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  رآمد سخنپيش د
هيچ پديده ای بدون موجب و از روی تصادف .  در تاريخ وقوع می يابد اسبابی داردآن چههر 

 نظام های سياسی و دولتی  نيز بوده ، حکومت ها مشمول سقوطپديدار نمی شود، و اين فرض
که بيشتر از هر هستند در سرنوشت ملت ها، برهه های توفانی تاريخ . همواره خواهد بودو  ،است

در تب فصل ديگری از افغانستان اينک که .  نياز دارندزمان ديگری به انديشه پردازی سياسی
و ريشه يابی ان ديگری نياز به انديشه آفرينی بيشتر از هر زمسياست های جهانی فرورفته است، 

فقط با پندار و کردار عقالنی عقبماندگی تاريخی  گذار از تنگناهای .دردهای تاريخی اش دارد
به سوی بهروزی  جامعه راهورنه  مبتنی بر شناخت و ريشه يابی های اسباب آن ممکن است،

. کماکان با چالش های جدی روبرو خواهد بودانسانی   

به خود مشغول سازد، در اين خطه  و بحثی که امروزه می تواند ذهن هر انديشه وری را دالج
آيا تاريخ معاصر بشريت، ما افغانها را محکوم به زندگی با اين نکبت : " چون،پرسش هايی  استند

قدر بيچاره ايم؟ آيا مسير حرکت خودمان را می دانيم و می  و خواری کرده است؟ ما چرا اين
 وجود دارد؟ آيا تنگنای دشوارم به کجاآباد می رويم؟ آيا راهی برای برون رفت از اين فهمي

 های دغدغهطرح اين با .  ديگرافغانستان بهتری ممکن است؟ و از اين گونه پرسش های فراوان
، گاهی می پندارم در گونه ای از ابهام بسر می برم، و گاهی نيز پاسخ های روشننيافتن  و فکری
 های ديگری نيز باشند که به اين گونه تمرينات یشايد همانند من، بسيار.  چيز شک می کنمبر همه

، اما گمان می کنم اين رنداين پرسش ها نوی و تازه گی چندانی نداولی با آنکه . فکری می پردازند
ی مطرح شده باشند؛ يا از زاويه انسانی و روحانی، يا از  ديگرها همواره از زوايای مختلف

 که در اين  اساسیاما پرسش. ها و ديدگاه های ملی گرايانه، و يا هم از ابعاد تاريخی قضايانظرم
ی عقالنی به اين پرسش ها داريم که  ها آيا ما پاسخ،جا می تواند مطرح گردد، شايد اين باشد که

هايی  و باالخره راه برون رفت از اين چرخ بحرانی در چه کنش ها و روش ؛ ناآگاهمهامن به آن
 بحث که بايد آنها را دريافت و پيگيری نمود؟ می پندارم جا داشته باشد که در اين ،نهفته است

در بر همين مبنا، . شمول و کلی گرايانه تری مطرح کنيم  جهانیپرسش های آخرين را از بُِعد
ا بر آن اين مسايل از نگره چند و چونی زندگی انسانی در سرزمينی که نام افغانستان راينجا به 

 زمين به خود اختصاص �کر ويژه ای را بر روی 1نهاده اند و محدوده های طبيعی و زيستبومی
در اين موارد به کنکاش های دقيق پاسخ يابی خته خواهد شد، هرچند که داده است، پردا

. شته بيرون استونياز دارد که از محدوده اين نو مفصلی کارشناسانه   

 یريخطبسيار تا مرزهای ما سياسی و بی ثباتی اجتماعی در کشور ديگر، اينک وضعيت سوی از 
تا شک و ترديدهای بيمارگونه و منفی را در درون باشد  شايد زمان آن فرارسيده. تقرب جسته است

 و از بستر نظريه ،ساختارها و نهادهای سياسی باورمند به دموکراسی و آزادی کنار بگذاريم
نبايد در اين راستا انتظار . ی و آزمون نظريه ها گذار کنيمپردازی های محض به تجربه گراي

ه و يا تيوری های کامل را داشته باشيم، که چنين چيزی در جامعه انسانی هرگز پيداکردن نظري
نظريه های کارآمد که بيشتر می توانند بومی .  و به وجود نيز نخواهد آمد،وجود نداشته است

می  و تکوين می دهندنش اجتماعی شکل و انکشاف مل و ُک در جريان عباشند، همواره خود را
از اين رو، .  خواسته باشيم، به پيمودن اين راه ناگزيريمیما نيز اگر نظريه هايی اين چنين. يابند

                                                                          
.زيستبوم در اينجا برابرنهاده واژه ايکوسيستم در انگليسی است 1  
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تاکيد آن الزم است تا بر باز بودن فکری پيشنهادات ارايه شده در اين نبشته و اهميت اين ويژگی 
دگرانديشی و بازبودن هر گونه نظريه ای، آزمونگرايی و ورزم، چون بدون پذيرش اصل 

، همين ديگراز سوی .  و در نهايت سد خواهد گرديد،پيشروی هر حرکت  آزاديخواهانه ای مختل
 های فکری است که پيش زمينه های دموکراسی به معنای مشارکت همه گان چهارچوببازبودن 

 ،شرو سياسی، و هم گام به آني های نو و پ نخست در درون حرکت،را در رقم زدن سرنوشت شان
انتظار دارم تا . در بستر وسيعتر جامعه مدنی، و باالخره در ميان عامه مردم فراهم خواهد آورد

روشنفکران و نخبه گان سياسی کشور در بررسی و نگرش به هر يکی از اجزای نظريات 
اعی است که ترکيب مناسبی را مطروحه توجه مساويانه مبذول دارند، چه فقط محک تجربه اجتم

 و اين خود شگردی از ؛از اولويت های مورد بحث و گفتمان روشنگرانه نوين بدست خواهد داد
 که جامعه مدنی نوپای افغانستان تازه به تمرين آن آغاز نموده ،کارآيی دموکراسی می تواند باشد

.است  

به دگرگونی های مثبت در افغانستان م مردژرف عامه  تو تمايالمندی وافر عالقمشاهده مستقيم با 
 ،ستم و باور دارم که با گذشت هر روزا من به آينده بسيار خوشبين ،کشورشانو سرنوشت زندگی 

دگرگونی های آوردن وارد ی را برای ترامکانات گسترده نيز بسان ملل ديگر، مردم در اين کشور 
  که حاکميت می و به هر شکلی هرجايیاستبداد در .سازند نمايان میمترقی  اتو اصالحبنيادی 

جهان معاصر به اين راز بديهی آگاهی و مردمان  فقر و بدبختی را نيز به همراه دارد، و ،کند
 نيز همين وقوف جهانی ويکی از منابع اميدواری در اين برهه زمانی  2. انديافته وقوف کامل 

. باشدمی تواند جويانه در تراز جهانی سيطره و استبداد ايش بی عدالتی  برای زدفراگيرهمبستگی   
 

که با مشارکت همگانی در کنش فعال سياسی و اجتماعی می توان افغانستان من بدين باور استم 
 تا جايی که . بدون شک اين هدف و خواسته ای است ممکن و عملی.بهتری به وجود آورد

فعالتر نش های ُکآگاه در مشارکت نيروهای روشنگر و توجيه و گستره چند و چونی به موضوع 
 بسيارله ااين مسحتا طرح  بر اين است که پندار منمی گردد، براجتماعی در افغانستان سياسی و 

، در بيداد می کندبيچارگی اقتصادی، درد و رنج و بدبختی انسانی در اين کشور . خواهد بودبديهی 
 و ساختمرفوع ی دگرگون و شود با برنامه های عقالنمی دردآور را حالی که اين مناسبات 

چه کسی . نمودمهيا  ،باشدمردمان اين سرزمين  که شايسته ،تر و بهتری رازندگی انسانی 
نهادينه شده در اين اجتماعی معمول و استبداد سنتی های سرکوبی به خواستار آن نيست که 

 در اين کشور ؟ و زمينه های انکشاف پايدار بشری در کشور فراهم آيد،پايان داده شودسرزمين 
.  مبارزه برای آزادی همواره وجود داشته است و وجود خواهد داشت،ديگری نيز بسان هر جامعه 

کارزار اين مبارزات بوده و هست، و کسی نبايد در اين مساله البته که خطرات بسيار جدی در 
 دشوار گذاربسيار  یدر مسيرسرزمين زندگی انسانی در اين  ،بر همگان هويدا است که. شک کند

کليت  به حدی است که  بشریخطر ناشی از اين مسير ناموزون انکشاف. گرفته استقرار 
                                                                          
 همه ساله در يکی از کشورهای جهان به همت آزاديخواهان متبارز گرديده، و" همايش اجتماعی جهان"ه در چهارچوباينک اين وقوف  2

 را دنياکه گردهمآيی ده ها هزار از فعالين اجتماعی سراسر " اجتماعی جهانهمايش . "شودو پيشروان دموکراسی و عدالت برگزار می 
" دنيای ديگری ممکن است "یرا با طرح موضوعامروزين دی زندگی انسانيت گفتمان و بحث بر مسايل جدر حقيقت ، فراهم می سازد

شعار اين . استگرديده به گونه پرسش مطرح نی است که اين شعار بازتابی از فورمولبندی خيلی جالب و قابل توجه. می نمايددنبال 
 یجهاناين همآيش  گفتمان .ت شهروندان جهان است و بازتابی از آرزوهای سرکوب شده اکثري از نظر افاده، يک جمله تاييدیگردهمآيی

 و با ويژگی ،داشته باشدسوای آن چه موجود است بر اصل ممکن بودن دنيای ديگری استوار است که می تواند شکل و شمايل ديگری 
ن آرزو هم چنان بازتابی  اي.فراهم آورد زمين �کر بر انسانیتمدن  زندگی عاقالنه تری را برای تداوم و پايداری ين،های ساختاری نو

. است از آرزوهای سرکوب شده ميليون ها انسان رنج ديده و محروم کشور ما برای افغانستان بهتری که هم ممکن است و هم مطلوب
.طرح کلی اين رساله نيز بر همين محور استوار است  
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گمان بر آن دارم که . تدريجی تهديد می کند انقراضفروپاشی و را به  زيستبومی کشورفرهنگی و 
ن پايا"هر انسان آگاه اين مسايل را می فهمد و سهم گيری و مشارکت در جلوگيری از رسيدن به 

  .را رد نخواهد کرد" خط
 

قابل يادآوری می دانم که اين نوشته در نظر ندارد تا راه حل های از پيش تعيين شده و يا نسخه 
 و ده ها دشواری ديگر ،برای برون رفت از سردرگمی ها و ابهامات فکریرا های مشخصی 

 هيچ وجه بحث مزيد برآن، اين نوشته به. اجتماعی، سياسی، و اقتصادی کشور ارايه دهد
اختصاصی و کارشناسه ای را بر مسايل مطروحه در نظر نداشته است، با آن که از نگاه روش 

است تا انديشه ها و اطالعات ارايه شده، تا حد الزم، در پاورقی ها داشته کاری، کوشش برآن 
گيرد، کليت ولی، آن چه بسيار اهميت دارد و اميدوارم در اين جا مورد توجه قرار . مستند گردند

مجموعه نظرات و ديدگاه هايی است که در حدود يک پيشنهاد برای بررسی، نقد، و در صورت 
پذيرفتنی بودن، برای اقتباس در تکوين و تکميل استراتيژی های نو در ُکنش سياسی نيروهای 

 ديدگاه های که آرزو دارم. طرفدار ارزش های دموکراسی و آزادی خواهانه ارايه گرديده است
پنداشته شوند، بتوانند راهگشايی باشند برای گفتمان ابتدايی ، ولو که مطرح شده در اين برگ ها

  .اين سرزمينفراختر فکری در حوزه ی ُکنش های سياسی در 
**** 
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  فرا راه مایهااتنگن

 
  کم از کم،در افغانستان باروری های زيادی داشتهپنج سال گذشته  روند دگرگونی های اجتماعی 

در اين بستر اينک بار ديگر و به صورت . امکانات اندک جوالن انديشگی را فراهم آورده است
 خرده گير بسياراستثنايی زمينه های گفتمان نسبتآ آزاد مساعد گرديده است، که از اين بابت نبايد 

هار در سالهای ب"ولی پرسش اين است که آيا اين چند سال گذشته، به قول شاعر گواتيمااليی . بود
.  اصالحی آن ممکن است روند ثابت خواهند شد، و يا تداوم و تکوين3"کشوری هميشه استبدادی

عاليم گذار به سوی استبداد يا حد اقل تمايل به استبداد در دستگاه دولتی بسيار فراوان است، و 
در اوايل ماه  به امر و نهی رسانه ها حکومتبارزترين نمونه آن را در مداخله دستگاه استخباراتی 

 می توان ديد، که با وارد آوردن فشار از جانب روزنامه نگاران و همبستگی آنها 2006سرطان 
 مدنی، هم نمايندگی سياسی سازمان ملل در کابل و هم سخنگوی �در دفاع از حقوق قانونی جامع

جه موجبات شرمندگی نيروهای ناتو در افغانستان وادار شدند تا اين اقدام را محکوم نمايند، و در نتي
. بازيگران بی آزرم سياسی و عقب نشينی گردانندگان امنيت دولتی را در اين مورد فراهم آوردند  

 
خواهی و   فراراه آزادییی هار دشوا تنگناها واين شگرد استبدادی يک بار ديگر نشان داد که

از شتر "ه اين مثل که ند و فراگير، به طوری کستافراوان ساالر و آزاد  رسيدن به جامعه مردم
 ناموزونی های دستگاه حاکمه ودر مورد !" پرسيدند چرا گردنت کژ است، گفت کجايم راست است

از سوی ديگر، پاسخ ها برای اين دشواری ها . نظام اجتماعی افغانستان کامآل مصداق پيدا می کند
اين در حالی است که . ندنيز در دسترس نيستند و نبايد انتظار گشايش های آسان را به سر پرورا

در کشورهايی که اکثريت مردمان آن سواد خواندن و نوشتن را دارا نباشند، مردم چنان تربيت می 
يابند که همواره پاسخ های آسان را برای مشکالت شان انتظار دارند، و اين خود چالشی است در 

ن پيش زمينه، حقيقت تلخ با اي. برابر نيروهای سياسی خواستار دگرگونی و اصالحات اجتماعی
 و گسترده اجتماعی افغانستان ساده ريشه داراين است که ارايه پاسخ های عقلی به دشواری های 

نيست، و به هيچ وجه نمی شود به مسايل اين کشور که نهايت پيچيدگی دارند، پاسخ های آسان 
. ارايه داد  

 
 راستای گشايش چالش های اجتماعی اين مسآله به معنای آن است که اگر کسی خواسته باشد در

راهش، همه روزه به  کاری بکند، می بايد برای اجرای آن متعهد باشد و با وجود دشواری های فرا
اين اصل از . تعهدش در کنش برای رسيدن به اهدافش وفادار بماند و با پيگيری آن را دنبال نمايد

ای آموزشی، سازماندهی های کنشی،  گی های ناگزير و ايجابات حتمی هرگونه برنامه هه ويژ
زنده نگهداشتن روحيه پيگيری . کردارهای سياسی و فعاليت های اجتماعی موفقيت آميز خواهد بود

و تقويه آن در درون نيروهای خواهان نظام دموکراسی در افغانستان نخستين ضمانت در راستای 
نش سياسی شفاف و مسئوالنه در آموزش، سازماندهی و ک. آوردن دگرگونی های مثبت خواهد بود

 که روشنفکران آزاديخواه در آنها امکانات و جوالنگاهی گسترده دارند، هستندجامعه عرصه هايی 
خواهانه را در جامعه بسر می پرورانند،  و آن هايی که انتظار آوردن دگرگونی های بنيادی آزادی

گه دارند، چه فقط با تداوم و پايداری يک لحظه نبايد اين عرصه های فعاليت را از ديده به دور ن
                                                                          
3 Piero Gleijeses, Politics and Culture in Guatemala. Univ of Michigan Press, 1988. 
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 سياسی است که می توان تغيير بوجود آورد و جامعه را دگرگون -ن به کنش های اجتماعی بخشيد
اگر کسی خواستار کليد سحر آميزی برای حل مسايل باشد، چنين چيزی  "در غير آن . ساخت

. معجزه بودمنتظر، و نبايد 4"وجود ندارد  
 

های متفاوت به گونه ديدگاه ر و پرسش های مطرح امروزين را می توان از پاسخ به مسايل کشو
 های مبتنی بر اسطوره سازی های گزينهنشی، در ميان روش های ُک. هايی مختلف ارايه کرد

اما در اين جا نمی خواهم ذهن خواننده را بدان سو . کاذب در کشور ما خيلی معمول بوده است
د، در اين نبشته به مسايل از نگره تاريخ انسانی در اين شمقدمه گفته بکشانم، چون آن چنان که در 

اين خطه در دل صفحات زيست بوم  سرزمين بر اساس برداشت از مايه هايی که طبيعت و
ه اش حفظ و اينک به آنهايی که آرزوی خوانش اين برگ ها را دارند ارزانی می فرسايش يابند

ه هايی از بزها، گوسفندان و آهوان وحشی بر روی سنگ های شايد، نگار. پرداخته خواهد شد، کند
آفتابزده در دره زيبای کالو که در در دامان کوهپايه های بابا هنوز برجا مانده است، نمادی روشن 

بی آب و و يا شايد هم کهن دژهای فراوان در ميانه دشت های . و آغازی نيکو در اين بحث باشد
شور، و يا هم بازمانده های ديواره های گلين بر تارک و غرب کشرق جنوب، شمال، علف 

کوهپايه ها، و يا مغاره های زيبا در دل سنگی اين سرزمين تمثال های بهتری باشند برای يافتن 
نقطه آغازين زندگی انسان فرهنگ زا و شکل گيری نظام اجتماعی وی در اين کشور، که عصر 

درک پيام تاريخی اين سرگذشت را . منطقی آن باشدما و چالش های آن نمی تواند به جز تداوم 
شمول چالش های کنونی نيز در همين پيام های  نبايد کم بها داد، چه کليد درک کلی گرايانه و جهان

.ولو مبهم، اما گشودنی نهفته است  
 

ی موجود بر سنگ ها قديمی ترين آثار مکتوب به جا مانده از انسان کهن در به گمان من نگاره ها
ا، اين ام. ، و خيال آدمی را بهتر می توانند به دور دست های تاريخ بکشانندهستند ين سرزمينا

 به ما منتقل کنند؟ آيا اين ستندانگاره ها را بر اين سنگها کی ها آفريده اند، و چه پيامی را می خو
ی ما از چه ها را می شود به مثابه پاسخی به اين پرسش که ما کی هستيم و پس منظر تاريخی زندگ

مايه های آب می خورد، بپنداريم؟ آيا اجداد شکارچی و يا کوچی ما اين نگاره ها را به مثابه بيانی 
از هستی مادی سخت شان در دل تاريخ برای ما به يادگار ننوشته اند؟ آيا آفرينشگران اين نگاره ها 

ی طبيعی ماحول شان بسنده می داده هااين حيوانات بوده اند و يا به گونه منفعل به  �پرورش دهند
بوم شان بوده اند؟ و يا گاهی هم دست به تير و  کرده اند و فقط نظاره گر روال های طبيعی زيست

کمانی می بردند و بزی يا گوسفندی را شکار می کردند؟ اين ها از کجا به اين دره آمده بودند و 
کجا الهام گرفته بودند؟ چرا اين فرهنگ شان چه مايه هايی داشت و برای ادامه حيات شان از 

مردمان خودشان را در اين نگاره ها بيان نکرده اند، و فقط به تصوير نگاری حيوانات پرداخته 
اينک اين نگاره ها به جز بيانی از پيوند ناگسستنی و . اند؟ پاسخ به اين پرسش ها را کمتر داريم

 يستزرای زندگی، و فرهنگ وابسته به اتکای اجداد ما بر داده های طبيعی محيط ماحول شان ب
اما آيا همين پيام ساده . بوم، چيز ديگری را بازگو نمی کنند و معلومات بيشتری را ارايه نمی دهند

نا ممکن است، آن مردمان که زندگی در اين سرزمين بدون سازگاری با نظام طبيعت خشن آن 
ارد تا محدوده های طبيعی و محيط زيستی بسنده نخواهد بود؟ آيا اين پيام نمی تواند ما را واد

                                                                          
4Noam Chomsky, Imperial Ambitions. Interviews with David Barsamian, Metropolitan Books, NY. 2005. 
pp.40 
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زندگی خود را دريابيم و در هنگام برنامه ريزی معادالت اجتماعی و اقتصادی خود به آنها با دقت 
 بيشتری بيانديشيم؟ 

 
و اما، اگر کمی از نگاره ها به اينسوی زمان تاريخی بياييم، به ناگزير ويرانه های امروزين دژها 

می کنيم که پيام ديگری دارند، بسان پيام ويرانه های کابل معاصر که ه و مغاره ها را مشاهد
بازتابی از فرهنگ جنگ و ويرانی سی سال گذشته است، و آنهايی که وجدان آگاه دارند اسباب اين 

 با آن.  پاسخی های گوناگونی دارند"چرا اين همه ويرانی"ويرانه ها را به خوبی می دانند، و به 
اما هدف اساسی از . اوان ديگری را نيز می شود در اين زمينه ها مطرح کردهم پرسش های فر

 � بيشتر به پرداختن در چند و چون اين که سير تاريخی جامعجاپردازی و کنکاش در اين نظريه 
ما را به کجا آبادها خواهد برد، و نقش نيروهای شته است و تداوم منطقی آن کنونی ما چه روالی دا

. واه و طرفدار دموکراسی در اين راهکردها چه گونه می تواند تجسم يابد، می باشدخ پيشرو آزادی
اما مشکل در .  اين طرز نگرش، واضحاتی وجود دارد که بر همگان آشکار استچهارچوبدر 

".  آشکار است، کمتر قابل توجه قرار می گيردآن چههر"آن است که   
 

 و آشفته جهانی شدن، مزيد بر صخره ها و خريخ دريای توفانیشط  راه ما در دانيم که فرا می
هايی که در برابر ملل ديگر قرار دارند، دشواری های کهنه گی و فرسودگی دستگاه های محرکه 

 چهارچوبکشتی نظام دولتی و اجتماعی ما نيز چالش آفرينند و هر لحظه ادامه حيات ما را در و 
ظر داشت وضعيت آن چه که تا کنون بر ما در فکر می کنم با در ن. کنند اين سيستم تهديد می

و عناصری که در پيش به آنها اشاره  درازنای تاريخ آشفته و ناموزون اين سرزمين گذشته است
اما پرسش اين . شد، می توان سير و راهبرد هوشيارانه تری را در ميانه اين همه تنگناها برگزيد

گر نبايد اين تصميم را بی درنگ اتخاذ کرد؟ خواهد بود که آيا عرصه زمان بر ما تنگ نيست؟ م
 مبنی بر مروزين هشداری نيستاگر از سکوی امروز به اين مساله نگاه کنيم، آيا شورش های ا

 اين که دگرگونی های الزم در زندگی اقتصادی شان چندان چشمگير سبباين که حوصله مردم به 
ها بيانی از اين پيام تشويش آور که مردم آيا خشونت های اين روز. نبوده است، به سر رسيده است

عوام يک بار ديگر در موضعگيری های سياسی شان به سوی پذيرش اين که هر بديل ديگری از 
 �نظام کنونی بهتر خواهد بود گرايش دارند، نمی باشد؟ از جانب ديگر، حقيقت تلخ امروزين جامع

  هایدر حد و حدود گروهو بومی مدنی در افغانستان چنين است که هيچ گروه سياسی مدنی 
از تشکل سازمانی و منابع مالی و انسانی متشکل برخوردار بيگانگان تروريستی و وابسته به 

فرض کنيد اگر قوای نظامی ناتو فردا تصميم به برون روی از افغانستان بگيرد، آيا مردم . نيست
چ وجه فکر نمی کنم که به هياعتماد خواهند کرد؟ من کدام نيروی متشکل سياسی بار ديگر به 

د و حاکميت ظالمانه و ن کنار بيايمردم افغانستان يک بار ديگر با ساختارهای سياسی آزموده شده
پس در برابر اين فرضيه فقط يک گزينه باقی می ماند، سقوط به انارشی . دناستبدادی شان را بپذير

ان بخشيدن تدريجی به هويت خارجی و پايطالبی تحت حمايه نوع و استبداد قرون وسطايی 
. کشوری به نام افغانستان  

 
با آن که من به اين باورم که نمی شود به اين پرسش که مسير ما به کجاآباد می رود پاسخی مطلق 
ارايه کرد، و از چند و چون و جزييات آينده پيشگويی نمود، اما اگر بشود پاسخ هايی در خور به 

تحقيقی و پژوهش علمی پيدا کنيم، می شود به صورت کلی اين را مسايل روز بر پايه دانسته های 
که ما به کجا می رويم تصوير پردازی نمود و مسير کلی را با ياری جستن از حدس و گمانه زنی 

 بدين معنا که ،مصداق پيدا می کند" گذشته چراغ آينده است"در همين قرينه است که گفته . فهميد
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جايگاه انسانی ما : به اين موضوع بيانديشيم کهآزادی رای ت نگری و اگر ما با روشن بينی، واقعي
در بستر تاريخ طبيعی اين خطه چه بوده است، ما چه کاره تاريخ انسانی اين مرزو بوم بوده ايم، و 
کارکردهای تاريخی مان تا به امروز از چه قرار بوده است، و به مثابه يک هويت تاريخی از خود 

بر مبنای اين پاسخ . شته ايم، آنگاه پاسخ به پرسش های اساسی را ارايه داده ايمچه به ارمغان گذا
ها می شود رفتار و هنجار تاريخی مان را که در ميان اين همه گردش زمانه ها و فرهنگ های 

چنين دريافت هايی برای ما . تاريخی تا کنون با سخت سری به گونه ای پابرجا مانده است دريابيم
هند کرد که در امتداد اين راهکرد زندگی و زمان چه راهی را دنبال خواهيم کرد، و کم وانمود خوا

اگر چه که شايد با آزمون اين تمرين . از کم در آينده های نزديک به کجا آبادها سرخواهيم زد
تصوير زيبا و دلگرم کننده ای بدست نياوريم، اما در کليت به چند و چونی آينده مان وقوف خواهيم 

قابل يادآوری می دانم که شکل و شمايل مسير آينده خيلی پيچيده تر از مسير پيموده خواهد . افتي
با آن هم به . بود، و هر آنگاه امکان گسست و يا تغيير ژرف و بنيادی در خط حرکت ممکن است

فرض بر اين که همه چيز همين گونه به حرکت خود ادامه دهد، عناصر و روابط نوين فرهنگ 
نی و جهانی را نبايد در معادله اين مسير از ياد برد و آن را ساده انگارانه تصوير کرد، که ره انسا

. تنگ است و بيشه دشوار  
  

آن چه اهميت دارد تکيه بر حقيقت در اين تصوير پردازی ها است، که آن را بدون قيد و شرط اما 
به گمان من . آن، ولو که تلخ باشدهای باوری، آن چنان که هست می بايد گفت، نه چيزی کمتر از 

وقت آن فرارسيده است که به جای تکرار لفاظی هايی مبتنی بر باورهای بينادگرايانه ايديولوژيکی 
راه ديگری به جز آزاد . و نسخه برداری های ميکانيکی، بايد آنها را از بنياد برکند و ويران نمود

ای اقتباسی به منظور پيدا کردن حقيقت مان نمودن انديشه پردازی بومی از قيود ايديولوژی ه
نخست بايد خود را ساخت و نگره های مان را از جهان نو شکل بخشيد، و اين چيزی است . نيست

 آن چهچن. خواه روشنفکری و روشنگری افغانستان برآورده است که از توان حرکت های آزادی
ن ديروزين که ناشی از تکيه بر مبناهای ، يکی از ديدگاه های معمولی فعاال5قبآل نيز نوشته بودم

فکری اقتباسی می باشد اين است که همه نارسايی ها و مشکالت در کنش سياسی را به عناصر و 
در موازات با پندارهای اين نگره، مشکالت . عوامل بيرونی حرکت های خودشان حواله می دهند

سبت داده می شود، و اين طرز ديد افغانستان نيز به مداخله کشورهای ديگر يا عوامل برونی ن
اين نحوه ی داوری که خيلی هم آسان . تقريبآ به سنت گفتمان سياسی در افغانستان مبدل شده است

به پندار من، . است، نگرشی است يک جانبه و غير واقعبينانه که به هيچ وجه نمی تواند مفيد آيد
ناخت حقيقت بومی، صراحت در گفتار و برخورد به مسايل همانا تکيه بر شی شيوه ی خردمندانه 

بيان حقيقت، صداقت و شهامت انسانی در نقد نگره های خودی، و در نهايت بازنگری در 
نگره ها و انديشه هايی که در . کردارهای نابهنجار و کهن سال ساختارهای اجتماعی خويش است

ساس امروزين، بدون اين تراز فکری مطرح می گردند خواهند توانست ما را از تنگناهای ح
. برداشتن تلفات سنگين، به سالمت بدر کنند  

 
شکی نيست که اکنون جامعه ی ما بيشتر از هر زمان ديگری به حقيقت گويی و صراحت در بيان 

حقايق اجتماعی و سياسی نياز حياتی دارد، و سياستمداران فقط با اين شيوه می توانند اعتماد از 
روشنگر افغانستان تا لحظه يی که مصلحت بينی شگرف و ديرينه ی . دست رفته مردم را بازيابند

زندگی تجريد شده عادت خود را به پای حقيقت گويی فدا نکند، تا لحظه يی که اراده اش بر تغيير 

                                                                          
  2002 کانادا -گذر از تنگنا، تورونتووداع با خود،  5
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ووليت تاريخی ای که در تغيير سرنوشت خود و مردم مسموم ئاش استوار نگردد، نمی تواند در مس
رزی بازی نمايد، چه رسد به آن که زمينه ی آن را مساعد سازد تا شورش دارد نقش باشده ی ک

مردم سرزمينش به اختيار خود شان سرنوشت شان را رقم زنند و به زندگی آبرومندانه و شايسته 
فکر می کنم اينک زمان آن فرا رسيده است تا ديدگاه های سنتی و کهن . انسان معاصر دست يابند

چه را ديروز از ورای عينک دودی ديگران می   بازبينی کنيم و آنمسايل کشورپيرامون خود را 
 و آن را ولو که ناخوشآيند هم باشد برای قضاوت ،ديديم، اينک با چشمان برهنه ی خود مان ببينيم

مشارکت مردم در اين روند شناخت و کنش اجتماعی حتمی است، و . مردم با صراحت بيان داريم
ن است به ساختارهای عقالنی حکومتداری در راستای آوردن بدون توافق کلی مردم نا ممک

. و کارا نايل آييم،تغييرات و دگرگونی های پذيرفتنی، موثر  

خواه افغانستان  چالشی که امروز در برابر روشنگران و نيروهای آزادیبزرگترين می پندارم 
ارآ و عقالنی برای قرار دارد، بيشتر از هرچيز انديشيدن در راستای پيدا کردن بديل های ک

با در نظر داشت وضعيت . ساختارهای اجتماعی و سياسی نامناسب و فرسوده موجوده است
 اجتماعی و فرهنگی افغانستان، و بی باوری تاريخی مردم به حکومت ها  طبيعی،ساختار ناموزون

وه های و کارنامه های نظام های حکومتی در اين سرزمين، کنش سياسی برای پذيرفتنی ساختن شي
دموکراسی مشارکتی به مثابه الگوی حکومتداری عقالنی در کشور قابل تامل و بررسی جدی 

 حساب کرد و از طريق بکارگيری عملیبا اطمينان می توان بر پيآمدهای مثبت اين گزينه . است
آن به مثابه بديل کنشی به ايجاد اصالحات و دگرگونی های اجتماعی ژرف به نفع شهروندان 

اين بديل می تواند از طريق آزمون های محلی به سنجش گرفته شود و با بررسی . نايل آمدکشور 
. تجربی آن با ويژگی های خاص خود مان تکوين يابد و فراگير گردد  

*****  
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2  
عصر اساسی له أ مس-بقا  

 
 اگر جهانی بودن تمدن بشری را در کليتی عام تر بپذيريم، می شود آن را کاروانی پنداشت از
کشتی ملت هايی که در مسابقه تاريخی برای رسيدن به هدفی مشترک همه با هم با سرعت و 

در اين . هستند در حرکت ، زمانشط به سوی آينده ای نه چندان معلوم در ،رو به افزايش یشتاب
 واحد، مردمانی سوار اند برخوردار از خرده فرهنگ های یی هر کشورتمثال، بر عرصه کشت

دنبال بشريت ج تاريخ اومنک خواسته و يا ناخواسته سرنوشت مشترکی را در آبهای  که اي،مشابه
شکی نيست که اينک همه ی ما با سرعت رو به افزايش فرهنگ بشری به سوی . می کنند

، و به اين که اکنون اين کاروان از هر زمانه ديگری سريع تر و با  در حرکتيمفرازهای پيشرفت
کشتی کشورما نيز در اين ميانه تلوتلوخوران هنوز حرکت . موافقت داريم ، به پيش می تازدترشتاب

دارد، ولو با دلهره و ترس فلج کننده سرنشينانش از بابت نامعلومی راه، از بابت قرض گيری 
. متداوم سوخت برای حرکت، و از بابت ده ها نابسامانی ديگر ساختاری، تشکيالتی و تکنيکی  

 
 کشور از نگاه شاخص 178 از جمله 174مقام  (دقرار دارها در دنباله ما کشتی  ،کارواناين در 

، و اين حقيقت تلخ را از روی گزارشهای ساالنه انکشاف بشری سازمان ملل 6)انکشاف بشری
 ، که در حقيقت گواهينامه حرکت و جايگاه هر کشوری را در کاروان تمدن بشری می نماياند،متحد

، ما شايد قادر نباشيم تا هر صخره و خريخی را فراراه خود ببينيم، در اين دنباله روی. می دانيم
هم،  باآن.  خيلی محدود گرديده است، با عقب تازی ما در اين مسير،چه ديدرس ما از دوردست ها

. اگر به جهت سنج تاريخ نگاه کنيم، سمت و سوی حرکت را به صورت کلی می توانيم حدس بزنيم
ی، آن چه در اين ميانه پر اهميت است و بايد آن را بدانيم، توانمندی از ديد يک تحليل گر تکنيک

های کدخدايان کشور در راهبری و هدايت کشتی، و همچنان چند و چون ساختار ميکانيکی، 
مديريتی، و باالخره فراز و نشيب کوره راهی است که تا کنون پيموده ايم، و تکانه هايی که تا 

اطالعات و گونه ين اسنجش دقيق و گفتمان عقالنی بر کن است تا با مم. کنون از سرگذشتانده ايم
، البته با در نظرداشت اين اصل پذيرفته ردمسير آينده تا حدودی گمانه زنی کبر بتوان آگاهی ها 

از تبصره بيشتر بر اين . بينی نيز وجود دارد احتمال بروز واقعه ای غير قابل پيشهر آن شده که 
نمايم، چون که نمی خواهم نتيجه گيری های خودم را از تصوير ارايه شده تصوير خودداری می 

بر کسی تحميل کنم، و يا ذهن خواننده را که خود قادر به دريافت نتيجه مطلوب است مغشوش 
مطلوب اين خواهد بود تا نتيجه گيری های من و خواننده اين سطور در برگ های اخير اين . سازم

در برابر يشه های تازه ق های تازه ای را در طرح راهبردهای عملی و اندافرساله درهم آميزند و 
. گشايندمان ب  

  
وقتی به دنباله تاريخی مان نگاه می کنيم، کشتی های در الی نشسته و متروک زيادی را می بينيم 

  و يا خراسان دوره تيموریعصر غزنويانکجا است ايران . راه رها کرده اندی که ما را در نيمه 
ها؟ مزيد بر آن، اين را نيز بايد به خاطر داشت که کشتی امروزه ما به هيچ وجه بهترين کشتی 

                                                                          
همچنان رجوع شود .  افغانستان– ، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، کابل2007 و 2004گزارش های ملی انکشاف بشری افغانستان  6

.، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، نيويورک2005به گزارش انکشاف بشری جهانی سال   
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 آن است که اگر با مدتاريخ مان نيز نمی باشد، بل که فقط يکی از کشتی های نه چندان قابل و کارآ
اهد هوشياری آن را کدخدايی نکنيم، در همين فصل توفانی تاريخ گير خواهد کرد و به الی خو

واضح است که با چنين فاجعه ای آسمان به زمين فرونخواهد ريخت، چنان چه ناوگان . نشست
به جا گذاشته است، و آن را پروای ترک قماش تاريخ بشری تا کنون نيز قربانی های زيادی از اين 

". ای بس که نباشيم و جهان خواهد بود:"به گفته خيام. يک کشتی مفلوک ديگر نيست  
 

تاريخ شان با کوشش و اشتباه راه مسير  که انسان ها در کليت، و ملت ها همواره در می دانيم
ما نيز به مثابه مردمانی با سرنوشت مشترک تا . انکشاف را پيموده و به خود هويت بخشيده اند

کنون بارها در اين راستا تالش های مثبتی داشته ايم، و در اين ميانه اشتباهات جبران ناپذيری را 
در اين مرحله تاريخی، تکرار اشتباه چيزی است که ما قادر به پرداخت بهای . ز مرتکب شده ايمني

 باز به جلو يم و راه مان راگذرب هايا بايد به هر دشواری که در پيشروست از اين تنگنا. آن نيستيم
. نماييم، و يا از صحنه تاريخ کنار رفته و جا را به کشتی ديگری خالی کنيم  

 
ی تلخ و شيرین درس ها  

 بشری با آن که پس از پايان جنگ سرد توانست برمسابقه تسليحات اتمی مهار زند، اما �جامع
زا در کشورهای مختلف،  اينک، مزيد بر انبارهای هستوی مرگ. نتوانست به آن پايان بخشد

ری هايی اين وسايل مشمول فن آو. وسايل بالقوه مرگ آفرين ديگری نيز بر زمين افزوده شده است
همچون سايبرنيتيکس، بيوتکنولوژی و ننوتکنالوژی می باشند، که از امکانات ويرانگری زيادی 

پرواضح است که انسانيت امروزين آرزو می برد که اين فن آوری ها در ذات . هستندبرخوردار 
شاف فن خود ثمربخش و مفيد باشند، چنانی که کاشفين نيروی هستوی نيز با چنين انديشه ای به انک

اما هنوز ديری از شناسايی و معرفی اين فن آوری نگذشته بود که . آوری ذروی می پرداختند
بشری �در عصر حاضر نيز جامع. بشريت نتايج و پيآمدهای هولناک اين نيرو را به تجربه گرفت

ست اين در حالی ا. بر همه ابعاد پيآمدهای انکشاف افزارهای نوين فن شناسانه وقوف کامل ندارد
که بشريت تا هنوز در ابهام پيچيدگی های ناشی از دستکاری در نظام طبيعت و ويرانگرايی های 

