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افغانستان الگوی دموکراسی امريکائی
)از تحميل تروريسم تا صدور دموکراسی(
قسمت اول و دوم:
پـيشگفتار:
افغانستان كشوريست فقير وعقبمانده ،ولی با اينحال طی بيش از دو دھه يكی
ازخبرسازترين كشورھای جھان بوده و افراطی ترين وقايع درآ ن رخ داده
است .باری گروھی آنرا نمونۀ اعمارسوسياليسم درمنطقه خواندند و به خونش
كشيدند ،زمانی دسته ای خويشتن رامجاھد فی سبيل اله قلمداد كرده و چون
بالئی برسرمردمش ريختند و قتل وغارت شان نمودند .ولحظه ای ھم داره ای
با ادعای خالفت وامارت وتحقق اسالم ناب دمار از روزگارمردمش درآوردند.
سرانجام ،اين مجموعه ،آنرا به تلی از خاك و گورستانی از شھدا بدل كرده اند.
وحال ھم با آنكه دراشغال كامل اياالت متحد امريكا و قوای ناتو قراردارد،
ميگويند انبار مواد مخدرجھان است ،درعين اينكه آنرا الگوی دموكراسی
امريكائی درمنطقه ميخوانند؟! درعقب كليۀ اين افراط و تفريطھا ،ويرانيھا و
كشتار درين كشوركوچك ،تصادم تضادھا و منافع بزرگترين قدرتھای جھان
ومنطقه و دست درازيھای مستقيم شانرا ميتوان ديد .درحاليكه وارونه سازی
وقايع توسط مجريان جفاكارآن و تبليغات گستردۀ دستگاھھا و رسانه ھای
تبليغاتی شان افكار را به گمراھی كشانده سياه را سفيد و سفيد را سياه
مينمايانند .عليرغم اين اغواگريھا درتحليل و فھم راز اين وقايع پرسشھا و
مسايل زيادی درجامعۀ ما مطرح است كه ھركسی مطابق خاستگاه و پايگاه
اجتماعی اش به آن پاسخ ميدھد .پاسخ دھی به اين مسايل است كه جايگاه و
وضعيت پاسخ دھنده را در جامعه مشخص ميسازد .من ھم برآنم تا مسايلی را
كه از نظرمن عمده و اساسی است مشخص ساخته و به حيث يك فرد شھروند
افغان به ھر يك پاسخ درخور توان خودم را بدھم .درين نوشته دو ويژگی
راتحميل ميكنم.
ويژگی اول اينست كه درنھايت ميكوشم مسايل مطروحه را ساده وعامه فھم
مطرح كنم.
ويژگی دوم اينست كه با كاوش افكار و آوردن نقل قولھائی ازكتابھا،
مطبوعات وشخصيتھای با تفكرات و ديدگاه ھای مختلف ،اعم از روشنفكر،
تاكسی وان ،دوكاندار ،كارمند دولت و ...تكيه ميكنم تا قضايا را از زبان مدارك
واسناد وطرز ديدھای مختلف)چپ و راست(توضيح كرده باشم .انتظارمن

ازخوانندۀ محترم اينست كه مسايل مطروحه را بدون ُحب و ُبغض تا اخيردنبال
كند و نتيجۀ خود را ازفكتھا ،واقعيات و استدالالت درست بگيرد ،ازين طريق
است كه ميتوان با وجدان پاك علمی به دريافت حقايق دست يافت .و اين
برخورديست دموكراتيك.

ظلمت شب ميكند بيداد در پھنای شھر
صبح ميخوانی تو اش باقصه وافسانه ای
مسا يل عمده ای كه ھم اكنون درجامعۀ ما مطرح است ،حضور نيروھای
خارجی زير نامھای نيروھای ائتالف ضد تروريسم به رھبری امريكا )بيست
ھزار نفرنيروی مسلح( و نيروھای كمك رسان بين المللی يا  I S A Fبه
رھبری ناتو )  ١٢ـ  ١٥ھزار نيروی مسلح( ،عوامل اين حضور ونتايج حاصله
ازآن است .در رابطه به حضور اين نيروھا دركشور ما و اينكه امپرياليسم
درافغانستان چی كرده؟ و آنرا به كجا ميبرد؟ آيا افغانستان ا لگوی د موكراسی
برای منطقه خواھد شد؟ ويا ازآن مستعمره و پايگاھی برای اھداف منطقه ای
شان ميسازند؟ وآيا...؟؟ عمدتا ً سه نظررا ميتوان درجامعه مشخص ساخت:
 - ١عده ای حضور اين نيروھا و كالً حضورامپرياليسم را درافغانستان
شانس طالئی ملت ما ميدانند و به آنھا به مثابه “مبارزين ضد تروريسم و
نيروھای نجاتبخش ملت ما” از ستم طالبان مينگرند و گاھی ھم ازآن فراتر رفته
رسالت مبارزه با فئوداليسم و گشودن راه دموكراسی و تمدن را بردوش
نيروھای خارجی ،به ويژه جنراالن وسربازان امريكائی ميگذارند و لذا نتيجه
ميگيرند كه ھرگونه تقابل با اين نيروھا ،حتی درلفظ و نوشته تقابل به خواست
مردم و درنھايت تقابل به منافع ُملك وملت است و تقابل كننده را نيز ياغی و
باغی خوانده و درصف تروريستھای مثل بن الدن و گلبدين قرارميدھند.
 – ٢گروھی ديگر ميگويند حضور نيروھای خارجی به عنوان“خالص گر”
درجامعۀ ما ضروری است ،درغيرآن گروھھای شقاوت پيشۀ جھادی ـ طالب

باز مثل سالھای قبل برسرھم و برسر مردم خواھند ريخت و دوباره جامعه را
به گرداب جنگ و مصيبت خواھند انداخت .اين نظرانتظار بيشتری از خارجيھا
ندارد ،عده ای زيادی ازمردم عوام نيز طرفدار ھمين نظر اند.
 – ٣برخی ھم بدين باوراند كه نيروھای خارجی ،و كالً امپرياليسم،
دركشور ما جھت تحقق اھداف خودشان و درتبانی با فئوداليسم و جنگساالران
آمده اند وتمام آنچه طی بيش از دو دھه دركشور ما گذشته است محصول و
نتيجۀ تصادم تضادھای ذات البينی درجھت تامين منافع جناح بندی ھای مختلف
امپرياليستی – فئودالی است و شرايط غم انگيز موجود نيز حاصل پروژه ھای
پالن شده ايست كه تاحال اعمال شده وھرگز ھدف آن تامين صلح وثبات و
دموكراسی برای مردم نبوده است .اين نظرحضوربيگانگان مسلح دركشورخود
را تجاوز واشغال ميداند و به نوعی مبارزه با آن فتوا ميدھد.
طرفداران نظر اول استدالل ميكنند كه جامعۀ ما بيشترين ضربت را از
فئوداليسم خورده است و درھرجای تاريخ ما كه نظر افكنی به نقش استبدادی،
اختناق آفرين و سركوبگر فئوداليسم برميخوری ،مبارزاتی ھم كه تاحال عليه
فئوداليسم صورت گرفته كارآ نبوده و اين سيستم منحط كماكان برجامعه حاكم
است ومسلحانه ظلم وستم ميكند .ھيچ نيروئی ھم درجامعۀ افغانستان توان
مبارزه و روياروئی با آن را ندارد .لذا ھم اكنون كه ضربت بخشھائی
ازفئوداليسم به جاھای حساس امريكا وارد آمده بعد از  ١١سپتامبر ٢٠٠١امريكا
درتقابل بافئوداليسم قرار گرفته ومصمم است آنرا ضربت بزند .اين پروسه در
افغانستان از سقوط دادن طالبان آغاز يافت وكماكان ادامه دارد .اين نظر معتقد
است كه تصادم امريكا با فئوداليسم در افغانستان يك امرجدی و واقعی است.
حكام امريكا مصمم اند تا به افغانستان دموكراسی بياورند و فئوداليسم را ريشه
كن كنند .چنانكه شرايطی را كه ھم اكنون درافغانستان آورده اند بی سابقه است.
دولويه جرگه داير شد ،به صد ھا نشريه منتشر ميشود ،دھا حزب و سازمان
اجازۀ فعاليت يافته و قانون اساسی و قوانين ديگری پاس شده اند .اينك
درآستانۀ انتخابات آزاد رئيس جمھوری و بعد پارلمانی ھستيم ،مكاتب باز شده،
دختران اجازۀ درس خواندن وزنان اجازۀ بيرون شدن ازخانه را يافتند و . . .
اين ُفرصت غنيمت است و بايد تمام برنامه ھای “چپروانه” و برخوردھای
“چپروانه” را تعديل و اصالح كرد و متناسب باشرايط بايد با برنامۀ دموكراتيك
قابل پذيرش به حاكميت و تشكل دموكراتيك قانونی وعلنی به ميدان آمد و زدن
فئوداليسم را ھمراه جريان حاكم تسريع كرد .تئوريسن ھای اين تفكر
درفورمولبندی شان دشمن عمده را اخوان وتضاد عمده را با فئوداليسم ميدانند
كه ھم اكنون به قول آنھا درتقابل و درگيری آشتی ناپذير با امپرياليسم قرار
دارد .و لذا رھمنود اين نظر چنين است كه :برای حل تضاد عمده و زدن دشمن

عمده )فئوداليسم واخوان ( بايد درھمسوئی و ھمراھی با امريكا عمل كرد وآنرا
ياری رساند .وھرگز نبايد بھانۀ بدست داد كه به اساس آن نيروھای خارجی از
افغانستان خارج شوند.
استنادگاه نظردومی درپذيرش نيروھای خارجی به افغانستان ـ عليرغم
اينكه آنرا تجاوز ميداند-غارت ،ويرانگری ،كشتار ،سركوبگری وستمگری و...
نيروھای جھادی ـ مليشی و طالب است كه طی دو دوره حكومت شان ھمه چيز
را به تاراج بردند ،كشور را در مرز تجزيه و نابودی كشاندند ،برنواميس ملی
و نواميس شخصی مردم دست انداختند ،كليه حقوق انسانی را زيرپا گذاشتند و
دريك كالم كارد را از استخوان ھم گذشتاندند .اين نظر معتقد است كه با بيرون
رفتن نيروھای خارجی و نبود يك بديل نيرومند ملی ،درندگان جھادی ـ مليش و
طالب دوباره به ميدان ميآيند و بدتراز گذشته ميشود .ملت ما ديگرتحمل چنان
رنجھائی را ندارد و لذا وضع موجود را به مصداق انتخاب“بد ازبدتر” ميپذيرد.
ولی جمعی از طرفداران اين نظر ،حتی دربين مردم عوام ،ميگويند كه :
ھمين ھارا ) منظورجھادی ھا ،مليش ھا وطالبان است( كی ساخت؟ وخود پاسخ
ميدھند كه خودشان ساختند ،ھمين امريكائيھا و متحدينشان تنظيم ھای جھادی را
ساختند و آنھارا آدمكش وخرابكار تربيه كردند ،ھمين امريكائی ھا بن الدن را
به افغانستان آوردند و برايش پايگاه ساختند ،ھمين امريكائيھا و متحدينشان
طالبان را سازماندھی و مسلح كردند .حاالھم جلو ھمگی شان در دست
امريكائی ھا ست و آنھا را ھمچنان مسلح نگھداشته اند كه مردم از آنھا ھميشه
در ترس باشند و از امريكائيھا بخواھند كه ھمينجا درافغانستان بمانند .اگر
جھادی ،طالب و مليش را بزند ،بازخودش به چه دليل می تواند درينجا بماند.
مردم افغانستان را ميشناسد كه يك روز نه يك روز ديگرامريكائيھا رامثل
روسھا بيرون ميكنند .به اين دليل است كه بودن جھادی ،مليش وطالب مسلح به
نفع امريكا است .چون با وجود آنھا است كه ميتواند به بھانه ای مبارزۀ ضد
تروريسم درينجا حضور نظامی داشته باشد و به اھداف منطقه ای خود برسد.
اين مردم افغانستان است كه بعد ازين ھمه قربانی دادن برای آزادی اش بازھم
بايد رنج جنگساالر و فشار نيروھای خارجی را تحمل كند و گر نه كی نميفھمد
كه “ يك روس را كشيديم حال چھل روس آمد ”.
فشرده ای اين نظر چنين است كه عليرغم آنكه حضور اجنبی را دركشورش
تجاوز ميداند و خارجی ھا ،بويژه امريكائيھا را ولينعمت وسازندۀ جھادی ـ
طالب ميشناسد  .بازھم از ناتوانی و نداشتن باور به ظرفيت مبارزاتی و نبود
يك بديل ملی به شرايط موجود تن ميدھد وحل مسله ای جنگساالر را ـ آنھم
توسط نيروھای خارجی ـ در دستور روز قرار ميدھد.

تا آنجا كه خوانندۀ عزيز توجه دارد دونظر فوق به نحوی با وقايع موجود
سروكار دارد ،ولی لحظه نگری ميكند  .اين دوخط كه ھر كدام مقداری واقعيت
را درخود نھفته دارد به تحليل گذشته وآينده كمتر ميپردازد و لذا بر منافع آنی
تكيه ميكند .واما برای اقامۀ دليل دراثبات نظرسوم كه قدری جنجالی ھم ھست و
درشرايط كنونی خالف جريان آب ميخواھد حركت كند ،بايد ابتدا قدری واپس
نگری كنيم و درين واپس نگری موقعيت ھای مختلفی را كه كشورما داشته
است و به ھمان دليل مورد تجاوزات قدرتھای مختلف قرار گرفته است ،ولو
خيلی كوتاه به اشاره بگيريم .ناگفته پيداست كه شرح ھريك ازين تجاوزات و
مقاومت مردم افغانستان در برابرآنھا تاريخ قطوری ميشود و ما درينجا سر
گفتن چنين قصۀ درازی را نداريم .شما خوانندۀ عزيز از يك مورد آن كه
تجاوزشوروی و مقاومت مردم ما عليه آنست و نتايج آن تجربۀ مستقيم داريد
وميتواند برای تان نمونۀ باشد ازسرنوشت تجاوز به اين كشور وچگونگی
برخورد مردم مانسبت به آن .بااينحال بايد به بينيم غربی ھا ،بويژه امريكائی ھا
چرا بدينجا كشيده شده اند؟ و واقعا چه ميخواھند؟
ھمه ميدانيم كه افغانستان محل تالقی فرھنگھای باختر وخاور جھان ،گذرگاه
جادۀ ابريشم ،دروازۀ ھند ،منطقۀ حايل بين قدرتھای استعمارگر جنوب و شمال
بوده وھم اكنون معبر عبور از جنوب به شمال و دستيابی به مراكز نفت و گاز
آسيای مركزی و بحيرۀ كسپين و راه رسيدن به بازار ھای كشور ھای باز مانده
از شوروی سابق است .درست ھمين ويژگی ھا به عالوۀ داشته ھای فرھنگی،
سياسی و اقتصادی خودش است كه پيوسته افغانستان را درمعرض ھجوم،
تاخت و تاز و غارت و خونريزی توسط نيروھای تجاوز گر وغارتگر ازسمت
ھای مختلف قرارداده است .كه اينبارامريكا و متحدينش آنرا به آزمون گرفته
اند.
حال به بينيم نقش امريكا به عنوان قدرت حاكم موجود درافغانستان چه بوده
وھدف آن چيست؟
نقش امريكا درتجاوز شوروی به افغانستان
بنا به قول مورخين اولين تماس رسمی دپلوماتيك افغا نھا با امريكا
درجوالی  ١٩٢٢م توسط محمد ولی خان دروازی طی سفرش به امريكا
برقرار شده كه او در آن سفر ،نامۀ امير امان اله خان را به “ھاردينگ” رئيس
جمھور وقت امريكا سپرد .امير درآن نامه خواستار برقراری روابط دوجانبه
وھمكاری امريكا به كشور تازه به اسقالل رسيده اش شده بود .امريكائی ھا به

توصيۀ شرق شناسان شان مثل) واالش سميت مورای( و ھم به دليل اينكه
افغانستان را منطقۀ نفوذ انگليس ھا ميدانستند عالقۀ چندانی به ھمكاری با
افغانستان نگرفتند.
تالشھای شاه محمود خان صدر اعظم و پس از آن كوششھای داود خان
نيزبرای ايجاد يك ارتباط محكم و پايدار جائی را نگرفت وفقط به احداث يكی
دو پروژه محدود ماند .چون درين زمان امريكائی ھا پاكستان و ايران را عمال
درتصرف خود در آورده و شامل پيمان سياتو ھم ساخته بودند ،كه ھمين پيمان
درسال  ١٩٥٤م خط ديورند را سرحد بين المللی پاكستان اعالم نمود .پاكستان
با اختالفاتی كه با افغانستان داشت ھميشه مانع ارتباط امريكا با افغانستان ميشد
وامريكاھم تمام اھداف منطقه ای اش را ازطريق پاكستان وايران برآورده
ميساخت .اين دوكشور بويژه پاكستان ،ابزار منطقه ای و مركز جاسوسی
امريكا بخصوص درارتباط با اتحادشوروی بودند .كشورھای خليج فارس
ومنطقۀ نفتی خليج و بنادر تجارتی شان ھمه دراختيار امريكا بود.
پس از شكست مفتضحانۀ امريكا در ويتنام ،كه درآن شوروی راھم دخيل
ميدانست ،امريكا درپی آن شد تا شوروی را درتلكی بياندازد كه انتقام شكست
خود در ويتنام را ازآن بگيرد وھكذاچھره ای شوروی را كه درپس سوسياليسم
و دفاع از جنبش ھای آزاديخواھانه پنھان شده وسيطرۀ استعماريش را
دربسياری ازنقاط جھان گسترده بود ،به وسيلۀ تجاوز نظامی به افغانستان،
بدترازخود معرفی كند و آن مناطق و بازارھا را از زيرسيطرۀ سرمايۀ
بوروكراتيك شوروی به تسلط سرمايۀ انحصاری به اصطالح آزاد در آورد.
كودتای بد فرجام ھفت ثور ١٣٥٧ش خلقی ـ پرچمی كه به دخالت مستقيم
شوروی ھا درافغانستان انجام شد زمينۀ خوبی را برای رويا روئی امريكائی ھا
با شوروی مساعد ساخت .عكس العمل ومقاومت خود جوش برحق وخشمگين
مردم ما عليه كودتاگران مزدورشوروی حس انتقامگيری حكام امريكائی را
شعله ورتر ساخت و برآن شدند تا به بازوی مردم سلحشور افغانستان حريف
شوروی شان را ضربت بزنند .ازينجاست كه متخصصين  C I Aبه ھمكاری
برده منشانۀ حكام پاكستانی دست نا پاك و تجاوزگرانۀ شانرا به داخل افغانستان
دراز ميكنند و با مداخالت غرض آلود شان روسھا را بيشتر و بيشتر تحريك
ميكنند تا كار به فاجعه ای ششم جدی  ١٣٥٨ش يعنی تجاوز وحشيانه وخونبار
بيش از صد ھزار سرباز شوروی به افغانستان انجاميد وامريكا و شوروی با به
خون كشيدن بيش ازيك مليون ھموطن مظلوم ما و ويران ساختن كامل دار و
ندار افغانستان بزرگترين فاجعۀ قرن را رقم زدند .درين رابطه بشنويم از
گردانندگان امريكائی اين تراژيدی:

زبگينوبرژنسكی مشاور امنيت ملی امريكا درحكومت كارتر گفته است:
“اين ما بوديم كه شوروی ھا را تشويق نموديم تا به افغانستان تجاوز نظامی
نمايند و درين پروژه پاكستان نيز ما را ھمراھی كرد” ) ( ١
نگارنده سر آن ندارد كه درينجا عوامل داخلی و بين المللی تجاوز شوروی
به افغانستان را به تحليل بگيرد .فقط ميخواھد سياست امريكا را دررابطه به
حمايت آن از جھاد افغانستان روشن بسازد وثابت كند كه اين دست درازی ھا،
جنبش آزاديبخش ملت مارا زير نام جھاد به چه منجالب وحشتناك ديگری
انداخته است.
برژنسكی درھمين مصاحبه اش ميگويد:
“ شش ماه قبل از پياده شدن نيروھای ارتش سرخ درافغانستان بازمينه چينی
ھائی برای ارتش سرخ دام گسترده شد ،تا داخل افغانستان شده و شوروی ويتنام
خودش را داشته باشد”.
برژنسكی در برابراين سوال خبر نگار كه آيا امروز ـ يعنی زمانيكه بنيادگرايان
طالب به قدرت ھستند ـ ازين برنامۀ خود پشيمان نيستيد؟ ميگويد:
“چرا پشيمان باشم؟ آيا ازمن ميخواھيد به خاطر پالن عالی كه طرح نموديم
و پای روسھا را موفقانه به افغانستان كشيديم پشيمان باشيم؟ روزی كه روسھا
وارد افغانستان شدند من به رئيس جمھور كارتر نوشتم :ما اكنون فرصت آنرا
يافته ايم كه به اتحاد جماھير شوروی ھم ويتنامش را بدھيم .ما درمدت ده سال
تمام ،روسھا را درموقيعتی قرار داديم كه خون شان مسلسل جاری بود .آنھا با
اين مداخله اقتصاد شا نرا ضربه زدند ،اسلحۀ شانرا استھالك نمودند ،معنويات
ارتش شانرا زدودند و درفرجام امپراطوری شانرا از دست دادند”(٢).
خوب دقت كنيد! تمام آن اشك تمساح ھای كه به انتقاد از تجاوز شوروی در
امريكا و ملل متحد ميريختند نيرنگی بيش نبوده و بخوبی ميتوان ديد كه درين
مقطع افغانستان و مردمش و ويرانی وقربانی شان برای امريكا ھيچ گونه
ارزشی ندارد .امريكا ميخواھد حريفش را بزند .اينكه برافغانستان و مردمش
چه ميگذرد برای امريكا مھم نيست .برای امريكا اين مسله مطرح است كه
درانتقام گرفتن از شوروی بھترين شانس را بدست آورده است.
افغانستان سرزمينی كوھستانی ومساعد به جنگ چريكی ،مردم آن سلحشور
وسلطه ناپذير با احساسات داغ و آتشين ضد تجاوز ،اما بدون ھيچ گونه
امكانات مالی ونظامی و فاقد تشكيالت سالم و رھبری مدبر ملی و انقالبی كه
بتواند جنگ مقاومت را درست رھبری كند و امكانات را بسود خلق و كشورش
بكار برد و با طرح ھای سالم جلو تلفات و ويرانی ھای اضافی را بگيرد و
نگذارد كه كشور ازچنگ يك استعمارگر به كام استعمارگر ديگری بيافتد.

امريكا و متحدينش با سؤ استفاده ازاين مساعدت ھا و نامساعدتھا عده ای
خود فروخته و بی ُعرضه را بنام امير و رھبر و قوماندان و جمعی خرابكار
تربيت و برگردۀ جنبش آزاديخواھانه مردم ما تحميل كردند كه با ھرغارتگری
سر جوال گرفتند و سنگ گورشھدای وطن را سنگ ترازوی معامله بسود
شخصی و گروھی خود ساختند.
ازسوئی ھم افغانستان درجوار ھمسايگان جفاكاری قرار داشت كه با معامله
به خاك و خون آن اغراض شوم سياسی ـ اقتصادی خود را برآورده ميساختند
وحتی از افغانستان انتقام ميگرفتند.
بااستفاده ازھمچو شرايط و ضعفھائی است كه امريكا و متحدينش ابتدا طوق
خودرا بگردن پاكستان انداخته و توسط آن به مشتی خود فروختۀ وطنفروش
دست می يابند و با ساختن گروھای بنيادگرای ويرانگر و تروريست بنام تنظيم
ھای جھادی ،عزم را برای زدن حريف شان شوروی جزم ميكنند ،بنأ اسالم
گرايان و تروريستھا كه اكنون گويا امريكا با آنھا درافتاده است محصول
وخواسته و ساختۀ دست امريكا و متحدينش ھستند كه ھمه چيز را ويران كرده
اند و بيش ازيك مليون انسان را به خون كشيده اند .قبل از آن مردم ما خجالت
ميكشيدند اگر كسی از آنھا به اين افراد نسبت ميداشت .احمد رشيد خبر نگار
سرشناس پاكستانی می نويسد:
“ قبل ازجنگ اسالم گرايان در جامعۀ افغانستان جايگاه تعريف شده ای
نداشتند ،اما توسط پول و اسلحۀ  C I Aو با حمايت پاكستان نفوذ فوق العادۀ
يافتند( ٣) ”.
امريكا و پاكستان در آوان حضور شوروی درافغانستان ھيچگونه طرحی
برای ايجاد حكومت درافغانستان نداشتند و در برابر سرنوشت وآيندۀ جنگ و
آيندۀ مردم افغانستان بی تفاوت بودند ،جنگ بذات خود برای شان مطرح بود كه
بوسيلۀ آن بتوانند شوروی را به جھان بدنام و درافغانستان ميخكوب كنند نه
نتايج بعدی آن .به قول ريچارد مكنزی“ ...يكی از مواضع ثابت امريكا عبارت
بود از بی تفاوتی نسبت به سرنوشت مردمی كه دركشور شان نيروھای
نامطلوب با ھزينۀ امريكا مسلح ميشدند ،به اميد اينكه موقعيت ژيوپولتيكی اتحاد
شوروی را تضعيف كند(٤) ”.
ميبينيم كه امريكا توجه اش را به طور عمده به ايجاد و مسلح ساختن نيروھای
ويرانگر و تروريست معطوف ميدارد تا به قول برژنسكی “مسلسل خون جاری
كند ” و ويران سازد .برای برآوردن اين مامول است كه پايگاھھای متعدد تربيۀ
تروريست درپاكستان و بعد درافغانستان ايجاد ميكند واز طريق C I A
شريرترين تروريست ھای اسالم گرا مثل بن الدن و يارانش را به افغانستان
سرازيرميكند و ملياردھا دالر را دراين راه به مصرف ميرساند.

بھمين تناسب و درتقابل با آن شوروی ھا نيز مصارف ھنگفتی را جھت
كشتار مردم و ويرانی وطن ما متقبل ميشوند .احمد رشيد مينويسد“ :درجنگ
بيست سالۀ افغانستان يكنيم مليون نفر جانشان را از دست دادند و كشور به
ويرانه ای تبديل شد ”.در راستای اين كشتار و ويرانی “اتحادشوروی سابق
ساالنه حدود پنچ مليارد دالر ھزينه كرد . . .ايا الت متحده بين سالھای ١٩٨٠
تا١٩٩٢م چھار مليارد دالر به مجاھدين كمك كرد .ھمين مبلغ را عربستان
سعودی و ديگر حاميان اسالمی و اروپائی مجاھدين ،به آنان كمك كردند(٥)” .
برژنسكی وقتی ميگويد “ما درمدت ده سال تمام  ،روسھا را درموقعيتی قرار
داديم كه خون شان مسلسل جاری بود” به يك جانب قضيه مينگرد ،جانب ديگر
قضيه اينست كه امريكا طی مدت دھسال برای جاری ساختن خون ھر روس
دھا وصدھا افغان را قربانی كرده است .آری روسھا به ازای خون ھر سرباز
خود منطقۀ را بخون ميكشيدند .وتمام باشندگان بيگناه آنرا اعم از زن و مرد
وطفل و كھن سال يا زير آوار بمباردمان ميكردند ياعدۀ زيادی را به رگبار
ميبستند و يا مثل منطقۀ كراله لوگر قتل عام ميكردند.
“آمارھای شوروی كه بعد ازجنگ انتشار يافت نشان ميدھند كه بيش از
 ١٣٣١٠نفر از نيروھای زمينی وھوائی شوروی در طول جنگ افغانستان از
بين رفتند ٥٤٠ ،. . .نفر از آنھا بخاطراستفادۀ نادرست از سالح ھا ،نگرانی
ھا و بيماری ھا مردند. . .
" تلفات افغانھا  . . .تا يك مليون نفر متغير بوده است( ٦)".
به اساس اين آما ر دربرابر ھر كشتۀ روس ٧٦ ،نفر افغان قربانی شده است و
امريكائی ھا از آن حرفی نميزنند و برژنسكی ھم نميخواھد بگويد كه به ازای
جاری شدن خون روسھا درافغانستان چه خون ھای ديگری جاری شده واين
قيمت گزاف را كی پرداخته است؟؟؟ چون برژنسكی و سايرحكام امريكائی فقط
به منافع و مقاصد شوم خود می انديشند نه به حيات انسانھا و يا ھستی ملتھا.
ولی اگر انسان غرض ومرضی نداشته باشد وعينك دودی لحظه نگری را از
چشم خود دور كند ميتواند به بيند كه نتيجۀ اين انتقام گيری و رقابت امريكائی
به كشور و مردم افغانستان چه بوده؟ تلی ازشھدا ،كشوری ويران ،ملتی زخمی،
گرسنه وشكنجه شده ازدست انواع ستمكاران ونسلی آواره ،سرگردان و
روانپريش و . . .درپھلوی آن گروھھای مسلح عقبگرای خونريز ،تنظيم ھای
جھادی مسلح انحصارگر ،اقتدارگرا و كھنه انديش مستبد ،سازمانھا و گروھھای
فرصت نگر و بلی بلی گوی و روشنفكرانی خسته ،ضربه خورده ،راحت طلب
سازشكار ،فرارطلب ،سازمان ناپذير ،بی باور وغرق انديشه بخود و. . .
محصول اين شكست و ريخت است.

ھركسی ميتواند به بيند كه كجای سرزمين ما ،از شھر و ده بخاك يكسان
نشده؟ كدام خانواده ازمردم زحمتكش ما را سراغ داريد كه درسوگ و رنج
شھيد و ياشھدائی ننشسته اند؟ چه زندگی ھائی بھم ريخته و تا كجای دنيا پرستو
ھای آواره و مھاجر افغان پر نكشيده اند؟ چه تحقير وتوھين ھائی از بيگانگان
تحمل نكرده ايم؟ چه تجاوزاتی برفرھنگ ،دارائی ھا و نواميس ملی كشور ما
صورت نگرفته است؟ و...
درعوض ھم اكنون گروھھا واشخاصی را بر سرنوشت ملك وملت ما
بزور تحميل كرده اند كه جز به منافع اربابان و تمايالت شخصی و گروھی
خود به ھيچ چيز ديگر نميانديشند .ازفروش وغارت خون وخاك وطن و
وطندار ثروت اندوزی ميكنند و از رنج مردم لذت ميبرند ،و تمايالت شانرا آب
ميدھند ،تمايالتی كه به قول دانشمندی “ درآن لذت به شھوترانی ميگرايد،
تمايالتی كه درآن پول ،لجن و خون بھم آميخته است ” مشخصۀ آن است.
اين وضع تاسف بار درھمه ابعادش محصول فرايند سياستھای پالن شدۀ
امريكا و متحدينش در زد وبند با فئوداليسم و ميوۀ آن يعنی جنگساالرن است.
اين ھنوز قسمتی از برنامۀ امريكا بود ،تداوم اين برنامه بازھم وحشتناكتر است
كه منجر به ويرانی كابل و قتل عام مردم آن به دست جھادی ھا و پس ازآن
تحميل پروژۀ وحشتناك طالبان بدست امريكا و متحدينش درافغانستان شد .حال
به بينيم چگونه ؟
افغانستان معبر پايپ الين نفت و گاز
و راه ترا نزيت كاال
با فروپاشی اتحاد شوروی است كه حرص و آز امپرياليستی امريكا به
طرف آسيای مركزی بمثابه يك منبع سرشارازمنافع نفت و گاز و بازار بزرگی
برای تھيۀ موادخام و فروش مواد ُبن ُجل و ناكارۀ امريكائی َپرميكشد .امريكائی
ھا ازشوق رسيدن به اين سرزمينھا ،كه چند سال قبل درخواب شان ھم نميآمد،
سراز پا نمی شناختند.
كمپنی ھای نفتی امريكا مانند )  ( UNOKALبه سرعت متخصصين شانرا
برای ارزيابی منابع نفت و گاز و چگونگی انتقال اين مادۀ حياتی به بازار ھای
غرب ،توظيف نمودند .يكی از نتايج اين ارزيابی طرح كشيدن پايپ الين نفت و
گاز تركمنستان به طول  ١٨٠٠كيلومتراز طريق افغانستان به بحر ھند است كه
 ٨٠٠كيلومترآن ازخاك افغانستان ميگذرد .مطابق اين طرح امريكائی ھا به
كمك پاكستان بايد زمينۀ احداث اين پايپ الين را در افغانستان مساعد ميساختند
وھمچنان راه عبور كاالھای تجارتی را ازطريق افغانستان به آسيای مركزی
آماده ميكردند.

سياست سازان امريكائی ـ پاكستانی ابتدا كوشيدند ازطريق حكومت دست
نشاندۀ شان كه بنام حكومت مجاھدين درافغانستان تحميل كرده بودند به اين
اھداف دست يابند ،ولی بی ُعرضه گی و چند پارچه گی حاكميت جھادی ھا
مانع رسيدن سريع امريكائی ھا به اين ھدف ميشد .ازسوئی ھم امريكائی ھا
ترسيدند كه مبادا رقيب ديگری ازين نابسامانی استفاده كند ،لذا به توصيۀ
پاكستان وھمراھيی عربستان سعودی ،گلبدين را مامور ساختند تا حكومت
يكدستی را بوجود آورد .درين راستا به كمك و تقويت بيشتر گلبدين وھمراھانش
اقدام كردند و مليونھا دالر پول وسيل اسلحۀ ويرانگر به دسترس شان قرار
دادند .مجلۀ  MIDDE EASTدرشمارۀ ماه جون ١٩٩٤م خود نوشت:
“ طی دوسال گذشته عربستان سعودی دو مليارد دالر مصرف كرده كه سھم
عمدۀ آن نصيب حكمتيار شده است ”.احمد رشيد نويسندۀ شھير پاكستانی
مينويسد:
“درآغاز سال  ١٩٩٥م حكمتيار مقدار زيادی راكت برای گلوله باران كردن
شھر كابل از پاكستان دريافت نمود( ٧) ” .
توجه كنيد! اين امريكا و متحدينش ھستند كه افراطی ويرانگر و آدمكشی
مثل گلبدين را با امكانات ويژه مامور ويرانی كابل و كشتارمردم بيگناه آن
ساختند ،دوستم و مجددی نيز او را درين جنايت ھمراھی كردند.
“ درجنوری  ١٩٩٤م گلبدين ضمن ائتالف با مجددی و دشمن سابق خود
دوستم ،اقدام به يك حملۀ موشكی و توپخانه ای به پايتخت كرد كه كابل ھرگز
چنين حملۀ بخود نديده بود .تا پايان سال  ١٩٩٤م حكمتيار )بامتحدينش ( با
بمباردمان نامشخص كابل توانست نيمی از شھر را ويران كند و حدود ٢٥٠٠٠
شھروند كابلی را به قتل رساند( ٨ )” .
درتقابل با اين حركت وحشيانۀ پالن شده از جانب امريكا و پاكستان ،دستھای
كثيف ديگری نيز مداخله كردند .روسيه ،برخی كشورھای اروپائی ،ھند و
ايران درتقابل با امريكا ومتحدينش به گروھھای ربانی ـ مسعود ،سياف
وھمراھانشان كمك ھای مالی و نظامی مينمودند و درنتيجه ھمه شاھد بوديم كه
اين گروھھای جھادی ـ مليش چه روزگار وحشتناكی برسر مردم و كشور ما
آوردند .آنھا كشور ما را تا مرز تجزيه سوق دادند .احمد رشيد به حق مينويسد
كه “ :قبل از ظھور طالبان درسال  ١٩٩٤م افغانستان درحالت از ھم پاشيدگی
بسر ميبرد ،كشور به مناطق تحت كنترول فرماندھان محلی تقسيم شده بود.
فرماندھان )و رھبران شان( مرتب جناحھای شانرا عوض ميكردند و با يكديگر
به نبرد ميپرداختند .آنان دريك دور باطل وفاداری ،خيانت و خونريزی درمقابل
ھم صف آرائی ميكردند( ٩) .

درچنين وضعيتی امنيت راه ھای ترانزيتی نيز تامين نميشد ،چنانكه راه
پيشاور تا سمت شمال بخاطر جنگ ھای گروھی ميرفت كه غير قابل دسترس
شود .نصيرﷲ بابر وزير داخلۀ پاكستان درحكومت بينظير بوتو درماه جون
١٩٩٤م دريك جلسۀ دولت طرح تامين امنيت راه چمن ـ قندھار ـ ھرات،
تركمنستان را پيش كش كرد و درين رابطه شخص بينظير بوتو بتاريخ  ٢٨ماه
اكتبر  ٩٤درتركمنستان ھمراه اسمعيل خان والی وقت ھرات و جنرال دوستم
حاكم وقت سمت شمال صحبت ھای داشت و از آنھا خواستار تامين امنيت راه
قندھارـ ھرات تا تركمنستان شد ،آنھا نيز تعھد سپردند كه چنين ميكنند .يكروز
بعد ازين تضمين است كه:
“در ٢٩اكتبر  ١٩٩٤كاروانی به رانندگی  ٨٠رانندۀ غيرنظامی پاكستانی از
)(NATIONAL LOGISTICS CELL
مقر“ھستۀ پشتيبانی ملی”
)  (N LCارتش كه در دھۀ ١٩٨٠م به وسيلۀ  I S Iتاسيس شده بود به
مقصد كويته حركت كرد .يك افسر محلی و مشھور  I S Iكه در كنسولگری
پاكستان درھرات كار ميكرد نيز در كاروان حضورداشت ...كاروان در
“تخت ُپل” واقع در  ٢٠كيلو متری خارج قندھار و در نزديكی فرودگاه توسط
يك گروه از قوماندانان :امير اللی ،منصور اچكزی . . .و استاد حليم متوقف
شده و به سوی روستائی در دامنۀ كوھھا برده شد. . .
“ يك مقام رسمی پاكستانی درين باره اظھار داشت ... :ما تمام اختيارات
ارتش را برای رھائی كاروان ـ مانند حملۀ سريع گروه ويژۀ نيروھای مسلح
)كوماندوھای ارتش پاكستان( و يا پياده كردن چترباز درمنطقه ـ مرور
كرديم( ١٠ )”...
درسوم نوامبر ١٩٩٤م طی يك حملۀ خونين ارتش پاكستان و طالبان به
منطقه ،كاروان آزاد شد ،قوماندان منصور به قتل رسيد و جسدش را درمحضر
عام از لولۀ تانك آويختند .تا ديگر كسی جرئت مقابله با طرحھای پاكستان را
دركشورش نكند.
عصر ھمان روز مليشيای پاكستانی با جمع نام نھاد طالب با قدرت نيرومند
نظامی به رھبری افسران پاكستانی مثل كلنل امام و كلنل گل و . . .به قندھار
حمله ميكنند وھمه را قلع و قمع می نمايند تا به ھر قيمتی شده اين راه ترانزيت
را باز كنند .و بعد راه ھای ديگر و سر انجام طبق نقشۀ امريكا ـ پاكستان
“امن وامان” ساختن كل افغانستان بمثابه راه ترانزيت بدون ماليه و مصرف
اموال تجارتی امريكا ـ پاكستان و متحدينشان و معبر عبور پايپ الين نفت و
گاز ،وظيفۀ اساسی طالبان قرار ميگيرد.
سياست سازان امريكائی ـ پاكستانی برای روكش كردن مقاصد شوم سود
جويانۀ شان با استفاده از شرايط بيحد دشوار تحميل شده ازجنگ ھای گروھی

جھادی و خستگی مفرط مردم ازين وضع شعارفريبگر وعوام پسند “صلح” را
به ميدان كشيدند و طالبان را مناديان صلح وامنيت معرفی كردند .اين شعار
درآن زمان چنان جا افتاده بود كه نه تنھا عوام الناس كه عدۀ به اصطالح
روشنفكرسياست فھم و دانشمند نما نيز ساده انديشانه آنرا پذيرفته و بدون چون
و چرا ھدف قرا رميدادند ،غافل ازينكه در پس اين صلح خواھی مزورانه چه
اھداف شومی نھفته است )وحال دوباره عين اشتباه راباسردادن شعارفريبگر
دموكراسی ميكنند ( .واما
“ ظرف چند ھفته پس از تصرف قندھار توسط طالبان  . . .كاروانھای موتر
ازكويته به قندھار وسپس به سمت ايران ،به سمت تركمنستان وازآنجا به ساير
كشورھای آسيای مركزی و حتی روسيه درحركت بودند( ١١)” .
امريكا سازندۀ طا لبان و بن الدن
درمورد ساختن پروژۀ طالبان بد نيست به چند مصاحبه از شخصيت ھای
كليدی دست اندر كار اين پروژه اشاره كنيم تا به بينيم كه طراحان وسازندگان
اصلی طالبان وحشی و ارتجاعی قرون وسطا ئی و ضد بشريت ،ھمين امريكا
وانگليس ھستند ،كه اكنون با تصادم منافع خود با بخشی ازطالبان ،با تعدادی از
آنھا در افتاده اند و برای زدن شان و فريب مردم شعار “دموكراسی” را بلند
كرده اند .آنچنانكه برای آوردن شان شعار“ صلح ” را بلند كرده و مردم را
فريب دادند“ .خانم بی نظير بوتو به روز چارم اكتبر  ١٩٩٦م كه ھنوز يك
ھفته از سيطرۀ طالبان بر كابل نگذشته بود ضمن مصاحبۀ با سرويس خبری
بی بی سی گفت:
پديدۀ طالبان در سالھای جھاد افغانستان از سوی امريكا ،انگلستان و
عربستان سعودی طرح گرديد”.
“بينظير بوتو ھمچنان در جريان يك كنفرانس مطبوعاتی در لندن اعالن
نمود كه پروژۀ طالبان به ابتكار انگلستان ،پشتيبانی امريكا ،كمك مالی عربستان
سعودی و تربيت پاكستان صورت گرفت”.
“نصيرﷲ بابر كه خود مامور اساسگذاری پروژۀ طالبان بود ،درمصاحبه با
فرانتير پوست به صراحت چنين اعالن نمود :سازمان  CIAخود تروريسم را
وارد اين منطقه نمود( ١٢)”.
درماه جنوری  ١٩٩٨م يعنی پس از تسلط طالبان درافغانستان و دست
بريدنھا و سربريدنھا و سنگسارو . . .و دريك كالم پس از ھمه انسان ستيزی
ھای طالبان و تروريستھای ھمراه شان ،روزنامه نگار نشريه ای نوول
آبسرواتور از برژنسكی سياست ساز و مشاور امنيت ملی رئيس جمھور امريكا

می پرسد“:شما پشيمان نشديد كه از بنياد گرايان پشتيبانی كرديد و به تروريستھا
جنگ افزار داديد؟”
برژنسكی در جواب ميگويد“:چه چيز برای تاريخ جھان اھميت دارد،
طالبان يا فروپاشی امپراطوری شوروی؟ چند تا مسلمان ھيجانی و احساساتی
و يا آزادی اروپای مركزی و پايان جنگ سرد(١٣) ”.
و يا بشنويم از زبان يكی ديگر از حاميان طالبان كه ميگويد امريكائی ھا در
جريان عملكردھای طالبان ،ھمان عملكرد ھای ضد دموكراتيك ،زن زدائی و
قرون وسطائی قرار داشتند ،ولی آنھا ميخواستند كه توسط طالبان پروژه ھای
نفتی شان عملی شود مردم افغانستان برای شان اھميت نداشت .بشنويم از رئيس
استخبارات سعودی:
امير تركی الفيصل رئيس استخبارات عربستان سعودی اوايل  ٢٠٠١م يعنی
زمان اوج بيداد طالبان و بن الدن در افغانستان در مصاحبۀ با تلويزيون
 M BCميگويد“ :امريكائيھا تحوالت افغانستان را زير نظر داشتند و در ارتباط
با آن با ماھم تماس ميگرفتند ،ولی چيزی كه برای شان اھميت داشت فعاليت
كمپنی ھای نفتی درآن كشور بود(١٤) ”.
اميد است خوانندۀ عزيزاز مطالعۀ اين نقل قول ھا كه ھمه از منابع دست
اندر كار و ذيدخل به قضيۀ افغانستان تھيه شده به اين نتيجۀ منطقی رسيده باشد
كه :امريكائی ھا در جنبش مقاومت مردم قھرمان ما عليه تجاوز گران شوروی،
مداخلۀ ظالمانه نموده و كوشيده اند آنرا بسوی ھدف خود كه ھمانا ضربه زدن
به حريف شوروی شان و گرفتن انتقام ويتنام از جھت سياسی و بد نام سازی
شوروی و صنعت نظامی وسياست اقتصادی اش در سطح جھان از جھت
اقتصادی است سوق بدھند ،تا باالثر به بازارھای فروش اسلحه وكاالی شوروی
راه يابند و اسلحه وكاالی خودرا جايگزين آن سازند .بمنظور رسيدن به اين
ھدف بود كه امريكا و متحدينش بدنام ترين ،عقبمانده ترين ،ارتجاعی ترين،
ضد دموكرات ترين و شقی ترين عناصر جامعۀ مارا بنام تنظيم ھای جھادی
تربيت و سازماندھی كرده و برای كشتار و ويرانی تا دندان مسلح ساختند.
امريكائی ھا به ھمكاری پاكستان و سايرمتحدين شان به استناد شواھد
انكارناپذير ،وحشی ترين باندھای تروريست بنيادگرايان اسالمی را از سرتاسر
جھان بسيج ،تربيت و مسلح نموده و به افغانستان فرستادند ،تابه حريف شوروی
شان ضربۀ محكمتر و خونينتر واردكنند .اسامه بن الدن ،الظواھری وعبداله
العظام نمونه ھای از آن است .در نتيجۀ ھمين سياست ھا وعملكردھای ظالمانۀ
امريكا و متحدينش است كه افغانستان اين چنين به خاك و خون كشيده شده و
بيغولۀ برای باندھای آدم كش بنيادگراشد.

ا نتخاب مرگ و نا بودی يا پذيرش تجاوز
درنتيجۀ عملكرد ھمين باندھای ارتجاعی تروريست پروردۀ دست امريكا و
متحدينش بود كه خلق مظلوم ما از ھمۀ حقوق انسانی اش محروم ساخته شد و
توسط جھا ديھا وطالبان تا ورای گرسنگی و فقر و تا مرز نابودی كامل سوق
داده شد.
حال ديگر ھمه دريافته ايم كه پروژۀ طالبان با تمام وحشت شان زادۀ مغز و
تفكرانگليسی ـ امريكائی است كه جھت تامين امنيت راھھای ترانزيتی افغانستان
بسوی آسيای مركزی و كشيدن پايپ الين نفت و گاز از تركمنستان تابحر ھند
از طريق افغانستان سازماندھی و تامين مالی ونظامی شد .وھمه ديديم كه
امريكائيھا ،انگليس ھا و متحدين پاكستانی وعرب شان توسط اين مولود وحشی
خود يعنی طالبان وھمراه ھانشان چه برسر مردم ما آوردند .واقعا آنھا مردم
مارا آنچنان به تب گرفتند كه به مرگ راضی شوند .و حال محصول آن چنين
است كه حضور ھزاران سرباز خارجی مسلح در كشور بيگانه ناپذير افغانستان
به استقبال عدۀ زيادی مواجه ميشود.
اگر كسی غرض و مرضی نداشته باشد ميتواند بفھمد كه امريكائی ھا و
متحدينشان از طريق اعمال پروژه ھای جھادی ـ طالب كوشيدند غرور،
رزمندگی و سلحشوری مردم مارا درھم بشكنند و آنھارا چنان در گرداب
برادركشی ،ظلم ،فقر ،ويرانی ،بی دوائی و بی سرپناھی بدست جھادی ـ طالب
غرق بسازند كه تا به آخرين نفس ھا برسد .بعد دست غرض آلودشانرا به
عنوان ناجی بطرف غريق دراز كردند كه ھم اكنون به استقبال اجباری
بخشھای از مردم مواجه شده اند .مردم ما به حدی از ظلم و ستم و وحشت
جھادی ـ طالب ضربه خورده و خسته و بی رمق شده اند كه درشرايط موجود
حضور بيگانگان را فرصت غنيمتی برای نفس كشيدن ميدانند ،و ميترسند
ازآنكه دوباره گرفتار ستمبارگان جھادی ـ طالبی نشوند .امريكائی ھا نيز كه
درست چنين ھدفی را دنبال ميكردند ،برای تامين اھداف سياسی ـ اقتصادی شان
اين دكمه فشار را در دست دارند .ھم اكنون لجام طالب و جھادی در دست خود
شان است و با سست و شخ كردن آن مردم ما را تھديد ميكنند كه “احتياط كنيد!
اگربه تابعيت از ما تن ندھيد باز ھم جلو اين درندگان را رھا خواھيم كرد تا
شما را تكه وپاره كنند”.
جالب اين جاست كه اين سياست موذيانۀ امريكا را مردم ما درك كرده اند و
فھم شانرا به زبان خيلی ساده اينطور بيان ميكنند“ :جلو كل اين تفنگی ھا و
طالبان و ديگرانش بدست خود امريكائی ھا است ،وقتی خودشان خواستند تمام
جھادی ھا را توسط طالبان چنان زدند كه بسياری شان به ايران ،پاكستان،
تركيه و تاجكستان فرار كردند و يك عدۀ شان ھم به سوراخ ھا خزيده بودند.

