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 ها و نظرات برخي افراد  �GO  راجع به) B B C (        حال به اخبار مهمترين راديوي امپرياليستي در جهان 

ت در زير توجه كنيم به اضافة اين نكته  كه هر گاه  تبصره بر  نظرات  پخش شده از راديوي بي بي سي  صور

  گيرد نوشته به درازا مي كشد ، اگر اين امر  به خوانندگان گرامي  محول  شود چه بهتر

 

   

  

  ميزگرد بررسي نقش سازمانهاي غير دولتي در افغانستان  2004مبر  دس16 پنج شنبه - گرينويچ 18:14

منحل اعالم كردن افغانستان، مبني بر ) پالن(تصميم اخير رمضان بشر دوست، وزير مستعفي برنامه ريزي  "

در اين كشور كه از سوي دولت حمايت نشد و منجر به ) NGOs(نزديك به دوهزار از سازمانهاي غير دولتي 

يكي از اين پرسشها، اين است كه سازمانهاي غير " ؛ ". استعفاي اوشد، پرسشهاي متعددي را به وجود آورده است

اين مسايل را، آصف معروف در لندن، با رمضان  نجام داده اند؟ي ائه كارهاي دارند و در افغانستان چدولتي چه نقش

ول يكي از سازمانهاي غير دولتي ؤمس ]  *  -  1  [ بشر دوست وزير مستعفي برنامه ريزي افغانستان، صديق پتمن 

  سي در كابل حضور يافته بودند مدني، كه در استوديوي بي بيةيس بنياد فرهنگ و جامعئو مير احمد جوينده، ر

  " .در ميان گذاشت

  "عملكرد قابل قدر سازمانهاي غيردولتي"

ان جي اوها در افغانستان در حالتي ": صديق پتمن، مدير يكي از سازمانهاي غير دولتي در افغانستان مي گويد "

به وجود آمدند كه حكومت قانوني وجود نداشت و جهانيان مجبور بودند در دو دهه جنگ به مردم افغانستان 

سوزان مهاجرت گرفته، تا دورترين نقاط افغانستان ) اردوگاههاي(نند، ان جي اوها توانستند از كمپ هاي كمك ك

آقاي پتمن مي افزايد كه براي اصالح سازمانهاي غير دولتي  " ؛  ".كمك هاي بشري و فوري به مردم برسانند

 يك فرصت مناسب پس از اصالح قوانين در  قوانين دولتي مربوط به اين سازمانها اصالح شود، سپس درءبايد ابتدا

  ". عملكرد آنها رسيدگي شودةنحودستگاه دولتي به 

اما آيا واقعا تمام سازمانهاي غير دولتي دچار فساد مالي هستند و ناكار   ؟ آيا همه سازمانهاي غير دولتي فاسدند "

ان  ةدورنستان بر اين عقيده است كه رمضان بشر دوست وزير مستعفي برنامه ريزي افغا ؟ آمد به حساب مي آيند

 بوده است و حتي تعدادي از كاركنان اين سازمانها يئر دوران جهاد و مقاومت دوران طالجي او ها در افغانستان د

تعداد هزارو نهصد و سي و ": او در عين حال مي افزايد "  ؛  ".خونشان با مبارزين و مجاهدين آغشته است

 هستند كه در رديف جنگساالران و بدتر از جنگساالران هستند و يئاحل كردم، سازمانه سازماني را كه من منپنج

   ".با همكاري جنگساالران حكومت ما و قانون ما را ناديده گرفته اند

كيد مي كند كه در دوران وزارت خود به نقاط مختلف افغانستان سفر داشته و با مردم از أتآقاي بشردوست  "

 وي، ةت شاهد اين بوده كه ان جي او ها نه تنها كار باز سازي را پيش نمي برند، بلكه به گفنزديك ديدار كرده و
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زراعت و  او مي گويد كه با مهندسان و متخصصاني از وزارتهاي آبياري و " ؛ ".مشغول چپاولگري هستند

ني و يا كلينيك ها و  از شهرداري كابل به نقاط مختلف سفر كرده است و آنها از مواد اوليه ساختماوالنيؤمس

