعه میباشند باعث بلند 

وزیر . " قیمت غله جات شده است هرفتن قابل توج

" یک شوخی بیرحمانه"دفاع هند این تبصره ها را 

این سیاست ایاالت متحده "خوانده و گفته است که 

ل و، مسئواده از مواد سوخت نباتیشمول استفبه 

 یکی از رهبران بلند ".بحرانات مواد خوراکه است 

پایٔه حزب کمونیست هند ادعا کرده است که 

خود را از عقل " رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا"

 یکی از به قول همچنان" دست داده است 

 –صدای امریکا ( آژانسهای خبر رسانی جهان 

یاست جمهور هند از آقای معاون ر)" ۵،۵،۲۰۰۸

عالوه " مفتش نان"خاطر مساعی او بحیث ه بوش ب

  ".انتقاد نموده است" مفتش بم"بر داشتن  لقب 

، مردم  قیمتهای مواد غذایی در سطح جهانافزایش

افغانستان را بیشتر از هرکشور دیگر در وضعیت 

  .بدی قرار داده است

اقتصاد افغانستان اساسًا یک کشور وارداتی و دارای 

بسیار ضعیف استهالکی می باشد که سکتور صنایع 

   اقتصاد  ناکام ترین بخش) دولتی و خصو صی ( آن 
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رژیم غذایی کشور به . تولیدی را تشکیل میدهد

شدت به غله جات و محصوالت کشاورزی و مالداری 

بنابرآن افزایش قیمتهای مواد غذایی . وابسته است

ستان بل افرادی با درآمد نه تنها افراد فقیر و تهی د

  .متوسط را نیز تحت تاثیر قرار داده است 

وجود در ، گرسنه گی و قحطی ماز این دید، فقر

، که عوامل آنرا باید در کشور پدیدٔه چند بعدی است

اجتماعی  –مسلط بودن نظامهای اقتصادی 

، یی و طبیعی کشور، ساختارهای جغرافیاعقبمانده

یاستهای توسعه طلبانه و ثیرات سأنفوذ استعمار و ت

و نهاد های مالی " نظام نوین جهانی" تسلط جویانٔه 

  .و تجاری متعلق به آن جستجو کرد

 ادعا های دولت امریکا و متحدینش مبنی مرغ علی

بر تبدیل افغانستان به کشور متمدن و با وجود 

 دالر زیر عنوان توسعه و سرازیر شدن میلیارد ها

شور با بحران شدید مواد ن ک، هم اکنون ایبازسازی

، فقر گسترده و بیکاری مزمن مواجه غذایی، قحطی

  .میباشد

با آنکه مبالغ هنگفتی از جانب کشور های جهان و 

 های غیر دولتی برای تأمین امنیت، ترقی نهاد

، انکشاف فرهنگی و اجتماعی، رشد اقتصادی

عدالت ) تأمین(تامین "و " دموکراسی"برقراری 

، عنوان گردیده است ولی غانستاندر اف" اعیاجتم

 از مردم مظلوم کشور از عماًل هر روز گروه گروه

، نبود خدمات صحی و بد گرسنه گی، بی سرپناهی

  .امنی به هالکت میرسند

امروز مردم دیگر ثمرٔه تلخ و فرجام ناکام و فاجعه 

، قاچاقبران، غاصبان( یت مافیاییآمیز حاکم

 سالح  و مواد مخدر و، کارتلهای غارتگران

تحت حمایت امریکا و متحدینش را ) استثمارگران

مشاهده مینمایند و دیگر میبینند که همه امید 

ذایی که برای آنها ایجاد گردیده بود به یأس کهای 

  .و نا امیدی تبدیل گردیده است 

بحران مواد غذایی جهانی وضعیت ناگواری را برای 

 ،ی جنگنموده است، سالهای طوالنافغانستان ایجاد 

، اختصاص ریب شبکه های آبیاری، خشک سالیهاتخ

زمینهای زراعتی برای کشت خاشخاش، غضب زمین 

 زراعتی های زراعتی کشاورزان کم زمین و اراضی

، نابودی فارمهای میکانیزٔه دولتی به وسیلٔه زورمندان

ایجاد موانع )  تکثیری-تولیدی و ترویجی ( دولتی 

راتیفهای تولیدی و کوپ(فی یدر برابر جنبش کوپرات

، نبود فعالیت منظم خدمات زراعتی )خدمات زراعتی

 ٔه، عدم تادیشاورزانو تخنیکی از جانب دولت به ک

لدین ؤ، ورشکسته گی مکریدت های زراعتی

یاستهای لجام محصوالت زراعتی در نتیجه س

گی کشور به کشور های ، وابست"آزاد بازار"گسیختٔه 

تجارت آزاد مواد غذایی همسایه و ایجاد موانع در راه 

، عتی از طرف آنها به ویژه پاکستانو محصوالت زرا

، باال رفتن قیمت ایی در داخل کشوراحتکار مواد غذ

استراتیژیک مواد غذایی در جهان، نبود ذخایر 

، بد امنی و جنگ و عدم دولتی ، افزایش جمعیت

توجه و بی کفایتی ادارٔه دولتی در حل پی آمد های 

وضعیت بدی را برای مردم فراهم آورده این بحران، 

  .است

، کمبود معرفت با مسایل عدم مهارت های مسلکی

قتصادی کشور به ویژه سکتور زراعت، عدم عدیدٔه ا

، اهمیت و درجٔه اولویت مسایل اساسی درک ماهیت

های و پایه یی رشد و انکشاف جامعه و پرابلم

، پیشکش نمون و پیچیدٔه اقتصاد داخلی و خارجی

های مالی و  ارگیری مدلهای توصیه شدٔه نهادبه ک

بدون در نظر " نظام نوین جهانی" اری وابسته به تج

 اجتماعی مرحلٔه -قتصادیداشت درجه تکامل ا

، نه تنها به بی کفایتی و نا کارآ بودن جاری کشور

شور را به  دولت موجود افزوده است، بل کءاداره

  .طرف فقر و محرومیت اقتصادی سوق داده است

 اقتصادی – دولتی تا گلو در فساد اداری هدستگا

، نه پالن همآهنگ علمی قابل تطبیق استغرق 

وجود دارد و نه عملکرد سیاسی مدبرانه، راهکار های 

، غیرکارشناسانه  روزمره گی، همهفساده این دستگا

سیاست فقر . " ه است، معامله گرانه و منفعت جویان

در روش و پالیسی های جاری اقتصادی "  داییز

  .دولت موجوداصاًل دیده نمیشود

، وزارتهای سکتوری به خصوص اقتصاد، تجارت

، و بی و مالیه از جمله ادارات بی کفایتزراعت 

برنامٔه علمی و فاقد اهداف استراتژیک انکشافی اند و 

 کمبود برای تضعیف و توقف روند گستردٔه فقر و

 در برنامه های نه ییمواد غذایی اولیه هیچ گونه نشا

  .کاری آنها دیده نمیشود

ا کار آمد منجمنت  بحران ساختاری و شیؤه ن

سازی را درادارٔه ، توانایی ظرفیت ماموریت دولتی

، سیستم ادارٔه معیوب مانع جذب دولت زایل ساخته

ثر و اقتصادی میلیونها دالر ؤو بکار گیری م

جهانی و کمک های بشری گردیده ای مساعدته

، اغلب وزارتهای سکتوری حتی ظرفیت مصرف است

همین  .بودجه های منظور شدٔه خویش را ندارند

 در ون قیمت گندم و آرد به صورت اوسطاکن

، سال قبل سه برابر صعود نموده استمقایسه با دو 

. اکثریت مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند

آرد گندم صد کیلویی در شهر قیمت یک بوری 

در حالیکه بیشتر .   افغانی است۴۲۰۰کابل اکنون 

  .از نصف نفوس کشور زیر خط فقر  قرار دارند

واقعیت این است که حل مسألٔه فقر و گرسنه گی 

،  معضل اساسی، دامنگیر مردم بودهبه عنوان یک

نسبت به هر مسألٔه دیگر در جامعٔه افغانی از اولویت 

  . یباشدبر خوردار م

، در صورت نه رسیدن ما بار دیگر هشدار میدهیم که

تادیات "کمکها و مساعدتهای بموقع و عدم پرداخت 

مندان واقعی از جانب و توزیع آن به نیاز" اضافی

، ملیونها انسان نیازمند و فقیر کشور جامعه جهانی

که در خطر تهدید مرگ قرار دارند زنده گی خویش 

 باید اقدامات عاجل دولت و .را از دست خواهند داد

های جهانی از رسانیدن فوری مواد غذایی و  نهاد

مساعدت های بشری به نیازمندان، فراتر رود و 

تأمین مواد غذایی فردا برای فقیران و گرسنه گان 

  .نیز در دستور کار روزمره گی آنها قرار گیرد

اداره دولت افغانستان تعداد  نیازمند ها و فقیرها را ( 

 میلیون نفر ۲،۵ در خطر تهدید مرگ قرار دارند که

گزارش داده اند ولی تعداد واقعی آن به مراتب بلند 

  ).تر از این رقم است 

مدیر امور کشور های آسیب " السترمک کنجی"

امه های بانک جهانی در ل برنوپذیر و مسئو

 ۴ (بی بی سی"، در مصاحبٔه اخیر خود با افغانستان

فت د نیاز افغانستان به دریاضمن تائی)" ۲۰۰۸جون 

، گفته است که کمک های عاجل و اضطراری بیشتر

ک ها در مورد کارآیی نحوه استفاده از این کم"

، باید بهبود در نحؤه ارایه سواالت اساسی وجود دارد

  ".خدمات در اولویت قرار گیرد

، در اجالس که آقای کرزیمیرفت گرچه انتظار 

د حدود پنچاه میلیارد پاریس از جامعٔه جهانی بخواه

تان در خالل پنج سال اختصاص دالر برای افغانس

 اقتصادی و –، ولی ادامه گسترش فساد اداری دهند

ه دولتی و نهاد های تحت غارت و چپاول در دستگا

، مانع از تمایالت شماری از کمک کننده حمایت آن

گان خارجی به اعطای کمکهای بیشتر شده است با 

  بدین سو مطابق۲۰۰۲ از سال آنکه بانک جهانی

، ظاهرًا یک و نیم گزارشات منتشره از جانب آن نهاد

میلیار دالر برای اجرای برنامه های خود در 

، ولی مردم افغانستان ده استافغانستان اختصاص دا

  )۲۲ فحهصدر ادامه ( گونه تغییر قابلهیچ
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 :هادی ابوی

 کشورهای کمک سٔهر جلیبه مناسبت تدو
  سیدهنده به افغانستان در پار

  :کمک اقتصادی به افغانستان

ود که دستگاه های هنوز ساعاتی از ورود عساکر امریکایی به افغانستان نگذشته ب

با شور " افغان ـ امریکاییان سرشناس"تبلیغاتی غرب و مهمتر از همه عده یی از 

و شوق خاصی از بخت و اقبالی که برای افغانستان آغوش گشوده صحبت کردند 

جانشین افغانستان " امریکای کوچک" در آیندٔه نزدیکی یک  وعده دادند که و

ترین و ل میکردند که  با حضور قدرتمند آنها استدال! عقب مانده خواهد شد

، مسأله یی بنام عقب مانده گی، درین کشور دگر متمول ترین کشور های جهان

  !وجود خارجی نخواهد داشت 

از آن روزها سالهای گذشته است و از آن افغان ـ امریکاییان سرشناس و از آن 

 لندن به برعکس امروز در واشنگتن و. وعده و وعید شان دگر خبری نیست

افغانستان به حیث یک دولت ورشکسته و عقیم دیده میشود و حتی درین که 

،  تروریسم مؤفقیت نهایی کمایی کنددولت افغانستان بتواند در برنامٔه مبارزه با

  .شک و تردید هایی به وجود آمده است 

 گزارشهایی که درکشور های کمک دهنده به نشر میرسد اکنون بیشتر به 

اشاره کرده آنرا مسؤول " یخی دست نیافتن به بازسازی در افغانستانعوامل تار"