درک امروزين دانش بشری از نظام زندگی .  زمين بسر می برد�سريع زيستبوم های الزم در کر
اين است که گذشته از تهديداتی که به آن اشاره شد، خوفناک ترين تهديد برای زيست انسانی در 

فراگيری اين . استمقياس گسترده تر جهانی ناشی از آلودگی ها و زايده های مصرفی انسانی 
 انسان را، چه در کشورهای پيشرفته صنعتی و چه در کشورهای ميليون زندگی صدها ،آلودگی ها

بوم های الزم زندگی را تهديد   خطر مواجه ساخته و زيستباجهان سومی و يا رو به انکشاف، 
 با توسعه و ترويج اسطوره ، جهان امروزبررمايه داری نوليبرالی حاکم نظام اقتصاد س. می کند

بی ی که با استفاده شواری ها توجهی ندارد، بلپيشرفت مادی و مصرف نا محدود نه تنها به اين د
.  رويه از منابع طبيعی و زيستبومی، به صورت روزافزونی بر ابعاد اين مشکالت می افزايد  

 
اسی اين است که آيا انسانيت در کل به مثابه يکی از گونه های حيات در روی زمين به پرسش اس

نابودی خواهد گراييد؟ آيا کردار انسان در اين عصر، نخستين تجربه وی در ويرانی زيستگاهش 
می باشد؟ اگر باری به تاريخ حرکت تمدن های بشری بنگريم و از اين زاويه به پيوند ميان 

در زندگی انسان و محدوديت های طبيعت اطراف يا محيط زيستش توجه کنيم، پيشرفت مادی 
درخواهيم يافت که اين نخستين تجربه تمدن انسانی در ويرانگری نيست، بل که زوال بيشترينه 
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امپراتوری ها و مدنيت های پيشين را همچنان ويرانی زيستگاه ها و زيستبوم های حياتی آن ها 
.فراهم آورده است  

 
رچيان عصر سنگ با فراگرفتن اين که چه گونه می شود دو آهو را به جای يک آهو شکار شکا

در اين عصر، انسان هنوز راه درازی را در پيش . کرد، به پيشرفت قابل مالحظه ای دست يافتند
پيدايش زراعت بر روی زمين که همراه با .  کشت حبوبات و زراعت بپردازد�داشت تا به پيش

ای پيشرفته تر توليدی بود، ويرانگری محيط طبيعی اطراف انسان را شدت کشف فن آوری ه
به گونه مثال، آنهايی که تاالب ها را خشکاندند تا برای چند سالی بر بستر خشک آن غله . بخشيد

به گونه مثال، . بکارند، در حقيقت دگرگونی ژرف و انقالبی را در پيشرفت بوجود آورده بودند
ن تاريخی به مثابه سبد نان سرزمين های ايران کهن نمونه ای از چنين تصور کنيد که سيستا

ولی می دانيم که در مقياس تاريخ انسانی که عمر . انقالب ها و پيشرفت های آن اعصار است
چندان درازی در مقايسه به تاريخ زندگی بر روی زمين ندارد، ديری نپاييد که آن زمين ها به 

بسياری از ويرانه هايی . ا گراييد، و بر مدنيت سيستانی ها پايان دادشوره زار مبدل شد و به صحر
که ما اينک بر فراز تپه ها و يا دشت ها در گوشه و کنار کشورمان می بينيم، يادگارهايی از همين 

 که اينک بسان نشانه هايی از هستندگونه مدنيت های غير مولد مصرفی و ستيزه گر با طبيعت 
ته مردمان آن زمانه ها در برابر ما خودنمايی می کنند، تا مگر ما آن ها را کشتی های در گل نشس

به تماشا بنشينيم، به گذشته و سرنوشت آن ويرانکده ها بيانديشيم و درس عبرتی بگيريم برای بهبود 
. زندگی خود و تامين پايداری و تداوم در جهان پر از رقابت امروزين  

 
و معاصر بومی و غيربومی در می يابيم که همه اين ها بدون با نظری گذرا به تمدن های کهن 

در اين ميان، آنهايی که . استثنا برای بزرگ شدن و شگوفايی خود به رشد متداوم نياز داشته اند
به گونه ِهرمی از راس به قاعده توانسته اند به حدی از تامين رشد متداوم در درازمدت نايل آيند، 

که با برداشت کم از سرمايه های طبيعی آغاز و متناسب با رشد تمدنی ، به طوری اندرشد نموده 
 رشد متداوم و ِهرمی بدون استفاده .خود به مقدار برداشت از اين سرمايه ها، به تدريج افزوده اند

به همين سبب، اين گونه تمدن ها همواره در نقطه . تشديدی از سرمايه های طبيعی نا ممکن است
ا بيشترين بی ثباتی های اجتماعی و سياسی روبرو می شوند، بدين سبب که اوج پيشرفت شان، ب

. همين هنگام مصادف می شود به نقطه اعظمی تقاضا بر زيستبوم های تامين کننده سرمايه طبيعی
ی از نيرو و ثروت برای تامين پايداری و تداوم رشد اقتصادی نامحدود جديددر صورتی که منابع 
 مجالی برای افزايش توليد نخواهند داشت و توانمندی و تاب ديگرمدن ها دريافت نگردد، اين ت

در اين . آوری شان را در برابر تکانه های ناشی از نوسانات در نظام طبيعت از دست می دهند
برهه های پيشرفت، يگانه راهی که در پيش باقی می ماند همانا نسيه گيری بيشتر از طبيعت و 

روی انسانی است، که هردو به صورت ذاتی مايه های بحران را در خود بهره کشی شديد تر از ني
. نهفته دارند  

 
گاهی که موزونی های نظام طبيعت ناديده انگاشته شود و در معرض فرسايش قرار گيرد،  هرآن

نزول و باالخره خشکيدن حجم محصوالت غذايی که پيآمد آن چيزی جز قحطی و مرض نيست 
 قرارداد اجتماعی به صورت ناگزير فرومی پاشد و بحران ،ين وضعيتیدر چن. ناگزير می گردد

مردم در چنين جامعه ای شايد برای مدتی زير . اجتماعی سراسر جامعه متمدن را فرا می گيرد
فشار اقتصادی قرار گيرند و اين فشار را تحمل کنند، اما دير يا زود، مناسبات قدرت برهم می 

.  به صورت ستيزه ها و شورش های خشونت بار بروز می کندخورد و نا بهنجاری در جامعه
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ثروت های انباشته شده به يغما می روند، حکومت ها و ساختارهای نهادينه حاکميت فرومی 
زا خوش آمديد گفته می شود، و در لحظات فرجامی  ريزند، به پيدايش و برآمد نيروهای وحشت

ه قرض می گيرند و با هر آن چه از داشته های سقوط نظام سياسی، حاکمان پيشين دوپای ديگر ب
 فرار را بر قرار ترجيح می دهند و عرصه را به حاکمان نو خالی ،شان که بتوانند به چنگ گيرند

چنين يک روندی را نسل کنونی در افغانستان به چشم سر ديده است، و برای فهميدن آن . می نمايند
. ز وجود نداردحتا نيازی به ارايه تصويرگری های ذهنی ني  

 
يکی سقوط واقعی يک تمدن است که پيآمد آن همانا . در اين مورد ما با دو پديده سر و کار داريم

زا در يک هويت فرهنگی مشخص است، که  نابودی يک جامعه است، و ديگری تکانه های بحران
رو می پاشد و در اين گونه تکانه ها، يکی و يا چند تا از اجزای ساختاری در بدنه اين هويت ف

در تکانه هايی از اين گونه در عصر . تماميت نظام آن را در معرض خطر نابودی قرار می دهد
 دولت های  ياه های دولت های ملی وچهارچوب که تمدن بشری در دو جايگاه، يعنی در ،حاضر

خصات  يا دولت ها فرو می پاشند و دولت های ديگری با مش، ابراز وجود می کند،پسا استعماری
 و جانشينی 1990نوينی جانشين آن ها می گردند، به طور مثال، فروپاشی يوگسالويا در سالهای 

چندين دولت کوچک بر ويرانه های آن؛ و يا در حاالت ديگری، درگيری ها و توفان های سياسی 
ين متداوم هويت تمدنی يک کشور را تهديد می کنند، که افغانستان در سی سال اخير يکی از بهتر

سقوط نظام سياسی دست نشانده . استبه نمايش گذاشته نمونه های ستيزه و توفان های سياسی را 
 طالبان از دهات به شهرها و يورششوروی، ظهور و سقوط حکومت های جهادی، و باالخره 

پيآمدهای فاجعه بار تاريخی و فرهنگی آن، ظواهری از اين پديده ويرانگر و تجربه دردناک 
. ستندهاجتماعی   

 
نمونه های کالسيک توفان های سياسی را می توان در  تاريخ انقالب های فرانسه، روسيه و 

با آن که مسايل و پديده های اجتماعيی چون سواستفاده از زمين، فقر . مشاهده کردمکسيکو 
ان اقتصادی، و گرسنگی فراگير در بروز اين انقالب ها خيلی با اهميت بوده اند، اما تاريخ نگار

علت اصلی وقوع اين انقالب ها را بيشتر در فرسايش و زوال سرمايه اجتماعی می بينند، تا در 
 سامان يافتند و نيروهای ديگرهر آنگاه که اين جوامع بار . فرسايش و زوال سرمايه های طبيعی

ومندی انسانی خود را سازمان بخشيدند، تمدن شان نه تنها که از سرگرفته شده است، بل که با نير
. بيشتری گسترش و انکشاف نيز يافته است  

 
 خوفناک تر و جدی تر است، و می بسيار، سقوط واقعی تمدن ها دارای پيآمدهای يم گفتنچهااما چن

در چنين سقوط ها، . تواند به زوال و نابودی مطلق و يا نسبی کليت يک جامعه انسانی بيانجامد
دست می دهند و يا به صورت مهاجران بی چيز پراکنده تعداد زيادی از انسان ها جان شان را از 

باززايی و احيای تمدن هايی که در معرض سقوط واقعی قرار می گيرند و فرو می . می شوند
زيرا چنين بازسازی ها در . پاشند ولو که ممکن هم باشد، کم از کم صدها سال را در برمی گيرد

احيای سرمايه طبيعی مانند چوب، آب، و . کندگام نخست باززايی سرمايه طبيعی را ايجاب می 
، و در ايجاب می کندزمانی و ويژگی های ذاتی خارج از کنترول انسان را خود الزامات خاک 

نمونه های تاريخی سقوط . به کندی احيا می گردندبسيار  از اين عناصر ، هريکروال طبيعی
ن جزيره ايستر در اوقيانوس آرام، در هايی از اين دست را در نابودی تدريجی اما کامل باشندگا

زوال تدريجی و کامل تمدن سومر در شرق ميانه، در زوال تمدن روم، و يا در زوال تمدن مايا در 
مکسيکو می بينيم، که دو تمدن نخستين هرگز دوباره احيا نشدند، و دو تمدن دومين سده ها در ميان 
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 فقط خرده هايی از بقايای اين دو تمدن را در مرگ و زندگی مجدد دست و پا زده اند، و اينک ما
. جهان معاصر داريم  

 
 که با نشيب و فرازهايی در درازنای تاريخ، هستنداز تمدن های کهن، فقط دو تمدن چين و مصر 

به راهبرد تاريخی و سير انکشافی خود تا اکنون ادامه داده اند و در برابر تکانه های گوناگون 
 قابل يادآوری می دانم که از تمدن زرتشتی ايران کهن که 7.آورده اندطبيعی و اجتماعی تاب 

مشمول سرزمين های کنونی شرق ايران، افغانستان و کرانه های شمال دريای آمو بود نيز چيزی 
باقی نمانده است، به جز از بقايای مهاجرانی که روزگاری بعد از فروپاشی تمدن شان به غرب 

ميان افغانستان و های  يا در گوشه های فالت ايران کنونی و يا کوهستان، وهندوستان پراکنده شدند
.  های اقليت مذهبی زندگی بسر می برندتاجيکستان در ساختار  

 
اسباب اساسی سقوط تمدن رومی در سرزمين های يونان، ايتاليای جنوبی، جنوب فرانسه و 

 استحصال چوب چارتراش، و آتش هسپانيه بيشتر از هر چيزی چرانيدن بيش از حد گله های بز و
 گسترده و انبوهی بود که اين مناطق را در آن زمان می یهاهار در جنگلسوزی های غيرقابل م

گله های بز در جوامع متکی به اقتصاد . پوشانيد، و حاال کمتر اثری از آن زيستبوم ها پا برجا است
 به یيهاکه سرمايه مل می کنند، بلوليد گوشت و شير عکفا نه تنها به مثابه دستگاه های ت خود

؛ در زمان فراوانی و بهروزی به خوبی مورد نوازش و ندحساب می آيند که بر پای خود ايستاده ا
د، و يا اگر نياز بيافتد، به ند، و در وقت دشواری يا به فروش رسانيده می شونمراقبت قرار می گير

قريبآ در هر گونه شرايط محيط زيستی بز يگانه حيوانی است که ت. دنشکل غذا مصرف می گرد
می تواند زندگی کند، ولی در عين حال، خود محيط زيستی را ايجاد می کند که در آن به غير از 

به طور معمول، . بز، کمتر حيوانات و نباتات ديگری می توانند به حيات در آن زيستبوم ادامه دهد
ی در برابر آتش سوزی های طبيعی و يا  نباتی توان آن را دارند تا حدودش و يا پوشهاجنگل

استحصال تدريجی چوب به بقای شان ادامه دهند، اما اگر تعداد بيش از حد حيوانات، به ويژه بز، 
بر آن ها برای چريدن هجوم بيآورند، در گام نخست بيشترين نوچه های نباتی مورد خورش 

 قابليت باززايی خود را از ستندهحيوانات قرار می گيرند، و به مرور زمان جنگالتی که کهن 
اين سرنوشتی است که زمانی دامنه ها و دشت های . دست می دهند و به تدريج نابود می شوند

کشور ما نيز به آن مواجه گرديده اند، و اينک به جز قشر نازک خاک هايی که در معرض 
شوار می نمايد که پوش بسيار د. فرسايش شديد قرار دارند، چيز ديگری بر آنها باقی نمانده است

. اندنباتی ضعيف و پراکنده موجود در چنين زيستبوم های فقير بتواند خودش را به حد جنگل برس
 نباتی شدر اکثر جاها، به ويژه در دشت های جنوب و جنوب غرب کشور، حتا چيزی به نام پوش

ودن بيشتر از پيش نيز باقی نمانده است و توفان های ريگی تقريبآ همواره در حال وزش و فرس
.هستندقشر نازک خاکی و گستردن پهنای پديده صحراگرايی   

 
در نظام متوازن طبيعت، تعداد نفوس چرنده های وحشی را حيوانات درنده شکارچی مراقبت و در 

در اين حالت تعداد آن ها به هيچ وجه نمی تواند به حدی برسد که کل . حد معدودی نگه می دارند
اما در نظام های اقتصاد مالداری به طور معمول چنان تعداد زيادی از . دی کشاندجنگل را به نابو

.  نباتی و استفاده از آن بی رويه می گرددشحيوانات را نگه داری می کنند که فشار چريدن بر پو
همين پديده به مثابه يکی از اسباب عقب ماندگی زراعت در کشورهای شرق ميانه قلمداد می 

                                                                          
7 Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004.  
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 ما نيز بسان بسياری از کشورهای رو به انکشاف ديگر، چرانيدن حيوانات  در کشور8.شود
اين .  به منظور کشت گندم و يا جو للمی همراه می باشدشيبمعموآل با شيار زدن دامنه های پر

شيارها بعد از اين که حيوانات آخرين نباتات وحشی و خودُرو را از ميان بردند، آخرين ضربات 
مادر طی زمين  طبيعی را که  هایر باقيمانده خاک وارد مينمايند و سرمايهنابودکننده را بر قش

هزاران سال به صورت تدريجی توليد کرده است به يکبارگی در معرض آسيب فرسايش ناشی از 
چنين صحنه ها، به ويژه در چند دهه اخير، در کشور ما خيلی . حرکت آب و باد قرار می دهند
. ای در ديدرس بيننده قرار داردمروج گرديده و در هر گوشه   

   
به گونه مثال، در سده ششم قبل از ميالد، نفوس يونان به . نمونه های تاريخی اين پديده نيز زياد اند

اما آتنی ها برخالف سومری ها که ندانسته ميخ به تابوت تمدن خويش . سرعت در حال افزايش بود
 فهميدند و پيآمد های خطرناک آن را درک می می کوبيدند، ماهيت آن چه را که رخ می داد می

آن ها بر مبنای دانش شان از پديده های محيط زيستی اطراف خود به اقدامات جالبی دست . کردند
زدند، که از آن جمله وضع ممنوعيت بر چرانيدن حيوانات اهلی در دامنه ها را به اجرا درآورده 

ه ای از فهم و دانش پيچيده ای را که يونانی ها در  خويش نمونکريتياس يا نقدون در تافال. بودند
 آن چه که امروزه باقی مانده است در مقايسه به آن چه که:" اين موارد داشتند چنين می نگارد

زمانی وجود داشته، به کالبد مرد بيماری می ماند که همه چربی و گوشت نرم خاکی آن ضايع شده 
در زمانه هايی نه چندان ... دارند، مگر غذا برای زنبورهاکوه هايی که اينک هيچ گياهی ن... باشد
اينک فقط زيارت های متروکه نشانه هايی اند از چشمه سارانی که ...  پوشيده از درخت بودند،دور

 جالب است بدانيم که همين عصری را که افالتون در اين نبشته هايش 9."روزگاری می تراويدند
گ شدن قدرت و دست آوردهای فرهنگی يونان باستان که در گزارش ميدهد همزمان است به کمرن

. ترازی ديگر حاوی نشانه هايی از فروپاشی تمدنی آن می باشد  
 

 اين پديده را در زوال تمدن و سرنوشت روم می توان به بررسی ناشی ازمثال تاريخی ديگر 
ردی برای رسيدن تا زمانه ژول سزار، فتوحات روم به صورت کلی ناشی از تالش های ف. گرفت

شهروندان روم وقتی از نبرد بر می گشتند، غنايم زياد، . به قدرت و بدست آوردن ثروت بيشتر بود
برده ها و تحايف نفيسی را که به طور جزيه از مردمان ورشکست شده می ستدند به همراه می 

چهل با سود " کيپريوت"مقداری پول را به شهرک " بروتوس"ادعا می کند که " سيسيرو. "آوردند
ظاهرآ اين نرخ سود در آن زمان معمول بوده است و می شود .  به قرض داده بودو هشت درصد

 با چنين زمينه 10.آن را پيش الگويی برای قرضداری های جهان سومی امروزين به شمار آورد
وت ای، فاتحين رومی که اينک ثروت سرشار و نوی در دست داشتند، خيلی مايل بودند تا اين ثر

پيآمد اين فرهنگ نمايشی همانا تصرف . ها را به ديدرس ديگران بگذارند و خود از آن لذت ببرند
در نتيجه دهقانان مولد به تدريج از اين . زمين هايی بود که در نزديکی های پايتخت موقعيت داشتند

. سب نبودزمين ها برون رانده شدند و به حاشيه هايی رفتند که برای زراعت و کشت و کار منا
قدرت نمايی ها که با دگرگونی در ساختار ثروت همراه بود نتايج محيط زيستی نا مطلوبی را ببار 

در چنين وضعيتی، . آورد، به طوری که اکثريت دهقانان کم زمين به ورشکستگی مواجه شدند
کشت و داران بزرگی که با نيروی برده ها  گروه های ورشکست شده نمی توانستند در برابر زمين

                                                                          
8 Fisher, W.B. The Middle East: A Physical, Social and regional Geography. London, Methuen, 1978. 
9 Quoted in Ponting Clive, A Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great 
Civilizations. London, Sinclair-Stevenson, 1991, pp. 76-77. 
10 Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004, pp.89. 
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در اين جا نيز به مانند سومر، زمين های بيت المال و عامه مورد . کار می کردند رقابت کنند
تصرف اشخاص قرار گرفت، و با وجود وضع برخی اصالحات دولتی، کسی نتوانست جلو ريشه 

باالخره کار به جايی کشيد که دولت ناگزير گرديد برای . گيری اين حالت نامطلوب را بگيرد
البته که اين راه حل نيز خيلی گران تمام می .  گندم رايگان توزيع کند،گان گرسنه و مجبورباشند

. شد و به زودی دولت را از پا در ميآورد  
 

واضح است که هرآنگاهی که تعداد نفوس افزايش می يابد، الزامآ فقر شهری را نيز به دنبال دارد، 
همه روزه بر تعداد افراد فقير در . و گرديده بود در اين هنگام، روم به اين پديده روبرآن چهچن

شماری از خانواده ها را به کام نابودی  شهر افزوده می شد و فقر و تنگدستی معيشتی تعداد بی
چهار سده ديگر در کار بود تا امپراتوری روم .  البته اين زوال خيلی تدريجی بود11.فرو می برد
قوع يافت که کونستانتين روم را به دو حصه شرقی و اين فروپاشی در عصری و. پاشدبکامآل فرو

نفوس روم در اين زمان در اوج شمارشی خود قرار داشت و به حدود نيم . غربی تقسيم نموده بود
تاريخ جهان، در . هم، روم هنوز بزرگترين شهر روی زمين بود با آن.  باشنده می رسيدميليون

.تاريخی چندان درازی ندارند � و پيشينهستندليونی پديده های نو يشهرهايی با نفوس يک م  
به هر صورت، پيآمدهای تالش روميان برای افزايش قدرت و ثروت آن بود که اين امپراتوری 

البته . خاک های حاصلخيز جنوب اروپا را با استفاده بی رويه در زراعت و مالداری برباد داد
جاپای بزرگ زيستبومی وسعت ا حدودی از برای جبران کمبود سرمايه طبيعی، روم توانسته بود ت

يا بار سنگين فشار محيط زيستی اش را به مستعمره هايش صادر کند، و برای حصول حبوبات بر 
پيآمدهای صدور اين فشار محيط زيستی را حتا . شمال افريقا و شرق ميانه متکی گرديده بود

 که انتيوشمثآل شهر .  مشاهده کرد،نده اامروز نيز می توان در مناطقی که مستعمره های روم بود
پايتخت سوريه رومی بود، اينک در زير اليه ای به ضخامت بيشتر از ده متر که از الی و گل 

مواد تشکيل کننده اين رسوبات از دامنه هايی که فرش نباتی آن ها . تشکيل گرديده است قرار دارد
 شسته و به حوزه َجویب های بر اثر ريزش آبه صورت متداوم و بی رويه قطع می گرديد 

 در ليبيای بزرگ می بينيم که ليپتس مگنامثال ديگر را در ويرانه های . رسوبی انتقال يافته است
اينک در بستر صحرای سوزان قرار دارند و نمونه هايی از ويرانگری محيط زيستی را در عصر 

های نان روم کهن اينک مملو از  برای بيننده آگاه، آن سبد12.امپراتوری روم به نمايش می گذارند
در پی سقوط روم، نفوس آن شهر فقط در سده بيستم بود که بار ديگر به نيم . هستندريگ و خاک 
چنين بود سرگذشت و سرنوشت امپراتوری ای که زمانی يک چهارم بشريت را در . ميليون رسيد

.سيطره حاکميت و مراقبت خود داشت  
 

ه های انکشاف و پيشرفت نمونه هايی برای ما به جا گذاشته تاريخ بشريت در مورد گزينش را
يکی از آن نمونه ها . است که بايد در زمره درس های آزموده شده هيچ گاه فراموش نگردند

اين جزيره کوچک زمانی از تمدن نسبتآ ساکنين  . آرام استبحردر " ايستر"سرنوشت جزيره 
آثار و ويرانه بودند، ولی اينک ما به جز از همرديف با تمدن های ديگر عصر خود برخوردار 

خوشبختانه درسی را که مردمان اين جزيره از . نمی بينيمدر آن تاريخی آن، چيز بيشتری های 
دو تن از باستان شناسان معروف، پال باهن و جان . خود به جا گذاشته اند بی اثر نبوده است

 با 1992 در سال "ايستر، جزيره زمينجزيره "فلينلی، در پيش گفتار کتاب شان به عنوان 
                                                                          
11 Tainter, Joseph A., The Collapse of Complex Societies. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1988. 
12 Ponting Clive, A Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations. 
London, Sinclair-Stevenson, 1991, pp.77-78. 
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باشندگان اين جزاير تجارب ارزشمندی را در مسايلی مانند پذيرفتن " :صراحت تمام نوشتند که
اصل افزايش نامحدود نفوس، استفاده بی رويه از منابع طبيعی،  تخريب محيط زيست و اعتماد بی 

د باوری آنها از آينده شان ضمانت و پايان به باورهای سنتی شان مبنی بر اين که مجموعه عقاي
پيآمد اين تجربه انسانی فاجعه زيستبومی ای بود که .  برای ما آزموده اند،پاسداری خواهد کرد

آيا الزم است تا ما اين تجربه را به مقياسی چند مرتبه . گرديد... منجر به زوال کامل نفوسی و 
لت انسانی همواره يکسان است، به مانند آيا خص... بزرگتر در روی جزيره زمين تکرار کنيم؟

13"خصلت همان فردی که آخرين درخت را در اين جزيره نابود کرده است؟  
 

  و شواهدی را که شباهت زيادی به نمونه تاريخی باال دارد می توان در مطالعه آثارديگرمثال 
 کهن ترين بدون شک، سومری ها آثار و ميراث تاريخی. انقراض تمدن سومری ها جستجو کرد

اين ها در جريان ايجاد و انکشاف الگوی تمدنی شان . تمدن را برای بشريت به يادگار گذاشته اند
 يا مجال آن را نمی يافتند و يا تقال برای رشد بيشتر برای ديگربه نقطه ای از رشد رسيده بودند که 

ن به منظور کاهش شان اجازه نمی داد تا ساختارهای بهره برداری اقتصادی را در جامعه شا
 خود زمينه ناکامی و زوال تمدن ،در نتيجه.  محيط زيستی اصالح نمايندؤبخشيدن به اثرات س

ها بر خالف آن چه که بايد می کردند، افزايش توليد  اين. سومری را بر روی زمين فراهم ساختند
ر امپراتوری غله را تشديد بخشيدند، و اين شدت بهره کشی بی رويه از زمين به ويژه در عص

بررسی آثار امپراتوری کوتاه مدت . به اوج خود رسيده بود)  قبل از ميالد2150-2350(اکادی ها 
: در سومر همان عادات انسانی را به نمايش می گذارد که جزيره ايستر بدان مبتال بود" اوور"

ذخاير غمای چسپيدن به عقايد و رسوم مروجه به مثابه اساسات و اصول ضمانتی برای آينده، ي
 به منظور پرداختن به نيازهای ،منابع طبيعی که می بايد برای آيندگان به ميراث گذاشته می شد

تر و  مصرفی عصر خود شان، مصرف آخرين ذخاير سرمايه طبيعی در بستری از تالش فراوان
شديدتر برای انباشتن ثروت بيشتر و کسب شهرت اضافی، و در نهايت استثمار بيش از حد 

در چنين جوی بود که با گذشت هر روز بر . ثريت توسط اقليت حاکم در سرزمين های سومراک
کانال های آبياری سومر افزوده می گرديد، وقفه ميان فصول کشت غله کوتاه تر می شد، طول 

اضافه توليد . از زمين شدت می گرفتبهره برداری تعداد نفوس انسانی ازدياد می يافت، و 
ز هر زمان ديگری در شهر اوور متمرکز می گرديد و با استفاده از آن ساختمان اقتصادی بيشتر ا

به مصرف توليد های شکوهمند و قصرهای مجلل برای حاکمان و اشراف بنا می يافت و مازاد 
بدون شک، اين روش مصرفی توانسته بود تا شکوه و جالل چند . دربارهای پرشکوه می رسيد
ن ظالم را فراهم آورد، اما واضح است که پيآمد آنچنان نظام مصرفی نسل معدود پادشاهان و حاکما

سرانجام، .  نمی توانست سقوط و زوال حتمی و ناگزير آن تمدن را ببار نياورد ایبی رويه
سرزمين ميزوپوتاميای آن روزگاران و يا عراق امروزه، تا هنوز که هزاران سال از آن سقوط 

.و از فقر و کمبود سرمايه زيستبومی در رنج استتاده نايس پا ر ب،هولناک نيز می گذرد  
 

 سال پيش از 2000شته های برجای مانده در ويرانه های تمدن سومری که زمانه های و آثار و ن
 چنين اين جمله معاصرتعبير . 14"سپيد گرديده است"ميالد را گزارش ميدهند بر آنند که زمين 

ا و پروژه های بزرگ آبياری در دلتای ميزوپوتاميا می نمکسار شدن خاک که پيآمد کارگاه ه: است

                                                                          
13 Bahn Paul, and John Flenley, Easter Island, Earth Island , pp.213-218. London, Thames and Hudson, 
1992. Quoted in: Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004. 
14 Ponting Clive, A Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations. 
London, Sinclair-Stevenson, 1991. 
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در چنين شرايطی واضح است که همه محصوالت زراعتی . باشد همه جا را فرا گرفته است
مشمول جو که يکی ازغله های مقاوم در برابر نمکيت زياد در خاک به شمار می آيد، از امکان 

ند که در نتيجه ويرانی زيستبومی و برهم زدن پژوهش ها در اين مورد می رسان. نمو باز می مانند
موازنه محيط زيستی در سومر، مقدار توليد محصوالت غذايی سه مراتبه نسبت به آن چه بايد می 

به اين ترتيب تاريخ هزارساله تمدن سومری ها در زير نور آفتاب سوزان . بود، تنزل کرده بود
.  به شمال، يعنی به بابل و سوريه انتقال يافتشرق ميانه به خط پايانی خود رسيد و قدرت سياسی  

 
بعدها بغداد در عصر شکوه و جالل امپراتوری اسالمی به پايتخت مبدل شد و قدرت و ثروت کل 

زمين از نظر ويژگی های آبداری خود به شمايل  اگرچه. امپراتوری اسالمی در آن متمرکز گرديد
هکشی طبيعی بهتری برخوردار است، با آن صورت کلی در شمال عراق نسبت به جنوب آن از ز

ی رسيدن به شکوه و جالل، و گذار به سوی انقراض و زوال نورااهم، حتا در آن جا نيز تکرار د
در اعصار پی در پی، امپراتوری های گوناگون را درهم می پيچيد، و اين پديده به کرات ادامه 

ر اين سرزمين ها تا کنون هيچ کسی نخواسته ديده می شود که د. يافت، و تا امروز نيز ادامه دارد
. است از درس های پربهای تاريخ آن خطه بيآموزد و از پيآمدهای تلخ آن آزمون ها پند بردارد

، چنانی که هستندامروزه بيشتر از نيمی از زمين های زراعتی زير آبياری در عراق شوره زار 
. ر جهان به خود اختصاص داده استکشور عراق بيشترين نسبت زمين شوره زار را در سراس

مقام های بعدی را در داشتن زمين های شوره زار در جهان، ميراث خواران دو تمدن ديگری که 
 قابل 15،16.بر بستر آبخيزی درياها ظهور کرده اند، يعنی مصر و پاکستان از آن خود ساخته اند

 کشور ما �دم و انکشاف آيندتامل است که وقوع اين پديده در کشور پاکستان برای سرنوشت مر
 پيآمدهای جيوپوليتيک، سياسی، اقتصادی، و اجتماعی بسيار جدی دارد، که متآسفانه سياست

. گزاران ما تا اکنون بر آن وقوف و توجه کمتری دارند  
 

به اين ترتيب، با فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی سومر، گروه های کوچک و چند تنی انسان 
باستانی آن خطه، که پس از فروپاشی شمايل ساختاری دهکده ها را به خود گرفته ها در شهرهای 

بودند، به حيات شان ادامه دادند، اما بسياری از باشندگان سومر برای هميشه از بستر تاريخ ناپديد 
 سال از آن آزمون های زراعتی می گذرد، زمين در آن خطه های تاريخی 4000اينک که . نددش

همچنان باير است، و ّگرد سپيد پيشرفت و تمدن سومری سر و صورت آن ديار را شوره زار و 
درآن پديدار " اوروک"و " اوور"صحراها و دشت هايی که بقايای شهرهای . آگنده نگه داشته است

 فرآورده های کردار و بهره گيری های بی رويه خود باشندگان آن شهرها و پيآمد ناگزير هستند
همان گونه که آثار باستانی دشت های جنوب افغانستان در . زگاران استتمدن سومری آن رو

سرزمين سيستان نشانه هايی از تمدن ناپايداری است که روزگاری با استفاده بی رويه از زمين اين 
. دياران را به باد فنا داد و دشت های سوزان و بی آب و علفی را برای ما به ميراث گذاشت  

 
ار است؟آیا آینده تيره و ت  

با ارايه اين نمونه ها پرسشی مطرح می گردد که اگر تمدن ها خود چنين باعث زوال و انقراض 
خود می گردند، پس چرا تجربه بشريت در کليت خود تا اکنون مثبت و پيشرونده بوده است؟ اگر 

                                                                          
15 FAO statistics charted in Goudie Andrew, The Human Impact on the Natural Environment. Oxford, 
Blackwell Publishing, 2000, p.170. 
16 Fisher, W.B. The Middle East: A Physical, Social and Regional Geograhy. London, Methuen, 1978, 
p.85. Quoted in: Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004.  
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ريت ه دارد و خود را تغذيه کند، چگونه است که بشروم در درازمدت نتوانست خودش را برپا نگ
 اينک سی نفر را تغذيه می کند؟ شکی نيست که نفر در زمان رومی ها، امروزين به جای يک

قابليت بازآفرينی و احيا در طبيعت، و مهاجرت انسان ها اجزايی از پاسخ کلی به اين پرسش 
اگر يکی . ، اما تمدن های کهن خيلی محلی بوده اند و بر زيستبوم های مشخصی تکيه داشتندهستند
 � زمين سقوط می کرد، تمدن ديگری در ساح�کر اين تمدن ها در يک خطه جغرافيايی از

اين در حالی . ديگری ظهور می نمود و خاليگاه ايجاد شده در بدنه تمدن بشری را پر می ساخت
اما پاسخ ديگری .  زمين جمعيت های اسکان يافته ای نداشتند�کربود که هنوز بسياری از نقاط 

، و آن اين است که اگر از يک سو بيشترينه تمدن های تاريخی با فراتر گذاشتن پای نيز وجود دارد
 17شان از محدوده های زيستبومی نظام طبيعت و استفاده بيشتر از حد ظرفيت باربری زيستبومی
شان در درازنای يک هزار سال به انقراض گراييده اند، از سوی ديگر، همه اين تمدن ها چنين 

 سال تا اکنون 3000 بيشتر از طولتمدن های مصر و چين توانسته اند تا در . ه اندسرگذشتی نداشت
. پايدار بمانند، بدون اين که کليه داشته ها و سرمايه های طبيعی شان را مصرف کرده باشند  

 
برای درک بهتر اين موضوع، و دريافت راه ها و الگوهای انکشافی روشن و اميدوار کننده برای 

 است بدانيم چه چيزی اين دو تمدن را از ديگران متمايز ساخته است؟ مصر، آن چنانی آينده، مهم
مزارع دامان رودخانه نيل همه ساله در اثر . است" تحفه رودبار نيل"که هيرودوت نوشته است، 

آبخيزی های اين رودخانه آبياری و اليه خاکی آن با افزودن قشر نازکی از خاک های تازه سيل 
صحراهای دو کنار اين رودخانه، از همان ابتدا، محدوده . شود يد و نيرومند ساخته میآورده تجد

 رودخانه آن چه معين ساخته، چن،ای را که می شود بر آن شيار زد و آن را به بهره برداری سپرد
 کيلومتر مربع را برای کشت به دسترس باشندگان آن ديار قرار داده 39000و دلتای نيل فقط 

، شيوه های ديگراز سوی .  چيزی به جز صحرای ريگی وجود ندارد،ن از اين محدودهبرو. است
ساده و محافظه کارانه بوده اند، همان گونه که فرهنگ مصر در همواره کشت سنتی نيز در مصر 

اين فرهنگ در کل، همواره در همياری با طبيعت به پيش . کليت خود محافظه کارانه بوده است
.  نه بر خالف دوران طبيعی آب که بنياد موزونی زيستبوم ها را رقم می زندگام برداشته است،

تن رسوبات در ستنگی دره های رودخانه نيل و زه کشی طبيعی به گونه ای است که از فرونش
بستر اين دره ها می کاهد، خالف آن شرايط زمين شناختی ای که خاک های سومر را با نمکساری 

 که مايايی ها در مکسيکو انجام می دادند و اينک ما آن چهز خالف مصری ها هرگ. مسموم ساخت
در کشور خودمان انجام می دهيم، يعنی مزارع زراعتی را به محالت رهايشی مبدل می سازيم، 

مصری های کهن به خوبی می دانستند که نبايد بر . بر زمين های زراعتی شان مکان نمی ساختند
اما با اعمار بند . زرعه اساس زندگی آن ها پنداشته می شدروی مزارع چيزی بنا نهند، چه م

اسوان بر رودخانه نيل، اين دريافت تاريخی دگرگون شد و اينک کشور مصر در مذيقه جدی 
مزيد بر آن، رشد نفوس مصر در درازنای . محدوديت ها و فقر محيط زيستی قرار گرفته است
از عصر پادشاهی قديم تا . ورهای ديگر بوده استتاريخ کهنش همواره پايين تر از حد ميانگين کش

ليون به يمصر از دو م باشندگان  سال به درازا کشيده است تا نفوس3000زمان کليوپاترا، حدود 
اما با فرارسيدن سده بيستم و نفوذ فرهنگی انقالب صنعتی که به ايجاد سيستم . ليون برسديشش م

 پيآمد اين افزايش 18.ليون ميرسديبه بيشتر از هفتاد مهای آبياری مدرن انجاميد، اينک نفوس مصر 

                                                                          
 بيشتر در مورد اين بحث خيلی مهم خواننده ميتواند برای معلومات. بحث ظرفيت باربری زيستبومی از حوصله اين نبشته خارج است 17
. به کتاب های مرجع در علم ايکولوژی يا زيستبوم شناسی مراجعه کند  

 ميليون 71.3 به 2003، نفوس مصر در سال 2005بر اساس آمار دفتر گزارش انکشاف بشری برنامه انکشافی ملل متحد منتشره سال  18
.ق مربوط به مصر، سايت انترنتی آيچ دی آر قابل دسترسی ميباشدآمار منتشر شده در صفحه حقاي. بالغ ميگرديده است  
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 به گونه .آنی نفوس در مقايسه با پيشينه تاريخی اين پديده برای مصر بسيار زيانبار بوده است
. مثال، اينک مصری ها فقط با مصرف گندم وارداتی می توانند خودشان را تغذيه کنند  

 
، مقدار خاک بيشتری را از آن چه طبيعت به کشور چين نيز در مقايسه با سرزمين های ديگر