مدارس ايجاد شده توسط ان جي او ها ديدن كرده اند و متوجه بي كيفيتي كار و عدم اجراي صحيح طرحها و 

   ".ظاهر سازي اين ان جي او ها شده اند

آيا با توجه به اظهارات آقاي بشر دوست مبني بر رسيدگي اينگونه بر عملكرد ان جي او ها تصميم گرفته شده   "

مير احمد  " ؛ "كار بيست و پنج ساله را نمي توان يك شبه ارزيابي كرد "  ؛ "  او صحيح بوده است ؟توسط

 مدني تصميم آقاي بشر دوست را عجوالنه مي داند و عقيده دارد كه نمي ةجامع بنياد فرهنگ و يسئرجوينده 

آقاي  " ؛ ". ارزيابي قراردادتوان كار يك ان جي او را كه بيست و پنج سال فعاليت داشته در يك شب مورد

 ةعالقممكن است بسياري از گزارشهايي كه به وزير پالن داده شده است مطابق ذوق و ": جوينده مي افزايد

قبلي بوده باشد و ما بايد صبر مي كرديم تا قوانين جديدي در رابطه با ان جي او ها  ةانگيزكاركنان دولتي و با 

  ". كشورهاي كمك كننده تصاميم جديدي اتخاذ مي شدتصويب مي شد و سپس با مشورت با

  "نقش وزارت برنامه ريزي در افزايش سازمانهاي غير دولتي "

 دارد كه ازدياد ان جي او ها كه در زمان حكومت طالبان فقط به سيصد و پنجاه سازمان مي صديق پتمن عقيده "

از جمله كارهاي خود وزارت پالن بوده است كه رسيد و در سه سال گذشته به بيش از دوهزار ان جي او رسيده، 

سات ناكار آمد هم وارد كار سؤمسلماً پس از به رسميت شناختن اين تعداد ان جي او ممكن است بسياري از م

 مي گويد كه اصالح اين امر نبايد از اعالم در رسانه ها شروع مي شد بلكه بايد از آقاي پتمن " ؛ ". شده باشند

 ةمه ريزيهاي دقيق در وزارت شروع مي شد و پس از هماهنگي با دولت و اجراي قانون جديد، نتيجفعاليتها و برنا

  ".كار به مردم اطالع داده مي شد

  " ؟ آيا استعفاي بشردوست سياسي بوده است "

آقاي پتمن معتقد است كه در شرايط كنوني كاري صورت نگرفت جز هرج و مرج درجامعه، بي اعتمادي در  "

صديق پتمن استعفاي وزير پالن را  . استعفاي آقاي بشر دوست، و بي اعتمادي مردم نسبت به ان جي او هادولت، 

نه تنها يك كار تكنيكي و ظاهري، بلكه يك عملكرد سياسي در نزديك شدن به پايان احتمالي كار وزارت پالن و 

  ". جديد مي داندةكابينتشكيل 

   "تصميم من سياسي نبود: بشردوست "

اما رمضان بشردوست با اشاره به اين مطلب كه از مجموع دوهزار وسيصد و پنجاه و پنج ان جي او، به چهارصد  "

 كرده و از دو سيسأتها را  و پنجاه ان جي او اجازه فعاليت داده، از شش ماه قبل رياست نظارت بر كار ان جي او

ها را مطرح كرده است تصميم خود به كناره   اوماه پيش قانون جديد مربوط به عملكرد، تكاليف و حقوق ان جي

با اين وجود كارشناسان عقيده دارند كه در  "؛  ".وجه يك تصميم سياسي نمي داند گيري از وزارت را، به هيچ
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ي به ئحهاي بازسازي و توسعه شرايطي كه افغانستان هنوز به مرحله اي نرسيده كه بتواند براي اجراي تمام طر

و مردم افغانستان به كمكهاي كشورهاي خارجي نياز مبرم دارند و فساد مالي در تمام سطوح  عمل كند يئهاتن

مل بيشتري صورت گيرد و أتاداري و دولتي به وضوح به چشم مي خورد، براي ايجاد چنين تصاميمي بايد 