باز وقتيكه امريكائی ھا خواستند طالبان را بزنند ،ھمراه كل زور شان به كمتر
از يكماه آنھارا تار و مار كردند ،حال چطور نميتوانند تفنگی ھارا خلع سالح
كنند؟ نميخواھند اين كار را بكنند ،خودشان از موش شير جور كردند .اگر اينھا
را خلع سالح كنند و وطن آرام شود ،ديگر دليلی به حضور خود شان در
افغانستان باقی نميماند .بايد ازينجا بروند .اما امريكائی ھا نمی خواھند از اينجا
بروند ،افغانستان را به مقاصد ديگر شان بكار دارند”.
ملت مظلوم ما عليرغم فھم اين سياست ھا از آنجاكه نيروھای جھادی ـ
طالبی را دشمن ھار خود ميداند و در دفاع از خود ھيچ پشتوانه و توان و
بديلی ھم نميبيند ،اجبارأ برای جلوگيری از وحشت جھادی ـ طالب است كه به
حضور اجنبی و به تجاوز و اشغال ميھنش تن داده است .اين يك نتيجۀ بد و
ذلتبار تجربی است كه گناه تاريخی آن بردوش جھادی ھا و طالبان است و
روزی به دادگاه تاريخ حساب خواھند داد .واما كه درھمچو جوی نيروھای
مختلف سياسی ھم به قول دانشمندی“ از احساسات عاليۀ  ...شان در برابر لذت
مادی ...صرفنظر ميكنند ”.و ميكوشند سرخورده گی ھای گذشتۀ شانرا با
موضعگيری ھا و برآمد ھای بی ريخت و بيقواره جبران كنند و درحسرت
رسيدن به آب و نان مساعد تری آب دھن بعضی ھا جاريست .برخی ھا ھم
متاسفانه در توجيه شرايط موجود تا آنجا پيش ميروند كه تو گوئی بانمك
پروردگان خوان امپرياليسم طرف ھستی.
بازھم اين مردم ھستند كه پيشتاز تر ازسياست فھمان دانشمند نما درفرصت
ھای مناسب و مساعد بزبان طنز و شوخی ھم كه شده احساس خود را بيان
ميكنند .وحضور خارجی ھا را دركشور خود تجاوز واشغال ميخوانند .درينجا
به فكاھی اشاره ميكنيم كه درين رابطه و بيان احساسات خود مردم ساخته اند.
“ميگويند شاه شجاع و ببرك روزی در دوزخ باھم صحبت ميكردند ،شاه
شجاع گفت :كارمل صاحب! مه يك انگليسه به وطن آوردم و تو يك شوروی
را ،روزگار ما به اينجا كشيد .باش اين قندھاری بچه )كرزی( كه سی كشور را
آورده ،روزش به كجا خواھد كشيد”.
از شنيدن اين حرف ھا انسان به فھم عميق مردم از قضايا پی ميبرد و
مطمئن ميشود كه مردم ميدانند كه كشور شان اشغال شده ،و اين بار نه يك
كشوركه  ٣٠كشور برھبری امريكا به آن تجاوز كرده اند .ولی توان روياروئی
با آنرا ھم اكنون درخود نمی بينند ،كه آنھم توسط امريكا و متحدينشان با اعمال
پروژه ھای جھادی ـ طالبی و تحميل زور و شكنجۀ بيحد و حصر بر مردم
تضعيف شده است.
قسمت سوم

ا ھد ا ف ا قتصادی و سياسی ا مريكا در منطقه )(١
درينجا وآنجای اين نوشته ،ذكری از اھداف اقتصادی ـ سياسی امريكا در
منطقه كرديم ،حال به بينيم امريكائی ھا در اينجا چه اھدافی را دنبال ميكنند و
افغانستان را چگونه و چرا وسيلۀ رسيدن يا بھتر بگوئيم قربانی رسيدن به اين
اھداف خود برگزيده اند.
ھم اكنون بعد از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١م ديگر الزم نيست در تشخيص اھداف
امريكا در منطقه كسی تئوری بافی كند ،يا فھم فوق العاده و مطالعۀ فوق العاده
داشته باشد .به قول يك نشريۀ فرانسوی كه بعداً برخی مقامات امريكائی نيز
آنرا تائيد كردند ،قبل از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١م پالن حمله و لشكر كشی به
افغانستان در وزارت دفاع امريكا تھيه شده بود .حادثه  ١١سپتامبر به ھيچ
صورت عامل تجاوز به افغانستان نيست ،شايد اين حادثه آنرا خشنتر و خونين
تر ساخته است .امريكا از مدتھاست كه برای اھداف معينی در افغانستان و
منطقه كارميكند .امريكا بعد از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی متوجه شد
كه سرمايۀ مليتاريستی اش ضربت ميخورد ،چون آن ترسی كه دستگاھھای
تبليغاتی و متحدينش از به اصطالح “خطر سرخ” يعنی كمونيسم و شوروی
سابق برای كشورھای زير سلطۀ شان و حتی در سطح جھان ايجاد كرده و
تعداد زيادی را گويا در برابر اين خطر تا دندان مسلح ميساختند و ملياردھا
دالر ازاين درك به جيب ميزدند ديگر زمينۀ وجود ی اش را ازدست داده بود.
منطقا نه به خريد سالح از امريكا نيازی ميماند و نه به حضور پايگاھھا ی
نظامی اش كه به بھانۀ دفاع در برابرخطر شوروی و كمونيسم درگوشه و
كنارجھان ايجاد كرده بود.
اين بذات خود پرابلم بزرگی بود برای سرمايۀ مليتاريستی امريكا كه كاالی
نظامی توليدی اش بازارنمی يافت ،لذا كارخانه ھای بزرگ توليد اسلحه از كار
می افتاد .عالوتا ً نيروھای مسلح امريكا كه در مناطق مختلف زير اين نام جابجا
شده بودند ،بی مصرف ميشدند و ديگر به حضور شان در آن مناطق ضرورتی
احساس نميشد .بنأ امريكا به عالوۀ زيانھای حاصله ،به بحران بيكاری مليونھا
كارگر شاغل در فابريكه ھای سالح سازی ،و سربازان بيكارشده ای آن در
گوشه و كنار جھان مواجه ميشد .پس برای حل اين پرابلمش ،بايد پرابلم نظامی
می آفريد تا زمينۀ مصرف و توليد سالح و بازار فروش جديد بوجود آيد و
سربازان بيشتری نيز به كار گرفته شوند.

ايجاد دشمن فرضی وآنراتاسرحد يك ھيوالی خطرناك جھانخوار تبليغ كردن
و باال بردن ،برای توجيه عملكردھای نظامی سلطه گرانه ،يكی از ويژگی ھای
نظام سرمايه داری و به ويژه امپرياليسم است كه ھمه در طول تاريخ به آن
آشنائی داريم .درمرحله ای بعد ازجنگ سرد نيز بايد اين شيوه بكار گرفته
ميشد .يك نويسندۀ روزنامۀ گاردين به نام “خانم ارونداتی روی” چند ھفته پس
از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١نوشت  “ :اگر اسامه بن الدن وجود ھم نميداشت امريكا
ميبايست چنين كسی را اختراع ميكرد( ١٥) ”.
سياست پردازان امريكائی و متحدينشان اين بار موجودی را به عنوان دشمن
خطر ناك “بشريت” در اذھان عامه داخل كرده اند كه نه جمھوريتی دارد و نه
سلطنتی ،نه ديكتاتوراست و نه كمونيست ،نه ارتشی و نه پايگاه و ياحتی كشور
ثابتی دارد و اينبار به ھيچ يك از مكاتب سياسی ـ اقتصادی حريف سرمايه
داری جھان نمی گنجد .لذا آنرا بنام تروريسم مسمی كردند وعليه آن اعالم
جنگ جھانی نمودند تا وحشت آفرينتر وھمه جاگيرشود و ميدان تاسيس
پايگاھھای نظامی و فروش اسلحۀ امريكايی پھنه ای جھان را احتوا كند.
و درتقابل اين دشمن فرضی انواع اسلحۀ مدحش بفروش برسد وھرمخالفی در
ھر گوشه ای جھان اعم از نيروھای آزاديخواه و يا دولت ھای ملی ھم به اين
نام و اين لكه آلوده شده و سركوب شوند.
اين دشمن فرضی بنيادگرائی اسالمی است و درراس آن آدم بی وطنی مثل
بن الدن .ھمان بنيادگرائی اسالمی كه ديروز به دست خود امريكائی ھا ساخته
شد و بحيث مطمئن ترين و ُبرا ترين وسيله برای جدل ضد كمونيستی خود
سردمداران امريكا از آن بھره گرفتند و ھمان بن الدنی كه تاچندی پيش ھمسو،
ھمجھت و شريك خاندان بوش درمعامالت نفتی وغير نفتی شان بود و
دوخانوادۀ بوش و بن الدن مونس وھمدم يكديگر بودند .وھم اكنون كه منافع اين
دوخانوادۀ سرمايه ساالر به ھم تصادم كرده ،ھردوی شان چه بيرحمانه جھانی
را به خون ميكشند .گاھی درتقابل ھم جنگ سليبی اعالن ميكنند و اديان خدائی
را وسيلۀ تامين منفعت سرمايه ميسازند و زمانی يكی علمبردار دموكراسی
وتمدن و ديگری حافظ ارزشھای دينی و كلتوری تاريخ اسالم ميشود.
سناريو سازان امريكائی اينبار سناريو را طوری ساخته اند كه گويا اين
مولود وحشی )تروريسم ( از حيطه ای نفوذ والد خويش) نظام سرمايه داری (
برآمده و آنرا ـ بويژه امريكا را ـ نيز ھدف قرار داده است .بديھی است كه
ھرگاه كسی به امريكا صدمه ای رساند ،او دشمن تمام دست آوردھای بشری
قلمداد شود وھمۀ جھان بايد با كليۀ امكانات خود در برابرآن قراربگيرند ؟؟؟!
به چشم سر ميبينيم كه ھم اكنون درين راستا عمل ميشود و نيروھای زياد
نظامی و امكانات مالی زيادی در خدمت ھمين سياست است .و اين سياست

چنان جنون آميز تبليغ ميشود كه بيشتر نقاط جھان عرصۀ عرضه و تقاضای
كاالی نظامی امريكا گشته و بازار ساختن پايگاه ھای نظامی واستقرار
نيروھای امريكائی دراكثر نقاط جھان گرم است و ازين بابت به ملياردھا دالر
از سرتاسر جھان بسوی امريكا سرازير ميشود .به عالوۀ تصرف مناطق نفتی
و بازارھای تجارتی ديگر .بطور مثال در منطقۀ ما امريكا اين اھداف را دنبال
ميكند :
 ١ـ امريكائی ھا با تشديد ترس از بنيادگرائی اسالمی منطقه را مليتاريزه
كرده اند ،و باالثر فروش سالحھای انبار شدۀ شان به كشورھای منطقه مثل
كشورھای عربی خيلج ،كشورھای آسيای مركزی وحتی جنوب وجنوب شرق
آسيا ،ملياردھا دالر پول بدست آوردند.
امريكائی ھا باتشديد ترس از بنيادگرائی اسالمی به خوابھای ديرينه ای شان
درمنطقه دست يافتند .به اين معنی كه توانستند به عالوه ای ايجاد پايگاه ھای
نظامی در پاكستان و كشورھای خليج ،در كشورھای آسيای مركزی مثل
ازبكستان ،قرقزستان ،تاجيكستان و قزاقستان نيز پايگاه ھای نظامی دلخواه
خويش را ايجاد كنند و ازآن كشور ھا باج بگيرند.
امريكائی ھا ھم اكنون افغانستان را كال ميتوانند به حيث يك پايگاه نظامی
عليه ھركس كه بخواھند به كار ببرند .ميدان ھای ھوائی نظامی بگرامی،
شيندند ،قندھار ،مزارشريف و . . .ھمه درتصرف كامل امريكائيھا قرار دارند.
به اينترتيب امريكائيھا توانسته اند زير نام مبارزه با بنيادگرائی اسالمی يا
تروريسم تمام انواع اسلحه ای شانرا به نمايش بگذارند و برايش بازار فروش
بيابند .صد ھا ھزار سرباز امريكائی را ھم كه در معرض خطر بيكاری بودند،
به كشتن مردم بيگناه منطقه ،بويژه عراق و افغانستان بگمارند و معاش و
مصرف شانرا ھم از منابع خود ھمين قربانيان تامين كنند.
 ٢ـ يكی از ويژگی ھای سرمايه داری اضافه توليد سرمايه است كه وقتی
زمينه ھای سرمايه گذاری مجدد برايش ميسر نشود ،بحران آفرين است .ھدف
عمده و اساسی ديگر امريكا درمنطقه ايجاد زمينه ھای جديد سرمايه گذاری در
افغانستان و ازآن طريق در كشورھای آسيای مركزی برای رفع بحران اضافه
توليد سرمايه است .كه ھم اكنون می بينيم اين سرمايۀ امريكائی زيرنامھای
مختلف ،تحت حمايت نيروھای نظامی اش چون اختاپوس در منطقه دست و پا
ميگشايد تا خون مردم مظلوم اين خطه را به مكد.
 ٣ـ ھدف ديگر امريكا نفوذ در بازارھای آسيای مركزی جھت انتقال اضافه
توليد كاالھای بنجل توليد شده است كه بويژه در افغانستان وھمسايه ھای شمالی
آن بفروش ميرسد .اين بازار كه در آن صد ھا مليون نفر زيست دارند ھم

اكنون درتسلط كامل كاالھای امريكا و متحدينش قرار دارد .و سود سرشاری از
فروش اين كاال ھا به حساب سرمايۀ امريكا واريز ميشود.
نيروی كار ارزان اين سرزمينھا و منابع مواد خام و نيمه خام شان منابع
ديگری است كه ھم اكنون در دسترس استعمارگران خارجی ،بويژه امريكائی
قرار گرفته است.
 ٤ـ رسيدن به منابع عظيم نفت و گاز آسيای مركزی و بحيرۀ كسپين )به
نقشۀ منابع نفتی توجه كنيد( يكی از اھداف مھم امريكا است“ .كانگريس امريكا
درسال  ١٩٩٩م قانون استراتژی جادۀ ابريشم را تصويب كرد .كانگريس درين
قانون خاطر نشان ساخت كه نفت و گاز جنوب قفقاز و آسيای مركزی ،اتكای
امريكا به نفت منطقۀ ھميشه دگرگون خليج فارس را كمتر ميسازد. . .
تالش در جھت تامين منافع تجارتی و سرمايه گذاری امريكا درين منطقه جزء
اھداف عمدۀ سياست اياالت متحده محسوب ميشود( ١٦) ”.
الزمه ای برآورده شدن اين ھدف ،داشتن تسلط بر افغانستان بمثابه راه
عبور پايپ الين نفت و گاز به بحرھند و از آنجا به بازارھای عمدۀ مصرف
است .اين خود يكی ازداليل عمدۀ تجاوز نظامی و اشغال افغانستان به حساب
می آيد كه در زمره ای اھداف امريكا بوده است.
 ٥ـ تقابل با ايران و فشارآوردن روی اين كشورتا باز مجبور شود در برابر
امريكا زانو زده وكليد منابع سرشار نفتی و بازارھای اقتصادی اش را در
اختيار امريكا قرار بدھد ،ھدف ديگرامريكا ئيھا درمنطقه است .
 ٦ـ يكی از اھداف امريكا درمنطقه وادار كردن روسيه به تسليم شدن بيشتر
وجلوگيری ازھرگونه تبارز و رقابت احتمالی آنست .امريكا ازطريق تصرف
كشورھای ھمجوار روسيه و ايجاد پايگاھھای نظامی در آنھا ،كه افغانستان كليد
آن به حساب می آيد خود را به اين ھدف نزديك كرده است .و ھكذا ميخواھد از
طريق تھديد بنيادگرائی اسالمی كه افغانستان را مركز آن ساخته بود روسيه را
تنبيه كند كه از روياروئی با امريكا بھراسد.
 ٧ـ تھديد چين و وادار ساختن آن به تابعيت از خود و درنتيجه باز كردن
بازار بزرگ چين به روی سرمايۀ امريكا واستفاده از نيروی كار ارزان
جميعت مليارد انسانی چين ،ھدف ديگر امريكا در منطقه است.
 ٨ـ و سر انجام دسترسی به منابع زير زمينی دست نخوردۀ اورانيوم دشت
مارگو) ھلمند  /نيمروز ( معادن غنی و با كيفيت باالی مس عينك )لوگر(،
معادن بزرگ آھن حاجی گگ )باميان( ،معادن بيرايت ) فرنجل غوربند
وسنگ گيالن ھرات ( ،سنگ ھای قيمتی مثل زمرد ،الجورد وغيره
) پنجشير ،بدخشان ،نورستان و ،( . . .ذخاير گاز و احتماال نفت ) سمت شمال
 /ھرات ( و  . . .از زمره ی اھداف امريكا بحساب می آيد .به عالوه اينكه

تسلط بر اين كشور كه از نظر جيوپولتيكی ميتواند دريچۀ ورود و نقطۀ فشار
بر كشورھای ھمجوار و نزديك باشد ،نيز از اھداف ستراتيژيك منطقه ای
امريكا در شرايط كنونی است.
ولی امپرياليسم متجاوز وغارت گر امريكا كه از سالھاست درين جھت
برنامه ريزی و سرمايه گذاری كرده و حال به قسمتی ازين اھداف دست يافته
است ،بسيار حيله گرانه روی اھداف غارت گرانه اش سرپوش مبارزه با
بنيادگرائی اسالمی و تروريسم را گذاشته وعالوه برآن ادعای تالش در راه
استقرار دموكراسی در منطقه را دارد و آنرا از طريق سازمان ملل متحد نيز
رنگ و روغن حقوقی و گويا مشروع داده و درين راه تا آن حد پيشرفته است
كه عده ای روشنفكر ساده انديش و مردم پيش پای بين نيز گمان ميكنند كه
واقعا چنين است و ماھيت امپرياليسم و استعمار تغيير كرده است و ديگر
استعمار و استثماری در ميان نيست .اين حالت گفته ای معروفی را در ذھن
تداعی ميكند كه  “ :بزرگترين حيله ی شيطان اينست كه جھان را متقاعد كرده
است كه شيطان وجود ندارد” .واقعيت اين است كه امريكا ،اين شيطان حيله
گر ،و نيروھای متحد و ھمراھش با تمام حيله گری ھای شان در كشور ما
بخاطر اھداف غارتگرانه و استعماری شان تجاوز و آنرا اشغال كرده اند .تا از
آن بحيث يك سكوی پرش برای تسلط برمنطقه نيزاستفاده كنند .نه اينكه ما را از
زير يوغ فئوداليسم نجات دھند و نه ھم ذاتا و سرشتا ميتوانند مالكيت خصوصی
بر زمين يعنی سلطۀ فئوداليسم بر زمين را بر اندازند .در حد تامين منافع خود
گاھی در تبانی و ھمگونی با فئوداليسم ـ حتی با ارتجاعيترين جناح آن ـ بسر
ميبرند و زمانيكه منافع شان تصادم كند با جناحھای از آن درگيری خواھند
داشت .چنانكه جناحھای مختلف فئودالی نيز گاھی بين خود برخورد جدی
ميكنند و يا جناحھای مختلف سرمايه نيز گاھی تصادمات خونين داشته
وخواھند داشت .ولی اين برخوردھا منجر به دگرگونی سرشت استعمارگرانه و
استثمارگرانۀ ھيچ يك نميشود .درين راستا نبايد به ھيچ پنداری دلخوش كرد.
امپرياليسم نه منادی دموكراسی است و نه به آن باور دارد ،به قول پالمرستون
صدراعظم سابق انگليس “ نه دشمن دايمی دارد و نه دوست دايمی ،فقط سود و
منافعش دايمی است” ،ھرشيوه وايسم و ليسمی كه به اين سود ،زيان آور شود با
خشونت آنرا زير پا ميكند و با ھر كسی كه سودش را تامين كند ھمسو است.

قسمت چھارم

ا نتقال بحران مزمن ا قتصادی
امريكا به بيرون
وقتی صحبت ازاياالت متحدامريكا ميشود عدۀ بيخبر گمان ميكنند كه اياالت
متحد امريكا بھشت روی زمين است وھمه نعمت ھای جھان به ھمه باشندگان
آن به وفرت ميسر بوده وسياه و سفيد درآن سرزمين خداداد در رفاه و آرامش
بسر ميبرند .ولی واقعيت چنين نيست ،درقلب اين بھشت آدمی ساخته ،نابرابری
بيداد ميكند ،فقر ھست ،بيماران زيادی مداوا نميشوند حتی كودكان برخی
ازگروھھای اجتماعی واكسن درمقابل امراض خطرناك و كشنده نمی شوند و
جنايت بيداد ميكند و. . .
درين زمينه به يك تحقيق علمی از جامعۀ امريكا توجه كنيد:
“امريكا با برخورداری از ثروت عمومی كم نظيری در تاريخ بشری،
شماراطفال گرسنه اش از تمام جميعت سومالی بيشتر است؛ امريكا با داشتن
دانش و تكنولوژی پزشكی معجزه آسايش قادر به ارائۀ ابتدائی ترين خدمات
پزشكی به  ٥٠مليون نفر از شھروندان خود نيست ،درصد كودكان مايه كوبی
شده اش از كشور تايلند پائين تر است و مردان برخی محالت آن احتمال
رسيدن به سن  ٤٠سالگی شان از مردان ساكن بنگالديش كمتر است؛ امريكا با
وجود داشتن توان اقتصادی بينظيری در تاريخ بشری ،نزديك به يك چھارم
شھروندانش در فقر زندگی ميكنند و دوسوم شھروندانش برای تامين زندگی
خود بايد“مثل سگ كار كنند”( ١٧) .
درپھلوی اين وضع مردم فقير امريكا عده ای ثروتمند غنی ترميشوند "درآمد
يك درصد غنی ترين خانوارھای امريكائی  ١١٥برابر ده درصد فقيرترين
خانواده ھا است ،امريكا يكی از نابرابر ترين كشورھای روی زمين
است(١٨)”.
يك مشتی صاحب سرمايه نه تنھا برگرده ای مردم امريكا سوار اند كه برای
غارت جھان نيز يد طوال دارند .ھم اكنون بحران در امريكا بيداد ميكند ،انسان
امريكائی از بسياری حقوق مدنی اش محروم ساخته شده ،فرياد نارضائيتی
مردم به آسمانھا رسيده وتظاھرات چند صد ھزار نفری در اياالت مختلف
امريكا راه افتاد .بحران اقتصادی در اوج خود است .امريكا به رفع بحرانھای

داخلی اش قادر نيست ،لذا عينأ مثل شوروی سابق برای انتقال بحران به
بيرون ،دست به لشكر كشی به افغانستان وعراق زده است.
اين لشكر كشی ھرگز نشانۀ مسئوليت در برابر امنيت جھان نيست ،به ھيچ
صورت به دليل مبارزه با تروريزم اين لشكر كشی صورت نگرفته است
وھدف آن امن وامان ساختن جھان نبوده است .ھدف آن رفع بحران سرمايه
وبدست آوردن منابع و بازار برای كمپنی ھای در مرز شكست امريكا است.
جھت اثبات اين امر نگاھی به آمار وارقام می اندازيم تا از بحران اقتصادی
امريكا به عنوان عامل جنگ به ما بگويند:
“ . . .اقتصاد امريكا ازسال  ١٩٩١ـ  ١٩٩٦بيشترين ميزان سقوط را درسه
ماه اول پس از سپتامبر  ٢٠٠١م تجربه كرده است. . .
“ ميزان رشد باز دھی  ١.٥درصد در سال است كه در ده سال گذشته از
ھميشه كمتر است .درآمد  ٥٠٠شركت بزرگ امريكائی بطور غير قابل
كنترولی سقوط كرده و درطول يك سال  ٤٤درصد كمتر شده است .بار آخری
كه درآمد شركتھا به اين ميزان كاھش يافت در سه ماھه ای سوم سال ١٩٣٨
وسه ماھه ای چھارم ) ١٩٣٢بحران بزرگ( بود .ھمۀ سودھای بدست آمدۀ
بيش از  ٤٠٠٠شركتی كه در بازار سھام  N A Z D A Kثبت شده اند ،از
اواسط سال  ١٩٩٤تا كنون محو شده است .تنھا يك شركت JDSUniphase
با زيانی برابر  ٥٠.٦مليارد دالر بزرگترين ميزان ضرر درطول سال را
درتاريخ نشان داده است( ١٩ ) ”.
خوب توجه كنيد ! شركت ھای بزرگ امريكائی در آستانۀ زيانھای بزرگ
وشايد ورشكستگی قرار دارند و بحران سرمايه داری بيداد ميكند .خداوندان
سرمايه ميكوشند راه نجات را بيابند و بحران را به بيرون از مرزھا ببرند ،تا
ساحات جديد بدست آوردن سود را از بيرون مرزھای شان تامين كنند .برای
بدست آوردن اين ھدف است كه گاھی منادی حقوق بشر و زمانی پيام آوران
دموكراسی ميشوند .زير نام اين حيله ھا كشورھايی را ويران ميكنند ،خلقھای
بيگناھی را بخون ميكشند ،تا به منابع سودآوری دست يابند و ثروت اندوزی
كنند.
برای اينكه بيشتر به عمق بحرانھای اقتصادی امريكا آشنا شويد بازھم از زبان
مايكل را برتز ميشنويم :
“ميزان مطلق دالری ورشكستگی كمپانی ھا بی سابقه است .ناتوانی در
پرداخت بدھی امسال به نسبت سال پيش كه  ٤٢.٣مليارد دالر بود  ١٥٠درصد
افزايش يافته است (٢٠) ENRON .ھفتمين شركت بزرگ امريكا از نظر
درآمد از بين رفته است .سھامش از  ٩٠دالر به  ٢٥سنت رسيده و به اين

ترتيب  ٦٥مليارد دالر از سرمايه اش يعنی ھرچه كه  ٥٨٩٢٠سھام دارش
درآن سرمايه گذاشته اند ،از بين رفته است.
“ . . . .امسال  ٢٣٠شركت سھامی عمومی با بيش از  ١٨٢مليارد دالر
اموال اعالم ورشكستگی كرده اند كه نسبت به يك سال پيش صد درصد افزايش
نشان ميدھد .اين رقم شامل شركت  ENRONنميشود .كمپانی ھای امريكائی
از پرداخت  ٧٥.٢مليارد دالر اوراق قرضه ی  JUNKخود داری ورزيده اند
كه نسبت به سال پيش كه ميزانش  ٤٧.٨مليارد دالر بود  ٥٧درصد بيشتر
است .معروف ترين كمپنی فوالد امريكا  BETELHAMاز پرداخت ١٧٩
مليون دالر اوراق قرضه خود داری كرده و با اعالم ورشكستگی سرمايه ی
ھزاران سھام دار را نابود كرد.
“ . . .متريكام يك شركت الكترونيكی نميتواند  ٣٠٠مليون دالر بدھی خود
را بپردازد .كوميديسكو كه يك شركت اجاره دھنده ی فن آوری اطالعاتی است
اعالم ورشكستگی كرده وبدھی عمومی  ٢.٨٢مليارد دالری اش را به امان خدا
رھا كرده است.
“ . . .ميزان رشد توليدات صنعتی اكنون از دوران اوج ركود سال ھای
 ١٩٨٠كمتر است .درخيابان ماديسون ھم اوضاع به سختی ميگذرد .ھزينه
ھای آگھی در ٩ماه سال  ٢٠٠١م به نسبت سال  ٧.٨ ،٢٠٠٠درصد كاھش
يافته است .در وال ستريت پاداش ھای پرداختی پايان سال به نسبت سال پيش
حد اقل  ٣٠در صد يا  ٤مليارد دالر كمتر شده است( ٢١ ) ”.
مالحظه ميكنيد!
بحران سرمايه درامريكا خيلی عميق است .سرمايه داران امريكائی و
تئوريسن ھای اقتصادی ـ سياسی شان مبتنی برشالوده ای فكری و طبق روال
ھميشگی ،حل اين بحران عميق را در جنگ ميجويند .شما وقتی نتايج خونبار
ترين جنگھا را درسطح جھان مطالعه كنيد ،ميبينيد كه از درون خون ،ويرانی،
دود و آتش جنگ ،سرمايه داران بزرگ و بانكھای شان پول گزافی به جيب
زده اند“ .به نوشته ی تاريخ نگار دوران جنگ آلن بروگر ،بانكداران از بابت
گسيل ھر سرباز به ميدان جنگ حدود ده ھزار دالر بھره ميبرند .از ديدگاه
دونفر از اعضای كميتۀ  ٣٠٠وآلوميناتی ،راچس چيدلز و واربورگ بانكداران
بانك مركز) فدرال رزرو( كه ھردوطرف جنگ را تغذيه ای مالی ميكردند،
جان انسانھا برای شان ھيچ ارزش نداشت .كميته  ، ٣٠٠سرمايه گذاری جنگ
جھانی را به گونه ای طراحی كرده بود كه بانكداران بين المللی به حد اكثر
بھره دست يابند(٢٢) ”.
اينبار نيز ميخواھند چنين كنند و ميكنند ،اين ويژگی سرمايه است كه از خون
ديگران تغذيه ميكند .تئوريسن ھای سرمايه دشمن فرضی خيلی وحشی ميسازند

و جھان را از آن به ھراس می اندازند .يكی دو عمليات وحشيانه انجام ميدھند و
بعد آستين را برزده برای رسيدن به اغراض شوم شان كشورھائی را ويران
ميكنند تا سرمايه و دارائی اش را بدزدند و يا منطقه ای را بخاطر منابع زير
زمينی و يا موقعيت جيوپوليتكی اش در سيطره ای خود در ميآورند ،كه ھم
اكنون عراق و افغانستان را در دستور كار گرفته اند.
ممكن است در ذھن خواننده ای كه از طينت سرمايه بی خبر و از توطئه
ھايش بی اطالع است چنين خطور كند كه چطور ممكن است عمليات خونينی
را خود قدرت مداران سرمايه انجام دھند و آنرا به كس ديگر نسبت بدھند .من
درينجا يكی دو مورد خيلی مشھور و افشا شده را مطرح ميكنم كه چنين
خوانندگانی نيز به ماھيت غير انسانی سرمايه و تفكراتش پی ببرند.
جان اف كنيدی رئيس جمھور محبوبی برای امريكائيان ساخته شده بود ،در
جنگ ويتنام ،مسلۀ كوبا ومناسبات با شوروی در آنزمان و شايد مسايل ديگری
بحيث يك جناح سرمايه ميخواست نظرات ماليم تری را اعمال كند ،حال ديگر
ھمه ميدانند كه خود حاكميت جنگ طلب امريكا و بدست عمال  C I Aدر
مراسم عمومی پيش چشم مردم گلوله را به مغزش شليك كردند ،دقت كنيد به
مغز رئيس جمھورامريكا شليك كردند و بعد با ريختن اشك تمساح خواستند آنرا
به دشمن فرضی نسبت دھند ،ولی نشد و به اصطالح چال شان نگرفت ،اما
چنان از تعقيب دوسيه جلو گرفتند كه ديگر حتی خانواده ای كنيدی ھم جرئت
نكرد الی قضيه را باال كند.
يا مثال در جريان مقاومت افغانستان ،جناحی از سرمايۀ امريكا درمرحله ای
معينی نياز به تبانی داشت ،اما قبل از آن چنان ھستری خلق كرده بود كه عدۀ
از عمالش ـ منجمله جنرال ضياالحق رئيس جمھور وقت پاكستان ،نيز آنرا باور
نميكرد و بر موقف سختگيرانه اش كه گويا تعقيب سياست امريكا است،
پافشاری ميكرد .امريكائی ھا آنرا ھمراه سفير شان درپاكستان وچند جنرال
پاكستانی وامريكائی به تاريخ  ١٧ماه می  ١٩٨٨م در فضا منفجر كردند كه
اثری از او باقی نماند.
دگروال يوسف مامور  I S Iپاكستان درينمورد مينويسد:
“در نتيجۀ ارزيابی ھيئات رسمی بعد از واقعه آشكار گرديد كه يگانه علت
حادثه ،خرابكاری بوده است . . .با وجوديكه سفير واتاشه ای نظامی اياالت
متحده درين حادثه جان باختند . . .اياالت متحده آگاھانه وعمدأ بر حادثه پرده
انداخت( ٢٣ ) ”. . .
واقعا شما تصور كنيد ،چه كسی توان دارد در طياره ای نظامی كه در آن
رئيس جمھور پاكستان ،سفير امريكا وعده ای ديگر جنراالن مسافرت ميكنند
نزديك شود ،چه رسد به جا به جا كردن مواد انفجاری در آن ،تحقيقات ھم وقتی

به جای حساس رسيد ،به دستور مقامات امريكا متوقف شد و به قول دگروال
يوسف “سفر تيم تحقيقاتی  F B Iايالت متحده كه آماده ای حركت بسوی اسالم
آباد بود فسخ گرديد” )  ( ٢٤و ديگركسی جرئت نكرد بگويد ،بابا اين رئيس
جمھور مملكت را كی كشت؟ و ده ھا مثال و نمونه از اين قبيل توطئه گری ھا
و ايجاد دشمن فرضی را ميتوان در سراسر جھان ياد كرد .نتيجه اينكه وقتی
منافع سرمايه ايجاب كند ،نزديك ترين افراد خودراھم قربانی ميدھد چه رسد به
يكی دو انفجار اينجا وآنجا .اربابان سرمايه برآنند كه بايد به ھر قيمت سرمايه
را بكار انداخت و سود بدست آورد ،برای تامين منافع سرمايه جنگ ايجاد كرد،
ويران ساخت ،وحشت خلق كرد تازمينه ای توليد ،صدور و مصرف كاالھای
نظامی وغير نظامی را مساعد ساخت.
در ايجاد جنگ است كه فابريكه ھا و كمپنی ھای فوالد سازی برای توليد و
فروش اسلحه به كار ميافتند ،كمپنی ھای الكتريكی وسايل الكتريكی جنگ
افزارھارا تامين ميكنند وكمپنی ھای فن آوری اطالعاتی نيز زمينۀ كار می يابند
و ورشكستگی شانرا نه تنھا جبران ميكنند كه به ملياردھا دالر از ورای جنگ
و خونريزی به جيب ميزنند.
نفت عراق ھدف مھم جنگ عراق بود كه رژيم نفتی ـ مليتاری بوش عليرغم
تمام مخالفت ھای جھانی ،وحتی مخالفت ملل متحد به آن اقدام كرد وھم اكنون
ذخاير نفتی امريكا رابرای بيست سال آينده از آن پركرده است ھمۀ مان بياد
داريم كه از اولين روز سقوط صدام حسين ،نخستين كاری كه صورت گرفته
ترميم و راه اندازی ابزار توليد و صدور نفت عراق بود كه تاھم اكنون بيدرنگ
و به شدت كماكان ادامه دارد.
بخاطرم آمد لحظۀ كه چند روز پس از سقوط صدام ،بوش با غرور احمقانۀ
يك كاوبای تكزاسی اعالن كرد كه "اكنون ميتوانند امريكائی ھا بفھمند كه
ازاين جنگ چه بدست شان می آيد .شركت ھای امريكائی بروند برای بازسازی
عراق و درساحات مختلف سرمايه گذاری كنند" .در ھمين روز بود كه به
حريفان خود مثل آلمان ،فرانسه وروسيه كه باجنگ عراق مخالفت كرده بودند
نيز چنگ و دندان نشان داد و گفت به آنھائی كه با جنگ عراق مخالفت كردند
اجازه نخواھيم داد در عراق سرمايه گذاری كنند .اين برخورد عكس العمل
ھائی را ھم باخود به ھمراه داشت وموجب خشم امپرياليستھای ديگرشد .يقينأ
ميتوان گفت كه اين گفتگوھا فقط بر سھم سود از شكار زخمی است ورنه
ھركدام از كشورھای امپرياليستی روسيه ،آلمان و فرانسه نيز بر روی منافع
شان كشورھائی را به خاك يك سان وخلقھائی را بخون كشيده اند ،و درينراه با
ارتجاعيترين نيروھای بومی استثمارگر آن كشورھا زد وبند وتبانی كرده اند.
ماھيت امپرياليسم ھمين است وتجارب تاريخی خونين فراوانی برآن صحه

گذاشته است .من در تعريف امپرياليسم وشناخت بھترماھيت آن ،اين گفته را
جالب می يابم كه ميگويد:
“امپرياليسم ازنقطه نظر سياسی بطور كلی عبارتست از تمايل به اعمال
زور و ارتجاع”) (٢٥و يا اينكه درمورد ويژگيھای سياسی امپرياليسم ميگويد:
“خصوصيات سياسی امپرياليسم عبارتست از بسط ارتجاع درتمام جھات و
تشديد ستمگری ملی(٢٦) ”.
اين برداشتی واقعا عميق از ويژگی سياسی امپرياليسم است .به وضاحت
ميتوان ديد كه در ھر جائی كه امپرياليسم پای گذاشته است ،در زد وبند با
جناحھای ازارتجاعی ترين طبقات واليه ھای اجتماعی آن جامعه قرار گرفته
وستمگری ملی را تشديد كرده است تا بتواند با سركوب و وحشت سيادت
سرمايۀ مالی و تراستھای بين المللی را تامين كند .آدم در عمل ميبيند و باور
پيدا ميكند كه يقينا“امپرياليسم آن مرحله ای ازتكامل سرمايه داری است كه درآن
انحصارھا وسرمايۀ مالی سيادت بدست آورده ،صدورسرمايه اھميت فوق العادۀ
كسب نموده وتقسيم جھان ازطرف تراستھای بين المللی آغازگرديده(٢٧)”...
ھمه ميبينيم وميدانيم كه ھم اكنون امپرياليسم امريكا بمثابه فرزند خلف سيستم
امپرياليستی جھانی به بدترين وجه اعمال زور ميكند ،ميُكشد ،ويران ميكند
شكنجه گاه و وحشتكدۀ گوانتانامو ميسازد و از كليۀ قوانين موضوعۀ ساختۀ
خودشان ھم عدول وسرپيچی ميكند .دركنار آن با بدترين ارتجاع ھمسوئی
ميكند .رژيم نظامی ـ مذھبی پاكستان را متحد نزديك خودميداند ،شيخ ھای
مرتجع خليج فارس را كه با ابتدائی ترين حقوق انسانی دراميرنشينھای شان
درتقابل ھستند به آغوش ميكشد ،رژيم ماقبل قرون وسطائی سعودی كه ھنوز
انسانھا را گردن ميزند ودست ميبرد ،دوست مطمئن امپرياليسم است و . . .از
سوی ديگر مشاھده ميكنيم كه تقسيم جھان و تصرف آن توسط تراستھا ی بين
المللی كماكان ادامه دارد و ھم اكنون نيز مسله ای تقسيم كشورھای وا مانده از
اتحاد شوروی سابق و مناطق نفتی و بازار تجارتی آن و كشورھای اروپای
شرقی با نيروی كار ارزان و بازار گسترده اش مورد جدل امپرياليستھاست.
جنگ خونين بالكان و ويرانی وتكه پارچه كردن يوگوسالويا ،تجزيۀ برخی
كشورھای ديگر و . . .ھمه بر اساس ھمين تقسيم مجدد جھان وتامين سيادت
انحصارات و تراستھای مختلف سرمايه صورت گرفته است كه امريكا با ادعای
برتری درساحات نظامی واقتصادی سھم بيشترو درنھايت آقائی جھانرا برای
خود ميخواھد و برای آن به جنگ و خونريزی متوسل ميشود.

قسمت پنجم
توجيه گران تجاوز
آنچنانكه تاريخ گواھی ميدھد بحران ،تجاوز ،جنگ ،ستمگری ،استعمار،
ويرانی و . . .ھمه محصوالت طبيعی نظامھای است كه بر مبنای سود و منافع
گروھھای حاكم فرا دست اجتماعات انسانی استوار بوده است .دردوران سياه
بردگی برگھای خونين زيادی را درتاريخ می بينيم كه مشتی سود جوی برده
دارآنرا به خاطر تامين منفعت گروھی خود به خون مليونھا انسان روی زمين
رنگين كرده اند .پس از آن اربابان حاكم بر زمين ،با عرق وخون مليونھا
سرف و دھقان از زمين بھره ميگرفتند و محصول رنج ديگرانرا تصاحب
ميكردند و برای گسترش دامنۀ سود جوئی شان به جنگ وخونريزی و قتل عام
مردم بيگناه متوسل ميشدند .درتعاقب آنھم جھان متمدن سرمايه با سلب مالكيت
از مليونھا پيشه ور و كاسب آنھا را به زندانھای فابريك ھا و شركت ھای
سرمايه داری فرو كرده و چون زالو از خون وانرژی مردم تغذيه ميكند و در
تكامل خود برای بدست آوردن ساحات بيشتر سود آوری ،جھان را به كرات و
مرات بخون كشيده و ويران كرده است .واين روند خونريزی و ويرانگری
ضميمۀ طبيعت نظامھای طبقاتی مبتنی بر سود است كه سرمايه داری و
امپرياليسم اوج تكامل آن بحساب می آيد.
نظام سرمايه داری مبتنی برسود و رقابت است و سود جوئی و رقابت
عمدتا ً به انارشی توليد منجر ميشود .سود جوئی وھرج ومرج يا انارشی در
توليد ،مازاد توليد ايجاد ميكند كه به بحران اضافه توليد كاالمنجر ميشود و اين
خود به عنوان يك عامل مھم ،بحران كل سرمايه داری را به وجود ميآورد كه
ذاتی اين نظام است و پايان ناپذير.
در دوران امپرياليسم رفع بحران اضافه توليد كاال ،در انتقال آن به ساحات
ديگر جستجو ميشود ولذا ضرورت تصرف بازارھای ديگر بميان ميآيد تا
اضافه توليد در آنجا مصرف شود و اين يك عامل عمدۀ تجاوز به سرزمينھا و
كشورھای ديگر ميشود و به خونريزی وويرانی ميانجامد.
مسئلۀ عمدۀ ديگر در نظام سرمايه داری بحران اضافه توليد سرمايه است
كه نياز به مراكز سرمايه گذاری جديد را به ميان ميآورد .برای رفع تورم
سرمايه و بكار انداختن و سود آورساختن بيشتر آن بايد ساحات جديد سرمايه
گذاری را بدست آورد و لذا درينجا وآنجای جھان مناطق مساعد را ،سرمايه

جستجو ميكند و به آن دست اندازی ميكند .اين دست اندازی گھگاھی از طريق
موسسات جھانی سرمايه مثل بانك جھانی وصندوق بين المللی پول صورت
ميگيرد وگاھی با تجاوز و بمباردمان ،ويرانی و خونريزی وقتل مليونھا انسان
ھمراه است .كه ما ھردو حالت را درجھان شاھديم و اين معنای
 GLOBALISIRUNGيا جھانی شدن سرمايه است .قربانيان اين مقطع
جھانی شدن سرمايه ،عراق وافغانستان از نمونۀ دوم ھستند كه با لشكركشی و
بمباردمان اشغال شدند تاھم بازارصدوراضافه توليد كاالی امپرياليستی شوند و
ھم زمينۀ سرمايه گذاری برای سرمايۀ اضافه توليد شده ای امپرياليستھا درآن
مساعد شود .واين ديگر شك وشبھه ای ندارد.
نتيجۀ كه از ساختارھای اقتصادی ـ اجتماعی در طول تاريخ بدست می آيد
و عملكرد طبقات واليه ھای مختلف اجتماعی آنرا اثبات می كند اينست كه
نظامھای مبتنی برسود ،بويژه سيستم سرمايه داری با تطبيق اصول و برنامه
ھايش بحران آفرين است ،بحران اضافه توليد كاال ،بحران اضافه توليد سرمايه،
بحران بيكاری ،بحران مسكن ،بحران فقر و . . .ھمه درذات نظام نھفته اند.
بدين معنی كه درين نظام ھيچ بحرانی نتيجۀ اشتباه تطبيقات نيست كه با رفع آن
اشتباه عملی بتوان بر بحران مذكورغلبه كرد .اين بحران ساختاری سرمايه
است ،اين اصول نظام سرمايه داری است كه مرتب بحران ميآفريند .حاكمان
سرمايه رفع اين بحران ذاتی و ساختاری خود را در جنگ وتجاوز واشغال
كشور ھای ديگر جستجو ميكنند .اين ماھيت سرمايه داری و باالترين مرحلۀ آن
يعنی امپرياليسم است .تطبيق رفورمھای خورد و ريز و يا تبليغات مزورانه و
بحرانھا را به گردن ديگران انداختن چيزی نيست جز دام اغوا و فريب مردم.
تئوريسن ھای بورژوازی از بدو پيدايش آن تا بحال كوشيده اند به نحوی داروی
عالج اين بيماری مزمن سرمايه داری يعنی بحران را بيابند؛ ولی تا ھنوز قادر
به كوچكترين تغييری درآن نشدند .فقط آنرا به عنوان بحرانھای دورانی پذيرفته
اند وراه عالجش را نيز آنچنانكه گفتيم درجنگ و سلطه گری ميجويند .و اما
گاھی بدون آزرم نظامھای مردم ساالر را عامل و يا مرجع بحران قلمداد ميكنند
و اين ديگر وارونه گری تاريخ و اوج ديده درآئی است.
و اما سوگمندانه شاھديم كه عده ای از روشنفكران كشور ما بدون توجه به
ماھيت و سرشت امپرياليسم وعملكرد تاريخی آن ،به مسايل سطحی و آنی
بی اھميت رفرميستی كه حتی قسمتی ازآن ھم خاك به چشم مردم زدن است
می چسپند و اھداف غارتگرانۀ امپرياليسم را ناديده ميگيرند و بدتراينكه
توجيه گر عملكرد امپرياليسم و حتی توجيه گر تجاوز ميشوند .اين قماش افراد
“ . . .به شكل نسبتا پوشيده ای ازامپرياليسم دفاع ميكنند ،بدين طريق كه سيادت
مطلق امپرياليسم و ريشه ھای عميق آنرا پرده پوشی مينمايند ،ميكوشند جزئيات

و فرعيات را دردرجۀ اول اھميت قرار دھند و تالش ميكنند با طرحھای بكلی
بی اھميت رفرم . . . . .توجه را از آنچه كه دارای اھميت اساسی است
منحرف سازند( ٢٨ ) ”.
چنين توجيھاتی را می توان از جھات مختلف ديد .عده ا ی فرصت طلب كه
ھميشه كوشيده اند نانرا به نرخ روز بخورند ،به قول مردم به ھر سازی
ميرقصند و پيوسته در تالش بوده وھستند كه خود شان به نان ونوائی برسند.
اينكه كشور چه ميشود ،برسر مردم چه ميآيد ،آيندۀ ما بكجا می انجامد و؟؟ ؟
به اين قماش مردم مربوط نميشود .آنھا عادت كرده اند كه درحاشيۀ ھرگونه
حوداث و شرايط بچرند وفقط شكم سير كنند .اينان به ماھيی مرده می مانند كه
فقط در سمت جريان آب برده ميشود و ظرفيت و يارای لذت بردن از شنا در
سمت مخالف آب را كه به ماھی معنی زيستن و پويا زيستن را ميدھد ،ندارند.
مارا ھم به اين قماش بوقلمون صفت كاری نيست “سزای اعمال شان را خود
شان خواھند ديد”.
برخی ديگر ،بويژه آنھائی كه بر اساس تاريخ مبارزاتی شان سالھاست كه
از انواع ارتجاع ستم ديده اند و در ارتباط با زندگی شخصی شان به قول
معروف “دم به خوش نزده اند” اكنون احساس خستگی و بی حالی ميكنند و
ھمينكه بعد ازسالھا فرار و تبعيد و فقر و دربدری ،ميتوانند دركشور و شھر
خود و يا در خارجه نفسی بكشند و خانۀ داشته باشند و لقمۀ نان بيدرد و سری
با خانوادۀ شان بخورند ،دم را غنيمت ميشمرند .اين حق شان است ،ھرگاه كسی
بخواھد زندگی شخصی كند ،ھيچكس حق ندارد مانع زندگی آرامش شود .فقط
مشكل زمانی عرض وجود ميكند كه اين دوستان برای توجيه اين زندگی،
تئوری بافی ميكنند و ناخود آگاه به خود فريبی و مردم فريبی در ميغلتند.
ماھيت امپرياليسم را نمی بينند و يا ازآن چشم ميپوشند ،به حضور نيروھای
نظامی اشغالگر تن ميدھند و از ديگران ھم ميخواھند كه حرف وعمل آنھا را
بپذيرند .اينجاست كه آدم حق ندارد برای توجيه كردن اشتباه خود ديگران را
بفريبد .صاف وساده ميتوان گفت “من خسته شدم ،شرايط موجود را غنيمت
شمرده ميخواھم زندگی شخصی كنم و برای اين كار ھيچ بدی را خوب وھيچ
خوبی را ھم بد نميگويم “.درينصورت تاريخ مبارزاتی و گذشته اش در آرشيف
برايش ميماند؛ ولی او فعال بپذيرد كه يك مبارز نيست ،بلكه يك آدم معمولی
است مثل مليونھا آدم معمولی جامعه.
عيب و اشكال كار درينجاست كه عدۀ اين طور نميكنند .برای توجيه زندگی
شخصی خود به حرافی ھای روشنفكرانه متوسل ميشوند ،گذشته ای افتخار
آفرين جنبش را نفی ميكنند و به تحليل وتجزيۀ سطحی اوضاع جاری ميپردازند
و از آن به نفع وضعيت موجود شخصی خود بھره ميگيرند .اينان “بجای تجزيه

و تحليل و آشكار ساختن تمام عمق تضاد ھای امپرياليسم” بجای شناخت و
ماھيت سود جويانه وتجاوز كارانۀ امپرياليسم و اھداف استراتژيك آن در منطقه
و جھان ،تمايالت معصومانه ای رفرميستی شانرا به تسليم در برابر شرايط
حاكم واصالحات آنی و پيش پا افتاده نشان ميدھند و از عمق مسئله طفره
ميروند .عمده ترين زيان تفكر اينگونه روشنفكران زمانی است كه خدای نكرده
اين تفكر مورد پسند مردم قرار بگيرد ،آنگاه است كه فاجعۀ تاريخ ملت ما شكل
ميگيرد .ملتی كه تسلط ناپذيری و نفی حاكميت بيگانه در خونش عجين شده و
به گواھی تاريخ به ملتی بيگانه ناپذير شھرت يافته و درين راه بيش از يك
مليون شھيد داده است ،به اساس اين تئوری با سلطۀ امپرياليسم و استعمار
واشغال كشورش به قول دوست دانشمندی “خوی داده ميشود” و يك قلم تاريخ و
ھويت آن نفی ميگردد .كه ھرگز چنين مباد!
ممكن است عده ای بگويند كه چنين ھدفی درين تئوری ھای شان ندارند.
اين ديگر نه تنھا فريب ديگران كه حتی خود فريبی است  ،بايد در نظر داشت
كه خطر ناكترين ضربه را بر پيكر جنبشھا آنھائی زده اند كه با وجدان پاك به
گمراھی سفر كرده اند .چون اين قبيل گمراھان بھتر ميتوانند اعتماد عده ای
بيخبروبی معلومات را جلب و آنھا را به گمراھی سوق دھند .گلبدينھا ،ربانيھا،
سيافھا ،مجددی ھا ،و . . .كه سنگر شان معلوم وھدف شان مشخص وچھره
ھای شان برمال است .لكه ھای خون وسياھی دامان و پيشانی شانرا مردم از
فرسنگھا دور ميتوانند تشخيص كنند .مشكل زمانی دست وپا گير وخطرناك
ميشود كه مشكل سازچھرۀ معصوم و بی لكه داشته باشد .و مھمتراز آن به
روندھا و شھدائی نسبت داشته باشد كه ھمه ھستی شانرا نثار وطن وھموطن
شان كرده و پاك باختۀ عشق وطن و وطندار ھستند .اينجاست كه بايد به
روشنفكران درنغلتيده به آلودگی و خيانت آژير داد كه عليرغم فشار توانفرسای
دو دھۀ گذشته وعليرغم شكستھای تحميلی پی درپی ،باوجود تنی عليل و روانی
پژمرده و  . . .شما تنھا بخود تان متعلق نيستيد ،خود فريبی نكنيد .سجايای
تاريخ تانرا درنظرداشته باشيد ،ملت تانرا پاس بداريد ،كشور تانرا با استقاللش
حفظ كنيد ،از تئوری بافی ھای بيجا كه آيندۀ خطر ناك دارد بپرھيزيد .يا
صادقانه و بی ادعا كنار بكشيد و يا با بينش وسيع و نگرش عميق به عمق پديده
ھا و درنظر گرفتن منافع آنی وآتی ملك ومردم آن ،ماھيت امپرياليسم وارتجاع
و پيوند و زدوبند اين ھردو را در كشورتان و درمنطقه به تحليل بگيريد و
ازعواقب چنين پيوندھا و تبانی ھا درگذشته و حال درحد امكان و به شيوۀ
مقتضی به مردم بگوئيد ،تانسل ھای بعدی شمارا جاده صاف كن ھای استعمار
و ارتجاع نشناسند و بر شما نفرين نفرستند.