قبل از اختراع زراعت، بادهای خشک بر گستره .  به ارث گرفته است،ديگران ارزانی داشته
ايورازيا به صورت متداوم خاک هايی را که با پسروی يخچال ها در معرض باد قرار می گرفتند 

 آن ها را به شکل توفان های خاکی بر از زمين بر می کند و به سوی چين می آورد، و در آن ديار
می ليوس بر اثر وقوع اين پديده طبيعی، خاک زرد رنگی که آن را  . زمين نو پرتاب می کرد

نام دريای زرد از همين خاک گرفته .  ضخيمی بر زمين رسوب می کرد�گويند به صورت الي
اين اليه خاکی . ا خود داردشده است، چون مقداری از آن را همواره در آبش به شکل ذرات معلق ب

که ضخامت بسيار زياد دارد، بيشترينه حوضه های رسوبی و همواری های اين سرزمين را 
با آن که تمدن چين در حدود هزار سال بعد از تمدن .  و در کناره های درياها پهن می باشدهديپوشان

آن همسری می نمود و بر مصر ظهور نموده است، اما پيشرفت آن چنان تند بوده که به زودی با 
در اوج امپراتوری هان، چين بر . می يافتپهنا گستره مناطق اقليمی همسايه با پايداری بی مانندی 

ليون انسان را در بر می گرفت، از سرزمين های منگوليا تا ويتنام، ي م50جمعيتی که حدود 
ری روم بود، که شريک اين تعداد نفوس در آن عصر برابر به نفوس امپراتو. حاکميت می راند

سلسله هان در سده سوم بعد از ميالد سقوط کرد، اما . تجاری دور دست چين نيز به شمار می رفت
 انديشه های ه مددچين به زودی ب.  اين سقوط بيشتر سياسی بود تا زيستبومی و محيط زيستیاسباب

ش مزارع شالی در جنوب با گسترهمزمانی  در ، بدان جا رسيده بودوستانهندسرزمين نوی که از 
به شمار می  يکی از مولد ترين سيستم های زراعتی ای که تا کنون ابداع گرديده است که ،کشور
.باززايی و احيا گرديدآيد،   

 
قحطی ها و فقر در دوره های . با آن هم، تمدن های چينی و مصری نيز بدون بی ثباتی نبوده اند

حاکميت و زايش سلسله های ديگری از ای له مختلف باعث شورش ها و براندازی يک سلس
به طور نمونه، در يکی از حوادث جالب تاريخی در چين، لشکری از . حاکمان می گرديده است

گرسنگان با کندن قبر امپراتوری که همراه بالشکر سفالين و اسلحه در دستش به گور خفته بود، به 
 را از ميان ِچنک همان اسلحه سلسله دزديدن اسلحه آن لشکر سفالين دست يازيدند و به کم

اما با آن همه نشيب و فرازها، زيستبوم های سخاوتمند مصر و چين همواره به مثابه . برداشتند
ضمانت طبيعی، پيش از آن که فرهنگ اين تمدن ها در اثر اغتشاش و توفان های سياسی به 

االتری را زمينه سازی کرده و نابودی گرايد، زمينه های رونق و باززايی اقتصادی و فرهنگی و
 ولی . فرهنگ رو به زوال و مورد تهديد اين خطه ها را از زوال و انقراض نجات بخشيده است

.  نبوده است زمين هرگز چنين سخاوتمند�کردر هيچ جای ديگری از زمين مادر   
 

 از زمين  در دامان طبيعت فن آوری های گوناگونی را برای استحصال توليداتی مختلفتمدن ها
ولی درسی که از گذشته می شود . ابداع کرده اند، که برخی پايدار و برخی ناپايدار ثابت شده اند

سالمت زمين، آب، و پوش نباتی به ويژه درختان، که نگهدارنده های آب : آموخت اين است که
 فرهنگ  واضح است که19.، يگانه پايه های ماندگاری و موفقيت هر تمدنی می تواند باشدهستند

 اما همه فرهنگ ،هستندهای امروزين در جزئيات خود از آن فرهنگ های تاريخی خيلی متفاوت 
                                                                          
19 Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004 Ronald Wright, A 
Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004., pp.105. 
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 در ، حتا ناموزون ترين و کم رمق ترين آن ها نيز.ندستاها، چه کهن و چه نو، پويا و سيال 
 در حرکتی متداوم به سوی ترقی و پيشرفت می جنبند و در بستر زمان به پيش می ،درازمدت

 به وقايع منظر اگر از اين .الگوهای تاريخی در اين زمينه خيلی يکسانی و شباهت دارند. ندتاز
تاريخی نگاه کنيم، آنگاه شايد از قابليت نهفته در حافظه تاريخی مان برای پيشبينی پيآمدهای 

 اين قابليت می تواند بسان مشوقی در گرفتن ،در عين حال. اشتباهات تاريخی خود متحير شويم
 را فراهم ندرک دقيق تر از حرکت امروزين ماشناخت و  زمينه های ،رس عبرت از تاريخد

. و راهکارهای آراسته تری را مطرح نمايد،آورد  
 

   متداد خطادر 
خواه در افغانستان نمی تواند از نگرش به اين درس های  حرکت نوين دموکراسی طلب و آزادی
واضح است که نخست می بايد به اين مسآله که . مل رد شودتاريخ طفره رود و از کنار آنها بدون تا
دگرگون  از آن چه حتا يک دهه پيش وجود داشت امروزينپايه های قدرت اجتماعی در افغانستان 

دگرگونی های اقتصادی همزمان با تغييرات بنيادی در ساختار .  وقوف کامل داشت،استگرديده 
نفوس جهان به گونه هندسی وقوع يافته، اوضاع نفوسی کشور ما که در موازات با افزايش 

 سال گذشته 30-25نفوس افغانستان در . سياسی را بيش از پيش پيچيده تر ساخته است -اجتماعی 
 درصد ديگر نيز 3-2.5 نفر رسيده است و همه ساله در حدود ميليوندوچندان شده و تقريبآ به سی 

ر به تاريخ تمدن انسانی نگاه کنيم، فاصله زمانی در تصويری کلی تر، اگ. بر آن افزوده می گردد
اما فقط . ليون انسان برسدي يک بتا مرز تقريبیده ها هزار سال در کار بوده است تا نفوس جهان 

. يک سده به درازا کشيده است که اين مرز بشکند و نفوس جهان به چندين مرتبه اين عدد برسد  

که اين پديده ويژه ه نقاط دنيا يکسان نبوده است، بل همقابل توجه است که افزايش هندسی نفوس در
برای بار نخست، در سده بيستم بود که . ی کشورهای روبه انکشاف و عقب نگه داشته می باشد

رشد نفوس در اين کشورها از کنترول خارج گرديد و اينک موانع ساختاری جدی را در برابر 
آن چه در اين زمينه قابل نگرانی است و می بايد . انکشاف پايدار اين جوامع به وجود آورده است

همواره در نظرباشد مصرف منابع محدود طبيعی زمين است که در موازات به تناسب نفوس 
در وضعيت کنونی، منابع زمينی در اکثر . فزاينده، مورد بهره برداری بی رويه قرار می گيرد

دگرگونی های برگشت ناپذير . وندکشورها به صورت سرسام آوری به نابودی کشانيده می ش
 انسانی، مبدل شدن جنگالت به صحراهای خشک، افزايش هایطبيعی ناشی از کردارو اقليمی 

 کامل و مرمت طورآبهای آلوده و زهری، هوای آلوده و مضر برای تنفس، خاک هايی که به 
مکان معين شهری ناشدنی از استفاده خارج شده اند، تجمعات غير قابل تصور انسان ها در يک 

 که واقعيت امروزين زندگی بشری را هستندروبه توسعه و دشوار برای زيست، همه نگرانی هايی 
البته بايد تاکيد ورزيد که اين واقعيت نوين جهانی حتا تا بيست سال پيش نيز قابل . می سازند

با ابهام همراه  نيزکنون اشناخت و درک نبود، و شناخت انسان از بسياری پديده های طبيعی تا 
می بينيم که در اين وضعيت بشريت با روندهای برگشت ناپذيری از ويرانی های محيط . است

از حساس ترين، آسيب از اين ديدگاه زيستبوم های افغانستان از اين منظر،  .زيستی مواجه است
آسيب ی آن در از همين رو نبايد به اثرات منف. هستندجهان زيستبومهای ويران ترين و  ،پذيرترين

 تمدن ويژه خودمان و چه به مثابه جزيی از چهارچوببقای فرهنگ انسانی مان، چه در رسانی به 
.کل تمدن بشری در دهکده جهانی کم بها دهيم  
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ست، و نشسته ادر برابر اين تهديدات بی تفاوت نامروزين  بشريت آگاه دهکده جهانی ،خوشبختانه
نمودن راه هايی برای برون رفت از اين دشواری ها در جنبش وسيع مردمی در راستای پيدا 

  نقطه عطفی1992از اين رهگذر، سال . سراسر جهان در حال گسترش و نيروگيری متداوم است
 در شهر ريودوژنيرو در کشور برازيل همايش زمين بشری که با معاصر است در تمدن بوده

 موافقتی بود ميان حکومت ها و از پيآمدهای نيکوی اين همايش تاريخی. مصادف می باشد
سازه ها و " الزم است تا همه با هم  خاکی،�کرمدنی مبنی بر اين که برای نجات تمدن �جامع

با آن که اين واژه ها از نظر اهميت برای ". عوامل نظام توليد و مصرف را دگرگون سازيم
 و مفهومی را که افاده می ، اما با همه سادگی کالمی ای که دارند، معناهستندبسياری قابل درک 

در حقيقت آن . دهند خيلی ژرف تر از آن است که در نگاهی گذرا به آن ها در ذهن روشن گردد
 نياز به دگرگونی بنيادين و ژرف مناسبات ميان انسان ها از يکسو ،چه را اين واژه ها می نمايانند

در اين زمينه بيان می دارد آن  حکمی را که اين افاده .و انسان ها و طبيعت از سوی ديگر است
سوای پذيرش تغيير در شيوه های کردار انسانی با طبيعت و منابع محدود است که گزينه ديگری 

.وجود نداردبر زمين   
 

فروپاشی اتحاد شوروی و نظام اقتصادی آن در آغازين سالهای آخرين دهه سده پيشين که با شتاب 
تيجه رسانيد که گويا برای پيمودن تاريخ فقط يک راه  بسياری را به اين ن،بسياری همراه بود

 بود که فرانسيس فوکوياما، يکی از 1992اتفاقآ در همان سال . پيشرفت و ترقی ممکنه وجود دارد
نظريه پردازان محافظه کار امريکايی که زمانی کارمند وزارت خارجه امريکا نيز بود، اعالم 

تاريخ است، و اين نظام اقتصادی و رژيم سياسی نه " نپايا"داشت که سرمايه داری و دموکراسی 
 البته اين نظريات با انتقادهای 20. آن نيز تلقی می گرددتکه هدف و غايسرنوشت تاريخ، بلتنها 

وانمود می کنند که روند پيشرفت در عصر ظريه منتقدين اين ن. زيادی نيز مواجه گرديده است
هيچ الزامی در اين که نظام سرمايه داری و دموکراسی جهانی شدن اقتصاد عمآل نشان می دهد که 

 آلمان نازی، مثلداری ه سرمايهای اين گروه به نمونه هايی از نظام . وجود ندارد توأم باشند، باهم
چين معاصر، و به همين ترتيب به مجموعه هايی از دکتاتوری های ضد دموکراسی در امريکای 

آن ها بر مبنای نظام توليد سرمايه داری ی ، که بنياد همه التين، افريقا و آسيا اشاره می کنند
با آن هم، در چندين سالی که از طرح اين نگره می گذرد، باور به نظريه . استوار گرديده است

 به صورت بی سابقه ،به ويژه در اياالت متحده امريکااز نظر فکری،  راستگرايان را ،فوکوياما
همين باورها در سياستگزاری ها، اين گروه راستگرايان را پايه گيری . ای نيرو بخشيده است

هايی را که تا کنون راه معقول سرمايه داری نيوليبرالی را کشورآن : واداشت تا چنين بپندارند که
برنگزيده اند، بايد به اين راه هدايت کرد، حتا اگر در اين راستا استفاده از زور نيز الزم بيافتد 

، ايديولوژی کنونی راستگرايان نيوليبرالی حاکم بر طرز ديدبر مبنای اين . ايرادی نخواهد داشت
جهان که منافع گروهی و اهداف خاص سياستگزاران را همواره پنهان نگه می دارد، در ظاهر 

 گويا به خاطر نجات انسان ،امر بسان پروژه هايی است که مبلغين مذهبی امپراتوری های گذشته
حاکمان نظام نيوليبرالی جهانی . گزير در آتش دوزخ، بدان می پرداختندهای بی باور از سوزش نا

فرض . دگرگون سازی سرنوشت ملت های محروم با زور باز می کننددر جهت اينک راه شان را 
حاکمان کنونی جهان بر اين است که بايد اين عقب مانده های جهان را با واسطه به سوی ترقی و 

 مردمان کهباورمندان به سخاوتمندی نظام شان، فرقی نمی کند برای اين . پيشرفت سوق داد

                                                                          
20 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. 
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ناخوانده شان را چکمه پوش اين باداران و گاهی هم مهمانان نفوذ   در اين سرزمين ها،محروم
.يا نخواهندو  ،بخواهند  

 بشری در عصر کنونی با ه یولی آيا دگرگونی نظام توليد و مصرف به مثابه يکی از اهداف جامع
ستگزاری ها همخوانی دارد؟ پاسخ به اين پرسش هر چه باشد، در حال حاضر، جنبش چنين سيا

 بدون تعهد به نظم نوين جهانی ای که به حاکميت  مانوپای دموکراسی و آزاديخواهی در کشور
قانون، دموکراسی در تصميم گيری ها، و احترام کامل به قوانين بين المللی و منشور سازمان ملل 

باور کلی در ميان نيروهای آزاديخواه بشريت بر . اشد، نمی تواند به پيش گام برداردمتحد استوار ب
اين است که نظام جهانی نوين بايد اين اصول را در کردار و گفتارش به صورت پايدار بازتاب 

ايجاد روابط بين المللی در اقتصاد بر مبنای دموکراسی، عدالت و مساوات يکی از اساسی . بخشد
در موازات با اين .  بين المللی است�اف جنبش نوين مترقی و آزاديخواه در عرصترين اهد

، الزم می افتد تا بر اين مساله تاکيد کرد که  ميان ملت هاجهانیپذيرفته شده خواسته ها و اصول 
 برای بهتر ، های پذيرفته شده امنيت بشریچهارچوبانکشاف پايدار اقتصادی و اجتماعی در 

. م افغانستان همواره محور اساسی عمل و انديشه اين جنبش باقی خواهد ماندشدن زندگی مرد
و ريشه دار، اهداف اساسی امنيت بشری در افغانستان نمی تواند چيزی به جز زدايش فقر گسترده 

 که اکثريت مردمان کشور را ،و چيره شدن بر نابرابری های رو به افزايش ميان ثروتمندان و فقرا
که  نابرابری روبه افزايش در ميان کشورهای شمال و پيش شرط همزمان با اين . دباش، می سازند

کشورهای مانند افغانستان غيرقابل مردمان جنوب از نظر چند و چونی زندگی انسانی نيز برای 
 فقط از ،دستيابی به اين اهداف انسانی که می توانند ضمانتی برای رفاه بشری باشند. قبول است

 گسترش رشد همراه با مساوات، استراتژی های کاهش و براندازی فقر، توسعه طريق اشاعه و
اهميت اين . فرصت های کاريابی مولد، و اشاعه مساوات جنسيتی و همگرايی اجتماعی ميسر است

اهداف زمانی برجسته تر می شود که به دامنگيری فقر و محروميت در کشورمان به مثابه تهديد 
. ملی و شکوفايی اقتصادی و اجتماعی آن واقف شويمدايمی در برابر امنيت   

 نشان می دهد که نيروهای دموکراسی ، ولو نيم بند و ناپخته در چند سال اخيرانه،گفتمان روشنفکر
طلب و آزاديخواه در افغانستان دريافته اند که انکشاف پايدار بهترين راه ايجاد صلح و ثبات برای 

می شود جدا از هم ديد، و هرچه بر اين اصل پافشاری و تاکيد صلح و انکشاف را ن. پيشرفت است
انکشاف در اين نگره ها به مثابه روند سازندگی متداوم و پيشرونده . گردد هنوز هم کم خواهد بود

کم از کم تجربه سی سال گذشته نشان داده است که . ای پنداشته می شود که محدوده ای نمی شناسد
ت که نيروهای نوپای وفادار به دموکراسی و آزادی در کشور می فقط از مجرای اين روند اس

 و اعتماد ، در راه شکوفايی و ايجاد رفاه برای مردم افغانستان بسيج شوند،توانند ابراز وجود کنند
مهم ترين اولويت حرکت نوين آزاديخواهی در .  مدنی بازگردانند�از دست رفته مردم را به جامع

 عناصر ،ذاتآ. زی به جز از چيره شدن بر فقر و عقب ماندگی اقتصادی باشداين برهه نمی تواند چي
 که نخستين گام های الزمی در راستای تامين عدالت اجتماعی و آزادی و ،محوری اين اهداف را

 تغذی، براندازی فقر و تنگدستی ؤدموکراسی پنداشته می شوند، ريشه برکندن گرسنگی و س
، نابود ساختن امراض قابل پيشگيری، و از ميان برداشتن نابرابری فراگير، رفع پديده بی سوادی

. های گسترده افقی تشکيل خواهد داد  

عوامل  ساختاری در جامعه عقب مانده افغانستان در موازات با �علل عديدبه خوبی می دانيم که 
 گردانيده و بيرونی در چند دهه اخير اسباب برهم خوردن روال  عادی انکشافی را در کشور فراهم
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. ترين رده ی کشورها از نظر انکشاف و امنيت بشری قرار داده است افغانستان را در پايين
همچنان که جنگ های متداوم در سه دهه اخير روال عادی تجارت خارجی و سرمايه گذاری ها را 

عتبار ساخته قوانين و قواعد نهادينه را در اين زمينه ها به فرسودگی کشانيده و بی او  ،برهم زده
اهداف حرکت های نوين دموکراسی طلب در کشور نمی برای مرمت اين همه ويرانی ها، . است

در دهکده .  گفت و گو با کشورهای پيشرفته مبرا باشدوتواند از وسايل تشويقی سياستگزاری ها 
گر ، هيچ کشوری را از بهم پيوستگی اقتصادی با کشورهای ديکه ما در آن زيست داريمجهانی 

جذب سرمايه گذاری های مستقيم خارجی بر اساس همکاری و مفاد متقابل در . گريزی نيست
را سرعت بخشد و زمينه کشور توليدی ها در سکتور باهمی کامل می تواند روال سرمايه گذاری 

در . را برای توليد کنندگان، به ويژه دهقانان فراهم آوردجهانی ت به بازارهای اهای صادر
از  ،نی اقتصادی، تاسيس و گسترش دستگاه های توليد ارزش اضافی بر محصوالتوضعيت کنو

 و يافتن بازارهای فروش اين داخل کشور،در با کيفيت بسته بندی موادغذايی قبيل پروسس و 
يگانه راه بلند بردن موثريت و ظرفيت توليدی و ارتقای سطح زندگی دهقانان کشور فرآورده ها، 

براندازی کشت روند  ی تواند با ارتقای مولديت در توليد و کيفيت کاالها،اين استراتژی م. است
ايجاد صنايع توليد محصوالت . نمايدنيز تسريع و تامين برای آن را و ترويج کشت بديل ترياک 

معدنی که به سرمايه گذاری های زياد نياز دارد، گام های متمم بعدی خواهند بود که زمينه سازی 
. ورانه، و کارشناسانه وسيعی را ايجاب می کندهای حقوقی، فن آ  

مردم افغانستان با وجود همه دردها و رنجهايی که از بابت مهاجرت بدوش کشيده اند، با زندگی در 
پيشرفته تر از سرزمين خود شان، به اين درک واقعبينانه رسيده ی کشورهای همسايه و ناهمسايه 

 و زمان دگرگونی نظام توليد و مصرف در افغانستان اند که دنيای ماحول شان دگرگون شده است
در کنار همه باخت های تاريخی مردم افغانستان در سی سال گذشته، شايد اين . نيز فرا رسيده است

در سطح . بزرگترين دستآورد اين مردم باشد، ولو که هنوز در محدوده های ذهنی باقی مانده است
کالسيک ناکامی و سرمايه داری ، "پايان تاريخ" نظريه جهانی نيز با گذشت پانزده سال از طرح

 بشری �ناکارآيی خود را در پيدا نمودن راه حل های پايدار برای مشکالت اساسی و پيچيده جامع
بشريت کماکان در برابر نياز فوری به دگرگونی در نظام .  زمين به اثبات رسانيده است�و کر

ظه کاران تاريخ در قالب نظام اقتصاد و سياست توليد و مصرف از يک سو، و مقاومت محاف
بقای بشريت . کالسيک که در جهت حفظ حالت موجوده تالش می ورزد، قرار داردسرمايه داری 

تضاد اساسی .  زمين به ُبرد و باخت در اين کارزار تاريخ بستگی دارد�کرو پايداری تمدن آن بر 
 بقا، چه در هويت يک ملت و چه به مثابه تالش برای. عصر ما نيز در همين نکته نفهته است

در اين .  بشری، محور اساسی مبارزات اجتماعی و سياسی امروزين است�جزيی از خانواد
 حرکت نوين دموکراسی طلب و آزاديخواه افغانستان را از شناخت جامع و گفتمان وضعيت،

ن رفت از بحران کنونی  و پيدا نمودن راه های عملی برو،روشنگرانه در چند و چون اين مساله
.  گريزی نيستبرای آزادی و دموکراسیدر کشور و سامان يابی در گستره مبارزات جهانی   

***** 
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3 
 گرمای جهانی  

 
 اين پرسش مطرح می شود که چرا انسانها فقط از ده هزار ،گاهی نزد ذهن کنجکاو و جستجوگر

يکی از پاسخ . زار سال قبل يا پيشتر از آنسال به اين سو به زراعت پرداخته اند، نه مثآل بيست ه
اسباب اين نگرانی در پديده معاصر و . های ممکنه به اين پرسش موجب نگرانی می گردد

 .می نامند"  جهانی ناشی از کردار انسانیگرمای" طبيعی نهفته است که آن را جهانشمول
 چالش ا زمين ب�کر روی  برين پديده اينک بشريت و سرنوشت آن رااپيآمدهای واقعی و احتمالی 

دريافت آگاهانه از واقعيت اين پديده متکی به دانش امروزين سيستم . مواجه ساخته استجدی 
. آن باقی نگذاشته استصحت  جای شکی در ديگريافته های اين دانش زمين است، به طوری که 

ی يخچال های قطبی، که اينک اقليم شناسان با مطالعه و آزمايش نمونه های يخ بدست آمده از ژرفا
بسان حلقات نمويی تنه درخت، دگرگونی های يکساله جوی را در خود نهفته دارند، موفق به 

 اين 21.ليون سال گذشته گرديده انديدريافت ميانگين حرارت يا دمای زمين در بيشتر از ربع يک م
 ثبات ترين دوره  سال گذشته با10000مطالعات نشان می دهند که اقليم جهان به طور کلی در 

اتفاقآ، همين دوره مصادف است با عصر اختراع و . جوی زمين را به نمايش می گذاردنظام 
وقوف به اين حقايق . انکشاف زراعت و تمدن بشری که بر بنيادهای اين فن آوری بنا يافته است

ن های بعدی را  ولو که توانمندی فکری و انديشه ورزی مشابه به انسا،نشان ميدهد که انسان پيشين
داشته است، اما به نسبت وجود شرايط و محيط نا مناسب طبيعی قادر به انکشاف زراعت و 

حتا اگر انسان پيش از ده هزار . نبوده استفرايندی چنين تحقق اختراع فن آوری الزمه برای 
نمی  تالش هايش ، تالش هايی نيز در اين راه کرده باشد، به داليل محدوديت های طبيعی،سال

در مراحل متعدد دهنده ان است که اقليم زمين  اين مطالعات همچنان نشان. نشيندبتوانسته به بار 
و به رهايی يافته شديدآ نوسان نموده است، به گونه ای که از چنگال يک عصر يخبندان تاريخی 

گرگونی  د،بررسی نوسانات اقليمی. ی از يخبندان فرورفته استديگردنبال آن بار ديگر به عصر 
های سريعی را به نمايش می گذارد که نه در ظرف سده ها، بلکه گاهی فقط در ظرف چند دهه 

22.وقوع يافته اند  
  

 گونه ،دانش امروزين تا هنوز عامل طبيعی اين نوسانات را خوب نمی فهمد، اما بيشتر دانشمندان
به طور .  نشانه می گيرندای از تعامالت زنجيره ای را که سبب نوسانات شديد اقليمی می گردند

 گمان بر آن است که واژگونی آنی جريانات بحری از يک جهت به جهتی ديگر، و يا آزاد ،مثال
سازی تدريجی گاز ميتان به مقدار فوق العاده زياد در اثر ذوب يخ های مدفون قشر زمين يا اليه 

يکی از . ت باشند از اين گونه تعامال،منجمد دايمی ژرفای زمين در برهه زمانی مشخص
انسان ها تمدنی را ايجاد کرده اند که با شرايط اقليمی  ":دانشمندان در اين باره می نويسد که

انسان . امروزين جهانی سازگاری يافته، و در مطابقت با رژيم های حاکم اقليمی عمل می کند
مين اقليم می تواند معاصر به صورت متداوم همان فرآورده هايی را به استفاده می گيرد که فقط ه

، می دانيم که اقليم حاکم بر زمين در چند هزار سال گذشته تا به حد ديگراز جانب . فراهم آورد
                                                                          
 جون 9اخبار جهانی بی بی سی، ( سال قبل به دنبال ميرفت 800000 دانشمندان بريتانيايی هسته های يخی ای را آزمايش کردند که تاريخ تشکيل شان تا 2004در سال  21

). 2004سال   
22 Richard Alley, The Two-Mile Time Machine: Ice Cores, Abruopt Climate Change, and Our Future. 
Princeton, JJ: Princeton Univ. Press, 2000. 
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 خطری که اينک بشريت را تهديد می کند نيز در 23".کمال مطلوب برای انسان مناسب بوده است
ت فرهنگ توليد و  زمين، کلي�کرهمين حقيقت نهفته است، چه با دگرگون شدن رژيم اقليمی بر 

. مصرف بشری مورد سوال قرار می گيرد  
  

پژوهش ها و آزمايش های علوم زمين شناسی و جوشناسی امروزين واقعيت پديده گرمای جهانی 
 زمين به اثبات رسانيده اند، و بر بحث هايی که حقيقت اين پديده را مورد پرسش قرار �کررا بر 

. ی گفتمان پيرامونی و انديشه های چاره جويانه بازنموده اند و راه را برا،می دهند پايان بخشيده
پيآمد اقتصادی، سياسی و اجتماعی اين پديده چنان پيچيده، پرپهنا و گسترده است که هيچ کشوری 

اثرات ويرانگر اين . و هيچ ملتی نمی تواند بی توجه از کنار آن رد شود و يا آن را ناديده بيانگارد
 در افغانستان به صورت خشکسالی ها و سيالب های متواتر و بيشتر از حد پديده را همين اکنون

بر هيچ کس . طبيعی، و ويرانی های جبران ناپذير محيط زيستی و زيستبومی تجربه می کنيم
پوشيده نمانده است که بروز خشکسالی ها و ريزش های بی موقع نه تنها حيات بسياری انسان ها 

که عواقب بسيار خطرناک امنيتی، سياسی و مواجه ساخته است، بلما به تهديد را در سرزمين 
از اين . اقتصادی را که در پيوستگی کامل و اثرگذاری متقابل با هم عمل می کنند ببار آورده است

 رو نياز بر آن است تا فعاالن آگاه و سياستگزاران  کشور نه تنها به اين مسايل از ديدگاه اثرات
که آن را به مثابه چالشی برخورد کنند، بلدگی و معيشت باشندگان آن محل بر زنمحلی اين پديده 

در اين نگره، . جدی در برابر انکشاف و برپايی دموکراسی در عصر نوين جهانی شدن بپندارند
نمی توانند از به هيچ وجه محاسبات ستراتژيک ملی و برنامه ريزی های درازمدت سياسی 

. اين وضع طبيعی و محيط زيستی بدور باشندگذاری واقعيت های ناشی از اثر  
 

نگاه گذرا به اين که سياستگزاران کشورهای ديگر از اين پديده چه دريافتی دارند و برای رفع و يا 
کاهش دشواری های ناشی از آن چه اقداماتی روی دست گرفته اند، عمق جدی بودن اين مساله را 

 وءر اياالت متحده امريکا، تشويش از بابت اثرات سدر اين ميان، وزارت دفاع کشو. نشان می دهد
 �کرو فراگير بودن آن را از هر نهاد ديگری بهتر درک می کند، چون امنيت گرمای جهانی 

جدی بودن پيآمدهای بسيار ناگوار . می بيندحوالت کمی و کيفی اقليمی در پيوند تبا سير زمين را 
وادار ساخته است تا به مطالعاتی در زمينه تهديدات  پنتاگون را ،گرمای جهانی در سال های اخير

 از نظر دانش 24.شديد احتمالی ناشی از اين پديده جهانی در بيست تا سی سال آينده دست زند
ويرانگر تبعات  هيچ جای شکی باقی نمانده است که ديگرموجوده در مورد سيستم يا نظام زمين، 

بر آن است که عواقب آن اغلب  گمان . به افزايش استناشی از اين پديده جهانی در سراسر دنيا رو
.  خواهد بود، رخ می دهدحاالدر آينده خيلی ويرانگرتر از آن چه   

 
افغانستان نيز از پيآمدهای منفی اين پديده بدور نمانده است، و همين شواهد عينی نشان می دهند که 

بر اساس دريافت های علمی گروه . داخلی و منطقوی مواجه می باشدمتعدد اکنون با دشواری های 
، يکی از پيآمدهای جدی پديده گرمای جهانی آن )آی پی سی سی(پژوهشگران تغييرات اقليمی 

خواهد بود که بسياری از زمين های قابل آبياری در پاکستان به بيابان هايی بسان صحرای افريقا 
 های استراتژيک انکشافی و امنيتی  اين دريافت علمی برای افغانستان و برنامه25.مبدل خواهند شد

                                                                          
 همانجا 23
24 Peter Schwartz and Doug Randall. An abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United 
States National Security (October 2003). Report commissioned by the U.S. Defense Department. 
25 John Vidal, The Guardian (London), 16 February 1996. Thomas Land, Toronto Star, 30 March 1996. See 
also Reports of the International Panel on Climate Change (IPCC). 
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اما با وجود . وا ميداشتانديشه آن می بايد بسان زنگ خطری می بود که همه سياستگزاران را به 
بودن آن، تا کنون کسی به بررسی ابعاد گوناگون پيآمدهای آن برای افغانستان تأمل اهميت و قابل 

در سياستگزاری های درازمدت انکشافی و نپرداخته است، و اين کمبود انديشه، خالی بزرگی را 
حقيقت اين دريافت هشدار دهنده نبايد از ديد سياستگزاران آگاه و . سياسی به جای گذاشته است

. ناديده انگاشته شودبی توجهی نيروهای آزاديخواه کشور با اين بی تفاوتی پنهان بماند، و يا با 
اران پاکستانی در مورد افغانستان که متکی  محتمل است که آن وجه سياست خارجی دولتمدبسيار

است، بيشتر ناشی از همين حقيقت باشد تا تهديد احتمالی نظامی " عمق استراتژيک"به دستيابی به 
کشور پاکستان يکی از سرزمين هايی است که همين اکنون با بدترين . از جانب کشور هندوستان

 گرمای جهانی و بروز پديده صحراگرايی فقر محيط زيستی مواجه می باشد، و در صورت تداوم
گسترده در اين سرزمين، توجيه نياز به توسعه قلمرو برای جادادن نفوس بيشتر از حد اين کشور 

طرح اين راهکرد از ديدگاه منافع ملی پاکستان پيش از وقوع حادثه .  حياتی به شمار می آيدیامر
 پاکستانی و سياستگزاران ماهر آن کشور به می تواند از اين حقيقت دريافت گردد که دانشمندان

چند و چون اين مسايل وقوف کامل دارند و اهميت پيآمدهای احتمالی بی تفاوتی به اين پديده را به 
از همين رو، آنها برای يافتن راه حل های عقالنی از جهات گوناگون تالش می . خوبی می دانند

در سياست خارجی پاکستان نگاه می " ستراتژيکعمق ا"به مفکوره زاويه وقتی از اين . ورزند
نگاه به اين . کنيم، چسپيدن به آن را برای دولتمداران دورانديش پاکستان نيازی مبرم می يابيم

مسايل از اين دريچه مفهوم سياست اعمال فشار بر افغانستان و تالش های متداوم پاکستان را برای 
 به روشنی بيشتری در معرض ديدگاه تحليلی قرار تحميل نظام دولتی طبع خاطرش در اين کشور

. می دهد  
 

 اقليمی حاکم بر زمين به نفع بشريت  مطلوب است که ايجاد تغيير و دگرگونی در رژيم روشن
 درک.  تلخی است که اينک بشريت نا خواسته با آن روبرو گرديده استواقعيتنيست، ولی اين 

مبتنی بر پذيرش آن صر با اين پديده در گام نخست بايد که پاليسی و برخورد انسان معاحقيقت اين 
 در اين زمينه خواهد يکردبه مثابه يک چالش جدی طبيعی و محيط زيستی باشد، منطقی ترين رو

، بشريت بيشتر از اين فرصت ندارد و نمی تواند کردارهايی را که اسباب ديگراز سوی . بود
تغييرات و دگرگونی های اقليمی را باعث تسريع  در راستای آميزخطرات و يا تهديدات تحريک 

، شواهد زيادی وجود دارد که تمدن امروزين هماما با وجود آن. تحمل کنديا  بپذيرد و ،می شوند
بشر با استفاده و بهره برداری بی رويه از منابع هايدروکاربن های طبيعی، تشديد عوامل 

 نظام در ؤباعث به وجود آوردن اثرات س ،صحراگرايی، و توليد روزافزون گازات گلخانه ای
همين اکنون که .  و هنجار و ثبات درازمدت اقليمی جهان را برهم زده است،اقليمی زمين گرديده

ر حال شکستن و فروپاشی اين سطور را می خوانيد، اليه های يخ در هر دو قطب يخ بسته زمين د
، هندوکش هيماليابی و سلسله کوه های ، يخچال های سلسله کوه های اندس در امريکای جنوهستند

ر بسياری از سلسله کوه های همين اکنون د. هستندو پامير در جنوب آسيا در حال ذوب شدن 
 پيش از وقت ناپديد گرديده اند، و در آب شدنجهان، بسياری از يخچالهای خيلی مهم در اثر 

 25های باقيمانده نيز در مدت صورت تداوم روند کنونی افزايش گرمای جهانی، بسياری از يخچال
  26.سال آينده ناپديد خواهند شد

 

                                                                          
26 Mark Lynas, in: High Tide: News from a Warming World. London: Flamingo, 2004.  
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 بر اساس آن چهچن. وقوع اين پديده بايد برای افغانستان نيز قابل نگرانی باشدخواهی نخواهی، 
 تيبت در نتيجه اثرات –ينغای ، يخچالهای دايمی در مناطق ک27گزارش های رسمی حکومت چين
اين . ه تا حدود هفت در صد کاهش می يابند و کوچکتر می شوندگرمای جهانی بر اين منطقه ساالن

ها انسان  ميليون پيآمدهای خيلی خطرناکی را برای زندگی، چينکشور پديده از نظر دانشمندان 
بر . باشنده اين مناطق، که معيشت شان متکی به منابع طبيعی می باشد، در قبال خواهد داشت

در اين گزارش از آن نقل شده است، عامل اساسی ذوبان شديد اساس تحقيقات اکادمی علوم چين که 
يابنده جهانی است که مناطق ارتفاعات تيبت و پامير را که به  در اين يخچالها همانا گرمای ازدياد

اين دانشمندان بدين باورند که در صورت تداوم اين .  متآثر می سازد،شهرت دارند" بام دنيا"
اين مناطق به سرزمين های صحرايی و خشک مبدل ) يخ دايمی(يی روند، باالخره ساحات توندرا

پرواضح است که دگرگونی های اقليمی و بلند رفتن گرما در اين ساحات، که شامل . خواهند شد
يخچالهای دايمی افغانستان در سلسله کوه های پامير افغانی و قسمت های شرقی هندوکش نيز می 

بر ترتيب رژيم های طبيعی منابع آبی در ساحات آبگير باشد، بدون شک پيآمدهای وخيمی را 
البته که چنين دگرگونی هايی نمی توانند بدون پيآمدهای . درياهای کابل و آمو در پی خواهد داشت

.جدی در ساختارهای نظام اجتماعی، اقتصادی و سياسی کشور باشند  
   

مقدار و يا در بهترين حالت خشکسالی و هوای گرمتر از معمول، اسباب کاهش از جانب ديگر، 
اين در حالی است که در . عدم افزايش کمی محصوالت غله را در سراسر جهان فراهم آورده است

 می بايد تغذيه شوند افزود گرديده ليون انسان بر تعداد آنهايی کهي م600مدت هشت سال گذشته، 
ان با فقر غذايی زندگی بسر  انسان در سراسر جهبيليونهمين اکنون در حدود بيشتر از دو . است

 اگر از يک سو گرم 28.می برند، و با گذشت هر روز تعداد بيشتری بر اين رقم افزوده می گردد
 گمان بر آن است ديگرشدن متداوم اقليم زمين به حد کافی ناخوشايند و تهديد آميزاست، از سوی 
 به گونه ای که شرايط -که در صورت وقوع، دگرگونی های آنی در موازنه رژيم اقليمی زمين

در .  به مراتب بد تر از گرم شدن تدريجی خواهد بود-اقليمی را به رژيم قبلی و کهن آن برگرداند
چنين وضعيتی، سير اقليمی در زمين با تسلسل دوره های زمانی همراه با گرمای بيش از حد و 

رت وقوع چنين در صو. سرمای بيش از حد به صورت پی در پی و زنجيری مشخص خواهد شد
 نقاط روی زمين به نابودی خواهد گراييد، و در فرجام شرايطی �رخدادها، حاصالت غله در هم

بی مانند تمدن بشری را در تاريخ زمين به پايان فاجعه ی به وجود خواهد آمد که آزمون و تجربه 
. باری مواجه خواهد ساخت  

 
ل افغانستان، در سيمای خشکسالی و سيالب، پيآمدهای آنی پديده گرمای جهانی برای کشورهايی مث

فقط پيآمدهای خشکسالی . و تبديل شدن زمين های حاصلخيز به صحراهای خشک بازتاب می يابد
 افغان را در معرض تهديدات ناشی از کمبود مواد ميليون 6.5حيات بيشتر از  2006سال در 

 فروپاشی نظام 29.ددنرسنگی حاد دچار بو آنها با گ2.5غذايی قرار داده، که در اين ميان، بيشتر از 
                                                                          
27 Quoted in: China triggers alarm on melting glaciers. MSNBC News Services, Updated: 9:52 a.m. ET 
May 2, 2006 
28 Stockholm International Water Institute (SIWI), Quoted by BBC News Website, Monday, 16 August, 
2004, 16:45 GMT 17:45 UK.  
 