  .همه عواقب برنامٔه اقتصادی کمک به افغانستان  معرفی میکنند 

  راستی وضع واقعی کمک به افغانستان از چه قرار است ؟

 افغانستان ریخته شده وجود  با وجودیکه هیچ رقم درست از پولی که تا حال به

 بلیون دالر برای باز سازی ۲۴ در حدود ۲۰۰۱ود که از سال ، ادعا میشندارد

 ۶از این جمله . بلیون آن به مصرف رسیده است ۱۵افغانستان تعهد شده که 

بلیون آن به عنوان مصرف خدمات مشورتی و آن چی که خدمات مشترک 

  فیصد بودجه۴۰خوانده میشود به کشورهای کمک دهنده اعاده شده است که 

  .راتشکیل میدهد)  اصی برای بازسازی باشدبودجٔه اختص(

  این مبلغ شامل پولی که برای فعالیت های سیاسی عمده  از جانب ادارات 

اختصاص داده شده نمی باشد و مصارف دوامدار  استخباراتی امریکا و بریتانیا

درینصورت کمکی که بنام افغانستان تعهد و به . نظامی را نیز شامل نمی گردد

 ستان ریخته شده غیر از پالن مارشال که بخش عمدٔه آن به شکلحساب افغان

، در نوع خود بیسابقه است و با این پول واقعأ سرمایه گذاری به اروپا واریز شد

افغانستان وجود چنان . (میشود کشوری را از مشکالت بزرگ اقتصادی وارهانید

  ).مبالغی را در بودجٔه انکشافی خود هیچگاهی به یاد ندارد

 حقیقت بخش در.  بلیون دالر تقاضا خواهد کرد۵۰انستان از کنفرانس پاریس افغ

 از آن مجاری به مصرف خواهد رسید که پیش از این به عمدٔه این مبلغ عمدتًا

رین این پول را بدست خواهند تصدی های دولتی کمت. مصرف رسیده است

رسید به ، مجموع پولی که از طریق بخش عامٔه اقتصاد به مصرف خواهد آورد

 فیصد میرسد که بخش اعظم آنرا پرداخت به خدمات و معاشات ۲۰سختی به 

  .احتواء میکند 

باید به وضاحت تصریح کرد که ایجاد یک ساختار موازی با نظام اقتصادی دولت 

که عنان ادارٔه آن بدست سازمان ملل متحد و سازمانهای متعدد شناخته شده و 

، بزرگترین خطر را برای انستان میباشددر افغناشناخته شدٔه غیر حکومتی 

استقرار وضع اقتصادی در افغانستان به وجود آورده است و در سال جاری با 

وجود تجاربی که وجود دارد این ساختار کماکان وجود خواهد داشت و بخش 

  .عمدٔه پول را خواهد بلعید

 تا پیش از ۱۹۵۹ظام تصدی های عامه که از سالهای ، نبا ایجاد این ساختار

در حال . تغییرات اخیر بطور نسبتًا مؤفقانه تجربه شده نا دیده گرفته میشود

حاضر هزاران کارمند تصدی های عامٔه اقتصادی که از تجربٔه الزم ادارٔه اقتصادی 

های ست  خاصی را برای پیشبرد امور دارند، ُپبرخوردار بوده و توانایی مسلکی

  . خود را از دست داده و به سیل بیکاران کشور پیوسته اند

اکنون بیشتر از هر وقت دیگر آشکار گردیده است که نا دیده گرفتن و در نهایت 

از میان برداشتن بخش عامٔه اقتصاد یک اقدام عمدی ایدیولوژیک میباشد که از 

ا اتخاذ شده  طرف کشور های کمک دهنده و مؤسسات بین المللی وابسته به آنه

  .که در پیشاپیش آن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد

، فعالیت رای احیای مجدد افغانستان تاکنوناز همان روز های اول آغاز فعالیت ب

منابع کمک دهنده در از بین بردن بخش عامٔه اقتصاد متمرکز ساخته شده 

، کارمندان عادی ملل مثاًلت برای این منظور اقدامات عجیبی صورت گرف. است

پروژه های مربوطٔه آن مقدار چند مرتبه بیشتر معاش و مصارف را از  متحد و

بودجٔه کمک های بین المللی طوری به خود اختصاص دادند که باعث خانه 

در اولین روز های حضور . ویرانی کارمندان مستحق در تصدی های عامه گردید

کردند که معاشات کارمندان دولتی و قوای خارجی منابع کمک دهنده قبول 

 نفر را در بر میگرفت به همان سطحی که قبال ۲۶۰۰۰تصدی های عامه را که 

وجود داشت بپردازند ولی مصارف در بخش مربوط به سازمان ملل متحد هر روز 

مثال یک کارمند خدماتی درین . وسعت بیشتری یافت وبه طور دیگری رشد کرد

 مرتبه نسبت به یک کارمند یک تصدی عامه که ۹۰ت توانس) یک باغبان(بخش 

این دایره هر روز . بود پول بدست آورد... دارای دیپلوم اقتصاد و انجینری 

 .وسیعتر گردید 

تمایالت ایدیولوژیک زیر نام اقتصاد آزاد و آنهم نوع بی بند و بارترین آن که 

ز سازی افغانستان ، بدون شبه در مسألٔه باتکیه گاه اصلی آن فساد اداری است

  .نتایج رقت باری از آن به میان آمده است نقش اساسی را بازی کرده و

م کارشناسان این امر را تأئید کرده اند که سبسایدی غله برای تما: مثأل

سبسایدی برای غله همچنان برای تشویق . افغانستان یک اهمیت استثنایی دارد

اما کارشناسان . ر واقع میگردددهقانان در دور شدن از کشت مواد مخدر مؤث

خارجی عمدًا مانع آن شدند تا دولت چنین سبسایدی را از منبع کمک خارجی 

در عوض آنها توصیه کردند که این دهقانان فقیر باید خود را تابع . تعیین کند

این اقدامات "کارشناسان خود اعتراف کردند که این . نوسانات بازار آزاد بسازند

! وخیمی به بار بیاورد اما در عوض دهقانان را به بازار آزاد میکشاندمیتواند نتایج 

ل از این در صورتیکه  امریکا جامعٔه اروپا و جاپان تا حا: جالب است  سوال شود"

، چرا افغانستان مجاز نباشد تا دهقانان را از این طریق سبسایدی ها کار میگیرند

 . یاری رساند؟

ستان نه تنها از مرحلٔه بازسازی و خود کفایی  اکنون واضح شده است که افغان

بلکه حتی از رسیدن به مرحله یی که بتواند مشکالت عمده را حل کند فاصلٔه 

زیادی دارد در حالیکه پول ریخته شده و گرفته شده بنام افغانستان در تاریخ 

   چنین وقت اقتصاد افغانستان هیچ  کمک اقتصادی به این کشور سابقه ندارد و 
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قیم در چنین حالت ، دولت یک دستگاه نا کارآ و ع

خواهد بود که به سختی برای بقای خود دست و پا 

لذا تصمیمی مبنی بر اینکه سکتور عامٔه . بزند

اقتصاد نادیده گرفته شود ـ و حتی تقبیح شود ـ 

بیش از همه موجب آن خواهد شد که دولت تا دراز 

مسأله یی . مدت دست بین کمک های خارجی باشد

 بدانند و که شاید کمک دهنده گان آنرا به نفع خود

اما دولت را از حداقل توانایی اقتصادی هم محروم 

  .خواهد کرد

ازسازی اقتصادی بدست نیاورده پول کالنی را برای ب

  .است

تکیه گاه ایدولوژیک کشورهای کمک دهنده همان 

نسخٔه بانک جهانی و صندوق بین الملی پول است 

 رهبری اقتصاد عامه را که بخش عامٔه اقتصاد و

، این مراجع با وجود تجربٔه افغانستان. میگیردنادیده 

کماکان به این نسخه بندی دل بسته اند و 

را در سراسر آن عده کشور هایی که  میخواهند آن

، در حالیکه  پول آنها ضرورت دارند رواج دهندبه

کررًا با این نسخه مخالفت طرف های گیرنده م

  .میکنند

ر ناری که همین چندی قبل در لندن د در سیمی

بارٔه کمک ها به افریقا دایر شد، نماینده گان کشور 

، سوازیلند و مالوی به پافشاری های زمبیا، بوتسوانا

کشورهای کمک کننده در نادیده گرفتن بخش عامٔه 

: اقتصاد درین کشور ها انتقاد کرده یاد آور شدند که

جرا درآمده اقداماتیکه درین زمینه توصیه و به ا

باعث خانه خرابی فقیر ترین اقشار این کشور ها 

شده در حالیکه اقلیت چند نفری را صاحب پول 

این کشور ها به یک . های هنگفت ساخته است

فاجعه دیگر در افریقا نیز اشاره کردند که قرار است 

در افغانستان نیز تطبیق شود و آن عبارت از قطع 

تقال آن به بخش کمک ها به بخش صحت عامه و ان

  .خصوصی است 

دی مصمم اند کشور های کمک دهنده به صورت ج

، به نحوی که خود آنرا تفسیر سیاست بازار آزاد را

میکنند ـ صرف نظر از آنکه چه نتایجی به بار 

در حقیقت امریکا و بریتانیا . میاورد ـ تطبیق کنند

افغانستان را مرجع مناسبی برای تطبیق سیاست 

برالیستی حاکم در روابط بین المللی های نیو لی

 .  تشخیص داده اند

شاید وقت آن رسیده باشد که به واقعیت های 

موجود و از جمله ساختار اقتصادی که از سالهای 

یک نظام . پنجاه عیسوی شکل گرفته توجه شود

اقتصادی که مبتنی بر کمک دایمی خارجی باشد و 

ه و روش و حتی هر در آن کمک دهنده گان را

، نی تنها م خورد و بزرگ را خود اتخاذ کنندتصمی

برای اقتصاد افغانستان مفید نخواهد بود بلکه برای 

دولتی که بخواهد آزادی عمل بیشتری داشته و 

  /.صرف دست نشانده نباشد نیز توصیه نا پذیر است

بازار آزاد در باز "تأثیر مبرم نسخٔه کوته فکرانٔه 

به چنان وضعی منجر خواهد شد " سازی افغانستان

که دولت از هیچ توانایی که انکشاف اقتصادی را 

  .تضمین کند ، برخوردار نباشد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : یاد داشت مدیر مسؤولادامهء