رفرمھای موجود ھمان پاشيدن دانه برای صيد گرسنه ايست كه آنرا دقيقا
بسوی دام ميبرد و آنگاه است كه صياد برای ابد به آزادی اش پايان ميدھد .من
نمونه ھای مختلفی از حضور امپرياليسم ـ از طريق سرمايه گذاری ھا و نه
اشغال ـ در كشور ھای مختلف چند قارۀ جھان را عليرغم طوالنی شدن نقل
قول ھا ،ياد دھانی ميكنم كه خواننده ببيند امپرياليسم درجائيكه پای گذاشته چه
بر سر آن كشور و مردمش آورده است .چه رسد به كشوری كه آنرا به زور
اشغال كرده باشد و مردم آنھم به ھر دليلی به آن تن داده باشند و بدتر از آن خو
گرفته باشند .تا در پرتو آن تصوری از آينده و دورنمای “كمك” امپرياليسم
دركشور خود بدست داده باشيم.

قسمت ششم و ھفتم
كمك يا غارت وچپاول ؟
امپرياليستھا برای زير تسلط درآوردن كامل اقتصادی وسياسی كشورھای
عقب نگھداشته شده ،تحت نام كمك به باز سازی ،احيا ،پيشرفت ،مدرنيزه كردن
و ،. . .آن كشور ھارا زير بار قروض خود با بھرۀ زياد فروميبرند .بديھی
است كه درچگونگی بكار برد و مصرف اين به اصطالح كمكھا
)قرضھای با بھره ی كالن( برنامه و منافع خود قرض دھنده )استثمار گر(
درنظر گرفته ميشود ونه ضرورت كشورھای كمك گيرنده يا قرضدار .بعد از
اينكه كشور كمك گيرنده به حد كافی زير بار قرض فرو رفت ،تمام منابع سود
آورش را زير سيطره ميگيرند و از حيطۀ اداره و كنترول ملی بيرونش
ميآورند .آنگاه است كه وقت بدھی فرا ميرسد .كشور قرض گيرنده قسمت اعظم
فراورده ھا و درآمدش را كه ميبايست به مصارف ملی برساند بايد به بدھيھا
وسود قرضھا بپردازد .اينجاست كه مشكلی بنام“بحران بدھی ھا” بوجود می آيد
وكشور قرض دھنده ،عالوه بر بحرانھای متعدد داخلی درگير چنين بحران
مدھشی نيز ميشود .نه قرض را پرداخته ميتواند و نه از آن بھره گيری كرده
ميتواند ،چون منابع توليدی عمده اوال دردسترس امپرياليسم است كه از طريق
نفوذ سرمايه اش بنام كمك آنرا درتصرف خود آورده وبه سود خود بكار ميبرد.
دوما بطورعموم در چنين حالتی توليدات عمدتا يا مواد نيمه خامی اند كه
درجای ديگر كاربرد دارند ويا بعضا در خدمت بوروكراسی واشرافيت بومی
قرارميگيرند كه توده ھای مليونی مردم به آن دسترسی ندارند .اينجاست كه با
زد وبند امپرياليسم وارتجاع حاكم بومی سرمايۀ ملی به غارت ميرود و كشور

تا َخ َ
رخره زير سيطره ای سرمايه و تسلط امپرياليسم فرو ميرود .مسله ای
ديگری كه امپرياليسم برای سودجوئی بيشتر خود بر جامعۀ قرض دار ،يا بھتر
بگوئيم اشغال شده تحميل ميكند ،سقوط دادن ارزش پول بومی است در برابر
ارز خارجی .امپرياليستھا با اين حيله و نيرنگ تحميلی شان بجای يك دالری كه
قرض ميدھند ،يك دالر وچند سنت پس ميگيرند كه وقتی حساب به مليارد دالر
باشد ،تفاوت آن به مليون دالر ميرسد و اين ستم ديگری است كه بركشور
قرضدارروا ميدارند و زير نام كمك به آن ،آنرا غارت ميكنند.
حال ببينيم تحقيقات وآمار وارقام درين رابطه چه ميگويند .از امريكای التين
آغاز ميكنيم“ :درسال  ١٩٨٠م مجموع بدھی خارجی امريكای التين ٢٣١
مليارد دالر بود  . . .حجم عظيمی از ثروت منطقه بين سالھای  ١٩٨٢م تا
 ١٩٩٠م كه نزديك  ٢٠٠مليارد دالر ميشود ،بصورت سود سرمايه يا پرداخت
بھره از منطقه خارج شده(٢٩ ) ”.
توجه كنيد!
امريكا ی التين در برابر قرض  ٢٣١مليارد دالری اش ٢٠٠ ،مليارد دالر
سود قرض را ـ آری فقط سود قرض راـ پرداخته است ،ھنوز ھمان ٢٣١
مليارد دالر را قرضدار است و ھر چه در روی زمين و زير زمين منابع
ارزشمند دارد بايد به سود قرض به امپرياليستھای سودخواروجھانخوار ـ بانك
جھانی وصندوق جھانی پول و . . .ـ بپردازد .ومليونھا انسان آن در رنج
وفالكت بسر ببرند.
زير نام “ كمك ” منطقه زيربار قرض فروبرده ميشود .بعد كه اين قرض
راپرداخته نتوانست ـ كه طبعا نميتواند آنرادفعتأ بپردازد ـ بايد سود بدھی را
بپردازد ،اين پرداخت سود است كه كمركشور مقروض را ميشكند وآنرا تا
زمان نامعلومی در گرو امپرياليسم ميگذارد .درين دوران است كه تمام ھستی
كشور قرضدار به تاراج ميرود ،مردم آن اتومات به بردگی موسسات سرمايه
داری درميآيند و برای اين موسسات نيروی كار ارزانی ميشوند كه اختيار
فروش نيروی كارشانرا ھم ندارند .با بدست آوردن لقمه ای بخور ونمير در
خدمت سرمايۀ جھانی قرار ميگيرند ونصيب شان جز رنج و فقر و زحمت چيز
ديگری نيست.
از امريكا ی التين ونحوه ای پرداخت سود قرضھايش ميشنويم كه درين
پروسه بر مردم آن چه گذشته است :
“بديھی است كه چنين كاری تنھا با فداكاری فوق العادۀ مردم امريكای التين
امكان پذير بود .به عنوان نمونه ،دراواخر دھه ی  ١٩٨٠م مكزيك  ٥تا ٦
درصد ازتوليد ناخالص ملی )  ( G N Pخودرا به طلبكاران پرداخت( ٣٠ )”.

درنتيجه ای اين چنين كمكھا ،يعنی سرمايه گذاری امپرياليستھا وموسسات
جھانی وابسته به آنھا و “ با بيرون كشيدن ملياردھا دالر از اقتصاد منطقه
وكاھش سريع رشد ،فالكت اجتماعی به شدت افزايش يافت .در طول سالھای
 ١٩٨٠تا  ١٩٨٩درآمد سرانه  ١٥درصد كاھش يافت .حد اقل حقوق
شھرنشينان ) يعنی حقوق بيش از نيمی از نيروھای كار در منطقه ( در پيرو
 ٧٤درصد ،دراكوادور  ٥٨درصد ،درمكزيك  ٥٠درصد كاھش يافت.
كميسيون اقتصادی سازمان ملل برای امريكای التين ،در  ١٩٩٠برآورد كرد
كه  ٤٤درصد از جميعت منطقه )  ١٨٣مليون نفر ( درفقر زندگی ميكنند. . .
توزيع درآمد  . . .نابرابر است به طور متوسط درآمد  ٢٠درصد از
ثروتمندترين افراد ٢١ ،برابر بيشتر از درآمد  ٢٠درصد از فقير ترين اقشار
است( ٣١ ) “.
اين ھمان دستاورد حاكميت سرمايه است كه از آن به عنوان نظام مطلوب
وموفق ياد ميكنند و با ديده درا ئی ديگران را مالمت ميكنند .درنظام سرمايه
است كه بايد مليونھا انسان در رنج و فقر وفالكت زندگی كنند تا امپرياليستھا
وچاكران بومی شان سود بيشتری بدست آورند .اين درحاكميت نظام سرمايه
است كه مرتجعترين طبقات اجتماعی اعم از شيخ و امير ،راجا و نواب و خان
وشھزاده زندگی فرعون گونه ميكنند ومليونھا انسان زحمتكش كه ھستی آفرينان
واقعی ھمه ای نعمات ھستند ،درفقر ،گرسنگی ،بيماری ،بی سرپناھی و. . .
دست به گريبان ھستند.
در افغانستان ھم بايد منتظر چنين پيامدھائی بود ونشانه ھائی ازين فالكت
ازھم اكنون پيداست .عده ای دالل از َِقبل ھمسوئی با اشغالگران به غارت
سرمايۀ مردم از منابع زير زمينی ومالی دست ميزنند .مواد معدنی ،احجار
قيمتی ،گاز ،قالين ،پشم ،پوست ،ميوه و . . .به بھای ناچيزغارت ميشود.
بافروش كارت تلفون واشيای غير ضروری به مليونھا دالر از جيب مردم زده
ميشود .مليونھادھقان بازن و فرزندان شان در روستا از بی آبی وبی امكاناتی
درگرسنگی بسرميبرند واز ابتدائی ترين امكانات زندگی بی بھره اند ،مليونھا
انسان بی سرپناه از گرما وسرما ی شديد رنج ميبرند .درعوض عده ا ی
محدود با زد وبند به اجانب از َِقبل  NGOھا و موسسات وابستۀ ديگر روز
تا روز به سرمايه ميرسند ،موترھای شان لوكس ترميشود به ساختمانھای
لوكس تر دسترسی پيدا ميكنند ،عده ای از طريق رشوت واختالس ،فساد اداری
و زد وبند به مقامات قدرت ،زندگی ھای پر تجمل ميسازند وخدايان تفنگ نيز
چون محافظين زر و تزوير بر ُبرج عاج شاھان شان لميده و برتعداد
ساختمانھای لوكس ومقدار زمين ھای قيمتی شان ميافزايند .برای اينھا فرق
نميكند كه مليونھا انسان درين مملكت ،درشھر وروستا يش با چه رنج عظيمی

دست به گريبان ھستند .ويا اينكه آيندۀ مملكت ونسلھای بعد ی درزير سيطرۀ
استعمار چه خواھد شد .واين تازه آغاز كار است ،چون ھنوز سردمداران
قدرت درآغاز قرضه گرفتن ھستند .وقتی باز پرداخت قرض و سود كمر شكن
آن آغاز يابد ،فقر وفالكت عمق و پھنای بيشتر می يابد وسنگينی آن بازھم بر
دوش مليونھا انسانی می افتد كه ھيچ بھره ای از آن عايد حال شان نشده است.
مثالی ديگراز قاره ای ديگری از جھان بياوريم به بينيم ارمغان بازار آزاد
وجھانی شدن سرمايه درين قاره چيست؟ درآسيا نيز زير نام “ كمك ” و
قرضه ،امپرياليستھا وموسسات وابستۀ شان بيرحمانه به غارت پرداخته اند و
برای تامين سود خود مليونھا انسان را به گرداب فقر و دربدری انداخته اند.
ازصدھا مورد آن بطور نمونه فليپين را درنظر بگيريم كه درآنجا
نيزامپرياليستھا به ھمرای دولتھای وابستۀ شان ھرچه خواستند انجام داند و
درنتيجه فقر و دربدری مردم ارمغان شان است ،فقط جيب طلبكاران پر شده و
وچله شدند.
از حاشيۀ آن عمال بومی امپرياليسم نيز چريده وچاق َ
به آمار و پژوھش ھا دقت ميكنيم . . .“ :اقتصاد فليپين زير بار  ٢٩مليارد
دالر بدھی خارجی و  ٩مليارد بدھی داخلی خم شده است .از سال  ١٩٨٦م باز
پرداخت بدھی ھا به  ١٩مليارد دالر سر كشيده است .ھر سال حدود ٤٠
درصد از بودجه ای ملی و ٣١درصد از درآمد ھای صادراتی به بازپرداخت
بدھی ھا اختصاص می يابد”.
“ مردم فليپين ھم از اثرات  ...بدھی ھا رنج ميكشند ...بدھی سنگين
دولت ...عمدتأ يا صرف سرمايه گذاری در برنامه ھای ناكارآمد صنعتی گرديد
و يا درنتيجۀ فشار و فرار سرمايه ناپديد شد .برنامه ھای تعديل ساختاری وثبات
آفرينی بانك جھانی وصندوق بين المللی پول كه عمدتأ برای ايجاد درآمد جھت
پرداخت اين بدھی تدوين شدند ،به ضرر توليدات مواد غذائی و به نفع صنعت
و كشاورزی تجاری ميباشند كه ھيچكدام كار برنيستند”.
“  . . .برنامه ھای ثبات آفرينی صندوق از  ١٩٨٤م به بعد  . . .تاثيرات
وحشتناكی برزندگی اكثرمردم فليپين گذاشته  . . .وشرايط بسيار دشواری را
برای مليونھا نفر ايجاد كرد( ٣٢) ”.
بايد از ھم اكنون بخاطر بسپاريم كه منابع قرض دھنده يعنی موسسات
استعمار گری مثل بانك جھانی وصندوق بين المللی پول ويا مربيان شان مثل
كشورھای امپرياليستی امريكا و اروپا وام شانرا برای كمك به اقتصاد ملی ويا
ايجاد پروژه ھای به سود كشور قرض گيرنده نميدھند.
آنچنانكه تجربۀ كشورھای مختلف درسرتاسر دنيا نشان ميدھد ،امپرياليستھا
قبال منابع مصرف اين وام را مشخص ميسازند كه با سرمايه گذاری در آن
زمينه ھا فقط سود خود شان تامين ميشود ،اين زمينه ھا بايد حتمأ راه مصرف

كاالھای گران قيمت منابع قرض دھنده ،و مواد خام يا نيمه خام مورد ضرورت
اين منابع را از كشور قرض گيرنده به قيمت ارزان تامين كند .تا موسسات
جھانی سرمايه بتوانند ھم ازفروش كاالی اضافه توليد شده ای خود سود ببرند،
وھم به قيمت ارزان مواد خام و نيمه خام از كشور مقروض تھيه كنند وھم
ازنيروی كار ارزان اين كشورھا بھره بگيرند .اينجاست كه منافع كشور قرض
گيرنده قربانی ميشود ،بحرانھا پی درپی دامنگيرش شده و آنرا به فقر و فالكت
ميكشاند .تا آنجا كه از كشور ھای جنوب شرق آسيا كه درآغاز قرض دھی بنام
پلنگ ھای آسيائی ونمونه ھای سرمايۀ دست پرورده ياد ميكردند ،حال موش
ھای آبكشيده ای كه در انواع بحرانھا دست و پا ميزنند ،درست كرده است.
سرمايه وجارچی ھايش ھنوزھم حاضر نيستند ،اين شكست ھای مفتضحانه را
كه فقط محصول سيستم سرمايه داری است بپذيرند واين اوج پرروئی است.
بويژه كه عادت كرده اند فقط نظامھای ديگر رابه مالمت بگيرند .ھمان قصه
ای ُبزوميش!!
برگرديم به فليپين و به بينيم كه سرمايه با وام ھای كمر شكنش ديگر درآنجا
چه كرده است:
“ . . .وام  ٢٠٠مليون دالری از طرف بانك جھانی صرف خريد مواد اوليۀ
صنعتی وكاالی سرمايه ای شد ...اما با عدم حمايت از سرمايه گذاری
دركشاورزی و گشايش اجباری بخش نا آماده ای صنعتی فليپين به روی تجارت
جھانی ،بحران اقتصادی اواسط دھۀ  ٨٠م را تشديد كرد ...با افزايش تعداد
روزافزون كارگران بی زمين در روستا ھا ،مزد واقعی روستا يی و درآمد ھا
به شدت كاھش يافت وميزان گرسنگی وبی غذايی از  ١٩٨٥م به بعد دو برابر
شده است .آخرين آمار ھا نشان ميدھند كه تقريبا  ٧٥درصد از خانوارھای
روستايی در فقر مطلق زندگی ميكنند( ٣٣ ) ”.
ھم اكنون دركشور ما چنين ميكنند ،به مليونھا دالر را بنام قرضه سرازير
ميكنند و فقط در جھاتی به مصرف ميرسانند كه منافع خودشان ايجاب ميكند،
آنھا دركشوری كه بنا به آمار خودشان  ٨٠درصد مردم به روستا زندگی
ميكنند ،ھيچ پروژه ای و پالنی برای احيای زمين ھا و تامين آب و قابل ِكشت
ساختن زمين ندارند ،چه رسد به اينكه تصور بدست آوردن قطعه زمينی برای
روستائی جھت تامين مايحتاج اوليه اش درمخيلۀ كسی خطور كند .ھمان برنامه
ايكه درفليپين پياده شده وھمين موسسات جھانی سرمايه  ٧٥درصد خانوارھای
روستائی آنرا در فقر مطلق كشيده اند ،حال درافغانستان روی دست است وعده
ای بی تجربه و بی معلومات برايش كف ميزنند .وقتی فردای سياه اين برنامه
ھا برسد ھمين مبلغين بی تجربۀ افغان به ساده گی ميگويند ما چه ميفھميديم،
فكر ميكرديم خوبترميشود .بھتر است از ھم اكنون گوشزد شود كه تجارب

ديگران را درنظر بگيريد وراھھای رفته ای كه به بيابان خشك انجاميده است
را كوركورانه از سر نگيريد وبدتر از آن ،آنرا چمنزار پر آب وعلف وباغ
سرخ وسبز وانمود نسازيد.
درفليپين به وساطت طبقات حاكمۀ بومی وابسته به امپرياليسم راه سرمايۀ
جھانی گشوده شد و تحت ھدايت موسسات جھانی سرمايه ،درساحات غير موثر
به مردم فليپين ولی سودآور وغارتگرانه به سرمايۀ خارجی ،سرمايه گذاری
صورت گرفت وملت مظلوم فليپين را به فقر و دربدری كشاند ،فقط طبقه ای
حاكمۀ فليپين به ِازای فروش وطن و مردمش ،خودرا مليونر وملياردرساختند.
ھرگونه اعتراض و فريادی راھم عليه اين وضع به شدت سركوب كردند،
درنتيجه مردم فليپين اجبارأ دست به جنگ مسلحانه زدند و ھم اكنون ھزاران
چريك مسلح تحت رھبری حزب كمونيست فليپين درجنگلھا برای آزادی كشور
شان ميجنگند.
نظری به كشور به ظاھر آراستۀ تركيه می اندازيم .كه نمونه ديگری از
وابستگی به سرمايۀ جھانی وگويا الگوی سرمايه داری درمنطقۀ خود در برابر
كشورھای ھمجوار ی است كه گھگاھی بويژه از امريكا سر پيچی ميكنند .به
قول مبارزين تركی ،تركيه كشوريست نيمه مستعمره زير بار قرض ،كه امريكا
و اروپا با استفاده ازين قرضدھی به عالوه ای بھره گيری ازمنابعش از آن به
حيث وسيلۀ عبور به شرق نزديك و كشورھای وامانده از شوروی سابق كه
درھمجواری تركيه ھستند بھره ميگيرند .بويژه امريكا با نفوذ و سرمايه گذاری
در تركيه آنرا بحيث شالقی عليه ايران  ،عراق وسوريه بكار برده است.
از مطالعۀ گزارش انتشاريافتۀ كشوری تركيه به  I C 8مسايل زير را
ميتوان بدست آورد:
“ . . .اقتصاد تركيه يك اقتصاد وابسته به امپرياليسم است .اين اقتصاد عميقأ
زير بار قرض فرورفته است .درماه جون  ٢٠٠٣م قروض خارجی تركيه به
 ١٣٧.٩مليارد دالر امريكائی رسيد كه با قروض داخلی اش بيش از ٢٠٠
مليارد دالر ميشود .سازمانھای جھانی سرمايه مانند بانك جھانی وصندوق بين
المللی پول كه طلبكاران عمده ھستند ،مطابق برنامه وسود خود نحوه ای
مصرف و به كاربرد سرمايه را به تركيه ديكته ميكنند ،كه اين عمدتأ به ضرر
تركيه است .امپرياليسم امريكا كماكان درتركيه امپرياليسم صاحب نفوذ
وھدايتگر است .با آنكه امپرياليسم آلمان طی  ٧٠سال “ شريك تجارت” تركيه
بوده ،ولی ھم اكنون امريكا ،بويژه درساحات صنعت نظامی درتركيه ،ازآلمان
پيشی گرفته و يك رقابت درين رابطه بين امپرياليسم آلمان وامپرياليسم امريكا
درجريان است .امپرياليستھای فرانسه ،انگليس وسويدن نيز درتركيه به سرمايه
گذاری ھای غارتگرانه مصروف اند. . .

سياست ھای تحميل شده ای اقتصادی موسسات جھانی سرمايه وكشورھای
امپرياليستی طلبكاردرتركيه كه  ٧٠مليون جميعت وشرايط فوق العاده خوبی
دارد ،روز تا روز به فقر ،بيكاری و تنگدستی ھرچه بيشتر مردم تركيه منجر
ميشود . . .درپروگرام خصوصی سازی اخيرأ  ٣٠٠ھزار كارگر كار شانرا
از دست دادند . . .ھم اكنون تركيه بيش از  ١٠مليون نفر بيكار دارد ١٣ .تا
 ١٥مليون انسان درتركيه در مرز گرسنگی بسر ميبرند ودرمجموع  ٢٥مليون
انسان زير خط فقر زندگی ميكنند . . .و اما سرمايه گذاريھا بيشتر دربخش
نظامی به سود امريكا ،صنايع مونتاژ ومصرفی و بانكداری . . .صورت
ميگيرد كه نه شغل زا است ونه به مردم سودی ميرساند( ٣٤ ) ”.
عدۀ زيادی ازمردم تركيه برای بدست آوردن قوت اليموت شان در سراسر
اروپا پراكنده اند وبه شاق ترين كارھا تن ميدھند .مردم در اعتراض به سرمايه
ھای خارجی در تقابل با حساسيت ھای كشورھای امپرياليستی به حزب اسالمی
تركيه رای دادند تا شايد بتواند با امپرياليستھا روياروئی كند .ولی اين تصور
باطلی بود چون چنين احزابی نيز با دمسازی با امپرياليسم عمل ميكنند و حزب
اسالمی حاكم تركيه نيز فرصت طلبانه درآغوش امپرياليسم لميده است وتمام
ھمش را متوجه رسيدن به اتحاديۀ اروپا ساخته است .بخاطر ورود به اتحاديۀ
اروپا قصاص را كه نص صريح قرآن است از قوانين جزائی تركيه حذف كرد
واين كار توسط حزب اسالمی صورت گرفت .چنين كاری برای يك حزب غير
مذھبی ) سكوالر ( امری طبيعی است ومتمدنانه جلوه ميكند ،ولی برای حزب
اسالمی جز زد و بند با امپرياليسم معنای ديگری ندارد .وعكس اين زدوبند را
نيز ازامپرياليسم با ارتجاع دركشورھای ديگر ميتوان ديد .يعنی اينكه امپرياليسم
و ارتجاع برای تامين منافع شان با اصول خدائی كه از آن به عنوان اعتقاد خود
ياد ميكنند وحتی ديگران را به جرم سر پيچی از آن اعدام ميكنند نيز پای
معامله ميروند ،چه رسد به مقررات موضوعه ای انسانی.
نمونۀ ديگری ازافريقا بياوريم .اقتصاد دانان بانك جھانی و صندوق بين
المللی پول از كشورافريقائی غنا ) (GANAبا  ١٥مليون جميعت “ به عنوان
نمونۀ سرفراز” برنامۀ شان ياد ميكنند .بانك جھانی وصندوق بين المللی پول به
ھدف گشودن اقتصاد به روی سرمايه داران خارجی ،سرازير شدن كمك ھای
خارجی را به غنا دردستور كار گرفتند ) مثليكه ھم اكنون افغانستان را گرفته
اند ( “ درطول  ٧سال  ١٩٩٠تا  ١٩٩٨م كشور غنا با دريافت  ٨مليارد دالر
قرضۀ خارجی و داخلی يكی از بزرگترين دريافت كنندگان اين نوع منابع مالی
شد( ٣٥ ) ”.
اين سرمايه گذاری ھا عمدتأ دربخش استخراج معادن و قطع جنگالت
و َالوارسازی برای غارت و انتقال آن به خارج كشور ،بكاررفته است كه

موسسات و كشورھای قرض دھنده ازآن برای صدور و فروش و بدست آوردن
سود خود استفاده كرده اند.
“عملكرد بخش توليد كننده ای مواد غذائی ودامداری كه برای رفاه اكثريت
مصرف كنندگان غنائی بسيار حياتی است ،دركل منفی بود( ٣٦ ) ”.
درنتيجۀ ِاعمال اين سياستھای غارتگرانۀ بانك جھانی و صندوق بين المللی
پول “ ميزان رشد ساالنۀ توليد ناخالص داخلی كه در اواسط دھۀ ٦ ،١٩٨٠
درصد بود تا سال  ١٩٩٠به  ٢.٧درصد كاھش يافت.
“ تورم كه . . .به  ٢٥.٢درصد درسال  ١٩٨٩رسيده بود ،در ١٩٩٠به
 ٣٧.٧درصد افزايش پيدا كرد( ٣٧ ) ”.
شواھد نشان ميدھند كه چنين سرمايه گذاری ھای خارجی بيشترين زيان را
متوجه تھيدستان غنا كرده است و مردم غنا كه ھستی شان و دارائی كشور
شان به غارت رفته بيشترين ضربه را از آن خورده اند “ .برای نمونه،
درصنعت بسيار حساس ماھيگيری ھزينۀ مواد اوليه ای وارداتی برای ماھی
گيران خرده پا كه عمدتأ برای مصرف داخلی ماھيگيری ميكنند . . .افزايش
يافت . . .بر عكس مزد واقعی مصرف كنندگان كاھش يافته وقدرت خريد
ومصرف پايان آمده است “ . . .چون  ٦٠درصد پروتئين مصرف غنائی ھا از
ماھی وفراورده ھای آن تامين ميشود ،كاھش مصرف ماھی به علت افزايش
قيمت ،سوء تغذيه را دركشور بسيار بيشتر كرده است. . . ”.
“درسال  ١٩٩٠مقدار حد اقل مزد روزانه  ٢١٨سيديس ) واحد پول غنا (
اعالم شد ،كنگرۀ اتحاديه ھای كارگری با محاسبه ای نشان داد كه يك خانوار
متوسط برای مواد غذائی فقط روزانه به  ٢٠٠٠سيديس نياز دارد”.
“ بخش اعظم مردم برای كسب درآمد در خيابانھا سرگردان ھستند .برآورد
شده است كه درغنا بطورمتوسط  ١٥نفربه درآمد يك فرد شاغل وابسته اند“.
“ برعكس وضع ثروتمندان غنا درنتيجۀ اين سياست ھا بھتر شده است. . .
“ ثروتمندان كه پول برا ی خريد دارند به غذاھای گرانتر ومتنوعتر
خارجی دسترسی دارند ،درحاليكه تعداد بيشتری از تھيدستان گرسنگی ميكشند”
وجالبتر اين است كه:
“پس از  ٩سال باز سازی اقتصادی و دريافت كمك ھای قابل توجه خارجی،
كل بدھی خارجی غنا كه  ١.٤مليارد دالر بود به  ٤.٢مليارد دالر افزايش يافته
است . . . .ازسال  ١٩٨٧پرداختی ھای غنا به صندوق بين المللی پول از
دريافتی ھايش بيشتر بود( ٣٨ ) ”.
بيشتر ازين نميخواھم با مثال آوردن ھای اينچنين و نقل قولھای طوالنی
وقت خوانندۀ عزيزرا بگيرم ،فقط متذكر ميشوم كه اين نمونه ومثالھا كه
دراكثر نقاط جھان به وفرت ديده ميشود ،ميتواند ھر كدام آن ماھيت واھداف

غارتگرانه وعمق فساد وجنايت نظام سرمايه داری جھانی را به نمايش بگذارد
وبال ترديد ثابت كند كه تمام تبليغات جارچيان سرمايه مبنی بر كارآئی اين نظام
به عنوان نظام دلخواه و آينده نگر انسان و برتری اش بر ساير نظامھای
اقتصادی ـ اجتماعی ،تبليغات ميان تھی ،فريبگرانه وخاك به چشم مردم زدن
است .ھوچيان سرمايه فقط بلد اند از كوچكترين اشتباه ديگران كوھواره ای گناه
بسازند و برھمه خوبی ھای حريف خط بطالن بكشند ،ولی جنايت ،ويرانگری،
غارت و برده سازی كل جھانرا برای خود توجيه ميكنند .بيشتر از نظام سرمايه
داری وھمدستان ماقبل سرمايه داريش ھيچكس جھانرا به فقر وفالكت نكشيده
است .بيشتر از نظام سرمايه داری وھمدستان ماقبل سرمايه داريش ھيچكس
انسانھا را بخون نكشيده است.
ھتلرھا ،موسولينی ھا ،پنوشه ھا ،فرانكوھا ،سوھارتوھا ،ماركوسھا ،ايدی
امين ھا ،ساموزا ھا ،صدامھا ،بوش ھا ،بن الدن ھا ،رامسفلدھا ،شارون ھا ،و
 . . .و صدھا دكتاتور و آدمكش ديگر كه خون مليونھا انسان را ريخته اند،
تمدن ھايی را بر باد داده و به خاك يكسان كرده اند ،وملت ھايی را به زير بار
رنج فقر و فالكت كشيده اند ،ھمه نمايندگان منافع سرمايه وسود ويا به اصطالح
دنيای آزاد بوده وھستند كه نام ھر كدام شان لكه ای ننگ دامان بشريت است.
يكی ازنيرنگ ھای مدافعين سرمايه اين است كه ھميشه در روياروئی با
حريفان حالت تھاجمی گرفته اند وحريف را به دفاع مشغول ساخته اند .اين
شيوه ُفرصت حمله و افشاگری فساد وجنايات سرمايه را ازحريف ميگيرد
وھميشه حالت دفاع ازخود را بر او تحميل ميكند .درحاليكه در برابر ھرعيب و
كمبود نظام حريف به قول مردم ھزار و يك عيب درسرمايه داری وجود دارد؛
ولی ھوچيان سرمايه ھمان يك عيب و كمبود را بيشتر از ھزار و يك عيب و
كمبود خود بزرگ ميسازند .بطورمثال درھرجائيكه به مذاق امپرياليستھا خوب
نخورد درآنجا مسئلۀ “حقوق بشر” را مطرح ميكنند كه به فالن مخالف چرا
اجازۀ اھانت و توھين به ديگران و يا فروش مملكت را به غارتگران سرمايه
نميدھند .درحاليكه خود شان به انواع نيرنگ و فريب به مخالفين خود صدھا
اتھام را نسبت داده و آنھا را از تمام حقوق شان محروم ميكنند .چنانكه بدترين
شكنجه ھا وسلب حقوق انسانی بدست امريكا ومتحدينش صورت ميگيرد.
انسانھا در زير شكنجۀ امريكائی ھا در بگرام و زندانھای ديگر امريكا
درافغانستان جان داده اند ،درگوانتانامو به انسان كوچك ترين ارزشی قايل
نميشوند وعليرغم اعتراض جھانی عليه امريكا ھيچ حقی برای محاكمۀ عادالنه
و دفاع از خود به متھمين داده نميشود .درزندانھای عراق ـ منجمله زندان
ابوغريب ـ بدترين توھين و شكنجه را درحق انسان روا داشته اند ،كه حتی
عده ای متحدين امريكا از آن خجالت كشيده اند .درپكتيا ،ارزگان ،فلوجه ،بغداد،

فلسطين و ساير جاھا انسانھا را دسته جمعی زير آواربمباردمانھا به ھالكت
ميرسانند .متحدين امريكا در سرتاسر جھان بدترين دكتاتوری و فساد را ِاعمال
ميكنند .باز ھم سرمايه با پرروئی تمام اشتباه اين و آن حريفش را ميخواھد با
بزرگ سازی دراذھان مردم جا بزند وخود را با اين ھمه جنايات بی حسابش
مطلوب جلوه دھد و. . .
بايد با چشم و گوش باز به جھان و پيرامون خود نگريست و فريب تبليغات
ميان تھی و ظاھر پرزرق و برق اين و آن را نخورد و نگذاشت كه عده ای
خود فروخته وطن مارا به ھمان راھی ببرند كه ديگران از تعقيب آن به چاله
ھای خطر ناك وابستگی افتادند .اقتصاد شان به غارت رفت ،سياست شان دنباله
رو شد ،مردم شان به فقر و دربدری كشيده شدند وھمه ھستی شان دراختيار و
انحصار اھريمنان سرمايۀ جھانی ) دنيای آزاد ( ومزدوران بومی شان درآمد.
فساد ،سود جوئی ،زيرپا كردن حقوق ديگران ،زيرپا كردن تمام ارزشھای
انسانی ،ھمسوئی وھمنوائی با ھرگونه عقبگرائی ،ارتجاع واستبداد ويژگی ھای
انفكاك ناپذير و ذاتی نظام سرمايه داری است كه تاريخ وعملكرد آن به مليون
باراثباتش كرده است.
“پس از  ٩سال باز سازی اقتصادی و دريافت كمك ھای قابل توجه خارجی،
كل بدھی خارجی غنا كه  ١.٤مليارد دالر بود به  ٤.٢مليارد دالر افزايش يافته
است . . . .ازسال  ١٩٨٧پرداختی ھای غنا به صندوق بين المللی پول از
دريافتی ھايش بيشتر بود( ٣٨ ) ”.
بيشتر ازين نميخواھم با مثال آوردن ھای اينچنين و نقل قولھای طوالنی
وقت خوانندۀ عزيزرا بگيرم ،فقط متذكر ميشوم كه اين نمونه ومثالھا كه
دراكثر نقاط جھان به وفرت ديده ميشود ،ميتواند ھر كدام آن ماھيت واھداف
غارتگرانه وعمق فساد وجنايت نظام سرمايه داری جھانی را به نمايش بگذارد
وبال ترديد ثابت كند كه تمام تبليغات جارچيان سرمايه مبنی بر كارآئی اين نظام
به عنوان نظام دلخواه و آينده نگر انسان و برتری اش بر ساير نظامھای
اقتصادی ـ اجتماعی ،تبليغات ميان تھی ،فريبگرانه وخاك به چشم مردم زدن
است .ھوچيان سرمايه فقط بلد اند از كوچكترين اشتباه ديگران كوھواره ای گناه
بسازند و برھمه خوبی ھای حريف خط بطالن بكشند ،ولی جنايت ،ويرانگری،
غارت و برده سازی كل جھانرا برای خود توجيه ميكنند .بيشتر از نظام سرمايه
داری وھمدستان ماقبل سرمايه داريش ھيچكس جھانرا به فقر وفالكت نكشيده
است .بيشتر از نظام سرمايه داری وھمدستان ماقبل سرمايه داريش ھيچكس
انسانھا را بخون نكشيده است.
ھتلرھا ،موسولينيھا ،پنوشه ھا ،فرانكوھا ،سوھارتوھا ،ماركوسھا ،ايدی امين
ھا ،ساموزاھا ،صدام ھا ،بوش ھا ،بن الدن ھا ،رامسفلدھا ،شارون ھا ،و . . .

و صدھا دكتاتور و آدمكش ديگر كه خون مليونھا انسان را ريخته اند ،تمدن
ھايی را بر باد داده و به خاك يكسان كرده اند ،وملت ھايی را به زير بار رنج
فقر و فالكت كشيده اند ،ھمه نمايندگان منافع سرمايه وسود ويا به اصطالح
دنيای آزاد بوده وھستند كه نام ھر كدام شان لكه ای ننگ دامان بشريت است.
يكی ازنيرنگ ھای مدافعين سرمايه اين است كه ھميشه در رويا روئی با
حريفان حالت تھاجمی گرفته اند وحريف را به دفاع مشغول ساخته اند .اين
شيوه فرصت حمله و افشاگری فساد وجنايات سرمايه را ازحريف ميگيرد
وھميشه حالت دفاع ازخود را بر او تحميل ميكند .درحاليكه در برابر ھرعيب و
كمبود نظام حريف به قول مردم ھزار و يك عيب درسرمايه داری وجود دارد؛
ولی ھوچيان سرمايه ھمان يك عيب و كمبود را بيشتر از ھزار و يك عيب و
كمبود خود بزرگ ميسازند .بطورمثال درھرجائيكه به مذاق امپرياليستھا خوب
نخورد درآنجا مسئلۀ “حقوق بشر” را مطرح ميكنند كه به فالن مخالف چرا
اجازۀ اھانت و توھين به ديگران و يا فروش مملكت را به غارتگران سرمايه
نميدھند .درحاليكه خود شان به انواع نيرنگ و فريب به مخالفين خود صدھا
اتھام را نسبت داده و آنھا را از تمام حقوق شان محروم ميكنند .چنانكه بدترين
شكنجه ھا وسلب حقوق انسانی بدست امريكا ومتحدينش صورت ميگيرد.
انسانھا در زير شكنجۀ امريكائی ھا در بگرام و زندانھای ديگر امريكا
درافغانستان جان داده اند ،درگوانتانامو به انسان كوچك ترين ارزشی قايل
نميشوند وعليرغم اعتراض جھانی عليه امريكا ھيچ حقی برای محاكمۀ عادالنه
و دفاع از خود به متھمين داده نميشود .درزندانھای عراق ـ منجمله زندان
ابوغريب ـ بدترين توھين و شكنجه را درحق انسان روا داشته اند ،كه حتی
عده ای متحدين امريكا از آن خجالت كشيده اند .درپكتيا ،ارزگان ،فلوجه ،بغداد،
فلسطين و ساير جاھا انسانھا را دسته جمعی زير آواربمباردمانھا به ھالكت
ميرسانند .متحدين امريكا در سرتاسر جھان بدترين دكتاتوری و فساد را ِاعمال
ميكنند .باز ھم سرمايه با ُپرروئی تمام اشتباه اين و آن حريفش را ميخواھد با
بزرگ سازی دراذھان مردم جا بزند وخود را با اين ھمه جنايات بی حسابش
مطلوب جلوه دھد و. . .
بايد با چشم و گوش باز به جھان و پيرامون خود نگريست و فريب تبليغات
ميان تھی و ظاھر ُپرزرق و برق اين و آن را نخورد و نگذاشت كه عده ای
خود فروخته وطن مارا به ھمان راھی ببرند كه ديگران از تعقيب آن به چاله
ھای خطر ناك وابستگی افتادند .اقتصاد شان به غارت رفت ،سياست شان دنباله
رو شد ،مردم شان به فقر و دربدری كشيده شدند وھمه ھستی شان دراختيار و
انحصار اھريمنان سرمايۀ جھانی ) دنيای آزاد ( ومزدوران بومی شان درآمد.
فساد ،سود جوئی ،زيرپا كردن حقوق ديگران ،زيرپا كردن تمام ارزشھای

انسانی ،ھمسوئی وھمنوائی با ھرگونه عقبگرائی ،ارتجاع واستبداد ويژگی ھای
انفكاك ناپذير و ذاتی نظام سرمايه داری است كه تاريخ وعملكرد آن به مليون
باراثباتش كرده است.