و همچنان . گزارش سازمان ملل متحد در کابل در پی آغاز مهاجرت های نو از واليات شمال غربی و جنوب غربی کشور که در معرض خشکسالی قرار گرفته اند 29
 تير 27 - 2006 جوالی 18سه شنبه ی، ، بی بی س"تن در افغانستان گرسنه می مانند' دو و نيم ميليون" :گزارش سازمان خوراک و زراعت ملل متحد

1385 .  
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طبيعی محيط زيست و ويرانی منابع طبيعی در کشور اسباب تشديد فقر و نابرابری های بيشتری 
را فراهم خواهد آورد، و در چنين شرايطی تفاوت در ثروت و قدرت ميان مردم بيش از پيش شدت 

ير خواهد گرديد، و مسايلی از قبيل  اجتماعی ناگز�بروز ستيزه های نو و بی سابق. خواهد گرفت
در ميان تنش دسترسی به منابع طبيعی، به ويژه آب و زمين به مثابه عوامل اساسی افزايش 

بدون شک ستيزه های . باشندگان اين سرزمين، نيروی سازنده کشور را زايل خواهد ساخت
 جهات هم اکنون با عاليمافغانستان از بسياری . اجتماعی در چنين شرايطی دوامدار خواهند گرديد

 بيشتر از هفتاد در صد دوسيه های آن چه دست و پنجه نرم می کند، چنهشدار دهنده اين بحران
اين حقيقت صحنه ای را . موجوده محاکم کشور را موارد ستيزه بر زمين و يا آب تشکيل می دهند

 در افغانستان به اصل به نمايش می کشد که گويی جنگ همه در برابر همه بخاطر ملکيت بر زمين
در بخواهيم يا نخواهيم، بلی، پديده گرمای جهانی واقعيت دارد، و اگر . زندگی مبدل شده باشد

بر روشنفکران افغانستان، به ويژه سياستگزاران آن است . معرض اثرات ويرانگر آن قرار داريم
برای چاره جويی در ی اتا از خواب بی تفاوتی در اين عرصه ها بدر آيند و به فکر و انديشه 

 از  و راه های انکشاف پايدار بشری را،بپردازندعی طبي پديده ی اين ءراستای کاهش اثرات سو
. جستجو نمايند وضعيت پيش آمده طريق اقتباس شيوه های کرداری مناسب  

***** 
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4 
 ویرانشهر ما در دهکده جهانی

 
 چالش های اساسی 

 که در ،شدن، آگاهی به حقوق دموکراتيک در جهان استيکی از ابعاد مطلوب عصر نوين جهانی 
به صورت خارق العاده ای گسترش يافته است، و ما نيز از حقوق بشری، ديگر ابعاد موازات با 
با آن که نهادهای امروزين الگوی دموکراسی مبتنی بر وکالت در .  بی بهره نيستيمکامألاين آگاهی 

د، اما با نامع محلی را در تصميم گيری ها تامين می کنبهترين حالت آن فقط مشارکت محدود جو
 و ذاتآ تالش برای ،هستند اين نهادها بازتابی از نبود مساوات در درون جامعه مورد نظر ،آنهم

به . دستيابی به برابری و عدالت را تشويق و زمينه های کنش در اين راستا را فراهم آورده اند
 زنان و گروه هايی که در اقليت قرار دارند يکی از شاخصه های گونه مثال، نمايندگی نا مناسب از

 پديده نابرابری در قدرت را به خوبی به نمايش می ،در عين حالکه  ،اين الگوی دموکراسی است
گذارد، به نحوی که اينک مردم را در نقاط مختلف جهان برای کسب حقوق شان به تالش بيشتری 

نوين جهانی شدن نيز بسيار اند، که اگر با دقت با آن ها اما چالش های عصر . واداشته است
برخورد صورت نگيرد، امکانات ذاتی ويرانی بيشتر کشورها و به تباهی کشانيدن مردمان زيادی 

.  را دارا می باشد  
 

خواهانه و دموکراتيک همانا نيرومندی روبه   در برابر اين مبارزات آزادیجدی ترين چالش
م در جهان است که به افزايش تمرکز قدرت در نهادهای دولتی، شرکت های افزايش نيوليبراليز

سياستگزاری های مبتنی بر باورهای .  و وسايل اطالعات همگانی انجاميده است،خصوصی
  در به ويژه،نيوليبرالی از گسترش بيشتر دموکراسی و آزادی های مدنی در زندگی روزمره مردم

 لطمه أدموکراسی شديدرشد  و به روند جهانی ، استمودهگيری نبه انکشاف جلو کشورهای رو
 ،برنامه های انکشاف شهریدر پيوند به خصوص  به ،اين سياستگزاری ها. کرده استوارد 

جهانی عصر امروزين شکل می گيرند، باعث برهم  های اقتصاد نوين چهارچوبکه در 
ليون ها انسان را يت ممعيش و پايداری حيات و ،خوردن موزونی و ثبات محيط زيستی گرديده

ت و دگرگونی های  که تغييرا، دانش امروزين به وضاحت نشان می دهدآن چهچن. تهديد می کنند
 که برهم زندزيستبومی ممکن است توازن ميان انسان و ميکروب های محيط آن را به گونه ای 

. باعث پيدايش امراض ساری و طاعونی بی سابقه گردد  
 

رديف و   هم،ايی که بتوانند صحت عامه را در معرض نظارت دايمی قرار دهند زيربناه،کنوناتا 
شهرهای بزرگ در اکثر .  به وجود نيآمده است،در موازات با پديده های ديگر جهانی شدن
به انکشاف به محالت پرجمعيت و بدون زيربنای الزم  کشورهای به اصطالح جهان سومی و رو

زاغه نشين های جهانی می مانند، تا شهرهای جهانی به معنای  که بيشتر به ،مبدل گرديده اند
ظهور اين محله های فقيرنشين در همه جا با فاجعه های بهداشتی . یواقعی مقوله شهر عصر

همراه است، که اين ويژگی شرايط کالسيک بروز امراض و گسترش و سرايت آن ها را در 
از اين زاغه نشين های جهانی نمادين مونه ای کابل اينک ن. جمعيت های انسانی فراهم آورده است

برای کسانی که به رمز مناسبات جوامع . است که بدون شک درمعرض چنين خطراتی قرار دارد
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 نمی تواند پرسش اين که آيا چنين فاجعه ای ديگر، هستندفقير و بروز طاعون های بيولوژيکی آگاه 
سی اين است که فاجعه چه وقت وقوع خواهد رخ خواهد داد يا خير مطرح گردد، بل که پرسش اسا

 در اين زمينه نمی شکی هيچ ديگريافت؟ فاجعه محيط زيستی در کابل کماکان وقوع يافته است و 
چه گونه راه حلی برای اين فاجعه در کار حاال بايد به فکر آن بود که . تواند وجود داشته باشد

خدمات  های دسترسی به منابع انرژی،، محدوديت کمبود شديد آب آشاميدنیبا است؟ اينک 
 و آلودگی بيش از حد هوا در کابل، ساکنان اين شهر در بدترين شرايط ت عامه،صحنامناسب 

.، با آن که وضعيت زندگی در ديگر نقاط کشور نيز برتری چندانی نداردبسر می برندزندگی   
 

از جمله در کشور خودمان اين در حالی است که ترزمين ها و تاالب ها در اکثر نقاط جهان، 
 در شهرسازی و يا  نا معقول های و آب آن ها برای استفاده، کشانيده شده اندانقراضافغانستان به 

اين پديده توازن طبيعی حيات وحش را به گونه ای برهم .  منحرف گرديده استیزراعتامور در 
های طبيعی و روآوری آنها زده است که باعث بيجا ساختن پرنده های وحشی مهاجر از نشست گاه 

ايجاد فارم ها و مزارع حيوانی بزرگ، . به مزارع تحت آبياری و پته های شالی گرديده است
تقاضای بيش از حد برای مصرف گوشت مرغ در شهرها که باعث تشويق فابريکه های توليد 

ورهای رو مرغ گرديده است، انکشاف و توسعه زاغه نشين ها در حاشيه های شهرها در اکثر کش
در کابل اين پديده در مدت .  در پانزده سال اخير خيلی به سرعت به وقوع پيوسته است،به انکشاف

 ازدياد نفوس بيشتر از گنجايش يا قابليت حمل محيط زيست بروز کرده است، و باپنج سال اخير 
ی آن بايد خيلی ناموزونی شديد و بيمارگونه زيستبومی را ببار آورده که از نظر عواقب و پيآمدها

. جدی و قابل نگرانی پنداشته شود  
 

جهان در همين چند سال اخير شاهد بروز ويروس های انفلونزا يا زکام های دگرگون شده طبيعی 
ين گونه زيستبوم های ا 30.بوده است که منشای آن در زيستبوم های تحت فشار و متغير نهفته است

فراهم ساخته، و زمينه های امراض حيوانی  عوامل  مناسب را برای رشد که شرايطندبيمار است
اين وقايع .  و ابعاد فاجعه را بيشتر از پيش می گسترانند،به انسان مساعد می سازندسرايت آنها را 
دهند که کيفيت عرضه خدمات صحت عامه در اکثر شهرهای کشورهای جهان  در حالی رخ می

مبرهن است که يکی از پيآمدهای جنگ ميان، در اين . سومی تنزل يافته و تضعيف گرديده است
در سال های اشغال افغانستان و به دنبال آن ستيزه های ناشی از فروپاشی نظام دولتی و حاکميت 

اين ستيزه ها مزيد بر . ه استهای تنظيمی، همانا ويرانی نظام خدمات عامه صحی در کشور بود
بيشترين تعداد داکتران، نرس ها و ويرانگری در ساختارهای زيربنايی، موجبات مهاجرت 

کارمندان عرصه صحت عامه را به برون از مرزهای کشور فراهم آورد و عرصه خدمات صحی 
طالبان در دوره حاکميت قرون وسطايی شان . را از نيروی انسانی مورد نياز آن خالی گردانيد

. مان به کلی فروپاشيدآخرين ميخ ها را بر تابوت اين عرصه کوبيدند، و خدمات صحی در اين ز
بهبود قابل مالحظه ای در کشور  در پنج سال اخير وضعيت عرضه خدمات صحی ،خوشبختانه

البته که هيچ . يافته است، و اميد بر آن است تا با پيگيری بيشتر کمبودات اين عرصه مرفوع گردد
از فقرا ناممکن بدون حمايت از سياستگزاری هايی به طرفداری به کلی دستآوردی در اين عرصه 

. خواهد بود  
  

                                                                          
30 Mike Davis, Interview based on the Planet of Slums. Tomdispatch online magazine, May 2006.  
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اما اثرات ناشی از دشواری های جهانی شدن تنها در شهرها محدود نمی گردند، و نمی شود به 
در افغانستان کنونی، اين پيوندها . شهرها و دهات به صورت واحد های ناپيوسته به هم نگاه کرد

. هستند ديگری نيرومند تر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ساختارهای جمعيتی از هر زمان
پرواضح است که بدون دريافتن راه های کاهش بخشيدن به نابرابری های افقی، که بيشتر در 
رای اطراف و ساحات دهاتی کشور گستردگی دارند، و پيدانمودن چاره ها و پاسخ های عملی ب

وانند يک بار نارضايتی های وسيع در درون شهرها، اين دشواری ها می تو عوامل اسباب رفع 
در صورت تداوم .  ستيزه های خشونت بار و درگيری های چريکی را در آينده ببار آورندديگر

 ها از نظر ساختاری در ذات خود به حرکت های تنشوضعيت موجوده، وقوع مجدد اين گونه 
  به عرصه تاخت و تاز سازمانديگر و افغانستان را بار ،تروريستی جهانی پيوند خواهند يافت

.  مبدل خواهد ساخت، در تبانی با کشورهای مغرض،های دهشت افگنی همچون القاعده و طالبان
. زاغه نشين های شهری زمينه های بالقوه رشد چنين پديده هايی را به صورت ذاتی دارا می باشند

 جاها باعث می گردد تا با بروز کوچک ترين نتداوم نارضايتی از وضعيت زندگی در همچو
.  باشندگان سرخورده و بيکار زاغه نشين ها دست به شورش های خشونت بار بزنندجرقه ای،

مثال خوبی بود از چنين يک وضعيتی، که در اثر  1385بار ماه جوزای سال  حوادث خشونت
تصادم ترافيکی نظاميان امريکايی در ساحه کوتل خيرخانه به مثابه جرقه، مردم به تظاهرات 

به همين ترتيب می توان نا . نه دست يازيدند و بر شهر آشوب آفريدندخشونت بار و انتقام جويا
ن سال اآرامی های خشونت بار هرات را که زير پوشش تظاهرات مذهبی در روز عاشورای هم
.رخ داد در حقيقت به مثابه بازتابی از نارضايتی قشر جوان و بيکار در اين شهر دانست  

 
بار ميان شهر و زاغه نشين های جانبی آن نا گزير به  پرسش در چند و چون ستيزه های خشونت

  عامل يا اسباب اين ناموزونی ها که منجر به،در گام نخست: پرسش ريشه دارتری بر می گردد
 که اينک اقليت بسيار بزرگ و ،خشونت می گردند در کجا نهفته است؟ کنه مطلب در اين است

 به گی می کنند و اساسآ از نظام اقتصاد دهاتی که در شهرها زندیروبه افزايش انسان های فقير
 و سرنوشت شان را چه سان رقم ، چه گونه آينده شان را درخواهند يافت، رانده شده انداين سو

 برای برون رفت از تنگناهای گوناگون زندگی برای آن ها وجود یخواهند زد؟ چه زمينه هاي
 ميان اين ها از چه قرار است؟  آيا کسی از دارد؟ چند و چون ظرفيت ها وتوانايی های انسانی در

فکر می کند؟ بحران اجتماعی و نفوسی عد فاجعه بار گزاران ما به اين ُب ميان سياست  
 

اينک در کشور ما وضعيتی پيش آمده است که زحمتکشان سنتی روستايی همه چيز خود را از 
رکس آن را برای طبقه کارگر دقيقآ همان ويژگی هايی را کسب کرده اند که ما. دست داده اند

اين زحمتکشان :  و اسباب انقالبی بودن آنها را در آن نهفته می دانست،کالسيک تعريف می کرد
 در اثر توليد مدرن صنعتی ،هيچ منافعی در نظم موجوده اجتماعی ندارند و به صورت تشديدی
حاال دهقان روستايی مهاجر و . جهانی، بدون آن که در آن سهم داشته باشند، متمرکز ساخته شده اند

 که عامل تمرکز آنها نه صنعت، ، با تفاوت اينهستندزاغه نشين هر دو اين خصوصيت را دارا 
که ورشکستگی يک جانبه نظام سنتی اقتصاد روستايی و اميد به يافتن فرصتهای کاری در بستر بل

انستان نيز با سترونی بی از سوی ديگر می دانيم که بستر اقتصاد شهری افغ. اقتصاد شهری است
 ثبات کشور ، به صورت بالقوه،سابقه و بحران مولديت مواجه است، و اين پديده هر آن می تواند

سو از نظر اجتماعی  نيروهای دهاتی اگر از يک. را به گونه جبران ناپذير و زيانباری برهم زند
نگری اجتماعی فوق العاده زياد ، از سوی ديگر دارای نيروی ويراهستندکم آگاه و سازمان نيافته 

چه در . را با تلخی تجربه کرده استاين قوت ويرانگری  تاريخ معاصر افغانسان بارها .می باشند
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دوره شورش مردم شمالی به رهبری حبيب اهللا کلکانی که منجربه براندازی رژيم شاه امان اهللا 
حکومت سقوی، و چه در تهاجم گرديد، چه در تهاجم مليشای قومی جنوبی در هنگام براندازی 

عد روستاييان به مراکز شهری در دوره حاکميت مجاهدين و طالبان، در همه موارد ما با همين ُب
بروز همين پديده در افغانستان ثابت نموده است که اين . اين نيرو سرو کار داريمدر ويرانگری 

 آسانی مورد استفاده عوامل بروننيروی عقب مانده و به حاشيه رانده شده اجتماعی می تواند به 
 و برای ويرانگری زيربناهای اجتماعی ،بازان و باندهای جنايت کار قرار گيرد مرزی، سياست
 و به چپاول دست يازد، هجوم آورد با خشونت به خيابان ها اين نيرو می تواند. تحريک گردد

همچنان  . هرج و مرج بکشاند جامعه را بار ديگر به،بسوزاند، وحشت بيآفريند، و در نهايت امر
 را در يک آن ، و نيمه بند افغانستان سازمان نيافته،نظام توليدی بی ثباتکه توان آن را دارد تا 

.برهم زند، بدون اين که خود بداند چه کرده است و چه تيشه ای به ريشه های خود زده است  
 

شيه نشينی سرو کار داريم که  طبقه بی چيز غير رسمی و حاادر وضعيتی چنين، در حقيقت ما ب
.  کشور نامعلوم استیاقتصادنظام  کليت صی در نظام توليدی ندارد و جای شان درمشخجايگاه 

ستيم که اين طبقه قدرت فوق العاده اجتماعی خود را هولی  از جانبی با اين واقعيت نيز روبرو 
د بی ثباتی و آوردن وقفه در ی ايجادريافته است، و در صورت لزوم می داند چه گونه آن را برا

متآسفانه فرهنگ . روال اقتصاد شهری و يا دست يازيدن به شورش های خيابانی بکار بندد
دست يازيدن به نافرمانی   در افغانستان چنان ريشه دارد که اجتماعیخشونت در افکار اين گروه 

ن در حالی است که شيوه اي. مسالمت آميز را به ندرت می توان از آن ها توقع بردهای مدنی و 
های بمب گذاری در وسايط نقليه و خودکشی نيز بر ذخيره وسايل سنتی خشونت در کشور افزوده 

در تراز جهانی نيز تجارب زيادی با استفاده از فن . گرديده و در حال رواج يافتن و رونق است
 .ون گرفته می شودآوری های نوين برای برهم زدن نظم موجوده توسط گروه های مختلف به آزم

با درنظر داشت دسترسی گروه های مختلف به شبکه های اطالع رسانی همگانی، به خصوص 
سرايت می کند و مورد استفاده نيز انترنت، اين تجارب خواهی نخواهی به درون زاغه نشين ها 

. دشاين قاعده با یاستثنابرای هميشه قرار می گيرد، که کابل نمی تواند   
 

بد ترين حالت . ، هرج و مرج نمی تواند همواره به مثابه نيروی منفی تلقی گرددديگريه اما از زاو
در آن صورت واضح . آن است که دولت مردم را با استفاده از وسايل زور به خاموشی وادارد

است که تبعيد اين گروه از ساختار نظام اقتصاد سنتی به حاشيه های اقتصاد به امری دايمی مبدل 
مردم در اين گونه . در چنان وضعيتی است که بدترين فاجعه انسانی می تواند وقوع يابد. دخواهد ش

حالت ها حاضر می شوند تا برای رسيدن به اهدافی حتا خيلی ابتدايی جان شان را فدا کنند، که 
ها و شورش ها ايستادگی گونه متآسفانه اين . معموآل اين آخرين خط شورش و ستيزه جويی است

خواه و باورمند به دموکراسی   در افغانستان به نمايش گذاشته شده است، و نيروهای آزادیبارها
.  تکرار گرددديگرنبايد بگذارند اين نمايش تاريخی خون و وحشت بار   

 
آن چه اهميت دارد اين است که سياستگزاران کشور بايد بدانند که مردمان زاغه نشين بيکاره و بی 

نيستند، و آگاه باشند که اين مردم برای رفع آالم و دردهای واقعی خود تفاوت به سرنوشت شان 
روند چاره جويی در همه زاغه نشين های . چاره سنجی های مختلفی را به آزمايش می گذارند

زاغه نشينان ايديولوژی های گوناگون فکری، پالتفورم های گوناگون سياسی . جهان همسانی دارد
را برای برهم زدن نظم برقرار و موجوده به آزمون می گيرند، شار اعمال ف مختلف هایو ابزار

ی می وسايلاقدامات مشمول اين . هستندکه بيشتر اين موضعگيری ها نيز افراطی و بينادگرايانه 
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 بسيار خشونت بار و فاجعه آميز گرفته تا حمله بر افکار و فرهنگ معاصر و های از ابزارباشد که
 های بديل تنگ نظرانه و جنبش های جديد بنيادگرايی مذهبی مانند کوشش برای ايجاد انديشه

. القاعده و طالبان را دربر دارد  
 

اعضای  زمانی که ن چها چن.تنظيم اين مردم نهفته استگونگی مشکل اساسی در اين ميانه در چ
ناگزير برای دريافت کار و يا يافتن سرپناهی برای بود و باش تالش می ورزند، به ها اين گروه 

 به گونه ای کليت اين تالش ها. در مسيری از گرايش به سوی تابعيت تنظيمی قرار می گيرند
که ظهور رهبر سياسی، رييس قبيله و يا رهبر قومی را که مبتنی بر موثريت وقوع می يابد 

اين گرايش روند . بکارگيری اصول قومی، مذهبی و يا نژادی عمل می کند موجب می گردند
 و جديدديگران و تبعيض را بيشتر از پيش تشديد و تقويت می کند و باعث ستيزه های نفرت از 

در اين . در ميان فرقه های گوناگون فقرا در زاغه نشين ها می گرددمتداوم دامنگير ساختن تشنج 
 را تلف کرده است " ما"مهاجم که حق " غير"ی معصوم و "ما"جا ما با همان مساله 

که در عين شهر پس مانده و فقير نشين، می توان چندين تمايل و تناقض  طوری .سروکارداريم
به طور نمونه، در زاغه نشين های شمال کابل و . آشکار را در ميان مردمان مختلف مشاهده کرد

در زاغه نشين های غرب کابل ساختارهای قومی و مذهبی مختلفی دست باال را دارند که بارها در 
ها به صورت رقيب عمل کرده اند، و حتا در موارد زيادی از خشونت نيز هنگام تظاهر نارضايتی 

پرواضح است که در جوی چنين، مردم چاره ای جز پناه آوردن به . در برابر هم دريغ نورزيده اند
از سوی  و بی برنامه گی های اجتماعی دولت ،فقر از يک سو. اسطوره های کاذب سياسی ندارند

ديگری به جز از پيوستن به و راه  که برای  اين مردم فرصت هستندف چنان گسترده و ژرديگر، 
باندهای جنايت کار کوچه ای، يا الحاق به گروه های بينادگرای اجتماعی، و در بهترين حالت، 

 بازان منفعت برای سياست. دنباله روی از سياستمداران جدايی طلب و عامه پسند باقی نمی گذارد
 استفاده از مجبوريت مردم در زاغه ؤيت زمينه هايی را برای سجو و فرصت طلب، اين وضع

 مردم را به فرارسيدن روزی اميدوار می ، اين به اصطالح رهبران.نشين ها فراهم می آورد
 دست يابند و ، که رهبران کاذب وعده داده اند،سازند که همه بتوانند به مدينه فاضله اقتصادی شان

. در خوان يغما شريک شوند  
 
کی از مشکالت اساسی ديگر از نظر امکانات زيربنايی و اقتصادی، چه در شهر کابل و چه در ي

شهرهای کنونی افغانستان .  افغانستان، اعمار ساختارهای شهری بدون کيفيت استديگرشهرهای 
 که فاقد عناصری چون نماهای هستندچهره های رنگ و رورفته ای از شهرهای فقيری 

در اين . طبيعی، و به ويژه آبگيرهای زيستبومی الزمه و حياتی می باشندزيباشناختی، ساحات 
 به مثابه سيستمی از محيط ،که عناصر ذکر شده برای وجود و فعاليت حياتی هر شهریاست حالی 

اعمار بی رويه . می باشدزيست انسانی و همچنان برای تامين پايداری زيستبومی حتمی 
ن ها در کابل امکان وجودی اين ساحات حياتی و زمينه های ساختارهای شبه مدرن و زاغه نشي

اين پديده منفی بيشتر يا به دليل اشغال خود . طبيعی آن را بلعيده و برای هميش نابود ساخته است
سرانه اين ساحات، يا در نتيجه حرص فوق العاده سکتور خصوصی بی بند و بار و ناموزون 

بع سرشار پولی که از مدرک قاچاق مواد مخدره به داخل در عين زمان، با منا. بروز کرده است
کشور سرازير ميشود، صاحبان پول منبع بهتری را به غير از حصول ملکيت برای سرمايه 

 پول نيز پاکسازی آسان ترين روش ، عمآل نيز.گذاری پول های باد آورده شان نمی توانند دريابند
اين گروه با مروج ساختن رشوه در ادارات در نتيجه، . خريد و فروش در همين بازار است

 به چپاول تمام ساحاتی که برای سرسبزی شهرها در نظرگرفته شده بود پرداخته اند ،شهرداری ها
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بی مردم اکثريت از سوی ديگر، .  اندنمودهو آنها را به تعميرات بلند منزل زشت چهره مبدل 
منه های کوه ها روآورده و اين ساحات را به  به چپاول ساحات حاشيه ای و دا، فقرسبببه سرپناه، 

. زاغه نشين های بی آب و بدون امکانات بهداشتی مبدل ساخته اند  
 

 هر سه اين پديده همزمان عمل کرده و اين شهر را از هويت واقعی شهربودن آن ،در کابل کنونی
 ها و سنجه کابل امروز شهری است زشت و بدون امکانات، که اگر با مالک. تهی ساخته است

به طوری . های معاصر شهری در جهان پيشرفته ارزيابی گردد، به هيچ وجه قابل زيست نيست
 که برای حيات و هويت شهر از نظر زيستبومی حتمی ،که آبگير های حياتی و فضای سبز الزم

صيب  با فقرزدگی بی مانندی پوشانيده شده و با معامله گری های زمين، که پول فراوانی را ن،است
پديده فساد و چپاول . گروه خاصی در دستگاه قدرت ساخته است، به ويرانی کشانيده شده است

زمين متآسفانه هيچ شهر کشور را بی نصيب نساخته و دامنه ويرانگر خود را بر سراسر کشور 
در تداوم اين روال، ديری نخواهد گذشت که شهرهای هرات، جالل آباد، قندهار و . گسترانيده است

.زارشريف نيز به سرنوشت کابل دچار خواهند گرديدم  
 

 به صورت متمادی ،جهانی و به هم پيوسته امروزين، شهر های فقيری چون کابله ی  در دهکد
در برابر وقوع فاجعه های انسانی، امراض ساری و کمبود فاجعه بار منابع حياتی طبيعی، به ويژه 

 مساله کمبود آب و انرژی در کابل همين اکنون .آب، با گذشت هر روز آسيب پذير تر می شوند
ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است، و تا کنون راه حل معقولی نيز در افق سياستگزاری های 

مهم ترين گام برای سازگاری با دگرگونی های محيط زيستی جهانی و هويت . دولتی پديدار نيست
نستان همانا سرمايه گذاری منابع کافی دولتی بخشی مجدد به شهرهای ويران شده و بی چهره افغا

در عرصه خدمات عامه در باهمی با بخش خصوصی برای ايجاد زيربناهای الزم اجتماعی و 
اين گونه سرمايه گذاری ها نه تنها . بديل ديگری در اين زمينه وجود ندارد. فزيکی در شهر است

هزار انسان بيکار را به کار جذب مشکالت اساسی شهری را مرفوع خواهند ساخت، بلکه صدها 
.    اسباب رونق اقتصادی را ببار خواهند آورد،خواهد نمود و با ايجاد فرصت های شغلی فراوان  

 
 زراعت یا صنعت؟

 مستقيم تلخ و شيرين دگرگونی های سياسی، فن آوری و هاینسل های کنونی مردم افغانستان پيآمد
، به است رخ داده  از نيمه دوم سده بيستم به اين سو ،محيط زيستی ای را که زير نام پيشرفت

 مقوله پيشرفت در افغانستان بيشتر در اذهان روشنفکران مطرح ،در اين مدت. آزمون گرفته اند
 تب پيشرفت داغ تر شده ،ل به اين سوچند ساولی از . اجتماعی عامه مردم بوده است، تا در کردار

نديشه در مورد ايديال های ويکتوريايی مقوله پيشرفت و است، و بسياری از روشنفکران را به ا
اين گروه بر مبنای نگره های پسااستعماری شان دلبستگی زيادی به برداشت . ترقی واداشته است

غربی از اين مقوله نشان می دهند، و به همان گونه می انديشند که سيدنی پوالرد اين مقوله را در 
بر اين استوار است که الگويی از تغيير و دگرگونی در فرض : " تعريف کرده بود1968سال 

که مشمول تغييرات برگشت ناپذير فقط در يک جهت، يعنی بسوی بهبود ... تاريخ انسان وجود دارد
رداتی ا اين برداشت از مقوله پيشرفت و ترقی که با ورود ايديولوژی های و31."و بهترشدن است

سياری از سياستگزاران و روشنفکران ما را به خود مشغول به افغانستان نفوذ کرده، همواره ذهن ب
اين گروه ها همواره مقوله پيشرفت را به مصداق برداشت غربی آن معادل با پيشرفت . داشته است

                                                                          
31 Sidney Pollard, The Idea of Progress: History and Society. London: C.A. Watts, 1968, p.9ff. 
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نتيجه عملی چنين روشی . و ترقی مادی پنداشته اند و همين نگره را در جامعه ترويج می کنند
 و ناموزونی است که اينک مميزه جامعه غير مولد همانا ايجاد نظام مصرفی لجام گسيخته

. افغانستان گرديده است  
 

نگرش فقط مادی به مقوله پيشرفت با آن چه از پيشرفت و ترقی در حافظه تاريخی سرزمين های 
نگره فلسفی شرق .  تا حدود زيادی تناقض دارد،شرقی، به ويژه در سرزمين ما منظور بوده است

نی و عاطفی است، و بهتر می تواند در شاخص خوشی و رضايت انسان از از پيشرفت بيشتر انسا
انکشاف و امنيت بشری بازتاب يابد، تا در شاخص های معاصر زندگی روزمره، و يا در مقوله 

محصول خالص ملی يا در صدی رشد اقتصادی معمول در سنجش های درجه پيشرفت جهان 
وقتی از اين زاويه، .  استنددی به مقوله پيشرفت مبتنی بر نگره های صرفآ اقتصا، کهامروزين

 يا ، و یزندگی انسان ها را با شاخص های ميانگين عمر، موثريت و اندازه جای پای زيستبوم
رضايت از زندگی می سنجند، مردمانی مانند باشندگان ايالت کراال در هندوستان، و يا ساکنان 

 که بلند هستندن و راضی ترين مردمان جهان جزاير کوچک  در اوقنيانوس آرام از خوشوقت تري
ترين شاخص های خوشی را به خود اختصاص داده اند، چون به حد اقل وسايل مادی در زندگی 

   32.شان قناعت دارند
 

از سوی ديگر، در سرزمين های غربی، مردم به خاطر تجربی بودن بار معنايی پيشرفت مادی به 
پوالرد خود توضيح می دهد که دريافت مقوله . رسيده اندباوری که در باال به آن اشاره شد 

فقط در سه صد سال اخير بروز کرده  "- استی نوبسيارپيشرفت به معنای پيشرفت مادی پديده 
 که با بروز و ظهور علوم طبيعی، صنعت، و انقراض باورهای سنتی در جامعه غربی -"است

 به ويژه با انقالب صنعتی در غرب گسترش ،اين شيوه نگرش به ترقی و پيشرفت. ی داردهمزمان
يا به سخنی ديگر، به مذهب . و انکشاف يافت، و باالخره به ايديولوژی مسلط زندگی مبدل گرديد

مذاهب ديگری که در آنزمان پيشرفت و ترقی سرانجام مانند و يا سکوالری مبدل شد که دنيوی 
 اما با اين تفاوت که .قرار گرفتشابه م یمعرض چالشمادی آنها را به چالش می گرفت، خود در 

اين چالش نه از يک منشای بيرونی، بل که از ماهيت درونی و تناقضات ذاتی خودش سرچشمه 
به اينک ايديولوژی عصر سرمايه داری اين  در مفهومی انسان شناسانه، ،بدين گونه. دريمی گ

رديده و بر شيوه زندگی اکثريت  ذهن تمام جوامع انسانی را درنو کهمبدل گرديده استی اسطوره 
اسطوره ها چنان از معنا پربار اند که انسان ها بر پايه  "،در اين مفهوم. مردم جهان مسلط می باشد

. و مبنای آنها روزگار بسر می برند، و با باوری استوار بر همان مبناهای اسطوره ای می ميرند
زمان حرکت اس آن،بيکرانه های بر اساسطوره در يک کالم، نقشه ای است که فرهنگ ها 

 گاهی انسان را ياری داده ،متاسفانه، زندگی بر مبنای باور به اين گونه اسطوره ها 33."ميکنند
 در کشوری که از ابتدايی ترين ، به ويژه. خطرناک از آب درآمده استبسياراست، و گاهی هم 

 خيلی خطرناک ،توليدی های بدون مشارکت در روند، ترويج مصرف،وسايل توليد محروم است
. می نمايد  

 

                                                                          
32 New Economics Foundation and Friends: The Happy Planet Index, July 2006, London. Quoted from: 
Guardian, 13 July 2006, London.  
33 Ronald Wright, Stolen Continents: Conquest and Resistance In the Americas. Boston: Houghton Mifflin, 
1992, p.5. 
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 و ابهام در نحوه نگرش ما به آن، ما را به اين پرسش که برای پيداکردن راه ، پيشرفتطرح مقوله
زراعت را برگزينيم و يا به سوی صنعت راه  " آياهای برون رفت از فقر و بدبختی تاريخی

 ه از کهر گاه ،ران افغانستاناين پرسش در ميان روشنفکران و سياستگزا. می کشاند "کنيمباز
گفتمان اساسی در اين مورد همواره اين .  به ناگزير مطرح می گردد،انکشاف صحبت می شود

. خواهد بوداست که آينده شگوفاتر برای ما در پيگيری کدام يک از اين عرصه های توليد نهفته 
 دنيای امروزه وجود اما کنه موضوع به اين سادگی نيست، چون زراعت به مفهوم سنتی آن در

 و تشديد رقابت برای عرضه محصوالت در بازارهای ،ندارد، و با پيشرفت تکنالوژی کشت و کار
. استحاله نموده، و مرز ميان اين دو چندان بر روشن نيستزراعت خود به صنعت اينک جهانی، 

ی بزرگ توليد البته، به همان گونه که صنعت امروزين نيز تنها به معنای کالسيک فابريکه ها
، که پرداختن به آنها از حوصله ماشينی نيست و اينک مشمول مفاهيم بسيار گسترده تری می باشد

  .اين نوشته بيرون است
 

 آرزو می بريم، و آن چه داريم صحبت کنيم تا از آن چهبه هر حال، به گفته معروف بهتر است از 
زراعت در .  بسيار کهن استن آوری هایف ما داريم زراعت به شيوه های سنتی بر پايه آن چه

 کمتر دگرگونی يافته است، ، با وجود انقالب در فن آوری های کشت و کار در سده اخير،افغانستان
بيشتر جهانی توجه . و هنوز ويژگی های اساسی فن آوری سنتی و تاريخی خود را حفظ کرده است

اين ) ارگانيک (طبيعی محصوالت تقاضا برایند فزاينده  و رو،به کيفيت محصوالت خوراکی
  تا حد توان و، می کند که ما در افغانستان بهتر است بر همين داشته ها تکيه کنيمتگمانه ها را تقوي

چه دانش تاريخی ما از اين فن آوری خيلی غنامند است، و نيروی کار . آن ها را انکشاف بخشيم
از سوی ديگر، بازار عرضه و رقابت . ددر اين عرصه از پيش و به صورت بالقوه آماده می باش

از نظر . وجود داردو اروپا  شرق ميانهکاالها و محصوالت اين عرصه نيز در کشورهای 
 در نظام اقتصاد زراعت رقابتی محصوالت در جهان امروزين، افغانستان با اندک ترين ،سودمندی

 و ، ارزش افزايی، تا به توليدتالش و سرمايه گذاری می تواند ظرفيت و توانايی آن را پيدا کند
کشت با استفاده از شيوه های سنتی (بسته بندی گسترده محصوالت طبيعی يا به اصطالح ارگانيک 

بپردازد و در عرضه آن ها در بازارهای جهانی با همتاهای ) تقويه خاک و جلوگيری از آفات
عت پيشرفته صنعتی بر بديل ديگر در برابر اين راهکرد، عرصه زرا. توليدی اش رقابت کند

 کشورهای سرمايه داری است، که افغانستان نه ساحه کافی زمين قابل  درهای موجودالگومبنای 
پندار قابل تامل بر . کشت را برای آن دارد و نه هم زيربناهای ساختاری الزمه را دارا می باشد

متکی به زراعت اين است که راه بهتری برای انکشاف افغانستان نسبت به پذيرش اقتصاد 
 34. که آميزه ای از دستآوردهای فنی عصر نو با زراعت سنتی خواهد بود وجود ندارد،ارگانيک

سرنوشت مردم افغانستان به صورت طبيعی با زراعت و مالداری طبيعی گره خورده است، و اين 
. سرمايه نهفته ای را به وجود آورده که نبايد به آن کم بها دادخصوصيت  

مدهای تاريخی و اثرگذاری بر زندگی انسانی نيز هيچ حادثه ای در تاريخ نمی تواند با از نظر پيآ
در حقيقت تاريخ بشريت فقط دو فصل دارد، يکی قبل از انقالب . اختراع زراعت مقايسه گردد

.  که با اختراع زراعت همزمان می باشد است،نيوليتيک يا سنگ نو، و ديگری پس از اين عصر
راعت گريزی نيست، مگر اين که بشريت بخواهد از گرسنگی نابود شود، و اين انسان را از ز

ليون ها انسان در يهمين اکنون م.  صادق تر استیسانی ديگرحکم برای ما بيشتر از هر جامعه ان
                                                                          
مردم نامه باختر، . انديشه هايی در گزينش شيوه بازسازی کشاورزی در افغانستان: دکتر سيد توره هاشمی، کشاورزی مدرن يا سنتی 34

.،  تورونتو، کانادا120-106، صفحه 1376،  سال 3 و 2شماره   
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 و وضعيت آن ،کشور خود مان از نگاه دسترسی به مواد غذايی اوليه در تنگ دستی بسر می برند
 ،2006، در سال بر اساس گزارش مطبوعاتی برنامه غذايی جهان. می شودها همه روزه بد تر 