 ٔهمسأل«باز هم در رابطه با 
  ...»ملی

ارتجاع بر آن حاکم است، ممکن و میسر شده  

نهضت آیندٔه افغانستان با طرح سیستم . میتواند

، یادارٔه کشور بر مبنای الزامات مشخص منطقه ی

ولی آیا در اوضاع و . اتنیکی و غیره همسو است

 –احوال کنونی که ارتجاع تمامی وضعیت سیاسی 

 چسبیدِن عوامانه به ،اقتصادی را در اختیار دارد

نه به مسألٔه مسألٔه فدرالیزم یا دامن زدن عوامفریبا

 مشروعیت بخشیدن و قانونی زبان به معنی ابقاء

وجود مدعیان کردن سلطٔه ارتجاع قرون وسطایی در 

  .عوامفریب حقوق ملی نیست؟

نهضت آیندٔه افغانستان در مرامنامٔه مصوب دومین 

کنفرانس سراسری نهضت موضع خود را در قبال 

مسألٔه ملی و رابطه بین عامل اطراف و حکومت 

ما معتقد هستیم که . مرکزی روشن ساخته است

یک دولت مرکزی مقتدِر دموکراتیک در شرایطی 

 –خصوص در اطراف از نظر سیاسی که ارتجاع به 

نظامی سلطٔه بالمنازع دارد این سلطه را محدود 

ما عقیده داریم که در شرایط کنونی و به  .میسازد

خصوص ضعف صِف دموکراتیک و چپ و عدم 

حضور آن در وضعیت سیاسی کشور همٔه تالشهای 

مرکز گریزانه به ابقاء حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی 

یستم ادارٔه ملوک الطوایفی در زیر و احیای قانونی س

 ُسنتی، جنگساالران جهادی و سر نیزٔه ارتجاع

  . مافیایی موجود خواهد انجامیدترکیب

، یم در غیاب گفتمان سالم، سازندهما عقیده دار

 مسألٔه ملی بازار اکادمیک و مسؤوالنه در مورد

زاری و ، با، سود جویانهگفتگو های مخرب

 تحکیم وگسترش سلطٔه ،، برای ابقاءعوامفریبانه

 برخالف ارتجاعی با ستفادٔه ابزاری از مسألٔه ملی،

، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ارزشهای استقالل

ندٔه نهضت آی. کشور همچنان گرم خواهد ماند

، دموکرات و افغانستان همٔه نیروهای متعهد

،  را برای راه اندازی گفتمان علمیترقیخواه

 ما .رد فرا میخوانددموکراتیک و مسؤوالنه در این مو

، پیشداوری و در عقیده داریم که باید بدون تعصب

غلتیدن به منجالت جهت گیری های تباری ـ زبانی 

نهضت آیندٔه . چنین گفتمانی را آغاز کنیم

افغانستان با همٔه امکانات خود برای سهم گیری در 

  /.چنین گفتمانی آماده است

***  

  :۱۶ادامهء صفحه 

  نامه ها و پیام ها
های گرم  درود احترام و عرض سالم و اب
ه، به همه ای یقانه به همه رفقای گرانمایرف
 ! سازان افغان»ندهیآ«

همایی بزرگ  مبنی بر تدویر یک گرد تصمیم شما

. قابل قدر و حمایت کامل و باعث خوشی منست

البته . قیت های همیشگی تانرا آرزو میکنمموف

اعث خوشی  ب،اشتراک در این مجمع اگر میسر باشد

بیشترم خواهد شد که با دیدار همرزمان صادق و 

ی آینده ملت ن راه خوشبختناوفادار و راهروا

 و شنیدن پیام ها و نوید رنجدیده میهن و جهان

 سبب راحت و آرامش خاطر ،های خوشی آور در آن

گر موفقیت و کامگاری شما را در یبار د .خواهد شد

  .یکنم آرزو م،که در پیش داریدیراه

(  )نجیب شفقیار
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 :»آینده « مبصر سیاسی نشریٔه 

  »لی اپر۱۹« ٔهتوافقنام
  ای

ف ملی یی درخور آرشیتناقضنامه 
  افغانستان

سمینار «: برنارد شاو زمانی از سِر شوخی گفته بود

نی ِگردهم میآیند که به جاییست که در آن آدما

تنهایی چیزی برای گفتن ندارند تا به طور دسته 

این گفتٔه ظریف شاو در . »جمعی چیزی نگویند

مورد ِگردهمآیی هالند صدق نمیکند چون در آن 

کسانی ِگردهم آمده بودند که به تنهایی چیزهایی 

سخنگویان خواستند چیزهایی . برای گفتن داشتند

ن گفتند و برخی دیگر نتوانستند برخی از آنا. بگویند

بگویند چون یا واقعًا توانایی جسمی و فکری گفتن 

به هر تقدیر . شدند» نگفتن«را نداشتند یا ناگزیر به 

 چی تکراری و بی مزه یا ناب و –گفتنهای انفرادی 

 مسأله –بکر، چی صحیح و صواب یا سقیم و مخرب 

تهایی روای. یی نیست که باید حتمًا بر آن مکث کرد

که در عقب اینگونه گفتار ها جاری میشوند، ریشه 

، ، آیدیالوژیک، سیاسی، تباری اندیشه ییدر مواضع

 از زنده بیان این روایتها جزیی. دارند... فرهنگی و 

، به ویژه جامعه یی که گی بهنجار یک جامعه است

 در تجسم پیشتاز –بخشی از تاریخ زندٔه خود را 

 از جغرافیای خود –ش ترین و متفکرترین افراد

" سخِن دسته جمعی"و اما مسأله بر سِر . رانده باشد

دوستان ِگردهم آمده در هالند به تنهایی . است

چیزهایی گفتند ولی به طور دسته جمعی چیزی 

شاید میخواستند بر گفتٔه شاو صحه . نگفتند

گفتاِر دسته "اینک میپردازیم به بخش . بگذارند

وافقنامٔه اجالس وسیع ت«ِن آنها که زیر عنوا" جمعی

، مترقی و دموکرات افغانستان در نیروهای ملی

  . نشر گردیده است» اروپا

ناگفتٔه دسته "شایی متن این پیش از آنکه به بازگ

دست یازم در برجسته ساختن چند  "جمعی

  : آن میپردازم" نانبشتٔه نمادین"

، »ظلم«، »انسان زحمتکش«، »چپ« یممفاه

، »حاکمیت زر و زور«، »عارتجا«، »استبداد«

، »توده های خلق«، »طبقات و اقشار زحمتکش«

 قرون -تگاه حاکمٔه جهادی دس«، »دنیای کار«

، »عدالت اجتماعی واقعی«، »رفع ستم«، »وسطایی

و ده ها » دموکراسی واقعی«، »رفع بهره کشی«

مفهوم گفتماِن ُجنبش چپ انقالبی افغانستان در آن 

 ۵۶۶آیا در قطار . د نداردوجو" ناگفتٔه دسته جمعی"

اشتراک کنندٔه آن ِگردهمآیی یک تهمتن هم وجود 

نداشت که از گوشه یی با صدای رسای نیم قرنٔه 

مبارزاِن واقعی خلق افغانستان آن فضای پسقراوالنٔه 

را به لرزه درآورد؟ به یقین " نظم موجود"تسلیم به 

که چنین دوستانی فراوان بودند ولی زمینه برای 

اهم نشد تا میتوانستند سندی را درخوِر یک شان فر

ِگردهمآیی سازندٔه جنبش چِپ دموکراتیک به 

  .تصویب برسانند

، حکم به حکم حال نکته به نکته، مفهوم به مفهوم

  .این سند را مورد بررسی قرار میدهم

 دستوری و -نخست در بارٔه نحؤه پرداخِت زبانی 

چگونه گی سبک نگارِش آن باید گفت که 

هی در تاریخ جنبش انقالبی و دموکراتیک هیچگا

افغانستان نوشته یی با چنین ُسبکباری و بیگانه از 

مجموع "فروغناکی زبان موالنا و بیدل و حافظ به 

ارایه " نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان

منوا جا دارد که با سیمین دردمند ه. نگردیده است

نش ، روشنای، خالآسمان خالیست«: شد که میگفت

  »را کی ُبرد؟

و اما از نگاه محتوا و متن به باز گشایی این اثر 

  :  میپردازیم– برای عبرت –ماندگار 

  :  در بنِد یک آمده است-۱

کمیسیون سازماندهی و هماهنگی امور اروپایی ...«

  » .توظیف میگردد

بقیه سند به کمیته تبدیل شده که در ( کمیسیون 

را » امور اروپایی«توظیف گردیده است تا ) است

ولی دریغا . ، آنها را هماهنگ سازدسازماندهی کرده

؟ از قرار معلوم »امور اروپایی«که معلوم نیست کدام 

پارلمانی در اروپا از سوی تمام کشورهای اروپایی 

را »  اروپاییامور«توظیف گردیده است تا 

به یقین که ! ، آنها را هماهنگ سازدسازماندهی کرده

امور اروپایِی اروپا » توافقنامه«ده گاِن منظور نماین

. نی بل امور اروپایی سازمانهای خودشان بوده است

یک . در اینجا دیگر به تناقِض عجیبی میرسیم

سازمان چگونه به یک کمیتٔه ساخته شده از نماینده 

گاِن سازمانهای دیگر و افراد مستقل غیر سازمانی 

سازماندهی را »  اروپایی اشاموِر«وظیفه میدهد تا 

گیریم که این توظیف از . ، هماهنگ سازدکرده

الزمٔه چنین ! سوی یک گردهمایی هم باشد

تصمیمگیری ها این است تا سازمانهای نامبرده از 

قبل تعدیالتی را در اساسنامه های شان وارد آورند و 

» امور اروپایی شان«در آنها تذکر دهند که منبعد 

 که خود در توسط یک کمیسیون و کمیتٔه دیگری

تا آنجا که از . آن در اقلیت اند سازماندهی میگردد

انتشارات و اسناد رسمی سازمانهای شرکت کننده 

در اجالس برمیآید، هیچ یک تا کنون چنین تعدیلی 

این . را در اسناد ُبنیادی خود درج نکرده اند

تصمیمگیری عجوالنه را میتوان با دو امکان منطقی 

  :توضیح داد

یی سوا و مافوِق ارگانهای تصمیم گیرندٔه نیرو: یک 

این سازمانها وجود دارد که در بیرون از این سازمانها 

شانرا سازماندهی » اموراروپایی«صالحیت دارد تا 

کند و کمیتٔه نامبرده را به حیث یک ویترین 

این نیرو یا باید وسایِل . نمایشی ایجاد کرده است

مؤثری را در تحمیلی ارعاب انگیز یا ذرایع تطمیعی 

اختیار داشته باشد تا به چنین هدفی با این سهولت 

دست یابد و امور سازمانهای نامبرده را در اختیار 

  . خود قرار دهد

یا این سازمانها هنوز ماهیِت سازمان واقعی را : دو

ارادٔه دسته «عنی به حیث یک ، یندحاصل نکرده ا

 تبارز نکرده اند که بتوانند تمام امور »جمعی

، زیر را از طریق ارگانها و شعبات مشخصازمان س

توظیف . رهبری مقامات ذیصالح، سازماندهی نمایند

دیگران برای پیشبرد امور خودی نمایانگر ضعف 

 !سازمان است

پس توظیف یک کمیتٔه بیگانه جهِت سازماندهی و 

، نمایانگر مانهماهنگ ساختِن بخشی از وظایف ساز

مانهایی که به ساز. عدم پخته گی سازمان است

تنهایی توان سازماندهی امور خودی را ندارند چگونه 

خواهند توانست امور دیگر سازمانها و در مجموع 

  ! ُکل ُجنبش را سازماندهی کنند؟

-۲  : آمده است۲در بند  

به رهبری بخش های اروپایی احزاب ... اجالس«

اشتراک کننده در این اجالس صالحیت میدهد که 

ر از تاریخ تدویر این اجالس وسیع الی دو هفته اعتبا

کمیته را در تفاهِم مراکز احزاب نامبرده در داخل 

  » ...کشور جهت کار

اجالس رهبری بخشهای اروپایی احزاب اشتراک 

در آغاز چند ! عجب. کننده را صالحیت میدهد

آیی سازمان باهم یک کمیسیون تدارک یک گردهم

ضای ، ِگردهمآییی از اعرا تشکیل میدهند؛ بعد

   .سازمانها و افراد مستقل و غیر سازمانی برپا میگردد
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و در پایان همین ِگردهمآیی است که به رهبری 