ھمسوئی اصولی وتقابل جناحی
حال گوشه ای ازين تبانی و فساد را درمورد افغانستان بازگو ميكنيم و می
بينيم كه چسان امپرياليسم وفئوداليسم ،امريكا وتروريسم ،تمدن امريكائی
وعقبگرائی وفوندامنتاليسم درتبانی ومماشات برای غارت كشور ما باھم عمل
ميكنند وتصادماتی ھم كه اينجا وآنجا صورت ميگيرد ـ كه يقينأ گاھی خونين ھم
است ،تصادمات جناحی است كه برسر مقدار سھم بوجود ميآيد ورنه اساسأ
سيستم ھا ،امپرياليسم ـ فئوداليسم ،يكديگر را درافغانستان ياری ميرسانند و
درچپاول وغارت مردم ھمدست عمل ميكنند.
درآغاز تجاوز شوروی به افغانستان جناحھای مختلف فوندامنتاليست اسالمی
شديدأ با امريكا ھمكاری داشتند .امريكا ازطريق  C I Aھم جناح “ديو بندی”
را تقويت ميكرد وھم جناح “االزھری” را ،اخوان المسلمين كه درمصر ريشه
داشت وھمچنان ) مجمع جھان اسالم( يا “ربيطاط العالم االسالمی” كه نمايندۀ
وھابيت سعودی بود وكليۀ مدارس ومراكز تربيۀ فوندامنتاليستھا درسرتاسر
جھان كه به اين دوجناح پيوند داشتند ،مراكزسرباز گيری امريكا برای اعزام به
افغانستان وتقابل با شوروی بودند I S I .و  C I Aبا نيروھا و امكانات
گستردۀ شان شب و روزبه تربيت اين فوندامنتاليستھای مسما به مجاھدين كمر
بسته بودند .دگروال محمد يوسف كه يك افسرپاكستانی ومسئول دفتر افغانستان
و رساندن كمك به اين “مجاھدين” وتربيت شان بوده ميگويد“ :درسال ١٩٨٠م
 ISIھزاران ُتن سالح و مھمات را به گروھای مختلف مجاھدين )ديوبندی
واالزھری( تحويل داد وبه ھمين ترتيب ھزاران مجاھد )فوندامنتاليستھای
ويرانگر( بخاطركسب تربيت نظامی به پاكستان ميآمدند”(٣٩ ).
اين ھزاران ُتن سالح ومھمات كه به افغانستان سرازير ميشد ازطريق امريكا
ومتحدينش تھيه شده و به دسترس فوندامنتاليستھا قرارميگرفت ،امريكائی ھا
پيوسته عمليات انتقال اسلحه و تربيت واعزام فوندامنتاليستھا را به افغانستان
كنترل ميكردند و در تشديد آن مقامات آی اس آی پاكستان را مورد تقدير و
تشويق قرار ميدادند.
“درسال  ١٩٨٤ويليام كيسی )  (William Caseyرئيس اداره CIA
امريكا از ادارۀ  I S Iباز ديد كرده و از ُحسن عمليات مجاھدين ،انتقال سالح

و از نظم درست تربيت چريكھای افغان ) تروريستھای جھانی( به جنرال اختر
تبريك گفت .به اثر گزارش كيسی ،امريكا درسال  ١٩٨٥م وجوه خاص نظامی
خويش رابه جھاد افغانستان به دوبرابر افزايش داد( ٤٠ ) ”.
شيخ ھای عرب نيز با دالر ھای نفتی شان دست در دست امريكا اين پروسه
را تقويت ميكردند .و اين نمونه ای كامل از زد وبند امپرياليسم و ارتجاع بود
كه درافغانستان به نمايش گذاشته ميشد .اين بعد ھا است كه بين جناح بنديھای
مختلف درتقسيم غنايم اختالفاتی به وجود می آيد وھمگونی وھمسوئی به مبارزه
واختالف بدل ميشود .ھم اكنون نيزدراختالف بين دوجناح بنيادگرای عيسوی به
نمايندگی بوش و بنيادگرای اسالمی ديوبندی به نمايند گی بن الدن ھمگونی به
مبارزه بدل شده است وچون ھردو) بوش و بن الدن ( نھايت افراطی ھستند،
دود شان به چشم عالم رسيده است .درحاليكه جناح االزھر وحتی بخشھای از
جناح ديوبندی كه با امريكا سود مشترك دارند ،كماكان درھمسوئی وھمگونی با
آن بسر ميبرند .نمود اين تبانی وھمسوئی درافغانستان سيافھا  ،ربانی ھا،
مجددی ھا وغيره ھستند كه با بوش وبه نمايندگی از آن با خليل زاد دور يك
كاسه نشسته اند.
باتوجه به مسئلۀ فوق است كه شاخه پريدنھای ھريك ازين جناح ھا درمقاطع
مختلف مفھوم ميشود .زمانی امريكا و متحدينش ھزاران مليون دالر را در
دسترس تنظيم ھای جھادی حكمتيار ،سياف ،ربانی ،مجددی و . . .گذاشتند و
اين دست پروردگان با جمعی از فوندامنتاليست ھای جھانی شان از تمام
امكانات ولينعمتان بھره مند بودند .روزی ديگر اين بخش كارآئی كمتر نشان
داد ونتوانست خودرا باتحوالت سريع جھانی به منافع ارباب دمساز كند ،لذا
مانند تفاله به كنار زده شد و به جايش طالب و بن الدن و امثال آن بازيگر
صحنه برگزيده شدند .گردش سريع روزگار منافع دو جناح سرمايه يعنی بن
الدن وبوش را درتطبيق اھداف منطقه ای امريكا كه قبال از آن ذكر كرديم،
درتصادم قرار داد .ميدان اين تصادم نيز افغانستان بحيث يكی از گرھگاھھای
تضاد سرمايۀ جھانی باموقعيت جيوپولتيكی ويژه اش برگزيده شد .باز وازدگان
قبلی بمثابه نيروی پياده درشطرنج بكار گرفته شدند و ربانی ھا ،سيافھا و . . .
دوباره ازسوراخھا واز فرارگاھھا كشيده شده و اينبار بمثابه موجودات ناقص
الخلقۀ نيمه كاره ،درنقش مترسك ،به ميدان آورده شدند.
مردم افغانستان شاھد صادق وقايع ھستند و به چشم سرخيمه شب بازی ھای
امريكارا نظاره ميكنند .كدام افغان آگاه خبر ندارد و يا نميداند كه ربانی را از
تاجكستان ،سياف را از سوراخھای پنھانی … ،دوستم را از تركيه ،اسماعيل
خان را از ايران ،يونس قانونی را ازلندن ،كرزی را ازامريكا و. . .
برگشتاندند ،بادشان كردند وبركرسی ھا ومقام ھا قراردادند .كابل بعد از فرار

طالبان ھمچنان بدون حاكميت بود ،يونس قانونی را به نام مسئول كميسيون
امنيت به اصطالح از طرف ملل متحد آوردند .خودش ھمانزمان درمصاحبه
اش به  B B Cگفت كه از طرف ملل متحد آمده ونمايندۀ “مجاھدين” نيست.
ھرات بعد ازينكه بدست مردم فتح شد دوشبانه روز در حاكميت مردم قرار
داشت .ھيچ اثری از اسماعيل خان و“ نيروھايش” درھرات ديده نميشد.
جمھوری اسالمی ايران كه باخريدن گروه محافظان زندان قندھار ،اسماعيل را
از زندان فرار داده و به ايران آورده بود .بعد توسط ھليكوپترھای نظامی آنرا
با عده ای مسلح در اطراف غور پياده كرد كه برای تامين منافعش عمل كند.
دو روز بعد از فتح ھرات بدست مردم ،پاسداران ايرانی از شھرھای ايران ـ به
ويژه از مشھد ـ جوانان افغان را با پول و وعده وعيد به اتوبوس ھا سوار
كردند و در مرزآنھا را مسلح ساخته بنام“ نيروھای اسماعيل” به ھرات پياده
كردند كه عده ای از پاسداران ايرانی نيز با آنھا ھمراه بودند .اسماعيل نيز از
غور به ھرات منتقل شده و به دست ايرانی ھا در راس ادارۀ ھرات نصب شد.
“مجاھدين” اسماعيل خان تا مدتھا جرئت حرف زدن با مردم ھرات را نداشتند،
چون به آنھا بنام فراريان ترسو از طرف مردم برخورد خشن ميشد .بعد ھا به
كمك جواسيس و پاسداران ايرانی سلطۀ شان در ھرات تامين شد.
دو ُستم نيز روزگار بھتر ازين نداشت .اورا ھم روسيه ،تركيه ،ازبكستان
وھند كمك كردند كه از تركيه برگشت .او در روزھای اول تجاوز امريكا به
افغانستان مانند يك سرباز مزدور در ركاب نيروھای امريكائی َته وباال ميدويد،
تا شايد نيم نگاھی به او بكنند ،تا اينكه درقلعۀ جنگی و دشت ليلی امريكائی ھا
از ويژگی آدمكشی اش در قتل عام طالبان استفاده كردند.
چنين است داستان ورود اين قھرمانان پقانه ای درتياتر خونينی كه امريكائی
ھا ساخته بودند .بعدھاست كه امريكائی ھا بنابر پالن دراز مدت شان از آنھا به
عنوان يك “واقعيت اجتماعی” انكار ناپذير ياد كردند .كه بايد درمحاسبات
بگنجند .چون منافع آنی و آتی امريكا به چنين يك “واقعيت اجتماعی” نياز دارد.
چون با حضور چنين يك “واقعيتی” است كه مردم افغانستان محتاج حضور
امريكائی ھا و متحدينشان باقی ميمانند واشغال كشور زمينه ھای تائيدی پيدا
ميكند .درينصورت است كه امريكائی ھا ميتوانند با آرامش خاطربرنامه ھای
اقتصادی استعمارگرانه ،برنامه ھای نظامی سلطه گرانه و برنامه ھای سياسی
ھژمونی طلبانۀ شانرا پياده كنند.
كسی نيست بپرسد كه مگرطالبان با آن ھبوط وجبروت شان يك “واقعيت
اجتماعی” نبودند؟ وقتی ديگر به منافع امريكا كارآئی نداشتند چگونه به
اصطالح خاك وخاكستر شدند .حال چطوراست كه اين “واقعيت اجتماعی”
ساخته وپرداخته ،يعنی تفنگساالران فراری را نميشود سرجايشان نشاند؟ مسئله

جای ديگری است ،برای تامين اميال و اغراض امريكا به جنگساالر تابع
امريكا نياز است و لذا چه كسی بخواھد وچه نخواھد ،جنگساالران برای گرفتن
سرجوال باقی خواھند ماند .جنگساالری كه ھم وسيلۀ تھديدی برای ھركسی كه
بخواھد فكر آزادی واستقالل ميھنش را داشته باشد ،بشود وھم عامل توجيه
حضور اشغالگران دركشور ميشود وھيچ زيانی ھم به نيروھای اشغالگر نه تنھا
نرساند كه منافع او ھم دركنار اشغالگران تامين شود ،باقی ميماند .ولی اگر
بخواھد ازحد يك مزدور پايش را درازتر كند سركوب ميشود وسركشان آن
احتماأل كشته ھم خواھند شد .اصل واساس ،تبانی وھمسوئی با منافع امريكا و
متحدينش است و نه ھيچ چيز ديگر.

قسمت ھشتم:
باز سازی ويرنگرانه
درصفحات قبل ديديم و با آمار نشان داديم كه كشورھای امپرياليستی و
موسسات بين المللی دست داشتۀ شان مثل بانك جھانی و صندوق بين لمللی پول
وغيره چگونه زيرنام كمك به كشورھای “جھان سومی” نفوذ ميكنند و بعد با
سرمايه گذاری درساحات مطلوب خود شان به غارت منابع آن كشورھا دست
زده و آنھا را دربردگی اقتصادی خود ميكشند .مقاومت ومخالفت با چنين
كرداری را ھم با جنگ و سركوب خونين و اشغال نظامی پاسخ ميدھند.
اينجاست كه “كسانی كه ميگويند امپرياليسم كنونی مستلزم اشغال نظامی
سرزمين ھای ديگر نيست نه تنھا خطراتی را كه با آن مواجھيم دست كم
ميگيرند ،بل كه با ناديده گرفتن تاريخ تحوالت معاصر و گرايشات آن ،سطحی
ترين و گمراه كننده ترين ظواھر را به عنوان ويژگی ھای تعيين كننده و بنيانی
امپرياليسم ميپذيرند .درحاليكه اوالً ايا الت متحده اقالً  ٦٩كشور را ازطريق
استقرار پايگاه ھای نظامی خود درآن جا ،اشغال كرده است؛ شماری را كه با
گسترش ناتو ھر روز افزايش می يابد .اين پايگاھھا ـ برخالف توجيه چندش
آورايدئولوژيك آن ـ نه برای حفظ منافع مردم آن كشورھا ،بل كه درجھت حفظ
منافع قدرت اشغالگر بر پا شده اند ،تا اين قدرت بتواند سياستھای خودرا
آنچنانكه ميخواھد به كشوراشغال شده ديكته كند( ٤١ ) ”.

حال به بينيم در افغانستان “ياريگران” جھانی برھبری امريكا چه ميكنند؟
مردم افغانستان به چه نياز دارند و سرمايه گذاران خارجی درچه عرصه ھائی
سرمايه گذاری ميكنند؟
درافغانستان به عالوۀ حضور به قول مردم  ٣٠كشور خارجی ٣٥ ،نھاد و
موسسۀ بين المللی مصروف فعاليت ھستند .مخفف انگليسی نام اين موسسات
ونھادھا قرارذيل است AsDB , CP , ECO FAO ,G-77 ;GUUAM :
; IAEA ; IBRD ; ICAO ICCT
; ICRM ; IDA ; IBD
( IFAD ; IFC ; IFRCS ; ILO ; IMF ; Interpol , IOC ;10 M
; observer );ITU
NAM ; OIC ; OPCW ; OSCE ; UN ; UNCTAD ; UNESCO
UNIDO ; UPU
_ ; WFTU ; WHO ; WMO ; WtoO
برخی ازين موسسات زير نام موسسات خيريه و برخی بنام سرمايه گذاری
و بازسازی درافغانستان كار ميكنند.
درافغانستان ھنوز آمارگيری دقيق از نفوس آن صورت نگرفته ولی
جمعيت موجود دركشور را  ٢٠تا  ٢٣مليون نفر تخمين ميزنند ،طبق آمارگيری
سال  ٢٠٠١م كه توسط  CIAنيزنشر شد افغانستان  ١١.٨مليون نفر نيروی
كار دارد .از آ نجمله  ٨٠درصد آن شاغل درزراعت ١٠ ،درصد در صنعت
و ١٠درصد درامورخدماتی مشغول ھستند .درآمد ساالنۀ ھر فرد  ٣١٥دالر
تخمين زده شده كه از آن ميتوان به عمق فقر كشور پی برد.
وزارت ماليۀ افغانستان بودجه ای سال  ٢٠٠٣م را اينچنين محاسبه كرده
است  :عايد يا درآمد  ٢٠٠مليون دالر است كه عمدتأ از گمركات ومحصول
اموال بدست ميآيد ،ولی مصرف  ٥٥٠مليون دالراست كه به اين حساب درين
سال  ٣٥٠مليون دالر كسر بودجه ای عادی دارد .اين پول گزاف عمدتأ
َصرف تج ُمالت بروكراتيك ،تشريفات اضافی و رشوه دھی به باند ھای مسلح
ميشود كه عمدتأ ازطريق وزارت دفاع و وزارت داخله كه درتصرف
جنگساالران است اين پول را باج ميگيرند.
توليدات عمدۀ افغانستان درساحه ای زراعت و مالداری عبارتند از :ترياك،
قره ُقل
غله جات ،حبوبات ،ميوه ،پنبه ،گوشت گوسفند ،پوست گوسفندَ ،
بَ◌غنه.
وَ َ

دربين اين اقالم عمده ترين آن ترياك است .درگزارشی كه  CIAدرسايت
انترنيتی اش درصفحۀ افغانستان نشر كرده چنين ميخوانيم  “ :بزرگترين توليد
كنندۀ ترياك كه ازآن ھروئين بدست ميآيد ،افغانستان است .درسال  ٢٠٠٢م
مساحتی به اندازۀ  ٣٠٧٥٠ھكتار زمين زير كشت كوكنارميرود كه ميتوان از
آن ُ ١٢٧٨تن ترياك بدست آورد .عالوتا ً مقدار زيادی حشيش ومواد مخدر
ديگر درتمام كشور يافت ميشود كه برخی گروھھای دولتی نيز از آن سود
ميبرند ٨٠ .تا  ٩٠درصد ھيروئينی كه در اروپا مصرف ميشود ازافغانستان
صادرميگردد كه پول درآمد آن از طريق شبكه ھای سياه وغيرمستقيم تبادله
ميشود”.
ما درين رابطه درجای ديگربيشتر بحث كرده ايم .درينجا به چند نكتۀ اين
گزارش اشاره ميكنيم .بی توجھی به زندگی مردم ،درنظر نگرفتن نياز ھای
اوليه ،گسترش فقر و ناتوانی و نبود ساحات كارسالم ،مردم را به چنين فالكتی
كشانده است؛ با اين حال نقش گروھھای قدرت و جنگساالر در ايجاد و گسترش
اين پليدی فوق العاده است و سودھای كالن آن به جيب صاحبان قدرت ميرود.
 CIAدرين نكته اعتراف ميكند كه برخی گروھھای دولتی از آن سود ميبرند.
ولی نميگويد كه گروھھای دولتی تحت اداره وتسلط  CI Aعمل ميكنند.
ھمچنان  CIAمطمئن است كه  ٨٠تا  ٩٠درصد ھروئين توليد شده
درافغانستان دربازارھای اروپا مصرف ميشود .مطمئنأ  ١٠تا  ٢٠درصد ديگر
آن ھم به مصارف داخلی و كشور ھای ھمجوارميرسد ،لذا امريكا از آن زيانمند
نميشود .پول درآمد آنھم از طريق شبكه ھای سياه وغير مستقيم تبادله ميشود،
كه ميتوان از آن بمقاصد پنھانی بھره گرفت .نتيجه اينكه فقط بد نامی اين پليدی
نصيب مردم افغانستان است .كه حاكميت مزدورامريكائی در افغانستان
ھرگزخود را مسئول جلوگيری ازآن نميداند ،به ويژه كه بخش ھای مھم اين
حاكميت و اربابان شان ازين معامله ای ننگين سودھای گزافی ميبرند.
توليدات صنعتی ومعدنی افغانستان عبارتند از :فراورده ھای كوچك نساجی،
فرنَچر ،كفش ،كودكيمياوی ،سمنت و ذغال سنگ كه به مقدار كمی
صابونِ ،
توليد ميشود و تكافوی مصارف داخلی را ھم نميكند.عالوتا قالين دست باف،
گازطبيعی ،احجار قيمتی كه عمدتأ به خارج صادر ميشوند ،نيز از توليدات مھم
بشمار ميروند.
افغانستان درسال  ٢٠٠١درحدود  ٣٣٤.٨مليون كيلووات توليدبرق داشته
درحاليكه درھمين سال مصرف برق آن به  ٥١١.٤كيلووات رسيده است كه
 ٢٠٠مليون كيلووات برق ازخارج وارد كرده است .درسالھای بعدی مصرف
برق ازين ھم باالتر رفته است و ايران و تركمنستان با ايجاد شبكه ھای انتقال
برق به مقدار زيادی برق به افغانستان صادر ميكنند .درپھلوی مصرف برق

درسال  ٢٠٠١روزانه  ٣٥٠٠بيرل تيل يا نفت مصرف كشور تخمين شده است
كه عمدتا ً از ايران و تركمنستان وارد كرده اند.
طبق برآورد منتشر شده دراول جنوری سال  ٢٠٠٢م افغانستان ٤٩.٩٨
مليارد متر مكعب ذخيرۀ گاز طبيعی دارد كه مقدار كمی ازآن به مصرف
داخلی ميرسد و مقدارزياد آنرا سالھا ست كه دو ُستم جنگساالر چون ميراث
پدری اش به خارج ميفروشد و پول آنرا صرف برده سازی مردم محل و
اندوختن سرمايه ھای گزاف خود وھمپالگانش ميكند.
افغانستان درسال  ٢٠٠٢درحدود  ٩٨مليون دالر صادرات داشته كه عمدتا
از صدورقالين ،پشم ،پنبه ،چرم ،جواھرات قيمتی ونيمه قيمتی بدست آمده است.
درگزارشات رسمی ذكر نشده است كه ترياك ھم ضميمۀ اقالم صادراتی
محاسبه شده يا خير؟ چون به قول  CIAپول آن غيررسمی تبادله ميشود و به
جيب منابع معلوم الحال ميرود .ازمجموع اين كاالھای صادراتی ـ بدون ترياك ـ
 ٢٦.١درصد آن به امريكا ) مطمئنا آنچه امريكائی ھا خودشان به غنيمت برده
اند شامل اين محاسبات نيست ( ١٧ ،درصد به فرانسه ١٧ ،درصد به پاكستان
و ١٦.١درصد به ھند صادر شده است.
واما واردات كاال به افغانستان تا آنجا كه ازطريق گمركات داخل شده
درسال  ٢٠٠٢به  ١.٠٠٧مليارد دالر سرميزند كه يازده برابر صادرات آن
است .به ھمين مقدار وشايد ھم بيشتر ازآن ازطريق غير قانونی وقاچاق ـ بويژه
از كشورھای ھمسايه كاال به كشور وارد شده است .كاالھای وارد شده به
افغانستان عمدتا كاالھای سرمايه ای ،كه زمينه را برای سرمايه گذاری
امپرياليسم وكمپرادوريسم مساعد بسازد ،مثل وسايل ساختن واكمال مواصالت
ومخابرات ،فرنيچرومواد اداری ،موترھای لوكس ،كمپيوتر و كاالھای زمينه
ساز ديگر كه به درد مردم ما درشرايط موجود نميخورد ،غذا ـ عمدتا گندم
امريكائی و ، . . .منسوجات ،نفت و توليدات آن و مواد تزئينی و ساختمانی را
شامل ميشود.
كشورھای كه مواد فوق را به افغانستان وارد كرده اند طبق آمار رسمی
 ٢٠٠٣عبارتند از :پاكستان  ٢٦.٨درصد ،كوريای جنوبی  ١٢.٣درصد ،جاپان
 ٨.٢درصد ،آلمان  ٧.٤درصد ،تركمنستان  ٥.٨درصد ،كينيا  ٤.٩درصد،
امريكا  ٤.٨درصد .يقينا ً واردكردن اسلحه وتجھيزات نظامی شامل اين ارقام
نميشود و اال رقم پولی آن سرسام آور است كه درآن مورد امريكا حرف اول را
ميزند .ھمچنان از ايران وچين درگزارش ذكری به عمل نيامده درحاليكه بازار
ھای كشور سرشار از كاالھای ايرانی وچينائی است.
افغانستان به زعم روسھا فقط  ٨مليارد دالر از روسيه قرضدار است؟!!

دركنفرانس توكيو درجاپان نيز درجنوری  ٢٠٠٢م كه به شركت  ٦٠كشور
داير شده بود ،فيصله شد كه  ١.٨مليارد دالر درسال  ٢٠٠٢و ١.٧مليارد دالر
درسال  ٢٠٠٣و ٤.٥مليارد دالر نيز تاسال  ٢٠٠٦به افغانستان قرضه پرداخت
شود.
به اين ترتيب كشور ما افغانستان تاكنون  ١٦مليارد دالر قرضدار است.
اگرامريكائيھا ومتحدينشان ھم مثل روسھا پول مصارف لشكر كشی و
بمباردمانی را كه به افغانستان نموده اند ،از ما بگيرند )؟!( درينصورت نوك
گراف قرض ما به آسمان خواھد رسيدـ كشوری كه صاحب نداشت
وسياستمداران آنھم يا بادشمن متجاوزھمراه و ياتوجيه گرتجاوز شوند وتجاوز
را كمك بخوانند ،بعيد نيست بجای اينكه خواھان غرامت ازمتجاوزشود،
مصرف تجاوز را نيز بپردازد.
با ھمين محاسبات موجود ھم ھر فرد بالغ مستعد به كار درين كشور ،اعم از
كارگر و دھقان و خرده مالك بدون اينكه بداند و يا نفعی برايش رسيده باشد
 ١٣٥٦دالرھم اكنون قرضداراست .يعنی نه تنھا ھيچ چيزی از خود ندارد و
برايش نميرسد كه چنين مبلغ گزافی بدھكارھم است .حال به بينيم اين ھمه پولی
كه بحساب ما نوشته شده درچه عرصه ھائی به مصرف رسيده وسود آن به
كدام اليه ھا وطبقات اجتماعی رسيده و قرض دھندگان درمصرف آن چه پالنھا
ومنافعی دارند.
عمده ترين سرمايه گذاری ومصرفی كه شده و از آن به طمطراق نيز ياد
ميكنند ،ترميم سرك كابل ـ قندھار و كابل ـ مزارشريف است .درقدم ھای بعدی
بپذيريم كه سرك قندھارـ ھرات وكابل ـ جالل آباد نيز ترميم ميشود .پالن امريكا
و متحدينش ھمين است كه از افغانستان يك راه ترانزيت عبور كاال به آسيای
مركزی و بالعكس تابندركراچی بسازند .ولذا ساختن اين سركھا شرط اول
وھدف اول تطبيق اين پالن است كه از زمان جھادی ھا وطالبان روی آن كار
ميكنند ،درست دھسال قبل اين پالن راداشتند“ .دراكتوبر ، ١٩٩٤يكماه قبل
ازآنكه طالبان قندھاررابگيرند ،وزيرداخلۀ دولت بوتو ،نصيراله بابر ،شش
سفيركشورھای غربی رابه قندھار و ھرات برد .اين ھيئت شامل مقامات ارشد
راه آھن ،بزرگراھھا و تلفن و برق بود .بابرگفت كه وی ميخواسته  ٣٠٠مليون
دالرازآژانسھای بين المللی برای بازسازی بزرگراه كويته به ھرات و٨٠٠
مليون ديگربرای يك راه آھن وسيستم تلفن ماھواره ای كه  ١٠٠شھررا به ھم
مرتبط سازد ،بگيرد .اسماعيل خان به ھيئت اطمينان داد كه ميتوانند كاررا به
محض برقراری صلح وامنيت شروع كنند .(٤٢) ".اينك شرايط تطبيق آنرا
مساعد ساخته اند و آنرا درعمل پياده ميكنند .اين ھيچ ربطی به منافع مردم ما و

به بازسازی افغانستان ندارد .ماھم فقط از َِقبل چنين پالنی شانس استفاده از آن
سركھا را مييابيم.
دومين دست آوردی كه درآمار وارقام ھميشه ياد ميشود ،برقرار ساختن
سيستم تلفن است كه شامل تلفن ھای دستی نيز ميگردد .آنچنانكه ھم اكنون
خوانديد اينھم پالن دھسال قبل است كه حال پياده ميشود .به ھرحال تاسال
 ٢٠٠٢م درحدود  ٣٣١٠٠خط تلفن توزيع شده بود كه حال مطمئنا ً اين رقم به
چندين برابر افزايش يافته است .درپھلوی آن به ھزاران دستگاه تلفن دستی نيز
به كار افتاده است .در راه اندازی اين تلفن ھا از شبكه ھای
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بھره گيری ميشود و يكی از مراكز تلفن ھم بنام
 Telephone Centerدرغزنی مستقر است .شركت ھای Roshan
وافغان بيسيم بحيث نماينده ھای كنسرن ھای بين المللی وظيفه ای فروش و
توزيع تلفن ھای دستی را درافغانستان به عھده دارند.
حال به بينيم دركشوری كه طبق آمار منتشر شده از جانب  CIAيعنی
استخبارات مركزی امريكا درانترنيت ٨٠ ،فيصد مردم آن كه ميتوانند كار كنند
در روستا ھا و درساحه ای زراعت مشغول كار ھستند ،دركشوری كه به
ويرانه ای كامل بدل گرديده و مردم نان و سرپناه ندارند ضرورت اوليۀ آن
چيست ؟
من قبل ازينكه درين مورد ازخود چيزی بگويم ،قسمتی از يك مصاحبۀ
راديوی بی بی سی با آقای دكتر رمضان بشر دوست وزير پالن حكومت
انتقالی كرزی را كه از فرانسه آمده و با سياستھای امريكا روی خوش نشان
نميدھد ،باز گو ميكنم :
آقای وزير پالن درجواب سوال خبر نگار كه پرسيد شما چرا از عملكرد
موسسات خارجی و  N G Oھا انتقاد ميكنيد گفت “ :ھم اكنون دراطراف و
اكناف افغانستان نسبت خشكسالی و نداشتن آب و وسايل كشت وكار ،مردم از
گرسنگی قريه ھای شانرا ترك ميكنند .چون نان خوردن برای قوت اليموت
ندارند .آنھا سرك ،تلفن دستی ويا كورس كمپيوترو لسان انگليسی را چه ميكنند؟
وقتی آنھا از گرسنگی به ترك منطقه مجبور ميشوند ،ايجاد كلينيك ومكتب
بيھوده است .برای مردم بايد اول نان تھيه شود ”.آقای بشر دوست عالوه كرد
“مقدار زياد آب از رودخانه ھای افغانستان به كشور ھای ھمجوار ميرود ،اگر
ما دلسوزانه چند تا بند آب بسازيم و زمين ھا را زير كشت قراربدھيم افغانستان
ماركيت غله وميوۀ آسيا ميشود و ”. . .خبر نگار گفت شما چرا اين پالنھا را
به دولت نميدھيد؟ وزير پالن گفت “ :كسی به حرف ما نميكند ،پولی كه بنام

كمك به مردم افغانستان گرفته ميشود صرف زندگی ھای لوكس وموترھای
آخرين مدل ميشود و يا به شكل معاش گزاف پس به خارجی ھا داده ميشود.
مردم ھمچنان درگرسنگی وفقر ميمانند و باز مجبور به مھاجرتھای در داخل و
خارج ميشوند ،آن وقت ديگرنه سرك به درد شان ميخورد ،نه تلفن ونه ”. . . .
آری چنين است برادر! واما آنچه نبايد فراموش كرد اينست كه كشور ھا
وموسسات قرض دھنده ھرگز برای نجات مردم افغانستان ازگرسنگی وفقر
برنامه ای در دست نداشته و ندارند ،پروژه ھائيكه آنھا درآن سرمايه گذاری
ومصرف ميكنند ھمه وھمه درجھت برآوردن اھداف وتامين منافع سودجويانۀ
خودشان است.
مواصالت ومخابرات ،يعنی سرك وتلفن را سوقيات نظامی وتجارت جھانی
نياز دارند .استعمار كھنه و نو دركليۀ مستعمرات شان به اين دو فاكتور توجه و
رسيدگی كرده اند .انگليسھا درھند خط آھن را برای سھولت مردم ھند احداث
نكردند .آنھا آنچنانكه ثابت شد برای سوقيات نظامی سريع جھت سركوب مردم
ھند وانتقال كاالی تجارتی به بازار ھا و بنادر ،آنرا ضرورت داشتند .به وسيلۀ
خط آھن و يا كال خطوط مواصالتی مواد خام و نيمه خام كشورمستعمره را به
سرعت به بنادر منتقل ميكنند و كاالی تجارتی خودرا درآن كشور پخش ميكنند.
به وسيلۀ تلفن وكأل خطوط مخابراتی ،برای خود اطالعات جاسوسی سياسی ـ
اقتصادی جمع ميكنند و فرمانھای خودرا به سرعت ھمه جا ميرسانند .انگليسھا
درھند چنين كردند ،استعمارگران ديگر نيز در مستعمرات شان چنين كردند،
امريكائی ھا نيز در افغانستان چنين ميكنند.
بنابر تجربه وچشم ديد خود مان روسھا قبل از ورود نظامی شان به
افغانستان ،مليونھا دالر صرف احداث سرك تورغندی ـ ھرات وحيرتان ـ كابل
كردند .ھمه شاھديم كه تانك ھا و وسايل نظامی شان ازاين دوشاھراه به
سرعت به كابل رسيدند وھمه جا پھن و مستقر شدند .ازطريق ھمين شاھراھھا
بود كه ھرچه داشتيم وقابل انتقال بود ،اعم از مواد معدنی و زراعتی وآثار
فرھنگی و اشيای ارزشمند ديگر را به شوروی انتقال دادند.
حال ھم امريكائيھا ومتحدينشان جھت سوقيات نظامی وسود سرمايۀ مالی،
برای سھولت ھای خودشان در انتقال سريع كاالھای تجارتی به مراكز فروش،
به ترميم راھھا نيازدارند وبه ھمين دليل ترميم سركھا را در دستور روز
قرارميدھند .درحاليكه درعراق به ترميم لوله ھا و دستگاه ھای استخراج و
انتقال نفت ضرورت فوری داشتند ،لذا از اولين لحظه ای ورود به عراق به
ترميم وساختار وحفظ آن اقدام كردند.
امريكائی ھا برای رساندن كاالی تجارتی خود و متحدينشان به دالل بومی
افغانستان و فروش اين كاال وھمچنان انتقال مواد مورد ضرورت شان مثل

زمرد ،الجورد ،قالين ابريشمی دستباف و . . .به اسرع وقت درسرتاسر
افغانستان و كشورھای ھمجوار و بنادر تجارتی ،به سرك و راه و ميدان ھوائی
ضرورت دارند .ازينجاست كه اين كاررا در دستور روز قرار داده و
شاھراھھا وميدانھای ھوائی را ،درقدم اول “بازسازی” ميكنند.
امريكائی ھا برای گرفتن اطالعات از گوشه و كنار افغانستان و ارتباط اين
كشور به تجارت بين المللی به وسايل ارتباطی و مخابراتی نياز داشتند .برای
تامين اين ضرورت شان است كه سيستم ھای پيشرفتۀ تلفنی را درافغانستان
فقير ،ويران وعقبمانده بكار انداختند ،تاھم اطالعات جاسوسی سياسی ونظامی
را به سرعت دريافت كنند وھم سرمايه اندوزان نرخ روزمره ای مواد واشيا ی
مورد ضرورت را به سرعت معلومات بگيرند و بازار تجارت شا ن رونق
يابد .برای تامين اين اھداف پول گزافی را از وجوه “كمكی” افغانستان درين
ساحات مصرف كردند .ھمه ميشنويم كه امريكائی ھا درفالن قريه به فالن
گروه مخالف حمله كردند و يا آنرا بمباردمان كردند ،كشف فالن گروه درفالن
محل معجزه ای امريكائيھا نيست و يا اينكه به وسايل ماھواره ای از فضا به
چنين كشفی دست نيافته اند .كسی از ھمان محل به ِازای مقدار ناچيز پول
واستفاده از تلفن دستی كه در دسترسش قرار داده اند ،از آن محل را پور داده
است و امريكائی ھا آنرا بمباردمان كرده اند .به ھمين دليل است كه گاھی
ميشنويم ،فالن محل درنتيجۀ اطالعات غلط بمباردمان شده وعده ای مرد و زن
و كودك بيگناه به شھادت رسيده اند .درنتيجۀ تحقيق معلوم ميشود شخصی كه
توسط تلفن دستی به امريكائی ھا اطالع داده بود ،با فالن خانواده درمحل
دشمنی داشته و ازين قبيل  . . .ازين جا ميتوان به يكی از اھداف تاسيس
سيستم مخابراتی پيشرفته و توزيع تلفن ھای دستی ستاليت درافغانستان پی برد.
كه به ھيچ صورت نه بر اساس ضرورت مردم ،بلكه براساس ضرورت ھای
سياسی ـ نظامی وتجارتی امپرياليسم امريكا ومتحدينش وتامين منافع مشتی تاجر
دالل بومی صورت گرفته است.
با طرح پروژه ھای مواصالتی وعدم توجه به پروژه ھای توليد زير بنائی
صنعتی وزراعتی ،درقدم اول تاجر دالل ) كمپرادور ( به كمك سرمايۀ خارجی
متجاوز ) امپرياليسم ( ميخواھد نيروی كار مزدور ايجاد كند و دھقان را
درمضيقۀ كار قرار بدھد تا از بستر كارش كه زمين است به كار روز مزدی
بكشاند تا بعد با مزدكم از جميعت مليونی آن درساحات پروژه ھای مطروحه
اش بھره برداری كند .ايجاد بازار فروش كاال ھم فاكتور سومی است كه ھدف
جھانی شدن سرمايه يا  Globalisirungرا ميسازد.
مسئله ای ديگری كه ھم اكنون جلب توجه ميكند موجوديت موترھای لوكس
آخرين مدل ژاپنی ،آلمانی و امريكائی درافغانستان و به ويژه دردسترس ادارات

دولتی و  NGOھا وموسسات كمك رسانی خارجی است كه ھمه از پول ملت
غريب ما تھيه شده است .مجموع قيمت اين وسايل لوكس سر به دھا مليون دالر
ميزند كه عده ای از مقامات دولتی و موسسات از آن استفادۀ شخصی ميبرند،
ولی قرض وسود قرض آنرا بايد مردم رنجديدۀ ما بپردازند.
مورد ديگری كه ھم اكنون پيش از وقت به آن دامن زده ميشود .ورود بی
رويه ای كمپيوتر و ايجاد كورسھای كامپيوتر و زبان انگليسی به قيمت مليونھا
دالر به افغانستان است .وزارت انكشاف دھات افغانستان و برخی  NGOھا
در روستاھاييكه از ابتدائی ترين امكانات و وسايل زندگی محروم اند ،برای
شان كورسھای كمپيوترو كورسھای تدريس زبان انگليسی داير ميكنند .طرح
چنين برنامه ھائی را نميتوان به جنون مقامات توجيه كرد .آنھا آن چه خود
ميخواھند ومنافع ارباب ايجاب ميكند ،انجام ميدھند ،و در مساعد ساختن زمينه
برای ترويج فرھنگ استعماری مقداری شتاب نشان ميدھند .ورنه خوب ميدانند
كه وظيفۀ اوليۀ وزارت انكشاف دھات تدوير كورس كمپيوتر و ياكورس
انگليسی در روستا نيست .اين وزارت بايد در روستا ھا به تامين ضروريات
اوليۀ مردم بپردازد .با مصرف پولھای كمكی درزمينه ھای مناسب زمينۀ كسب
وكاررا در روستا به مردم مساعد بسازد تا مردم روستا را از بيكاری
وگرسنگی ترك نكنند .آب آشاميدنی و برق تھيه كند ،كورسھای سواد آموزی به
زبان مادری مردم داير كند ،برای مكاتب ساختمان تھيه كند ،تا روستا ھا
انكشاف پيدا كند واسم وزارت با مسما شود.
ازين مطالب چنين نتيجه نشود كه نگارنده مخالف ساختن سرك راه ويا
داشتن تلفن ويا كمپيوترھستم ،به ھيچ صورت چنين نيست .ما به ھمه چيز
◌◌◌◌ره پايه شود
وس َ َ َ َ
ضرورت داريم؛ ولی ضرورت ھای ما بايد تشخيص َ
ومشخص گردد كه ضرورت اوليه چيست؟ كسيكه كفش ولباس ندارد نكتائی ويا
كروات را چه كند؟ آنچنانكه آقای وزير پالن گفتند وقتی مردم بخاطر نداشتن
لقمه ای نان بخورونمير و نبود امكانات كارو توليد ،به َترك منطقه مجبور
شوند .آنھا سرك وتلفن را چه كنند؟ اول بايد به مردم ضرورتھای اوليه را تھيه
كرد .وقتی  ٨٠درصد مردم درروستاھا زندگی ميكنند ،درآنجا بايد زمينۀ كشت
وكار برای شان فراھم شود ،منبع آبی تھيه شود ،زمين باير قابل كشت شده و
به مردم بيچارۀ بی زمين داده شود كه روی آن كار كنند واز كار خود شكم
گرسنۀ زن وبچۀ خودرا سير كنند .وقتی نان و آبش تامين شد ،آنگاه برق،
كلنيك ،سرك اسفالتی ،مكتب ،تلفن ،تلويزيون ،كامپيوتر وغيره نيز شامل
خواسته ھا وضرورتھا ميشود وانسان زحمتكش افغانستان حق دارد ازتمام
دستاوردھای بشريت برای رفاه خود بھره بگيرد و بايد بگيرد.

به يك مثال توجه كنيد .دركشوری كه مليونھا انسان آن نميتوانند شب باشكم
سيربخوابند ،سرپناه ندارند و از نعمات اوليه زندگی محروم اند ،قرض مملكت
سربفلك كشيده است .درھمچو كشوری حدود يك مليون تلفن دستی توسط كمپنی
ھای سرمايه داری بفروش رسيده ،ھرتلفن با ضما يمش برای فعال شدن بطور
متوسط  ١٦٥دالر تمام ميشود .به اين ترتيب از جيب چنين ملتی درچنين وضع
وخيمی  ١٦٥مليون دالر به بھای تلفن دستی كشيده شد .اين تلفن دستی ھا
بطورمتوسط كه حساب شده ھركدام روزانه  ٥دالر فقط كارت مصرف ميكند،
يعنی روزانه پنج مليون دالر وماھی  ١٥٠مليون دالر فقط مصرف كارت تلفن
ميشود كه ھيچ گونه درآمدی برای مردم ندارد .فكرش را بكنيد! ساالنه يك
مليارد وھشتصد مليون دالر پول اين مملكت ويران ،گرسنه و قرضدار به جيب
كمپنی ھای توليد كنندۀ كارت تلفن ميرود و از مملكت خارج ميشود .حال موارد
ديگری را درنظر بگيريد كه ھيچ گونه نفعی به بار نمی آورد و فقط مصارف
كمرشكن و توانفرسائی را بردوش ناتوان مملكت تحميل ميكند .تحميل چنين
پروژه ھائی دركشوری مثل افغانستان كه مشكل نان ،آب و سرپناه درآن بيداد
ميكند ،جز استثمار و ستمگری و چپاول چه معنائی دارد؟ حال اگر درپھلوی
ارباب قدرت عده ای خورده بورژوای نوبه دوران رسيده نيز ازين تكنيك بھره
ميبرند ،اين به معنای رسيدگی به ملك ويران و مردم دربدرآن نيست ،مليونھا
انسان فقير ومحتاج ما ھيچگونه دسترسی نميتوانند به موبايل يا تلفن دستی
داشته باشند .واقعيت ھمان غارت و چپاول است كه زير نام تكنيك وتمدن
وبازسازی صورت ميگيرد.
دراقالم وارداتی ،موادغذائی ََرقم برجسته ای رابخود اختصاص داده است.
مقداری ازين مواد درشرايط كنونی الزم است كه وارد شود .ولی چيز جالبی
كه به نظر ميرسد و كشتكاران مانيز متوجه اين امر شده اند كه اين بحث
نگارنده نيز ملھم ازصحبت آنھا است ،اينست كه از امريكا مقدار زيادی گندم
دررقابت به توليد داخلی در افغانستان واردميشود .گندم امريكائی را به نرخ
پائين عرضه ميكنند ،كشتكار افغان كه درتھيۀ وسايل وامكانات كشت مانند
ابزاركار ،تخم بزر ،كودكيمياوی وحتی تھيۀ آب ازچاه به مصرف تيل و واتر
پمپ ،بدليل بلند بودن نرخ اين مواد كه اكثراً وارداتی است ،بايد پول زيادی
بپردازد ،نميتواند به رقابت برخيزد .چون مصرف گندم بدست آمده ای او باالتر
از نرخ فروش گندم امريكائی ميشود .اينجاست كه كشتگر نميتواند به كشت
وكارش ادامه بدھد .دو انتخاب برايش ميماند .يا زمينش را ترك كرده به شھرھا
برای جستجوی كارو بدست آوردن لقمه ای بخورونميرآواره ميشود ،كه درآنجا
نيزبنابرتراكم نيروی كارو كمبود زمينۀ كار بردامنۀ بيكاری ،شغل ھای كاذب،
دزدی ،جنايت وغيره افزوده ميشود ،وچه بسا كه گروھھای تروريست دربدل

پرداخت پول عده ای از آنھا را به خدمت بگمارند .ويا درصورت زدوبند با
قوماندان و ولسوال وغيره زمينش را ترياك ميكارد كه از درآمد آن ھم به
اصطالح خود مردم “ازگاوغدودش” به كشتگر نميرسد ،فايده اش به جيب
مقامات قدرت ومافيای مواد مخدر كه درزد وبند باحاكميت است ،ميرود.
قسمت نھم:
بھره گيری از مواد مخدر
بارھا و بارھا ازمقامات مختلف بشمول آقای علی احمد جاللی وزيرداخلۀ
حكومت موقت كرزی شنيده ايم كه تفنگساالران و حتی مقامات بلند پايۀ دولتی
در كاشت ،برداشت وانتقال ترياك و تبديل آن به ِھروئين و صدورآن ازمملكت
نقش دارند .وزير داخله ميگفت“ :ھيچ ممكن نيست كه بدون دخالت مقامات بلند
پايۀ حكومتی كسی بتواند ھزاران تن ترياك و ِھروئين توليد و صادركند”.
دقيقأ ھمينطوراست ھيچ عقل سليمی نمی پذيرد كه دھقان بيچارۀ افغان كه به
خاطر كسب لقمه ای نانی اجبارأ تن به كشت ترياك ميدھد از عھدۀ چنين كار
بزرگی برآيد .به ويژه تا آنجا كه از رسانه ھای گروھی ميشنويم ،نيروی ويژه
ای از نيروی كمك به امنيت يا  ISAFو شاخۀ انگليسی آن برای جلوگيری
ازين كار توظيف شده اند .فقط با امكانات دولتی و پشتوانۀ قدرتھای نظامی
ممكن است با چنين پھنا و گستره ای به اين كاراقدام كرد.
مسئول مبارزه با مواد مخدر درسفارت امريكا به تاريخ  ٥اكتوبر ٢٠٠٤
درمصاحبه با راديوی بی بی سی گفت % ٧٥ “ :ھيروئين جھان ازافغانستان
بدست ميآيد ”.ولی او نگفت كه چه كسانی درپس اين توليد بزرگ كه قيمتش به
ملياردھا دالر ميرسد قرار دارند.
من خودم ازمردم درمحل ھای مختلف شنيده ام كه ميگويند“ :برادر ،خود
امريكائيھا درپشت اين كارھستند ”.يعنی اينكه امريكائی ھا از كشت ترياك و
توليد ِھروئين درافغانستان حمايت ميكنند .چنين مطالبی چند دفعه درمطبوعات
و رسانه ھای گروھی نيز مطرح شد كه مقامات  CIAرا در “ تجارت”
ِھروئين دخيل ميدانستند .استداللی كه درين مورد ميشود چنين است كه ِھروئين
توليد شده درافغانستان به مصرف بازارھای اروپا ميرسد .مصرف امريكا را
كولمبيا و . . .تامين ميكنند .لذا اگر زيانی ھم از مصرف ِھروئين به محاسبات
امريكائی ھا بگنجد ،اين زيان از افغانستان به امريكا نميرسد .به ِازای آن
مليونھا دالرازفروش ِھروئين افغانستان به جيب دست اندركاران زبده و قدرتمند

آن ميرود .لذا  CIAكه درتھيه و فروش اين ماده به شوروی سابق ھم تجربه
دارد و مليونھا دالرسود به خود و زيانھای جبران ناپذيری به روسھا رسانده
است )برای مطالعۀ بيشتر تاريخ اين مسله ،به افغانستان درآتش نفت مراجعه
كنيد( ميتواند سودآور خوبی به امريكا باشد.
كشت جايگزين ترياك
اروپائی ھا كه از يكسو ضرر مستقيم متوجه آنھاست وعامل خطررا نيز
درك كرده اند ،و از سوی ديگر توان روياروئی با امريكا را بخود نمی بينند و
يا حق روياروئی را بخود نميدھند به شيوه ھای خيلی پاسيو عكس العمل نشان
ميدھند .به طور مثال در روزنامۀ  BILDكه در آلمان منتشر ميشود تصويری
از يك كشتزار ترياك درافغانستان چاپ شده بود و در زيرآن نوشته بودند:
“ترياك بھتر است يا گالب و زعفران؟” و در زير ھمين عنوان بديل كشت گل
گالب و زعفران رابجای ترياك به افغانھا توصيه ميكرد.
پيشنھاد مشابھی را خبر نگار كانال اول تلويزيون آلمان درمصاحبه ای با
افغانھا كه درجالل آباد صورت گرفته و به تاريخ  ٧اكتبر  ٢٠٠٤دربرنامۀ
صبح اين تلويزيون پخش شد ،تكرار كرد ،كه به جای ترياك گل گالب و
زعفران بكارند .بدينترتيب گويا اروپائيھا برای ازبين بردن كشت ترياك
الترناتيف و كشت جايگزين ميدھند .اين نظر با ظاھر خوشبوی وخوشرنگش،
ھم اكنون اگرقابل تطبيق ھم باشد ،با تطبيق خود ھيچ گونه سود آوری به دھقان
افغانستان ندارد .گل گالب و زعفران را درصورت توليد زياد نميتوان به
مصرف داخلی درافغانستان رساند .بايد آنرا به كار خانه ھای پيشرفتۀ توليد
عطريات و داروسازی عرضه كرد ،كه آلمان ازين دست فابريكات دراختيار
دارد و لذا طراح آلمانی افغانھا را تشويق به توليد مواد نيمه خام جھت مصرف
كارخانه ھايش ميكند ،درينصورت طبيعتا ً نرخ گذاری مواد نيمه خام عمدتا ً
دراختيار مصرف كنندۀ عمده است .توليد كننده ھرگاه نخواھد به آن نرخ
بفروشد ،چون مصرف داخلی ندارد توليد بدون مصرف وعايد ميماند و
نگھداشت آن امكانات گسترده جھت جلوگيری از فاسد شدن وسرمايۀ زياد برای
باز توليد ضرورت دارد كه ھم اكنون كشتكاران افغان به ھيچ كدام از آن
دسترسی ندارند .ولی اگردرافغانستان كارخانه ھای دواسازی وتوليد مواد
عطری ساخته شد ،آنگاه اين الترناتيو برای كشتكار افغان سود آورخواھد شد.
ھم اكنون الترناتيو معقول كشت ترياك ،اوال كوتاه كردن دست سود جويان
قدرتمند و باندھای مافيائی ازسرزمين كشور ماست و بعد جايگزينی توليد زير