   .» اصالحات از ريشه آغاز شود

  !بلي خواننده عزيز 

داف انجو ها يعني تذكار عمده ترين  ابعاد مخرب ، ضد مردمي و ضد اين بود واقعيت  پنهان شده در بطن اه

  .انقالبي و ضد آزادي  انجو ها به طور مشخص در افغانستان 

        در پاين اين بحث توجه  خوانندگان گرامي را به سخنراني بلند و با محتواي مبارز معروف هندي

  جلب مي نمايم كه برخي از ابعاد "پرياليسمقدرت مردمي در عصر ام "تحت عنوان » آرونداتي روي«

   . بي رحمانه افشاء كرده استدر سانفرانسيسكو  2004 اگست 16 در تاريخ  را�GOمهم كاركرد 

  » سايت هشت مارچ «

�GO  ئيزه كردن مبارزه!  

   1384 ]اسد[مرداد 8، 5شماره ! به پيشبه نقل از    )ادنا سپهري:  مترجم  ( ي روي ـداتـآرون

   " ! مقاومت واقعي عواقب واقعي دارد، و از حقوق ماهانه هم خبري نيست "            

قدرت مردمي در عصر " تحت عنوان "آرونداتي روي" مطلبي كه مي خوانيد بخشي از سخنراني بلند  «

جمه بخش كوتاهي كه در اينجا تر.  در سانفرانسيسكو ايراد شد2004 اگست 16 است كه در تاريخ "امپرياليسم

خداوند خرده «روي اهل هند است و با رمان . ها مي باشد �GOشده در رابطه با نظرات جالب او در مورد 

يك سال بعد در مخالفت . دست آورد به شهرت جهاني رسيده  ب1997را در سال » بوكر پرايز «ۀكه جايز» ريزها

در . ناسيوناليست هاي هندي را برانگيخترا نوشت كه خشم بسياري از » پايان تخيل«ٔبا تسليح اتمي هند مقاله

او از جنبش حقوق برابر براي كاست .  فعال سياسي و اجتماعي شناخته شده اي است»آرونداتي روي«هند 

حمايت كرده و براي حفظ محيط زيست و جلوگيري از خانه خرابي ]  توخي " اچوت "به هندي [  "نجس ها"

فعاليت اخير موجب .  نارمادا فعاالنه مخالفت كرده استٔره ايجاد سد عظيمي در دٔدهقانان با پروژه

 آرونداتي روي از نخستين 2001 سپتمبر 11پس از . جنجالي او در ديوان عالي كشور هند شدٔمحاكمه

سرعت به يكي ازچهره هاي ه روشنفكراني بود كه در مخالفت با جنگ افروزي امريكا صداي خود را بلند كرد، و ب

دو . اني ضد جنگ بدل گشت و تا امروز به فعاليت هاي خستگي ناپذير خود ادامه داده است جنبش جهٔبرجسته

 مقاالت آرونداتي روي در رابطه با فعاليت هاي سياسي و ةمجموع» سياست قدرت«و »  زندگئهزينه«كتاب 

  . اجتماعي اوست
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  !  به پيش

جنبش هاي مختلف و همچنين دانشجويان و ن  در پورتو آلگره برزيل بيست هزار نفر از فعاال2001 جنوري *

فيلمسازان، يعني برخي از بهترين مغزهاي جهان، دور هم جمع شدند و تجارب خود را در مورد مقابله با 

 در World Social Forum» فوروم اجتماعي جهان«حركت موسوم به . وري با هم در ميان گذاشتندتامپرا

 رسمي حركتي بود مهيج و شورشي بدون تطابق با تعليمات رايج؛ اين شروع.  وجود گذاشتةعرصه آنجا پا ب

دنياي "اين است كه » فوروم اجتماعي جهان«فرياد عمومي . حركتي پرانرژي و نوع جديدي از قدرت مردمي

گو و بحث و سمينار  و تريبوني شده است براي صدها گفت) يئگردهما(اين فوروم . "متفاوتي امكان پذير است