بوده  از باشندگان افغانستان به کمبود شديد مواد غذايی مواجه ميليونکم از کم بيشتر از سه و نيم 
 و در درازنای تاريخ، بخش بزرگی از بشريت همواره در لبه ، نيستجديدی البته اين پديده 35.ندا

ليون انسان بر روی زمين در لبه های اين ي صدها م،همين اکنون. زيسته استپرتگاه گرسنگی 
. فردا به خواب می روندگرسنگی پرتگاه زيست می کنند و شب ها با شکم گرسنه و ترس از 

ر بهت هيچ اميدی را برای ،فرارسيدن فردا نيز در سايه حاکميت غير عادالنه نظام اقتصاد کنونی
  . دهد نمی شدن زندگی به آنها نويد

 عدم سببدر هر دقيقه ده کودک به در جهان امروزين  ،يونيسفسازمان گزارش بر اساس 
يک چهارم کودکان زير پنج سال در . مواد غذايی کافی جان خود را از دست می دهند به دسترسی

که با وجود برنامه های اين در حالی است . به کم وزنی مبتال هستندانکشاف کشورهای در حال 
که به دليل ه شمار کودکان زير پنج سالتعدد اين سازمان برای رفع کمبود تغذيه در ميان اطفال، م

تغذيه  . نکرده استهنوز تفاوت تا 1990 مواد غذايی به کم وزنی مبتال هستند از سال یکمبود
 27در کل، . می گرددپنج ميليون و ششصد هزار کودک  حد اقلمرگ همه ساله سبب  ،ناکافی

 ، ميرسد ميليون146روبه انکشاف، که تعداد شان به  در کشورهای هکودکان زير پنج سالدرصد 
.غذای کافی برای خوردن ندارند

36
 وضعيت در کشور ما نيز کماکان قابل نگرانی گونهينتداوم ا  

  .است

شکی نيست که از نظر تاريخی نيز اختراع زراعت بزرگترين تجربه ای بوده است که بشريت تا 
.  پيآمدهای همين تجربه است،ه آزمون گرفته، و آن چه ما به مفهوم تمدن انسانی می شناسيمکنون ب

تالش انسان ها برای اهلی ساختن نباتات و حيوانات وحشی به منظور ايجاد ذخاير غذايی مطمئن 
 اما در چند سده . از ديرباز به صورت خيلی پراکنده بر روی زمين صورت می گرفته است،تر

و ه بيشتر با اعمال زور و خشونت دسته جمعی همراه بوده است، تالش های سنتی ديرينه  ک،اخير
را ايجاد  بر اساس بهره کشی بی رويه از قشر خاک با هم درآميخته و سيستم بزرگ توليدمعاصر 

 زمين را فراگرفته و در حال بلعيدن گوشه های �کر که تقريبآ سراسر قشر خاکی ،کرده است
در عصر جهانی کنونی، عاليم فراوانی وجود دارد که اين تجربه نيز، به مانند . ن استباقی مانده آ

تجربه شکار قبل از ابداع زراعت، در حال قربانی شدن موفقيت های ذاتی و دستآوردهای فن 
وجود انبارهای گسترده اسلحه اتمی، و فراگيری گازهای گلخانه ای که اسباب . آوری خود است
عی گرمانی جهانی را فراهم آورده است، همراه با فقر جانکاه و گسترده و افزايش غير طبي

اين .  مهر تاييد می نهنداستنتاج که بر اين هستند ميان انسان ها، همه عاليمی نابرابری های ژرف
 زندگی انسان ها را تهديد می کنند و به مثابه تضاد اساسی عصر ما، اصل ،پديده ها در يک کليت

. ا به چالش جدی مواجه ساخته اندبقای بشريت ر  
 

 �راه انکشاف متوازن و پايدار در جامع  فراموانع که هستند بر آن يیاگرچه گاهی گمانه زنی ها
بشری در خود فن آوری های مروج نهفته است، ولی با درنظرداشت تاريخ و نحوه عملکرد انسان 

کرد که بيشتر از هرچيز تنتاج اس، می توان تاريخی-ها در برابر چالش های زندگی اجتماعی
                                                                          
. ، کابل2006 می 4گزارش مطبوعاتی برنامه غذايی جهان،  35  

 می 2، بی بی سی، 2006، در مورد خطر گرسنگی در ميان کودکان جهان )يونيسف(صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش   17 36
2006 
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ماعی در نحوه بکارگيری فن آوری ها و مهارت های ديگری، همانا شکل و شمايل ساختارهای اجت
 به ويژه زمانی که ،اين مساله. نو  انسانی است که مشکل می آفريند و دشواری ببار می آورد

 و باعث تراکم ،ندانسان ها در جوامع شهری با هم در جايگاه های محدودی فشرده می شو
به حاکميت بر اکثريت می پردازد، بيشتر از ممتاز ساختارهای قدرت و ثروت می گردند، و اقليت 

از اين نگره نيز، راه بهتر و معقولتر بکارگيری نيروی بشری برای . پيش مصداق پيدا می کند
ت ارگانيک در توليد مادی در افغانستان همانا تقويه عرصه زراعت در راستای توليد محصوال

جغرافيای پراکنده اين سرزمين است، تا برهم زدن نظام اقتصاد زراعت سنتی بدون ايجاد بديل 
، نه  بقای فرهنگ ما منوط خواهد بود به مشارکت ما در روند توليد جهانی.های مولد و موثر ديگر

. مصرف بی رويه محصوالت ديگران  
***** 
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5 
 سياست، اقتصاد و هيرویين

 
نيوليبرالی و پيکر بيمار افغانستاناقتصاد   

 سيستم اقتصادی و سيستم -می دانيم که در هر جامعه ای دو سيستم بهم پيوسته قدرت وجود دارد 
 ، مسير حرکت تاريخی جوامع راهمکاری پويا با يکديگر گردانندگان اين دو نظام در .سياسی

محسوب  عاصر مجزيی از نظام جهانیرژيم سياسی در افغانستان کنونی با آن که . ترسيم می کنند
 کارآيی ملی که است هبافت پسااستعماری بسيار فرسوده و کهندارای می گردد، از نظر ساختاری 

 به اين معنا . گاهی بسيار دشوار می نمايد ما،از همين رو، تفکيک اين دوسيستم در کشور. ندارد
. ی شکل گرفته باشد، و يا برعکساسسيسيستم  مستقل از یاقتصادکه نمی توان ادعا کرد سيستم 

به معنای کالسيک  يیبورژوادر اين جا از نظر ساختاری به وضاحت می بينيم که تاهنوز ذهنيت 
شکل  مدنی بر پايه حقوق شهروندی �آن به وجود نيآمده است، همان گونه که تا هنوز جامع

" شهروند"ی شود که از مقوله کشور نيز ديده محتا در قانون اساسی . نيافته استتحقق نگرفته و 
 استفاده نگرديده و به جای آن شهروند افغانستان را ،چنين تکاملی باشد که می توانست بازتاب

.  استماقبل سرمايه داریمقوله ای بسيار کهنه و برگرفته از مناسبات خود که  پنداشته اند، " تبعه"
جهاد با سياسی برخاسته از دوران دهای در کليت آن در اختيار نهاسياسی هم، سيستم قدرت  با آن

 و تبارگرايانی که اجنداهای نژادپرستانه و برتری جويانه قومی را ،یجنگها و گرايشات پيشينه 
 موازات آن، سيستم اقتصادی کشور، که بدنه اساسی آن غير قانونی و به.  قرار دارد،دنبال می کنند

توليد کنندگان خاسته از بستر ستيزه های داخلی، و تجار دالل، نو کيسگان برسياه است، در اختيار 
 در اما.  قرار داده شده است، ولی سودآور جهانی،هيرويين و قاچاقبران اين کاالی زهرآگين

 کلی تر، همه اين نهادها در يک مجموعه بهم پيوسته نظام قدرت را در افغانستان اداره یتصوير
حتا در . در عرصه سياسی و اقتصادی رقم می زنند را کشورمی کنند و در تبانی با هم سرنوشت 

بسياری موارد، خط جدايی ميان اين دو از هم مکدر و مغشوش می نمايد، و به آسانی نمی توان 
. يکی را از ديگری تفکيک نمود  

 
داری جهانی است، ه نظام اقتصادی افغانستان معاصر که خواهی نخواهی جزيی از نظام سرماي

 پول بدست آمده از اين 2004 و 2003فقط در سالهای ". چار گرديده استبه اعتياد د"اينک 
رسيد، که اين رقم در حدود دو چندان مقدار ليون دالر امريکايی ي ب4.8مدرک برای افغانستان به 

 بر اساس گزارشات صندوق وجهی بين 37. بين المللی می باشد�کمک های دريافت شده از جامع
، افغانستان از مدرک فروش غيرقانونی 2006-2005 در سال ،المللی و سازمان ملل متحد

کشور را کمايی کرده ) پی. دی. جی( در صد عايد خالص داخلی 37فرآورده های ترياک معادل 
  38. در صد، که مميزه سال قبلی از اين بابت بود، کمتر می باشد47است، که اين رقم اندکی از 

 

                                                                          
37 Anne Barnard and Farah Stockman: US weighs role in heroin war in Afghanistan. Boston Globe, 20 
October 2004. 
38 Barnett Rubin, Afghanistan’s Uncertian Transition from Turnoil to Normalcy. Council on Foreign 
Relations, 2006, pp.31. 
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ی کارشناسان نشان می دهند که تامين بقای ساختار کنونی ارقام نهادهای بين المللی و تحليل ها
 غيرقدرت در کشور بدون توليد و قاچاق ترياک و فرآورده های آن، مانند مورفين و هيرويين، 

 بی چون و چرای قوای نظامی يگانه ابرقدرت ت که اينک در سايه حماي،اين نظام. ممکن است
 تاريخی حضور نظامی امريکا را در آسيای جهانی پابرجا است، از بسياری جهات خاطرات

 نظام وجنوب شرقی در نيمه های سده بيستم، به ويژه نحوه عملکرد آن را در رابطه به برگزيدگان 
. سياسی و اقتصاد معتاد در کشورهای ويتنام جنوبی، الوس، برما و تايلند، به خاطر می آوردهای 

نظام های سياسی با همين گونه اين که نگاهی به تاريخ کشورهای ذکرشده نشان می دهد 
 حمايه شده بودند، و سر انجام با از دست دادن استوارساختارهای معتاد اقتصادی و سياسی 

فرسودگی نظام سياسی و اقتصادی کنونی در افغانستان از همين  39.ت فروپاشيدندسرع به ،خارجی
. عارضه تاريخ رنج می برد  

 
 که ،ن رشد اقتصادی و ليبرال دموکراسی پيوندی وجود دارد دانسته شده است که ميایخوببه 

 دستيابی سريع ، به اين معنا که.استدرک ماهيت آن برای سياستگزاران افغانستان بسيار با اهميت 
 ،به رقم باالتر توليد ناخالص داخلی، به ويژه در جوامع پساستيزه و بحران زده ای مانند افغانستان

مشکل اساسی در گام های آغازين برای . اسی را به مراتب آسان تر نمايدمی تواند استقرار دموکر
دستيابی به رشد اقتصادی نهفته است، و اين درست همان گام نجات دهنده ای است که گويی با 

بسياری کشورهای در حال توسعه در صحرای آفريقا، جنوب آسيا، شرق ميانه و آمريکای التين 
. گريزان استگفته و از آن ها آ وداع قهر  

 
با آن که بشريت امروز از فرهنگ ها و نظام های سياسی گوناگون و پويايی برخوردار است، اما 

 فقط يک تمدن بر جهان مسلط است، و ماشين اين نظام اقتصادی از کليت سرمايه ،عد اقتصادیدر ُب
 که جنگل وجود به طور نمونه، می بينيم که انسان در هرجايی.  زمين تغذيه می کند�کرطبيعی 

داشته باشد، درختان آن را برای استفاده های گوناگون می ُبرد، و بر فراز هر منبع آبی ای که بر 
تمدن انسانی امروزين کمتر توجهی به در . روی زمين وجود دارد به ماهيگيری می پردازد

که ممکن  تالش برای کسب سود بيشتر آن را وا می دارد تا در هرجايی ومرغوبيت جا دارد، 
زيست کره يا در عصر کنونی، هيچ گوشه ای از . است ساختمان بسازد و از آن بهره برداری کند

 عاری از آلودگی های معاصر ،هستنديوسفير، حتا مناطق قطبی زمين نيز که خالی از سکنه اب
  40. و از آلوده شدن روزافزون نيز در امان نمی باشند،ناشی از زندگی بشری نيستند

 
 توليد بيشتر و مصرف درداری ه اين پديده را بتوان فقط با محدوديت ناپذيری نظام سرمايشايد 

مارکس اين موضوع را خيلی به درستی فهميده بود، و از همين . بيشتر سرمايه طبيعی توضيح داد
اما از نظر . رو، کاپيتاليزم را بسان ماشينی می پنداشت که هرگونه محدوديت را نابود می کند

 غربی نبوده سرمايه داریخی، شاخصه محدوديت ناپذيری نظام اقتصاد، منحصر به نظام تاري
است، بل که چنانی که می دانيم، نظام سوسياليزم دولتی نيز بسان سرمايه داری نيوليبرال غربی، 

توليد و مصرف بی رويه به در حقيقت نحوه دستيابی به اوتوپيای ماديی بود که نمی توانست جز 
در عمل، اساس نظام . جاد مدينه فاضله ای که بر روی زمين وعده داده بود، متکی باشدبرای اي

                                                                          
39 Alfred W. McCoy. The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade. Afghanistan, South 
Asia, Central America, Colombia. 2nd Rev. Ed., Chicago, 2003, 707pp. 
40 Global Environment Outlook -1: Global State of the Environment Report 1997, Chapter 2 - Regional 
Perspectives. United Nations Environment Programme.  
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 و چه در سوسياليزم دولتی ای که بشريت برای بيشتر از نيم سده سرمايه داریتوليد، چه در نظام 
آن را به آزمون گرفت، بر پايه استفاده هرچه بيشتر از سرمايه طبيعی، و در نهايت به ويرانی 

فقط با يک تفاوت . يدن تماميت نظام های زيستبومی طبيعت و محيط زيست استوار می باشدکشان
 اکثريت مردم از فرآورده های مادی مستفيد می شدند، اما در نظام ،که در نظام سوسياليستی دولتی
نی  که از مزايای توليد، به بهای ويراهستند فقط اقليت های معدودی ،سرمايه داری نيوليبرالی حاکم

در نظم نوين اقتصادی حاکم، حرص فوق العاده . همه مستفيد می گردندمتعلق به محيط زيست 
 اينک زمين را در معرض ويرانی های ،برای دريافت ثروت بيشترحاکم بر نظام اقتصاد و اقليت 

.بيشتر زيستبومی قرار داده، و حيات و پايداری تمدن بشری را در کل تهديد می کند  
 

 داری نيوليبرالی به ويژه بعد از نيمه های سده بيستم توانسته است تا اقتصاد توليد و نظام سرمايه
 در سال های فقطمصرف را با سرعت روبه افزونی در سراسر گيتی گسترش بخشد، چنان چه 

 که با قوت گيری اين سيستم اقتصادی همزمان است، تجارت جهانی بيست مراتبه افزايش ،1970
ديده وابستگی متقابل همه اجزای سيستم جهانی توليد و مصرف را در يک نظام اين پ. يافته است

در عصر کنونی، با پيشرفت فن آوری اطالعات، پديده جهانی .  می دهدواحد اقتصاد جهانی نشان
اينک جهان در نقطه . شدن به امری ناگزير مبدل گرديده و کليه گوشه های دنيا را فراگرفته است

 فروپاشی نظام اقتصادی به ميان آيد، فقط می تواند فروپاشی نظام تيوریوقتی ای قرار دارد که 
از اينرو، اجزای اين نظام به صورت . اقتصاد جهانی را در نظر داشته باشد، نه چيزی کمتر از آن

. انفرادی فقط می توانند با بحران مواجه باشند، نه فروپاشی مطلق  
 

بشريت را در برابر اينک نی بر توليد و مصرف بی رويه، نظام اقتصاد جهانی مبتاز سوی ديگر، 
جهان امروز با استفاده نا محدود از سرمايه های طبيعی زمين . واقعيت های تلخی قرار داده است

اين در حالی . در مرز خطرناکی از انباشت آلودگی و ويرانی های محيط زيستی قرار گرفته است
 توجهی به اين تهديدات جدی که تماميت تمدن بشری را هيچ است که نظام سرمايه داری نيوليبرالی

سالها پيش، قبل از تدوير گردهمايی . در معرض خطر فروپاشی قرار داده است، مبذول نمی دارد
 در برازيل، که به نوبه خود منجر به توافقات کيوتو در مورد تغيير اقليم گرديد، بيشتر از ريوو

بشريت کمی بيشتر از شايد  با ارايه يادداشتی اخطار دادند که ،انيمی از برندگان جايزه نوبل دني
 ديگر وقت نداشته باشد تا نظام زندگی خود را از نظر محيط زيستی پايدار سازد و به آن �يک ده

.  ثبات بخشد  
 

اين تشويش های واقعی را نظاميان پنتاگون در کشور اياالت متحده، که در شرايط کنونی خود را 
 وزارت دفاع آن چهچن.  از هر نهاد ديگری درک می کنندبهترند، ننيت جهانی می داپاسبان ام

 که تغييرات آن چهامريکا در يکی از گزارشات خود پيشبينی نموده است که در صورت وقوع 
اقليمی در پی خواهد آورد، قحطی، انارشی و جنگ برای مدت طوالنی، که به احتمال قوی زندگی 

، مارتين ريدز 41.ربر خواهد گرفت، بر سراسر جهان چيره خواهد گرديديک نسل انسانی را د
 به "آخرين سده ما"رييس پيشين انجمن بريتانيايی برای پيشرفت ساينس، در کتابش که به عنوان 

حاال امکان نجات تمدن معاصر ما به حدی که بتواند تا پايان اين سده : "يده می نويسداننشر رس
صد است، مگر آن که همه ملت ها در باهمی قادر شوند تا پاليسی های کم دوام بياورد پنجاه در 

 42". و به اجرا درآورنداتخاذ اقتصادی را برای استفاده از تکنالوژی کنونی -خطر و پايدار سياسی 
                                                                          
41 Quoted in: Ronald Wright, pp.125. 
42 Rees, Martin. Our Final Century. London, William Heinemann/Random House, 2003. 
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 با وجود استفاده وسيع از کودهای ،مشکل اساسی کمبود مواد غذايی برای انسان هاگدشته از اينها، 
اين در حالی است که استفاده از  . واد زهری حل نگرديده و کماکان پابرجا استکيميايی و م

فنآوری های زراعتی معاصر مقدار زيادی از خاک های قابل استفاده و حاصلخيز زمين را يا 
مزيد بر آن، استفاده بی .  و يا در معرض فرسايش و نابودی دايمی قرار داده است،آلوده ساخته

ز اين فنآوری ها تنوع زيستی را با قرار دادن خاک ها در معرض فرسايش رويه و ناسنجيده ا
 زيستگاه های حيات وحش تضعيف نموده و پايه های اقتصادی سرمايه بروزافزون و تخري

اين دشواری ها اينک با بحران امنيت بشری در جهان بيش . طبيعی زمين را ناپايدار گردانيده است
. ورنمای سياسی دشواری را در معرض بشريت قرار داده استاز پيش پيچيده تر گرديده و د  

 
نیک دهشت افمساله  

 و سقوط رژيم طالبان در افغانستان، مبارزه با 2001بعد از وقوع حوادث دلخراش يازده سپتامبر 
در اين رابطه، الزمی پنداشته می .  تروريزم در سرخط وسايل همگانی جهان قرار گرفته است

 در مقايسه با پديده های فقر غذايی و ،نخست اين که: دشوه صراحت گفته شود تا دو نقطه ب
خطر تروريزم يا اگر چه گرسنگی فراگير، امراض واگير، و تغييرات اقليمی در جهان امروز، 

. دهشت افگنی با اينکه واقعی است، اما به صورت مستقيم جان انسانهای کمتری را تهديد می کند
پتامبر جان سه هزار انسان بی گناه را در نيويارک گرفت، در حالی که حادثه تروريستی يازده س
 زمين از دسترسی به آب پاک آشاميدنی محروم �کرانسان در بيليون  همين اکنون بيشتر از يک

 و به همين سبب همه روزه هزاران کودک از اثر مبتال شدن به بيماری های ناشی از آب ،هستند
 برای هميشه ه طفل در اثر سو تغذيميليون همه ساله بيست 43.ی دهندآلوده جان شان را از دست م

 اطفال کمتر از پنج ساله در سراسر درصد 27بيشتر از . از نظر صحت روانی داغدار می گردند
 ، که مشمول افغانستان نيز می باشد،، و اين رقم در آسيای جنوبیهستندجهان به فقر غذايی دچار 

ساحه ای به اندازه اياالت ، که معادل هکتار زمينبيليون  1.9 ساله  همه44. در صد می رسد47به 
 ساحه ای به به همين ترتيب،. ، مرغوبيت خود را از دست می دهد استمتحده امريکا و کانادا باهم

اندازه اسکاتلند از کل ساحات مرغوب زراعتی زمين در اثر فرسايش شديد و يا پديده توسعه 
بيشتر از در ،  ما� شهر کابل در برابر چشمان باز هم45. گرددشهری از تحت کشت خارج می

 تمام ساحات سبز و زمين های زراعتی اطراف خود را بلعيده و انکشاف شهری ،بيست سال گذشته
بی رويه در اين منطقه، به زودی ساحات رهايشی کابل را به پروان وصل خواهد نمود، و به دنبال 

پيآمد چنين پديده ای . سبز دره شمالی را نيز خواهد بلعيد ساحات � هم، به صورت تدريجی،آن
حيات و معيشت هزاران خانواده را تهديد و ده ها هزار باشنده شمالی را به فقر هميشگی و 
بيچارگی روبرو خواهد ساخت، مگر اين که معجزه ای به کارآيد و سياستگزاران امروزين 

.ن فاجعه ای به کار گيرندچنيی را برای جلوگيری از  پاليسی سنجيده شده اکهافغانستان قادر شوند   
 

 نيست، و اينک بر همه گان معلوم است که ، پديده ی جديدی دهشت افگنی در جهان،دوم اين که
تروريزم را نمی شود با پينه کاری و پانسمان ظواهر اين بيماری اجتماعی مداوا کرد، مگر اين که 

                                                                          
43 UNICEF. Water, environment and sanitation. Accessed on July 19, 2006 at: http://www.unicef.org/wes/ 
44 UNICEF. Progress for Children: A Report Card for Nutrition. Accessed on July 19, 2006 at: 
http://www.childinfo.org/areas/malnutrition/ 
45 United Nations (1997): Dryland degradation keeping hundreds of millions in poverty. 
Press Release. Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification, 
Geneva, Switzerland. 
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پرواضح . داوا قرار داد و ريشه های آن را از بنياد برکنداسباب اساسی و ريشه ای آن را مورد م
است که خشونت اجتماعی اساسآ زاده بی عدالتی، فقر، نابرابری های افقی و گسترده، و شيوه ها و 

اين درسی است . وسايل نامناسب سياسی و اجتماعی، که هرکدام ريشه در ديگری دارند، می باشد
جان  با ،اين درس تاريخفراگيری  به دست آمده است، و بهای که از تاريخ نيمه اول سده بيستم

 ، انسانی که فقط در دو جنگ جهانی و انقالب روسيه به هالکت رسيده اندميليون 80بيشتر از 
بر بشريت متمدن است تا با اين پديده نه با احساسات، بل که با عقل برخورد . پرداخته شده است

ان مترقی و آزاديخواه افغانستان است تا در محدوده کشور کند، و بر روشنگران و سياستگزار
  با اين پديده نه با سهل انگاری، بل که با درايت و پيگيری عاقالنه برخورد نمايند و با،خودمان

، ريشه های اصلی دهشت را برای  در کشور زدايش فقر دامنگيراقتباس سياست های معقول برای 
. هميشه بخشکانند  

 
تاسيس سازمان ملل متحد و نهادهای بين المللی . است حافظه تاريخی انسان کوتاه ُبرد اما به قولی،

گويا از  . پنداشته می شودیين دريافتچن مبنایديگری که پس از جنگ دوم جهانی ظهور يافتند، 
بشريت به اين امر که می بايد ريشه های خشونت را از راه ايجاد نهادهای اوايل سده بيستم بدينسو، 

اما از سال های هفتاد سده .  توافق همگانی دارد،ين المللی الزم به گونه دموکراتيک حل کردب
، و مناسب برای ايجاد و تاسيس چنين نهادها گرايش به ايجاد زمينه های ند، روطرفبيستم به اين 

در عوض، به استفاده از شيوه ها و .  استنهادهوفاداری به دموکراسی پايدار رو به انقراض 
پاليسی های متکی به باورهای سوسيال داروينيستی، چه در برخورد به مساله فقر در کشورهای 

 و چه در رابطه به مسايل کشورهای نو به استقالل رسيده و پسااستعماری، چنان ،سرمايه داری
ميدان داده شده است که اينک اين  نگره در عمل مجراهای نوينی را برای ِاعمال خشونت، به ويژه 

. ر کشورهای به اصطالح جهان سومی و پسا استعماری، گشوده استد  
 

متاسفانه بيشتر اين مجراهای نوين در سيمای بنيادگرايی مذهبی يا ملی بروز کرده و حرکت های 
اين روند در کل . آزاديخواهی و دموکراسی طلبی را در موقعيت خفقان آور سياسی قرار داده اند

 در اختيار ، کشور به بهای غربت و فقر در اکثريت کشورهای دنياسبب گرديده تا ثروت در چند
گروه معدودی از سرمايه داران و شرکت های چند مليتی متمرکز گردد، درست به همان نحوه ای 

نظام اقتصاد نيوليبرالی که بعد از فروپاشی . که شيوه تقسيم شير و روباه را به خاطر می آورد
 گسترده کاالهای نظامی نداشت، اينک با آفرينش نظريه جنگ جنگ سرد بهانه ای برای توليد

برضد تروريزم امکان آن را بدست آورده است تا بر کشورهای مورد نظر به هر شکلی که  می 
خواهد بتازد، و به تمرکز بيشتر سرمايه و افزايش ثروت و گسترش فقر بيشتر در ميان اکثريت 

کمترين توجهی به اسباب و عوامل ريشه ای دهشت شهروندان جهانی ادامه دهد، بدون آن که 
سياه و  و اقتصاد ، جهانی با مساله فقر و بيکاری�نحوه برخورد جامع. افگنی داشته باشد

و  مشتی از خروار اين تک تازی در کشورهای پسااستعماری � نمون،هيرويينی در افغانستان
. استی  روبه انکشافجهان سوم  

 
م اقتصاد نيوليبرالی آن است که قدرت از نهادهايی که اصوآل بايد به مساله اساسی در درون نظا

البته که نيروهای . شکل دموکراتيک انتخاب می شدند، به نهادهای شرکتی انتقال يافته است
راستگرا در غرب اين را دست آوردی می پندارند که توانسته است جهان را يکی سازد و آن را به 

ن در حالی است که پروژه هايی را که بانک جهانی و صندوق بين اي. دهکده جهانی مبدل کند
 در هيچ يک از کشورهای جهان سومی که با ،المللی پول در بيشتر از دو دهه اخير ارايه کرده اند
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که بعضی از آن بل. تفقر و بدبختی دست و پنجه نرم می نمودند، شگوفايی و آبادی ببار نياورده اس
 و بسياری از کشورهای 46نه آن است، به ورشکستگی مطلق کشانيده،رژانتين نموآها را، که 

 که آن ها را برای هميشه برده سرمايه های ،افريقايی را چنان در زير بار قرض فروبرده است
فلسفه آزادی اقتصادی برای همه با اين استدالل که پيشرفت اقتصادی . بزرگ فرامليتی ساخته است

يز می تراود بارها تکرار شده است، ولی در عمل، پيآمد مثبتی به صورت خودبخودی به پايين ن
 و به غير از ويرانی و فروپاشی ،برای اکثريت مردمان فقير کشورهای در حال انکشاف نداشته

.اجتماعی، چيز ديگری ببار نياورده است  
      

 نه تنها ،جودت مووضعي در راستای جلوگيری از توزيع عادالنه منابع و حفظ ی کنونیتالش ها
مردم در سراسر جهان، از . که تماميت تمدن انسانی را تهديد می کندمحيط زيست بشری، بل

 از بی عدالتی های اقتصادی ،مازون و صحرای افريقاآمحالت پرجمعيت شهری گرفته تا جنگالت 
ه ماينظام سر. زاده اين نظام رنج می برند، و نظام طبيعی زيستی شان به ويرانی کشانيده می شود

که همزمان با جامعه، داری نيوليبرالی با اجرای برنامه های کاهش ماليات بر عايدات اقشار بااليی 
از بين بردن کمک هزينه های اجتماعی به اقشار پايينی همراه است، بار سنگينی را بر دوش 

 ادامه اين وضعيت فاصله ميان فقر و ثروت را روز به روز. فقرای جهان تحميل کرده است
البته وقوع اين پديده فقط به کشورهای انکشاف يافته محدود نيست، بل که در . افزايش می بخشد

  47. نيز رو به گسترش است،کشورهای روبه انکشاف، مانند هندوستان
 

وقتی با فروپاشی نظام دولتی، حمايت اجتماعی عامه نيز فرومی پاشد، مردم از روی ناگزيری به 
 ازدياد نفوس در واحد ر از جمله تکيه ب.تی حمايت اجتماعی رو می آورندشيوه های سناستفاده از 

اين . صورت می گيردايجاد گونه ای از ضمانت اقتصادی و حمايوی است که به منظور خانواده 
پديده در افغانستان يکی از داليل اساسی دوچندان شدن نفوس کشور در مدت سه دهه اخير می 

اين پديده برای هرجامعه ای، به و محيط زيستی ه پيآمدهای اجتماعی البته ک. تواند پنداشته شود
رو، دانستن ويژگی  از همين.  بسيار گران تمام می شود،ويژه جامعه پساستيزه ای مانند افغانستان

 با بسيارهای نفوسی برای سياستگزاری ها در راستای ايجاد پايداری در انکشاف و ثبات اجتماعی 
. ه شودبه شاخص ها و مميزه های آن کم بها داداهميت است و نبايد   

 
در روندهای  برای بدست آوردن اعتماد از دست رفته مردم ،نظام دولتی در افغانستان فقر زده

 بر ، مفاهيم امنيت بشریچهارچوبناگزير است شبکه های حمايت اجتماعی را در دولت سازی، 
نمی توانيم در برابر درد جانکاه " ند ايگردبنی آدم اعضای يک"ما به مثابه اساس اين فرض که 

از سوی ديگر، .  ايجاد کند،اکثريت مردمان کشور که  زير خط فقر زندگی دارند بی تفاوت بمانيم
 به مثابه نخستين و ، تا زمانی که ارتقای سطح زندگی اکثريت به باالتر از خط فقرمبرهن است

ری و برنامه های نظام دولتی جا باز نکند، به  در خطوط کا،مهمترين اولويت اجتماعی و اقتصادی
هيچ صورت ممکن نخواهد بود تا از ايجاد تحول اقتصادی و بنيادگذاری نهادهای دموکراسی 

. دولتمداران و سياستگزاران کنونی مسئوليت اساسی را در اين راستا بدوش دارند. صحبت کرد
درک خواهد بود و اساس همبستگی و ستراتژی های حمايتی از فقرا برای اکثريت مردم قابل ا

. کمک متقابل انسانی را به مثابه خشت های تهدابی دولت سازی در جامعه استوار خواهد نمود
                                                                          
46 Paul Blustein. And The Money Kept Rolling In (And Out): Wall Street, the IMF, and the Bankrupting of 
Argentina. USA, 2005, 278pp. 
47 Human Development Report 2005, UNDP, New York. 
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حرکت های مردمساالر و آزاديخواه نيز در اين راستا مسئوليت جدی مزيد برآن، جامعه مدنی و 
قير به صورت سيستماتيک و دارند تا دولت را وادارند که از بزرگساالن و اطفال بی کس و ف

سنجيده مواظبت کند، ايجاد زيربناهای تعليمی و مکاتب را برای همه اطفال تضمين نمايد، و اعمار 
شبکه های آبرسانی و همچنان برپايی مجموعه کافی شفاخانه های عامه را در سراسر کشور بدون 

ن آگاه و با وجدان است و نبايد اين اهداف کلی از مسئوليت اجتماعی هر انسا.  بخشدتوسعهاستثنا 
 جامعه در کل از تحکيم شبکه های ،به خاطر داشت که. ودشبه هيچ عنوان به آن کم توجهی 
، دستيابی به شبکه های حمايت اجتماعی برای تحکيم رين مبناب. حمايت اجتماعی مفاد خواهد برد

امات حتمی و گام های ثبات سياسی و پايداری بخشيدن به انکشاف اقتصادی در کشور از اقد
. تواند پنداشته شودنخستين در راستای انکشاف بشری و شکوفايی اقتصادی می   

 
 موازات آن، اقتصاد جهانی بهافزايش يافته است،  برابر در سده بيستم، نفوس جهان چهاراگر 

 لواگر وعده های مدرنيته مبنی بر اص. بيشتر از چهل مراتبه بزرگتر و متراکم تر شده است
 می توانست تفاوت ميان فقر و ثروت را متناسب به ازدياد نفوس و سرمايه داریکاربردی نظام 

ی از موازنه نگه دارد، همه انسانهای روی زمين زندگی ده مرتبه بهتری از حدافزايش ثروت در 
ه اما تعداد آنهايی که امروزه در فقر مطلق بسر می برند برابر است ب. آن چه دارند، می داشتند

در پايان سده بيستم، مقدار .  زمين می زيستند�کر بر 1901تمام انسان هايی که در سال 
، بيشتر هستندشان امريکايی ر سه مجموعی ثروت در نزد سه تن از ثروتمندترين افراد دنيا، که ه

 بيان 1998 گزارش انکشاف بشری جهانی سال 48.از ثروت مجموعی چهل کشور فقير جهان بود
بر اساس اين گزارش، تخمين زده . ت از اين وضعيت ناموزون در جهان معاصر مامستندی اس

 پس از تولد، در درازنای حياتش، برابر ،می شود که يک طفل امريکايی، بريتانيايی و يا فرانسوی
. به پنجاه طفلی که در کشورهای فقير تولد می شوند منابع به مصرف می رساند  

 
اشد مدنيت امروزين دوام بياورد، فنآوری های اين مدنيت می بايد در چنين وضعيتی، اگر قرار ب

در خدمت منافع انسانی و تداوم آن قرار داده شود، نه در خدمت سرمايه و اقليت معدودی از انسان 
پايداری زمانی بدست خواهد آمد که فن . هايی که اهرم های استفاده از منابع را در دست دارند

 های شاخص. اصر به طبيعت به مثابه منبع نامحدود مصرفی نگاه نکندآوری و نظام توليدی مع
محصول  در صد 70ساالنه  چنين می نماياندند که انسان ها 1960زيستبومی در اوايل سال های 

 در صد 125، معادل به 1999در حالی که جهان در سال . طبيعی زمين را مصرف می کنند توليد
اين ارقام با روشنی تمام، گسترش و . صرف رسانيده استطبيعی زمين را به ممحصول توليد 

 زمين نشان �کرپهنای بيشتر جای پای زيستبومی انسان معاصر را در داشته های محدود طبيعت 
 که بازار آن چه به ديگرسرمايه داری نيوليبرالی امروزين اين خود بيانی است از اين که . می دهد

آن مشخص می گردد باور ندارد، بل که در پی استحکام آزاد به معنای کالسيک و آدم سميتی 
 و غصب ، و شرکت های فرامليتی،قدرت اقتصادی انحصاری از طريق گسترش کارتل ها

. قراردادهای بدون رقابت دولتی است  
 

فرض می همواره که اگر به عصر زندگی آدم سميت نظری بياندازيم، در می يابيم او  در حالی
او می پنداشت . ز ارزش های محوری تمدن انسانی و ويژه انسانيت استکرد که دلسوزی يکی ا

ساخته شود که اين ويژگی طبيعی انسانی و تعهد وی به دلسوزی ای که جامعه می بايد به گونه 

                                                                          
48 Hٌuman Development Report, 1998, UNDP, NY. 
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در حقيقت کل استدالل وی برای تامين بازار آزاد بر . اجتماعی و حمايت متقابل را برآورده سازد
آدم سميت تاکيد می نمود که فقط تحت شرايط آزادی کامل، بازار .  بودهمين مبنای فکری استوار

فقط يک " یئدست نامر"در حقيقت مقوله مشهور وی مبنی بر . به مساوات کامل منجر خواهد شد
 ما امروزه آن را نيوليبراليزم می آن چه، آن هم در استداللی بر ضد "ثروت ملت ها"بار در اثر 

هم . ديويد ريکاردو نيز استدالل مشابهی را ارايه می کرد. 49ر گرفته استگوييم مورد استفاده قرا
حرکت آزاد سرمايه و سرمايه گذاری اگر  هر دو اين را می دانستند که ، و هم ريکاردو،اسميتآدم 

 50.بدون چون و چرا در اقتصاد حاکم نگردد، هيچ يک از تيوری های شان کارآيی نخواهد داشت
، همان راهی را  گسيخته و غيرعادالنه نيوليبرالیپايه سرمايه داری لجامولی مدنيت امروز بر 

 بدين معنا که اصول .دنبال می کند که نشانه های آن را ما در ويرانه های تمدن های قبلی می بينيم
و بی تفاوتی نسبت به انسان های  ،ولع بی پايانکه بر اساس حرص و نيوليبرالی بازار آزاد 

موضوع . عمل می کنديک جانبه و به نفع قدرت های بزرگ اقتصادی کآل  ،ته استبنا يافنيازمند 
  و روبه انکشافيارانه های زراعتی در کشورهای پيشرفته و منع اين يارانه ها در کشورهای فقير

. از اين بی عدالتی حاکم در نظام اقتصاد نيوليبرالی جهانی استديگری  �نمون  
 

ان می دهند که وقتی تمدن ها به اوج توانمندی خود در بهره درس های تاريخی به وضاحت نش
تحت  رو به افول می گرايند، چون ،برداری از سرمايه های طبيعی زيستبوم های شان می رسند

اگر امروز از يک . اين شرايط نمی توانند در برابر نوسانات طبيعی ايستادگی کنند و تاب بياورند
صر باعث دگرگونی های بنيادی در الگوهای آب و هوا و سو تغييرات اقليمی در دنيای معا

، اين تغييرات منجر به ديگرپايداری در سيستم های زيستبومی طبيعت گرديده است، از سوی 
 و سوزی های طبيعی، توفان های دريايی ازدياد بروز پديده های خشکسالی، سيالب، آتش

بشری را در برابر چالش جدی بقا قرار تمدن  اينها � همکه  است،، و امراض واگير شدهصحرايی
 د؟ جهانی امروزين توانمندی تاب آوری در برابر اين پديده ها را دار�آيا جهان و جامع. داده است

يی؟ موقف و سهم ما در اين ميانه ها چيست و چه الگوی بديلی کردهاچه راهبا و اگر چنين است، 
پيش البته کل تمدن بشری ادا کرده باشيم، ه جزئی از به مثابرا می توانيم ارايه کنيم تا سهم خود را 

. ل نشيند در ِگديگراز اين که کشتی بی رمق ما بار   
 

  ُمسِکن اقتصادی - تریاک
ترياک که از قديمی ترين داروهای طبيعی به شمار می آيد، اساس کيميايی فرآورده دارويی 

. ای توليد پودر مخدره هيرويين استمورفين به نوبه خود ماده نيمه پخته بر. مورفين می باشد
دارای جهانی، ترياک به مثابه ماده خام دارويی در شبکه توليد و مصرف  مشتقات �مجموع

ويژگی های کااليی است که بدون شناختن دقيق ديناميک اقتصادی و سياسی آن نمی شود در باره 
سال اخير از اين کاال نظام سرمايه داری در دوصد . ريشه کن سازی آن از جامعه صحبت کرد

 متداوم و به صورت ، مالی و انکشاف بازار، به ويژه در آسيا�برای توليد و تجمع سرماي
 بعد از جنگ جهانی دوم، ،مجموعه مشتقات ترياکاز سوی ديگر، . سيستماتيک استفاده برده است

امی نظام سرمايه به گونه های مختلف مورد استفاده دستگاه های استخباراتی در بدنه سياسی و نظ
در اوايل سده بيستم بود که اين کاال غير قانونی گرديد، و در نتيجه اسباب . داری قرار گرفته است

از آن زمان به بعد، شبکه های . افزايش سرسام آور نرخ آن در بازارهای مصرفی فراهم آمد
                                                                          
49 Adam smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Univ. Chicago 
Press, 1996, book 4, chap.2., Quoted by: Noam Chomsky, Imperial Ambitions, pp.146.  
50 David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation (Dover, 2004), pp.83-84.  