بنائی زراعتی و مواد صنعتی مورد ضرورت داخلی افغانستان ،اعم از مواد
غذائی و ميوه جات است كه برای تامين آن بايد زمين ھای بيشتری را مساعد
كشت ساخت و به مردم داد تا ھمراه با مساعدت ھای ديگركاری ،با اطمينان
روی آن كشت و كار كنند .درقدم بعدی درصورت ايجاد كارخانه ھای توليد
روغن ،دانه ھای روغنی و درصورت داشتن كارخانه ھای نساجی ،كشت پنبه
و درصورت ايجاد كارخانه ھای قند وشكر ،لبلبو ونيشكر وغيره است كه توسط
آن بتوان كشور را به خود كفائی رساند و از احتياج وارد كردن مواد اوليۀ
غذائی وارھاند .و بدين نحو ازخروج مليونھا دالر كه برای خريد اين مواد
پرداخته ميشود جلوگيری كرد و آنرا درجھت رفاه بيشتر جامعه به كار انداخت.
فعالً عمده ترين منابع درآمد و داد و ستد ما قروض دولتی ،بورس و بازار،
گمرك و ماليه است .با ورود كاالھای خارجی مليونھا دالر به خارج و مقداری
ھم فقط به جيب تاجر دالل ميرود .با ايجاد توليد ملی بايد ازين فاجعه جلو
گرفت .با بكاراندازی پروژه ھای بنيادی زراعتی مدرن و صنعت مفيد ميتوان
سطح توليد ملی را باال برده ساحات گستردۀ كار برای مردم بوجود آورد ،از
ورود كاالھای اضافی و بی كيفيت و خروج ارز جلوگيری كرد و به تامين
ضرورت ھای مردم پرداخت .تا ديگر شھروند افغانستان نيازی به گرفتن تفنگ
كسی به عنوان مزدور ،نداشته باشد و نه ھم اجبارأ به كشت ترياك وادار شود.
و فرد فرد اين مملكت زير بار قرض و بورس بازی خارجی باقی نماند .بايد با
بلند بردن سطح توليد ملی از پروسۀ رشد قروض ملی و مخارج اضافی جلو
گرفت .باری درتحليل اوضاع فرانسه ،بنيان گذار فلسفۀ علمی گفته بود:
“ . . .جاييكه ميزان توليد ملی درمقايسه با قروض ملی بطوربی تناسبی
پائين است ،جائيكه اوراق قرضۀ دولتی بزرگترين وسيلۀ سوداگری است و
بورس بازار اصلی سرمايه گذاری ميباشد )سرمايه ای كه ميخواھد به شيوۀ
غير توليدی ارزش افزائی كند( دريك چنين كشوری ميبايست تودۀ كثيری از
مردم ،ازكليه طبقات بورژوائی و نيمه بورژوائی درقروض دولتی ،دربورس
بازی ،درماليه شريك باشند ”. . .و درادامه به نكته ای ديگری اشاره ميكند:
“اينكه ثروت دولتی به چنگ سرمايۀ مالی بزرگ ميافتد ،وابسته به چيست؟
وابسته به مقروض شدن دايما ً فزايندۀ دولت .مقروض شدن دولت وابسته به
چيست؟ وابسته به بيشتر بودن دايمی مخارج آن نسبت به درآمدش ،عدم تناسبی
كه علت و درعين حال معلول سيستم قرضۀ دولتی است(٤٣) ”.
حال تقريبا ً بعد از يك ونيم قرن شبيه ھمين پروسه درافغانستان به شيوۀ
مدرنتر درجريان است و سود جويان داخلی و خارجی ميكوشند به شيوۀ غير
توليدی ارزش افزائی كنند .و با محدود كردن ديگرساحات كار و تمركز عمده
درين ساحه ھزاران انسان ديگر را به خود وابسته ساخته اند .شما دراكثر نقاط

افغانستان ،به ويژه درشھر ھا به صدھا وھزار ھا واسطۀ خرده پا و يا متوسط
برميخوريد كه درخريد و فروش كاالی خارجی و تبادلۀ ارز مصروف اند ،كه
كار شان در واقع ھيچگونه ارزش توليدی ندارد .عمده ترين رابطه و يا معاملۀ
دولت نيز با آنھا گرفتن ماليه ومحصول گمرك )بعضأ درچندين جا وچندين
نوبت( از اموال و كاالھای وارداتی شان است .و آنچنانكه دربخش ارزيابی
بوديجۀ دولت ديديم ،اين منبع عايد ھم به تنھائی تكافوی مخارج گستردۀ دولت
را به ھيچ صورت نميكند وھمين امسال دولت  ٣٥٠مليون دالر كسر بوديجۀ
عادی دارد كه بازبايد آنرا از قرض خارجی تمويل كند و به ھمين نحو قرض
روی قرض تلنبار ميشود .ازچنين وضع نابسامانی فقط سرما يۀ بزرگ مالی در
پيوند با سرمايۀ خارجی بھره ُجسته و روز به روزخود را درساحات بيشتری
گسترده ميسازد .تداوم اين وضع به بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان منجر
شده و باعث گسترش بيشتر فقر وبيكاری به عدۀ زياد مردم ميشود و كشور را
ھميشه در وابستگی واحتياج عميقتر به خارج نگھميدارد وآنرا تشديد ميكند.
يكی ازجناحھای سرمايۀ مالی درافغانستان جنگساالران ھستند كه از َِقبل
جنگ وخونريزی وغارت اموال مردم ثروت فراوانی دست وپا كرده اند .اكنون
يكی از موارد بكار گيری اين سرمايۀ مالی خريدن زمينھای واقع درمراكز و
اطراف شھرھا است كه بعضأ به جبر و اكراه به قيمت نازل آنرا از مالكيت
صاحبانش در ميآورند وگاھی ھم مناطق دولتی و پاركھا را تصاحب ميكنند و
روی آن ساختمان وخانه بنا ميكنند .نمونه ھای چنين تصرف وتصاحب و
خريداريھائی را درتمام واليات افغانستان ميتوان ديد .درتمام شھرھا مناطق
خوب وساختمانھای لوكس آن اكثراً به قوماندانھا و رھبران جھادی منسوب
است .مواردی مثل تصرف منطقۀ شيرپور و سرای شمالی كابل ھم كه آوازه
اش به دروازه افتاد و رسوائيش تا رسانه ھای گروھی بين المللی رسيد .مردم
ميگويند قسمت ھای زيادی از خيرخانه و وزير اكبر خان مينۀ كابل را آقای
ربانی واقاربش دراختيار گرفته اند ،از پشت كوتل خير خانه و دشت چمتله را
ھم آقای سياف و وابستگانش به كمك مال تاج محمد والی كابل كه يكی از
قوماندانان تنظيم سياف است تصاحب كرده و درآن صدھا خانه ساخته و به
فروش رسانده اند .سال گذشته دريكی ازجرايد كابل شكايتی به نشر رسيده بود
كه شاكی ميگفت آقای مجددی حتی درقبرستان يك محل نفر َموظف كرده بود
كه به كسی اجازۀ دفن مرده اش را ندھد ،شاكی ميگفت نفر موظف آقای
مجددی ادعا دارد كه اين زمين مال حضرت صاحب است ،درحاليكه مردم
محل آنرا گورستان عمومی ميخوانند و آبا و اجداد شان درآن دفن است .به
ھمين ترتيب درغرب و شمال و شرق و جنوب كشور به چنين مسايلی
برميخوری.

يكی ازاھداف سركسازی ھای موجود ،قبل از رفع مشكل مردم ،ايجاد
تسھيالت ترانسپورتی به زمين ھا و مناطق متصرفۀ اين مراجع سرمايۀ مالی و
قدرت است كه بايد درآن محل ھا سركسازی از طرف دولت بشود تا قيمت
زمينھا وساختمانھای غول ھای پول و قدرت باال برود .ولی مصرف ساختمان
اين سركھا از پولی تاديه ميشود كه بنام كمك و قرضه به مردم افغانستان داده
شده و ماھمه ملزم به پرداخت آن ھستيم.
باری جامعه شناس وسياستمداری گفته بود:
“احتكار زمينھای واقع دراطراف شھرھای بزرگی كه به سرعت درحال
توسعه ھستند نيز يكی از معامالت ُپرسود سرمايۀ مالی است .انحصار بانك ھا
اينجا با انحصار حق االرض و انحصار ُط ُرق مواصالتی توام ميگردد ،زيرا
ترقی بھای قطعات زمين وامكان فروش مقرون آنھا به طور قطعه قطعه وغيره
پيش ازھمه منوطست به خوبی آن ُط ُرق مواصالتی كه به مركز شھر منتھی
ميشود(٤٤ )“.
جنگساالران كه خود ھم سرمايۀ مالی را دراختيار دارند وھم بر تفنگ و كرسی
ھای قدرت دولتی تكيه زده اند ،بدون توجه به نقشه ھای شھری وآيندۀ شھرھا،
ھرجا بخواھند ِعمارت ميزنند .وھرجا بخواھند به مصرف وامكانات دولت
سرك كشی ميكنند تا قيمت زمين وساختمان ھای شان باال رود و سود بيشتری
به جيب زنند .ولی َجَغله اندازی و صاف كاری سركھای مورد نياز مردم مثال
مناطق غريب نشين شھر كه عامل انواع مرض و برھم زنندۀ تمام زيبائی و
ويژگی شھری است مورد توجه مسئولين قرار نميگيرد .دريك كالم آنچه اين
بندگان خدا به آن عالقه نميگيرند منافع ملك وملت افغانستان است ،كه دردوران
جھاد آنرا به نوعی برباد و ويران كردند وحال به نحو ديگری به آن دستبرد
ميزنند.
درپروژه ھای مواصالتی ) سركسازی و راه سازی( پيوند منافع سرمايۀ
خارجی )امپرياليسم( را با ارتجاع داخلی كه سرمايۀ مالی را نيز دردست دارد
به وضوح ميتوان ديد .چه ھمانطور كه راھھا درانتقال سريع كاالی خارجی به
بازار فروش و سوقيات سريع نظامی به امپرياليسم سود ميرساند ،درعين حال
دالالن داخلی نيز از آن سود ميبرند .مالكان بزرگ و قدرتمدار زمين ھا
وامالك اطراف شھرھا و راھھا از بلند رفتن قيمت امالك شان سود سرشاری
به جيب ميزنند .درين رابطه نيز بايد فورا متذكر شد كه از طرح چنين مسئله
ای مخالفت نگارنده به ساختن راه و سرك برداشت نشود .ھدف اينست كه نشان
بدھيم كه درپروژه ھای مطروحۀ موجود ،تكيۀ اصلی برسود جوئی و منافع ِگره
خورده و در پيوند باھم امپرياليسم و ارتجاع داخلی مطرح است نه منافع و
ضرورتھای اوليۀ مردم ،چنانكه درسطورفوق تذكردادم كه كوچه ھای خير

خانه ،شھركھنه ،سرای غزنی ،دشت برچی ،خواجه ُبغرا و .. .بعضا ً قابل
عبور و مرور نيست ولی كسی حتی آنرا َجَغله اندازی ھم نميكند .عالوه براين
شما درحاشيۀ شھر كابل نظر اندازيد ،درشھريكه خداوندان سرمايه ساختمانھای
مدرن و سربفلك و قصرھای فرعونی ميسازند ،ھزاران انسان را خواھيد ديد
مندَرس
كه با ايستاده كردن چند دانه چوب و زدن پارچه ھا و تكه ھای كھنه و ُ َ
به دورآن ،گويا برای خود سرپناه ساخته اند .آنھا حتی يك خيمه يا ُ
چادرھم
ندارند كه زيرسقف آن بنشينند .با اندك بارندگی محل زندگی شان به تاالبی
وگل ميلولند .با سرد شدن ھوا و
مبدل ميشود واين انسانھای بيگناه دربين الی ِ
ريزش برف و يخبندان طاقت فرسا ھرگز قادر نيستند خود و فرزندان شانرا
گرم بسازند ،اينھا با شكم ھای گرسنه و نيمه گرسنۀ شان درھمچو شرايطی چه
بھره ای از راه ھا و تلفن ھای ُمِدرن خواھند گرفت ،نصيب آنھا ازين به
اصطالح “مدرنيزاسيون” چيست؟ بھتر نبود به جای مصرف مليونھا دالر به
سيستم ھای ُمِدرن ستاليتی وحتی اسفالت راھھای محل تفريگاه ھای اشراف،
اول غم اين مردم مظلوم خورده ميشد وحداقل سرپناھی برای شان تھيه
ميگرديد ،تا جگرگوشه ھای شان روی دست شان از شدت سرما و گرسنگی
جان ندھند؟ جان كالم اينجاست!
فورمولبندی نظر مردم و به تاسی از آن برداشت نگارنده چنين است كه قسمت
اعظم آنچه مقامات به عنوان كار خود بنام بازسازی برخ مردم ميكشند،
درجھت تامين منافع تجاوزگران خارجی وھمدستان بومی شان است كه شامل
اشرافيت جھادی تفنگساالر و بخش مزدور بوروكراسی وتكنوكراسی است.
حال شكی نيست كه درسرك پغمان كابل كه به عنوان رشوت به سياف از
طرف ارتش امريكا ساخته شده ،سرويس مردم پغمان ھم رفت وآمد خواھد
كرد .ولی مردم ما و روشنفكران ما بايد ُعمق قضيه يعنی زد و بند ارتش
امريكا با سياف را نيز درمتن آن بدانند وبخوانند .و نگذارند ازآن وسيلۀ اغوای
مردم ساخته شود.
عده ای عادت كرده اند ،ھمينكه به خواھی بحثی را درھر زمينه پيرامون
شرايط موجود بكنی ،فوراً ميگويند “از وقت طالبان كه بھتر است” و به
اينترتيب درانتخاب بد ازبدتر رضاييت كامل شانرا بيان ميكنند .توگوئی ما و
ملت ما مادرزاد درسيطرۀ طالبان به دنيا آمده بوديم و سرنوشت محتوم ما ھمان
بوده؟! حال امريكائيھا و متحدين شان فرشتۀ نجات ما شده ما را ازين سياه
بختی نجات داده اند .ولذا بايد دست به دعا شب و روز را به حمد وثنا وشكر
گذاری ازآنھا بگذرانيم؟ اين قماش افراد به سادگی به ُرخ آدم ميكشند كه در
“وقت طالبان” زنان حق بيرون شدن از خانه را نداشتند وحاالدارند .دختران به
مكتب نه ميرفتند ،حاال ميروند و . . .ازين قبيل .اين ُعمق فاجعه است كه به

تكرارتبليغات امپرياليسم ميپردازيم ،اينرا نفوذ استعمار تا مغزاستخوان ميگويند،
اينرا دراصطالح جامعه شناسانه اش تسليم طلبی ميگويند .يعنی تن دادن ،قبول
و رضائيت دادن به آنچه استعمارميكند .اين آرزوی امپرياليسم بود كه ملت
آزاده ،تسلط ناپذير و انقالبی افغانستان را چنان سركوب كند كه ديگر توانی
برای “ نه” گفتن به ناروائی ھا برايش نماند .اين ھدف امپرياليسم واستعمار
است كه مستعمرات را به “حداقل ھا” راضی بسازد وخود ھرچه بخواھد بكند.
درھند استعمار انگليس چنين كرد .و دربرابر ھرگونه زورگوئی ،نابرابری
و نارسائی وستم ،كلمۀ “گذاره كرو بائی” را به زبان مردم تحميل كرد وبا
عموميت بخشيدن اين كلمه جلو ھرگونه اعتراض و خواسته ای را ميگرفت.
چون به جای مقاومت واعتراض “ گذاره كرو بائی” را درزبان و ذھن مردم
جاری ساخته بودند .تكيه بر اين كلمه بود كه انگليس ھا را چنان جسور ساخته
بود كه دركنار پاركھا و جاھای تفريحی و يا درب ساختمانھای لوكس مينوشتند
“ورود سگ وھندی ممنوع است” ،اينرا نسلھای باقی مانده ازآن زمان در ھند
بياد دارند و قصه ميكنند و نسل موجود آن برای يادآوری ونفرت از دوران
استعمار ازآن فلم ساخته اند .اين درھم شكستن ارادۀ مردم كشور اشغال شده و
اوج اشغال است .درچنين حالتی استعمارگرشعور و ارادۀ مستعمره را
دراشغال و تصرف خود ميآورد.
حال امريكائی ھا ھم دارند نفوذ شانرا تا اراده وشعورعده ای بسط ميدھند.
جملۀ “از زمان طالبان كه بھتر است” معادل ھمان “گذاره كرو بائی” واشغال
ذھنيتھا توسط استعمار است كه برخی را تا مرز تن دادن و تسليم به رژيم
طالبی كشانده است كه گويا نصيب و تقدير شان ھمان بوده وحال ساده ترين
تبارز زندگی طبيعی ھم برايشان نعمت خداداد جلوه ميكند واين ُقله ای استعمار
يعنی استحمار است.
ازينھا بايد پرسيد وطندارعزيز! ملتی كه شناسنامۀ ھويتی اش به چندين
ھزارسال ميرسد ،اوالً چرا بايد اين تاريخ را درحكومت مستعجل وتحميلی چند
روزه ای طالبان خالصه كرد وھمان دوره را ھم مبدا وھم پايان تاريخ شناخت.
مگر قبل از حكومت جھادی ھا وطالبان زنان ما به بيرون نمی آمدند؟ دختران
ما درس نمی خواندند؟ پس ما اين ھمه زن تحصيل كردۀ دكتور ،انجينر ،معلم
واستاد ،شاعر ،اديب ،سياستمدار ،پوليس وصاحب منصب ،مديرو مدبر،
اقتصاددان ،ھنرمند وھنرپيشه وحتی استادان زن موسيقی و آواز ـ كه حال
برخی شان پيچه سفيد شده اندـ و . . .از كجا آورده ايم؟ آيا واقعا ً امريكا
ومتحدينش مارا چنان توسط جھادی ھا وطالبان شان به تب گرفته اند كه به
مرگ راضی شده ايم؟

من سرآن ندارم كه حاكميت ھای قبل از طالبان را تمجيد كنم ،برعكس يكی
نقدان آن بوده وھستم؛ ولی ميخواھم بگويم عليرغم كمبودھای بزرگ
از َُم ِ
سياسی ـ اجتماعی آنزمان ،ما اين حد اقل ھا را داشتيم كه ازما گرفته اند .حال
چرا سوال نكنيم كه كی باعث شد كه مكاتب مارا آتش بزنند؟ كی سبب شد كه
ھستی حد اقل مارا نابود كنند؟ كی تحريك كرد كه روشنفكران ومتفكرين
مارابكشند؟ كی دستورداد كه زنان ما را درخانه ھا زندانی كنند؟ وسرانجام كی
يكی ازعوامل عمده و موجد پديده ای شومی بنام طالبان شد كه چنين سياھی را
◌◌قم بزند؟ و چرا و با چه حقی چنين روزسياھی را برمردم
بردفتر تاريخ ما ََر َ َ
و كشورما تحميل كردند؟ و مارا به جائی رساندند كه اگرزنان ما “حق بيرون
شدن ازخانه” پيدا كردند كاله خود را به آسمان بياندازيم وشادی كنيم.
من پيرامون نقش امريكا ومتحدينش درايجاد وتقويت و به حاكميت رساندن
طالبان درصفحات قبل به اتكا به اسناد نوشتم و تكرارش نميكنم .درينجا نقطۀ
ديگری را يادھانی ميكنم.
شما عزيزان و ارجمندان برای يك لحظه تصور كنيد كه اگرجنبش مقاومت
ھمگانی مردم آزاديخواه ما عليه تجاوز شوروی بدون مداخلۀ امپرياليستھا و
ِسوای تحميل اجباری مرتجعين جھادی ـ طالبی برگردۀ آن ،زير رھبری نيروھا
و شخصيت ھای سالم ملی ،وطنپرست و مورد حمايت مردم به پيروزی
ميرسيد ،آيا بعد از پيروزی انقالب بازھم زنان حق بيرون شدن از خانه را نمی
يافتند؟ بازھم مكاتب دخترانه بسته ميشد؟ و يا اگر خيل روشنفكرانديشمند و
مبارز وطن )مربوط به كليۀ گروھھای غيروابسته( كه تمام زندگی شان صرف
خدمت به مردم و دفاع از استقالل ،آزادی ،دموكراسی وعدالت اجتماعی شده
بود و در راه ھمان ھدف جان شانرا نثار كردند ،بدست امپرياليستھای
رنگارنگ و مرتجعين به خون كشيده نميشدند و حال اقالعده ای از آنھا در
رھبری جامعه قرار ميداشتند ،بازھم وضع ما چنين ميبود؟ آنھا در رھبری
جامعه اجازه ميدادند ،با بيرون كردن خرس روسی از در ،كفتار امريكائی
ازپنجره به كشور شان داخل شود؟ ويا بازھم آن رھبری مردمی اجازه ميداد كه
كشور ما بازد وبند امپرياليسم وارتجاع ميدان تاخت و تاز وغارت قرار بگيرد
و يا راه عبوری شود در جھت استعمار كشورھای ھمسايه؟ حال اگر رھبری
مستقل مردمی ميداشتيم بازھم ھمينطور ميشد كه مليونھا انسان در روستاھا
ازبيكاری و گرسنكی درفقر مزمنی بسر ببرند ،ولی ملياردھا دالر بنام شان
مصرف زندگيھای لوكس اجانب وعمال شان بشود؟ وبيگانگان به پول مردم
سيستمھای پيشرفتۀ تخنيك جاسوسی را درخدمت تجارت و سياست خود تھيه
كنند؟ و يا كشور را كشتزار ترياك بسازند.

يقينآ كه پاسخ منفی است .حال وقتی با اسناد و مدارك مثل روز روشن ثابت
شده كه ھمين امريكا و متحدين آن با مداخله در جنبش مقاومت مردم ما عليه
شوروی ،جنبش را به بيراھه كشانده و به زور پول و اسلحه و كارشناسان و
جاسوسان ماھر بدترين فندامنتاليستھا و تروريستھا به شمول طالبان وجھادی ھا
را برگردۀ جامعه تحميل وھمه سياستھای ِاعمال شده توسط اين گروھھا را
ديكته كردند وچنين روزگاری را برسر ما آوردند ،پس چرا ما ُشكر گذار
تحميل چنين سياستھای ظالمانۀ استعماری ـ ارتجاعی باشيم؟ چرا ھنوز ھم بخود
نياييم و نفھميم و نفھمانيم كه يك عامل بدبختی ھای ما و ويرانی مملكت ما،
عامل شھادت و ترورعده ای از رھبران ملی كشور ما و فرار اجباری مغزھای
متفكرسرزمين ما ،عامل تحميل حكومت جھادی ھا وطالب ھا ھمينھائی اند كه
حال به ما اشك تمساح ميريزند .زنان مارا ھم ھمين مناديان دموكراسی ابتدا
توسط حكمتيارھا وھمپالگا نش و بعد توسط طالبان زير ُبقره برده و به خانه ھا
زندانی كردند .امريكائی ھا در آخرين روزھای حكومت طالبان زن ستيز ،برای
شناسائی رسمی حكومت طالبان فقط يك پيش شرط داشتند و آنھم تحويل اسامه
بن الدن بود ،چه امريكا با حضور طالبان مطيع ھم ميتوانست به اھدافش
درمنطقه دست يابد .امريكا يی ھا با سيستم حكومتی طالبان و نقض حقوق زنان
وستم وناروائی ھای كه بر مردم ما تحميل ميكردند ،مخالفت نداشتند.
َ
ِكويتاشويكی ھمآھنگ كنندۀ برنامه ھای كمكی امريكا به افغانستان به صراحت
گفته است“ :ما بخاطر خشكسالی ياقحطی يا موقعيت زنان درينجا )درافغانستان(
نيستيم .ما بخاطر ١١سپتامبر اينجا آمده ايم ،بخاطر اسامه بن الدن” ) (٤٥
آری وطندار! ھركس بفكرخويش است و درپی منافع واھداف خود عمل
ميكند ،تو ھم غلط مپندار و تاريخ ملت و منافع كشور خود را زير پای مستبدين
و استعمارگران عصر حاضر له مكن.
امريكائيھا ديروزگمان ميكردند كه طالبان منافع شانرا بھتر برآورده ميسازند،
با طالبان يار وھمراه بودند ،امروز دموكراسی خواھی بھتر به سودشان است،
دم از دموكراسی ميزنند .فقط سود است كه سياست شانرا تعيين ميكند .ازينرو
الزم نيست كه ما خود را گول بزنيم و بگوييم “حاال كه از وقت طالبان بھتر
است” ،پس شكر خدارا بايد بجا آورد .آنھائی كه طالبان را برما تحميل كردند،
ظلم كردند وحق نداشتند چنين بكنند .حال ھم كه جنگساالرن و مرتجعين را بر
ما بنام دموكرات تحميل ميكنند ،ظلم ميكنند وحق ندارند .ديروزكه مكاتب مارا
بستند ،سوختاندند و ويران كردند گناه كردند ،ستم كردند .امروزكه ملياردھا
دالر را زير نام كمك و بازسازی به مصرف ھای بيجا ميرسانند و مردم مارا
كماكان محتاج ميگذارند ،جفا ميكنند ،ظلم ميكنند وحق ندارند.

بدھكاران جفاكار
امريكائی ھا و متحدين شان مثل روسھا ومتحدين شان ِ
مردم ما ھستند .بايد آنھا را واداركرد كه آنچنانكه خود كشور ما را ويران
كردند دوباره مصارف آبادی اش را بپردازند .بااينحال ناگفته پيداست كه ما
ھرگز نخواھيم توانست ارزشھای فرھنگی ،اخالقی ،ملی واجتماعی مردم ما را
كه اين دوجناح نابود كرده اند ،جبران كنيم .داغ ننگ اين ويرانگری برای
ھميش برجبين ھردو جناح امپرياليست ومتحدينشان باقی خواھد ماند .مانميتوانيم
خالئی را كه ازفقدان شخصيت ھا و رھبران شھيد جامعۀ ما كه بدست اين دو
جناح بوجود آمده ،بزودی ھا ُپر كنيم و سوگ آن عزيزان به سادگی از حافظۀ
مردم ما پاك نميشود و نبايد بشود .مردم با اين تجربۀ مستقيم و تلخی كه از
متجاوزين و متحدين شان دارند نميتوانند به دوستی شان باور كنند .اگر ھم
كسی از ما بتواند بر دشمنی اش با اين نابود گران ھستی اجتماعی ما و قاتالن
پدران ما به قول ايرانی ھا صلوات بفرستد ،آنھم نميتواند و نبايد به دوستی شان
باورداشته باشد .و نبايد بطور كاذب برمردم بقبوالند كه گرگ وحشی درنده
نيست و ميتواند چوپان شود و يا اينكه دزد را ميتوان به قافله ساالری برگزيد.
ھم اكنون امريكائيھا دربھره گيری از مواد مخدر و معتاد ساختن مردم در
افغانستان ھمان كاريراميكنند ،كه انگليسھا در وقت تسلط شان درچين ميكردند،
با اين تفاوت كه امريكائيھا موادمخدر راھم درخود افغانستان توليد ميكنند و از
صدورآنھم به مليونھا دالرسود ميبرند.

قسمت دھم :

ازتجاوز خونين تا نمايش مسخره
درصفحات قبل توضيح كرديم كه امريكا به منظور انتقال بحرانھای اقتصادی
اش دست تجاوز به كشورھای ديگر ميزند تاھم بحران را به بيرون منتقل كند
وھم باغارت منابع ديگران به اشتھای سيری ناپذير باند ھای سرمايۀ خودی
پاسخ دھد ومنابع سود آور بيشتری دردسترس شان قرار دھد.
با آمار نشان د اديم كه بحران اقتصادی امريكا درحد بحران بزرگ سالھای
١٩٣٢م است .و درآمد شركت ھای بزرگ سقوط غير قابل كنترولی درحد ٤٤
درصد درسال را نشان ميدھد و خطر آن ميرود كه ازين ھم بيشتر شود.

حكومت امريكا كه نمايندۀ اين شركت ھای بزرگ است می بايست به نحوی
سرمايه را ازين بحران بيرون آورد ،راھھای قانونی وسفته بازی وغيره
پاسخگوی رفع بحرانی بدين بزرگی نيست .ماكياوليسم سرمايه ھم كه بكاربرد
ھر وسيله ای را درجھت رسيدن به سود ،برای سرمايه مجاز ميداند .لذا
سرمايه ساالران مثل ھميشه آشاميدن خون ديگران را وسيلۀ ارضای خود قرار
ميدھند وجنگ را بھترين وسيله برميگزينند.
درمقطعی از زمان اين قرعۀ فال به نام افغانستان مظلوم ميخورد كه ھمه
چيزش را به تاراج برده اند .بھانۀ يورش به اين سرزمين ھم وجود بن الدن
درآن است .ھمان بن الدنی كه خودشان ساخته اند و شب و روزش با نمايندگان
 I S Iپاكستان و  CIAامريكا سپری ميشد.
گزارشاتی پخش شد كه قبل از يازدھم سپتامبر  ٢٠٠١م يعنی قبل از حمله
به برجھای  World Trade Centerدرنيويارك ،رژيم بوش فيصله
كرده بود كه دراكتوبر  ٢٠٠١به افغانستان حمله و آنرا اشغال كند .به اساس اين
گزارشات حادثۀ  ١١سپتامبر ھيچ ارتباط مستقيمی به اشغال افغانستان ندارد.
چه اين حادثه اتفاق می افتاد وچه نمی افتاد امريكائی ھا تصميم شانرا به اشغال
افغانستان گرفته بودند ،عامل اشغال افغانستان بحران بزرگ امريكا است كه
قبال توضيح داديم و بی صاحب بودن افغانستان با آن موقعيت جيوپوليتكی آن.
حادثه ای  ١١سپتامبر آنرا رنگ و روغن توجيه پذيری داد و امريكائی ھا از
آن بھرۀ اعظمی گرفتند .دراينكه حادثه آفرين  ١١سپتامبر نيز خود سرمايه است
مداركی منتشر شد كه فوراً جلو تكثير آنرا گرفتند .مثال درخبر گزاری ھا اشاره
شد كه دست موساد اسرائيل را درعقب اين حادثه ميتوان ديد و داليلی كه ارائه
ميشد اين بود كه درھمان روز حادثه يعنی  ١١سپتامبر  ٢٠٠١درحدود ٣٠٠٠
نفركارمند يھود شاغل در  World Trade Centerغير حاضر بودند،
يعنی ھمان روز از  ٣٠٠٠نفر كارمند يھود يكی ھم سركارش نيامده بود.
مطبوعات اين مسئله را دليل بر دست داشتن موساد يا سازمان جاسوسی
اسرائيل درين حادثه ميدانستند كه قبل از وقوع به كارمندان يھود گوشزد شده
كه درين تاريخ به سر كار شان نروند .مسئلۀ ديگری كه درھمان روزھا زمزمه
 Centerرا سرمايه
ميشد اين بود كه ساختمانھای World Trade
داران عرب خريداری كرده بودند واسرائيل برای ضربه زدن به اعراب به
چنين اقدامی متوسل شده است .حال اينھا حقيقت داشته باشد يا نداشته باشد ،ولی
يك چيزروشن است و آن اينكه نيروھای امنيتی امريكا F B I ‚ C I A
مشتركا ً از تحقيق قضيه طفره رفتند ،جالب اينكه ھنوز كوچكترين مدركی از
قضيه بدست كسی نيافتاده بود ،يعنی فقط با شنيدن حادثه CIA ،اتھام آنرا به
القاعده زد و بوش ھم برھمان مبنا اسالم بنيادگرا را دشمن خطاب كرده واعالم

جنگ سليبی كرد يعنی جنگ عيسويت عليه اسالم و كليۀ جھان غير اسالم را
بكمك فرا خواند .از آن به بعد خود را رئيس جمھور جنگ ) War
 ( Presidentوكابينه اش را كابينه ای جنگی خواند وھمه شاھديم كه سه
سال بقيۀ حكومت آن فقط در جنگ وخونريزی مردم بيگناه افغانستان وعراق
وچپاول وغارت ھستی ملتھای جھان گذشته است .اين عربده جوئی جنگی
وعطش خونريزی بوش و يارانش مثل ديك چينی ،رامسفلد ،پاول ،رايز وغيره
به حدی است كه برخی از اروپائی ھا را به وحشت انداخت و از دوست ُ ُ
قلدر
شان ترساند .ھم اكنون بوش درسطح جھان به انزوا است وفقط با زور اسلحه
اش تكتازی و براندازی و خونريزی ميكند ،و برآ نست تا آقائی امپرياليسم
امريكا را بركل جھان به زور تحميل كند واين استراتژی جھانی سازی سرمايه
است.
برگرديم به مسئلۀ خود مان ،تجاوز به افغانستان طبق پالنی كه قبل از ١١
سپتامبر طرح شده بود ،درھفتم اكتوبر  ٢٠٠١م آغاز شد و كشور ويران شدۀ
ما زير بمباردمان وحشيانۀ موشك ھای رنگارنگ از پايگاھھای دريائی امريكا
درخليج فارس و بحر ھند قرار گرفت وھواپيما ھای جنگی رنگارنگ
بخصوص  B٥٢نيز از ميدانھای نظامی پاكستان ،ازبكستان وعرشه ھای
كشتی ھای نظامی به پرواز آمده و برسرزمين نيمه ويران ما انواع بمب ھای
آتشزا و حتی با مواد اتمی را فروريختند .ھزاران انسان بيگناه وطن مارا به
خون كشيدند وچند تا ُپل و ُپلچك وساختمان با قيمانده ازھجوم شورويھا ،جھاديھا
و طالبان را ھم امريكائيھا ويران كردند ،محيط زيست رابرای سالھا آلوده
ساختند كه گويا بن الدن را بدست آورند .درھمان آوان بمباردمان افغانستان،
ھواپيماھای نظامی پاكستان به مناطق مختلف افغانستان به مشورۀ امريكا پرواز
ميكردند وھركس را كه ميخواستند به پاكستان منتقل ميكردند ،منجمله بن الدن
را.
باری زمزمه ھائی راه افتاد كه به قول يك ژورناليست درھمان زمانی كه
امريكائی ھا مناطق “ تورا بورا” را گويا درجستجوی بن الدن بمباردمان
ميكردند ،بن الدن دريك بيمارستان پاكستان بستری بوده و با نمايندگان CIA
مذاكراتی داشته است .اگر اين گزارشات حقيقت داشته باشد ،انسان ميتواند به
ُعمق طينت امريكا و پاكستان پی ببرد كه چه صحنه سازی ھای مسخره
وعملكرد وحشيانه ای را پی گرفته اند.
درھر حال امريكائی ھا افغانستان را به آتش و مردم آنرا به خون كشيده اند
تا رژيم پوشالی خودساختۀ طالبانی شانرا كه ھيوالئی بی يال ُ
ودم ساخته بودند
به كنار زنند وبا ِژست ديگری جھت ِاعمال اغراض و اھداف شان وارد صحنه
شوند.

اين عمل برای ھزارمين بار ثابت كرد كه ھيچ حاكميت وابسته ای تحت ھر
نامی كه بدست اجانب برجامعه اعمال شود ،به حكمرانان دست نشانده بقائی
ندارد .اين اصل درافغانستان ظرف دو دھه سه مرتبه تكرار شد .خلقی ـ
پرچميھا وجھادی ھا به بازوی اجانب به كشورما به حاكميت رسيدند و به دست
اجانب چون آشغال به زباله دان افتادند ،اينك رژيم پوشالی طالبان نيز به ھمان
سرنوشت مبتال شد؛ آنھائيكه بازھم از طريق وابستگی ھوای رسيدن به قدرت
به سردارند ازين تجربۀ تاريخ و گذشت روزگار اگر نياموزند ديگر ھيچ
آموزگاری نميتواند به آنھا بياموزاند.
آری! امريكائی ھا رژيم پوشالی طالبی خود را سقوط دادند ،ولی بن الدن را
نگرفتند .ھيچ عقل سليمی نمی پذيرد كه عليرغم پيوند نزديك  I S Iپاكستان با
بن الدن وطالبان و درصورت موافقت پاكستان به دستگيری بن الدن ،بازھم
امريكائی ھا موفق نشدند او ومالعمر را دستگير كنند .اين معما است ،چون
ھمه ميدانند كه مالعمر و بن الدن ھيچ چيز ،ھيچ جا و ھيچ پناه گاھی پنھان از
 I S Iپاكستان نداشتند .ھمه امكانات شانرا  ISIتھيه كرده بود و درساختن
تمام پناه گاھای شان مامورين  ISIدخالت داشتند .پاكستانی ھا ھمراه ،ھمسو
و بھترين وسيلۀ رساندن كمك ھای جھانی ،به ويژه كمكھای امريكا به بن الدن
بودند .مدارس دينی پاكستان بھترين منبع تغذيه و تامين پرسونل برای بن الدن
وطالبان بوده وھست .حتی زمانيكه بن الدن دراختالف با جناح ديگر سرمايه
يعنی شھزادگان سعودی قرار گرفت ،بازھم با  ISIوجميعت العلمای پاكستان
كه دردولت از نقش قابل توجھی برخوردار بود ،ارتباط نزديك داشت .آنھا از
ھمه اسرار بن الدن و پايگاه ھايش اطالع كامل داشتند .چگونه ميتوان پذيرفت
كه اگرامريكائی ھا ميخواستند ،بازھم نميتوانستند بن الدن را دستگير كنند .قبول
اين چنين چيزی برای كسانی كه از مناسبات بن الدن وپاكستانی ھا از يكسو
ومناسبات امريكا وپاكستان از سوی ديگر اطالع دارند به ھيچ وجه مقدور
نيست وآنرا نمايش مسخره ای وحشتناكی ميدانند.
برخی ھا كوھستانی بودن و اثرات معجزه گر جنگ چريكی را دليل ضعف
امريكا و رمز بقای بن الدن وھمپالگانش درافغانستان برميشمارند .اين تئوری
درين جا ھيچ مصداق درستی نمی تواند داشته باشد چون جنگ ھای چريكی كه
دشمن را بيچاره ميكند ،جنگ ھای انقالبی مستقل با پشتوانه و پايگاه ھای
مخفی توده ای است .درآن جنگ ھا دشمن پايگاه ھای اصلی چريك را به دست
خود نميسازد وامكانات آنرا ھم كمك نميكند ،درپھلوی رھبران آن جنگ ھای
انقالبی ،جواسيس ماھر و متخصص دشمن ،اعم از كرنيل وجرنيل وغيره
نشسته نيست و برای شان سياست نميسازد .آن جنگ ھای چريكی از پشتوانۀ
توده ای مليونی مردم برخورداراست و به قول معروف چريك توده ای در

دريای بيكران توده ھا چون ماھی شناور است و ھرخانه و قريه ای برايش
پايگاه وھرھموطنش مرجع اطالعات است و. . .
بن الدن و مالعمر ازھيچكدام ازين ويژگی ھا نه تنھا برخوردار نيستند كه
دژخيمان مزدوری اند كه به اشاره وامكانات امپرياليسم خون ھزاران انسان
بيگناه را ريخته اند ،عناصر فرسودۀ وابسته ای اند كه فقط تاالزم باشد باقی
ميمانند وھم اكنون نيز ھمچنان كه پيدا است روز مرگ شان فرا نرسيده است.
امريكائی ھا ھنوز از آنھا به عنوان مترسك بھره ميگيرند .ورنه امريكائی ھا
صدام حسين و فرزندانش را كه صد برابر بن الدن وطالبان توانمندی ،امكانات
دولتی و نفوذ اجتماعی داشتند ،طی چند ماه توانستند از پايگاه ھای پنھان شان
بدرآورند ،فرزندان را قصابی كنند و پدررا چون موش از سوراخ بيرون
بكشند؛ ولی بن الدن بی وطن و بی ريشه درافغانستان را كه ھمه سوراخ ُسنبه
ھايش را بلد بودند ،نتوانستند بگيرند؟ ؟ ! ! اين عجيب وعجيبترازعجيب است.
واقعيت اينست كه امريكائی ھا برای تطبيق سياست ھای ملتاريستی وسلطه
گرانۀ شان به “ھيوالی بن الدن” ضرورت دارند .و روزتا روز آنرا بزرگتر
ميسازند تا با گرفتن نام آن جھانرا به وحشت بياندازند وخود را يگانه قدرت
توانمند در رويا روئی با اين ھيوال معرفی كنند .و به جھان بفھمانند كه مجبور
است ھرچه امريكا بخواھد بكند ،واال“ بن الدن”ھستی را نيست ميكند .آنچنا نكه
در مورد “خطر شوروی” چنين كردند ،حتی مردم اروپا را معتقد كرده بودند،
كه “خطر سرخ” از “ ايدز” بدتر است .از ھمين ترس بود كه اروپائی ھا دھھا
سال دنباله روی امريكا را كردند و به ملياردھا دالر برايش جزيه ميدادند كه
دربرابر“خطر سرخ ” از آنھا حمايت كند .ھكذا به نقاط ديگر جھان با ايجاد
واھمه از “خطر سرخ” امريكا ملياردھا دالر اسلحه فروخت و برھستی مردم آن
دست ُبرد زد.
حال كه اين خطر يعنی خطرشوروی به بازوی مردم افغانستان مرفوع شده،
با گرم كردن خطر بن الدن است كه بازار فروش اسلحه وتسلط برديگران را
نيز ميتوان گرم نگھداشت ،حضورامريكا را با ساختن پايگاه ھای نظامی
دراكثر نقاط جھان توجيه كرد و ملياردھا دالر از عرصه ھای مختلف نظامی
واقتصادی به جيب سرمايۀ امريكا ريخت؛ ولی اگر بن الدن نباشد باز يك وقفه
درغارت وتصرف جھان به وجود ميآيد ،تا امريكا خطرديگری ايجاد كند .پس
فعال بايد بازاربن الدن گرم باشد تا امريكا سود بيشتری ببرد .ھمه شاھديم كه با
اشغال افغانستان شاھرگ منطقه بدست امريكائی ھا افتاد .دھھا پايگاه نظامی
درآسيای مركزی ،تصرف بازار اقتصادی ،دسترسی به منابع نفتی ،كنترل
حريفان احتمالی مثل روسيه ،ايران و . . .اينھا ھمه امتيازات اشغال افغانستان

برای امريكا است .كسی كه الفبای مسايل سياسی را بداند ميتواند آنرا بفھمد و
كسی كه حد اقل بصيرت اجتماعی را داشته باشد ميتواند آنرا بداند.

قسمت يازدھم
جلسۀ ُبن ونيرنگ ھای سياسی ـ دپلماتيك
امريكا برای توجيه اشغال افغانستان نيرنگ ھای سياسی ـ دپلماتيك زيادی
بكار گرفته است .با استفاده ازحادثۀ  ١١سپتامبر توانست حمايت بين المللی و
تائيد سازمان ملل متحد را درتائيد تجاوزش كمائی كند .در تداوم آن كوشيده
است ھرآنچه درافغانستان ميكند رنگ و روغن“ قانونی” بزند .اولين گام درين
راستا از سوراخ كشيدن فراريان جھادی بنام حكومت مجاھدين وگرفتن تائيد اين
به اصطالح حكومت ـ حكومتی كه حتی يك آدرس پستی درافغانستان نميتوانست
داشته باشد ـ وعالوتا ً استفاده از آن به عنوان نيروھای پياده اش درجبھۀ جنگ
كوتاه مدت با طالبان است .با اين نيرنگ ازتلفات نيروی پيادۀ امريكا جلوگيری
شد وافغانھای مظلوم نا آگاھی را كه در گرو جھادی ھا وطالبان بنام سرباز
اسير بودند ،قربانی كردند ،چه سركردگان جھادی كه پيش نرفتند ،شما درھيچ
جنگی بياد نداريد كه يكی از سركردگان جھادی كشته شده باشد .ھفت “رھبر”
تا اخير ميمانند و از قوماندانان زبدۀ شان ھم بايد در اختالفات درون خودی
كشته شده باشند .تلفات عمده را مردم بيچاره ای متحمل شدند كه فقط بخاطر آب
ونان خود درجبھات مزدوری كرده اند .با اين تاكتيك امريكائی ھا جلو
سركردگان جھادی را نيزدردست خود گرفتند و از آنھا به حيث چماق بر سر
مردم استفاده كردند كه كسی جرئت اعتراض به عملكرد شانرا به خود ندھد و
اال باز ھمان روزگار بر سرش خواھد آمد كه در دوران سياه حكومت جھاديھا
آمده بود.
اين سياست مزورانه چنان كارگرافتاده است كه اينك بعد از سه سال ھنوز
مردم از آن درھراس اند و از آن ھيوالھا )جھادی ھا( به حضور اشغالگران
بھتر رضائيت ميدھند .وبرخی ھا اشغال افغانستان را به اصطالح قانونی
ميدانند؟!
مسئلۀ ديگر تشكيل “جلسۀ بن” است كه اين ھمه برايش سر وصدا وتبليغات
راه انداخته اند و فيصله ھايش را اكسير درمان جامعه ای بال كشيدۀ افغانستان
ميخوانند .درين جلسۀ پرسر و صدا امريكا كوشيد حاكم امريكائی اش را كاله

چپن افغانی بپوشاند .برای تحقق اين امر نمايشی سرھم بندی كردند
وَ َ
وگروھھای معينی را كه قبال برای ھمچو ھدفھائی ساخته وپرداخته بودند ،با
تركيب عجيبی دورھم نشاندند كه گويا به نمايندگی از مردم افغانستان سرنوشت
كشور را رقم بزنند؟؟!
گروھھای شركت كننده درجلسۀ ُبن عبارت بودند از:
ـ جريان روم منسوب به سلطنت تحت رياست ستار سيرت.
ـ ھيئتی از به اصطالح “حكومت ربانی” به رياست يونس قانونی.
ـ جريان پشاور با تركيب درھم برھمش از پاچاخان جدران تا تنظيم گيالنی
وآقای انوارالحق احدی كه بعداً رئيس دافغانستان بانك شد.
ـ جريان قبرس كه به ھمين منظور به اشتراك چند آدم جاه طلب به رياست
ھمايون جرير يار وفادار وداماد گلبدين حكمتيار ساخته شده بود.
ھمه ای اين گروھھا به انتخاب زلمی خليل زاد مشاور ارشد رئيس جمھور
امريكا به بن آورده شده بودند .يكی از گروھھای روشنفكری كشور در ارتباط
با نمايندۀ ملل متحد خوشباورانه ھيئتی از ھواداران خارج كشوری اش را به
محل كنفرانس فرستاد ،ولی امريكائيھا ازآنھا خواستند كه پشت سريكی ازچار
گروه فوق بنشينند .ايشان ھم نپذيرفته وجلسه راترك كردند .جلسۀ بن
)آغازدموكراسی؟!( حتی حضوريك گروه مستقل راتحمل نكرد.
واما جريان جلسه  :درجريان جلسه ھئيت نمايندگی ھا ی دپلماتيك ـ سياسی
امريكا ،پاكستان ،روسيه ،ايران و  . . .فعاليت ھای مداخله گرانه ای داشتند،
توگوئی بر سر تقسيم غنايم به عنوان فاتح جدل ميكنند .ھريك خواستار سھم
بيشتر وگماشتن نمايندۀ مزدور مورد اعتمادش دركرسی ھا و مقامات قدرت در
افغانستان شكست خورده ميشد .ھريك گروھی را ازچھار گروه متذكره زير
پوشش وحمايت خود ميگرفتند.
گروه پشاور ،درحاشيۀ جلسه ُمَرتب زير كار و دستورات پاكستانی ھا و
امريكائيھا قرار ميگرفت.
گروه قبرس كه زادۀ پالن امريكا ـ ايران بود ،از يك جھت از رھنمائی ھای
خليل زاد بھره ميگرفت و ازسوی ديگر دپلوماتھای ايرانی تغذيۀ شان ميكردند.
گروه سلطنت سری با اروپائی ھا ميجنباند و به ِاعمال نظر امريكائی ھا مجبور
بود.
قانونی وھيئتش ھم كه درپناه امريكا از فرار گاھھای شان دوباره در راس امور
قرار داده شده بودند ،عليرغم وابستگی روسی وميل شخصی قدرت طلبانه ای
شان كه گاه گاھی تبارز ميكرد ،تن به رضا داده و درنھايت از دساتير خليل زاد
حمايت ميكردند ،قانونی وعبداله فقط برای خود چوكی ھای وزارت داخله و
وزارت خاجه را بدست آوردند و ربانی را ناديده گرفتند.