 صالحیت سازمانهای برگزار کننده و دعوت کننده،

، به مهمانان، در فرجاِم مهمانی!! ارزانی میدارد

در تفاهم با کالنتر  میزبانان صالحیت میدهند تا

معلوم نشد که ! ، داخل منزل شان شوندکوچه

 سال از عمر شان را در ۴۰دوستانی که در حدود 

سازمان و سازمانبازی گذشتانده اند چگونه این اصل 

ابتدایی سازمانی و سیاسی را از نظر انداخته اند که 

های رهبری کنندٔه صالحیت یا از سوی ارگان

ارزانی ...) ه مرکزی وغیره، کمیتکنگره(سازمانها 

میگردد یا از سوی یک مجلس مؤسسان یا 

  . اساسگذار

درست این میبود که رهبریهای سازمانهای نامبرده 

به سازمانهای اروپایی شان صالحیت میدادند نی 

پس صالحیت کمیتٔه نامبرده فاقد . یک ِگردهمآیی

  ! هر گونه اعتبار سازمانی و سیاسی است

  :انیم میخو۳ در بند – ۳

در روشنی اندیشه ها و مسایل سیاسی ... کمیته  «

  »...با اهمیت که در این جا مطرح گردید

،  تاکنون هیچگونه تیزس های تیوریک، سیاسی:الف

 اقتصادی از نام اجالس نامبرده به نشر -اجتماعی 

پس معلوم نیست که منظور از . نرسیده است

کدام نوع » اندیشه های مطرح شده در اجالس«

اندیشه هاست؟ همانهایی که وجود کشوری به نام 

افغانستان را زیر سوال میبرند؛ آنهاییکه تمام مصایب 

؛  ناشی از حاکمیت پشتونها میدانندکشور را

آنهاییکه حاکمیِت نیولیبرالیزم را یگانه راه نجاِت 

افغانستان میپندارند یا آنهاییکه بر مواضع منافع 

  ند؟ زحمتکشان افغانستان تکیه دار

. »یاسی با اهمیتمسایل س... در روشنی  « -ب 

است و » نا روشن«، در نفس خود یک مسأله! شگفتا

حلیل قرار گیرد تا بازگشایی باید مورد ارزیابی و ت

مباحثاِت » روشنی مسایل«چگونه میتوان در . گردد

در گزارٔه نامبرده به جای . با ثمر را راه انداخت

و استقامتهای طرحها «باید » مسایل سیاسی«

از آنجا که چنین طرحها و . آورده میشد» سیاسی

استقامتهای سیاسی به حیث یک خِط راهنمای 

، نگارنده سیاسی در اجالس نامبرده وجود نداشتند

به حیث محراق » مسایل سیاسی را«، ، با عجلهگان

  ! مباحثات قرار دادند

پیشنهادات  ...کمیته«: درهمین بند آمده است

م مشترک در ا در جهت ایجاد پالتفورمشخص خود ر

، ائتالف ها و در صورت راستای تشکل اتحاد ها

امکان تا سرحد تأسیس سازمان واحد سیاسی طرح 

و به رهبری احزاب خود در داخل کشور ارایه 

  .»میدارند

، اتحاد ، ائتالف(ونه پدیدٔه سیاسی از آنجا که سه گ

سه ، باید ندمطرح گردیده ا) تأسیس سازمان واحد

، یکی برای اتحاد:  نظر گرفته میشدگونه پالتفورم در

 دیگر هم برای تأسیس یکی برای ائتالف و یکی

، نی یک پالتفورم مشترک برای هر سازمان واحد

، ائتالف بعد باید پرسید که اتحاد با کی! سه امکان

 متشکل از کدام افراد و باکی و سازمان واحِد

ه در زمینٔه احتماالِت ؟ نگارنده گاِن توافقنامسازمانها

موضوع . نامبرده کوچکترین اشاره یی نکرده اند

 پوشیده مانده – البد عمدًا –چون راِز سر به ُمهری 

  .است

 این پالتفورم را به رهبری سازمانهای«و در نهایت 

پس معلوم نشد ! »خود در داخل کشور ارایه بدارند

این حلقات و سازمانهایی که رهبری داخل کشور 

ندارند و این شخصیت های مستقل سیاسی که 

سازمان ندارند برای کدام خدمت به این کمیته 

  دعوت شده اند؟

 باز هم به همان تناقض ۴در بند  -۴

  : گوییهای باال برمیخوریم 

کمیته وظیفه دارد تا در تحت نظر شورای اروپایی «

راکز احزاب خویش اقدامات عملی را مرعی و م

، حلقات و بازهم معلوم نیست وظیفٔه نهادها. »دارند

، ، چون اینان فاقد حزبل کدام استافراد مستق

  .شورای اروپایی و رهبری داخل کشور اند

 : آمده است ۵در بند  -۵

به اساس طرح های سازنده ... کمیته وظیفه دارد « 

  »...و اسناد پایه ئی این اجالس 

تا هنوز هیچگونه طرح سازنده و سند پایه یی به جز 

از سوی اجالس نامبرده به » توافقنامه«از همین 

  .نشر نرسیده است

ی که ادعا دارد تمام چنین است متن توافقنامه ی

، دموکراتیک و مترقی را بر اساس خود نیروهای ملی

روشنفکران دموکرات و مبارزان جنبش ! متحد سازد

ز افغانستان که با فرهنگ چپ افغانی چپ دگرگونسا

خو گرفته، خود داوری خواهند کرد که آیا میشود 

حرکت مترقی کشور را در گرو مجریان سندی 

 ساختاری و –گذاشت که به جز تناقضهای سیاسی 

، ، دگرگونساز و مردمیتن مواضع چپکنار گذاش

 اپریل و ۱۹گردهمایی  !درونمایٔه دیگری ندارد

 از آن بازگویندٔه این واقعیت تلخ اند توافقنامٔه حاصله

که بسا از سازمانها و حلقات بازمانده از حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان و سازمانهای همسان آن 

. شان دیگر به بنبست رسیده اند" شکل کنونی"در 

چپ در داخل این سازمانها یا گرایشها و عناصر واقعًا 

ل را در بدل یک شک" شکل امروزی" ، و حلقات

یک سازمان واحد چپ " متعالی تر در وجود 

نبست فرا میروند نفی  میکنند و از این ُب" افغانی

 با راه اندازی مجمع آنچه نهضت آیندٔه افغانستان(

، مترقی و دموکراتیک به حیث یک نیرو های چپ

) روند تشکل سراسری چپ افغانی مطرح کرده است

لیان یا جنبش چپ و دموکراتیک افغانستان برای سا

از این . درازی سوای تاریخ کشور به سر خواهد برد

  !!دو راه یکی را باید انتخاب کرد

***  
  :پوهاند مجاور احمد زيار

  يه اللهنده روده
  يه د سپين غر له سپينو سترګو

  رابهانده روده،
  يه مست څپانده
  !اللهانده روده

  دا ترانې
  چې د څپو پر شونډو ستاکړي

  غځونې هسې،
  زخمي زړهزما پر ژوبل 

  راوروي تېر هېر يادونه 
  پرله غښتي پسې،

  هغه کيسې چې يې يو ته پرې خبر،
  !خو يې بل هېچاته ويالی نه شې

  ته وا،
  زما په څېر دې زړه

  له ناويلو ويرژړلو داستانونو ډک دی
  او بس راباسې يې د زړه له تله

  د ګونګو ګونګو فريادونو،
  ...ترانو په ژبه

  ده،يه لولنګره اللهانده رو
  يه دسپين غر له سپينو سترګو

  !رابهانده روده
  

  
  
  

    )٠٨ -۴-١۶مزينه، (
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  »موسی آتش«
 مردی از تباِر افسانه 

. سکوتی سنگین بر برج و باروی شهر کابل چیره بود

 نفرینی که ، چون، از آن سوی سده هااستبداد

را از فریاد باز ، حنجره ها ابدیت را تداعی میکرد

داشته بود و سیمای آدمها از صحیفٔه کاهی دیوار ها 

  .کمرنگتر جلوه میکردند

 

.  به مکتب حبیبیه سپردند۱۹۴۴سال او را در 

افغانستان در جنگ دوم جهانی شرکت نکرده بود و 

خلق » شوربختی آراِم «غمنامه های فاجعٔه اروپا 

موسی آتش در مدرسه . افغانستان را تکان نداده بود

آگاهی های متداول را حاصل کرد و آهسته آهسته 

وی در . کتاب و فرهنگ کشانیده شدبه سوی 

، در ، غنی تر از کتابهاهمید که چیزیجوانی ف

سرگذشت آدمهای دور و پیشش نهفته است و آن 

زنده گی واقعیست با همه ابعاد متناقضش و با همه 

 در البالی اشعار بزرگان .جلوه های آزار دهنده اش

و ، سیال بودن اندیشه را آموخت و در خم ادب دری

. را تجربه کرد» نی گفتن«، ی کوچه های فقرپیچها

، این »قف بشکافیم و طرحی نو دراندازیمفلک را س«

بود ، مصراعی که او را به سوی فردا های  ناشناخته 

ولی فردا های وارسته از بندو استبداد رهنمون 

  .میشد

دو سال از آغاز تکیه زدن هاشم خان بر اریکٔه قدرت

چادر سیاه ستم شرقی به شهر و روستا . میگذشت

در چنین شامگاهانی از تاریخ . گسترده بود

 جون ۱۰افغانستان بود که موسی آتش به تاریخ 

 هجری ۱۳۱۶ جوزای ۱۰ میالدی مطابق ۱۹۳۵

شمسی در شهر غمزدٔه کابل در خانواده یی از 

پدرش افسری بود با . نورستان دیده به جهان گشود

، آزاده گی و روح سرکشی. و وطندوستشهامت 

قامت افرازی در برابر اقتدار، ویژه گیهایی بودند که 

آهسته آهسته بر شخصیِت موسی آتش نقش 

، در شبکٔه سی در دامان عطوفت مادریمو. میبستند

، در جامعه  یی از روابط فیودالی آن روز گارگسترده

ثل این که شفافیت زنده گی م. گام گذاشت

، تا آخرین آیینه یی بود که او را تا فرجام، کودکیش

نفسها، به بیرون نمایان میساخت و از او آدم ُسترده 

رین راسته با نکو تاز هر گونه غبار ، فردیتی آ

  . ، میتراشیدسجایای انسانی

، تفکر و پراتیک او جامعه ، عرصٔه اساسی زیست

ه تجربه کرد و جامعه را نخست در آموزشگا. گردید

ا ب. در محافل ادبی و اجتماعی فعاالنه شرکت کرد

روشنبینی یک نو خاستٔه جستجو گر، با دلهرٔه یک 

، از البالی شعر دری رگه های »انسان عاطفی«

را میپالید و دیگران را با » وضع موجود« پرخاش به 

وضع «او تا پایان عمر به . خود همراه میساخت

.  برآمد» وضع دیگر«نی گفت و در پی » موجود

شهنامٔه فردوسی را همیشه میخواند و از آن روح 

حماسی را در بیغوله های روان پرخاشگر خود 

، مفهومی بود که در آن »آوردگاه«. رسوب میداد

او رزم آوری . همه زنده گی خود را مستحیل میکرد

» آوردگاه«بزرگ شد و در » آوردگاه«شد که در 

  .جان داد

پس از فراغت از لیسٔه حبیبیه به پوهنحی طب 

ی رهایی ُکل او میخواست در کنار مبارزه برا. رفت

انسانهای مشخص «، در رهایی بشر از رنج و بدبختی

  . نیز سهیم گردد» از درد و بیماری

در آستانٔه اساسگذاری جریان دموکراتیک خلق 

افغانستان با پیشگامان جنبش انقالبی کشور همراه 

 شخصیتهای برازندٔه آن روز گار چون غالم با. شد

، سلطانعلی ، ببرک کارمل فقیدحمد غبار فقیدم

، حیدر ، داکتر قاسم خالدد، بارق شفیعیکشتمن

مسعود فقید و ده ها نام آور دیگر به تالش سازنده 

برای رهایی خلق افغانستان از چنبرٔه استثمار و 

موسی آتش چهرٔه تابناک . استبداد تالش کرد

 انقالبی کشور بود که مجهز با جهانبینی حرکت

علمی نقش برجسته یی را در ایجاد حزب 

  . دموکراتیک خلق افغانستان بازی کرد

 