 48 
 
 

 مخفی ايجاد گرديد و انتقاالتی، بازاريابی و توزيع اين کاال در مناطق توليد و مصرف، به صورت
 و با انعطاف پذيری خارق العاده و ،پابرجا استفت و خيزهای فراوان کماکان کنون با ُااتا 

. می کندعمل نوآوری در شيوه هايش   
 

توليد و مصرف اين کاال در افغانستان به صورت سنتی در جوامع محلی دارای سابقه و تاريخ 
د آن در مقياس منطقوی و جهانی پديده نوی است که اما مقدار و گستردگی تولي. طوالنی است
 با عصر استفاده از افغانستان به مثابه سپر بال در برابر قشون سرخ ی داردبيشتر همزمان

توليد و انتقال اين کاال در .  در اين سرزمينخونين جنگ سردهای اتحادشوروی سابق در ميدان 
 ، و جوانب مختلف درگير استاز گرديده آغ1980 مقياس های جهانی از سالهای ه بماکشور
و اکثريت گروه ها و نموده، ، استفاده از اين منبع را برای تمويل جنگ های چريکی تشويق ستيزه

اما اوج . نده اقوماندانان در جبهات مقاومت از مدرک کشت و انتقال آن در پيشبرد جنگ سود جست
در اين زمان بود که سازمان .  بر می گردد1990گستردگی توليد و انتقال اين کاال به سال های 

استخبارات نظامی پاکستان برای تمويل پروژه طالبان در افغانستان توليد و انتقال مشتقات ترياک 
با برچيده شدن بساط حاکميت طالبان در افغانستان، . را در افغانستان بيشتر از پيش انکشاف داد

ندانان ای محروم گرديد، زيرا با جان گرفتن مجدد قوم بزرگ پولبسياراستخبارات پاکستان از منبع 
 در کنترول ديگرجهادی، کنترول کشت و انتقال اين کاال نيز از دست گروه طالبان خارج و بار 

. قرار گرفت،ندابدنه دستگاه قدرت دولتی ريشه دوانيده کل ر ب که اينک ،اين گروه ها  
 

بيشتر البراتوارهای توليد هيرويين در خاک قابل تامل است که پيش از سقوط رژيم طالبان، 
، و افغانها فقط عايد کشت و انتقال ترياک را که مبالغ خيلی ناچيزی بود ندپاکستان موقعيت داشت

 با ايجاد البراتوارهای سيار توليد هيرويين در واليات هلمند، قندهار، ،اما اينک. بدست می آوردند
با . ر اين محصول در درون افغانستان ايجاد می گرددننگرهار و بدخشان، ارزش اضافی کافی ب

 و نفوذ شبکه های مافيای ،نظام دولتی افغانستانبدنه های اساسی قوت گيری مجدد اتحاد شمال در 
 در قلمرو کشورهای آسيای ميانه، جديدروسی در درون کشور، و با گشايش راه های ترانزيتی 

در نتيجه  و ، زيادی محدود گرديدهودين کاال تا حدابازار  درروسيه و ايران، سهم آی اس آی 
با آن که .  کنترول اين کاال در منطقه زايل ساخته استبرآی اس آی را سازمان انحصار قبلی 

سازمان استخباراتی آی اس آی روند انتقاالت و تجارت بخشی از اين کاال را به سوی اروپا و 
 دارد و منابع پولی فراوانی را از اين مدرک کمايی امريکا از طريق بنادر پاکستانی هنوز در دست

.  از طريق پاکستان به بازارهای مصرفی انتقال نمی يابدديگر ،می کند، اما بدنه اساسی اين کاال
 پيشبرد عمليات چريکی و در مذيقه جدی پولی اآی اس آی را بهای  سازمان جديد،اين شرايط 

از اينرو، اين . مواجه ساخته استشمير و افغانستان دهشت افگنانه آن ها در درون پاکستان، ک
سازمانها در باهمی و با تمام قوت برای به دست آوردن سهم بيشتری در کنترول روند توليد و 

پروسس اين کاال در درون افغانستان، که بيشتر در ساحات جنوب غربی، جنوب و شرقی کشور 
 کنترول محلی افغانستان برایحاکمان ختانه سرسرقابت . متمرکز است، دست به عمليات می زنند

. بر پيچيدگی اين وضعيت افزوده استنيز اين کاال   
 

گزاران افغانستان در راستای درک ماهيت اين مسايل در پنج سال گذشته  کارنامه های کلی سياست
 که مزيد بر آن. ساالرانه بوده است بينانه و ديوان  و در بهترين حاالت غيرواقع،بسيار سطحی

از رسيدگی به ريشه های پيچيده مشکالت منطقوی در اين مدت نهادهای مسئول در اين زمينه 
تا هنوز از اين  مناسبات سياسی و اقتصادی ميان افغانستان و پاکستان ، به ويژه.ندعاجز بوده ا
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شتر بر داد وگرفت اين دو کشور که تا هنوز بي. نشده استسنجيده الزم با دقت و واقع بينی ديدگاه 
مواد مخدره می چرخد در واقعيت خاستگاه تجارت بازار سياه و  در قاچاقیمحور اقتصاد 

 انصافآ همه ،اما بی درنگ قابل ياد آوری است که. نيروهای جنگی و تبليغاتی طالبان بوده است
 بود مسئوليت ها را نبايد بدوش سياستگزاران افغانستان انداخت، چون اقتصاد مواد مخدره پديده ای

، بر اساس نيازهای 2002امريکا در اين کشور در سال اياالت متحده که رهبران قوای نظامی 
ستراتژی های نظامی ااز همين رو در . شرايط جنگی شان، تمايل داشتند آن را ناديده بيانگارند

امريکا در کشور نظامی اياالت متحده  که تابع استراتژی کلی قوای ، و پوليس ملیی ملیاردو
با عمال قانون را به عهده دارند، با اين مساله بسيار ناموثر و  و اصوآل وظيفه تامين و ِا،ستندا

، به طوری که می توان با جرئت ادعا کرد که اين بی توجهی نيروهای  استی رسيدگی شدهسست
 و بر پيچيدگی مساله هدر اقتصاد هيرويينی شريک و همدست ساختنيز تا حدودی را نام برده 

.ه استشتر از پيش افزودبي  
 

ی، جای تعجب نيست که يک بار ديگر صحبت از ايجاد گروه های مليشه ابا چنين پيش زمينه 
 .در مناطق سرحدی جنوب و شرق کشور مطرح گرديده است" قوای کمکی"تحت نام قومی 

د سقوط حاکميت طالبان می گذرد و مصادف است به ازديادر طول پنج سالی که از متأسفانه، 
، و نه هم قوای ائتالف حکومتسرسام آور کشت، پروسس و تجارت مواد مخدره در افغانستان، نه 

ذ قاچاقبران مواد مخدره در ادارات دولتی و هرگز دلبستگی و جديتی برای برکندن نفوبين المللی، 
تجربه چنانچه قبآل نيز افغانستان آن را نيروی مليشه در کشور، . ندنشان نداده احکومات محلی 

 حکومت  باجز از تالش قاچاقبران متحدبه نمی تواند چيزی کرده است، زير هر نامی که باشد، 
 برای طفره ، دولتپوشش نيروی امنيتی زير ،پاسدار اين تجارتايجاد نيروی راستای موجود در 

سال ورنه اين نيروهای مليشه در چندين . پنداشته شودرفتن از تفتيش های امريکايی ها در مرز 
هم با  و ،گذشته نيز مسلح بوده اند، به طوری که هم با طالبان همکاری داشته اند و هم با حکومت

در ايجاد ثبات پايدار در کشور نقشی نداشته اند، بلکه خود به ينها نه تنها ا. قوای ائتالف بين المللی
  .مثابه عوامل بی ثباتی عمل کرده اند

 
 را به سوی آينده کشور راهبرد سياسی و اقتصادی ،يينتجارت و قاچاق هيروشکی نيست که 

ليون دالر ياين تجارت غير قانونی که ساالنه تقريبا به دونيم ب. پيچيده ساخته استمغشوش و خيلی 
می رسد، و از نظر کمی عايدی تقريبآ معادل به نصف اقتصاد قانونی افغانستان را ايجاد می کند، 

. دارد و در هرگوشه ای از حيات اقتصادی مردم رخنه ، نوردد بدنه اقتصاد کشور را درمیکليت
 و واکنش های ساين روال به صورت روزافزونی باعث ترويج و تقويه فساد اجتماعی، اختال

 و رده هايی از پايين ترين تا باالترين مقامات را در ميان ،مافيايی و جنايی در کشور می گردد
آن که بيشتر از سيزده در صد از مردم افغانستان مستقيمآ در با . دولتمداران در خود جا داده است

عمليات کشت و قاچاق ترياک دست ندارند، اما به صورت غير مستقيم تقريبآ تمام مردم از مفاد آن 
بی حفظ  منافع آنی خود را در ،، و به همين دليل اکثريت اين مستفيد شوندگانگردند ند می مره به

اين در حالی است که مقدار قابل . ا به برکندن بساط کشت و تصفيه ترياکثباتی اوضاع می بينند، ت
 و قاچاق آن به خارج از مرزهای ،توجه و هنگفتی از مفاد کشت ترياک، توليد مورفين و هيرويين

سازمان تروريستی القاعده قرار می گيرد که از آن در عمليات و طالبان گروه کشور در استفاده 
.  ساختن بيشتر افغانستان کار می گيرندنظامی برای بی ثبات  
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 سازمان استخبارات نظامی ی منطقوی مواد مخدر،طراح اصلی و مستفيد شونده واقعی شبکه ها
 با تکيه بر همين ،بيست سال گذشتهبيشتر از است که به صورت سنتی در ) آی اس آی( پاکستان

ت در حمايت از گسترش انديشه های خود را نخسآشکار و مخفی منبع درآمد توانسته است عمليات 
 و بعدآ در حمايت گسترده نظامی از طالبان به ، مذهبی در منطقهتنوخشطرفدار و بنيادگرايی 
مرزهای  عوايد سرشار ناشی از اين منبع پولی برای اين سازمان در خارج از 51.پيش برد

اينک در  قدرت اين سازمان  نمايش،از همين رو. ليون دالر می رسديافغانستان ساالنه به صد ها م
گردد که سرنوشت کشت ترياک و تجارت جهانی هيرويين می داخل افغانستان به مناطقی محدود 

 و ،قدرت اين سازمان از کنترول دولت پاکستان نيز خارج استاين ادعا که . دنبه آنها بستگی دار
بر رول اين سازمان  با درک چند و چون کنت،گويا آی اس آی خود دولتی است در درون دولت

  .شبکه های قاچاق هيرويين توليد شده در منطقه می تواند بهتر فهميده شود
 

 ساحه کشت 1385دهنده آن است که در سال  ملل متحد نشانسازمان بازرسی های در شواهد 
 هکتار بالغ گرديده است، که افزايش فوق العاده ای را نسبت 112000ترياک در واليت هلمند به 

گستره اين ساحه، حاصالت ترياک را .  نشان می دهد1379 هکتار در مقايسه با سال  45000به 
در  2006در سال به طوری که محصول ترياک ،  به بلند ترين سطح آن رسانيدهدر واليت هلمند

 يک بار اين افزايش سرسام آور،. تافزايش يافته اسقبل برابر حاصالت سال  به دواين واليت 
 ی تالش های کشورهای غربی را در مهارکردن کشت و قاچاق ترياک در اين واليت ناکام،ديگر

نمونه ای از کل اين تالش های ناکام در  خود، �به نوب که با برهنگی تمام به نمايش می گذارد،
بيليون  2 بدين سو هزينه ای برابر به 2001اين عمليات از سال انجام . سراسر افغانستان می باشد

 درصد هيرويين جهان را توليد می کند، و 93افغانستان اکنون بيشتر از .  برداشته استدالر را در
توليد افغانستان را از بابت تقريبآ نيمی از واليت هلمند در اين ميان به تنهايی خود ظرفيت عملی 

در کشور اين محصول دارا می باشد، به طوری که اگر هلمند را از جمع ساحه تحت کشت ترياک 
به هيچ . ريم، افغانستان از اين رهگذر از مقام اول به مقام دوم يا سوم در دنيا نزول خواهد کردبردا

وجه جای تعجب نيست که ما شاهد بيشترين خشونت ها در مناطق جنوب غربی، و جنوبی کشور 
بيشترين ساحه کشت ترياک را در خود مزيد بر هم مرز بودن با پاکستان، ، دو منطقه ای که استيم

ر چنين باز شواهد و قراين .  و بيشترين البراتوارهای توليد هيرويين در آنها قرار دارند،جا داده اند
 که اين خشونت ها بيشتر از آن که برای رسيدن به اهداف سياسی باشند، برای تامين می آيد
قتصاد  و در نهايت با سياست و ا، بر کشت ترياک و توليد هيرويين به اجرا در می آيندکنترول

. ه اندهيرويينی گره خورد  
 

ميان نيروی طالبان و آی اس آی، که به اين کاال به مثابه منبع با مساعی مشترک اين نبرد که 
شريک در ستراتژيک تمويل اهداف درازمدت خود می نگرند از يک سو، و ترياک ساالران ا

ر چتر مبارزه با تروريزم و  که برای تقويه پايه های قدرت و کسب ثروت بيشتر زيدستگاه دولتی،
، در  از سوی ديگر،قرار دارندنيز  همکاری در شکار القاعده مورد حمايت کشورهای غربی

حيات هزاران انسان بی گناه را تهديد و کشور را بيش از بدين ترتيب، نبرد کنونی  .جريان است
يه شدن روزافزون با تقو. پيش در قهقرای بحران جانکاه سياسی و اقتصادی درگير کرده است

تفنگ ساالران و قاچاقبران از جانب دولت و نيروهای ائتالف بين المللی، مردم به صورت 
. رندنگمی با دلسردی و نوميدی بيشتری به آينده شان روزافزونی از اهداف دولت روبرمی تابند و 
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 ، اند نفوذ نمودهس، گروه طالبان در اين مناطق به صورت بی سابقه ایأدر بستری چنين آکنده با ي
و با حفاظت از حاصالت ترياک، بدون ترديد دستآوردهای مطلوبی را در بدست آوردن پشتيبانی 
دهقانان فقير روستايی در اين مناطق از يک سو، و مفاد مالی سرشاری را از سوی ديگر نصيب 

رای پيشبرد عمليات  بطالبان اين پديده ها هردو به نوبه خود به تقويه ماشين جنگی .خود ساخته اند
. منجر گرديده استآنها ويرانگری و دهشت افگنانه و گسترش ساحه نفوذ بيشتر سياسی و نظامی   

 
حل مساله رواج کشت ترياک در افغانستان اساسآ يک موضوع انکشافی است، و الزم بود تا از 

زاويه نگره انکشافی  با اين مساله از ، قوای ائتالف بين المللی يابیهمان ابتدای اشغال و حضور
 که مستفيد ، و راه های عملی حل آن را در اشتراک مساعی با دهقانان افغانستان،برخورد می شد

در شرايط کنونی، هم .  جستجو می کردند،شوندگان اوليه برنامه های انکشافی پنداشته می شوند
ين زمينه ها از دست داده  و هم دولت افغانستان وقت فوق العاده زيادی را در ا،جامعه بين المللی

به بدون شک کشور مان، که اينک بسيار پيچيدگی و عمق پيدا نموده است،  حل اين مشکل 52.اند
اين در .  بستگی پيدا کرده است و مناسبات حاکم قدرتاصالحات ژرف و بنيادی در نظام سياسی

کومت و اعضای ر دست داشتن بلندپايه ترين مقامات حمبنی بحالی است که ادعاهای زيادی 
 و سازمان حکومتیپارلمان در قاچاق مواد مخدره در مطبوعات و حتا از زبان برخی از مقامات 

به گونه مثال، آقای جاللی، وزير سابقه داخله بارها ادعا می . های بين المللی صورت گرفته است
 هرگز افشا نشد، کرد که لست افراد بلند پايه مرتکب اين جنايات را در دست دارد، ولی اين لست

نبود شفافيت در اين موارد . اما آقای جاللی به دادن استعفا از موقف وزارت داخله مجبور گرديد
بيشتری را در جامعه فراهم آورده و مساله حل اين های  و بی اعتمادی ات بی پايهزمينه افواه
، قاچاقبران مورد در پنج سال گذشتهاز سوی ديگر، . دشوار ساخته استبيشتر از پيش مشکل را 

ليون دالر از حاصالت ترياک و هيرويين را در کنترول خود ي ب2.5حمايت غرب که اينک حدود 
 را در ساختارهای نظام دولتی افغانستان بيشتر از پيش تحکيم بخشيدهدارند، مواضع قدرت خويش 

بسيار گران نيز  یغربکشورهای ، به طوری که حاال مزاحمت به مواضع مستحکم آنها برای اند
اين ها در تمام تنه دستگاه دولتی جا بازکرده اند و اکثر مقامات تصميم گيری و . تمام خواهد شد

 تا زمانی که حکومت نتواند اين سرکرده های هيرويين را به پنجه .اجرايی را در دست دارند
رهای غربی محاکمه بسپارد، برای مردم عادی بسيار دشوار خواهد بود تا به جديت دولت و کشو

.اين مرض باور پيدا کنندميان برداشتن مبنی بر از   
 

ترياک و فرآورده های آن زمانی امنيت ملی و مشکل اساسی مردم افغانستان در اين نهفته است که 
که اينک در است پديده ای اين  .آينده يک ملت را تهديد می کند که با قدرت دولتی درآميزد

حرکت نوين . را به مملکتی متکی به مواد مخدره مبدل کرده استافغانستان شکل گرفته و کشور 
 براینمی تواند در کنش های سياسی خود به هيچ وجه دموکراسی طلب و آزادی خواه افغانستان 

 ناگزير است تا وار اين مساله بی توجه رد شود، دستيابی به دموکراسی و مشارکت مردمی از کن
به صورت متداوم و های مشخصی را پيشنهاد نمايد، و راهکرددر راه رفع اين خطر حياتی 

راه حل اين مساله می بايد از طريق سهم گيری خود مردم در . تالش ورزددر اين راه گسترده 
با درنظرداشت واقعيت های اقتصادی و روندهای  ،محلیتصميم گيری های انکشافی و سياسی 

ت و تصفيه ترياک فقط با بکاربردن نيروی برکندن فرهنگ کش.  حل گردد،کااليی در بازار ترياک
نابودی مزارع دهقانان فقير و بيچاره افغانستان ممکن نيست، و تجربه جهانی برای نظامی و زور 
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در کشورهای جنوب شرق آسيا و امريکای التين اين دريافت را بدون چون و چرا ثابت کرده 
ای مافيايی مواد مخدره از دستگاه  کوتاه کردن دست شبکه هبسيار اهميت دارد، آن چه 53.است

از اين رهگذر، محور خواسته های فوری و حياتی کنش سياسی را در حرکت . قدرت دولتی است
نوين همانا اصل مطالبه صالحيت هايی به مراتب بيشتر در قانونگذاری ها و اصالح طلب های 

، که اين خواهد ساختسياستگزاری های انکشاف منطقوی برای شوراهای واليتی و ولسوالی ها 
و نحوه عملکرد دستگاه دولتی ی ديوان ساالری،  ساختارها،خود اصالحات ژرف را در قوانين

. ايجاب می کند  
 

نيروهای اصالح طلب بديل معقول تری در اين زمينه ها به غير از دنبال کردن استراتژيی که 
 که اکثريت مردم ،ان فقيرمنجر به زايش سياستگزاری هايی مشورتی به طرفداری از روستايي

اين گونه سياستگزاری ها به نوبه خود می توانند . افغانستان را تشکيل می دهند، در دسترس ندارند
زمينه های مشارکت وسيعتر جوامع محلی را در کليه فرايندهای حکومتداری محلی مساعد سازند، 

ت مستقيم جوامع محلی از مشارک. ندو دريابو از جمله راه های کشت بديل ترياک را جستجو 
گزاری های اقتصادی و انکشافی بر   و سياست، قواعد،طريق شوراهای آن ها در ساختن قوانين

چه در و کليه کارکردهای حکومت، چه در مسايل شهرداری ها و شوراهای شهری کسبه کاران، 
 ، وو مزارعيتی در دستگاه های صنعتی  مانند شرايط کاری و مصون،مسايل مربوطه محالت کار

 در روش ها و سياست های آموزشی در نهادهای دانشجويی اثرخواهد گذاشت و شفافيت همچنان
بيشتری را در چند و چون اداره اين نهادها، که الزامآ با از ميان برداشتن وسايل و مجراهای 
هد نفوذی شبکه های مافيايی مواد مخدر در دستگاه قدرت دولتی همراه خواهد بود، موجب خوا

فقط با برقراری چنين شرايطی می توان جامعه را از اثرات ويرانگر ُمسِکن ترياک و . گرديد
مين زندگی بهتری برای مردمان أرهاند و راه انکشاف کشور را برای ت داروی مخدر هيرويين وا

حيثيت از دست رفته کشور در نگاه جهانيان، که اينک  �راه ديگری برای اعاد. روستاها باز کرد
. وجود نداردبه مثابه منبع اساسی مشتقات هيرويينی دنيا و دولت مخدراتی شناخته می شود،   

***** 
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6 
  بدیلی برای انقالب -اصالحات

  
ادعاهای بی پايه سياسی از جانب برخی از تکنوکرات های شريک شعارپراکنی ها و برخالف 

را و خوب ی اقتصادی کا، رشد اقتصادی تنها با آرزو و شعار دادن سياست هاحکومتدر 
که پيش شرط هايی دارد که اگر فراهم نيايند، دستيابی به آن ناممکن ميسر شده نمی تواند، بل

اساسی ترين و بدون چون و چرا ترين پيش شرط برای حصول رشد اقتصادی پايدار . است
 ،ن است و موثر، و برقرار نمودن حاکميت قانواهمانا برپايی نهادهای حکومتداری خوب، کار

تا از سويی بتواند زمينه های بازرگانی آزاد و تجارت بين المللی معقول را در بستر مطمئنی از 
 حقوق فردی و ثبات سياسی را در کشور ضمانت ،قانونيت و نظم فراهم آورد، و از سوی ديگر

  . اجرايی بخشد
  

در سال های اخير ، همان کاری که کشورهای هند و چين شدنبهره برداری از امکانات جهانی 
 که قادر باشد ،، نياز به حکومتی شايسته ساالر داردی چيز ديگرربه ثمر رسانيده اند، بيش از ه

اما چنان . طابق به ايجابات رويارويی با اقتصاد جهانی فراهم کندم را یسياستگزاری های دقيق
 یهای ناکاممعمول در کشوراساسی و که ديده می شود، در آغاز سده بيست و يکم، مشکل 

 ، به همين دليل.نهفته استنهادهای شايسته ساالر فقدان  در ،چون افغانستان، سوماليا، و هائيتی
 که آن ها را قادر سازد تا ،اين کشورها فرصت نمی يابند تا نهادهای حکومتی خوب و کارا

ين ا. کنندحکومت قانون و قرارداد اجتماعی قابل قبولی را با جامعه بر قرار نمايند، ايجاد 
راه های گذار به سوی توسعه اقتصادهای شکوفا و به صورت خاص زمينه سازی ناکامی 

 که از ايجابات نظام شکوفای اقتصادی و سياسی ،زايش نهادهای ضروری دموکراتيک را
 54. سد کرده است،است

 
بخش و چه در  ،در افغانستان امروزی، اصالحات در نحوه مديريت جامعه، چه در نظام دولتی

تداوم حيات شرافتمندانه انسانی و انکشاف پايدار و فوری برای  نياز واقعی ،خصوصیاقتصاد 
که موازنه صورت پذيرد مسيری در گام نخست می بايد در اصالحات البته . پنداشته می شود

 را برقرار جامعهنيازهای مصرفی ميزان ی طبيعی و سرمايه هااز  بهره گيری حجمطبيعی ميان 
اقتصادی و سياسی جامعه نه تنها برای حفظ ساختارهای تدابير اصالحی در نظام . تواندکرده ب

اقتصادی و نظام طبيعت به صورت مجرد و ذهنی آن نياز مبرم است، بلکه برای احيای سالمت 
يک که بر بنياد منافع سياسی موجوده دستگاه . باشد  واقعبينانه میبسيارنيز  سياسی پايدار و شکوفا

نظام اقتصادی و تنظيم در های فراوانی را درگمی  سراستوار است،اجتماعی کوچک  اقليت
بسامان است که موزون و نا، و اين حالت به حدی نا استبه وجود آوردهسياسی قدرت در کشور 

فروپاشی سيستم نيم بند و خام سياسی و اقتصادی کنونی در گام . به نفع هيچ کس نيستتداوم آن 
. را نابود خواهد ساختحاکم نخبگان همين گروه نخست   
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نابهنجار و بيمارگونه ای از  زايده بی رمق موجوده سياسی و اقتصادی در کشورسيستم با آن هم، 
به مثابه ماشين بيشتر در اين کشور در گذشته تاريخی خود نيز که ، استنظام سرمايه داری جهانی 

بی بند و باری حاکم بر با اينک اين نظام  . تا وسيله سازندگی عقالنی،ی عمل کرده استويرانگر
که می توانست با استفاده را مردم کشور  همه زندگی عامه،  های دارايی بی رويهو چپاولبازار، 

 ،ابهامهاله ای از در بيشتر از هر زمان ديگری از فرصت استثنايی تاريخی خيلی بهبود يابد، 
با اندوختن  گروه حاکمه، ی درکوچکاقليت  فقط . و ترديد نسبت به آينده فروبرده است،شک

بی سرمايه های هنگفت بدست آمده از قاچاق، رشوه، اختالس و خالف ورزی در بازار بی نظم و 
ثروت نمی تواند کسی را از قرار ولی واضح است که . شوند از اين سيستم مستفيد می ،قاعده

، مگر حفاظت کندخشکسالی يا  و ،گگرفتن در معرض آلودگی هوا، يا امراض واگير، يا توفان ري
از سوی . کند کشور را ترک ، با بيرون کشيدن ثروت اندوخته شده اش،اين که ثروتمند نو کيسه

سياسی  نمی تواند از فروپاشی نظام یگاه ثروت هيچتجربه تاريخی نشان می دهد که ، ديگر
نو کيسه ثروتمندان ين هم، و در صورت فروپاشی، بازنده اصلی ی کندجلوگير نخبگان ثروتمند

مبتنی بر اين برداشت، راه پيشگيری از سقوط مطلق نظام دولتی موجوده و لغزيدن . ند بودخواه
 همانا پذيرش يک سلسله اصالحات بينادی ،قرون وسطايی طالبینظام  قهقرای بهدوباره افغانستان 

ايی که از اصالحات آنه. داردو ضروری در نظام اجتماعی است که ابعاد گوناگونی را در بر
را فراهم می  و اغتشاشهايی اهند و يا از آن می ترسند، در حقيقت زمينه انقالبکنمی گيری  جلو

. خواهند سوختآگين آنها آورند که خود نيز در شعله های خشم  
 

به صورت از اصالحات بحث می شود، اصالحات مورد نظر الزامآ و  در اين اثر  هرگاهالبته،
به گفته رمضان همان گونه که به .  مناسبات اقتصادی بازار آزاد نيستيت باضد معنایبه ذاتی 

اصالحات که به آن  سيون فساد اداری و صدمات ملکیيکمرفرم آن چيزی نيست که "بشردوست 
اصالحات ضروری ،  در نگره مورد نظر55". انجام می دهد می گوينداداری و خدمات ملکی

 کردعملنحوه ی  دگرگونی در ساختار و ايجاد را برای عقالنی مجموعه ای از اقدامات سنجيده و
نظامنامه های اجتماعی در  ، و وارد آوردن تغييرات مثبت و هماهنگ با شرايط جديددستگاه دولتی

.  ايجاب می کنديیابه منظور ارتقای مولديت، موثريت و کار  
 

اقتصادی هيچ مشروع منافع ند آوردن چنين اصالحاتی در افغانستان از نظر خاصيت خود نمی توا
و محور کاری توجه اصالحات در کشور بايد مفکوره ی به صورت کلی، . کشوری را تهديد کند

سوی پذيرش کوتاه مدت، به دستيابی به مفاد و کوتاه نظرانه گزاری ها را از ديدگاه های  سياست
 به  رامثبتهای تکانه اب اسبچنين اصالحاتی می تواند  .سمت دهدديدگاه های درازمدت اقتصادی 

 هم از  و،از نظر اقتصادیو گام و گام، هم  به صورت پايدار  تا جامعه راپايه ريزی نمايدگونه ای 
می  از اين نگرهاصالحات . ياری رساند ،پيشرفت و شکوفايیبرای  مناسب هایبستر ايجاد نظر
سوی ونت، وحشت و اعتياد به ثروت با استفاده از خشانباشت روش های اتخاذ جامعه را از بايد 

 .هدسوق دايجاد ثروت بر پايه قانونمندی های اقتصادی و عدالت اجتماعی روش های اتخاذ 
ميانه روی در سياستگزاری های اقتصادی را به نفع فقرا به اصل حرکت اصالحات می بايد 

می مطلق زندگی  فقردر  آن  اعضایکه اکثريترا، افغانستان  � تا کل جامعنمايد،اجتماعی مبدل 
. نايل گرداند به تراز باالتری از شگوفايی اقتصادی ند،کن  
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ما هرگز نسل های قبلی  ما درس های زيادی از خود به جا گذاشته است که یتاريخ �پيشينشايد 
هم،  باآن. شته باشدند، و نسل امروزی نيز به اين درس ها کمتر توجه داشاببه آن توجه نکرده 
 آگاهرديابی و  وسايل اکنون ، اين است کهدارد های قبلینسبت به نسل کنونی سل امتيازی را که ن

 کنونی گرنقش روشن. است دست  درروبه وف ،نياکان ما به اشتباه انجام داده اندکه  آن چه به شدن
اينک زمينه های آن . می يابد برجستگی با چنين داشته ای نسبت به هر نسل ديگریافغانستان 

 و روشنگری فکریبا تالش های گزاران و روشنفکران افغانستان  است تا سياستفراهم آمده 
 که یهربار ،خوب است بخاطر داشته باشيم. تکرار گردنددايره وار اشتباهات تاريخی نگذارند 

نسبت به بار قبلی برای بهای بيشتری انسانی ، جامعه  يابندتکرار میبه نحوی  یتاريخپديده های 
بهای انسانی و مادی ويرانی های ناشی از جنگ های اگر به طور مثال، . ازدپرد میجبران آن 

اگر در . ميابي ، اين مسآله را به خوبی در میمکابل را در دوره های مختلف تاريخی بسنجي
 کابل کوچک و چهار چته آن به آتش ،مبارزات آزادی خواهی در مقابل استعمارگران بريتانيايی

ليون باشنده ي، کابل بزرگتری که در حدود يک م1990اخلی سالهای کشيده شد، در جنگ های د
رسيد؛ مزيد بر ليون ها دالر ي بهای مادی خسارات وارده بر آن به ب وداشت به ويرانی کشيده شد

از دست در اين ستيزه ها که جان خود را را انسان بيگناه ده ها هزار هالکت آنکه تاريخ هرگز 
زار تا بيست هپانزده  اگر در جنگ های افغان و انگليس حدود ،يا و .دادند، فراموش نخواهد کرد

قربانی ليون انسان در اين کشور ييک و نيم مبيشتر از ، در جنگ با روس ها ندانسان کشته شد
.  نيستبرآوردمادی قابل محاسبات گرديدند، بهايی که به هيچ وجه با   

 
برگرديم،  2002پيش از سال  همآن شرايط  اگر بار ديگر واپس به،برای يک لحظه تصور کنيد

به ؟  خواهد آمد،ليون نفوس داردي مسه که اينک بيشتر از ،بر سر کابلفاجعه باری اينبار چه بالی 
ويران و بيچاره افغانستان بسيار ی برای جامعه  در کشور  ایفاجعهتکرار چنين بهای يقين که 

آگاهی کافی برای شناخت اسباب و عوامل و ما هم دانش خوشبختانه اينک . گزاف خواهد بود
 و هم منابع ،داريمسقوط و زوال اجتماعی و اقتصادی کشورمان را در برهه های تاريخی مختلف 

از تکرار تا  ،يمبرگزين خودآينده راه درستی را برای مسير   استفاده از آنهابارا که و وسايلی 
برای شهروندان است  ی آخرين فرصتنونیبه پندار من، عصر ک. باشيمی کرده ري جلوگاتاشتباه

شان برگزينند و با مشارکت بيشتر در سرزمين را برای انکشاف  و عقالنی افغانستان تا راه درست
 جامعه و کشور خود را به سوی شگوفايی و پايداری زيستی ،انکشافیهای گزاری   سياستامور

با در غيرآن، . رای خويش کمايی نمايندرا ب تمدن بشری جايگاه مناسبی � در ميان قافل و،بکشانند
 حفظ ساختارهای موجوده نظام سياسی و اداری کشور، پافشاری بر و ،تداوم سياست های کنونی
 و سرقافله دار تمدن ،ل نشيندکشتی بی ثبات ما به گِّسرانجام بار نيز  بسيار ممکن است تا اين

را به پايان خط و اين کشور  ،تخاذ نمايدارا بشری تصميم حذف دايمی کشتی ای به نام افغانستان 
خوب می دانيم که فقط اميدواری برای آينده ای بهتر کافی نيست، و بر مردم  56.برساندآن 

را از راه های دموکراتيک به دولتی افغانستان است تا دير نشده، با مشارکت فعال سياسی، دستگاه 
. وادار سازند، و شيوه های حکومتداری قدرت نظام ساختاری، مناسبات اصالحات الزم در تخاذا

 و مسئوليت ، مدنی در رسيدن به اين اهداف بسيار برجسته�نقش نيروهای روشنفکری و جامع
.  استگران بسيار هاآن  
 

                                                                          
 در مجموعه  گذر از تنگنا، منتشره 2002را من در مقاله ای در دوره رژيم طالبان نوشته بودم که در سال " پايان خط"بحث امکان 56
.برگ سبز کانادا، در تورونتو به چاپ رسانيده ام  
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خواهی   کنونی، منافع مشترک همه عناصر شامل در حرکت دموکراسی و آزادیاوضاعدر 
 نهفته انا در مبارزه عليه بنيادگرايی مذهبیافغانسان با کشورهای غربی و جهان دموکراسی هم

 را وسيله سياست ساخته و مردمان ستمديده و بيچاره افغانستان را در بيشتر دهشت افگنی که است،
متآسفانه اين در حالی است که . به خاک و خون کشانيده است اين وسيله بهاز سه دهه 

 عمل باعث تقويه مستقيم و غيرمستقيم سياستگزاری های کنونی کشورهای غربی در افغانستان در
 و چه ،اين پديده منفی چه در مورد گروه طالبان.  سياسی گرديده است-نيروهای افراطی مذهبی 

مجاهدين سابق که اسالم را وسيله رسيدن به قدرت و گروه های سياسی رهبران برخی از  در ميان
ت و قاچاق مواد مخدره و استخراج ثروت اندوزی قرار داده اند، و همزمان با طالبان در کش

تجربه حد اقل يک و نيم دهه اخير .  صادق است،دست دارندافغانستان غيرقانونی منابع طبيعی 
ساالران  رهبران و جنگاين برای مردم افغانستان نشان داده است که اگر منافع فردی و گروهی 

 و با طالبان موضع ،ی شوندممکن ضد امريکايی می در هر لحظه ها  اين ايجاب نمايد،حاکم 
 وفاداری به ها چرخش در مواضع سياسی واين گروه جای بحث نيست که . می يابندمشترک 

 اما با آن هم،. باورهای متضاد را بارها در طول تاريخ مبارزات سياسی خود به نمايش گذاشته اند
به کشورهای غربی  عملکرد ، چههنوز نيآموخته استيا تا ديده می شود که غرب اين درس را 

 و در مواردی ، همواره به تضعيف نيروهای ميانه رو و اصالح طلب انجاميدهافغانستاندر ويژه 
 زور طياره امی دانيم کسانی که اينک قدرت خويش را ب. همين نيروها سرکوب گرديده اندنيز 

داوطلبانه از هرگز  ،د بار ديگر تقويه و تحکيم بخشيده انبازيافته اند و آن را امريکايی 52های بی 
نوکيسه که نظريه  اين .کرده است، به همانگونه که هيچ گروهی چنين نقدرت کنار نخواهند رفت

کشور شان را در بازسازی بادآورده و غنيمتی پول های های سياست و قدرت در افغانستان 
و بيشتر از يک خوشباوری کاذب سياسی است گرديده نيز غلط ثابت  سرمايه گذاری خواهند کرد

کشورهايی بر فشار بر نيروهای دموکراسی طلب و آزاديخواه کشور است تا با واردآوردن . ستني
، از آنها بخواهند تا مردم باور دارنددر حل مسايل اجتماعی  دموکراسی هایکه واقعآ به روند
و  ، ملی برای نيروهای اصالح طلبفراهم آوردن زمينه های مناسب رشد سياسیافغانستان را در 

