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                                               سيامک ستوده

  ٢٠١۵ دسمبر ٠٢
  

  تظاھرات کابل
   قوت آنطضعف ھا و نقا

  

رانۀ گروه ھای و جنايت کا وحشيانه اعمالدر کابل در اعتراض به چندی پيش ظاھرات عظيمی که در جريان ت

 ديديم که چگونه مردم افعانستان ،برپا شد داعشبه دست جانيان سر بريدن ھفت انسان بيگناه اسالمی، به خصوص 

 و دولت افغانستانند تا  صدای اعتراض خود را به گوش نموددر اين تظاھرات شرکت  و دسته جات ازتمام اقشار

که از خواھم به بررسی و تجزيه وتحليل اين واقعه  روزمیمن ام. رسانندھای جنايتکارداعش وطالبان ب گروه

برای .  ن چه بودآبپردازم تا ببينيم نقاط ضعف و قوت بسياری جھات در نوع خود در تاريخ افغانستان کم نظير بود 

ضعف و نقاط   وانتقاد قرار ندادهارزيابی و ھر از چند گاھی مورد  خود را ی اقدامات مبارزات اعمال وکه اگرما اين

را خود  اشتباھات درنتيجه. برداريمجلو ھای بعدی درستی را به   قادر نخواھيم بود گام، را مشخص نکنيمھانآقوت 

  .                                                       دررسيدن به اھداف خود کامياب باشيمقادر نخواھيم بودتکرارکرده و 

 خود ، به خودیھای اسالمیه ت گرواعکس العملی بود به جنايبه ھرحال جھت که ن ي اين اعتراض از ااول اين که

گيرد عکس العمل   انجام می که در آنزشتیکارھای که اگر جامعه به جنايات و  برای اين.   مثبتی بوددارای ارزش

از نظر ن است  ھر چند درابتدای امر ممکو اعمال زشت و غيرانسانی، جنايات ، ايننشان  ندھد واعتراض نکند

 آنھابه ھم اعتراضی ھيچ گونه  و شدهکه تکرار لی در صورتی  ور آيند،زشت وجنايتکارانه به نظافراد جامعه 

جامعه را از لحاط اخالقی قدم به قدم و تبديل می گردند نرم جامعه به  ،ت خود را از دست دادهتدريج قباحبه ، نشود

 قتل رابطه با  در ،مردم افغانستانجانب  مشابھی را از  ھایلا عکس العمم. دنکش  میءو فرھنگی به قھقرا

 که ھمگی نشان از اين واقعيت دارند که بوديم اين قبيل، ناظرقبال جنايات و کشتارھای ديگری از  و در"فرخنده"

مردم افغانستان به تدريج در حال خروج از حالت بی تفاوتی نسبت به اوضاع سياسی و وضعيت موجود خود می 

خواھم  من نمیالبته  .ھا نديديم قبال عملکردھای داعشی  درعراق در به طور مثالما چنين عکس العملی را. شندبا

                                     .درشرايطی بودند که قادر به اعتراض و عکس العمل نبودندآنھا  شايد چرا که. مردم عراق را سرزنش بکنم

 اين امر. بوددر اين تظاھرات مختلف    مردم از اقوام واقشارۀدر تظاھر ذکر شده حضور گستردديگر   مثبتنقطۀ 

مختلف تشکيل شده و ھا و اقوام  مليت   افغانستانی که از، است زيادیفغانستان حائز اھميتا برای کشوری چون
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ه اند ازاين داشتبان قدرت ھمواره سعی صاح و  ناسيوناليسم کور و درگيريھای قومی وملی بودهخوشھميشه دست

از ھزاره ھا و قربانيان جنايت داعشی ھا ھمگی  کشته شدگانکه  با اين. ستفاده کنندبه نفع خود اتفرقه ھا اختالفات و 

در تظاھرات شرکت  متحدانه، دست در دست ھم، يند و آ مردم می و مليت ھای مختلف اقشارۀکه ھم  ھمينبودند،