كسی كه درين ميان ھيچ نمايندۀ واقعی و نقشی نداشت مردم افغانستان بودند.
وچيزی كه ھرگز درنظر گرفته نميشد منافع اين مردم بود .انتخاب رئيس دولت
مؤقت صحنه ای خنده آور ودرعين زمان درد انگيز بود كه بر سرنوشت كشور
اشغال شده وملتی سركوب شده تحميل ميشد .ابتدا برخی ھا تصور ميكردند كه
ربانی رئيس جمھور بماند ،وجلسۀ بن صدراعظم را برگزيند ،ولی بعد قرار شد
كه فقط رئيس دولت مؤقت تعيين شود .اينجا بود كه انگشت بر نقطۀ حساس
برھان الدين ربانی گذاشته شد .او درتلفن مخالفت خود را به بركناری اش بيان
داشت ،لخضر ابراھيمی نمايندۀ ملل متحد و يكی از كارگردانان اين نمايش به
ھمراه فيشر وزير خارجۀ آلمان ھرچه كوشيدند اورا راضی كنند ،سودی
نبخشيد تا اينكه آقای خليل زاد خشمگين شده و به تلفن به ربانی اخطار داد كه
فوراً از به اصطالح مقامش استعفا بدھد .بعضی از شاھدان درمحل از زبان
خليل زاد ميگويند كه اوبه ربانی گفته است “ھم اكنون استعفا ميدھی يا دستور
بدھم تورا كف پائی بردارند ”.چنين جمله ای به شوخی بيشتر شبيه است ،ولی
عمق تسلط امريكا را درينجا باز گو ميكند .ربانی با لند لند و ُغ ُرغرھای زيرلب
يك مزدور به دستور خليل زاد سر اطاعت گذاشت و از مقام به اصطالح
رياست جمھوری اش استعفا داد.
چيز جالب ديگر اين نمايش اين بود كه آقای خليل زاد طی يك صحنه آرائی
پيامی ازيك ھمكارسابق خود به نام حامد كرزی را كه درارزگان بود از طريق
تلفن به سمع مجلس رساند وآنرا از طريق رسانه ھای گروھی مثل B B C
وغيره نيز پخش كرد .مردم افغانستان ھرگز حامد كرزی را در سطح يك
شخصيت رھبری حتی دريك واليت ھم نميشناختند .گاه گاھی ھم كه درسطح
محافل معينی مطرح ميشد به نام پدرش عبداالحد كرزی كه سناتور بود ويكی
از بلی بلی گويان ظاھر شاه پادشاه سابق افغانستان ،معرفی ميگرديد .او
درحكومت مجاھدين معين دوم وزارت خارجه تعيين شده بود ،كه با شكست
مجاھدين از طالبان به پاكستان فرار كرد و درآنجا با طالبان ھمراھی وھمكاری
داشت .بعداً به شكل مرموزی شايد از طريق خليل زاد به كمپنی ھای نفتی
وابسته شد و با آنھا كار ميكرد .با به قدرت رسيدن بوش ،خليل زاد با تحرك
بيشتری به مسايل افغانستان برخورد ميكرد ،چون ميخواست ابتكار تامين امنيت
را برای كشيدن پايپ لين نفت وگاز و راه ترانزيت كاالاز طريق افغانستان
بدست بگيرد.
من درينجا نمی خواھم وارد معرفی خليل زاد كه يكی از چھره ھای نفتی ـ
دپلماتيك درحكومت بوش و يك عامل موثر مداخالت امريكا به افغانستان و
منطقه است بشوم ،واما خليل زاد قبل از يورش امريكا به افغانستان دو نفررا
با دالر وامكانات امريكا به كمك  CIAجھت پيش برد سياستھايش به افغانستان

فرستاد .يكی ازين دونفر قوماندان عبدالحق بود كه توسط طالبان دستگير وكشته
شد وحال بردرانش ُپستی دركابينه وحاكميت واليت ننگرھار را به ميراث
دارند .نفر دوم حامد كرزی بود كه توسط ھليكوپتر امريكائی به ارزگان پياده
شد ،تاجبھه ای به طرفداری امريكا باز كند .ھنوز چندی از حضورش درمحل
نگذشته بود كه طالبان به سروقتش رسيدند .كرزی از طريق تلفن ستاليت كه
امريكا دردسترسش قرار داده بود ،ازارتش امريكا خواستار كمك فوری شد،
ھليكوپتر ھا و بمب افكن ھای امريكا به سرعت به ارزگان شتافتند و با
بمباردمان طالبان بايك عمليۀ كوماندوئی ديسانت ،كرزی را نجات دادند
ونيروی محافظ برايش درارزگان پياده كردند .بعد ھم از طريق پخش اغراق
آميز خبرھای فتوحاتش اورا مطرح كردند.
نگارنده حدود يكماه قبل از اشغال كامل افغانستان توسط امريكا از راديوی
 B B Cطی خبری شنيدم كه  “ :دپشتنو يو نامتو رھبر حامدكرزی په ارزگان
كی ”. . .با شنيدن اين خبر به دوستی كه دركنارم نشسته بود گفتم :امريكائيھا
باز پھلوان پنبه سازی ميكنند ،يك آدم بيكفايت گمنام را يك رھبر نامی پشتونھا
معرفی ميكنند ،حتما زير اين كاسه نيم كاسه ايست واينبار آدمك ھای مثل كرزی
بازيگر صحنه برگزيده ميشوند .آن دوست بعد از مطرح شدن كرزی درجلسۀ
بن ،ھمين مطلب را ياد كرد.
قرارگزارشاتی كه ناظرين درجلسۀ بن ميدادند ،در رای گيری مقدماتی كه
برای گماشتن رئيس دولت موقت افغانستان درجلسۀ بن صورت گرفت ،كرزی
دو رای برده بود .ولی خليل زاد آنرا نپذيرفته وبه ھمه شركت كندگان قبوالند
كه كرزی را رئيس دولت مؤقت برگزينند وبعد به ھركس پستی ومقامی رسيد.
چنين بود كمدی پرسروصدای جلسۀ بن كه گويا آغاز پروسۀ دموكراسی و از
نظر امریكائی ھا پروژۀ دموكراسی درافغانستان است ،كه توسط آن اشغال
افغانستان رنگ به اصطالح قانونی وتائيد بين المللی گرفت.

قسمت دوازدھم:
تركيب وعملكرد حكومت مؤقت

با نظر اندازی به تركيب حكومت موقت و درراس آن كرزی ،ميتوان به
تبانی وھمدستی امپرياليسم با فئوداليسم وعقبگرائی پی برد .و بر اين اصل
بدون چون وچرا صحه گذاشت كه امپرياليسم حامی ارتجاع و ارتجاع جاده
صاف كن امپرياليسم ويا ساطورامپرياليسم دركشورما افغانستان است .اگر
بخواھيم به زبان جامعه شناسی صحبت كنيم درتركيب حكومت ،نمايندگان
امپرياليسم يعنی تاجران دالل ومدافعان عقب مانده ترين مناسبات اجتماعی
فئوداليته سرھم بندی شده اند.
كرزی خود از پايگاه اجتماعی زمينداری برخاسته و يك ديوان ساالرشده
است .او درپيوند با كمپنی ھای نفتی و تامين منافع امريكا امتياز قرارگرفتن
درراس حكومت را كمائی كرده وخلعت ََچپن وكاله را بدست آورد و درراس
حكومتی قرار گرفت كه در آن عده ای از نمايندگان سلطنت با جھادی ھا
ومدافعين سرمايۀ جھانی گرد آورده شده اند.
عده ای از وزرای كابينه از كشورھای اروپا وامريكا مستقيما برای وزارت
كردن آورده شده اند .اكثريت اين وزرا خود پايه ھای اجتماعی اشرافيت
فئودالی يا قبيله ای دارند كه با تربيت دردامان غرب متخصص پيوند زدن
سرمايۀ جھانی و اشرافيت فئودالی بومی ھستند و درجھت تامين منافع اين دو
نيروعرق ميريزند .برخی ازين ھا كه خواستار جلب اعتماد بيشتر بيگانگان
مسلط بر كشور ھستند ،با ايجاد شبكه ھای قومی به رقابت با جناح ھای عقبگرا
برخاسته و درين راستا از عقبماندگی ھای مردم ،خويش و قوم بازی ،رشوت
دھی وغيره نيز استفاده ميكنند .ضمن اينكه از ياد فردای خود غافل نيستند و
بوجی پس انداز شان را نيز ُپر ميكنند.
وزرا وحكام جھادی كه عمدتا ً از تنظيم ھای بنيادگرای جميعت اسالمی به
رھبری ربانی ،اتحاد اسالمی به رھبری سياف ،وحدت اسالمی به رھبری
خليلی ،حركت اسالمی به رھبری شيخ محسنی و . .به عالوه جنبش ملی ـ
اسالمی دوستم ھستند سالھاست كه از َِقبل مقام و قدرت به جان مردم افتاده
وھمه ھستی مردم را قاپيده اند .توانمندی شان در قتل و ويرانی ،غارت ،تفرقه
اندازی ،عقبگرائی ،مفاسد اجتماعی و . . .بارھا به آزمون گذاشته شده وحد
واندازه ندارد .درين حكومت نيزتا آنجا كه مقدور بود ازين ويژگی ھای خود
بھره گرفته واززر و زور وتزوير خويشتن خويش را تكميل كرده اند.
امريكائی ھا نيز كه دربرخی صفات با اين “برادران” ھمسانی دارند ،گاھی
دست دردست ھمراه شان عمل كرده اند .نمونۀ اين عمل مشترك امريكائی ـ
دوستم را درقلعۀ جنگی و دشت ليلی با قتل عام طالبان ديديم .دوستم آنچنانكه
توانسته بود با پرچمی ھا “كمونيست” شود ،جھادی ھا اورا به مقام “خالد بن

وليد” ارتقا دھند ،اينك با امريكائيھا نيز“دموكرات” شد و يك بار ديگر وظيفۀ
“گلم جمی” را با امريكائی ھا مشتركا انجام داد.
حال با اين حكومت مؤقت كه آش درھم جوشی است از چنين تركيبی كه
ذكرش رفت چه انتظاركار نيكی ميتوان داشت؟ وھمه شاھديم كه اتفاق افتاد
آنچه بايد ميافتاد ،يعنی تحكيم ھرچه بيشتر نيروھای اشغالگر خارجی به بھانۀ
بيكفايتی دولت موقت درتامين امنيت .و ويژگی ھای ازقبيل حيف و ميل كردن
پول كشور به راھھای غيرمشروع وغير ضروری ،فساد ،رشوه خواری
بيعدالتی ،گسترش فقر ،تاحدی كه وطنداران ما از طريق مصاحبه ھای شان در
راديو ھا ميگويند“ :ازين زندگی ما به مرگ بھتر راضی ھستيم ،اوالدھای ما
را پيش روی ما يخ ميزند ،ما توان گرم كردنش را نداريم ،ازگرسنگی ميميرند،
ما نان برايشان تھيه كرده نميتوانيم و . . .ازين زندگی مرگ برای ما
بھتراست“(٤٦).
درپھلوی ھمين زندگی ھا ی رقتبارمردم عدۀ از اعضای حكومت ،قوماندانھا
و وابستگان شان ميليونرشده اند و حساب موتر ھای لوكس و بيلدنگ ھای
لوكس شان از اندازه گذشته است .درتمام دوران حكومت موقت كرزی كه مثل
تره كی با صدور فرمانھا حكم صادر ميكرد ،اين فرمانھا حتی در دايرۀ شورای
وزيران عملی واجرا نميشد ،بھمين دليل بود كه برخی نشرات اروپائی كرزی
را پادشاه كابل ياحتی پادشاه ارگ كابل ميخواندند .وزرا وحكام حكومت موقت
ھم وغم شان متوجه تامين منافع گروھی ،شخصی واجراآت دساتيراربابان
خارجی شان بود .بی جھت نيست كه كرزی دركمپاين انتخابی اش گفت “بعد از
انتخابات اگر برنده شوم حكومتی ميسازم كه وزرايش دراتاق استخبارات
كشورھای بيگانه نشسته نباشند” .اين ادعا خود بيانگر واقعيت تلخی است كه
كرزی بعد از سه سال ،آنھم فقط برای تبليغ انتخابات به آن اعتراف ميكند وگناه
تمام كارھای نكرده را به گردن چنين “كابينۀ ائتالفی” می اندازد .با اينحال او
نميتواند بگويد كه كدام وزرايش در اتاق ھای استخبارات كشور ھای بيگانه
نشسته بودند؟ وآن كشور ھای بيگانه كدام اند؟ كرزی نميتواند اين مسايل را به
مردم بگويد ،چون آن وزرا ھم خواھند گفت اگر ما از اتاق استخبارات
كشورھای كه به آن وابسته ھستيم دستور ميگيريم .كشوری كه كرزی به آن
وابسته است استخباراتش در درون اتاق آقای كرزی برايش دستور وحكم صادر
ميكند .واين است واقعيت وخصوصيت حكومت موقت ائتالفی ساخت ُبن كه
امريكا ومتحدينش ،عليرغم ارادۀ مردم افغانستان ،آنرا بر كشور ما تحميل كرده
اند.

قسمت سيزدھم:
لويه جرگه ای ا ظطراری وحكومت ا نتقالی
يكی از وظايف حكومت موقت كرزی تدوير لويه جرگۀ اظطراری بود كه از
آن طريق بتوانند رئيس دولت انتقالی دوساله را تا انتخابات رياست جمھوری
برگزينند .تدوير اين لويه جرگه نيز از كميدی ـ تراژيدی ھای تاريخ افغانستان
است .برای تدوير اين لويه جرگه كميسيونی از افراد مطمئن به امريكا و با
سازش به ايران ،پاكستان و روسيه به وجود آمد كه در راس آن شخص بی
كفايتی ِصرف به نام قرارگرفت .اين كميسيون با َصرف مليونھا دالر پول حتی
نتوانست افراد دلخواه مقامات َزر و زور را با يك نظم داخل لويه جرگه بسازد.
نحوه ای برگماری افراد شركت كننده درلويه جرگه ،نمايشی از اوج ابتذال
ُ
وتمسخر “انتخاب” بود .ھر قدرتمدار و تفنگ ساالری ،ھركه را ميخواست
نمايندۀ محلی معرفی ميكرد .چنين نمايندگانی حق داشتند به ملت مظلوم
افغانستان سرنوشت وحاكميت تعيين كنند .رھبران تنظيم ھای بنيادگرا و
ويرانگر جھادی و قوماندانان زورمدار شان عليرغم رشوتھای گزافی كه از
امريكا گرفته بودند ھركه را خواستند بدون ھيچ گونه پرنسيبی به لويه جرگه
فرستادند .در روز تدويرلويه جرگه ھم برای كنترول وتسلط بيشتر بر آن بدون
كارت و مجوز ،عده ای مسلح به زور وارد خيمۀ لويه جرگه شدند و برتمام
جريان آن مداخلۀ زورگويانه كردند .رئيس نام نھاد لويه جرگه نه توان كنترول
و انتظام جلسه را داشت و نه جرئت نظم دادن آنرا .درحضور بنيادگرايان و
تفنگساالران مسلح بی پرنسيب ،تركيب لويه جرگه ھرگونه تصور دموكراتيك
بودن را ازآن ذايل ميكرد .عده ای از افراد نيمه مستقل كه با استفاده از روابط
قومی و يا نفوذ در تنظيمھا توانسته بودند وارد لويه جرگه شوند ،كوشيدند حد
اقل رنگ و روغن دموكراتيك به آن بزنند ولی لويه جرگه چنان در سياھی تيره
ای غرق بود كه رنگ ديگری را نمی پذيرفت .ازسوی ديگر اين افراد نيمه
مستقل كه دراقليت ناچيزی بودند تجربۀ مبارزه در اپوزيسيون را ھم نداشتند كه

به حيث يك فراكسيون مخالف درجرگه موضعگيری ميكردند .لذا صدای شان
ھمچنان ناشنيده ماند و يك تجربۀ ناكام را پشت سر گذاشتند.
فضای لويه جرگۀ اظطراری به حدی تيره و تار بود كه با كوچكترين
تبارزی از خواستن حق زنان درجامعه ،بنيادگرايان فرياد برآوردند “ اينھا
كمونيست ھستند كه فالن كس آنھا را به داخل لويه جرگه آورده است .اينھا حق
صحبت كردن ندارند ،جرگه بايد فيصله كند كه چپی ھا ديگر درافغانستان جای
ندارند و ”. . .و با چنين ھياھو وغوغائی فضای رعب و ترس را برجرگه
حاكم ساختند .درتداوم ھمين مسايل بود كه دوتن ازشناخته ترين بنيادگرايان كه
درھمه ويرانی ھا و كشتارھای وطن وھموطنان دست شان دخيل است .پيشنھاد
كردند كه نام دولت انتقالی را بايد “دولت انتقالی اسالمی” بگذاريم و برای رای
گيری برحاضرين فرياد زدند كه “ھركس مسلمان است درتائيد اين مسئله به پا
بخيزد” حاضرين درجلسه از ترس اينكه متھم به كفر نشوند ،ھمه به پا خاستند
و درپسوند نام دولت انتقالی كلمۀ “ اسالمی“ ھم افزوده شد.
برای روشن شدن فضای استبدادی لويه جرگۀ اظطراری توجه تانرا به نكتۀ
جالبی جلب ميكنم .ميگويند يكی از نمايندگان لويه جرگۀ اظطراری از
وطنداران اھل ھنود مابود .وقتی محسنی و سياف برجرگه فرياد زدند كه
“ھركس مسلمان است ايستاده شود” اين نمايندۀ ھندو ھم به پا ايستاد .بعد از
جرگه از او پرسيدند كه توچرا ايستاده شدی تو كه مسلمان نيستی ،گفت :
“برادر آنھا قبل از آنكه از من بپرسند كه چه دينی دارم مرا به جرم مخالفت با
گپ شان ميكشتند ”.اين نمونۀ از نمايش ھای مسخرۀ است كه امريكائيھا در
زدوبند با بنيادگرايان افغانستان اجرا ميكنند .و نام آنرا دموكراسی ميگذارند .از
درون چنين نمايشی و بادادن رشوه ھای گزاف به بنيادگرايان ،امريكا كرزی را
رئيس “منتخب” دولت انتقالی اسالمی افغانستان ساخت .وكابينۀ ائتالفی از

نمايندگان امپرياليسم ونمايندگان زمينداران بزرگ و ارتجاع به وجود آمد كه
نمونۀ تيپيك فساد ،رشوت خوری ،گروه گرائی ،قوم بازی و  . . .بود.
اين حكومت ائتالفی كه وزارتخانه ھايش به عنوان غنيمت و رشوت به
احزاب بنيادگرا داده شده بود .تقريبا ً ھمان تركيب حكومت موقت را داشت .كه
طی دوسال حاكميتش به قول خود كرزی مانعی در راه پيشرفت و بازسازی
افغانستان بوده و كرزی آنرا عامل عمدۀ ناكامی اش به حساب می آورد .عده
ای از وزرايش از سواد كافی برخوردار نبودند .فقط به خاطر تعلق بنيادگرائی
و تفنگساالری شان به پست وزارت رسيده بودند .ھدف شان تامين منافع
گروھی و تكيه زدن بر قدرت و جمع كردن پول و سود بيشتر بود كه عمدتا ً از
طريق زورگوئی ،رشوت ،اختالس و . . .بدست ميآوردند .اين حكومت انتقالی
نيز مثل حكومت موقت ،فقر مردم را بيشتر و فاصله ھای طبقاتی را عميقتر
ساخت .ونمونه ای بود از جنجال درون كابينه برسر خورد و ُبرد ھا و دامن
زدن به تفرقه ھای قومی ،محلی ،زبانی ،مذھبی برای تامين مقاصد كرسی
نشينان .ازدستاوردھای اين حكومت تقويت بيشترقوماندانھای محلیِ ،كشت
بيشترخشخاش )ترياك( و تعميق اشغال كشور را ميتوان نام برد.

قسمت چھاردھم وپانزدھم:
لويه جرگۀ قا نون ا ساسی
و قا نون اساسی آن
اين جرگه ھمچنان كه از نامش پيدا است می بايست برا ی افغانستان
"قانون اساسی” بسازد ،تا درپرتو آن بتواند شھروند افغان )شامل كليۀ مردمی
كه درحوزۀ جغرافيايی به نام افغانستان زيست ميكنند( يك زندگی قانونمدار را
بگذراند .قانون اساسی در ھر كشوری مبنا واساس كليۀ قوانين ديگری ميشود
كه درتنظيم امورزندگی آن كشور مطرح ميشوند .لذا قانونگذارانی كه قانون
اساسی را می نويسند وتصويب ميكنند عمدتا ً بايد قانون دان باشند ،جامعه ای
خودراعلمأ بشناسند ،براوضاع جھان وقوانين بين المللی درحد معينی وارد
باشند .وسعت نظر داشته باشند تا بتوانند حقوق تمام شھروندان را در عرصه
ھای مختلف حقوقی ،سياسی ،اقتصادی ،مدنی ،عقيدتی و . . .درين قانون
اساسی در نظر بگيرند .وقتی شما نگاھی به تركيب كميسيون تسويد قانون

اساسی جديد افغانستان بياندازيد می بينيد كه درآن عمدتا ً اشخاصی گماشته شده
اند كه بتوانند منافع نيروھای مداخله گرخارجی را باخواسته ھا ومنافع
بنيادگرايان جامعۀ افغانستان پيوند بزنند .كميسيون تسويد معجون مركبی از
كلمات با آرايش مدنی و ردای بنيادگرائی را بنام قانون اساسی سرھم بندی كرده
است كه ھدفش اين بوده كه به قول مردم “ھم لعل بدست آيد وھم يارنرنجد”.
يعنی ھم به قول خود شان “خواسته ھای جامعۀ جھانی” درنظر گرفته شود وھم
احكام وسنت ھا وعنعنات جامعۀ افغانی پا برجا بماند .يعنی سرمايۀ جھانی با
فئوداليسم دمسازشود .چه ،وقتی به ُعمق قضيه بنگری اين احكام مطروحۀ شان
چيزی نيست جزھمان قرائت وتفسير بنيادگرايان ازاحكام وسنت ھا ی جامعه كه
ھيچ ربطی به فرھنگ و برداشت مردم ندارد .ھدف ازسنت ھا وعنعنات افغانی
بنيادگرايان ھم فقط ھمان “سنت ھا وعنعناتی” است كه حاكميت ارباب زر و
زور و تزوير را پايۀ آسمانی ميدھد .و تابعيت خلق ﷲ را ازآن برای ابد
ميخواھد .وآن چيزی نيست جز حفظ و تداوم ُسنت ھا وعنعنات مستبدانه وغير
انسانی فئودالی كه نه حقی برای زن ميشناسند و نه به “رعيت” ويا به تعبير
قانون اساسی افغانستان برای “اتباع" .بحث روی قانون اساسی را به جايش
ميگذاريم و ميپردازيم به تدوير وعملكرد لويه جرگه.
عمدتا ً شركت كنندگان درلويه جرگه از بين ھمان  ١٥ھزار نفری برگزيده
شدند كه در لويه جرگۀ اظطراری با آن شكل مبتذلی كه ذكرش رفت گماشته
شده بودند .يعنی اكثراً ھمان گماشتگان تنظيم ھای بنيادگرای مسلح وحكام محلی
شان وعده ای محدودی ھم عناصری كه به شكلی خودرا به ھمين جريانات وفق
داده بودند .پنجاه نفر را ھم “حق شاھانه” به رئيس جمھور داده بودند تا او افراد
دلخواھش را به لويه جرگه انتصاب كند .تمام ناظرين ـ صرفنظر از نحوۀ ديد و
برداشت شان ـ فكر ميكردند كه كرزی برای آرايش شكلی مسله ھم كه شده،
اين پنجاه نفر را از متخصصين قانون شناس و قانوندان با صالحيت و
“روشنفكر” بر خواھد گزيد .ھمه ميدانستند كه تركيب لويه جرگۀ كه ازھمان
پانزده ھزارنفر گماشتۀ تنظيم ھا و قوماندانھای جھادی وحتی طالبان به وجود
آمده نه چيزی ازقانون گزاری ميدانند ونه ھم توان وحق فكر كردن برای آيندۀ
مردم و جامعه را دارند و نه ھم برای شان مھم است كه اين قانون اساسی
برجامعه و زندگی مردم چه تاثيری خواھد داشت .به آنھا دستور داده شده كه
چنين َبُكن وچنان َ ُ
نكن ،و وعده داده شده كه چه مبلغی و يا چه درجه ای از
قدرت برايشان خواھند داد .واين برای موجود بيسواد وعقبمانده ای كه درجنگ
بزرگ شده و از َِقبل جنگ نان خورده و ُحكم رانده است ،ھمه چيز است و كافی
كافی است .سرنوشت ديگران ،سرنوشت ُملك وملت به او مربوط نميشود .او
فقط به منافع خودش می انديشد وحزب و تنظيم مربوطه اش او را چنين چيزی

تربيت كرده است .آنچه او ميداند و درآن تخصص يافته است جنگ و
ويرانگری است و با اخم ابرو دست به كشتار زدن و برای تامين منفعت خود و
گروھش ھركسی را ناديده گرفتن ويا ازبين بردن است .با اينحال ُرخ ديگرسكه
تابعيت از زور ،دمسازشدن با ھر قدرتی كه منفعت او را ھم درنظر بگيرد و
معامله گری روی ھمه چيز وھمه ارزشھا ،منجمله دين ،وطن و مردمش است.
لويه جرگه يكی ازمراكز معامله گری است و نمايندۀ گماشته شده ای تنظيمی به
ھر معاملۀ سود آوری پشت سراستادانش ) رھبران جھادی ( قرارميگيرد.
اين ويژگی را اكثر كارشناسان بيطرف مسايل افغانستان ميدانستند ،با اينحال
تصور براين بود كه اقالً اعضای انتصابی از كار شناسان قانون خواھند آمد.
ولی اين تصور باطلی بيش نبود چون اين تصورگران گمان ميكردند كرزی كه
گويا رئيس جمھوراست حق دارد و ميتواند ويا ميخواھد معقول فكر وعمل كند
وحق انتخاب آزاد را دارد .اينان معنی دست نشانده بودن را دقيق نمی فھمند.
كرزی آنچنا نكه بايد ،طبق مقتضيات تبانی امپرياليسم وبنيادگرائی ،كليۀ
رھبران بدنام جھادی وجنگساالران ويرانگری را كه به نحوی بيرون از جرگه
مانده بودند بطور انتصابی به لويه جرگۀ قانون اساسی داخل كرد .ربانی،
مجددی ،شيخ آصف ،گيالنی و . . .ھمه در زمرۀ پنجاه نفر انتصابی بودند كه
گويا كرزی آنھارا انتصاب كرده بود .با حضور اين افراد درلويه جرگه تمام
تصورات و اميدھای كه عده ای ساده انديش به لويه جرگه بسته بودند به خط
روی آب بدل شد .شما وقتی در تلويزيون تصوير لويه جرگه را تماشا ميكرديد،
از تركيب آن به كنه تبانی و زد وبند ھا ميشد پی برد ،به ويژه صف اول آن كه
كريه ترين چھره ھا را درخود جای داده بود.
جريان مباحثات وعملكرد لويه جرگه نيز از كميدی ھای چندش آوری است
كه درحد تھوع ميرسد .جلسه را شاه سابق افتتاح ميكند ،چون ھودارانش چنين
امتيازی را طالبند)سلطنت( .او رئيس موقت جلسه ،سيد احمد گيالنی رھبر
تنظيم جھادی محاذ اسالمی را بر ميگزيند ،كه نمايندۀ اشرافيت روحانی زميندار
است و دربين قبايل از نفوذ سنتی برخوردار است.
وعده ای نامزد اين
بعد برای انتخاب رئيس لويه جرگه صحنه سازی ميشود ِ
مقام ميشوند ،برخی از اين نامزدھا سخنرانی ھای پرطمطراقی به نفع خود
ميكنند .درين صحنه آرائی نيز تركيب جالبی به چشم ميخورد كه ظاھراً
دموكراتيك است ولی عمالً تثبيت شد كه نمايشی بيش نبود .درتركيب نامزدھا
صبغت اله مجددی روحانی سنتی زمينداررھبر تنظيم جھادی جبھۀ نجات ملی
اسالمی و اولين رئيس جمھورحكومت جھادی ھا ،حفيظ منصور بنيادگرای
سياسی عضورھبری ايدئولوژيك تنظيم جھادی جميعت اسالمی به رھبری

ربانی ،عزيزاله واصفی بيروكرات سلطنت طلب ،كبير رنجبر پرچمی كه
درھرزد وبندی ميخواھند شريك شوند.
درين تركيب نامزدھای رياست ،كوتاھترين سخنرانی تبليغاتی را صبغت اله
مجددی كرد وھيچ تبليغ وتاكيدی برای انتخاب شدنش نه نمود وھيچ وعده ای
ھم ،آنچنانكه ديگران ميدادند ،به جلسه نداد ،ولی بازھم او رئيس لويه جرگه از
صندوق برآمد ،صبغت اله مجددی كه دورۀ شش ماھۀ اولين رئيس جمھور
حكومت مجاھدين را نيز گذشتانده است به بيكفايتی وسوء اداره ونوعی ُحمق
ذاتی شھرت دارد و زبانزد ھمگان است ،با آنھم رئيس لويه جرگۀ قانون اساسی
“انتخاب” ميشود .چون درتبانيی كه صورت گرفته امريكائی ھا وجھادی ھا
چنين فيصله كرده اند ،صالحيت كاری موضوع بحث نيست ،كه عمالً افتضاح
اين رياست را ھم ديديم  .ازتعقيب قدم به قدم عملكرد لويه جرگه كه بگذريم چند
نكتۀ قابل يادآوری دارد كه بايد آنرا ياد دھانی كنم .درجريان بحث ھا وقتی
بحث سرنوع نظام كه آيا رياستی باشد يا پارلمانی ،فدرالی باشد يا مركزی،
موضوع ديگری نيز بروز كرد كه آيا پسوند اسالمی نيز برجمھوری اضافه
شود يا نه .فرمولی ساختند كه ھر مسئله ای كه  ١٥٢امضا از اعضای لويه
جرگه را نداشته باشد حق طرح كردن به بحث عمومی را نمی يابد و داخل
آجندای بحث نميشود .عده ای مسئلۀ بحث پسوند اسالمی را به امضای بيش از
 ١٥٢نفر به رياست جرگه ارائه دادند .مجددی رئيس جرگه با ھمان چھرۀ
مسخره و برخورد مسخره ترش اين مسئله را ويتو كرد وگفت “ :اينكار ملحدين
است ،حاال ديگرمسلمانی مارا زير سوال ميبرند” .وبه اين ترتيب با زير
پاكردن اليحۀ تصويب شدۀ طرزالعمل لويه جرگه مسئلۀ بحث روی پسوند
اسالمی را كه آيا “جمھوری افغانستان” بگوييم يا “جمھوری اسالمی افغانستان”
اجازۀ ورود به بحث عمومی درجرگه نداد .وھيچكس ھم به اين اصول شكنی
اش جرئت اعتراض كردن بخود نداد .اينجا ديگر دموكراسی قربان تبانی
وسازش ميشود و ١٥٢نفر امضا كنندگان آن طرح به ھيچ گرفته ميشوند .آنھا
ھم چون از يك طرف مبنای كار شان برسازش وبه اصطالح خودشان گذاره
كردن است و با وضعيتی كه دارند به حق از عاقبت خود ميترسند ،واز سوی
ديگر تجربۀ كار دراپوزيسيون قانونی را ندارند ،مسئله را ھمچنان بدون
اعتراض ويا مطرح كردن در رسانه ھا ،مسكوت ميگذارند وعمالً از جريان
حاكم اطاعت ميكنند.
مسئلۀ جالب ديگر تركيب كميسيونھای كاری متشكله از اعضای لويه جرگه
است .كه داراالنشای لويه جرگه افراد رابه حساب الفبای نام شان نوشته وبعد
به حساب شماره به كميسيون ھا تقسيم كرده بود .بدين شكل كه مثالً نفر شماره
يك دركميسيون اول و به ھمين ترتيب تا ) (١١كميسيون وبعد نفردوازدھم باز

دركميسيون اول وتا بيست و دوم والی اخير .ولی جھادی ھا به آن قانع نبودند
ومی خواستند اين كميته ھا نيز زير سيطره وانحصار شان باشد تا مبادا ذره ای
خدشه به منافع شان وارد شود .ولذا خواستند ھر كدام شان به حيث وسيلۀ تھديد
دريك كميسيون باشند وچھره ھای مخالف را در ھمه جا شناسائی وتھديد كنند.
سياف به نمايندگی از آنھا پيشنھاد كرد كه كميسيون ھا بايد طوری ساخته شود
كه ھريك از“رھبران معظم جھادی” و “علما” دريك كميسيون حضور داشته
باشند .سخنگوی داراالنشا نيز كه مجری تمام عيارپالن بود بدون لمحه ای
درنگ و يا نظر خواھی از ديگران با ذكر اين عبارت كه “بزرگان ما ھر
ھدايتی كه بدھند به خير ماست” فوراً طبق دستورسياف عمل كرد .درھمين جا
بود كه فقط يك زن متھور به ميدان آمد وگفت “ :اينھا حق ندارند درراس كميته
ھا قراربگيرند ،اينھا جنايت كاران جنگی ھستند ،اينھا ملك مارا ويران كردند،
اينھا را ملت ما نميبخشد ،و . . .اين ھا بايد درمحاكم بين المللی جنا يات عليه
حقوق بشرسپرده شوند ” . . .
اين گفته در اول با استقبال و كف زدن مواجه شد ،اما باعكس العملی كه
رھبران تنظيمھای جھادی وجنگساالران وابستۀ شان نشان دادند ،جلسه را به ھم
ريختند وھياھو راه انداختند.
از آنجا كه ھيچ اپوزيسيونی وجود نداشت وھيچكس دربرابر فعال مايشائی
بنيادگرايان وحاميان خارجی شان حتی جرئت طرح اعتراض قانونی را ھم به
خود نميداد ،فرياد اين زن به تنھائی چون بمبی در درون لويه جرگه و بيشتراز
آن در بيرون لويه جرگه طنين اندازشد ومردم حداقل خواستۀ دل شان را دراين
فرياد يافتند وھمه جا ازاين زن به عنوان قھرمان ياد ميشد .چيزی را كه نھاد
ھا وشخصيت ھا ی ملی طی سالھا و با خود گذری ھا بدست می آورند ،اين
خانم شجاع دريك لحظه و با چند جملۀ احساساتی بدست آورد .ازاين حادثه به
چند مسله بايد دقت كرد:
اول اينكه دل مردم چقدر از دست جنايتكاران بنيادگرا ،اين نمايندگان مسلح
فئوداليسم دالل شدهُ ،پردرد است ومردم چه نفرت عميقی از آنھا دردل دارند
كه با شنيدن چند جمله عليه شان اين چنين سرتاسری شادی ميكنند.
دوم اينكه مردم چقدر به سخنگوی وبيانگر درد ھای شان نياز دارند ودنبال
آن ميگردند ،و درعمل نشان ميدھند كه از كسی كه بتواند بازتاب دھندۀ
خواستھای شان و دردھای شان باشد چه بيدريغ ونترس وھمگانی به دفاع بر
ميخيزند وعمالً به كمك وحمايت آن ـ حتی از دورترين روستاھا ـ ميشتابند.
سوم اينكه مردم به سخنگوی ونمايندۀ واقعگرا ،مبارز و نترس نياز دارند كه
درصورت لزوم بتواند خالف جريان آب شنا كند و برای بدست آوردن حيات
جاودان بستيزد .آنانيرا كه چون ماھی مرده فقط ھمسوی جريان آب برده

ميشوند نماينده وسخنگوی خود نميدانند ،ولوكه اين ماھی مرده ھا سرخ و
ُپرخط خال و زينتی ھم باشند .مردم ميدانند كه ماھی مرده به اعماق دريا
نميتواند شنا كند ،خودرا به موج نميزند ،نمی ستيزد و درپی بدست آوردن
حيات جاودان ھم نيست كه حتی آبرا گنده ميكند سرانجام ھم خوراك الشخواران
و يا حرام خور ديگری ميشود.
چھارم اينكه چند جملۀ ماللی جويا در لويه جرگه به ھمه بايد آموخته باشد
كه نفوذ يا كاركردن درنھاد ھا وجرگه ھای ارتجاعی زمانی مفيد ،موثر ومردم
پسند است كه از درون آن نھاد فرياد حق طلبانۀ مردم ،حتی اگر توسط يك نفر
و درچند جمله ھم باشد ،بلند و رسا به بيرون برآيد و به ديگران و به ھمه حالی
شود كه اينجا چه ميگذرد و ماھيت اين نھاد چيست؟ وماچه ميخواھيم؟
پنجم اينكه اگر مسايل مطروحه درچنين جرگه ھا و جلساتی ھماھنگ
وسازمان يافته مطرح شود ونھاد منظمی بتواند ضمن سازماندھی يك
اپوزيسيون ،ولو كوچك وحتی يكنفر ،درتبليغ و بھره برداری از آن مسايل،
منظم عمل كند وآنرا به عنوان يك انگيزه درافشای مسايل ديگر سياسی،
اجتماعی در جھت منافع مردم بكار بگيرد .درينصورت نتيجه و فرايند چنين
مسئله ای چند چندان است ،اينجاست كه طبقه واليه ھای محروم جامعه نيز
سخنگوی خودرا درمسايل مطروحۀ روزھم در وجود يك جمع می بينند
ودرصف بندی ھا ی اجتماعی نيزموقعيت ھا مشخص ميشوند ،و. . .
درجامعۀ ما متاسفانه ظلم وستم بی وقفۀ نيروھای حاكم ستمگر ،اكثريت
نيروھای اجتماعی ديگر را به دنباله رو ،بلی بلی گوی وحتی زايده ای حاكميت
بدل كرده است .امپرياليسم و نيروھای اشغالگر نيز چنين كاری را دامن ميزنند
تا مردم را از تشكل نيروھای رزمندۀ سياسی پيشرو و رھنمای شان محروم
كنند .حتی ھم اكنون نيروھای كه خودرا نمايندۀ بورژوازی و دموكرات ميدانند
در بسياری ازعملكردھای شان به دنباله روی ازتفكرات ،عنعنات ومنافع گروه
ھای "پيش بورژوازی" در ميغلتند ،و نيروھای بينا بينی نيز وضع بھتری از آن
ندارند .بخشی از نيروھای ھم كه ادعای پيشرو بودن دارند و خود را مدافع
منافع طبقات پيشرو ومحروم جامعه قلمداد ميكردند ،ھم اكنون بعضا ً توجيه گر
وقايع موجود ميشوند و يك قلم سر درآستان آنچه ھست فرو ميگذارند ،آنچه بايد
باشد برای شان ديگر “واقعبينانه” نيست و اين قماش ََرَ◌مقی ھم برای شنا
كردن خالف جريان آب بخود نمی بينند .باكمال تاسف كه اينان ضعف وتمايالت
انحالل طلبانۀ ھمه جانبه ای شانرا ميخواھند برديگران ھم اعمال كنند .بخش
ديگری ھم با زدن اشارۀ چپ فقط ِنق ِنق ميكنند و برخوب وبد خط بطالن
ميكشند ،آنچه درين قماش ديده نميشود عمل سازنده و موثر است .عده ای
ازاين نيروھا كه درمتن جنگ آزاديبخش ضد شوروی سياسی شده اند و از

نھادھای مختلف ،تفنگی بدست آورده بودند ،تجربۀ مبارزاتی شان درھمان
جنگ وتفنگ به دوشی خالصه ميشود .يا به يك خاطرۀ پيروز نبردمسلحانۀ
شان دلبسته اند و آنرا اصولی ترين شيوه و تفكر درمبارزه ميشناسند ،يا اينكه
الگوھا وايده آل ھای رزمنده ای ازنھادھای انقالبی دردوران مبارزۀ مسلحانۀ
شان را برگزيدند و ازآنھا پيامبران نا ُمرسل ساخته اند .ھر شيوه و روش ديگر
مبارزاتی را به ھمان محك ميزنند .و چون با آن ھمنوائی نداشت ُمھر بطالن را
بر آن ميكوبند .اين “چپروان بيمار كودك” ھرگز به خود زحمت نميدھند كه
شرايط و اوضاع مختلف را به مطالعه بگيرند و متناسب با شرايط ،شيوه ھا و
تاكتيك ھای مبارزاتی وتشكيالتی خود را سازماندھی كنند .لذا در الك خود
ميپوسند وھجويه گويان بيماری ازآب در ميآيند كه فقط كنج عزلت ويكی
دوھمنشين ھمانند ارضای شان ميكند.
از مطلب دور نشويم ،بعد ازسخنرانی كوتاه ماللی جويا درلويه جرگه مدتی
نظم جلسه به ھم خورد و از حكم اخراج و زندانی كردن اين زن نماينده توسط
رئيس لويه جرگه تا پيشنھادات مشابه آن توسط تفنگساالران ديگرميتوان به
عمق طينت ديكتاتور منشانه وظالمانۀ اين ستمكاران پی برد .بعد سياف كه
جنايت او وحزبش وتفكر قرون وسطائی وھابی شان برھمه روشن است بلند شد
وبا بيشرمی تمام خود وھمقطاران خود را مجاھدينی خواند كه گويا افغانستانرا
از وحشت شوروی رھا نيده اند و چرندياتی كه كذب شان بر ھمه اظھرمن
الشمس بود ،تحويل جلسه داد .درينجا ھيچگونه دموكراسی ای بدرد نخورد
ونمايندگان امريكا ،اروپا ،ملل متحد و نھادھای بين المللی ديگر نيز نظاره گر
“بيطرف” بودند ،چون چنين تعھدی سپرده بودند.
آنچه قابل تذكر است اينست كه عليرغم حضور عده ای كه دعوای
دموكرات بودن و روشنفكربودن دارند ،درجلسه ،ھيچ كس حاضر نشد حتی يك
كلمه ھم درتقابل با سياف و يا عملكرد غيردموكراتيك جلسه بگويد .چنين
برخوردی به ھر دليلی كه باشد به معنی تائيد ھمان جريان است و اگر ومگر
ھم ندارد .چون وقتی درچنين مواردی موضعگيری علنی نشود ،ديگر معنی
عدمش به ز
حضورنيروھای ملی -دموكرات درچنين مجالسی ازبين ميرود َو َ
حضور .واين دومين تجربۀ ناكام حضور درجلسات ارتجاعی ،اما بدون پالن و
برنامه وھدف است.
در مورد حقوق زنان نيز بحث ھای كوتاھی بين زنان و رئيس جرگه
درگرفت ،او به صراحت گفت كه ھيچ قانونی و تمدنی را نمی پذيرد فقط آنچه
درمقررات خودما آمده ،زن فقط ھمان قدرحق دارد و بس .درين مورد ھم ھيچ
اعتراضی نه ازجانب نمايندگان اروپا و امريكا وحقوق بشر و نھادھای ديگر
صورت گرفت و نه ھم ازطرف“ اپوزيسيون” داخلی دموكراسی.