  . كه دنيا چگونه بايد باشد تن تفكري در مورد اينبا اميد ساخ

هندوستان با حضور دويست ) بمبئي (Mumbaiدر مومباي » فوروم اجتماعي جهان« چهارمين 2004 جنوري

ه رسانه هاي حاكم هند ب. من در عمرم در چنين تجمع پر هيجاني شركت نكرده بودم. هزار نماينده برگزار شد

را مورد » فوروم اجتماعي جهان«ولي اكنون موفقيت هاي . امال ناديده گرفتندرا ك خاطر همين موفقيت آن

 شركت و اظهار نظر به سياستمداران و ةي اجازئمحيط آرام و باز و شاد اين گرد هما. دهند تهديد قرار مي

NGOسازمانهاي غير حكومتي  (ئي ها)Non-Governmental Organization ( داد كه وابسته به سيستم

  ي هستند كه اين فوروم مخالف آنستئاقتصاد يسياس

 كرد حاال در معرض ءكه نقشي اساسي براي جنبش عدالت جهاني ايفا» فوروم اجتماعي جهان«خطر اينست كه 

 آن انرژي برخي از بهترين ةكه سازماندهي ساليان از جمله اين. تبديل شدن به هدفي در خود است

فوروم « مقاومت جايگزين نافرماني مدني شود ةاگر بحث دربار. خود معطوف ميكنده  جنبش را بنفعاال

.  مخالف اين جنبش بودندءاست تبديل به وسيله اي دردست كساني شود كه از ابتدا ممكن» اجتماعي جهان

سمت اقدامات ه ي پيدا كنيم كه بحث هاي آن بئولي بايد راههااين تجمع بايد برگزار شده و رشد كند، 

حرفي را كه . ئيزه شدن مقاومت است  NGOخطر ديگري كه جنبش با آن مواجه است  ...عملي پيش روند

در . ولي واقعيت اين نيست. كار برده ها ب  NGO   ٔسادگي پيچاند و عليه همهه االن ميخواهم بزنم ميتوان ب

مله در از ج(هاي ساختگي كه صرفا براي اخذ بورسيه يا فرار از ماليات درست شده اند  NGO ۀدنياي تير

 هستند كه خدمات پر ارزشي ئيها NGOقطعا ) اياالتي مثل بيهار در هند اينها را تحت عنوان جهيزيه ميدهند

عنوان مثال در هند رونق ه ب .  سياسي نگاه كنيمة ها در يك زمينNGO ةولي مهم اينست كه به پديد. ميكنند

NGO اين همزمان با باز شدن .  آغاز شد1990 ةده و در 1980 ة شان تأمين بود از اواخر دهةي كه بودجئها

در آن زمان دولت هند براي اينكه خود را با تعديل ساختاري . روي سياست هاي نئوليبرالي بوده بازارهاي هند ب

تدريج ه نئوليبرالي تطبيق دهد بودجه هاي توسعه روستا و كشاورزي و انرژي حمل و نقل و سالمت عمومي را ب

شدند، با اين تفاوت كه  ها نيز وارد عمل مي NGO دولت نقش سنتي خود را رها ميكرد همانطور كه. كم كرد

.  هزينه هاي رفاه عمومي بودةگرفت تنها بخش ناچيزي از قطع بودج ها قرارمي NGOبودجه اي كه در اختيار 

راني تأمين توسعه و كمكهاي عم) بين المللي(هائي كه بودجه قابل توجهي دارند توسط نهادهاي  NGOعمده 

 خود از طريق حكومت هاي غربي و بانك جهاني و سازمان ةنوبه  خود آنها بةمالي و هدايت مي شوند، كه بودج
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سسات متفاوتند ولي همگي بخشي از ؤهرچند كه اين م. شود مين ميأملل و برخي شركت هاي چند مليتي ت

 اول حكومت ها را ة سرهم بندي و در درجيك ساختار گل و گشاد سياسي هستند كه پروژه هاي نئوليبرالي را

دهند؟ آيا  ها بودجه مي NGOسسات بين المللي به ؤچرا م وادار به قطع بودجه هاي رفاه اجتماعي ميكنند