اين که از نظر آنھا فاجعه نه قتل  . می رساند شعور و فھم سياسی باالی مردم را در اين زمينه ودخ اين ،کنند می

  .  صرفاً ھفت ھزاره، بلکه تعرض به جان ھفت انسان بوده است

اشرف ("از جمله شعار. آنستشعارھای مطرح شده در ،  مثبت ديگری که در اين تظاھرات شايان توجه استۀنقط

 ی پاسخگودر مورد اين قتل ھا که  و رئيس جمھور می خواھدی که از دولت، و شعارھائ)ءتعفا اسء استعفا"غنی

، آنھا از جھت  تبليغاتی اين شعارھا که بگذريمۀازجنب. کندمرتکبين آن ھا برخورد ملت بوده و به طور جدی با 

در اين واقعه دولت مقصر بودن  ، بی کفايتی ووليتیؤروی بی مسجھت که اين از . شعارھای مثبتی بودندديگری ھم 

ند فکر  کنند که  اين دولتی که  خود دست در دست   اين شعارھا را می داد اگر کسانی که اما. گذارد دست می

پاسخ درستی به اين وضعيت بدھد  بتواند  امکان دارد بيايد و، استه سرا پا فاسد و پوسيدخود دولتی که ،طالبان دارد

اين ، اگر در پشت بنابراين. از جان و زندگی مردم مواظبت کند، دچار توھم شده استخواھد ببتواند و حتی  و اصالً 

اين انتظار وجود داشته باشد که دولت دست به اقدامات جدی عليه داعش و طالبان زده، جلوی دزدی، فساد شعارھا 

                                            .ر از واقعيت استو تاراج اموال و ثروت ھای عمومی را بگيرد، چنين انتظاری کامالً بی مورد و دو

. تجربه کسب  کرده اندآگاھی و  نھاآمردم افعانستان به قدر کافی در ارتباط با دولتھا و عملکرد در دھه ھای اخير 

بود که در آن از پی اميدھای " عبدهللا عبدهللا"و " اشرف غنی"ملی آخرين تجربه سرخوردگی آنھا از دولت وحدت 

زيادی که به اين دولت و وعده وعيدھای آن بسته بودند، سرانجام به ھيچ يک از خواسته ھای خود دست نيافتند و 

   .کوچکترين بھبودی را در وضعيت سخت و اسف بار خود مشاھده نکردند

اشرف " چه دولت ،نھا ھای آسيونياپوزچه ھا و اين دولتبايد بدانند چه خود   افغانستانان و مردم زحمتکشکارگر

 حاکم ۀ جزئی از طبقگی ھم، در افغانستاندار و دسته ھای ديگر مدعی قدرت و ، طالب ھاھا چه داعشیو  "غنی

يب خود به چيزی جز چپاول مردم زحمتکش و پر کردن ج که دست در دست ھم ، سرمايه دارانیندان اسرمايه دار

   .نمی انديشند

ھر دو، ھم  عليه ی داده شده در تظاھراتشعارھااين تظاھرات اين بود که مثبت ھای  جنبه بنابراين، يکی ديگر از

  :         و اما جنبه ھای منفی در اين تظاھرات. بود،طالبان و داعشآن، ارتجاعی ھای سيون ياپوزدولت و ھم 

بودند که اين شعارھا ھيچ ربطی به " ال اله اال هللا"و "  اکبرهللا"ت شعارھای راشعارھای  منفی در اين تظاھاز جمله 

برای فرار  مجبورند اين که کارگران. گی است گرسن کار و،مشکل مردم در افغانستان امنيت. مطالبات مردم نداشتند

. مشکل ديگر و يک زاربه کشورھای ديگر مھاجرت کننند و ھاز جنگ، ناامنی و برای کار و تھيۀ يک لقمه نان 