بحث را به درازا نكشيم خالصه اينكه مواد واصول قانون اساسی را
دركميته ھای تشكيل شده زير نظر جھاديھا ) كه بتوانند ھم افراد خودرا زير
كنترول داشته باشند وھم مخالف احتمالی را نشانی كنند( به تصويب رساندند و
از بحث عمومی روی آن جلوگيری كردند .سرانجام قانون اساسی ای به
ھمل گوئی و فريب است.
تصويب رسيد كه سراپايش تناقض و ُم َ

قسمت شانزدھم:

ا نتخا با ت
انتخابات ،انتخاب كردن و انتخاب شدن اموری است جالب و دلنشين كه
درتحقق واقعی شان ميتواند به اصطالح مردم “حق به حقدار برسد” وھركس به
ھركسی كه ميخواھد رای بدھد و او را دراجرای امر ويا امور معينی وكيل و
ذيصالح خود بسازد ،تا آن وكيل منتخب و ذيصالح كه بر اساس شايستگی اش
برا ی پيش برد امور محوله برگزيده شده بھتربتواند در تامين منافع رای دھنده
يا ُمَ◌َوِكل عمل كند و آرزوھا و آرمانھای موكل و يا موكلينش را برآورده
بسازد .ھرگاه ازعھده ای چنين كاری برآمده نتوانست انتخاب كننده ازاوسلب
اعتماد ميكند و وكيل ،نماينده يارئيس جمھور شايسته تری انتخاب ميكند .انتخاب
ميتواند درعرصه ھای مختلف صورت بگيرد؛ ولی انتخاباتی كه ما درينجا به
آن اشارتی خواھيم كرد انتخابات رياست جمھوری وقسمأ پارلمانی است.
جوامع غربی ازين كلمه )انتخابات( ھم مثل بسياری ازمسايل ديگرچماقی
برای زدن ھرحريفی ساخته اند ،و دربارۀ انتخابات چنان ھياھو راه می اندازند
كه توگوئی فقط اينان ھستند كه چنين نعمتی را به مردم ارزانی داشته اند.
درحاليكه انتخاب كردن وانتخاب شدن از حقوق اوليۀ مردم است كه ھرگز
نميتوان ازآن به عنوان متاع اعطاشده ای كسی ياد كرد .حال به بينيم با اين حق
طبيعی ،مسلم و اوليۀ مردم چگونه برخورد ميشود .ميرويم به سراغ مراكزی
كه خود را “مھد دموكراسی وانتخابات” ميدانند.
امريكا را درنظر بگيريد ،كسانی كه به سيستم سياسی امريكا آشنائی دارند
ميدانند كه درآن كشور سيستمی بوجود آورده اند كه به طورعمده فقط دو حزب
بزرگ تمام امتيازات سياسی را در كنترل خود گرفته اند .احزاب ديگر به ھيچ

صورت قادر نيستند كه در برابر اين ھيوالھای قدرت وسرمايه به رقابت
برخيزند.
حزب جمھوريخواه امريكا )حزب بوش( عمدتا ً به كمپنی ھا و سرمايه داران
بزرگ نفتی ونظامی يامليتاری)توليد كنندگان اسلحه( تعلق دارد و گردانندگان
آن عمدتا ً روئسا وسياستمداران حرفه ای موسسات عظيم سرمايه داری ھستند.
ازآنجا ئيكه معامالت و سود آوری موسسات شان سر به ملياردھا دالر ميزند،
مصرف چند مليون دالر يا چند صد مليون دالر در رقابتھای سياسی و زدن
حريف به منظور كسب امتيازات سياسی ـ اقتصادی و اداری برايشان امر خيلی
پيش پا افتاده ای است .چون با كسب آن امتياز سياسی ـ اقتصادی و اداری كه
برای بدست آوردنش پولی مصرف كرده اند ،ميتوانند دھھا وصدھا برابر پول
مصرف شده را دوباره بدست آورند .اين حزب به عالوه ای بدست داشتن
سرمايه ھای مليارد دالری ،درتبليغات خود از مذھب نيز استفادۀ اعظمی ميبرد
و صدھا وھزاران روحانی كليسا نشين عمدتا ً كاتوليك را درخدمت گرفته است
كه درپای سياستھای حزب جمھوريخواه امريكا ُمھر مذھب وگويا تائيد آسمانی
ميزنند ومليونھا انسان را با تزويراغفال كرده و به بردگی اربابان زر و زور
ميكشند .به اين ترتيب می بينيم كه حزب جمھوريخواه تركيبی است از صاحبان
زر و زور و تزوير كه قادرند برای رسيدن به اھداف شان ازسرمايه ،قدرت و
دين به شكل وسيع و گستردۀ آن به حيث وسيله استفاده كنند.
نمونۀ چنين استفادۀ را درھمين انتخابات رياست جمھوری  ٢٠٠٤به نفع
جرج بوش پسر ديديم .بنابه قول خبر گزاريھا بيش از  ٦٠٠مليون دالر
مصرف تبليغات انتخاباتی امريكا شده است)زر( ،خبيث ترين چھره ھای
خشونت و جنگ از بوش حمايت كردند به عالوۀ كمپنی ھا و موسسات نظامی
)زور( و تعدادی از كشيشھا فتوا دادند كه ھركس به  Kerryرای بدھد به
شيطان رای داده است وگناه كار ميشود )تزوير(.
حزب بزرگ ديگر حزب دموكرات امريكا است كه درآن طيف ديگری از
سرمايه داران ،ملياردرھا و كمپنيھای بزرگ انحصاری گرد آمده اند .كمپنيھای
حامی اين حزب عمدتا ً دررشته ھای صنعتی و تجارتی و قسما درامورنفتی
ونظامی سرمايه گذاری دارند وكشيشان حامی اين حزب عمدتا ً پروتستان
ھستند .يعنی دراين حزب نيز اربابان زر و زور و تزوير درجناح ديگری
تجمع كرده اند .رقابت اين دو حزب نيز وابسته به رقابت جناح بنديھای سرمايۀ
انحصاری است .وقتی قرار باشد جناح سرمايۀ نفتی ـ مليتاری برامريكا وجھان
حكومت كند ،حزب جمھوريخواه بايد به رھبری دولت قرار بگيرد .اينجا بايد
ھمه بدانند كه جنگ ،تجاوز ،ويرانگری ،اشغال به شكل برھنۀ آن دردستور
كار سرمايۀ امريكا است .و بايد بازار مصرف ابزار جنگی به وجود آيد .وقتی

قراربود به شيوۀ نرمتراقتصادی ـ سياسی و دپلوماتيك جھانرا زير سيطرۀ
سرمايۀ امريكائی بكشند ،نوبت حاكميت به حزب دموكرات امريكا ميرسد ،و
صاحبان سرمايۀ متمركزشده دراين حزب فرمانروائی امريكا وجھانرا به دست
ميگيرند .چناكه ديديم درسالھای اخير جنگ سرد كه ميبايست به شيوه ھا و
نيرنگ ھای دپلوماتيك عمل شود ،حزب دموكرات حاكميت داشت .البته نبايد
چنين تصور شود كه بين اين دو حزب و شيوه ھای عمل شان ديوار چين واقع
است و نميشود يكی به ديگری عبور كند .ھروقت منافع سرمايه ايجاب كند
ميتواند حزب جمھوريخواه نيز نيرنگھای نرمتر بكاربرد و يا حزب دموكرات
نيم ُرخ خشن وجنگی سرمايه را به نمايش بگذارد ،چنانكه گاھی چنين شده
است .ولی از نظر تعلق ،حزب جمھوريخواه بيشتر به سرمايۀ نفتی ـ مليتاری
تعلق دارد و مسئول تامين منافع آن بخش سرمايه به طور ويژه ونفع كل سرمايه
به طور عموم است.
حال چگونه ميتواند حزبی ويا گروھی از مردم زحمتكش امريكا كه زندگی
مشقتباری را بسرميبرند )درصفحات قبل با آمارنشان داديم( دربرابر اين غول
ھای وحشتناك زر و زور و تزوير بايستند ،رقابت كنند و رای ببرند .چنين
چيزی درسيستم امريكائی مطلقا ً ناممكن شده است ،چنانكه درھمين انتخابات
شخص ديگری كه برای نمايش دربرابر بوش و كری كانديد شده بود و
 Naderنام داشت ،حتی مطرح نشد وشايد بسياری حتی نه فھميده باشند كه
اين انتخابات سه كانديدا داشت .درين سيستم به وضوح ديده ميشود كه حق
انتخاب از مردم سلب شده و فقط مردم ميتوانند رای شانرا به صندوق بريزند،
اما به يكی از دو نمايدۀ سرمايه ،قدرت و تزوير كه برای مدت چار سال مردم
امريكا وجھان را بچاپد .ھيچ امريكائی نه ميتواند ويا شانس ندارد كه فرد و يا
حزب مطلوب خود را انتخاب كند چون اين فرد وحزب مطلوب يارای كانديد
شدن و رقابت يا بھتر بگوئيم حق كانديد شدن و رقابت در برابر سرمايه را
ندارد و نه می يابد .اين حق مطلقا ً از شھروندان امريكائی سلب شده است.
بگذريم ازينكه سيستم انتخاباتی امريكا با ايجاد “ كالج انتخاباتی” اش چقدر كھنه
وظالمانه است كه ھرگز برای مردم اعتنا نميكند وعده ای نخبگان ھستند كه
انتخاب نھائی را ميكنند ونه مردم .
در انگليس ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،ژاپن و  . . .نيز وضع به ھمين منوال
است .و فقط دو حزب قدرتمند وابسته به سرمايه ھای بزرگ به نوبت درراس
امورقرارميگيرند .احزاب بينا بينی سرمايداری مانند حزب سبزھا ،ليبرالھا فقط
درائتالف با اين احزاب بزرگ ميتوانند سھمی از قدرت ببرند .ولی احزاب
وشخصيت ھای مردمی ھيچ شانسی ندارند و مردم ھم ھيچگونه حق انتخابی
ندارند فقط ميروند و به يكی رای ميدھند .حتی گاھی دادن اين رای نيزجالب

است و اين مسايل درمطبوعات غربی بيرون ميريزد .درآلمان دو دوره است
كه حزب سوسيال دموكرات )  ( S P Dيا به اصطالح جناح چپ سرمايۀ
بزرگ حكومت ميكند .طی اين مدت مقدار زيادی ازحقوق وامتيازاتی را كه
مردم و به ويژه كارگران طی سالھای متمادی مبارزه بدست آورده اند ،با طرح
ريفورمھائی پس گرفته است و مردم در وضع بدی قرارگرفته اند ،از شرح
اوضاع آلمان كه به عنوان يكی از مراكز “ شگوفای” سرمايه درقعر بحران
دست و پا ميزند ميگذريم ومی بينيم كه تاثير اين بحران بر انتخابات چيست؟
مردم كه از سوسيال دموكراتھا ناراض ھستند حق ندارند ونه ميتوانند حزب
ديگری را برگزينند ،فقط حزب دموكرات مسيحی )  (C D Uيا جناح راست
سرمايه در برابرشان قرار دارد .سيستم را طوری ساخته اند كه درآن حق
انتخاب آزاد مردم سلب شده است .دريك انتخابات محلی  CDU /يا دموكرات
مسيحی ھا برنده شدند .خبرنگار تلويزيون از مردم می پرسيد چه امتيازی به
 CDUديده ايد كه رای خودرا به آن داده ايد؟ آنھا درجواب ميگفتند كه  :مابا
اين رای نفرت خويش را از  S P Dبيان كرده ايم نه اينكه  CDUرا تائيد
كنيم .يكی گفت چون الترناتيف ديگری نيست خواستم رای خودرا فقط در تقابل
 SPDبدھم ،لذا من انتخاب نكرده ام فقط رای مخالف داده ام )آنچنانكه در
افغانستان نيز مردم كرزی را انتخاب نكرده اند ،بلكه به جنگساالران رای
مخالف داده اند ( .اينست ماھيت“ انتخابات آزاد” درجوامع سرمايه داری كه با
حيله و نيرنگ و پول و زورحق انتخاب را از مردم سلب ميكنند و بعد پيرامون
آن كه انتخابات گويا عطيۀ سرمايه داری است سرو صدا و پروپاگند ميكنند.
حال برگرديم به انتخابات درافغانستان ،بايداذعان كنيم كه افغانستان درطول
تاريخش پديده ای به نام انتخابات رئيس جمھوری نداشته است .تاحدود سه دھه
پيش شاھان مستبد وخود رای در آن حكومت ميكردند و بعد از آن ھم كه به
اصطالح جمھوری شد كودتا ُپشت كودتا آمد وانتخاب رئيس جمھور اگر به
مسالمت امكان ميداشت ،بر اساس يك عنعنۀ ماقبل سرمايه داری از طريق
تجمع عده ای مقربين حاكميت ومتنفذين سنتی ،به نام لويه جرگه صورت
ميگرفت .اين اولين باراست كه درچنين موردی به مردم حق رای دادن قايل
ميشوند ،ولی آيا درين انتخابات ھر شھروند افغان حق انتخاب شدن وانتخاب
كردن را دارد .يا اينجا ھم كپی چتل نويس انتخابات كشورھای غربی با كمی
پيه وچربوی فئودالی بنام انتخابات آزاد پيش كش مردم ميشود.
ابتدا نگاه كوتاھی به قانون انتخابات بياندازيم؛ اين قانون انتخابات به تاريخ
ھفتم جوزای سال  ١٣٨٣شمسی طی فرمان بيست وھشتم رئيس دولت انتقالی
اسالمی افغانستان برای نشر به جريدۀ رسمی سپرده شده است.

درفصل چھارم مادۀ سيزدھم اين قانون زيرعنوان “ شرايط اتنخاب
شوندگان” دربند يكم آمده است :
“ھرافغان واجد شرايط ميتواند خودرا درانتخابات رياست جمھوری . . . ،كانديد
نمايد” ،ولی درفصل پنجم مادۀ شانزده ھم بند  ١ھمين قانون ميگويد :
“اشخاص واجد شرايط مندرج مادۀ شصت ودوم قانون اساسی ميتوانند خودرا به
رياست جمھوری كانديد نمايند .” . . . ،درمادۀ شصت و دوم قانون اساسی ھم
كه ضمن شرايط ديگر مسلمان بودن نيز مطرح است .درينجا بايد از قانونگذار
پرسيد كه وطنداران اھل ھنود ،يا مذاھب ديگرغيرمسلمان را افغان ميداند
ياخير؟ اگر آنھا ھم افغان ھستند ـ كه بدون ترديد ھستند ـ پس چرا با تبعيض
مذھبی كه آنرا مادۀ بيست ويكم فصل دوم قانون اساسی ممنوع قرارداده است،
حق شھروندی شانرا سلب ميكنيد؟ و ذكر كلمۀ ھر افغان درينجا چه معنی
ميدھد؟ اينجا ديگربنياد گرائی مذھبی درتدوين اين قانون بر دموكراسی غربی
غالب شده و اصل شھروندی را قربانی تبعيض مذھبی كرده است .سرمايۀ
جھانی ونمايندگانش درافغانستان به نفع فئوداليسم و بنيادگرائی عقب نشينی كرده
اند و درين تبانی حق شھروندی ھموطنان مارا كه به اقليت ھای مذھبی غير
مسلمان تعلق دارند مطلقا ً ناديده گرفته اند ،چون سودشان چنين تقاضا ميكرده
است .درفصل ھشتم مادۀ چھل وچارم قانون انتخابات مذكور گفته شده كه
“كانديدای رياست جمھوری بايد قبال كاپی ده ھزار كارت رای دھندگان به سطح
ملی كه از اقوام و واليات مختلف كشورباشد” تھيه كند وبه مقامات مسئول
انتخابات بدھد ،و كانديد پارلمان  ٥٠٠كارت را تھيه نمايد.
اوالً كه چنين كاری به طور مطلق ناقض مادۀ دوم فصل اول ھمين قانون
است كه ميگويد  “ :انتخابات ازطريق رای آزاد ،عمومی ،سری و مستقيم مردم
صورت ميگيرد” .ارائۀ كاپی كارت برای يك كانديد معنی اش اينست كه
صاحب كارت به ھمين كانديد رای داده است وچنين مسئله ای اصل سری بودن
را منتفی می كند .لذا رای ده ھزار نفر در برابر ھركانديد ،ديگر سری نيست
ودرانتخابات ھجدھم ميزان  ٨٣كه ھجده كانديد دارد رای  ١٨٠ھزار نفر علنی
شده است كه كشته ھای ھم بجاگذاشت.
دوما ً آيا قانونگذار متوجه است كه برای تھيۀ اين ده ھزار كپی كارت چه
طريقه ھای به كار خواھد رفت .جامعه ای كه درآن ھيچ گونه تجربۀ
دموكراسی وجود ندارد و امريكائی ھا دموكراسی را به عنوان يك پروژه ای
عاجل ميخواھند درآن بنمايش بگذارند ونه يك پروسه ای دراز مدت برای
تطبيق ،بازھم ھمان شيوه ھای پيش سرمايه داری مورد استفاده قرار ميگيرد،
خريدن كارتھا به پول ،برگزاری “مھمانی ھا ونذر وخيرات ھا” و دادن شوربا
و پلو به ازای كارت ،دادن وعده ھای سرخرمن از قبيل نمره ای زمين ،گرفتن

كمكھای موسسات خيريه ،بخشيدن فالن ُپست اداری  . . .كه چنين كاری فقط
از عھدۀ ثروتمندان و اربابان زر و زور برآمده ميتواند و مردم مظلوم و
محروم ما با تمام شايسته ساالری شان قادر نخواھند شد چنين محافلی را
برگزار كنند وچنين پولی را برای مصرف به تھيۀ كارت به پردازند تاحق
كانديد شدن بيابند .مضاف بر اينكه درھمين مادۀ چھل وچارم قانون انتخابات
گفته شده “حق الشمول برای كانديد رياست جمھوری پنجاه ھزارافغانی” .اين
ديگر كار را دشوارترميسازد و دروازه ھای اميد تمام تھی دستان افغان را در
رسيدن حتی به كانديدا شدن ھم می بندد .حال مصارف تبليغاتی را ھم كه به آن
عالوه كنی معنی اش اينست كه ھزاران شھروند افغان عليرغم شايستگی ھا و
توانائی ھايشان در ادارۀ امور ،فقط به خاطر نداشتن پول مصرف كانديد شدن
از چنين حقی محروم ساخته ميشوند و لذا ميتوان گفت قانون مطروحۀ انتخابات
خود وسيله ای است برای محروم كردن مردم ازحق انتخاب شدن وانتخاب
كردن شان و فقط درخدمت اربابان زر و زور قراردارد .نمونۀ عملی آنرا در
انتخابات ھجدھم ميزان ديديم.
نگاھی به ليست كانديداھا بياندازيد ،يا خود جنگساالر اند ،يا وابسته به تنظيم
ھای جنگساالران جھادی ،يا وابستگان خارجی ھا :
كرزی ،سيرت وھمايونشاه آصفی ـ سلطلنت طلبان مالك تاجر و بوروكرات
وابسته به كشورھای غربی .قانونی ،محقق ،دوستم ،منصور ،دبير ،احمدشاه
احمدزی ،گيالنی – وابسته به تنظيم ھای جھادی و نمايندگان فئوداليسم در پيوند
با امپرياليسم .لطيف پدرام درپيوند به تركيبی ازپرچمی ھا ،ستمی ھا ،و
درائتالف با بنيادگرايان )خرده بورژوازی سرگردان (.
چند كانديد ديگر ھم كه توانسته بودند كارت و پول را تھيه كنند ،دركارزار
تبليغاتی ازغوالن پول وسرمايه )جھادی ھا وغربی ھا( عقب ماندند و قادر
نشدند صدای شانرا به كسی برسانند.
مصارف تبليغات انتخابات رياست جمھوری افغانستان به حدی بود كه زلمی
خليل زاد نمايندۀ رئيس جمھوربوش درافغانستان درمصاحبۀ راديوئی اش گفت:
بايد مشخص شود كه اين ھمه پول را برای مصرف تبليغات برخی كانديداھا
ازكجا آورده اند؟ حال چگونه به يك سياستمدار مردمی استاد و متخصص
حقوق يا اقتصاد ،انجينر كارشناس يا دكتوراليق ،ژورناليست ،جامعه شناس يا
ھرمتخصص ديگری كه وابسته نيست و به قول مردم از راه حالل زندگی كرده
است ،امكان دارد در ھمچو گيرو داری حتی كانديد شود ،چه رسد به اينكه
بتواند محيطی را به وجود آورد كه مردم بدون ترس از ديگران به او رای
بدھند .اين خواب است وخيال ومحال.

و اما انتخابات ھجدھم ميزان كه اين ھمه رسانه ھای گروھی برايش تبليغات
كردند چگونه بود؟ درين انتخابات ھيچكس شك نداشت كه كرزی برنده است.
اين مسئله را ھم درخارج وھم در داخل چيز فھمان می فھميدند .چرا؟ به دو
دليل ساده ،اول اينكه امريكا وغربی ھای حاكم بر افغانستان كه كشور را در
اشغال خود دارند و سرنوشت آنرا به دلخواه خود رقم ميزنند ،كرزی كانديدای
شان بود و ازاوحمايت ميكردند .درزد وبند با آنھا به ازای تقسيم قدرت ،دادن
ُپست ومقامات معينی و قبول حضور بنيادگرايان ،اين طيف مرتجع نيز يك قلم
پشت سر كرزی ايستادند وحتی ربانی ،سياف و خليلی از كانديدا ھای احزاب
شان حمايت نكردند .ھمه ميدانيد كه يونس قانونی وحفيظ منصور دوچھرۀ
برجستۀ جميعت اسالمی ھستند ولی ربانی وجميعت از كرزی اعالم حمايت
كردند .احمدشاه احمدزی معاون سياف يعنی معاون رھبری تنظيم “اتحاد
اسالمی” است .ولی سياف و اتحاد از كرزی پشتيبانی كردند .محقق يار
غارخليلی و يكی از رھبران حزب وحدت است ،اما خليلی و حزبش ُپشت سر
كرزی قرارگرفتند .به ليست حاميان كرزی نظری بيافگنيد به وضاحت به تبانی
و زد وبند امپرياليسم وفئوداليسم ،دموكراسی غرب و بنيادگرائی اسالمی ،پی
ميبريد .حاميان داخلی كرزی كه رسما ً پشتيبانی شانرا از او اعالم كردند قرار
ذيل است:
١ـ جميعت اسالمی افغانستان به رھبری برھان الدين ربانی ،بنيادگرای جنگ
طلب.
٢ـ اتحاد اسالمی افغانستان به رھبری عبدالرسول سياف ،بنيادگرای وھابی
جنگ طلب .
٣ـ جبھۀ نجات اسالمی به رھبری صبغت اله مجددی بنيادگرای سنتی ـ فئودال.
٤ـ محاذ ملی اسالمی به رھبری پير گيالنی ،اشرافيت روحانی سلطنت طلب ـ
فئودال .
 ٥ـ حركت انقالب اسالمی به سخنگوئی مولوی جليل اله بنيادگرای سنتی
فئودال.
٦ـ كميسيون رھبری وقوماندانان حزب اسالمی حكمتيار بنيادگرای جنگ طلب
و ويرانگران معروف.
 ٧ـ حركت اسالمی به رھبری شيخ آصف محسنی بنيادگرای شيعه.
 ٨ـ حزب وحدت اسالمی به رھبری كريم خليلی بنيادگرای شيعه.
 ٩ـ سلطنت و وابستگانش كه حمايت شانرا از آ صفی و سيرت گرفتند و به
كرزی دادند.
 ١٠ـ افغان ملت ،سوسيال دموكرات غربی متھم به پشتونگرائی.
 ١١ـ بقايای پرچم درنھادھای جديدالتاسيس.

 ١٢ـ اسماعيل خان والی سابق ھرات تفنگساالر و بنيادگرای طالب نما.
 ١٣ـ برادران احمد شاه مسعود.
 ١٤ـ قاضی امين وقاد معاون گلبدين ،بنيادگرای ديوبندی.
 ١٥ـ عده ای رھبران واعضای طالبان.
درين ليست تمام تنظيم ھا ی جھادی پشاوری و رھبران شان ،تمام
بنيادگرايان مسلح به دون استثنا ـ و تنظيم ھای مشابه مطرح شيعۀ ساخت ايران
كه مشتركا ً وطن مارا ويران كردند ،مردم آنرا به خون كشيدند وحوادث خونين
كابل ،مزار ،ھرات و جاھای ديگررا آفريدند و نمايندگان تيپيك ُمتشكل وآگاه
فئوداليسم وفوندامنتاليسم ھستند ،به حمايت از كرزی برخاسته اند وكرزی ھم
كمافی السابق در زد وبند وتبانی با آنھا كار كرده و كارميكند .تا بھترين نمونۀ
تبانی امپرياليسم وفئوداليسم ،دموكراسی غربی وبنيادگرائی اسالمی ،وھمسوئی
سرمايۀ جھانی و تروريسم جھانی را به نمايش بگذارد .حال ھنوزھم اگر كسی
دراين پيوند ناميمون شك دارد ،ديگر يقينش محال است ،چون اويا نمی خواھد
غرضی دارد و يا مشكل فھم و درك دارد و
واقعيت را بپذيرد ،كه درينصورت َ َ
نمی تواند به فھم مسايل گويا و روشن اجتماعی دست يابد ،كه دراين حال
مرضی دارد ،واال بدون غرض و مرض ميتوان اين پيوند را واضحأ ديد .اين
حمايت گستردۀ حاكميت تفنگساالر ومتشكل ارباب ودالل با ھمدستی وحمايت
گستردۀ سياسی ـ اقتصادی امپرياليسم از كرزی ،دليل اصلی است كه از پيش
معلوم بود كه كرزی برندۀ انتخابات است .بد نيست درين رابطه به تبصره ای
يك نشريۀ آلمانی گوش فرا دھيم :
نشريۀ  Die Welt Kompaktكه درآلمان با تيراژ وسيعی پخش ميشود
تبصره ای تحت عنوان “رسوائی درافغانستان” به تاريخ  ١١.١٠.٠٤به قلم خانم
 Sophi Mühlmannنوشته است .خانم نويسنده درمورد انتخابات رياست
جمھوری افغانستان مينويسد :
“اين يك رسوائی بود ،ملل متحد وامريكا ،عليرغم سر و صداھای زياد شان
در بارۀ انتخابات ،حتی نتوانستند گروه گردانندگان انتخابات رسوای شانرا به
مبادی كار آشنا بسازند”.
“ قبل ازينكه نتيجۀ ھمين انتخابات قابل اعتراض معلوم شود حامد كرزی
خودش از پيروزی خود صحبت ميكند”.
نويسندۀ تبصره می افزايد“ :غرب و به ويژه امريكا سياست افغانستان را
چون بازيچه ای در دست خود گرفته اند .دربازی انتخابات شان بدون اينكه
نتيجۀ بازی به پايان رسيده باشد ،برندۀ مطلوب شانرا اعالن ميكنند .با آنكه
مردم افغانستان بيخبر از پشت پرده با شور وشوق داخل بازی شدند ،ولی
امريكا وھمراھانش حق رای دھندگان افغان را به بازی گرفتند”.

نشريه مينويسد“ :افغانستان ھم اكنون در چنگال امريكا است و اوست كه
برای ملت افغانستان سرنوشت تعيين ميكند”.
دليل دوم“ پيروزی كرزی” با وجود تمام تبصره ھا ،حال چه مردم از پشت
پرده باخبر باشند و يا نباشند ،استقبال مردم از انتخابات و ريختن رای شان در
ضديت با تفنگساالران درصندوقھا است .با آنكه به قول اعالميۀ“سازمان حقوق
بشر و دفاع از محيط زيست”" ،درانتخابات مردم تھديد به رای دادن به اين وآن
شده اند و از احساسات قومی مردم استفاده شده" ،وتقلبھای فراوانی صورت
گرفته )اگرغيراين ميشدعجيب بود( ،با آنھم به ھرشكل و قيمتی كه ميشد بايد
كرزی ازصندوقھا بيرون می آمد .اما آيا رای مردم واقعا برای كرزی داده شد؟
پاسخ اين سوال را از مصاحبه ھای مردم به وضاحت ميتوان يافت .آنھا به
صراحت ميگويند :بخاطرنفرت از جنگساالران وتنظيم ھای مربوطۀ شان،
بخاطرترس از به قدرت رسيدن تنظيم ھا وآمدن دوبارۀ جنگھای تنظيمی ،فقط
در تقابل با جنگساالران وتنظيمھای شان رای داده اند ،نه به خاطركرزی .ھم
اكنون تصور بر اين است كه امريكا ومتحدينش بخاطر تامين منافع شان به
صلح نسبی درافغانستان نياز دارند ،لذا جلو جنگساالران سر كش را ميگيرند،
كرزی ھم مطمئن ترين و گوش به فرمان ترين مھرۀ امپرياليسم درين مقطع
است .لذا مردم برای آرامش نسبی خود و مھار كردن جنگساالران به كرزی
رای داده اند .به عنوان تخيل اگرالترناتيو ديگری كه توان مھار كردن
جنگساالران را ميداشت و كشور را دور از تسلط بيگانگان به آرامش سوق
ميداد ،چه بسا كه رای مردم نصيب او ميبود.
واما چنين رای دادن ھائی كه درضديت با يكی ،به ديگری كه آنھم مطلوب
نيست ،رای داده شده درجاھای ديگرنيز اتفاق افتاده است .باری در انتخابات
ايران دراولين دورۀ رياست جمھوری خاتمی ،مردم ميگفتند ما ميدانيم كه
خاتمی ھم آخند است ،ولی ھم اكنون در ضديت با عبداله “نوری” كه تندرو
است به خاتمی رای ميدھيم ،چون كس ديگری در ميدان نيست ،به اين ترتيب با
رای خود انتخاب نمی كنيم فقط تندروھارا رد ميكنيم .يامورد  CDUو
SPDرا كه ازآلمان مثال آوردم ،مردم ميگفتند درضديت با يكی به ديگری
رای داده اند و اين به معنی تائيد آن ديگری نيست.
بنا ً حضور نسبتا ً گستردۀ مردم در انتخابات و دادن رای شان به كرزی،
نفرت مردم ما را از تنظيم ھای جھادی وجنگساالران بيان ميكند نه تائيد كرزی
را ،وما شاھد خواھيم بود كه باز كرزی جز در زد وبند با ھمين ھا )شايد با
تعويض مھره ھا( و تامين منافع مشترك دوطرف تبانی ،كار ديگری از
پيش َن ُبَرد .يقينا اگر كسی بيش از حدش پايش را دراز كند ويا زياده خواھی

كند ،نمايندۀ بوش آقای خليلزاد آنرا تحمل نكرده وبه قول خودش “قف پائی ور
خواھد داشت ” .ورنه در اساس ھمه رنگ ونيرنگ است.
وبه قول شاعری:
ھمه جا دوكان رنگ است ،ھمه رنگ ميفروشند
دل من به شيشه سوزد  ،ھمه سنگ ميفروشند
دل كس به كس نسوزد  ،به محيط ما به حدی
كه غزال چو چه اش را ،به پلنگ ميفروشد

قسمت ھفدھم:
و ضيعت نيروھا ی سيا سی ـ ا جتما عی
افغانستان قبل از كودتای ثور  ١٣٥٧ش خلقی ـ پرچمی ھا ،كشوری بود
عقب نگھداشته شده كه درآن نظام سلطنتی خانوادگی حاكميت ميكرد) جمھوری
داؤدخان نيز ادامۀ آن است ( .اين نظام كشور را در بد ترين شرايط زندگی
سوق داده بود كه برمبنای يك جامعۀ فئودالی ـ قبيله ای استوار بود .نفوذ
سرمايه ھای خارجی استعماری درين كشور نطفه ھائی از صنعت مونتاژ،
بانكداری و تجارت خارجی وابسته را ايجاد كرده بود كه دركنترل تاجران دالل
و واسطه قرار داشت .اين نفوذ خصلت جامعه را به يك جامعۀ نميه فئودالی ـ
نيمه مستعمره تغيير شكل داده بود .از نھادھای اوليه ای كه سرمايۀ دالل به
كمك دولت در دست داشت ميتوان از “شركت سھام افغان” نام برد كه به كمك
دولت نادر شاه توسعۀ بيشتر يافت تا آنجائيكه بر تجارت داخلی مسلط شد وآنرا
درانحصارگرفت .رشد اين شركت و انحصارگرائی آن عمالً مانع رشد تاجر
ملی شد .ھمچنان “شركت اصالح” كه صدورگياھان طبی و كيمياوی و ميوه را
درانحصار گرفت و“ازكارسايرتجار و حتی مردم عادی درين زمينه شديداً جلو
گيری كرد” .اين شركت ھا كامالً در پيوند با استعمار و تابع منافع آن بودند و
در داخل ازحمايت دولت نادرخان به طور كامل برخوردار ميشدند .اين
شركتھای وابسته به امپرياليسم عامل ورشكستگی تعداد زيادی تجار ملی و
خرده مالك شدند و نفوذ امپرياليسم را دركشور تسريع كردند .ھكذا انحصارات
بانكی نيز درپيوند با امپرياليسم دركشورما فعاليت داشتند .شرح تفصيلی اين
موارد درحوصلۀ اين نبشته نيست .غرض از اشارت مختصر اين بود كه بدانيم

حاكميت كشور در سيطرۀ ارباب زمين و تاجردالل وابسته به امپرياليسم
قرارداشت.
درافغانستان در دوران سلطنت از احزاب سياسی رسمی خبری نبود و
ظاھرشاه تاآخرين روزھای سلطنتش قانون احزاب را توشيح نكرد .اتحاديه ھای
صنفی ھنوز شكل نگرفته سركوب ميشد .درنھايت جامعه در يك نوع ركود ھمه
جانبۀ سياسی ،اجتماعی و اقتصادی به سرمي ُبرد ،مردم از ابتدائی ترين آزادی
ھای سياسی محروم بودند .مبارزات مشروطه خواھی سركوب و مشروطه
خواھان اعدام شدند .بعداً مبارزات دمكراتيك درسالھای  ٣٠ھجری شمسی
نھادھا و حركاتی را به وجود آورد ولی سركوب شد .در دھۀ  ٦٠ميالدی يا
دھۀ  ٤٠شمسی كه جنبش ھای رنگارنگ سياسی ـ اجتماعی جھانرا فرا گرفته
بود و از گوشه و كنارجھان شور و ھلھلۀ آزاديخواھی سر داده ميشد.
دركشورما ھم قانون اساسی نيمه بندی به وجود آمد كه درآن از برخی آزاديھا
نام برده شد .مردم به ويژه نسل جوان كه خواسته ھايشان درگلو گره شده بود،
به بيرون ريختند و اينجاست كه به حضور جريانھای سياسی علنی وتظاھرات
خيابانی وسيع برميخوريم .ولی ھيچ يك ازاين جريانات تشكيالت الزمۀ شانرا
نداشتند.
مالكان بزرگ ارضی و اربابان كه درين كشور تيپ خاص وعقبمانده ای
خودرا دارند و نبايد آنرا با فئودالھای اروپائی قرون وسطی مقايسه كرد ،به
نحوی پايۀ سلطنت را ميساختند وسلطنت نيز تامين منافع شانرا به عھده داشت.
مناسبات ايجاد شده در روستا معجون مركبی بود از مناسبات فئودالی ـ بردگی
استعمارزده .دربسياری از مناطق دور از مركز ،دھقان نه تنھا كشتمند كه بردۀ
ارباب ھم بود .دھقان مثل ابزار دراختيار مالك زمين قرار داشت و از كار
توانفرسايش حتی لقمۀ نان شكم سيرھم به او و فاميلش داده نميشد .اومجبور
بود ھمه ساله از اربابش جھت قوت اليموت “ قرض” بگيرد و بدين ترتيب
مقدار زيادی گويا قرضدار ميشد كه آنرا دربرخی جاھا “ته قاوی” ميناميدند و
دھقان ھرگز امكان آنرا نمی يافت كه اين قرض را بپردازد ،لذا مادام العمر در
گرو خان و ارباب محل ميماند .با كوچكترين سرپيچی از فرامين ارباب لت
وكوب ميشد ،به زندان ارباب كه درداخل ديوارھای قلعه ھا و داخل طويله ھا
ساخته شده بود ،انداخته ميشد .و بعضا ً زير جزاھای غير انسانی ارباب جان
ميداد .بنا برروايات مردم محل حتی نمونه ای را داريم كه دريكی از واليات
غرب افغانستان ،رعيت مظلوم به جرم نا فرمانی از ارباب بردرختی نشانده
شده و بسته شد و زير درخت را به امر خان مواد سوخت گذاشته آتش زدند ،آن
انسان بی پناه پيش چشم جماعت زنده زنده ميسوخت و سردار يعنی خان يا
فئودال با ساز و ُسرنا آنرا به تماشا نشسته بود ولذت ميبرد .ھمين سردار وخان

به دربار سلطنت پيوند داشت وسناتورانتصابی شاه بود .او در برابر ھيچ قانون
ويا مرجع قانونی ھم حساب ِده ومسئول نبود ومراجع دولتی ھم به كارش
“مداخله” نميكردند؟ !
فئودالھا برای پيشبرد مقاصد شان تشكيالت ويژۀ سياسی نداشتند ،تبليغات و
پيامھای شان را از طريق عده ای ازامامان مساجد كه نان خور و توابع گوش
به فرمان وتوجيه گرشان بودند ،با رنگ و روغن دينی به مردم ميرساندند.
نادرشاه با نھادينه ساختن تبليغات ازاين كانال اين امتياز را برای فئودالھا و
دربارخود جنبۀ دولتی و به اصطالح قانونی داد و در“چاردھم قوس ١٣٠٨ش
جميعتی بنام  /جميعت العلما /دركابل تاسيس كرد” .و بعد از آن در اوايل ماه
دلو١٣٠٨ش اليحۀ تبليغ را از طرف وزارت عدليه نشر كرد كه درآن
“ھرگونه تبليغ و خطابه را دراجتماعات مذھبی بخصوص روزھای جمعه
ازوظايف روحانيون )روحانيونی كه اھليت آنھا به تصويب جميعت العلما
رسيده باشد( ميدانست ومحدود به آنھامينمود”) .(٤٨و روحانيت مبارزحق تبليغ
نداشت.
اينجاست كه سلطنت حامی فئوداليسم و روحانيت مرتجع وسيلۀ توجيه آن
ميشود .ھم اكنون نيزعين ھمين نمونه را داريم تنھا فقط نام آن از جميعت العلما
به “شورای علما” تغيير كرده است .شورای علما ھم عمالً در خدمت توجيه
عقبگرائی و دفاع از ارباب قدرت قرار گرفته و ابزار تبليغاتی شان است.
دربرابر ھر دگر انديشيی اعالميه ميدھند وحكم تكفير صادر ميكنند و ستره
محكمه ھم پشتوانۀ دولتی شان است .يقينا ً اگر اھداف شان بطور دلخواه شان
عملی نشد مثل سابق آنرا با نيروی مسلح شخصی يا دولتی اعمال ميكنند .جای
دارد كه درينجا از روحانيون مبارزی چون مال محمد سرورواصف ،اين
پيشتازمشروطيت ،به بزرگی ياد كنيم و به روح شان درود بفرستيم.
گفتيم درگذشته فئودالھا برای پيشبرد مقاصد شان تشكيالت ويژۀ سياسی
نداشتند .در دھۀ قانون اساسی تالشھائی از طرف اخوان المسلمين بين المللی
صورت گرفت كه در افغانستان نيز شاخك ھای برايش بسازد ،در دوران
جمھوری داود خان ،جماعت اسالمی پاكستان وحكومت پاكستان عده ای مثل
گلبدين ورفقايش  . . .را دور ھم جمع كرده وآموزشھای تروريستی داده به
افغانستان صادر نمودند؛ ولی درپنجشير و لغمان به دست مردم ضربه خورده و
واپس به پاكستان فراركردند.
فقط كودتای شوم و بدفرجام  ٧ثور پرچمی ـ خلقی ھا كه باخصلت غليظ
وابستگی اش خشم ھمگانی را برعليه خود بر انگيخت زمينۀ سرباز گيری از
اقشار واليه ھای عقبماندۀ جامعه را با سوء استفاده از احساسات مذھبی مردم،
برای وابستگان سياسی فئوداليسم و تاجران دالل مساعد ساخت .آنگاه است كه

سمارق وارتنظيم و گروپ ساخته ميشود و توسط امپرياليسم و ارتجاع منطقه
سازماندھی شده و تا دندان مسلح ميگردد .ازآن به بعد تنظيم ھای جھادی
مدافعين متشكل و مسلح منافع فئودالھا بوده وھستند و در زد وبند با بورژوازی
دالل و امپرياليسم برای چاپيدن جامعه عمل ميكنند .حكومت جھادی ھا و طالبان
نمونه ای تيپيك حاكميت فئوداليسم و دالالن اجانب برزندگی كشور ما به حساب
ميآيد كه ثمرات تلخ اين حاكميت ھا به قول مردم “برای ھفت پشت ما” كافی
است ،تا مايۀ نفرت شود.
ولی گاھی اوقات خيره سری عده ای و فراموشكاری عده ای ديگر بحدی
است كه فرمولھای جامعه شناسی و نورمھای منطقی از محاسبۀ آن عاجز
ميماند و نمی داند كه باز برچه مبنا ومعياری خيره سران آزمون شده ازھمه
ميخواھند كه گذشته را نا ديده بگيرند و به باورھای آنھا وعملكرد آنھا صحه
بگذارند؟ و حتی ميخواھند كه جلوداری ساختن آينده را به آنھا بسپارند؟؟
و بازعده ای چگونه به ھمين زودی ھا ممكن است اين ھمه رنج ومصيبت
تحميل شده برخود وجامعۀ خودرا فراموش كنند و بار ديگرآزموده را بيازمايند؟
نه! نبايد چنين كرد ،اينھا ھمانند كه بودند ،منتھا بعدازاين دوران بيش ازدو دھه
جنگ قشر طفيلی جنگساالريكه فقط از ِقَبل جنگ وغارت به مال و زمين
وسرمايه ای دست يافته اند به آنھا اضافه گرديده است كه خطررا بيشتر ميكند.
نيروھائی كه وابسته به سرمايه داری جھانی ھستند وحيثيت دالل را
درجامعۀ ما دارند ،آنچنانكه تاحال ديديم درزد وبند با مالكان بزرگ زمين
واشرافيت قبيله ای و روحانی عمل كردند وعده ای زياد شان درھمين تنظيم
ھای جھادی بسيج شدند .عده ای ھم دركنار سلطنت باقی ماندند ونقش وساطت
بين طبقات حاكمۀ جامعۀ ما و امپرياليسم جھانی را بازی ميكنند كه گاھی شريك
حاكميت ھم ميشوند.
ولی يك قماش ازاين دالالن واسط ديروزھمان حاكمان جبار وخونريزخلقی ـ
پرچمی ھستند كه برای تامين منافع ارباب شوروی شان وتحميل اجباری
حاكميت خود بر جامعۀ ما شھر و روستا را ويران كردند و به خون كشيدند
وھيچ دست كمی از تنظيم ھای جھادی ندارند .تجربۀ حاكميت وحشی آنھا نيز
بايد برای نسل ھا درحافظۀ تاريخ ما بماند و مبادا با بيماری فراموشی به تكرار
آن جنايات اجازه داده شود .اين قماش ھم اكنون در تالش چسپيدن به
استعمارگران ،به ويژه متجاوزين امريكائی ،ھستند و حاضراند پای ھر سندی
را امضا كنند .و به انجام ھر عملی تن بدھند .اينان كه يكی از عوامل عمدۀ
بدبختی ھای موجود دركشور ما ھستند ،با ظاھر فريبگر و مدرن ،با دريشی
ونكتائی ،باطنی بسيار وحشی به نمايش گذاشتند .تا پای دامن زدن به آتش قوم
بازی و تا مرز تجزيۀ افغانستان پيش رفتند وھم اكنون نيز چنين ميكنند .بخشی

از آنھا بازھم تحت حمايت خارجی ھا تشكالتی را به رھبری جنايتكاران
معروفی چون تنی ،وجنرال علومی وغيره سرھم بندی كردند تا بتوانند
درمعامالت و زد وبندھا سھيم شوند .مردم ما ،به ويژه نسل جوان ما بايد اين
خطررا جدی بگيرند ،باالخص صفوف سابقۀ پرچمی ـ خلقی كه درگذشته
فريب خورده بودند ،نگذارند كه رھبران جنايتكار خلق و پرچم از ميان شان
سربازگيری كنند وآنھارا قربانی اغراض شوم خود بسازند .اين صفوف بايد با
دوری از رھبران درعمل به صف مردم به پيوندند و رھبران جنايتكار و
معامله گررا افشاكنند.
بنا ً اگر بخواھيم ازترمنولوژی جامعه شناسی علمی استفاده كنيم با
درنظرداشت واقعيت كنونی ،جامعۀ ما خصلتا ً يك جامعۀ مستعمره ـ نيمه
مستعمره ونيمه فئودالی است .كه درآن تسلط امپرياليسم مشھود است ،به حدی
كه قضايای ولسوالی ھای دورافتاده ای مثل شيندند را ھم آقای خليلزاد
سفيركبيرونمايندۀ رئيس جمھور امريكا شخصأ و درسفر به آن منطقه حل
وفصل ميكند ،مسايل مھم كشوری را كه كامالً وبال استثنا.
خليل زاد بدون ھيچ شبھه وشكی “حاكم امريكائی افغانستان“ است .اما اين
حاكميت درزد وبند با نيروھای حاكم بومی يعنی مالكان عمدۀ زمين )واشرافيت
جنگی ھمراه شان( و تاجران بزرگ دالل ،كه ھمه يا درتشكالت معينی منظم
اند ويا تشكالت ويژه ای خود را ميسازندِ ،اعمال ميشود .لذا فورمول سادۀ
حاكميت فعلی در افغانستان چنين است :
امپرياليسم  +مالكان عمده ی زمين  +تاجران دالل وابسته = حاكميت
اين سه نيروی ذكرشده درپيوند باھم تمام شاھرگ ھای اساسی اقتصادی
كشور را دردست دارند .سيستم سياسی ،قضائی مثل حكومت ،قوۀ قضائيه،
ارتش ،پوليس ،موسسات فرھنگی و  . . .در زيرسيطرۀ شان است و كشور
را درھمه عرصه ھا درجھت منافع مشترك خود رھبری ميكنند و لذا نيروی
مسلط حاكم بركشورھستند.
نيروھای بينا بينی خصلتا ً متزلزل كه درجريان حوادث بعضا ً از نظر
اقتصادی متضررشدند و برخی ھم ازحاشيۀ نيروھای حاكم بھره مند گرديدند.
درساحۀ سياسی نيز متناسب با طبيعت شان پيوسته جبھه عوض ميكنند وطی
سالھای متمادی نتوانسته اند يك تشكل كارآ و دوامداری را برای خود سرھم
بندی كنند ،يا اينكه يك سياست وخط مشی پايداری را تدوين وعرضه كنند.
درپراكندگی و سرگردانی گاھی عدۀ شان به دامن تنظيمھای جھادی ـ مليش
می افتادند و برخی از سلطنت معزول ھواداری ميكنند .دراين تازگی تالشھائی
صورت ميگيرد كه جمعی از آن دورمحور كرزی خودرا جمع وجور كنند.