است؟ احساس گناه است؟ قضيه ) مبلغين مذهبي(اين از نوع خيرخواهي مدل قديمي ميسيونرهاي مذهبي 

 وجود خدمات دولتي را پر مي ءآورند كه خال وجود ميه اس را بها اين احس NGO  .كمي فراتر از اين است

ها خاموش كردن  �GOسهم واقعي . و البته مي كنند، اما به شيوه اي كه از نظر مادي بي نتيجه است. كنند

صورت خيرات  هبها  �GOآنچه را كه مردم بر اساس حق شان بايد داشته باشند . خشم سياسي مردم است

  . دهند و كمك مي

�GO كنند و  آنها مردم را به قربانياني وابسته تبديل مي. ها تفكر اجتماعي را تغيير مي دهند

ه  حفاظتي بين حكومت و مردم بةها منطق �GO.  مقاومت سياسي را كند مي سازندةبرندگي تيغ

و آنها تبديل به ميانجي گران و توضيح دهندگان . بين سلطه گر و مردم تحت سلطه. وجود مي آورند

  . تسهيل كنندگان شده اند

 شان را پرداخت ميكنند حساب پس دهند نه به مردمي كه در ةها بايد به كساني كه بودج NGOدر نهايت 

انگار كه .  نباتات شاخص ارزيابي ميكنندةها را در رد NGO گياه شناسان احتماال . كنند ميان شان كار مي

زننده ترين شاهد آن زماني . ها هم فزونتر است NGOظهور هرچه فالكت ناشي از نئوليبراليزم بيشتر است 

 ها را مهيا مي NGOكند و همزمان با آن  مريكا خود را آماده حمله به يك كشور ميا ةاست كه اياالت متحد

  . سازد تا وارد شوند و ويراني جنگ را پاكسازي كنند

NGO عمل ةو حكومت هاي محلي به آنها اجاز شان به مخاطره نمي افتد ةشوند بودجكه مطمئن  ها براي اين 

دهند ناچارند كارشان را در يك چهارچوب سطحي و كم و بيش خالي از زمينه هاي سياسي يا تاريخي ارائه  مي

از مصائب كشورهاي فقير و مناطق ) شدت هم سياسي هستنده كه درواقع ب(گزارش هاي غيرسياسي . دهند

باز هم . دهد  همچون قربانياني بيمار و غيرطبيعي جلوه مي راة تير اين كشورهايةجنگ زده نهايتا مردم تير

 يك سوداني ، اردوگاهي ديگر از پناهندگان افغاني، يك اتيوپيائي قحطي زده،يك هندي مبتال به سوء تغذيه

كنند و  اينها ناخواسته كليشه هاي نژادپرستانه را تقويت مي. همگي محتاج كمك سفيدپوستان... ناقص شده 

تمدن غرب صحه )  tough love  هرچند از نوع عشق خركي يا(ددا بر دستاوردها، كمك ها و همدرديهاي مج

  . اينها ميسيونرهاي سكوالر دنياي مدرن هستند. گذارند  مي

شيوه اي موذيانه در سياست هاي آلترناتيو همان ه گيرد ب ميها قرار  NGOنهايتا سرمايه اي كه در اختيار 

. عهده دارنده كند كه سرمايه هاي احتكاري از داخل وخارج در اقتصادهاي كشورهاي فقير ب مي ءنقشي را ايفا

 و مقاومت را غير سياسي ميكند  كند و مقابله جوئي را به مذاكره تبديل مي  عمل تعيين ميةيعني برنام

 با ها NGO. كند خود بودند مداخله ميه طور سنتي متكي به و در جنبش هاي مردمي كه ب كند

 جنبش هاي مقاومت شوند به استخدام خود نتوانند تبديل به فعاال بودجه اي كه دارند قادرند مردمي را كه مي
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و در كنارآن درآمدي هم (دهند  كنند كه خدمت ضروري و بديعي انجام مي اين مردم احساس مي. درآورند

  . ائي نداردوجه چنين ميان بره هيچ ه بكه مقاومت سياسي واقعي در حالي). دارند

 NGO   كردن سياست خطري است كه مقاومت را به يك شغل بانزاكت و معقول و باحقوق ماهيانه، از ئيزه