درجٔه دوکتورا در طب در والیات پس از حصول 

 بی بضاعت پرداخت و چندی   به درمان مردِمورکش

وی در  .هم در ادارات مسلکِی طبی دولت کار کرد

افغان نقش به سزایی را ایفاء سل انقالبیون نپرورش 

هیچگاهی از مواضع چپ ُبنیادی عقب نرفت و . کرد

علی الرغم فشار های عدیده یی که از سوی 

حاکمیت بر او وارد میشد در سنگر زحمتشکان با 

  . استواری باقی ماند

 همراه با هزاران مبارز دادخواه حزب ۱۹۷۸در سال 

. ده شددموکراتیک خلق افغانستان به زندان افگن

دستگاه حاکمیت جهنمی امین از او هراسی ویژه 

داشت چون او با وجاهت بزرگ سیاسی و اجتماعیی 

که داشت میتوانست مردم نورستان را در برابر 

همین ترس دستگاه حاکم . حاکمیت بسیج نماید

 دسامبر ۲۷در . بود که او را از مرگ نجات داد

ولت  د از زندان رها شد و تا فروپاشی حزب۱۹۷۹

، ترقی و دستیابی به دموکراتیک در خدمت امر صلح

از . رفع مناقشات داخل کشور قرار گرفت

اساسگذاران جبهٔه ملی پدر وطن بود و انرژی بزرگ 

با . ار دادخود را در خدمت مصالحه و قطع جنگ قر

، موسی آتش همانند استقرار حاکمیت جهادی

در هزاران مبارز پیشرو افغانستان راه مهاجرت را 

  . پیش گرفت و در کشور سویدن پناهگزین شد

 هنگامی که الیگارشی ۲۰۰۰موسی آتش در اپریل 

نهضت «طالبی بر کشور بیداد میکرد از اساسگذاری 

به حیث ادامه دهندٔه آرمانهای » آیندٔه افغانستان

آغازین جنبش دموکراتیک خلق افغانستان با گرمی 

پیشقراول روه استقبال کرد و خود را جزیی از این گ

  وی با فروتنی . معرفی کرد ،در نوسازی جنبش چپ



  ه شورای مرکزیئیت اجرایهئیهء اطالع       
  » افغانستانهءندینهضت آ«      
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 همیشه خود را دانشجوی مدرسٔه جنبش ،شگرفی

را نمادی از » آینده«چِپ افغانی معرفی میکرد و 

وضع «به » نی گفتن«تداوم همان طلیعٔه آغازین 

تخار دارم که اف«: ها میگفت بار. میشمرد» موجود

در این واپسین لحظه های عمر با پیشتازترین 

نهضت . حرکت سیاسی کشور همراه هستم

، این شریفانه ترین ه دهیدآینده را ادام

 موسی آتش در .»!کاریست که میشود کرد

دومین کنفرانس سراسری نهضت آیندٔه افغانستان 

به عضویت شورای مرکزی نهضت برگزیده شد و تا 

. رهبری نهضت نقش فعال داشتاخیر عمر در 

آخرین تالشهایش در راه تحقق آرمان امروزی 

وی برای ساختن یک حزب : مبارزان چِپ افغانی بود

بزرگ سراسری چپ دموکراتیک از هیچگونه تالش 

  . دریغ نکرد

 چشم از ۲۰۰۸ جون ۱۴دوکتور موسی آتش در 

نامش، خاطره اش و اندیشه های . جهان بست

 کتیبٔه حرکت پشروندٔه ، پیوسته درروشنش

راه این .  اجتماعی افغانی حک خواهد بود-سیاسی

مبارز نستوه و سترگ به وسیلٔه همراهان وفادارش 

   .ادامه خواهد یافت

افتخار به چنین مردی که عمری در سنگر دفاع از 

  !مظلومان زانو زده بود

)اداره )

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :از داخل کشور احمدی

  زم حاکمیونالیناس
 و اثرات ناگوار آن در زنده گی جوانان افغانستان 

، اقتصادی و  در کنار دشواری های زیاد سیاسی

اجتماعی موجود در کشور یکی هم برخورد سمتی، 

ای با استخدام جوانان مستعد ، قومی و قبیله  زبانی

  ۰به کار در کشور ما افغانستان است

حلقات و گروه های مختلف حاکم در دولت کنونی 

 ٔهافغانستان اختالفات ناسیونالیستی را در جامع

کثیرالملیت افغانی به حمایت استعمارگران جهانی 

شعله ور ساخته از آن برای استحکام پایه های 

  ۰قدرت خود سود می برند

ردم افغانستان در حالیکه هویت روشن تاریخی م

 ٔهبیشتر از پنجهزار سال داشته و اوراق تاریخ گذشت

آنها را افتخارات فراوان فرهنگی رقم می زنند و 

 صرف نظر از پیوند های خانواده گی  آنند تأهشایست

، قومی و زبانی از تساوی کامل حقوق  ، قبیله ای

انی برتری شهروندی مستفید باشند، برعکس قرب

 جوئی های ناسیونالیستی گردیده رنج و عذاب

استعمارگران خارجی  ۰بیشمار را متحمل می شوند

مین منافع أخاطر ته نیز دایمأ سعی ورزیده اند تا ب

خویش با استفاده از شعار های دفاع از حقوق بشر، 

دموکراسی و غیره از اختالفات ایجاد شده توسط 

بحران را در حالت جنگساالران بهره گیری کرده 

حفظ و تداوم نگهدارند و از این طریق سود بیشتر را 

 آنها برای رسیدن به مقاصد ۰نصیب خود گردانند

 داخلی را که ٔهشان گروهی از عناصر دست نشاند

 از افراد جاه طلب، معامله گر و منفعت جو ًاعمدت

متشکل اند گردهم آورده وارد کارزار می 

ه از زوایای ناسیونالیزم برخورد غیر عادالن۰سازند

 استخدام و اشتغال باعث وارد آمدن ٔهنسبت به مسأل

 محکم و جبران ناپذیری بر روان جوانان ٔهضرب

مستعد به کار ما می گردد که در نتیجه آنان را به 

  ۰یاس و ناامیدی در قبال آینده می کشاند

جوانانی که تازه از پوهنتون ها فارغ میشوند و قصد 

دارند با اشتیاق و عالقه مندی تمام در راه خدمت به 

مردم گام بگذارند همینکه با فضای مکدر و ناسالم 

در ادارات دولتی و سیاست کادری زیانبار مسئولین 

 دولتی مواجه میگردند آرزوها و برنامه های ٔهبلند پای

 نقشی بر آب یافته مایوسانه دیار را برای آینده خود

طور مثال جوانان فارغ التحصیل و  ۰را ترک میکنند

یا دیگر اشخاصی که قصد کار یابی در یک وزارت، 

ریاست و یا نهاد های مشابه دارند تنها از طریق 

، وکالی  سا، مقام های بلند پایهئشناخت با وزرا، رو

 ولسی جرگه و یا پرداخت پول گزاف می توانند

اقبال استخدام را نصیب گردند در غیر آن سرنوشتی 

جز پیوستن به کاروان دیگر بی سرنوشتان در انتظار 

  ۰شان نیست

 ایجاد شده تحت نام اصالحات اداری و خدمات ٔهادار

ملکی توسط رئیس جمهور تا هنوز از وضعیت یک 

نهاد نمایشی خارج نگردیده و هیچ شخصی را بر 

ابت آزاد و فعالیت های اساس لیاقت، شایستگی، رق

 در این اداره و ادارات دیگر ۰کاری تقرر نداده است

روابط بر ضوابط تسلط دارند و افراد تنها مصروف 

،   لیاقت۰مقام و موقف سازی برای خود اند

، سابقه  ، توانائی مدیریت  تحصیلٔه، درج شایستگی

 کاری قربانی حاکمیت ناسیونالیزم گردیده ٔهو تجرب

  ۰زشی ندارندهیچگونه ار

وقت آن رسیده است تا مردم غیور، شجاع و 

آزادیخواه ما متحدانه در برابر ناسیونالیستان جاه 

طلب، معامله گر و جنگ افروز دژ مقاومت برپا 

نموده درفش مبارزه برای استقرار دموکراسی واقعی 

  /۰و عدالت اجتماعی را به اهتزاز درآورند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

که عمدتًا به ارتجاع سنتی و هیئت حاکمٔه کنونی 

کراسی وابسته به امریکا و همپیمانهای آن تعلق دارد تکنو

 کشور عاجز در عمل نشان داد که از حل مسایل پیچیدٔه

کنار ماندن و کنار گذاشتِن نیروی روشنفکرِی . است

دموکرات، چپ و مترقی از وضعیت سیاسی جاری کشور 

منجر به اشغال ُگسترٔه فعاِل اپوزیسیون توسط ُبنیاد 

 پاکستانی -گرایان افراطی مذهبی عمدتًا نیروهای طالبی 

  .گردید

نقض ،  اقتصادی–اری فقر و بیکاری، ارتشاء و فساد اد

رایی های مردم و ملکیت قوق بشر، غارت و غصب داح

، گسترش شبکه های مافیای مواد مخدر و های دولتی

جنایات سازمان داده شده و مصایب بیشمار دیگر سبب 

بحران . یاس و نارضایتی فزایندٔه مردم گردیده است

در تمام ابعاد زندگی گسترده تر و عمیق تر شده 

داد خواهانٔه مردم رو به است و در نتیجه موج فریاد 

در اوضاعی چنین پیچیده که . افزایش نهاده است

 ترین نیازهای خلق مرفوع نگردیده مقدمترین و ابتدایی

، اجتماعی و فرهنگی ند ، بازسازی ُبنیاد های اقتصادیا

 این واقعیت. به شعاری عوامفریبانه مبدل گردیده است

    ، افغانستان در  درگیر های  در مطبوعاِت کشور های تلخ
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، حکومات و نواخت انتقاد آمیز بازتاب یافتهبا 