قشرمعينی از نيروھای بينا بينی حزب افغان ملت را محور ميدانند و از
ديگران ميخواھند كه به آنھا به پيوندند ،ولی چون از يك جھت متھم به
گرايشات قومی ھستند و ازجھتی ھم در وابستگی به حاكميت قرا رگرفته اند،
برای جذب وسيع توفيقی ندارند.
گروه ھای خورد و ريزی ھم ازين طيف ،به ويژه بخش متعلق به خورده
مالكيت آن ماشاﷲ ھمه روزه متشكل ميشوند و پراكنده ميگردند ،تاھنوز قادر
نشدند با يك برنامۀ روشن و يك تشكل واحد داخل معادالت و مناسبات
اجتماعی بشوند .عمده ترين خصيصۀ اين نيروھا اينست كه درتشخيص
خصلت جامعه ناتوان ھستند ولذا نميتوانند جای خودرا درست بيابند .نمی دانند
كه دركنارحاكميت قراربگيرند و يا دراپوزيسيون آن .به كارھای ُپرسروصدا،
به ويژه كنفرانس ھا ی مطبوعاتی و مصاحبه ھای راديوئی دلخوش ميكنند و
طرح مشخصی ندارند .عده ای محدودی ازينھا حزب سازی وتدويركنفرانس
ھاراوسيله ی معاش ساخته اند ،حزب شان دوكان تجارت و سخنرانيھا يشان
متاع اين دوكان است.
درين ميان ھستند عده ای زيادی كه دل شان واقعا ً برای وطن شان می تپد
و درد را ھم ميدانند .اما با مطلق ساختن اوضاع جاری يعنی مطلق ساختن
قدرت حاكميت و مطلق ساختن ضعف مردم ،دچار نوعی ياس ،دلشكستگی
ونااميدی ميگردند .ھم اكنون نمی توانند باور كنند كه نيروی تحول طلب ميتواند
با كار درست ومنظم ،متناسب با شرايط ،نيروی بدرد بخور وعملورزی را
ايجاد كند و با آن درجامعه مؤثرواقع شود .اين تيپ دلسوزنيز با اين مطلق
سازی اش به سردرگمی افتاده است ،چه واقعيت موجودرا جاودانه می پندارد
وجرئت روياروئی جھت تغيير آنرا به خود نميدھد ولذا وارد عمل مناسب و
دگرگون ساز نمی شود .اين طيف اجتماعی چند مسئله را ناديده ميگيرند :
اول اينكه ھر واقعيت حاكم ومسلطی برجامعه ،به دليل تسلطش برحق و پايا
و جاودانه نيست .چه بسا واقعيات فاسد و خالف حركت و روند تكاملی زمان به
زور و ناحق برجامعه تسلط پيدا كرده باشند .چنين واقعيتی عليرغم تسلطش
ناحق ،ميرنده ،و محكوم به نابودی است .ھرچند كه ظاھر بالنده نشان ميدھد و
چنگالھايش را محكم كرده است .نمونه ھای آنرا طی ھمين بيست سال واندی به
وضوح ديديم“ .انقالب شكست ناپذير ثور” را مگر عده ای درسرآغازش ابدی
نمی پنداشتند؟ چه شد و به كجا رفت؟ قدرت ھا وحكومات زورگوی ،وحشتزا و
ساطوربدست جھادی ھا كه درآن زمان “كلمه را سر مردم چپه ميخواندند” و
پشتوانۀ امريكا ومتحدينش را ھم داشتند ،چه شدند؟

طالبان با ادعای حاكميت خدائی و پشتوانۀ وسيع خارجی ھا به چه سرنوشتی
مواجه شدند؟ درآغاز تسلط ھيچ كدام شان ،كسی اين گونه زوال شانرا پيش بين
نبود .ولی تاريخ ُمھرزوال را برپيشانی شان كوبيد .شرايط موجود ھم اينچنين
نمی ماند و به قول مردم “اينھم ميگذرد”.
دوم اينكه نبايد فراموش كرد كه رسالت نيروی تحول طلب آگاه درجھت
دھی اوضاع به سود مردم وعملكرد درجھت منافع بالندۀ مردم است .واين كار
آسانی نيست .جريان عمل دگرگون سازاست كه جرئت و شھامت بر خورد به
واقعيت فاسد را به وجود می آورد وانسانرا به دگرگونی ھای سازنده تر
رھنمون ميشود ،وحتی راه تازه ميگشايد .ازاين سخن ھرگز “آب را نديده موزه
كشيده” تعبيرنشود .واقعبينانه و واقعگرايانه ولی درحركت موثر ومفيد ،نه
درايستائی و به خود فرورفتن يا واقعيات فاسد را سجده كردن.
نيروھای بينا بينی زمانی ميتوانند به عمل مؤثر دست زنند كه پشتوانۀ مردم
محروم ونيروھای ترقيخواه جامعه را باخود داشته باشند واين ميسرنيست ،مگر
اينكه درجھت منافع اكثريت خود را توجيه و سازماندھی نموده وعمل كنند .ھم
اكنون كه جامعه از وجود تشكالت واتحاديه ھای صنفی وتشكالت ترقيخواه
كارآ محروم است و داد و ستد كوچك حاكم در بازار نيز بر تعداد خورده مالكان
افزوده است ،نيروھای بينا بينی زمينۀ مساعد ايجاد تشكالت متعدد را دارند كه
درصورت ايجاد چنين تشكلھائی به سودمردم گام بزرگی درجھت كارھای
سازنده تر درآينده برخواھند داشت.
نيروھائی كه خود را نيروھای پيشرو ومترقی مينامند و روزی و روزگاری
مدعی بودند كه نمايندۀ منافع زحمتكش ترين وانقالبی ترين گروھھا واليه ھای
تحِمل ضربات فراوان شده اند واكنون
اجتماعی ھستند درنتيجۀ عوامل متعدد ُم َ
دربدترين حالت پراكندگی تشكيالتی ،بحران فكری و سردرگمی سياسی و يك
حالت انحالل ھمه جانبه بسر ميبرند .حريفان شان ھر گونه شكستی دربخشی از
جنبش را و يا درسطح جھانرا ،شكست ايدئولوژيك اين نيروھا می شمارند وآنرا
به حدی بزرگ ميسازند كه برخی از درون خود اين نيروھا نيز به چنين
تبليغات سوئی تن در ميدھند وكاسه وكوزه را برسر فالن متفكر ويا فالن
انديشمند متوفی كه سالھاست ازجھان رخت بسته است ميشكنند .به طور مثال
عده ای مطرح ميكنند ،ھمينكه سازمانھا و نيروھای انقالبی نتوانستند جنبش
رھائيبخش مردم ما را برضد شوروی سابق و ُعمال خلقی پرچمی اش رھبری
كنند و باالتر از آن الترناتيو قدرت شوند ،اين خود شكست انديشه وسياست و
آرمان و راه و رسم نيروھای انقالبی است .ولی مدافعين اين نيروھا ميگويند:
منقدين توجه نميكنند كه درجريان مقاومت مردم ما عليه شوروی ،افغانستان
بزنگاه ونقطۀ تالقی و تصادم تضادھای جھانی شد .دريك جناح سوسيال

امپرياليسم شوروی ومتحدينش و درجناح ديگرتمام امپرياليستھا ی غربی به
رھبری امريكا بامتحدين مرتجع جھانی ومنطقه ای شان قرار گرفتند و با مسلح
ساختن و گسيل ھزاران ھزار ويرانگر و تروريست بنيادگرا ازسرتاسرجھان به
ھمراھی شقی ترين وعقبگرا ترين عناصر بومی در وجود تنظيم ھای
بنيادگرای جھادی ،جلواين جنبش را ازدست مردم و نيروھای مردمی به زور
ربودند .و آنرا به گمراھی ھا و انحرافات متعدد كشاندند .اينھا ميگويند نيروھای
تازه دم پيشرو وبدون ھيچ امكان مالی ـ تسليحاتی مانند كودكی بودند كه
درمسير سيالب لجن قرار گرفته باشند .اين سيالب لجن ھمه چيز جامعۀ مارا
ويران كرد و نيروھای پيشرو جامعه نيز آماج اين سيالب ويرانگربودند.
اكثريت تشكيالت شان ،شخصيت ھای شان و سياست ھای شان زير ضربت
قرارگرفت و ترور شد .انقالبی كه نيروھای پيشرو درنظر داشتند وبه خاطر
تحقق اھداف آن جان نثاری كردند و قربانی ھای بزرگی را متحمل شدند “به
سمتی چرخيد كه ضدانقالبيترين وقايع روزگار شد”  .ولی اين پايان تاريخ
نيست وجامعه ھم به آخرين نقطۀ تطور و تحول خود نرسيده است .تازندگی
وھستی باقی است ،تطور و تحول را به خود ھمراه دارد ،نيروھای پيشرو نيز
ميوه ای ازاين اوضاع برچيده اند“ ،ولی ازدرخت معرفت و نه از درخت
حيات” .اين نيروھا ميگويند درنتيجۀ چنين معرفتی دريافته ايم كه نيروھای
ترقيخواه نه ازدنباله روی و سر فروگذاشتن دربرابر حوادث موجود بجائی
ميرسند و نه ازجھيدن از واقعيات و با آرمانگرائی حاشيه روانه وصوفيانه .فقط
با درنظر داشت وشناخت واقعيات وبھره گيری از مساعدت ھا ومبارزه با آنچه
نارواست ميتوان به بالندگی رسيد وادعای پيشروبودن وترقيخواه بودن كرد.

قسمت ھژدھم
چه ميتوان كرد ؟
نتيجه اينكه :بزبان ملی دموكراتيك كشورما درسيطرۀ نيروھای
اشغالگرخارجی و نيروھای عقبگرای وابسته به آنھاست .اين نيروھای حاكم به
وسيلۀ زر و زور و تزوير و درحمايت يكديگر كشور را زير سيطره گرفته اند.
ھيچ يك از آنھا به منافع ملی ما عمل نميكنند ،بلكه خصلتا ً وعمالً درپی چپاول
وغارت آن ھستند .ھيچ يك ازاين نيروھای حاكم به دموكراسی باور ندارند و

نمی توانند به نيروھای ملی ودموكرات اعتماد واطمينان كنند .برعكس به شيوه
ھای مختلف جلو رشد و تكامل نيروھای ملی ودموكرات را ميگيرند .تجربۀ
ھمين سه سال و اندی نيزاين امر را اثبات كرده است .لذا تصور اينكه از
حاشيۀ اين حاكميت به نيروی واقعا ً ملی ودموكرات چيزی برسد ،تصوری
واھی وخيال باطلی بيش نيست .واگر كسی بخواھد نيروی ملی و دموكرات
باشد و اين نام با ماھيت وعملكردش بخواند ،بايد به استقالل كشور اعتقاد داشته
باشد .چون شرط اول نيروی ملی بودن ،اعتقاد به استقالل كشوراست ،واين امر
اتومات به نفی اشغال كشور توسط اجانب منجرميشود .وقتی نيروی ملی طبق
ماھيتش استقالل خواه است امپرياليسم اشغالگر كشورش ،او را مخل سيطرۀ
خود می بيند و درتقابل به آن قرار ميگيرد ،بدين اساس ھرنيروی واقعا ملی،
ماھيتا ً بايد ضد استعمار و درنھايت ضد امپرياليسم باشد.
پس نيروھای ملی ما ،اگر ميخواھند ملی باشند ،يكی از نيروھای باالقوه ای
ضد تجاوز كنونی به حساب می آيند و بايد خواست استقالل كشور را در برنامه
وعمل شان بگنجانند و برای تحقق آن به شيوه ھای مقتضی عمل و مبارزه
كنند .نيروی دموكرات بودن نيز اولين الزمه اش ضد استبداد بودن واعتقاد
داشتن به حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان بدون مداخلۀ اجانب و
نيروھای وابسته به آنھا است.
وقتی بركشور و مردمی نيروھای وحشت آفرين تروريست جھادی ـ طالبی
به دست اجانب و به زور پول واسلحۀ اجانب تحميل ميشوند ،و وقتی كشوری
به زور توپ و تانك وھوا پيما و راكت توسط اجانب اشغال ميشود ،ديگر حق
تعيين سرنوشت مردم زير پا گذاشته شده و به آن مردم استبداد روا داشته شده
است .نيروی واقعا ً دموكرات نه تنھا نمی تواند و نبايد به چنين ستمی تن در
دھد كه بايد با آن بستيزد .اينجاست كه امپرياليسم ومتحدين عقب گرا ی تفنگ
بدوش آن در تناقض ماھيوی با دموكراسی و نيروی دموكرات قرارميگيرند .لذا
دشمنی امپرياليسم با نيروھای ملی دموكراتيك واقعی ،دشمنی ذاتی وماھيوی
است و نيروھای ملی و دموكرات بايد تصوراينكه از َنطع چركين امپرياليسم
ومتحدين مستبد و ضد دموكراتيك آن بوی دموكراسی به مشام شان ميرسد ،به
دوربياندازند .چون اين نيروھای حاكم ماھيتا ً و ذاتا ً نمی توانند خود را با ارزش
ھای دموكراسی دم ساز كنند .چه ،در تطبيق دموكراسی ھستی و وجود
امپرياليسم واستبداد به خطرنابودی مواجه ميشود.
پروفيسور  C. B. Macphersonانديشمند كانادائی از دانشگاه تورنتو
دموكراسی را چنين تعريف ميكند:
“دموكراسی درمعنای عام آن ،يعنی فرصت ھای برابر برای ھمه ،مشاركت
بی قيد وشرط انسانی درتعيين سرنوشت خود ،و باالتر ازھمه ،رھائی انسان از

قيد سرمايه و فشارھای ناشی ازآن كه موجب “ناانسانی شدن” انسان است”.
) (٤٩
آيا ميتوان تصور كرد كه “سرمايه واستبداد” چنين ارزشھايی را بپذيرند؟
يعنی به مردم درھمه زمينه ھا حق برابر قايل شوند وحق تعيين سرنوشت بدھند
و قيد برده ساز سرمايه را از دوش انسان دور كنند؟ پس درينصورت معنی
وجودی خودشان چه ميشود؟ اين ناممكن است .اينجا ست كه نيروی دموكرات
كشور ،اگرمعنی دموكراسی را ميفھمد ،نبايد آنرا درحاكميت مشترك امپرياليسم
واستبداد بجويد ،چون درين ُمرداب به صدف دست نخواھد يافت .راه درست
تحقق دموكراسی رفع اشغال و دفع سيطرۀ استبداد است ،و اينرا بايد از
درغلتيدن به دريای مردم و موج مبارزات سالم ُجست .پس نيروھای ملی ـ
دموكرات واقعی ماھيتا ً استقالل طلب و دموكراسی خواه ھستند واين خصايص
آنھا را درتقابل با امپرياليسم و نيروھای استبدادی قرارميدھد .اين را
امپرياليستھا بھتراز نيروھای ملی دموكرات جامعۀ ما ميدانند ،به ھمين دليل ھم
است كه حتی به افراد توبه كاری كه سابقۀ ملی ـ دموكرات بودن دارند ،اعتماد
نمی كنند.
وقتی از تقابل ومبارزه صحبت ميشود ،فوراً عده ای اتھام ھمسان وھمسو
بودن با فوندامنتاليستھای ياغی ازسفرۀ ارباب را به طراح نسبت ميدھند و بی
مھابا ُمھرجنگ طلب و ماجراجو را نيز بر پيشانی اش ميكوبند .اوالً كه اين
عادت زشت تعميم يافته ای خلقی پرچميھاست كه ھركسی را كه ھمفكرشان
نبود به اتھامی آلودند .دوما ً اين برخورد محصول تجارب تقابل و مبارزات ضد
تجاوزی در ھنگام اشغال افغانستان توسط شوروی ھا است .كه عمدتا ً شكل
مبارزه ،به مبارزۀ مسلحانه خالصه ميشد و مخالفت فقط جنگ معنی ميداد ،ولی
به نظر من اين برخورد ميكانيكی وغيرعلمی است .چون ھر نيروی تحول
وجھد ومبارزه اش را متناسب با شرايطی وضع ميكند كه
طلب اشكال ِجد َ
درمتن آن قرار دارد .شورويھا به ويژه عوامل خلقی ـ پرچمی شان با ھر كس
باخشونت رفتارميكردند و با كوچكترين سؤ تفاھم مخالفت ،انسانھا را به زندان
می انداختند ،شكنجه ميكردند وبدون ھيچ گونه اثبات جرمی به پوليگونھای
اعدام ميفرستادند .درھمچو جوی ھيچگونه اعتراضی بدون سالح ممكن نبود،
لذا ھرمخالفی بايد مخفی ميشد وجھت وصول به مرامش بايد دست به اسلحه
ميبرد .ازسوئی ھم امريكا و متحدينش برنامه ريزی شده جنگ رادامن ميزدند و
نيروھای وابستۀ خودرا تا دندان مسلح و بطوركامل تربيت نظامی ميكردند چون
ھدف شان جنگ وتخريب بود .حال دركنار دوغول مسلح و بيرحم يعنی
شوروی ومتحدينش و امريكا ومتحدينش و درھياھوی بمب و راكت ھای شان
چه صدائی را ميتوانست كسی بلند كند .بنا ً درآن حالت شكل مبارزۀ مسلحانه يك

شكل تحميلی مبارزه بود كه بر كليۀ نيروھای مخالف رژيم خلق و پرچم و
مخالف تجاوز شوروی تحميل شده بود .اكنون تجاوزگران شيوۀ ديگری را به
كار می برند و با ابزار نرم و با تخدير و اغوا و ژيست ھای رنگ آميزی شده
به استعماركشورمی پردازند .و َدم از دموكراسی و آزادی بيان و آزادی احزاب
وغيره ميزنند.
درچنين حالتی نيروی منقد ومعترض ھم بايد از كليۀ شرايط ممكن تا آنجا كه
ميسر است برای بيان حقايق و روشن ساختن مردم استفاده كند ،تمام امكانات
علنی را به خدمت بگيرد و درافشای نابسامانی ھا ،ناروائی ھا ،زد وبند ھا،
اھداف استعمارگرانۀ متجاوزين وارائه ای خواستھای برحق مردم ازطريق
نشرات ،ميتنگھا ،تظاھرات ،تشكل ھا و  . . .استفاده كند .ولی شرط عمده حفظ
آرمان دموكراتيك ،ترقيخواھانه واستقالل طلبانه است كه ذاتا ً در تقابل به وضع
موجود قرار ميگيرد.
غرض اينكه مبارزه را نبايد فقط دريك شكل آن خالصه كرد ،آنھم ُپرمشقت
ترين و ناگزيرترين شكلش.
البته نگارنده ھرگز به خود حق نميدھد كه به كسی رھنمود كاربدھد ،ھركس
خودش ميداند كه متناسب با وضع خود و آرايش نيروھای جامعه چه شكل
مبارزاتی وچه اشكال تشكيالتی را برميگزيند .چه ھمان گونه كه افتخار
مبارزاتی مربوط كسانی است كه مستقيما ً درآن مبارزه سھم داشته اند ،مسئوليت
مبارزه و تعيين اشكال وشيوه ھای آنرا ھم ھمان قھرمانان به عھده دارند ،نه
كسانيكه باالنشين اند و به اصطالح “عقل چھل وزير” دارند .عرايض بنده
دربھترين وجه تدوين نسبی تجارب است درحدتوان خودم و پيشكش صميمانۀ
آن به پيشگاه مردم رنجديدۀ كشورم.
مبتنی براين اصل از جمعبندی تجارب چندساله ـ بويژه سه سال اخيرـ چنين
نتيجه ميشود كه طی ساليان متمادی تا امروز فقط دو نيروی متشكل ،مسلح
وقدرتمند يعنی امپرياليسم )به شمول سوسيال امپرياليسم سابق( و وابستگانش
)نيروی اول( وفئوداليسم وتنظيم ھا و تشكالت مسلحش )بحيث نيروی دوم(
سرنوشت مارا رقم زده اند و درھرگونه تغيير وجابجائی قدرت ھم جناحھای
مختلف اين دو نيروجا عوض ميكنند .در“انتخابات” لويه جرگه ھا و رياست
جمھوری ھم ھمين دو نيرو اصل واساس قرار ميگيرند ومردم ھم اگر بايد رای
بدھند ،فقط يكی از اين دو نيرو با جناحبندی ھايش مقابل چشم مردم
قرارميگيرد .توگوئی درجامعۀ ما ديگر كسی وجود ندارد ويا توان تبارزازھمه
سلب شده است .تداوم اين وضع ما را در دايره ی خطرناكی مياندازد كه جز
اتالف منابع مادی كشور و زوال ھمه ارزشھای پسنديدۀ انسان متمدن كشور ،از
جمله استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی و . . .چيزديگری درپيامدش ندارد.

نيروھای ملی ودموكرات بايد دريافته باشند كه با اين بی برنامه گی ،پراكندگی
تشكيالتی و نبود يك خط رھنمود كاری فقط ميتوانند وقت تلف كنند و درنتيجۀ
گفتگوھای بی ثمر به تشنج اعصاب مواجه شوند و درنھايت ھم تصور كنند كه
ازآنھا كاری ساخته نيست ،بھتر است يا گوشۀ انزوا اختيار كنند ويا اينكه به
دنبال يكی از دو نيروی حاكم ايزوله شوند .واين فرايندی است فاجعه بار كه
اگر ازآن پيشگيری نشود ھم اكنون شكل ميگيرد.
نيروھای ملی دموكرات اگر بخواھند ازين فاجعه جلو بگيرند ،بايد با تشكل
بھتر و گستردۀ خود بديل سومی را به وجود بياورند كه ملت درميان ھياھوی
دونيروی قدرت ،چشمش به نيروی سومی ھم بخورد .ھمه ای نيروھای
دموكرات خودرا آزاديخواه ،دموكرات و پايبند عدالت اجتماعی ميخوانند .پس
چرا دورھمين محورنتوان تشكالت كوچك ناتوان را بخاطر كارآئی بيشتروبه
سود ملك وملت ويران و دربدر بسيج كرد ويك تشكل بدرد بخوراز آن ساخت.
شخصيت ھای كه ھم اكنون از گزند روزگار دربين نيروھای ملی دموكرات
باقی مانده اند ،ازبھترين ھای جامعۀ ما ھستند .ھرگز دربين نيروھای عقبگرا
به چنين شخصيت ھای توانمندی برنميخوری.
ما اگرازخصايل بد شخصيت نمائی كاذب وشخصيت زدائی ستيزه جويانه و
ناحق وگروھگرائی ھای تنگ نظرانه بگذريم ميتوانيم چھره ھای مطلوب،
صادق ،وطنپرست ،مردم دوست و با دانش و با تدبيری را در بين گروھھا و
دسته ھای مختلف نيروھای ملی دموكرات بيابيم كه به حق شايستگی جلو داری
بسياری از كارھا را دارند .بايد با تكيه به اصل شايسته ساالری به دور شان
حلقه زد و از ظرفيت ھای باالی شان درجھت تحقق آرمانھای مردم مظلوم
وستمكش افغانستان بھره گرفت .چقدر شرم آور است كه نيروھای توانمند
روشنفكر ملی دموكرات آلت دست نيروھای اشغالگر و يا عقبگرا قراربگيرند
وآنھا ھمچون بازيچه ای از آن سوء استفاده كنند .بنا ً ايجاد كميسيونی از
نمايندگان خبره و وحدت طلب كليه نھاد ھا و تشكالت ملی دموكرات غرض
تدوين يك برنامه ای دموكراتيك ھمه جانبه مبتنی بر منافع اكثريت مردم
افغانستان كاری است كه ھمه نيروھای ملی دموكرات بايد برای آن دست به
عمل شوند .درمحوراين برنامه وآئين كاری مورد قبول ھمه ،بايد تشكل
سرتاسری را بمثابۀ بديل سومی در جامعه بنياد نھاد وھم خود وھم مردم را از
سرگردانی ،بی برنامه گی وقحط شخصيت رھانيد .آن بديل به حيث يك نيروی
منسجم با برنامه ميتواند درتمام عرصه ھای ممكن با قدرت و توانمندی حضور
بيابد .نمايندگانش درپارلمان بروند وبه حيث يك اپوزيسيون نيرومند ،درتقابل
آنچه نادرست وخالف منافع مردم است موضعگيری روشن بكنند وطرحھای
سالم خودرا به گوش مردم برسانند .طی نشرات ومحافل خود ازدموكراسی

دفاع كند و معنی ومفھوم آنرا به ھمه تفھيم كند تا از آن به عنوان يك روش
معقول درزندگی بھره بگيرند ونگذارند حقوق دموكراتيك شان فدای نيرنگھا و
زورگوئی ھای اشغالگران ومستبدين شود .دراشاعه ای فھم درست از آزادی
كه شرط اوليه اش استقالل است ،كار كند تا ديگران نتوانند بردگی را با پيرايش
ناجورآزادی بر مردم تحميل كنند .مفھوم عدالت اجتماعی را به مردم بگويد تا
ازتعابيرمبتذل وتفرقه افگنانۀ قوم بازی وتجزيۀ ملت جلو بگيرند .چقدر مبتذل
است كه عده ای با سوء استفاده از كمبود فھم مردم حضور شخص خود
درمنابع قدرت را تامين عدالت اجتماعی ميخوانند .با اين خزعبالت بايد مبارزه
صورت بگيرد وكلمۀ عدالت اجتماعی به معنی حق برابر شھروندان بدون تعلق
قومی ،مذھبی ،جنسی ،منطقه ای وطبقاتی درھمه عرصه ھا به مردم توضيح
شود و درراه تحقق آن مبارزه صورت بگيرد.
به ھمين ترتيب بديل سوم درھمه عرصه ھای ممكن زندگی به شيوۀ مقتضی
عمل كند ،درينصورت نفعش به ھمه ميرسد ومردم سخنگوی رسمی خود را
دروجودآن می يابند وآنرا مورد حمايت وپشتيبانی قرارميدھند .آنگاه است كه
حاكميت ھم دربرخورد به چنين نيروئی خود را با موج مردم طرف می بيند و
ازآن حساب می برد .اين بديل ميتواند درآينده ھا به ادارۀ سالم جامعه ،در
صورت رسيدنش به حاكميت نيزمطمئن باشد.
وقتی پای صحبت با نيروھای چپ كشور بنشينی كالً به دو برخورد مواجه
ميشوی .عده ای از نيروھای چپ بدين نتيجه رسيده اند كه اعتقادات و باورھای
پيشين شان درافغانستان زمينۀ عملی ندارد ،و يا درمجموع درشرايط موجود
درسطح جھانی آن بنيادھای فكری ضربه خورده اند و نمی شود آنھا را به
عنوان تئوری رھنما به كار گرفت .اين عده برآنند كه درافغانستان طبقۀ كارگر
وجود ندارد ،تشكل كارگری ھم نميتواند وجود داشته باشد .پس بايد با طبقات و
اليه ھای بينا بينی ھمذات و منحل شد و معتقد اند كه چپ افغانستان فقط برای
تحقق دموكراسی بورژوازی ميتواند مبارزه كند .اينان اشكال علنی و قانونی
كار و تشكيالت را دردستوركار شان قرار ميدھند و كار و تالش شان در حد
شركت در جرگه ھا و ادارات و درنھايت پيوند زدن شان به سياست علنی حاكم
خالصه ميشود .اين طيف چپ در حالت خاصی است .نه به طور كامل از
گذشته اش ميتواند َب ُبرد ،بعضا ً ازآن وشخصيت ھای به نامش سود ھم ميبرد،
ونه ھم بخاطر سابقه اش حاكميت او را می پذيرد )ولی تاجائيكه ديده ميشود
برخی ازافراد نادم آن تا جاھای باال رسيده اند( .عده ای از ھمرزمان سابق اين
گروه آنھا را منحرف وتسليم شده به امپرياليسم و ارتجاع ميخوانند ومعتقدند كه
تداوم چنين كاری احتماالً خيانت به جنبش چپ وشھدای آنست.

گروھی ديگر از نيروھای چپ ميگويند كه از تجارب چندين ساله آموخته
اند و درنتيجه افكار شان پخته تر شده است .اين گروه شكست اتحاد شوروی و
اردوگاھش را شكست سوسياليسم نمی دانند ومعتقد اند كه سوسياليسم در
شوروی ازسالھای ١٩٦٠م به شكست مواجه شده و شوروی به كشور سوسيال
امپرياليستی تغييرماھيت داده بود وعضوی از جامعۀ سرمايه داری بود .اينھا
ادعا می كنند كه جنبش چپ افغانستان درتقابل با سوسيال امپرياليسم شوروی
مبارزه كرده و دراين راه زندانيھا و قربانيھای فراوانی داده است ،حاال چرا
شكست دشمنی كه جنبش چپ را به خون كشيده است ،كسی بايد به دامن جنبش
چپ پاك كند .وميگويند ما كه درمبارزه با اين دشمن اولين شليك ھا را دركشور
خود كرده ايم ،شكست شوروی را پيروزی خود وخلق خود ميدانيم و ازاين
شكست به حقانيت راه و روش خود باورمند تر ميشويم .گروه معتقد به چپ
ادعا ميكنند كه انقالبات توده ای تا آنجا كه مبتنی بر اصول خود توانسته عمل
كند ،نتايج درخشانی برای خلقھا داشته است ،و دراثبات اين ادعا دوكشور
بزرگ ھند و چين را مثال ميآورند.
ميگويند ھر دوكشور درزمان مستعمره بودن شان از شرايط مشابھی بر
خوردار بودند ،ھردو با نفوس زياد ،سرزمينھای پھناور ،ملتھای فقير ،گرسنه،
بی خانه و زيرستم زندگی مشتقباری را بسر ميبردند.
ھند تحت رھبری حزب كانگرس ومھاتما گاندی به استقالل دست يافت و به
قول غربی ھا بزرگترين دموكراسی بورژوازی را درشرق به نمايش گذاشت.
درھند سرمايه داران و مالكان بزرگ ھندی برحاكميت تكيه زدند و با تطبيق
كامل اساسات اقتصادی سرمايه داری صدھا مليون انسان ھند سالھا بعد از
كسب استقالل شان ھمچنان درفقر ،دربدری ،بی خانمانی و . . .بسر ميبرند
وحتی مليونھا انسان دركنار جاده ھا وخيابانھا زندگی و زاد و ولد می كنند و
ميميرند ولی سرپناھی نمی يابند و درعوض چند خانوداۀ سرمايه دار و زمين
دارھند به نام راجه و كاپور و چوھدری مليونر وملياردر شدند و زندگی ھای
فرعون مانندی برای شان ساخته اند .اين يك نمونه ای روشن حاكميت
دموكراسی بورژوازی است.
درپھلوی آن چين كه تحت رھبری حزب كمونيست و مائوتسه دون به آزادی
رسيد .طی  ١٥تا  ٢٠سال ،به قول ادگارسنوخبرنگارامريكائی ،اعالن كرد كه
ھر كس درچين گدا وبی خانمان پيدا كرد ،جايزه ميگيرد .يعنی انقالب
دموكراتيك نوين تحت رھبری حزب كمونيست چين درمدت كوتاھی توانست
به صدھا مليون انسان ،نان ،كار ،سرپناه وشرايط اوليۀ زندگی را مھيا بسازد
وسينه ای كشورش را ازخاك بلند كند .اين طيف چپ مدعی است كه از مقايسۀ
اين دو موردمشابه ھر انسان به سادگی ميتواند به برتری دموكراسی نوين

نسبت به دموكراسی بورژوازی پی ببرد .ومعتقد شود كه دموكراسی نوين با
تطبيق اصولش درخدمت مردم است وميتواند به خواستھای مردم پاسخ دھد
ومشكل فقر وبی سرپناھی وبيكاری را درجامعه حل كند ،درحاليكه دموكراسی
بورژوازی وحاكميت سرمايه فقر رابيشتر دامن ميزند و به اعتراف رئيس بانك
مركزی آلمان فقير را فقيرتر و سرمايه دار را سرمايه دارتر ميكند.
چپی ھاميگويند ما ھزاران نمونه از فقر وفالكت كشورھای تحت حاكميت
سرمايه را درجھان می بينيم ومليونھا بارشاھد بحرانھا ،فروكشھا وجنگ
وخونريزی ھای دستجمعی و ويرانگری جھان درنظام سرمايه داری بوده ايم.
اينھا ھمه شكست سرمايه داری را به نمايش ميگذارند .حاكميت ھای طبقاتی
سرمايه داری بدترين دكتاتورھا و فاشيستھا ،راسيستھا وحتی قدرتمدارانی را كه
به نام آدمخوارمعروف شدند درخود پرورانده است .چرا بايد اين ھمه را از
دفترعملكرد سرمايه ناديده گرفت و فقط به يكی دو نمونۀ انحرافی درسيستم
ھای مردم گرا چسپيد .اگر قرار است از تاريخ درسی بياموزيم آن درس بما
ميگويد ديگر نظام سرمايه داری را به خود نخواھيد كه رسوائی اش از حد
گذشته است.
اين جناح چپ افغانستان درتحليل اوضاع جاری كشور ،معتقد است كه
افغانستان توسط نيروھای تجاوزگر به رھبری امريكا اشغال شده وھرگز مردم
افغانستان نخواسته اند كه كسی بيايد و كشور شانرا اشغال كند .درمورد
سرنگونی طالبان ھم چپی ھا معتقدند ،آنچنانكه آوردن طالبان و به حكومت
رساندن طالبان صحنه ای بود كه امريكا آنرا آراسته بود ،برچيدن طالبان نيز
پردۀ ديگراين نمايش است وامپرياليسم ھم اكنون به نمايش دموكراسی درمنطقه
نياز دارد .درمورد اينكه با آمدن پروژه ھای صنعتی وعمرانی ميتوان كشوررا
تخنيكی ساخت .چپی ھا ميگويند كه استعمارگران درطول تاريخ درجاھای
مختلف بشيوه ھای مختلف عمل كردند ،اگر درپالن شان سود بيشتر از صنعتی
كردن كشور بدست بيايد ،مقداری آنرا صنعتی ميسازند ،مثليكه انگليسھا تا حدی
درھند كردند ،واگر نفع شان درحفظ حالت موجود بود آنرا ھمچنان حفظ ميكنند،
آنچنانكه درافريقا كردند .اين امر به اراده وخواست ومنافع ملت تحت ستم
صورت نميگيرد .و تازه آنچنانكه گفتيم و درافغانستان نيزعمالً می بينيم ،فقط
در خدمت امپرياليسم وسرمايه دار ومالك بومی قرارخواھد گرفت ،نه درخدمت
مردم وطبقات ستمكش آن.
باچنين استداللی چپ معتقد است كه ھم اكنون امپرياليسم وفئوداليسم درزد و
بند وتبانی باھم به استعمار واستثمار كشور كمر بسته اند ودرتمام ساحات
اقتصادی ـ سياسی ـ فرھنگی وبه قول آنھا زير بنائی و روبنائی سيطره
وحاكميت دارند .لذا ھم اكنون از نظرچپ افغانستان ،كشوری مستعمره است كه

ھنوزدرآن شيوه ای توليد فئودالی وجود دارد و حضورسرمايۀ جھانی آنرا
مستعمره ،نيمه مستعمره ونيمه فئودالی ساخته است .لذا امپرياليسم وفئوداليسم
را چپ به حيث دشمنان عمدۀ خلق افغانستان تشخيص ميكند .بنابراين استدالل،
طيفی از چپی ھا معتقد اند كه تضاد عمده دركشور ما ھم اكنون تضاد خلق
افغانستان با امپرياليسم وفئوداليسم است وآنرا چنين فورمولبندی ميكنند:
خلق افغانستان
امپرياليسم  +فئوداليسم /=/=/
)جھت عمده ای تضاد( ـ تضادعمده ـ )جھت غيرعمده(
وھم اكنون درين تضاد جھت عمده را )امپرياليسم  +فئواليسم( ميسازد .با اين
عمده بودن جھت تضاد است كه ميگوئيم افغانستان مستعمره ،نيمه مستعمره
ونيمه فئودالی است.
به اساس اين تحليل امپرياليسم و فئوداليسم ،اجزای يك جھت تضاد ھستند كه
ھم اكنون عمدتا ً درھمگونی قراردارند ،با دفع ھريك ازين اجزا خصلت جامعه
نيز دگرگون ميشود .مثال ً اگر شما مسئلۀ حضور امپرياليسم را ازكشور دفع
كنيد ،مستعمره بودن را حل كرده ايد و اگر دست امپرياليسم و فئوداليسم را از
حاكميت كشور كوتاه كرديد ديگرافغانستان كشوری آزاد است كه به مردم آن
تعلق ميگيرد .آنگاه ست كه مردم برسرنوشت خود حاكم ميشوند.
درمورد تصادماتی كه نيروھای خارجی مستقر درافغانستان با گروھھائی از
بنيادگرايان دارند نظرچپی ھا براينست كه اين مسئله مربوط به ھمگونی و
مبارزۀ اضداد ميشود .بخشی ازنيروھای بنيادگرا ھم اكنون منافع خود را با
موجوديت وحضورامپرياليسم دركشور می بينند لذا با آن درھمگونی زيست
ميكنند ومشتركا ً به غارت مردم ما مشغول اند .بخشی ديگر با اين حضور و
سيطره ازسھم شان كاسته شده ولذا ھمگونی به مبارزه تبديل شده و اينجا و آنجا
تصادماتی به وجود ميآورد .اين يك مسئلۀ طبيعی در درون تضادھا ا ست و به
كسانی كه اين مسايل را می فھمند ھيچ سردرگمی ايجاد نميكند .چون قانون
ھمگونی و مبارزۀ اضداد را می دانند.
درمورد اينكه درلحظۀ كنونی عدۀ زيادی از مردم وحتی روشنفكران،
حضور خارجی ھا را دركشور می پذيرند والزم می بينند ،وازجانب بنيادگراھا
احساس خطر ميكنند با اين حال چگونه ميتوان گفت تضاد با امپرياليسم
وفئوداليسم يكسان عمده است ،درحاليكه مردم از بنيادگرايان ترس ونفرت
بيشتردارند وآنرا خطر ناكتر می بينند .چپی ھا ميگويند ،اين مسئله مربوط به
انتاگونيسم ميشود كه شكلی از مبارزۀ اضداد است .بدين معنی كه گاھی بنابر
عواملی درمبارزۀ اضداد ،انتاگونيسم خود را آشكارميسازد و زمانی ميشود كه
اين انتاگونيسم آشكار نيست .مثال ً درزمانيكه خلقی ـ پرچمی ھا به قدرت بودند،

نسبت ستمی كه بر مردم روا داشتند ،مردم با آنھا درانتاگونيسم آشكار قرار
گرفتند و از بين بردن شان در دستور روز قرار گرفت .درآن لحظه اگر يادتان
باشد مردم با نيروھای مسلح مقاومت ،حتی با ھمين فوندامنتاليستھا ھمكاری
ميكردند .معنای اين مسئله چنين است كه عليرغم تضاد اساسی منافع مردم با
فوندامنتاليستھا ،درآن مقطع انتاگونيسم آن آشكار نبود ،برعكس تضاد باخلقی ـ
پرچمی ھا انتاگونيسم خود را آشكارساخته بود .ولی حاال برعكس شده،
انتاگونيسم درتضاد خلق با فوندامنتاليستھا تبارزآشكار دارد .عاملش ھم ظلم
وستم بی حدی است كه جھاديھا دردوران حكومت وجھاد شان بر مردم روا
داشته اند و لذا ھم اكنون ترس از حاكميت دوبارۀ شان ،حتی انتاگونيسم مردم ما
را با امپرياليسم پنھان ساخته و به ھمگونی بدل كرده است .اما اين تغيير و
تبدالت مقام انتاگونيسم دركيفت تضاد اثر ندارد .تضاد عمده كماكان ھمان تضاد
خلق با امپرياليسم وفئوداليسم است .چه بسا كه روزی ھمگونی موقت موجود با
امپرياليسم نيز به مبارزه تكامل كند و ما شاھد تبارزآشكارانتاگونيسم آن باشيم.
درمورد اينكه آيا چپی ھا با چنين تحليل و تشخيصی ھم اكنون شعار جنگ
آزاديبخش را مطرح ميكنند؟ چپی ھا ميگويند كه جنگ عاليترين شكل مبارزۀ
سياسی و آخرين راه حل جبری مسايل است .زمانی نيروی انقالبی شعار جنگ
را بلند ميكند كه مطمئن شود اوال ً راه ديگری نيست و دوما ً اكثريت مردم آنرا
ميپذيرند وازآن حمايت ميكنند .ھم اكنون كه جنگ ھمه را خسته كرده و ويرانی
ھای زيادی را امپرياليستھا و فوندامنتاليستھا درجنگ ھای ويرانگرشان
بركشور ما تحميل كرده اند ،طرح شعار جنگ مسلحانه به مثابه يك تاكتيك
روز ،طرح بسياراحمقانه ايست كه دشمنان چپ آنرا به چپ نسبت ميدھند.
ازنظر چپ جنگ توده ای به عنوان يك ستراتژی نظامی مطرح است آنھم اگر
ايجاب كند و نه اينكه ھم اكنون آنرا بكار بگيرد .چپی ھا ميگويند ،ديگران برای
تحقق اھداف شان چه ميكنند؟ چه نيرويی را سراغ داريد كه وقتی به اھدافش از
طريق مسالمت نرسيده به جنگ متوسل نشده است؟ مگر ھم اكنون ماشاھد
خونبارترين جنگ ھا توسط امپرياليسم جھانی نيستيم؟ چرا بايد اينچنين توطئه
گرانه نيروھای چپ را جنگ طلب خواند؟ درھمين جامعه ای خودما بدترين
جنگ ھارا طرفداران مبارزۀ مسالمت آميز)پرچمی ،خلقيھا( واسالم گرايان راه
انداختند ولی با آنھم چپ را متھم به قھر آميز بودن ميكنند .حال ديگر ھمه
ميدانند كه اتھام جنگ افروز و وابسته را نبايد به چپ نسبت داد.
پيرامون اينكه چپی ھا چگونه مبارزۀ شانرا پيش ميبرند ،طيفی كه به
آرمانھايش وفاداراست ميگويد بدون داشتن يك تشكل منسجم و منضبط ،انجام
ھيچ كاری درسياست مقدورنيست .اين تشكل نمی تواند بدون اعتقاد به آرمان و
مبارزه و با تركيب نامتجانس در پيشبرد مبارزه توفيقی بدست آورد .لذا به

اعتقاد چپ باورمند ،ساختن يك تشكيالت كارآ وظيفۀ محوری است .تحت
رھبری اين تشكيالت و در پيوند به آن است كه ميتوان نھادھای مختلف
دموكراتيك و توده ای را به وجود آورد و درتمام ساحات كارحضورفعال يافت.
اين طيف چپ به دموكراتيك بودن حاكميت باورندارد و لذاھرگونه تبارزات
بيجا وعلنيگری رامردود ميشمارد و معتقداست كه نبايد ھمه چيز وھمه كس را
در دسترس نيروھای امپرياليستی و يا ضد دموكراتيك متحد آن قرار داد .اينھا
نمونه ھای به قول خودشان ازعلنی گری ھای احزاب مختلف را درايران ،مثل
حزب توده ،حزب رنجبران ،چريكھای فدائی ،پيكار ،مجاھدين خلق وحتی
نيروھای ملی مذھبی  . . .را مثال ميدھند كه درآغاز حاكميت رژيم خمينی و
درفضای بازآن ذوق زده شدند وھمه چيزرا بيرون دادند ،اما بعد ضربت
خوردند و تاحاال ھم قادرنشدند آن ضربات را جبران كنند .يا نمونۀ از اندونيزی
ميدھند كه انقالبيون آن تاوان علنی گری خود را يك مليون شھيد دادند و
كشورھای ديگر.
با اينحال اين چپيھا كار دموكراتيك را می پذيرند و برھدفمند بودن و برنامه
داشتن آن تاكيد ميكنند .چپی ھا ميگويند مسايل زيادی را به عنوان خواسته ھای
دموكراتيك ميتوانند ارائه كنند و برای آن از كانالھای مختلف مبارزه كنند .مثالً
خلع سالح ،تامين امنيت ،جدايی دين ازدولت ،آزاديھای دموكراتيك ومدنی
شھروندی ،حق بيان ،حق تشكيل اتحاديه ھا واحزاب ،داشتن نشرات آزاد،
آزادی عقيده ،حق تساوی زن و مرد ،حق داشتن و تامين كار برای ھمه ،حق
بيمۀ صحی ،بيمۀ بيكاری وتقا ُعد ،بيمۀ اجتماعی ،حق كار  ٤٠وياحتی
٣٥ساعت درھفته ،رخصتی ھای بامعاش برای كارگران وكارمندان ،حق داشتن
زمين برای دھقانان ،تامين خانه وسرپناه برای بيخانه ھا ،پرداخت حقوق
ومعاش كافی برای كارگران و مامورين پائين رتبه كه كمتراز تامين
نيازمنديھای شان نباشد .تامين شرايط مجانی تحصيل وآموزش درتمام سطوح
وتامين محصلين و دانش آموزانی كه از راه دورمی آيند درخوابگاھھا با شرايط
مساعد و . . .به عقيدۀ چپ مبارزه درجھت برآورده شدن اين حقوق مردم
مبارزۀ دموكراتيك است و بايد درآن شركت جست و برايش ابزار مناسب
دموكراتيك را تھيه كرد .درمسايل ديگری مثل پارلمان وجرگه ھا وغيره نيز
ميتوان نماينده فرستاد ،اما با برنامۀ روشن و موضع انتقادی ازھمه نابسامانيھا
وافشای زدوبندھا وخورد و ُبردھا وسياستھای ضد مردمی حكام وقت.
گفته ميشود كه عده ای از چپی ھا با ھرگونه كار دموكراتيك مخالفت ميكنند
وآنرا ھمسوئی با ارتجاع وامپرياليسم ميخوانند .ولی عدۀ ديگرچپی ھا برخورد
فوق را برخوردی خشك ومجرد ميدانند واستدالل ميكنند كه گروه فوق درمتن
جنگ مسلحانه سياسی شده اند وتجربۀ شان فقط در مخفی بودن وجنگ مسلحانه

عليه دشمن خالصه ميشود لذا چيزی غير ازآنرا نمی پذيرند .درحاليكه ھرگز
مقدور نيست يك گروه مبارز از آغاز پيدايش تا رسيدن به حاكميت فقط جنگ
مسلحانه بكند.
تاريخ مبارزات جھان ماالمال و سرشاراست ازاشكال مبارزات اتحاديوی
كارگری ،دھقانی ،دانشجوئی ،صنفی وھكذا فركسيونھای مبارز پارلمانی .و
بسياری از انقالبيون جھان در موسسات ونھادھای خصوصی ويادولتی كار
ميكردند ،كارگر بودند ،محصل بودند مامورپائين رتبه بودند ،اساتيد دانشگاھھا،
معلمين مكاتب بودند ،دكتر و انجينر ،وكيل و قاضی و روئسای ادارات بودند
وھستند .اين چه تفكری است كه يا جنگ مسلحانه و يا ھيچ ،يا مبارز حرفه ای
و يا ھيچ؟ اين تفكرانحرافی است و نمی تواند به منافع مردم سازگار باشد و از
واقعيت زندگی به دوراست.
نيروی چپی كه خود را اصولی ميداند معتقد است كه بايد از تمام اشكال كار
متناسب با شرايط بھره گرفت و درھرجاييكه ھموطنان ما تجمعی دارند بايد
حضوريافت وخواسته ھا وتمنيات مردم را جھت داده ومنظم ساخت و درجھت
بر آوردن آن صادقانه به مردم ياری رساند وآنھارا ھمراھی كرد .ھنرمبارزه
در اينست كه خواست مردم را درنظر گرفته وآنرا تنظيم و فورمولبندی كرده و
ازآن رھنمود كار استخراج شود واين اصل را چپی ھا اصل از توده به توده
ميگويند ،ازنظر چپی ھا مھم اينست كه نيروھای آگاه به دنباله روی ازحوادث
خود بخودی درنغلطند ويا اينكه درھياھوی دموكراسی گوئی ھای طبقات حاكمه
منحل نشوند .نه اينكه واقعيات را ناديده گرفته و ازآن بجھند .چپی ھا ميگويند
ھمه اين مسايل را يك تشكيل منضبط ودلسوز با رھبران ِخبره كه فقط درجھت
تامين منفعت مردم كار ميكند و به ھيچ نيروی ستمگر داخلی وخارجی وابسته
نيست بايد رھبری كند و اين تشكيالت رھبری كننده را بايد حتی المقدور از
ضربت پذيری حفظ كرد.
اين بود برداشتھا ،برخوردھا و راه حلھای مختلفی كه طيف ھای مختلف
اجتماعی مطرح ميكنند .كوشش نگارنده برآن بوده تا به دقت به افكاراقشار
وگروھھای مختلف اجتماعی گوش داده وآنرا با امانتداری بازتاب دھد .معنی
دموكراسی ھم ھمينست كه ھمه حرف دل شانرا بزنند و آنچه ميدانند وميخواھند
بگويند تا شنونده وخواننده بتواند از كنارھم گذاشتن افكار و استدالالت ،معقول
ترين و بھترين آنرا برگزيند .نه اينكه ازدموكراسی دم بزنيم ،ولی ھمينكه
نظری مخالف ميل مابود به بھانه ای اينكه اين چپ است وآن راست ،خوبيھا و
معقوليتھايش راھم ناديده بگيريم .از نظر نگارنده ھرشھروند افغانستان حق
دارد متناسب با فھم و درك خود ،مسير فكری سياسی و مبارزاتی خودرا تعيين
كند ،آنچنانكه درزندگی شخصی اين حق را دارد .ھيچ كس نميتواند مدعی شود

كه جزآنكه من می انديشم ديگر ھمه خطا است .ويا اينكه با ھر مخالفی ُمھری
از اتھام داشت وآنرا بر پيشانی اش كوبيد و يكی راچپ گفت وديگری را راست
وبدون دليل نفی و رد كرد .شرط اصلی اينست كه عمل ونظر شھروند درتقابل
با منافع ُملك وملتش قرار نگيرد .اگرچنين شد باز مردم قضاوت شانرا ميكنند
وبه چنين كسانی پاسخ دندان شكن ميدھند ،مثليكه به خلقی ـ پرچمی ھا دادند ،به
جھادی ھا وطالبان دادند و به ديگران نيز خواھند داد .واقعيات زندگی ھم اكنون
گوياترازآنند كه بشود كسی آنرا ماست مالی كند .اشغالگر علنا ً كشور ما را
اشغال وچون اختاپوس درھمه ابعاد زندگی خود را پھن كرده است،
الشخواران ُفرصت طلب نيز از پيكرزخمی و به خاك افتادۀ كشورتكه و پاره
ميدزدند ،مستبد استبداد ميكند ،وابسته علنا ً معاش بگير ومدافع ارباب خارجی
است ،سازشكارعلنا ً درسازش بسر ميبرد ،آنانيكه از منافع مردم چون زالو
تغذيه ميكنند ،مشخص اند .فقر ،گرسنگی ،بيخانمانی ،بيكاری ،بيماری ،افتراق
و بالھای ازين قبيل درجامعه بيداد ميكند و درچنين حالتی حاكمان خارجی و
داخلی دركشور مصروف تامين منافع خود ھستند ،ما درچنين شرايطی بسر
ميبريم.
راھھای نجات را ھم از نيروھای مختلف می شنويم وتطبيق ونتايج آنراھم
آزموده و درعمل می بينيم .رسالت عنصر رسالت مند اينست كه ازاين
گيرودار ،سجايا را برگزيند ،از كمبودھا درس بگيرد و بر ُمحسنات بيافزايد،
فقط با كار پيگير دسته جمعی سالم فرزندان دلسوز اين سرزمين است كه
ميتوان شاھد صلح عادالنه وپايدار ،آزادی ،رفاه ،ترقی ،دموكراسی وعدالت
اجتماعی را درآغوش كشيد وبه اميد آنروز.
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