، نه شعارھائی مانند هللا اکبر و دآنھا باشھا و مطالبا ت  کنند شعارھايشان بايد بيان خواست مردم وقتی تظاھرات می

چون داعش و ھای جنايتکاری ه اينھا شعارھای ھمان گرو. مردم باشند شعارھای اين شعارھا نمی توانند .ال هللا هللا 

پس چگونه می شود که شعارھای خود . مردم در اعتراض و مخالفت با آنھا ست که به خيابان آمده اند که اندطالبان 

 ۀ دستکهوھر بار مشغول جنايت و کشتار مردم اند، ی  که سی سال است ئھا مان گروهشعارھای ھ. آنھا را سر دھند

  . ربوده است یاز آنھا پا به ميدان گذارده است گوی بيرحمی و جنايت را از ديگرجديدی 

 به نفغ خود استفاده  مردم عليه دولتتظاھرات از ،یرنگ مذھبدر آمدن اين تظاھرات به  ميل دارد با طالبان مسلماً 

 .باشد سر ميز مذاکرات با استناد به اين شعارھا دست بازتری داشته بردر چانه زنی ھايش من جمله د و نماي
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 ھا و داعشیدند و عليه طالب ش محدود به شعارھای ضد دولتی مینھا تتظاھرات شعارھا اين اگر در ھمينطور بود 

، از حرکت مردم  به نفع خود استفاده کردهلهمسأ از اين ی اسالمیھاه  گرودر اينصورت ھم. شد ھا شعاری داده نمی

ود، سر رقيب خبر صورت حربه ای، ھبه نفع خود، ب مزبور راتظاھرات به نفع خود بھره برداری می نمودند و 

 ، بلکه نيروھای ارتجاعی دولت نه تنھا ،کراته تظاھرات باين مردم در از آنجائی که ولی . می کوفتنددولت يعنی 

را نيز مورد اعتراض و حمله خود قرار دادند، مانع بھره برداری از حرکت خود توسط اپوزيسيون داعش و طالبان 

     .ھای ارتجاعی شدند

 ۀمرحل اول ۀمرحل: دوجود داردو مرحله انقالب  روند در ھر پروسه و. ات کابل منفی ديگر تظاھرۀ و اما جنب

بيشتر تکامل يابد، ميز مبارزه ھرچه مرحله مسالمت آ. قياممرحله خشونت و  دوم ۀميز مبارزه و مرحلآمسالمت 

تکامل مسالمت آميز چرا که درطی .  دوم يعنی قيام کوتاه تر و سريعتر انجام می پذيردۀيعنی طوالنی تر شود، مرحل

  .مبارزه نيروی ھر چه بيشتری گرد آمده و لذا قيام با تلفات و خونريزی کمتری انجام می پذيرد

ه که  ب  از اينالمت آميز مبارزه خيلی زود و قبلبنابراين، ضعف ديگر تظاھرات کابل اين بود که در آن مرحله مس

ی که در برابر کاخ مردمخشونت کشيد، و اين زمانی بود که قدر کافی تکامل يابد، به پايان خود رسيده، کار به 

با زور سعی نمودند  را شکسته و ب کاخ در خود گرفته بودند،ۀرا در محاصر رياست جمھوری تجمع کرده، آن

که نيروی کافی را برای  شده و قبل از اينخارج خود ميز آمسالمت اين ترتيب، مبارزه از حالت ه ب. وارد آن شوند

 ۀطور زود رسی وارد مرحله  گرد آورده باشد، بظامیتن ااير ساختمان ھا و نھادھای دولتیقطعی کاخ و ستصرف  

در نتيجه با شليک اولين گلوله ھای  نگھبانان مستقر بر بام کاخ و مرگ و زخمی شدن . خشونت آميز خود شد

داد و تظاھر  که اگر اين واقعه رخ نمی یدر حال. ھمه چيز تمام می شودپراکنده و تعدادی از تظاھر کنندگان، مردم 