مقامات عالیٔه این کشور ها را به سوی بی ثباتی و 

تجدید نظر در سیاست های کلی شان در قبال 

  . افغانستان میکشانند

بار زنده گی مردم و بیداد وحشیانه یی که وضع اسف

، ترین برگهای تاریخ افغانستان استآور سیاه  یاد

را نسبت به دوراِن " افسوس" شکلگیری نوعی 

حزب ( حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

درکنار .  انددر اذهان عامه ممکن ساخته) وطن

 سیاسی کنونی -، فضای ذهنی واقعیتهای تلخ عینی

از هر وقت دیگر به طور طبیعی برای تشکل بیش 

، دموکراتیک و مترقی جهت از سر های چپ نیرو

. گیری فعالیت های منسجم مساعد گردیده است

عدم استفاده از این فضا عقبگرد تاریخی کشور را 

  .دوامدار خواهد ساخت

 وضعیت سیاسی کشور به طور قانونمند نیازمند 

چپ و حضوریابی یک نیروی بزرِگ سیاسی 

 تا بر اساس آن تضاد های زیر ،دموکراتیک است

 اقتصادی مجرا های حل پیدا –بنایی اجتماعی 

تسلط عام و تام و همزماِن ارتجاع قرون . دنکن

 روند انکشاف ،وسطایی در حاکمیت و اپوزیسیون

تنها . بست تاریخی کشانده است کشور را به ُبن

حضور نیروهای دموکراتیک، مترقی، چپ و 

  امکاِن برونرفت از ُبن،واه در وضعیت سیاسیصلحخ

  . بست را فراهم خواهد ساخت

بر ُبنیاد این تحلیل باید حضور یابی یک  نهاد بزرِگ 

دموکراتیک، مترقی، چپ و صلحخواه را در وضعیت 

سیاسی به شعاِر اساسی ُجنبش تبدیل کرد و بر 

 فعالیتهای تمام این نیرو ٔه زمانمحور آن در این بره

  .ا عیار ساخت و تشدید بخشیدها ر

 اپریل هالند در ۱۹ در بحبوحٔه تدارک ِگردهمآیی 

،  ها و سازمانهای واقعًا پیشروندهاثر تالِش نیرو

، همگرایی و وحدت در درون سازمانهافضای جدیِد 

حلقات و مبازان دموکرات افغانی در داخل و خارج 

 آنگونه که در –این فضا . کشور شکل گرفته است

 هم به حیث نیازمندی عینی –تذکر رفت باال 

جامعه و هم در اثر پیکار و تالش سازمانها و رفقای 

  . پیشرو تکوین یافته است

ه یک نیروی جاذبٔه توحیِد تبدیل کردن این فضا ب

، ابتکار ها و تحلیلها که در نهایت به ارایٔه ظرفیتها

یک طرح قانونمنِد تشکل سازمانی بر اساس یک 

دوین شده و یک ساختاِر تشکیالتِی برنامٔه علمًا ت

یاسی داخل و خارج همخوان با شرایط پیچیدٔه س

، وظیفٔه تمام رفقا و مبارزاِن چپ کشور منجر گردد

 این »نهضت آیندٔه افغانستان«. و دموکرات است

وظیفه را با سرافرازی در برابر خود قرار داده و برای 

  . تحقق آن باپیگیری تالش میکند

 ۱۹ی که پس از ِگردهمآیی  در وضعیت جدید

، ما به رفقای گرانقدر ریل به وجود آمده استاپ

 تا حرکِت بعدی همگرایی را به ،پیشنهاد میکنیم

  : گونٔه زیر سامان دهیم

 

خطرات آن برای جنبش چپ افغانی در مرحلٔه 

یت همه جانبٔه ارتجاع قرون وسطایی حاکم

، »راگماتیزم یا اتحاد پ« ، » حاد پراگماتیزم و ات«

 .و رابطٔه جداگانه برای چپ افغانید

غانی ایدیالوژی حاکم و دشواریهای چپ اف: ۸

برای ترویج اندیشه های علمی، پیشرو و 

؛ چگونه گی و مسایل تکوین یک زبان رهاییبخش

جدید برای چپ افغانی در محدودٔه ناگزیریهای 

یت قرون ترمینالوژیِک ناشی از سیادت ذهن

 .یوسطای

راه اندازی یک نشست بزرگ بحث واقعی و : نخست

نخستین مجمع " ان تبادل نظر سازنده زیر عنو

، چپ و صلحخواه جنبش دموکراتیک، مترقی

 ، حلقاتر از سوی سازمانهاتا سه ماه دیگ" غانستاناف

نخستین " و شخصیتهایی که برای راه اندازی

تمام . توافق کرده بودند" نار چپ افغانیسیمی

نخستین " زاری اقداماتی که تا کنون در راستای برگ

صورت گرفته در امر تحقق " سیمینار چپ افغانی

  .نشست فوق متمرکز گردد

نیرو های چپ و : همبسته گی بین المللی: ۹

دموکراتیک افغانی و چشم انداز سهمگیری در 

داعیٔه جهانی زحمتکشان و ایجاد یک اتحادیٔه 

 .منطقوی نیرو ها و سازمانهای دموکراتیک 

۱۰ :............. 

۱۱ :............ 

موضوعات با پیشنهاد های  لیست :ادداشتی

ان و دوستان تکمیل خواهد ند، دانشم، رفقاسازمانها

  .گردید

بخش از  میتوان موضوعات زیر را به حیث یک

  :تیماتیِک مورد نظر در این نشست مطرح کرد

ضرورت تاریخی حضور یک نیروی منسجم چپ : ۱

 وصلحخواه در زنده گی و دموکراتیک ومترقی

 .سیاسی کشور

سازمانها و کمیسیون وسیعی از نماینده گان : دو

، مترقی و صلحخواه و حلقات چپ، دموکراتیک

شخصیتهای غیر سازمانی جهت تدارک کار بر 

نخستین مجمع جنبش دموکراتیک،  "ریگزا

  .تشکیل گردد" ، چپ و صلحخواه افغانستانمترقی

چگونه گی وضعیت ترکیب طبقاتی در افغانستان : ۲

 .مروز و بازتاب آن در عرصٔه سیاسیا

ی و همبسته گی ملیتها و اقوام بر وحدت مل: ۳

محور همبسته گی زحمتکشان و دفاع از منافع 

 چپ و نقش عنصر سیاسی: ِی مردمعموم

در ) زبانی ، فراانتراتنیک ، فراملیتی( موکراتیک د

ابٔه ُبنیاد دواممندی تقویت این همبسته گی به مث

 .دولت مرکزی

، شخصیتهای ، حلقاتازمانهای از  ستا کنون شمار

مستقل جنبش دموکراتیک و چپ آماده گی شان را 

برای شرکت در کمیسیون اعالم کرده اند که اسامی 

شان همراه با هویت نماینده گان سازمانها و حلقات 

  .به اطالع رفقا و دوستان رسانده خواهد شد

قات و شخصیتهای دیگری که ماهیت ، حلسازمانها

راتیک ، مترقی ، چپ نخستین مجمع جنبش دموک"

را تایید میکنند و خواهان " و صلحخواه افغانستان

، به اسرع همگیری در کار کمیسیون تدارک اندس

  .وقت به آدرس زیر تماس بگیرند

وضعیت کنونی سازمانها و حلقات متشکله از : ۴

مانهای فروپاشیدٔه چپ دیروزی انده های سازبازم

، گرایشهای برنامه یی و سیاسی آنها و کشور

 ۱۹شکلگیری حرکتهای تازه پس از گردهمایی 

ایگاه اجتماعی اپریل؛ سازمان چپ دموکراتیک و پ

 ؛آن در شرایط کنونی
نخستین مجمع " ارکاولین اجالس کمیسیون تد

، چپ و صلحخواه جنبش دموکراتیک، مترقی

کمیسیون از . عنقریب دایر میگردد" افغانستان

، پیوسته رفقا رفت امور مربوط به مجمع نامبردهشپی

  .و هموطنان را مطلع خواهد ساخت

، سیاست ، جهانبینی و پراتیک سیاسیاندیشه و : ۵

ضرورتها و ، دشواریها: کریسازمان و نظام ف

 .تناقضات

اصول و خطوط یک برنامٔه حد اقل یا یک : ۶

ازمانی برای یک تشکل چپ و  س–پالتفورم سیاسی 

 .مترقی

شورای مرکزی نهضت آیندٔه  هئیت اجراییٔه

  .افغانستان

  ۲۰۰۸مطابق اول می ۱۳۸۷ثور ۱۲مورخ 
  )پایان(  روش سیاسی؛  تا   فلسفی بینش از : پراگماتیزم : ۷
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 :قدوس زریر