بر شيوه های سياسی و اقتصادی خود  در افغانستان پايدارثبات مترقی ياری دهند، و برای تامين 
.ی نمايندگرنبازمبتنی بر حمايت از جنايتکاران جنگی و قاچاقبران مواد مخدره در اين سرزمين   

 
وارد را به زور از بيرون ه بتوان آن کااليی نيست ک دموکراسی ه آمد،گفتدر پيش نيز  نچهاچن
بر مردمی که همواره با استبداد زيسته و کمتر درکی از نحوه عملکرد اين ارزش آن را و ، کرد

ابتکار سياسی و اقتصادی، الزم است تا برای ايجاد و تحکيم جو آزاد . نمودتحميل  ،جهانی دارند
 ،تقويه نيروهای ميانه رو و اصالح طلبجامعه برخيزد، و اين روند صرف با خود عمل از درون 

گزينه ديگری در اين .  در ساختار قدرت افغانستان ممکن استضروریاصالحات جرای  اراهاز 
طيف ولو ضعيفی از طرفداران دموکراسی  و خوشبختانه ،دير نشده تا هنوز که .زمينه وجود ندارد

می توانند بر نيز های همگانی رسانه از سوی ديگر،  و ،قدرت حضور دارنددستگاه  دروندر 
و آزديخواهی  طلبی دموکراسیحرکت نوين ند، بر باورمندان به گذارسياستگزاری های دولت اثر 

شديد ت به منظور ،برای تشکل و سازماندهی خوداست تا هر چه زودتر نخستين گام های عملی را 
 دولت برای بازنگری و از راه وارد آوردن فشارهای مسالمت آميز بر دستگاهروند اصالحات 

 و ،ندگيردست روی يی کشور قضادستگاه انتخابات و قانون احزاب، انون قاصالح قانون اساسی، 
 و نبايد ،ممکن استخيلی اصالح اين قوانين . به اجندای سياسی روز مبدل سازنداين اقدامات را 

نيز در درون پارلمان . اندها به سر پرور خارجی ها را در اين زمينه الطافانتظار بيشتر از اين 
 اين اجندا وجود دارد، به شرط اين که با حمايت از دپيشبربرای طرح و نيروی اصالح طلب 
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نفوذ می تواند راه يادشده آوردن اصالحات الزمه در قوانين . ی گردد و تشويق شودبيرون همراه
ه در بستر جامع را راسینيروهای متعهد به دموک تر  و سازمان يافته،حضور گسترده تر  و،بيشتر

 که ،و جای خالی تشکيالت احزاب مدرن سياسی و مردمی را ،باز نمايدمدنی نوپای افغانستان ی 
. ر کند ُپ،پنداشته می شونداز پايه های اساسی دموکراسی نوين   

 
 ، نمايندگان اصالح طلب و دموکراسی خواه در درون پارلمان ازحفظ و حمايتتالش در راستای 

فکری به نهادهای پارلمان و طيف اين بيشتری از م آوردن زمينه های فرستادن نمايندگان فراهو 
حرکت نوين سياسی افغانستان قرار گيرد، و ستراتژی کنشی ا اق می بايد در محر،شوراهای محلی

برای بوجود آوردن  ،سراسری اصالح طلبجنبش  به ، در نهايت،حرکت های ازهم گسيخته را
 در عين حال، چند و چون حمايت فعال از نهادهای .مبدل سازد ،تماعی بنيادیدگرگونی های اج

جامعه مدنی و حرکت های دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از تماميت محيط زيستی، دفاع از 
 و ديگر حرکت ها و تالش های مردمی که اهداف مشابه را دنبال می کنند، اساسات ،صلح

. واهند داد کنش نوين سياسی را شکل خساختاری  
 

 دولت مدرن  و ماهيتسيما ،از هر ويژگی ديگریبيشتر که افغانستان کنونی دولت دستگاه 
، ذاتآ توانمندی و تمايل به اتخاذ اقدامات مستقلی دولت ملیيک تا بازتاب می دهد پسااستعماری را 

. ندارد ،اولويت بخشدکه بتواند منافع ملی را بر منافع جوانب بين المللی ذيدخل در امور افغانستان 
در جامعه نيز از همين ريشه بنيادی واضح است که سبب اساسی طفره رفتن از آوردن اصالحات 

از . يک دولت ملی را در افغانستان بيشتر از پيش برجسته می سازدفقدان  و مساله ،آب می خورد
 ساختار به يک می تواند به مثادولت ملیموضع نيروهای ذيدخل در قضايای افغانستان، فقط 

باشد و به مثابه جزيی از آن مورد توجه پيگير و حمايت نظام جهانی سرمايه داری شامل  ،مدرن
در ابعاد گوناگون چون افغانستان . قرار گيردجامعه بين المللی به معنای واقعی آن، متداوم 

در راستای ، لذا آوردن اصالحات فاقد اين ساختار استی  سياسی و اقتصاد ،اجتماعيفرهنگی، 
منافع ملی مردم افغانستان نيز در اجندای اين کشورها نمی تواند به صورت سيستماتيک و تدوين 

  .يافته جا داشته باشد
 

 اهميت فوق ملی و جهانی ازهای  وعملکرد دولت در مقياس ساختارافغانستان، شرايط کنونی در 
مانند بسياری از دولتهای آسيا، نيز ن دولت افغانستااز اين رهگذر،  .هستندالعاده ای برخوردار 

 که با دولتهای ی را می نماياند از دولتهای مدرن پسااستعماری شکل خاص،افريقا و امريکای التين
 در يی مانند افغانستان،ها دولت.  و جاپان تفاوت دارندی، امريکای شمالیصنعتی اروپای غرب

 ضد و نقيض بودن ی ها درامد اين وابستگپي و دارنده وابستماهيت  ،بندی اجتماعی مدرن صورت
 ی اجتماعیبند  از صورتی بخشه مثابه بی، پسااستعمار هایدولت. بازتاب می يابد آنها یساختار

د، به بخشنانکشاف در وابستگی به نظام حاکم سرمايه داری جهانی خود را تا  هستند مدرن مجبور
 ی را تقليد و يا پيروی صنعتي سرمايه دار که جامعه و مدل توسعه و يا تکامل جوامععنا،اين م
 و نه هم ،رديگی گونه تکامل، نه از دولت به صورت مکمل سلب مالکيت صورت م در اين. دننماي

، یدولت پسااستعمار. يدآ دوجوه بمی تواند  سياست جدا باشد ز که در آن اقتصاد ايیساخت اقتصاد
 ،ستراتيژيکا ی ميان گروه هایيا معامله گرداد و ستد و را برای  هچهارچوبشکل يک   جا دراين

ی هاه گرو. ، بخود می گيرد دارندی و نگهداشتن آن نقش اساسیابط دولت پسااستعمارودر رکه 
برای  اتو يا گسترش امکانری ق مشترک درنگهداي عالا که بهستندی  متشکل از افراد�کرمتذ
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 اينک با اتخاذ ، گروه ها در افغانستان اين57. پيوند يافته اندبا هم جديدهای بدست آوردن فرصت 
سياست قومی و تبارگرايانه که بر پايه محافظه کاری های سنتی استوار است، نه تنها راه را بر 

هرگونه اصالحات در جامعه بسته اند، بلکه در تالش اند تا آنچه را مردم افغانستان در پنج تحقق 
 دادن قربانی های فراوان بدست آورده اند، نابود بعد ازبه کمک جامعه بين المللی، و سال گذشته 

طرح ايجاد دستگاه قرون وسطايی امر به معروف و نهی از منکر، و يا برخورد دستگاه . سازند
استبدادی و النه جاسوسی کی جی بی که اينک در اختيار دستگاه های جاسوسی غربی قرار گرفته 

اين برخورد  58.گرايانه است  ارتجاعی و عقباست با رسانه ها، بيانی روشن از اين تالش های
گرا و  عقب ، استبدادی،از چگونگی برخورد حاکميت قبيله ساالرسيستماتيک نمونه بدون شک 

به  ،استبر اريکه قدرت دولتی تکيه زده ضد اصالحات را که به کمک نيروهای نظامی خارجی 
. نمايش می گذارد  

 
 گرفتن در خدمت کشورهای غربی با قرار ،ات افغانستانحاکمان در نهاد مستبد و در ظاهر دموکر

 آزادی ،در عملاما ، هستند در لفظ به دموکراسی وفادار ،دموکراسیوفاداری به اصول مدعی 
ين ا می دانند که اينها .ی تحمل می کننددشوار به  که اساسی ترين اصل دموکراسی است رابيان
 می گستراند، و به همان تناسب پايه های  را در جامعهاتانديشه اصالحهای ريشه  ،اصل

 از ممکنی هر شيوه  تا به می ورزند لذا تالش .می سازدزورگويی و استبداد را کم زور 
 جلوگيری ، که در آن کار به اهل آن سپرده شود،ااصالحات در راستای ايجاد اداره ای موثر و کار

مردم را که در هويت رسانه های  مشروعو يگانه مجرای ابراز خواسته ها و احساسات کنند 
مستبد و انحصار حاکمان . نظارت خود داشته باشندتحت  و آن را ،مستقل شکل يافته است ببندند

، هراس دارندافغانستان بويژه از رسانه ها و آدم هايی که فکر و انديشه مستقل داشته باشند طلب 
ها را  ت آنا از فساد و جنايی هاي گوشهیگاه  گاهی مستقل در اين مياناز رسانه هاعضی چون ب
پيش نويس  ، چندينسقوط رژيم طالبان تا اکنونبر همين مبنا است که از زمان .  نمايندافشا می

کشور به دلخواه خودشان آزادی بيان را در شکل و شمايل تا نموده اند قانون برای رسانه ها تدوين 
نک با اصل اساسی دموکراسی به معنای حاکميت سنت و قبيله را که ايبار ديگر ، و رقم زنند

 جامعه ی متداوم، در عمل،اين تالش ها. نمايند تسجيل ،آن در تضاد قرار گرفته استعاصر م
 که در صورت ،جديدی قرار داده استهای کوچک و نوپای مدنی افغانستان را در برابر چالش 

بکشاند و تجارب تلخ دوره   مذهبی-غفلت ممکن است بار ديگر کشور را به قهقرای نظام پوليسی
 و ،دیاهجرهبران ، حکومت خون و راکت فاشيستی حزب دموکراتيک خلقتيپ های حکومت 

  .زنده سازددر ذهن انسان قرون وسطايی طالبان را و فرهنگی رژيم اختناق سياسی 
 

 می بايد تدريجی باشد، و از تحميل  در دستگاه دولتمبرهن است که تطبيق هر گونه اصالحات
 نشان می دهد نتجربه کشورما. دگردخشونت برای آوردن تغيير و دگرگونی سياسی خود داری 

نش سياسی و اجتماعی نزد مثمر نيست، و شيوه های خشونتبار ُککه باشد شکلی خشونت به هرکه 
می اين نيروها ی اساسی ترين خواسته . استبوده مردود خواه و مترقی همواره  نيروهای آزادی

                                                                          
.2006 فردا، جون سايت انترنتی. دکتر کبير ميری، دولت و مشکل ملی شدن آن در افغانستان 57  

، گزارش سايت انترنتی کابل پرس، 1385 جوزای سال  بيست و پنجمپنجشنبه اخبار روز ژورناليستان کشور تهديد می شوند،   58
2006.06.15  
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در سرنوشت همگانی عامه مردم و مشارکت  ،در ادارهل مردم ساالری واصيابی به دستتواند 
برخاسته از و مجرد ای خود يکی از حقوق جهانی بشری است، نه انديشه اين  که شد،ابجامعه 

گيری در  سهم. حرکت نوين سياسی در افغانستان نبايد از اين حق به آسانی بگذرد. فرهنگ غربی
خود به مثابه هدف بنيادی در راستای شکوفايی ت در تعيين سرنوشت و مشارکدولتی قدرت 

بر نيروهای روشنگر است تا اين اهداف را به . داردخصلت آزاد بشری  ريشه در ،اجتماعی
فراموش بايد ن اما .اساسی ترين خواسته های سياسی امروزين مردم در سراسر کشور مبدل نمايند

. توان آن را وارد کرد و يا به زور برچه بر مردم تحميل نمودکه دموکراسی کااليی نيست که بکرد 
به صورت تدريجی از طريق معرفی  فکری جامعه است که بايد دستآوردهایدموکراسی جزيی از 

و سنجيده  های عقالنیآزمون از طريق و  ،اصالحات بنيادی در فرهنگ، سياست و اقتصاد جامعه
برای چنين چيزی . مردم مبدل گرددزندگی به نهاد  و ،فراگرفته شوددر روند کنش اجتماعی 

راه دور و درازی را در پيش دستيابی به اين آرمان ممکن است، ولی در افغانستان تا هرجامعه ای 
، انعطاف پذيری  سياسیحوصله مندیبدون شک، رسيدن به اين اهداف و آرمانهای انسانی . داريم

را در گزينش کنش های  ی پی در پی اجتماعی، و آزمون هاین سنجش و بازسنجش عقالفکری،
. سياسی و اجتماعی ايجاب می کند  

***** 
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7 
 نياز به نگره های نو 

 
 فقر فکری 

 اينک در ،وضعيت سياسی افغانستان با تاثير پذيری از وضعيت توفانی روندهای سياسی جهان
شور نيز بسان در اين ک.  سير می کند،راستای دگرگونی های ژرف تاريخی و سرنوشت ساز

قرار دارند، موج ابرقدرت امروزی مستقيم سياست های تک حمايت تحت کشورهای ديگری که 
 و اکثريت مردم خواستار تغيير و ،نارضايتی ها از وضع موجوده رو به گسترش نهاده است

بر سر دوراهه ای بسيار خطرناک اينک افغانستان . هستنددگرگونی های مثبت در زندگی شان 
با مخالفت زير پوشش از يک سو نيروی ارتجاعی و قرون وسطايی طالبان . گرفته استقرار 

، در حال نيروگيری است، و از سوی ديگر، نيروهای مترقی و اکثريت مردمان افغانستاننوگرايی 
 در ،را با گوشت و پوست خود آزموده اندافراطی گرايان   درد و رنج سياست های اسالمطعمکه 

 ، پيدا کردن راه حلی عقالنیوچاره جويی در پی و  می برند،ده ای نامعلوم بسر از آينتشويش 
در اين ميان تعداد کثيری وادار گرديده . تالش می ورزند ،برای بحران زندگی در سرزمين شان

اند تا از سازگاری و همراهی با حرکات ناسنجيده حکومت و نظام کنونی ابا ورزند، و از سر 
ايستادگی و مخالفت کنند، و برای غيرفعال، ولو به صورت  ،روال سير حوادثناگزيری در برابر 

افغانستان نيز بسان بسياری کنونی اوضاع . برقراری عدالت اجتماعی دست به کنش سياسی بزنند
کشورهای ديگر، بروز و سازمانيابی گسترده تر کنش ها و حرکت های سياسی ای که در پی از 

 جهانی، سطحاين در حالی است که در .  ناگزير گرديده است،ل باشنداصالحات بنيادی و راديکا
نيروهای اصالح طلب، به خصوص در امريکای التين، به پيروزی های قابل مالحظه ای دست 

برنامه های اصالحی .  و در حال قوت گرفتن و قوام سازمانی و تشکيالتی می باشند،يافته اند
کم از کم کاهش سلطه امپرياليستی يا  و ،ستقالل اقتصادیبسياری از اين حرکت ها زمينه های ا

قراری ضد   برای نخستين بار تب و بیاينک بعد از پايان جنگ سرد،. جهانی را دنبال می کند
سلطه طلبی های امپرياليستی به گونه همزمان و در همه جا، چه در کشورهای پيشرفته و چه در 

ويژگی اين فصل تاريخ بشری آن .  وجود کرده استارظه ا،شته شده اندهداگنکشورهايی که عقب 
تالش . نمی باشندشده استثمار صرفأ است که اين جنبش ها محدود به طبقه خاص و يا بخش های 

 ميان طبقات و -بناميم " کالسيک" نه تنها در مبارزاتی که ما می توانيم آن را ،خواهانه های آزادی
 بلکه طيف -ارند و آن هايی که بهره برداری می کنند ملت هايی که مورد بهره برداری قرار د
 همچون ، که برای اهداف گوناگون اجتماعی و انسانی،های گسترده تر اجتماعی را در بر دارد

 و رفع ،حفاظت از محيط زيست، عدالت اقتصادی، مراعات حقوق بشری، تامين حقوق زن
. تبعيض مبارزه می کنند  

خواهی را دنبال می کنند  ان که خواسته های دموکراسی و آزادیحرکت های نوين سياسی افغانست
 ،نوپا را فلج ساخته استهای  اين حرکت آن چهاما . هستندنيز در حال شکل گيری و انسجام 

برای کنش حساب شده ، تاکتيک های عملی و ستراتژی سياسی  روشنکمبود خط مشخص فکری
وم فقری است که همواره دامنگير حرکات و  تدا،هاين فقر انديش. در عصر نوين جهانی است

از نيمه های سده گذشته، به ويژه در سی . استوده مبارزات روشنگرانه و روشنفکری افغانستان ب
سالی که مردم افغانستان درگير ستيزه بوده اند، اسطوره های ايديولوژيک وارداتی در افغانستان 
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اينک .  خريدی برای آن ها باقی نمانده است و ديگر بازار،يکی پی ديگری متالشی گرديده اند
 از هر ،ضرورت ايجاد انديشه های بومی و نوی که با واقعيت های جامعه همخوانی داشته باشد

 از اين را نيز می دانيم که افکار کهنه گرا و محافظه کار. زمان ديگری بيشتر احساس می گردد
وارد صفوف حرکت نوين ی نو نمی توانند برای توليد انديشه هاتوانايی و امکانات الزم نظر 

 ديگر توان ياری رسانيدن به روند  آنها.دموکراسی خواهی و اصالح طلبی افغانستان شوند
دموکراسی مشارکتی و تالش های صلح خواهی و همزيستی انسانی را در محيط زيستی سالم از 

 را ايجاب می کند که قيتو خالدست داده اند، چون که رسيدن به اين اهداف وسايل نوين فکری 
. ستانيروهای محافظه کار و کهنه انديش فاقد آن   

 جايی ، سياسی حاکمنخبگاناخير نشان می دهند که در رده برگزيدگان و يا يان رويکردهای سال
می توانست حرکت نوين دموکراسی و آزاديخواهی را که  ،برای ابتکار و خالقيت باقی نمانده است

کشور اين ديگری را در جامعه ی بسا پيچيده تاريک جامعه شناختی ايای  تا زوياری رساند
از . زدگی اجتماعی را در باهمی با آن جستجو کنند  و راه های برون رفت از بحران جا،دريابند

مدعيانی نيز در صفوف نيروهای حرکت نوين دموکراسی خواه وجود دارند که با ديرباز به اينسو، 
مل و درنگ فکری از مواضع قبلی شان خيز برداشته و به دنبال أون تفرصت طلبی آشکار و بد

اين گروه از همان آوان دسترسی به اهرم های قدرت، با خيانت به . امپراتوران فاتح روان شده اند
موکراتيک اکثريت مردم افغانستان، اينک دنباله روی بی چون و چرا و  دآرمان های انسانی و 

 جديد خويش مبدل ساخته اند، بی خبر از آن که بازار اين متاع نيز رو محافظه کاری را به مذهب
 و مردم افغانستان در شناخت دورويان سياسی از مهارت کافی برخوردار ،به کساد گذاشته است

خواهی در افغانستان با چالش های  در چنين وضعيتی، حرکت نوين دموکراسی و آزادی. هستند
مواجه و انديشه زايی التی، و چه در گزينش راهکردهای فکری  چه در سازمان يابی تشکي،جدی

 ی در حال چاره جويی و پيدانمودن استراتژي،می باشد، و در بستر گونه ای از بن بست فکری
.برای کنش سياسی عقالنی در کشور قرار دارد  

راسی ايديولوژيکی حرکت دموکالی  خ،پرسشی که در اين ميان می تواند مطرح گردد اين است که
و آزاديخواهی را در افغانستان چه بديلی پرخواهد کرد؟ واضح است که يافتن پاسخی معقول و راه 

تجربه کشورهای جهان با تجربه افغانستان متفاوت . برای اين پرسش کار آسانی نيستدقيق حلی 
فرارسيده زمان آن . است، و نبايد بار ديگر به فکر نسخه برداری ساده انگارانه از ديگران باشيم

است که حرکت نوين سياسی با گزينش راهکردهای عملی از طريق بحث و گفتمان آزاد، و با 
 چهارچوبمطالعه فرود و فرازهای حرکت های اجتماعی و سياسی پيشين در درون کشور، 

البته اين بدان معنا نيست که به ديدگاه های . يابد و به آن سامان بخشدبفکری مورد نظر خود را در
تقدانه و آموزشی ناشی از تجارب ديگران کم بها داده شود، چه دنيای امروزين چنان به هم من

داری را با برهنگی تمام به نمايش ه سرماينظام   معاصر،پيوسته است که به تعبيری دهکده جهانی
. دنمی تواند باشافغانستان نيز از دايره نفوذ فکری و تجربه اجتماعی اين دهکده بدور . می گذارد

در اين بستر جهانی، هر جامعه ای به صورت ناگزير از محرکه های مشابه اقتصادی و اجتماعی 
 اين تاثيرات بيشتر از پيش در عرصه هايی از .در سياستگزاری های جهانی متآثر می گردد
ازاينرو، حرکت .  قابل درک و لمس می باشندهستندفعاليت بشری که متکی به اطالعات و دانش 

خواهانه در کشور نبايد خود  نگرانه طرفدار دموکراسی، و کنش های سياسی نوين آزادیهای روش
و دسترسی  دانش ،د، که بدون شک در عصر کنونینرا از دسترسی به دانش ديگران محروم گردان

.درت استبه آن به معنای ق  
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به ويژه جايگاه گفتمان حدود و ثغور تغييرات استراتژيکی در گرايشات راديکال آزاديخواهانه، 

با  ،در سه دهه اخير و تماميت محيط زيستی ،برجسته کنش های طرفدار دموکراسی مردمی
اين دريافت های با در نظرداشت . همراه بوده استدانشی انکشاف دريافت های نوين تجربی و 

ا  همراه ب،، اصل انسانگرايی و خردباوری ماواقعيت های دشوار سياسی در کشورنوين جهانی و 
برای  ،پذيرش جايگاه متوازن انسانيت در نظام پيچيده طبيعت، حد اقل در آينده نزديک و ميانه

به مثابه محور اساسی فکری کارآيی خواهد حرکت نوين دموکراسی و آزاديخواهی افغانستان 
، تالش ها و انديشه های کنشی حرکت نوپای سياسی افغانستان به صورت ديدگاهدر اين . داشت

در راستای قراردادن زندگی انسانی همه شهروندان کشور در باهمی برادرانه، و اقتباس طبيعی 
 های انکشافی متوازنی که بتواند بقای حيات و رفاه انسانی را در توازن و تداوم چهارچوب

 طيف های ديدجزئيات اين نگره از البته که . روندهای زيستبومی تامين کند، شکل خواهد گرفت
 مورد عملی با درنظرداشت خواسته های فوری و استراتژيک عرصه های  و،یمختلف اجتماع

.    متفاوت خواهد بود، در مناطق مختلف کشوراين طيف هاعالقه   
 

اين نظريه در کليت خود بازتابی از درک عقالنی و انسانگرايانه تضاد اساسی عصر نوين جهانی 
بقای تمدن آن مطرح است، و از سوی  از يک سو انسانيت و ،نگرش فکریدر اين . شدن است

 که کليت حيات را بر ،داری  نيوليبرالیه ديگر شيوه های توليد و مصرف بی رويه در نظام سرماي
نگرشی، رقی در افغانستان با اقتباس چنين نيروهای مت. روی زمين به تهديد مواجه ساخته است

فراوانی را امکانات همچنان و خود، شناخت چالش های فراراه فرصت های بيشتری را برای 
از سوی ديگر، . به دست خواهند آوردونی های بنيادی در جامعه گآوردن تغييرات و دگربرای 
در محدوده های عينی مناسبات اقتصادی حاکم در جهان جستجو نه تنها ا مشکالت خود را  اينها

 شناسی، اخالق، فرديت، کرد، بلکه آن را در بستر و محدوده های ذهنی نهفته در فرهنگ، زيبايی
در اين جا ما تنها با . يافتدرمی توان نيز وحتا قلمرو روانی انسان های باشنده اين سرزمين 

در حقيقت چنين ، که طبيعتی مجرد از جامعه، و جامعه ای مجرد از طبيعت سر و کار نداريم
سانی به طبيعت می بينيم، ما فقط از زاويه ديد اندر اين نگره، . باشدداشته چيزی نمی تواند وجود 

چون می دانيم که بدون دريافت های ذهنی انسان، طبيعت نمی تواند مفهومی بيشتر از ذات خودش 
به مثابه يک وجود می و  در باهمی کلی ،ما هر دو طبيعت و انسان را ،ديدگاه اين از. داشته باشد

. ان را جزيی از طبيعت می دانيمپنداريم، و انس  
 

کالسيک، انسان هرگز بر طبيعت سرمايه داری های ايديولوژيک سوسياليستی و خالف باوربر 
ر روان کنونی نظام توليدی چيره نخواهد شد، با آن که نظريه پيروزی انسان بر طبيعت کماکان ب

البته .  ياری می رساند، و به تشديد تضاد اساسی ای که قبآل آن را مطرح کرديم،حاکم تسلط دارد
مفکوره تسلط بر طبيعت از اصل ديدگاه هايی مبنی بر برتری و تسلط   "، اساسمی دانيم که در

 های سلسله مراتب اجتماعی بروز چهارچوبيک انسان بر انسان ديگر ريشه می گيرد و بعد در 
 حتا با از ميان ،همين ديدگاهبر اساس می نمايد، به همان سان که گروه برگزيده گان يا ايليت نيز 

از اينرو، تا فايق آمدن بر نگرش . 59" بر وجودش ادامه خواهد داد، اقتصادی نيزبرداشتن طبقات
، جامعه استفاده جويانه از طبيعت و تامين توازن ميان خواسته های انسانی و نيازهای زيستبومی

. تخواهد داش راه درازی در پيش انسانی  

                                                                          
59 Murray Bookchin, Ecology and Revolutionary Thought, 1964. 
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اس همه ساختارها و مولفه های  پايه و اس، بنيادیصورتچند و چون مناسبات انسان با طبيعت به 

شيوه های برخورد ما با جهان طبيعی ماحول، به ويژه از طريق . زندگی اجتماعی را شکل ميدهد
نهاد کار اجتماعی، حتا در ساده ترين شکل نظام اجتماع انسانی، به گونه مثال در مراحل ابتدايی 

به يقين، . زده اندشاف بشری را رقم بناهای سير انکزيرتشکيالت دهکده و يا قبيله، سازنده ترين 
 به مثابه ،ژرف و دامنه دار ميان سازه های طبيعت و زندگی انسانفقدان موازنه آنگاهی که ما با 

يکی از گونه های حيات در طبيعت مواجه می شويم، آنهم در حالتی که اين ناموزونی بتواند ادامه 
در چنين . هستندمی خوريم که پاسخ طلب حيات انسان را تهديد کند، به پرسش های زيادی بر

 بايد دريابيم که اين ناموزونی چه گونه بروز کرده است، مقصود از واژه و یحالتی، ما ناگزير
 نظام جامعه ،چه تعاريفی می تواند داشته باشدطبيعت  ،در اين گفتمان چيست" طبيعت"مقوله 

در اين . ز اين گونه پرسش های ديگرانسانی از متن جهان طبيعت چه گونه سربرآورده است، و ا
ميان، پرسش های ديگری که به ناگزير مطرح می گردند به مسايلی چون اين که جامعه چه گونه 

خود را از مناسبات با طبيعت بيگانه می سازد، چه گونه و چرا نهادهای اساسی جامعه انسانی 
نموده،  بروز ،ه انسانی به خود آيدمانند حکومت، قانون، دولت، و حتا طبقات، پيش از آن که جامع

در اين جا کثرت سازه های . توجه دارندو از مرزهای غريزه و حتا سنت نيز فراتر رفته اند، 
 ،اجتماعی چنان باهمی و پيچيدگی پيدا می کنند که بروز پديده هايی چون مردمحوری، مردساالری

 ،ی توان با سازه های اقتصادی محضو بسياری از مناسبات فرهنگی مشابه آن ها را به دشواری م
60.کالبد شکافی و توضيح نمود  

 
 در اين جا بيشتر برای بازکردن گفتمانی مطرح می گردد که برای يافتن پاسخ به طرح نگره بديل

 تالش می ،، به ويژه در سه ده اخير بروز کرده استمبارزات مردمیبحرانی که در تيوری های 
مارکسيزم متداول و يا ايديولوژی اين بحران ظاهرآ از نظر  "چنين به نظر می آيد که. ورزد

در اين که  ی بن بست61." های تيوريکی سوسياليزم پرولتاريايی غير قابل حل استچهارچوب
، در حقيقت بازتاب عصری است که در آن نه تنها  است بروز کرده1950نظريه ها از سالهای 

ياليزم پرولتری مبنی بر اين که سرمايه داری در پيشبينی های تقريبآ همه نظريه پردازان سوس
ای جامعه جهانی به گونه در  به ناکامی انجاميد، بلکه بر عکس، نظام سياسی ،حالت مرگ است

انعطاف . عمل کندکه نظام سرمايه داری را قادر ساخت تا هرآنگونه که می خواهد  شکل يافت
ود که با هر گام خود را دگرگون می ساخت پذيری و قوت نظام سرمايه داری در اين عصر چنان ب

.  و با چيرگی شگرفی در شيوه های حاکميت، بر پايداری اش می افزود،و اصالح می نمود
، و با فروپاشی  گرديدشکست و باالخره زوال ايديولوژی سوسياليزم دولتی از همين عصر آغاز

 در افغانستان ناکرازدگرگونی ين سفانه موج آگاهی از اأمت. اتحاد شوروی به پايان خط خود رسيد
به داليل گوناگونی يا قابل لمس و درک روشن نبود، و يا بسيار دير و نا بهنجار می نمود، به 
طوری که حرکت روشنفکری افغانستان در طيف چپ تا اکنون نيز از درگيری متداوم با اين 

. دغدغه های فکری در رنج است  
 

پايه واقعيت های اقتصادی و اجتماعی جهانی و بر بيشتر   کهبحث،مطرح شده در اين نظريه ی 
اصل های ايکولوژی يا زيستبوم شناسی اجتماعی استوار محلی از يک سو، و از سوی ديگر بر 

                                                                          
60 Ibid همانجا  
61 Murray Bookchin, Reflections: An Overview of the Roots of Social Ecology. Harbinger online 
magazine, Spring 2003.  
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.  قرار گيردبحث می تواند به مثابه بديل ايديولوژيکی در کنش سياسی نوين افغانستان مورد ،است
" تيوری الزامات اقتصادی"باشد به ناکامی پاسخی  اين بديل در عصر نوين جهانی می تواند

 که نه سوسياليزم ، و پيدا کردن راه حلی برای مسايل بسيار حاد اجتماعی عصر حاضر،مارکس
بشريت بيشتر ، اينک.  و نه نظام سرمايه داری نيوليبرالی می تواند به آن ها پاسخ ارايه کند،دولتی

ثرات آلودگی ها، ويرانی محيط زيست شهری، ترکيب مواد مانند اپديده هايی با از هرچيز ديگری 
 چالش باو مهمتر از همه زهری در غذای مصرفی، حق انسان برای داشتن محيط زيست سالم، 

اينها مسايل حادی استند که انسان . استروبرو حقوق اساسی بشری و عدالت اجتماعی های فراراه 
 گوشه های عقب افتاده روی زمين به چالش امروزين را، چه در کشورهای پيشرفته و چه در

 می توانند به مثابه مولفه های مشترک ساختاری در برابر تالش برای ، و بدون شکگرفته اند
يافتن پاسخ و ناگزير به حرکت های روشنفکری در جهان  .بهبود زندگی بهتر انسانی پنداشته شوند

مه سياسی اين نيروها نمی تواند از پاسخ به ، و برناهستندراه حل های عقالنی برای اين چالش ها 
حرکت روشنگرانه و نوپای دموکراسی در افغانستان نيز نمی تواند خود را . اين مسايل طفره رود

 مبرا ،گره خورده استسرزمين از درگيری با اين مسايل که به صورت پويا با حيات مردمان اين 
. دنبدا  

 
 از اين پديده ها یيک  روال عملکرد هر،ه در می يابيم کهدر نگاهی دقيق تر به چالش های ذکر شد

 آوردن و ،در شکل دهی جامعه و انکشاف فرهنگی آن اثرات ژرف اجتماعی و اقتصادی دارد
نحوه . های مختلف ايجاب می کندعرصه اصالحات را در شيوه های کنونی کردار اجتماعی در 
 ختار فکری و تشکيالتی آن را از ظرفيتنگرش حرکت نوين سياسی به اين مسايل می تواند سا

در تاريخ فرصت امروزين در اين زمينه ها . جهانی برخوردار سازد خواهیعدالت های نوينی در 
کم توجهی و بی شکی نيست که افغانستان بی سابقه است، و و روشنگرانه مبارزات روشنفکری 

.  بودمی تواندرمقی در برابر آن ضايعه ای تاريخی   
 

برای حرکت سياسی نوين در روشن  پيدا کردن خط فکری یدر جستجو يیتنهام، ما به با آنه
مردمان زيادی در سراسر جهان با آزمون نمودن راه های مختلف مبارزه بلکه نيستيم، کشور خود 

 تا کنون نظريه ای ،در مقياس جهانی. باشند در حال ساختن الگوهای کنشی خودشان می ،سياسی
شيوه  به وجود نيامده است که می شد آن را به مثابه الگوی رهنما در تعويض فراگير برای همه

 و بر اساس آن جامعه خود را در مسير دستيابی به خواسته ،سياسی بکار بست امروزين کنشهای 
 به وجود نيز نخواهد آمد، چه جوامع مختلف الگويیچنين . ياری نمودآن واهانه خ های آزادی

 که پاسخ های خاص خود هستند سازه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی دارای شرايط مختلف و
فوری های  از ضرورت ،همبا نياز به ابتکار فکری و کنش عملی در موازات . را ايجاب می کنند

و فعاالن اجتماعی روشنفکران . آفرينش نظريه ای ويژه و بومی برای کشور سرچشمه می گيرد
.  چنين نظرياتی را با آزمون ها و بازنگری های پی در پی بيآفرينندافغانستان توان آن را دارند تا

 در افغانستان بايد دقيق و در پيوند  خواهیشکل دهی مجموعه نظريات حرکت نوين دموکراسی
در اين روند می بايد تجارب و نظريه های . پويا و متداوم با تجربه اجتماعی آن صورت پذيرد

 هر تجربه و عمل ،اما در اين جا.  جدايی ناپذير شکل يابندمورد نظر، هر دو بسان يک کليت
سياسی و اجتماعی مورد نظر نيست، بل که فقط تجارب و کنش هايی شفاف و مسئوليت پذير 

کليت کنش سياسی حرکت نوين نمی .  که سرانجام برای اکثريت قابل پسند واقع خواهند شدهستند
 و ،ت شهروندان از طريق تالش برای ايجاد اصالحاتمين منافع اکثريأتواند به جز در راستای ت
آوردن تغييرات مثبت در زندگی مردم . ادی در نهادهای قدرت شکل يابديمعرفی دگرگونی های بن
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 محور ، زدايش فقر را برای بهبود بخشيدن به زندگی همه در برخواهد داشت،که در گام نخست
به در اين راستا که  مجموعه نظرياتی ،يقتدر حق. اصلی هر گونه نظريه فکری می تواند باشد

بديل معقولی برای نظام کنونی در جامعه پسا استعماری يک کليت خواهد توانست صورت 
ی که  در معرض قضاوت عامه مردم،برای پذيرش و يا رد، بايد قبل از همه افغانستان ارايه نمايد

 به صورت محلی در عمل به آزمون  و معقوليت آن،گيرد قرار زندگی شان از آن متاثر خواهد شد
.گرفته شود  

راه  ،هواضح است که هنوز اول کار است و تا رسيدن به آرامش بعد از توفان در اين فصل مبارز
خواهانه معاصر جهانی را در هر   جنبش های آزادیآن چه. دور و درازی در پيش خواهد بود

. با همبستگی جهانی استها آن خودجوشی و محلی بودن همزمان ،کشوری ويژگی می بخشد
  .نيروهای دموکرات و اصالح طلب در افغانستان نيز همين روال خودجوشی را دنبال می کنند

سبب اين که گروه های کوچک ولی همفکر تا هنوز نتوانسته اند از يک ساختار واحد تشکيالتی و 
 مهم است و می آن چه ميان اما در اين. نيرومند برخوردار گردند، نمی تواند به غير از اين باشد

 جستجو و پيدا نمودن راه های بيان و ارايه اهداف و شاخص های اين ،بايد به آن پرداخته شود
برای تسريع روند پيوستگی اجزا در يک کليت . استآن  با اجزای ساختاری ينحرکت نو

روهای متعهد به در هماهنگی با طيف وسيعی از نيزمينه  در اين  هاساختاری، الزم است تا تالش
نبايد اجازه داد تا نيروی آزاديخواه در بستر . آزادی و دور از تمايالت جدايی طلبانه صورت گيرد

 و بار ديگر ميدان ،حل گرددمتالشی و  نام های مختلف تحت ،تنوع و دگرانديشی های طبيعی
الش جدی ای که چ. مذهبی خالی بگذارد -سياسی و مستبدين  سنتیمبارزه را برای محافظه کاران

آزاديخواهی و انسانگرايی قرار دارد اين است که بايد خود را به جامعه راه  فعاالناينک در برابر 
اجتماعی و سياسی ممکن تحوالت در  موضع خود را تعريف نمايند، نقش خود را ،بشناسانند

 مدنی �معتوضيح دهند، و جايی را که در سلسله مراتب مبارزات اجتماعی در ميان انبوه جا
درايت خود به رهبری اعتماد مردم را در مهم تر از همه، بايد  .احراز می کنند روشن سازند

. بدست آورندبه سوی ترقی و آزادی  اجتماعی حرکت کلیعقالنی و سنجيده شده   

 مبتنی بر ،در يک کالم، حرکت نوين می بايد روی ايجاد روايت خودش از نظام دلخواه اجتماعی
ی ابرای همين منظور است که ما به مجموعه .  آزاديخواهی کار کند و آن را بيآفرينددموکراسی و

البته نظريه هايی که فراگير باشند و بتوانند به مسايل حاد . از نظريه های سياسی نياز داريم
در حرکت نوين دموکراسی . اجتماعی و خواسته های تاريخی مردم عادی پاسخ ارايه کنند