مقاومت واقعي اما . شود هم اضافه ميي ئايازو گاه و بيگاه م ساعت نه صبح تا پنج بعد از ظهر، تبديل ميكند

  . » . عواقب واقعي دارد و از حقوق ماهيانه هم خبري نيست

 ها صرفاً به خاطر امرار  حيات مشقتبار خود و فاميل شامل دركارند، �GO         اين قلم به آناني كه در 

 شده بعداً در خدمت سياست هاي �GOحرمت مي گذارد ؛ نه به كساني كه با داشتن همين مشكل شامل 

�GOست و جو نموده با  كلمات و  ها قرار گرفته ، هدفمندانه سمت وسوئي را براي خزيدن به سازمان  سيا ج

جلوه مي دهند و بر چپ واقعاً مبارز با نوشتن "خدمت گزار مردم " ها را سازمانهاي  �GOجمالت ميان خالي، 

دكماتيست ، كتاب پرست ، راحت طلب ، لميده در بستر گرم و دور از مردم و وطن و شرايط ، معاش خور  

   . تازند ولفير و سوسيال وكشور هاي امپرياليستي مي 
  
  

 / 27 اعضاي شوراي  عالي و نظامي به شمول قاري محمد برات و محترم جليل سرتور كه بتاريخ  "   «    * ]-  1[   

؛ در جريان ... . هجري شمسي  گرفتار شده بوند به خاد شش درك تحت نظارت شديد  قرار داده شدند 1361 دلو 28

داكتر نجيب كه در آن .  يافتيم با يك تعداد اعضاي رهبري افغان ملت تحقيق  در خاد شش درك قراريكه بعداً اطالع

 اشخاص مذكور .  اين مالقات چند مرتبه صورت گرفته بود .ند   بود مالقات نموده بود"خاد"زمان رئيس  امنيت دولتي  

  :عبارت بودند از

 "محمد صديق  -۴  ." شنواري"ر  داكتر مني- ٣ ." رکڅ "عبدالرحمن  - ٢.  "يوسف زی " يقين "  عبدالحميد -1

  " . دگر من  رياست زرهدار و موتر دار " شنواري"محمد صابر -5  "پتمن 

      از تاريخ گرفتاري  اعضاي مركزي حزب افغان ملت ، تا يك سال قبل از آزادي ؛ يعني در مدت چهار يا پنج سال  

صديق  ، څرکند عبدالحميد يقين يوسف زي ، داكتر چندين بار، عده اي از سر شناس ترين اعضاي افغان ملت ؛ مان

 معين وزارت معارف در دولت صديق پتمن" آقاي عزيز اهللا گفته كه ( اكنون با دولت كرزي همكاري نموده  وي [ پتمن

  اش از شروع كار در پهلوي دست نشاندة مشهور حامد كرزي قرار داشته "افغان ملت"حداد و حزب   ) "كرزي هم بوده 

تا حزب خود و خط مشي آن را به نقد بكشند و  قواي اشغالگر  و . را براي مصاحبه به تلويزيون مي آوردند ... و   ...]اند

  . واقعي مردم افغانستان  بخوانند ةمزدوران خلقي و پرچمي آن را به  ستايش بگيرند و آنان را نمايند

بعد از اينكه در تلويزيون از خود  و خط مشي خود )   كردند آن جمعي كه دايماً مصاحبه تلويزيوني مي( افغان ملتي ها 

 كمك انتر ناسيوناليستي كشور دوست اتحاد "انتقاد مي كردند ، و تجاوز ارتش شوروي  به افغانستان را بي شرمانه

    » ... به زندان پلچرخي انتقال داده مي شدند   مي خواندند"شوروي

اله نظر يك تن از اعضاي رهبري افغان ملت  عنواني اين قلم كه در نقل از  نوشته  ارسالي آقاي عزيز ( 

                                                         . ) درج گرديده است )  11 -  بخش" (خاطرات زندان"

  
                                                             ادامه  دارد  