   و کار ُبرد»جهاد« پدیدٔه
   ابزاری مذهب

واقعیت مسلم اینکه دین اسالم معنویت مسلط در 

 و جوامع اسالمی بوده اثر گذاری روانی آن از هزار

ینسو در تمام عرصه های  بد و اندیصد سال چهار

کار ناپذیر زنده گی مردمان این جوامع مشهود و ان

 فاکتور معنوی در زنده گی ٔهاست و نباید به مثاب

اجتماعی مردم کم بها یابد اما وقتی دین اسالم 

 دستیابی به اهداف نامشروع سیاسی و مقاصد ٔهوسیل

قرار می گیرد، از راستای پیامش " دنیوی"ناجایز 

خوت اسالمی، صلح و صفا و خیر به مبنی بر ا

 کشانیده می شود و در سمت غیر از آنچه کجراهه

که نیازمندی های معنوی جامعه مطالبه می نمایند 

سوق می یابد که سرانجام باعث بروز خشونت در 

انواع مختلف آن می گردد، باید پرسید که چه باید 

  کرد؟

افغانستان کشوری است که در درازنای تاریخ 

ن و معاصر خود بارها قربانی ابزار سازی پیشی

احساسات و عواطف مذهبی مردم گردیده از این 

 خشن ۰ بحران نگهداشته شده استٔهطریق در ورط

ترین نوع اینگونه ابزار سازی، سه دهه پیش با 

در حیات سیاسی کشور " جهاد "ٔهپیدایش پدید

هم پاشی نظم زنده  ظهور کرد که تداوم آن باعث از

بت های فراوان اقتصادی، اجتماعی و گی و مصی

  ۰فرهنگی گردید

دور از احتمال نیست که نظام های سیاسیی به 

میان آمده از حرکت های قهر آمیز، آنهم اگر به 

خشونت و سرکوب ادامه دهند در آتیه مخالفت و 

واکنش های خشونت بار می آفرینند و با مقاومت 

 باید در همانند روبرو می گردند اما مقاومت همانند

 تنظیم ًا سیاسی دقیقٔهیک انسجام ساختاری با برنام

شده در جهت استقرار عدل و انصاف صورت گیرد تا 

 نه اینکه در شکل دیگری از ،وضعیت را بهبود بخشد

 ۰بیداد گری با وسیله سازی مذهب تبارز نماید

مال خشونت در مراحل آغازین حاکمیت حزب اِع

توانست از پیامد دموکراتیک خلق افغانستان نمی 

های ناگوار و اسفناک محفوظ بماند و سبب اعتراض 

و شورش در جامعه نگردد ولی بنا بر نبود ظرفیت 

 اجتماعی و نیروی -های الزم مقاومت سیاسی 

 آن در داخل کشور بجای آنکه ٔهسازمان دهند

جنبش متشکل مقاومت نسج یابد و دولت بر سر 

 سیاسی ٔهقی مبارزاقتدار با توسل به شیوه های انطبا

به چالش گرفته شود، آشوبگری و اغتشاش لجام 

 جهاد و مذهب به ٔهگسیخته در پوشش عوامفریبان

برد  حمایت حامیان خارجی غیر اسالمی که کار

 مراجع مذهبی را برای تحقق منافع خویش ٔهمغرضان

فقانه آزمایش ؤ در زمان سلطنت شاه امان الله مقباًل

د و با همان دهشت افگنی کرده بودند شعله ور گردی

  ۰شد تا امروز ادامه دارد که آغاز

 ثور ۷اگر به چگونگی آغاز آشوب مسلحانه بعد از 

 توجه به عمل آید ضربات وارده توسط گروه ۱۳۵۷

 جهادی در قلمرو ٔههای از پیش هسته گذاری شد

 اصلی دولت وقت بلکه در ٔهپاکستان نه بسوی بدن

هاد های آموزش و پرورش گام نخست بسوی ن

اطفال و نوجوانان جهت گرفت و کارزار وسیع کشتار 

و تخریب برضد آموزگاران و مکاتب راه اندازی شد 

که در نهایت صدها مکتب نابود و هزاران معلم به 

 جهاد در حقیقت علیه دانش آغاز ۰قتل رسیدند

جهادی " علمای کرام"یافت، چون سردمداران و 

 دانش ٔه که اخالل و قطع پروسبخوبی می دانستند

آموزی راه را برای نگهداشت بیسوادی و جهالت 

هموار ساخته به آنها امکان می دهد تا با راحتی 

تمام احساسات مذهبی اکثریت بیسواد جامعه را به 

 حوادث ۰معامله گیرند و اهداف خود را دنبال نمایند

سف در أٔه جهاد با تبعدی با موازات گسترش دامن

  ۰وال انکشاف یافتهمین ر

 جهادیان و همنوعان ٔه ابزارسازی مذهب بوسیلٔهثمر

 طالبان این است که آنها امروز چه در -دیگر شان 

داخل دستگاه حاکم چه بیرون از آن، به فرمانداران 

مطلق العنان کشور مبدل گشته روح و روان مردم 

مسلمان افغانستان را به گروگان گرفته اند و از این 

  ۰ ظلمت و جهالت ادامه می دهندٔهلططریق به س

 ٔهاگر نگاهی به وضع کنونی کشور افگنده شود دامن

بیداد گری مجاهدین، شورای علما و طالبان که همه 

خود را سرداران سپاه اسالم می شمارند حد و مرز 

 قتل، سرقت، تجاوز به اطفال و ۰نمی شناسد

دختران جوان، فساد، قاچاق مواد مخدر، تجارت 

فرهنگ و  ، تنشهای خشونت آمیز قومی،مافیائی

 و ده ها نوع جنایت دیگر از زبان ستیزی

 آنها ۰ اند ـ طالبانعملکردهای روتین مجاهدین

 انسان با سگ باکی ندارند چنانچه ٔهحتی از معاوض

 ساله با سگ ۹ دختر ٔه سال پار مبنی بر مبادلٔهحادث

توسط یکی از فرماندهان جهادی در والیت قندوز 

 رهبران و فرماندهان جهادی ۰ن جنایت استگواه ای

 کابل و والیات زمین ٔهدر شهر و ولسوالی های حوم

های مردم را غصب نموده با پول و سرقت های 

جهادی مارکیت ها و ویالهای مفشن بر پا کرده 

 مجاهدین حاکم در مزار شریف بیشترین بخش ۰اند

بازار و شرکت های تجارتی شهر را قبضه کرده 

ر بروی تاجران و پیشه وران غیر جهادی را  کأهعرص

تنگ ساخته اند، در والیت هرات متواتر بجان 

همدیگر و مردم افتیده دست به قتل و غارت می 

 غزنی همه روزه از چپاولگری افراد زنند، در والیت

بدخشان و مسلح جهادی خبر میرسد، در والیت 

والیت های شرقی کشور کارگاه های تولید هیروئین 

پیامد  کرده آزادانه به تجارت آن می پردازند، ءابن

ک و هیروئین اهای جهاد افغانستان را به کشور تری

در والیت های پنجشیر و بدخشان . مبدل ساخت

ساختارهای مافیائی تجارت قاچاقی سنگ های 

 آنها ٔهقیمتی از سالها بدینسو فعالیت دارند که ادار

  ۰۰۰بدست مجاهدین است و

 کاربرد ابزاری مذهب حرکت ٔهنموننفرت بار ترین 

 این حرکت با شعار ۰اسالمی طالبان است

، ترور و "اسالم ناب محمدی" استقرار ٔهتزویرگران

وحشت قرون اوسطائی را در محالت زیر کنترول 

  اش که بیشترین قسمت های والیات شرقی، جنوبی 
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و قسمًا غربی را در بر می گیرد مسلط نموده در  

واقعیت به ممثل نوعی از فاشیزم خرافاتی در 

  ۰پوشش مذهب مبدل گردیده است

 شورای علما و روحانیون افغانستان که در ظاهر یک

های نهاد معمولی غیر دولتی مانند دیگر کشور 

را  ورزد خوداسالمی به نظر می رسد سعی می

 سیاسی جامعه قلمداد نموده نظیر -پیشوای مذهبی 

شورای نگهبان ایران در تمام عرصه های زنده گی 

 این شورا ۰سیاسی و اجتماعی جامعه مداخله کند

ف و تالش دارد ماموریت دستگاه جهنمی امر بالمعرو

نهی از منکر امارت اسالمی طالبان را بار دیگر احیا 

آن ظاهر شود و اوضاع سیاسی کرده خود در نقش 

ناق و سرکوب را  کشور را آلوده تر ساخته اختٔهآلود

 مثال صدور حکم اعدام ٔه بگون۰گسترش دهد

دانشجو و ژورنالیست جوان پرویز کامبخش به 

 حمایت دستور شورای علمای مزار شریف و تائید و

 مشرانوجرگه که بیشترین اعضای آن از ٔهآن بواسط

 روحانی اند، وارد آوردن -سرکرده های جهادی 

فشار دایمی بر نشریه های چاپی و کانال های 

 غیر اسالمی خواندن نشرات آنها ٔهتلویزیونی به بهان

در شرایطی که فضای نیمه باز و نیمه تاریک برای 

ی آنهم شکننده و فعالیت رسانه های گروهی کشور ب

مواجه به خفقان است، مقاومت شش ساله در برابر 

باآلخره این تاالر (اعمار تاالر سینما در شهر هرات 

به شرط اینکه تنها فیلم های اسالمی و محلی 

و نمونه ) نمایش دهد در ماه اخیر گشایش یافت

خودسر این ظلمت سرا ـ " والیت فقیه"های دیگر، 

و عقبگرائی را بازگو می کانون پاسداری جهالت 

  ۰کنند

در این اواخر منابع خبری داخلی از جنایت تکان 

" مرجع روحانیت" یک ٔه دیگری بوسیلٔهدهند

 ٔه مولوی الطاف الرحمان باشند۰گزارش دادند

ولسوالی راغ والیت بدخشان در جریان کمتر از 

یکسال به دختر نوجوان شانزده ساله ای به نام 

 نمود تا اینکه وی فرزندی راضیه پیهم تجاوز جنسی

قتل دختر بدست والدین اش . را نیز به دنیا آورد

به یقین مولوی  ۰پیامد این جنایت فاجعه آور است

الطاف الرحمان یگانه روحانی جنایتکار نیست، در 

سراسر کشور فراوان جنایت های از اینگونه توسط 

مولوی ها و جهادی ها رخ می دهند که مردم و 

بی خبر اند چنانچه به قول از  آن رسانه ها از

الن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ؤومس

در این اواخر میزان تجاوز به دختران خوردسال 

  ۰افزایش یافته است

شماری از عوامل اساسی حاکمیت انارشی و خود 

سری اهل جهاد و روحانیت می توانند در مسایل 

  :زیر جستجو گردند

وکراسی و پر از تناقض  ضد دم- محتوای سنتی -

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان زمینه 

استفاده از دین اسالم را برای افراد دارای ء های سو

درک ناقص از عرف و تعلیمات اسالمی فراهم می 

 بیشترین افراد در مراجع اجتهاد و روحانیت ۰سازد

افی در علوم اسالمی ندارند و افغانستان آگاهی ک

 ٔهقضایا را با برداشت های متحجر و کهنه پرستان

قرون اوسطائی تعبیر نموده بر اساس آن فتوی صادر 

 بازداشت پرویز کامبخش، ٔه مثاًل در قضی۰می کنند

برخی روحانیون موصوف را بیگناه و برخی دیگر 

  ۰گنهکار می شمارند

و پرورش سسات اکادمیک برای تربیت ؤ نبود م-

نورم های درسین علوم اسالمی بر بنیاد مقتضیات ُم

 اکثر مال ها و مولوی ۰ر اجتماعی عصر حاض-حقوقی

 ٔهها در مساجد افغانستان و پاکستان بنا بر سلیق

مالی متعصب و نا آگاه از انکشافات اجتماعی تربیت 

شده بعدًا همان سلیقه را به جامعه انتقال می 

  ۰دهند

 روحانی در تمام -رائی جهادی  نفوذ عمیق عقبگ-

نهاد های اداری، قانونگذاری، امنیتی و قضائی 

 امنیت ملی و جرگه ٔه بیشتر وزارت ها، ادار۰کشور

 و -های مشران و ولس در اختیار گروه های جهادی 

ارگان های قضائی و عدلی در اختیار روحانیون نادان 

خود کوزه " وقتی آنها همه ۰و بی کفایت قرار دارند

اند چه انتظار " ل کوزهو خود کوزه گر و خود ِگ

   مثبتی از وضعیت می توان داشت؟

-  

سازمان یافته و برنامه ریزی شده در برابر افسار 

 ۰ رژیم حاکمٔهگسیختگی و بیدادگری عناصر متشکل

نیروه های مترقی، دموکراتیک و تحول طلب و یا 

را چنین عنوان می نمایند تا آنجا  ی که خودآنها

متفرق و پراگنده اند که جریان وزش باد مدهش 

 مافیائی اصاًل ممانعت و -جهالت و ظلمت جهادی 

مزاحمتی در مقابل خود ندیده به هر خانه و کاشانه، 

 تک روی قدرت خواهانه ۰آزاد و بی عنان می کوبد

ت سیاسی، و منفعت جویانٔه برخی نیرو ها در اقداما

هم سفره گی و یا برخورد متزلزل و تهی از قاطعیت 

آنها با ارتجاع جهادی و رژیم فاسد حاکم همچنان از 

دالیلی است که امکان ایجاد هراس از پیدایش 

هرگونه جنبش دموکراتیک و مترقی را محدود می 

   ۰سازد

نیرو " که چه باید کرد؟"پس در برابر پرسش باال 

یک و تحول طلب بویژه نیرو های مترقی، دموکرات

ود را چپ دموکراتیک های که خ های چپ و یا آن

لیت سیاسی و تاریخی دارند تا پاسخ ؤومی نامند مس

 نگارنده یگانه پاسخ کارساز ٔه به عقید۰دریافت کنند

و اثر گذار به این پرسش بسیج نیروها در جهت 

احیا، توسعه و استحکام جنبش واقعی چپ 

نستان است که اگر شود بر سر دموکراتیک در افغا

  /۰ارتجاع افسار بُافتد

***  

   

   منسجم،  اجتماعی  -یاسی ــ س  مخالفت فقدان

  

  

یک دهه سکوت م که پس از یما برآن«
 –نه های فکری یگی، زمو افسرد
ل شکست جنبش افغانی ی تحلذهنِی