طور نامحدودی، ھمانطور که در انقالبات بھار عربی شاھد بوديم، ه بکنندگان درجلوی ساختمان رياست جمھوری 

تا حد دادند و   ادامه میی به اعتراضات خودميزآبه شکل مسالمت پرداخته، تحصن کرده و به نطق و سخنرانی 

  آميز با نيروھای انتظامی و ھر گروه مسلح ديگری می شدند، اعتراضات در شکلامکان مانع برخورد خشونت

ميز تظاھرات به آرام و مسالمت آ جو ۀ مشاھدمردم بابيشتری از ای  ھگروهو  ،کرد ادامه پيدا میخود ميز آمسالمت 

بقيه گروه ھای مردم نيز تا جائی که  . می يافتافزايش تظاھر کننده جمعيت تدريج ه بجمع تظاھرکنندگان پيوسته و 

 مناسب گرد ۀقطعی با نيروھای انتظامی در لحظ ۀ مقابلنيرو برای کافی ۀبه اندار مبارزه کشيده شده، ۀبه عرص

  .                                                                                                 شد آوری می

 مردم شروع به ،اخوان المسلين  به قدرت رسيد و شروع به سرکوب مردم کرد وقتی  ھم ديديم که مصردر

 اين تظاھرات با چنان سرعتی توده ھای مردم معترض را به خيابان ھا آورد که اگر ۀادام. کردند عليه آن تظاھرات

رفته نمی شد، بالفاصله با کودتای ارتش و سرکوب خشونت بار تجمعات توسط نيروھای انتظامی جلوی اين روند، گ

 که ھيچ اوجگيری تظاھرات و گردھمائی مردم، انقالب بس بزرگ تر و خطرناک تری را در پی خود می داشت

در اينجا بود که ارتش وارد عمل شد و با دستگيری مرسی و ساقط کردن . ی قادر به متوقف کردن آن نبودنيروئ

.                                                       ع تکامل آن به حد نھائی خود شد مسالمت آميز مبارزه را قطع و مانۀدولت  وی روند  مبارز

نجا که ممکن است آکنند تا  سعی می  مردم تظاھر کننده در آنميز دوره ای است کهآ تکامل مسالمت ۀ دور، بنابراين

جريان در . ی و يکسره کردن کار رژيم گردآوری شودنھائ ۀحملبرای نيروی کافی  تا وقتی که ،مانع خشونت شوند

ی انتظامی ھم به ھانيروافراد  ابد، تعداد بيشتری از ي اعتراضات بيشتر گسترش میۀھمين روند است که ھرچه دامن
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 به اوج خود ، توانائی دولت در سرکوب خشونت آميز تجمعات مردم که حاال از لحاظ نفراتجمع مردم پيوسته

  . طور کامل برای اقدام نھائی و قيام فرا می رسده رسيده است محدود تر می شود، تا زمانی که شرايط ب

جای دولت کنونی ه و اما بزرگترين ضعف اين تظاھرات نداشتن چشم انداز و آلترناتيو روشن برای جايگزينی آن ب

د نمی شود، بلکه کم و بيش جنبش ھای اعتراضی مردم ضعفی که امروزه تنھا به تظاھرکنندگان کابل محدو. بود

تظاھر کنندگان در برابر کاخ رياست جمھوری با شعار . جان به لب رسيده در ساير کشورھا را نيز در بر می گيرد

خاطر بی کفايتی در مقابله با گروه ھای جنايت ه  و برکناری او بءخواستار استعفا" ء استعفاءاشرف غنی استفعا"

 ۀ خدمات عمومی و عدم مبارزۀمين امنيت، ايجاد اشتغال، و ارائأالمی و دست داشتن با آنھا، نا توانی در تکار اس

ما معلوم نبود که پس از برکناری دولت کنونی کدام دولتی را که بری از ضعف ا. قاطع با فساد اداری و مالی  بودند

سيامک ستوده                                                                                    .        ھای باال باشد برای جايگزينی آن در نظر داشتند

  

  