فراهم شده است و باور ها دوباره بر 
  .شودندیره میها چیباوري ب

 دادخواهانه و یری مبارزهء از سرگ
واقع گرهگاه رزمنده ک، در یدموکرات

ن راه آرمانهای خلق با یگاِن راست
  ». وطن استیندهءخ و آیتار

  

 از آرشیف اسناد اساسی نهضت آینده(
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هفت سال گذشته نشان داد که  .شریک نشوند  !ننګيال په ياد. د ا

تناقضها و درگیری های درون ارتجاع کوچک ترین 

  .سودی به خلق افغانستان نیاورده  است

  :۱۱ادامه صفحه 

 فصل  نٔهبشر در آستا
  گرسنگی

  :زيار. ا.پوهاند م

را در بهتر شدن زنده گی اقتصادی  ه ییمالحظ

  .خویش لمس نکرده اند

تا زمانی که تغییر ُبنیادی در : باید گفت در فرجام  

کارگیری این کمکها به ه داخت، توزیع و بنحؤه پر

نفع مردم افغانستان صورت نگیرد، دستگاه دولتی به 

ارت وکنترول مردمی ظسود مردم متحول نگردد، ن

زمینه های ظهور و بر توزیع و مصرف بمیان نیاید و 

حضور نهاد های دموکراتیک مترقی و منسجم 

متعلق به زحمتکشان کشور در وضعیت جاری 

ثریت اقتصادی این ؤ نمیتوان از مگردد،فراهم ن

مساعدتها در جهت رفاه و بهبود زنده گی اقتصادی 

  . اجتماعی مرم حرف زد–

  :منابع 
  ".  افزایش قیمت مواد غذایی" گزارش بانک جهانی -

  ۲۰۰۸"همشهری آنالین  "–حسین لطیفی : ترجمه

افزایش قیمت مواد غذایی، محرک تازٔه ناآرامیهای  -

  .اجتماعی

  ". فریدون خاوند تحلیگر اقتصادی-رادیوفردا" -

اقتصاد و " صفحات سایت فارسی بی بی سی  -

  .۲۰۰۸سال "بازرگانی 

  .۲۰۰۸هفته نامه کابل اپریل  -

" سازمان خبری اقتصادی ایران"سایت انترنیتی  -

  .۲۰۰۸ سال -سرویس اقتصاد بین المللی،

گزارش مشرح سازمان مواد غذایی و کشاورزی  -

 ۳۵ابعاد تازٔه گرانی مواد غذایی در ) " فائو ( جهان

  ۲۰۰۸" .کشور دنیا

***  
  ادامهء 

  یٔهاعالم
  » افغانستاندٔهنینهضت آ«

  سیدر رابطه با کنفرانس پار
نهضت آیندٔه افغانستان از همان آغاز حمالت هوایی 

 به خلق ۲۰۰۱امریکا به سرزمین افغانها در اکتوبر 

تا ماهیت این زحمتکش افغانستان هشدار داده بود 

  گ جدید را به درستی درک کنند و در آنــــــجن

سرازیر ساختن ملیارد ها دالر دیگر جز تقویت 

 ارتجاع حاکم و تسریع ثروت اندوزی گروه های

؛ در کشور پیامد دیگری نخواهد داشتمعین حاکم 

الیه های گسترده تر مردم به سوی حاشیه های فقر 

  . جانکاه رانده خواهند شد

 تحویلدهی میلیارد ها دالر »نهضت آیندٔه افغانستان«

ه دیگر را به حاکمیت جهادی امپریالیستی کابل ک

، و سیاست سرکوبگرانٔه ضد دموکراتیک، ضد ملی

بازسازی « آنهم به نام -ضد آزادی را دنبال میکند 

خلق زحمتکِش  اهانت به -» افغانستاِن دموکراتیک

، ، از تمام نیروهای مترقیافغانستان تلقی کرده

دعوت مینماید تا پرسِت کشور  دموکراتیک و میهن

، استفاده های سوء از این با انرژی و جدیت

 استقرار یک هانتحویلدهیها را افشاء نمایند و خوا

، دموکراتیک و مترقی در حاکمیت واقعًا مردمی

  . کشور گردند

تنها چنین الترناتیف دموکراتیک میتواند با تکیه بر 

، ی و همکاری ملیونها افغان زحمتکشپشتیبان

وسایل بایستٔه نوسازی کشور و ایجاد یک دولت 

  . واقعًا دموکراتیک را فراهم سازد

در آستانٔه برگزاری  »نهضت آیندٔه افغانستان«

کنفرانس پاریس بار دیگر اعالم میدارد که هیچگونه 

برنامه یی برای برون کشیدن افغانستان از اوضاع 

قهقرایی کنونی نمیتواند بدون سهم گیری فعال، 

رهبری کننده و سازمان دهندٔه نیروهای اصیل 

 که هم اکنون به طور بالقوه –دموکراتیک و مترقی 

 بیدار اجتماعی را تشکیل اکثریت قاطع اقشار

  .  مؤثر باشد–میدهند 

، مترقی و وحدت نیروهای چپ، دموکراتیک

وطنپرست کشور یگانه چشم انداز برای فردای 

 باید به این امر تا دیر نشده است. افغانستان است

رائین  با باور خا»نهضت آیندٔه افغانستان«. دستیابیم

  !انید؛ آنرا یاری رسدر این راه گام گذاشته است

»

  سپين سپېڅلی شعر
 سر  دې راهسک له تورو خاورو کړه

  !ننګياله

  سترګې دې يوځلې بيا وغړوه

  او وګوره په غټو غټو يو وار

  چې ستا تر مرګ راوروسته

  ـ په تېرو څو کلو کې ـ

  څومره ناخوالې او بخولې نورې،

  !ورکلي چم ګاونډ راغلېستا پر ک

  

  يوځلې بيا قلم راواخله پسې

  او واړه وپېيه يو مخ

  په مرغلين کې د ورېښمو د شعر،

   پښېلې له بېړيو ازاد،-ها د لړ

  د تول و تال له اتکړيو ازاد،

  !هغه رنګين سپين و سپېڅلی شعر

  

  خدای مکړه،

  هرڅه شي له سېلمې

  ليکلې پاتې ناويلې، نا

  وځياو د تاريخ له ياده و

  بې کرښپله،

  د تل لپاره،

  ؟!!تل تر تله

(  )٠٨ -۵-٣١اروپا پارک،  » افغانستانٔهندینهضت آ
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  آموزشی-نشریٔه تیوریک 
 نهضت آیندٔه افغانستان

 
 ، نشریٔه جدید نهضت آیندٔه افغانستان ، به مناسبت هشتمین "ُبرهان" نخستین شمارٔه 

.از چاپ برآمدسالگرد اساسگذاری نهضت 

 نشریٔه تیوریک و آموزشی نهضت آیندٔه افغانستان رهانُب

،به طور غیر موقوت به زبانهای ملی افغانستان به نشر 

  .میرسد

این نشریه جهت ارتقای سطح آگاهی اعضای نهضت 

آیندٔه افغانستان، مبارزان چپ و دموکرات و هواخواهان 

نهضت به ترویج اندیشه های پیشرو و علمی عصر ما 

ٔه آموزش میتودیِک علمی و تیوریک را پرداخته، زمین

  .برای آنان فراهم میسازد

 به توضیح کلیدی ترین مفاهیم و مقوالِت ُبرهان

جهانبینی علمی پرداخته، خواننده گان را با زباِن امروزیِن 

  .تیوریک و فلسفی آشنا میسازد

 

 

 تازه ترین دستآورد ها را در عرصه های تیورِی ُبرهان

عه شناسی، اقتصاد سیاسی و مسایل علمِی انقالبی، جام

عمدٔه دوران ما نشر کرده در پروسٔه تشکل یک هستٔه 

  . پیشرِو آگاه روشنفکری سهم میگیرد

 تالش میکند تا یک حلقٔه وسیع همکاران را به دور ُبرهان

خود متشکل کند و از غنای اندیشه یی آنان جهت اشاعٔه 

  .تفکر علمی سود جوید

 زبان متداول تیوریک را با درنظر داشت آزادی های ُبرهان

، ترمینولوژِی علمی و فلسفی را  اکادمیک به کار گرفته

  .بدون هیچگونه تحدید یا خودسانسوری ترویج میکند

 از طریق فروش و اعانه های اعضای نهضت آیندٔه ُبرهان

.افغانستان و دیگر همرزمان آگاه تمویل میگردد

  
 

 با ،ن لحظه های عمرین واپسیرم که در اافتخار دا« 
نده را ینهضت آ. اسی کشور همراه هستمین حرکت سیشتازتریپ

   »!شود کردیست که مین کاریفانه ترین شرید، ایادامه ده

ری ی که اقدام ما مبنی بر از سرگ،سازدیتحلیل وضع ثابت م« 
عنی در ی، ین بخش آنژه در مهمتری، به و دادخواهانهٔهمبارز

ک و سمتدهی یوریاد های فکری و تیبخش نوسازی ُبن
ن مبارزان یگانه راه برای تشکل نویک کار انقالبی، یژیاسترت
 »...ستی افغانچپ

  
 ) آتش موسیاز آخرین گفته های زنده یاد(

 
    

 و شرکت همه جانبه، رفیقانه: وظیفٔه کنونی مبارزان صدیِق راه آرمانهای مردم افغانستان در این مقطع چنین است 

به منظور دستیابی به یک " مجمع نیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه افغانستان"دلسوزانه در کار تدارِک 

  . سیاسی جهت بر پا داشتن یک سازمان بزرِگ متعلق به دنیای کار–پالتفورم مشترک اندیشه یی



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، دکتور موسی آتشکاریشه ها، ساالر صداقت و پیق همیاهدا به رف

 آتش یٔهمرث                      
   طوفان و سرکشینهءهمراز با ترا                              

  داِر بامدادیش با صالبِت دیهمک                                       
  آتش،                                          

  و بود،یغر                                              
  د و رفتیخموشی در                                                   

 
  هر روز در نبرد                              

  هر شام در خروش                                    
  امیک عمر در قی                                          

  د روی بامی خورشدٔهتا پرکشد پرن                                                
 و رفت دی فردا تنتٔهنده را ز رشیآ                                                         

  
  ره گی یم محتوم تنی گفت بر تدوا                             

  سِی ستمیِل ابلینی گفت بر شما                                        
  ی یبا واژه های سرخ رها                                               

  -غزلسرای                                                       
 د و رفتیهمگام آذرخش به شبها خل                                                            

  
  م یرسیگفت میم                            
  ک صبح ی                                    

  -ر ی ناگز-                                           
  بنِد داد تا شهر                                                   

  تا خوشه های آبِی وارستِن سپهر                                                           
  !غ و دردیاما در                                                                  
  شتاب داشت،آتش                                                                         

  د و رفتیبهاران ند                                                                                
  

  ۲۰۰۸            پانزدهم جون عبدالله نایبی                                                           

 

  
  :صاحب امتیاز

  »نستان افغأهنهضت آیند« 
  
  داؤد کاویان : مدیر مسؤول  -

 نجیب روشن : معاون  -

  بخیلیعصمت نا :منشی بورد نشراتی -

*** 
  

Ayenda 
  

Organ of  “Ayenda”  
  

Movement  of  Afghanistan 
 

 

  :بانک و نمبر حساب
Name of the Bank: 

Credit   Mutuel 
IBAN (International Bank Account 

Number): 
FR76 1027 8012 2600 0201 0220 151 

BIC (Bank Identifier Code): 
CMCIFR2A 

  

     سایت انترنیتی آدرس 
  :»نهضت آیندٔه افغانستان«

www.ayenda.org 
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