 و در رابطه نزديک ،به گونه دقيق به چنين نظرياتی دست خواهد يافت که آن را زمانیافغانستان 
و تاريخی جامعه و حرکت های آزاديخواهانه پيشين سامان معاصر و تنگاتنگ با تجارب عملی 

 و ناکامی ،نبايد حتا برای يک لحظه نيز انديشه ها، چالش ها، کاميابی ها.  و سازگاری بخشد،دهد
 ناديده ،هايی را که به شگوفايی زندگی انسانی در اين خطه باور و تعهد داشته اندهای مبارزات آن

ها و برد بدون تحليل و شناخت عقلی راه،حرکت نوين آزاديخواهانه. انگاشت و يا به آن کم بها داد
.  روزنه ای نخواهد يافت و دست آوردی نخواهد داشت،مسير پيموده تاريخی  

 جایگاه مارکسيزم
اين پرسش که آيا هنوزهم جايی برای نظريات مارکسيستی در پيشبرد اهداف سياسی و پاسخ به 

بکارگيری اين نظريات در کنش های سياسی افغانستان باقی مانده است يا خير، بسيار بجا و 
 در اين مساله يکی گو چه گفت. و پاسخ به آن کار آسانی نيست،طرح اين پرسش. بااهميت می نمايد
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 ميان پيروان حرکت های افراطی چپ در کشورهای جهان سومی است، که برخی از ممنوعات در
به هر صورت، فرض در . از پيروان اين ايديولوژی در افغانستان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند

 اگر از يک سو جايی برای بحث گسترده در اين زمينه باقی ،اين نبشته بر آن نهاده شده است که
سازنده را در اين برهه برای باززايی و تجددطلبی فکری در ميان گوی از کم گفتنمانده باشد، کم 

نسل جوان آزاديخواه و دموکراسی طلب کشور خواهد گشود و اين تابو را در مباحث فکری ميان 
. آن ها خواهد شکست  

 
 که بعد از آغاز تنش های جهانی به امر ،در ميان رهبران جنبش مارکسيستی، فقط تروتسکی

ستالين به قتل رسيد، می پنداشت که اگر قرار بر آن رود که بربريت بر جهان حاکم گردد ا
، می بايد بر )مقصودش از کاپيتاليزم فاشسيتی بود که در پی تسلط کامل بر جهان می جنگيد(

 نگره ،تجديد نظر کنيم، و در موازات با آناست، تمامی توقعاتی که مارکسيزم در ما بر انگيخته 
اينک با سپری شدن بيشتر از نيم سده . اريخی نوين ايديولوژيکی را برای مبارزه برگزينيمهای ت

از آن روزگار، سوسياليزم دولتی پرولتری در برابر چشمان نسل ما به فروپاشی و زوال گراييده 
تيوريسن خيلی وی است، و تاريخ بر بيشترينه پيشبينی های هشداردهنده تروتسکی، با آن که 

برخالف توقع بسياری، نه فاشيزم يا .  در نگرش به سير تاريخ بود، صحه گذارده استخوشبين
بربريت از بستر جنگ جهانی دوم برخاست، و نه هم سوسياليزم دولتی پرولتری توانست به 

 از ميان ،بلکه مبارزين و باورمندان به مارکسيزم با شگفتی تمام دريافتند که. پيروزی نهايی برسد
داری ليبرال بود که توانست با ايجاد دولت رفاه و ه سرماياين جنگ جهانی دوم، دود و آتش 

 در بيشتر کشورهای اروپايی و اياالت متحده امريکا به ،گستردن نهادهای دموکراسی بورژوازی
سرمايه داری ، حاال اين هابا اين پيآمد.  خود را تکامل بخشد،پيروزی نايل آيد، و با گذشت زمان

.به حاکم بالمنازع مبدل گرديده استمسلط و بر نظام اقتصادی و سياسی جهان است که  نيوليبرالی  

به دنبال جنگ جهانی دوم، نظام سرمايه داری از نظر تجربه تاريخی در بستر مناسبی که جنگ 
سرد فراهم آورده بود، توانست با استفاده از جوی که زمينه انديشيدن و تفکر در مسايل اجتماعی 

نظام سرمايه داری ليبرالی در اين مدت توانست .  خود را پايداری و ثبات بخشد، می ساخترا مهيا
خودش را چنان باثبات سازد که از وقوع هرگونه بحران عميق اقتصادی و اجتماعی جلوگيری 

موازات اين سيستم، مارکسيست های خودساخته روسی، برخالف ماهيت نظريات به . کرده بتواند
، نظام ديوانساالرانه مرکزيت گرا، تماميت خواه، و برنامه ريز را مرتبه و مارکس و انگلس

 می توانست فقط که ،ترقی و پيشرفت را چنان ارايه کردندمقوله های فضيلت اجتماعی بخشيدند، و 
 بر اساسات فرهنگ ميکانيکی که ،های سنگين صنعت و فن آوریمجموعه اليه با تصاويری از 

در جريان جنگ سرد، چپ نوين که بيشترين ويژگی های .  باشدبل درکاستوار بود، قاشهری 
چپ کالسيک را در خود نگه داشته بود، مجدانه تالش می ورزيد تا به جای بحران انقالبی مبتنی 

که ديگر ساقط شده بود، بحران فرهنگی " ،نظريه الزامات اقتصادی نظام سرمايه داری"بر 
 اين 62.به ناکامی انجاميد، و خود در اين بحران به انحالل گراييداما اين تالش ها نيز . بيآفريند
ساالرانه در قلمرو گسترده اتحاد شوروی و   که همزمان با مهندسی اجتماعی ديوان،تالش ها

 ، با سقوط و فروپاشی اتحادشوری به ناکامی انجاميد،کشورهای قمر آن روی دست گرفته شده بود
. نقطه پايان گذاشتو بر اين طرز تفکر برای هميشه  

                                                                          
62 Murray Bookchin, Reflections: An Overview of the Roots of Social Ecology. Harbinger, Spring 2003. 
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نيوليبرالی حاکميت خود را بر سرمايه داری نظام ی پايگاه نظام سوسياليزم دولتی، فروپاش به دنبال
نظام اقتصاد . جامعه چنان ژرف و گسترده ساخت که در تاريخ نظام سرمايه داری بی نظير است

 همچون نظام ،داریه ل سرماينيوليبرالی در همين عصر توانست تا به همه بقايای نظام توليدی ماقب
 در سراسر جهان پايان بخشد، و ،و کسبه کاریهای شاهی نيمه فيودالی متکی به اقتصاد دهقانی 

 شرکت های بزرگ چند مليتی، رجای شان را با نظام های وابسته به سيستم های توليدی متکی ب
کااليی شدن در عصر حاضر،  . و اتوماتيک شدن روند توليد پر نمايد،توليد کتلوی، ميکانيزه شدن

کل روند توليد و فرهنگ جهانی، و باالخره ايجاد گونه ای از انحصار در سيستم اطالعات همگانی 
 جهانی را در هر گوشه و کنار جهان �توانسته است تا دسترسی بدون چون و چرای نظام سرماي

با رخداد يازده . نمانده استافغانستان نيز از برخورد با اين موج تاريخ بی بهره . تامين نمايد
 نظامی –سياسی گونه ای از قيموميت  که سقوط نظام قرون وسطايی طالبی و 2001سپتامبر 

در پی داشت، کشور ما اينک دربست در معرض روند تحت لوای سازمان ملل متحد افغانستان را 
در مدت کوتاه . است مطابق به طرح های نظام نيوليبرالی حاکم بر جهان قرار گرفته ،دولت سازی

اقتصاد و فرهنگ مصرفی در اين کشور عقب مانده به گونه ای در حال جلوه های چند سال، 
 اينک به غير از ترياک و هيرويين، کاالی ديگری را بر نمی ،توسعه است که در عرصه توليد

بازاری پر  در ،مصرف بی رويه با استفاده از پول های خيرات بين المللی و حاصالت ترياک. تابد
ليون افغان از طريق دستگاه های يبيشتر از سه م. می يابد روز به روز توسعه ،از هرج و مرج

مخابراتی بی سيم و شبکه های کيبلی و ماهواره ای به نظام کااليی توليد شده در کشورهای ديگر 
. می گردد به گونه روزافزونی تشويق ،پيوند يافته اند، و اشتهای اين عده برای مصرف بيشتر  

 
، برخالف کليه توقعاتی که مارکس از روند تکامل نظام سرمايه داری داشت، ديگراز سوی 

پرولتاريا در عصر امروزين هم از نظر کميت تقليل يافته است، و هم از نظر آگاهی طبقاتی به 
ه به وضاحت ديده می شود که کارگران در جوامع پيشرفته سرمايه داری ن. تحليل گراييده است

تنها حس تعلق به طبقه معين خودشان را از دست داده اند، بل که خود را به مثابه بخشی از مالکين 
 تبادله سهامبخش قابل توجهی از اين کارگران به جمع سرمايه گذاران در بازارهای . می پندارند
ضح است البته پروا.  و توقعات اجتماعی شان به صورت بنيادی دگرگون گرديده است،پيوسته اند

که وضع زحمتکشان در جوامع رو به انکشاف از قرار ديگری است، و نمی شود آنها را در قالب 
از جانب ديگر، نگرش اين زحمتکشان به جامعه نيز . های کلی نظام اقتصادی امروزين جاداد

در موازات با . بسان نگرش کارگران جوامع پسااستعماری سالهای بعد از جنگ دوم جهانی نيست
 توقعات ،رگران کشورهای پيشرفته سرمايه داری، انقالب فنآوری در وسايل اطالعات همگانیکا

همبستگی طبقاتی در کشورهای سرمايه داری . اجتماعی اين گروه ها را نيز دگرگون ساخته است
 بر ضد ،تضعيف گرديده که کارگران خود در بسياری موارد در کنار نيروهای ارتجاعیبه حدی 
ی کارگری می ايستند و يا بر عليه کنش های اجتماعی در دفاع از صلح و يا محيط اتحاديه ها

 که جايگاه ی به مثابه مالکين کوچک-اين گروه ها منافع کوتاه مدت خود را. زيست قرار می گيرند
بر همبستگی طبقاتی با اکثريت زحمتکشان  -داران آينده می بيننده بعدی شان را در کلوپ سرماي

جايی را برای بکارگيری اين وضعيت ديگر  .ی روبه انکشاف ترجيح می دهنددر کشورها
.  شته استايديولوژی مارکسيزم کالسيک در کنش سياسی جهانی باقی نگذا  

 
 مبنی بر ناگزير بودن بحران و ،اينک در روشنايی نظريات گوناگون مارکسيستی و انارشيستی

گ جهانی ارايه شده است، در می يابيم که نظام داری، که در ميان دو جنه فروپاشی نظام سرماي
ت تر از هر زمان ديگری پايه های ساختاری اش  باثبا،داری به ويژه در پنجاه سال گذشتهه سرماي
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 که يکی از اساسی ترين ويژگی های اين نظام است بر ،نه تنها کااليی شدن. را تحکيم بخشيده است
 با کاربرد شيوه های انعطاف پذيری ،م سرمايه داریسراسر گيتی گسترده گرديده است، بلکه نظا

 و ،ای نيز جلوگيری کنده  توانسته است از بحران های دور،در مديريت و سياستگزاری ها
را دنبال می کنند، يک سره " بی ثباتی در نظام بازار"الزامی بودن مفکوره نظرياتی را که 

 هدور" خالف تمام توقعات ناشی از نظريه  بر،اين روند تاريخی. مشکوک و بی پايه ثابت نمايد
داری در روند تکاملی خود به نقطه ای می ه  مبنی بر اين که نظام سرماي،مارکس" های اجتماعی

اين اصل نظری يکی از که  –رسد که خود مانع پيشرفت و ترقی فنآوری و تکنالوژی می گردد 
در عمل  - به زوال سرمايه داری بودوجوه خيلی اساسی نظريات مارکس در باره نظام بيمار و رو

روال سريع نو آوری در فنآوری ها درست برعکس پيشگويی . به گونه ديگری ثابت گرديده است
مارکس را که اين نظام به زودی توان خود را در اختراع و ابداعات تخنيکی و دگرگونی های 

 و پيشرفت در فنآوری و تا جايی که مساله ترقی.  ثابت نموده است،ساختاری از دست می دهد
 ،در حقيقت.  بدون شک بسيار آفريننده بوده است،داریه توسعه صنعت مطرح است، نظام سرماي

 ،می کردنده گذاری و مشخص را نشان" بيمار" که اقتصاد ويژگی هايیاينک تمام سازه ها و 
ی پرولتری در پيشرفت پايان ناپذير فنآوری، نبود همبستگی و آگاه. معکوس از آب درآمده اند

 هستند اقتصادی، همه پديده هايی گسترده یاهکشورهای پيشرفته سرمايه داری، ناپديد شدن بحران
که بر اساس نظريه های مارکسيستی می بايد به گونه ديگری بروز می کردند، که چنين نشده 

. است  
 

کاهش  "، مثآلازارداری منوط خواهد بود به الزامات اقتصادی به  نظريه که مرگ سرمايحاال اين
ريات ارايه شده در جلد سوم کاپيتال مارکس است و به مثابه تعريف  که يکی از نظ-"نرخ سود

 ديگر قابليت - است ارايه گرديدهسرمايه داریويرانگری نظام  وتوضيح اساسی برای پديده خود
ی غير قابل  در عصر حاکميت سرمايه  داری نيوليبرال اينک و،نظری خود را از دست داده است

جنگ دوم جهانی نه بربريت فاشيستی را بر دنيا حاکم ساخت، و نه هم نظام يافتن پايان . درک است
اين عصر در حقيقت خالی ايديولوژيکی . سوسياليزم دموکراتيک را برای بشريت به ارمغان آورد

 بيکاره را فراهم ساخت که تماميت نظريات مارکسيستی انقالب اجتماعی را در خود بلعيد و
نظام سرمايه داری ليبرالی با پايه داری و تاب آوری بيشتری از بستر جنگ برون جست و . ساخت

. حاکميت خود را بر همه عرصه های اجتماعی با سرسختی بی سابقه و نيروی تازه چيره ساخت
ای  و دستگاه های بوروکراسی ای که پايه های ساختاری نظام ه، شاهنشاهی،کليه نظام های شاهی

 با پايان يافتن جنگ جهانی از نقشه سياسی جهان رخت ،داری را می ساختنده ماقبل سرماي
 های نظام چهارچوب خود را با ،بربستند، و آنهايی که در شکل چنان باقی مانده اند، در ماهيت

. داری نيوليبرالی عيار و سازگار ساخته انده سرماي  
 

 به وضاحت تمام آشکار ساخته بود که نظريه 1950در حقيقت مارکسيزم کالسيک در سالهای 
ويرانگری اقتصادسرمايه داری، در مقايسه با واقعيت های عصر بعد از  سنتی آن مبنی بر خود

از سوی ديگر، تيوری الزامات اقتصادی قابل تجديد نظر نبود، و .  کامآل نادرست بوده است،جنگ
جنبش ای که در برابر  های نظری و عملی از اين رهگذر نمی توانست پاسخی معقول برای چالش

معقولی که بعد از سال های بديل يکی از . نمايدارايه قرار داشتند، های چپ نيمه دوم سده بيستم 
 های چهارچوبمارکس مطرح شد، همانا " الزامات اقتصادی" در برابر نظريه 1960های 

تضاد کاپيتاليزم يعنی  ،اسی عصر نو که به مثابه تضاد اس،الزامات ايکولوژيکی يا زيستبومی بود
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 نو چهارچوب که برای توجيه اين ل هايیاستدالمباحث و  بر اساس 63.دگرديبا جهان طبيعت ارايه 
ارايه شد، چنانی که سالهای سی سده بيستم و جنگ دوم جهانی برمال ساخته بود، تضاد اساسی 

 از جنگ طبقاتی ميان پرولتاريا و  نه بازتابی، آن گونه که به سادگی پنداشته می شد،عصر جنگ
 نتيجه کنش سازه های اقتصادی ناشی از تمرکز ،طبقه سرمايه دار بود، و نه هم به صورت ويژه

ورنه اين نبرد می بايد نظام سرمايه داری را بی ثبات می ساخت و . سرمايه می توانست بوده باشد
. سرمايه داری فراهم می آورددنيای  اسباب رخداد انقالب گسترده اجتماعی را در قلمرو  

 
نظام سرمايه داری به وجود آمده " نمو يا مرگ" اساسآ بحرانی که در اثر الزام ،حقيقت اين بود که

سرمايه .  بشری را به سوی برخورد و تضاد برباد کننده ای با جهان طبيعت می کشاند�بود، جامع
سازی کند، در حالی که تکامل طبيعی بر در عمل مجبور بود تا تمام زيستبوم های طبيعی را ساده 

 و به صورت قطعی بر اصل تنوع آن ها استوار می تکيه دارد،پيچيدگی ساختاری اين زيستبوم ها 
سرمايه داری که از طريق مناسبات رقابتی و هم چشمی ها تکامل و انکشاف نظام ساختاری . باشد

 زمين �کرستحاله بخشد، مجراهای آبی خود را تامين می کند، ناگزير است تا خاک را به ريگ ا
 زمين را تا حدی در معرض گرما قرار دهد �کرو اتموسفير آن را به زباله دانی ها مبدل کند، و 
.  دگرگون گردد، در اثر پديده گازهای گلخانه ای،که تماميت اقليمی جهان به صورت ريشه ای

فراهم آورده است، و بشريت را به عصر نو حاکميت سرمايه داری نيوليبرالی چنين شرايطی را 
 اين تضاد در فصل. مثابه يک کليت حياتی در برابر چالش جدی بقای تمدن انسانی قرار داده است

.   از هر زمان ديگری برمالتر و برجسته تر می نمايد،توفانی جهانی شدن زندگی بشریجديد و   
 

، "بت و نظام توليد کااليی می باشداقتصاد مبتنی بر رقا"چون سرمايه داری بر اساس تعريف آن 
، شدر اين نگر.  را که پيچيده باشد به سيستمی ساده مبدل کندآنچهاين سيستم مجبور است تا هر 

 در همين رديف قرار می گيرد ،نظام طبيعت نيز که از نظر سرمايه داری بيشتر از يک کاال نيست
ر کنونی تالش می ورزد تا زمين را به سرمايه داری نيوليبرالی عص. و می بايد ساده سازی شود

 با الزامات و ايجابات زندگی ،سياره ای مبدل کند که از نظر محيط زيستی و زيستبوم شناسی
ويرانی های محيط اينک، . خواهد داشتدر تضاد قرار  ، به صورت ناگزير،پيشرفته مصرفی

رمايه داری چنان روندی را به زيستی و زيستبومی با استفاده بی رويه از منابع طبيعی در نظام س
خود گرفته است که در صورت تداوم، زمين هرگز نخواهد توانست نيازهای بازار توليد و 

 تاثيرات گرمای جهانی و بی حاال،. مصرف را برای همه شهروندان جهان برآورده سازد
 مشکالت  که حتا بر،چنان پهنا و گستردگی يافتهدر جهان، ی های ويرانگر زيستبومی گوازنم

 و زندگی اکثريت ، مانند فرسايش خاک و چند و چون دفن کثافات شهری نيز سايه افگنده،خاصی
و به دشواری های پرهزينه مواجه  عمآل مختل ، به خصوص در کشورهای فقير، رادنيامردمان 
داری از اين جهت در تناقض با تکامل پيچيدگی های بيولوژيکی نيز ه رشد سرماي. ستساخته ا

 بشری �رشد اقتصادی از سوی ديگر با تکامل زندگی انسانی و جامعی اين شيوه . ار می گيردقر
 و با الزامات طبيعی آن نمی تواند سازگاری ، زمين نيز هم آهنگی ندارد�کربر محدوده های 

. داشته باشد  

وژی  که می شود از ايديول، بازنگری جدی آنانی را که تا هنوز به اين باور اند،در اينجا
مارکسيستی به شيوه های کالسيک به مثابه راهگشای نظری در کنش های سياسی معاصر استفاده 

کار کاپيتال مارکس به مانند همه ":  به توصيه زيرين روزا لوکزامبورگ معطوف می دارم،برد
                                                                          
63 Murray Bookchin, Reflections: An Overview of the Roots of Social Ecology. Harbinger, Spring 2003. 
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 اين. ابعاد ديگر ايديولوژی وی نوشته مقدسی نيست که حقيقت مطلق را برای ما برمال ساخته باشد
نظريات مارکس می بايد به مثابه . نظريات بر سنگ نگاشته نشده اند که جاودانگی داشته باشند

مجموعه پايان ناپذيری از پيشنهاداتی پنداشته شوند که می بايد در مبارزه برای دريافت حقيقت و 
 اينک ديده می شود. 64"تداوم تالش در اين راه از آن ها با هوشياری و درايت استفاده برد

 به ،داری معاصره  برای تحليل و تجزيه حقيقت اين زمانی سرمايخواهد بود تاچندان مفيد نکه،
داری ای که ما ه  چه تحليل از نظام سرماي. رفت گران قدرآن آثارميان جستجوی وسايلی در 

ولی اين بدان معنا نيست که .  های نوين نظری نياز داردچهارچوبامروزه می شناسيم به وسايل و 
بلکه الزم است تا خود را با تمام ابعاد ايديولوژی های . ن نظريات تاريخی را کامآل به دور اندازيمآ

 و انديشه های گوناگونی که در روند عملی مبارزات اجتماعی در کشورهای مختلف ،تاريخی
اهيم در اين صورت قادر خو.  آشنا سازيم و از درس های تاريخی آن ها بيآموزيم،انکشاف يافته اند

 های مناسب فکری و نظری را با در نظرداشت شرايط ويژه کشور خودمان بنا چهارچوبشد تا 
. نهيم و بر پايه آن عمل کنيم  

ريشه در واقعيت های اجتماعی بايد پايه های نظری هر کنش سياسی در افغانستان معاصر ناگزير 
تقليد . قتصادی آن همخوانی نمايند و با نيازهای اجتماعی و ا،دنو ساختاری همين کشور داشته باش

، و يا تکرار باورهای آزموده شده ی ناکام، بار ديگر فرصت  ديگرمحض از هر نظريه ای
 و حرکت سياسی نوين افغانستان را برای ،تاريخی پيش آمده برای نيروی های روشنگرا را ضايع
اجتماعی کنونی با  در کنش های آن چه. مدت نامعلومی در سردرگمی فکری نگه خواهد داشت

 های نظری چهارچوباهميت خواهد بود، تکيه نظری بر تضاد اساسی عصر است که مبتنی بر 
 دانسته ،داری نيوليبرالیه ميان دنيای طبيعت و سرماي به مثابه بحرانی ژرف ،ايکولوژی اجتماعی

د گفتمانی های نظری زيستبوم شناسی اجتماعی می توان چهارچوببه کارگيری و آزمون . می شود
 که برای دريافت چند و چون ،روشنگرانه را در مورد پرسش اساسی حرکت های نو سياسی

 تحريک نمايد و ،جامعه ای بديل برای نظام اقتصاد سرمايه داری نيوليبرالی بدان نياز مبرم است
.دکنی اساسات فکری کنش اجتماعی نوين باز گشايبرای ايجاد ی را جديددريچه های   

***** 

                                                                          

64Quoted in: Ricardo Alarcon, Marx After Marxism:The Global Fight for Immigrant Rights in a Neo-
Liberal Economy. Counterpunch.org, May 8, 2006. 
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8 
  بدیلهایُکنش امکانات 

 
 گستره نامحدود

 که ،افغانستان در چهار سال گذشته با انديشه ها، چالش ها، و فراز و فرودهای گوناگون اجتماعی
زايی اقتصادی و فرهنگی بعد از رکود گسترده تاريخی می تواند پنداشته  بيشتر نشانه هايی از باز

حضور نيروهای نظامی خارجی زير چتر کلی از يک سو، تضاد ذاتی . ، روبرو بوده استشود
 با یهمراه  درگرا ، تهديد نيروهای عقبديگر از سوی  و،" جهانی به افغانستان�کمک جامع"

مذهبی قرون وسطايی، و از جانبی نيز مقاومت -استبدادیروبه زوال  انديشه های ی جانسخت 
 مخالف هرگونه تغيير و نيروهای فرصت طلب و محافظه کار که خواهان حفظ حالت کنونی و

 و هم در صحنه سياست و ،هم در ميدان های نبردتوانسته است می باشند، اصالحی دگرگونی 
، ثبات اجتماعی و گذار به سوی ايجاد نهادهای پايدار هستند که اينک معتاد و هيرويينی ،اقتصاد

ی است که شاخصه اين درحال.  و حتا در مواردی مسدود نمايد،سياسی و دموکراتيک را محدود
65.هستندهای امنيت بشری و انکشاف بشری در افغانستان تا هنوز از پايينترين ها در جهان   

 
 که از سقوط نظام طالبی در افغانستان می گذرد، توجهی جدی به آوردن اصالحات طی سالهايی

ن صورت بنيادی و تغييرات الزم در ساختارها و مولفه های نابکار و پوسيده دولتی افغانستا
 بيشتر جنبه نمايشی ، آن چه در اين زمينه ها به صورت رسمی نشان داده می شود.نگرفته است

در نتيجه، در ميان . دارد و برای قناعت و رضايت خاطر امداد دهندگان بين المللی ارايه می گردند
 تشکيالت دشواری های تاريخی و فرهنگی بسيار زيادی که همواره دامنگير افغانستان بوده است،

 و بيکاره حکومتی و قضايی همچنان پابرجا مانده ،و نهادهای نابسامان، فرسوده، مغشوش، ناموثر
 و نه هم ،اند، و فساد اداری کماکان روبه افزايش بوده و اينک به نقطه ای رسيده که نه مردم

 و نابرابری های فقر گسترده. کشورهای امداد دهنده تحمل بيشتر از اين را می توانند داشته باشند
 ، بيکاری و صدها مرض اجتماعی و بيولوژيکی. در سراسر کشور بيداد می کندريشه دارافقی و 

ليون ها شهروند کشور را که تازه از شوک و درد جنگ های سی ساله يحيات و زندگی م
ر  به طور روزمره در معرض تهديد جدی قرا،آزاديبخش و بعدآ قومی و استعماری برون آمده اند

 اين روال اگر چاره ای برای .داده و کشور را بار ديگر در بحرانی خطرناک فروبرده است
 و مذهبیی يبينادگراافراطی ، راهی به جز سقوط مجدد در پرتگاه قهقرايی حکومت شودانديشيده ن

. طالبی در پيش منظر ديده نمی شودنوع استبداد   
 

المللی برای افغانستان و فرصت های خوب  بيناين در حالی است که با در نظرداشت جو مناسب 
 که امداد های چندين مليارد دالری خارجی از شاخصه های آن است، ،برای بازسازی کشور

 به گونه ای است که تداوم دردها و آالم منفی اجتماعی  کنونیعاوضا. وضعيت نبايد چنين می بود
ت، و به گفته بيشترين باشندگان در کشور، مردم را در حالتی از نااميدی و بيچارگی قرار داده اس

به قدرت در کشور در دست گروهی متمرکز است که کمتر ". فقط روز را به شام می رسانند"آنها 
                                                                          
يلوال، ويرايش شهربانو برای معلومات مفصل مراجعه شود به گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان، نوشته داود صبا و عمر زاخ 65

.2004تاجبخش، نشرات اداره انکشافی سازمان ملل متحد، کابل،   
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ليون ها انسان بيچاره اين سرزمين، و بيشتر به فکر پر کردن جيب هايی که يفکر زندگی و رفاه م
ين گروه به ثروت بيشتر چنان است که هيچ اشتهای ا. ، می باشند آن نا معلوم می نمايدژرفای

معيار اخالقی و دين باوری را نمی شناسد، و کسب ثروت از هر راهی که باشد، تفنگ، ترياک، 
اما بارقه های اميد در . به شعار زندگی سياسی و اجتماعی اين ها مبدل گرديده است... ت و رشو

اين روند ضد تاريخی نيز نخشکيده  اجتماعی نوين و فعاليت سياسی مخالف  هایوجود حرکت
. است، بل که روبه گسترش است و مايه های خوشبينی اجتماعی را کماکان می تواند فراهم آورد  

 
از رهايی مردم افغانستان از چنگال نظام استبداد يان بعد  که در سالآن چهدر نگاهی خوشبينانه تر، 

در اين ميان، .  قابل تامل و توجه استمذهبی قرون وسطايی طالبان می گذرد بدست آمده است،
 که برخالف ،ی از فعاالن اجتماعیجديدميسر شدن زمينه و محيطی مناسب برای بروز نسل 

 همه روزه حضور خود را در مشارکت سياسی و ، با ديدگاه هايی به مراتب بازتر،نسلهای پيشين
 تشکل و سازمان يابی اين بدون شک،.  خيلی برجسته است،فرهنگی فراگيرتر از پيش می سازند

مزيت ديدگاه نسل نو . نسل می تواند آينده ای بسا روشن و شکوفا را برای افغانستان نويد بخشد
فعاالن سياسی و اجتماعی در اين است که اکثريت آنها در پرتو فضای خفقان آور ايديولوژی 

اند؛ تنوع جغرافيايی به لحاظ گرايی فکری پرورش نيافته اند، بلکه، همواره با تنوع سروکار داشته 
مهاجرت های متداوم در مقطع تاريخی کوتاه، تنوع فکری در اثر برخورد با انديشه های گوناگون 

ی مختلف، و تنوع به لحاظ موضع گيری اجتماعی و سياسی که نياز به يجغرافياهاحوزه های در 
.  را ايجاب می کرده استبقا در شرايط خفقان و مرگ آور اجتماعی و سياسی سی سال اخير آن

. کنداين نسل به تنوع خو گرفته است، و آن را نه تنها با دل باز می پذيرد، بلکه به آن استناد می 
 سيری ناپذير به ی با دلگرمی و عطش،اين فعاالن، انديشه های نو را بسان اسفنج های خشکيده

ن در حال ساختن هويت تاريخی  جذب می کنند و با استفاده و کاربرد بديل های نوي،دگرانديشی
.هستندنسل شان   

  
در اين ميان به طور نمونه . پهنا است بسيار پردر افغانستان گستره کنش های بديل و امکانات آن 

به يکی از ُکنش های اجتماعی بديل که همانا ُکنش محيط زيستی است اشاره ای می کنيم تا ببينيم 
و چون جوانه های آن در سراسر کشور از چه قرار می که اين حرکت در کجای کار است، و چند 

ورود انديشه های حفاظت از محيط زيست در افغانستان و جذب خوبی های اينگونه انديشه . باشد
 که همگام با ،ها توانسته است حضور فعال روشنفکران جوان را در اين گستره فعاليت اجتماعی

اين نگره بيشتر از .  فراهم آورد،ن می باشدنيروهای طرفدار محيط زيست در ديگر نقاط جها
هرچيز، درک جهانی بودن اين جنبش را در اين بستر همگانی ساخته است، و از اين منظر، زمينه 

به طور مثال، اگر در . استفراهم آورده های گسترش سريع اين ديدگاه را در سراسر افغانستان 
اميت و سالمت محيط ون مرزی در دفاع از تزمان حکومت طالبان فقط دو سازمان غير دولتی برو

افغانستان وجود داشتند، اينک در داخل کشور، نه تنها چندين سازمان غير دولتی در در زيست 
دارند، وجود دفاع از محيط زيست و فعاليت برای پخش نگره ها و بررسی های محيط زيستی 

 2005تان برای نخستين بار در سال بلکه در اثر تالش ها و رايزنی های همين نيرو، کشور افغانس
در " اداره ملی حفاظت محيط زيست"  قانون محيط زيست خود را به تصويب رسانيده است، و 

. ساختار حکومتی آن برای انسجام مسايل محيط زيستی در کشور تشکيل گرديده استچهارچوب  
 

يری حرکت گسترده تر و  اما مهم تر از اين اقدامات رسمی و صوری، سازمان يابی و سازمان پذ
خودجوش طرفداران محيط زيست است که تا اکنون در چندين واليت حضور فعال اجتماعی يافته 
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شکل گيری رو به گسترش اين نيروها و برقراری پيوندهای پويا ميان آنها رو به بهبود و . اند
در است ما توانسته اين حرکت با آن که تا هنوز خيلی نا هماهنگ و نوپا است، ا. نيروگرفتن است

گزاری های دولتی، و فعاليت سياسی در  بخش برنامه ريزی های استراتژيک اجتماعی، سياست
سازمان يافته  اثرات خود را کماکان بر جا گذارد، و راه را به سوی بنيادگذاری و تشکل �جامع

.ازدسبز در طرفداری از اولويت نگره های محيط زيستی هموار سنيروهايی با گرايشات   
 

نخستين حرکت خود جوش طرفداران محيط زيست در شهر بغالن صنعتی بوجود آمد که اجندای 
فعاليت مقطعی آن را پيش گيری از توزيع و چپاول زمين های پارک شهرداری آن ديار از سوی 

خواسته مشترک در اين حرکت خود جوش که افرادی از اقشار . زورمندان حاکم شکل می داد
 همانا ، و حتا باورمند به ايديولوژی های گوناگون را در خود گرد آورده بود،یمختلف اجتماع

. حفظ تماميت محيط زيستی و زيستبومی منطقه بود که در معرض چپاول و ويرانی قرار داشت
 به زودی به ،شعار اين حرکت که در اول صرف جلوگيری از چپاول زمين های سبز دولتی بود

يز ارتقا يافت، و با تظاهرات پيوسته و به حرکت درآوردن شهروندان برکناری اراکين حکومتی ن
واليت منجر شد و نخستين ميوه پيروزی مشارکت مستقيم در فعاليت آن  به برکناری والی ،بغالنی

 اين حرکت خود جوش سيمای ،به زودی. اجتماعی و سياسی را نصيب اين حرکت جوان ساخت
به خود گرفت و با ايجاد فصلنامه محيط زيست برای پخش تشکل مردمی دفاع از محيط زيست را 

انديشه ها و نگره های سبز و محيط زيست گرايانه پرداخت و راه را به سوی کمال بيشتر 
. ساختاری و سازمانی باز کرد  

 
و هرات خود را در بغالن گستره ساختاری دوستداران محيط زيست در واليات کابل، باميان، 

قابل يادآوری . نداخته اسد انجمن های داوطلبان طرفدار محيط زيست متشکل  هايی ماننچهارچوب
، اما در ستاست که اين حرکت ها در کابل و باميان به  گونه سازمان نيافته و باز شکل يافته ا

سازمان يابی ی اين هردوگونه . هرات به صورت انجمن ثبت شده و نهادينه ابراز وجود کرده است
 در مشارکت و فعاليت اجتماعی انديشیهای گوناگون تاکتيکی و دگريدگاه داز است بازتابی 

البته تا کنون . از سالمت ساختاری اين حرکت نوپا پنداشته شوندکه می توانند همسان، نشانه هايی 
محور اساسی کنش در همه ی اين حرکت ها همانا پخش آگاهی محيط زيستی، کمک به نيازمندان، 

اين . ا محيط زيست و محافظت از تماميت زيستبومی و طبيعت بوده استاشاعه فرهنگ دوستی ب
های محيط زيستی حرکت تا به حال بارها توانسته است کارهای داوطلبانه را به منظور پاک کاری 

زمينه های ابتکار . و رسانيدن آگاهی زيستگاهی به جامعه در نقاط مختلف کشور سازمان دهد
اليتی در سراسر افغانستان همواره در اجندای کاری اين نگره وصل نمودن حرکت های مشابه و

نو قرار داشته، و تا اکنون سلسله ای از تبادل نظرها و همايش های غير رسمی نيز صورت 
. هستندپذيرفته که قابل تامل   

 
 که در ،طرح بررسی و بحث در مورد ايجاد حزب سبز افغانستان در راستای اين ابتکارات

اما به . م با حرکت بغالن صورت گرفت از فعاليت های قابل ستايش بوده استمشارکت مستقي
نسبت تشويش از ايجاد سلسله مراتب سياسی در بستر پر تنش و فاسد سياست بازی ها در کشور، 

که به صورت بالقوه می تواند انديشه های نو را در خدمت سياستبازان قرار دهد، اکثريت اشتراک 
  کار در ساختارهای باز تشکيالتی تا فراهم آمدن فرصت و زمينه های مناسب به ادامهگانکننده 

طرفدار دموکراسی مشارکتی و محيط زيست برای حزب سياسی جديدی تری برای ايجاد ساختار 
 -اجتماعی  باری است که نهادهای اين نخستين به هر صورت، .  تمايل نشان داده انددر کشور
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زيستبومی و حقوق محيط زيستی شهروندان افغانستان و تماميت فاع از اجندای دسياسی از پايين با 
می تواند زمينه ای عملی باشد اين خود  و می گيرند،شکل  مختلف کشورطقامندر محيط زيستی 

هر چه . با گرايشاتی به طرفداری از ارزش های محيط زيستیو ملی برای تشکيل حزب سراسری 
 در حقيقت ،بغالنن محيط زيست در واليت راادو دوستفعالين  ،مدتی کم از نظر تاريخیدر باشد، 

، که حرکت نوپا ولی عملی محيط زيستی افغانستان را عمآل وارد سياست فعال نمايندتا توانسته اند 
  .اين دست آورد مايه های اميدواری بيشتری را فراهم آورده است

 
ا درک تجربی واقعيت های سی سال  ب، که نبايد از نظر دور نگه داشته شود اين است کهآن چه

اخير در افغانستان و تجارب کارکردهای احزاب مختلف در اين مقطع زمانی، اگر قرار باشد 
حزب سياسی مردم پسند و يا جنبش سياسی مردمی در کشور شکل يابد، که الزمه عصر ما چنين 

 اهرم تشکيالتی آن به مثابه در" رهبر يا رييس"حکمی را دارد، بهتر خواهد بود تا از پيش کشيدن 
اين روش کالسيک در حزب سازی از يک سو نفی . بلندترين مقام تصميم گيرنده خود داری گردد

 از انحراف تدريجی مسير ،از پرورش کيش شخصيت کاذب ممانعت خواهد کرد، و از سوی ديگر
 آن جلوگيری در راسرهبران  �پذيرفته شده جنبش به سوی خواسته ها و اميال گروه برگزيد

در صورت پذيرفتنی بودن اين پيشنهاد، با اطمينان می توان گفت که سير اين گونه . خواهد شد
بديلی که می . تشکيالت به سوی اهداف استراتژيک  آنها تا حدود زيادی ضمانت خواهد گرديد

ی و عامه شود آن را در اين زمينه پيشنهاد کرد همانا گماردن سخنگو برای ايجاد روابط مطبوعات
سخنگو می تواند روابط جنبش را به نمايندگی از هيآت برگزيده رهبری با مردم تامين کند و . است

 الزم ،همزمان با آن.  مورد نظر به جوالن درآورد�روند عملی تصاميم کل جنبش را در جامع
د يا است تا از ايجاد بوروکراسی رسمی و تشريفاتی که زمينه تمرکز قدرت را در دست يک فر

در عوض، ممکن است . گروه خاص به وجود می آورد به هر نحوی که شده جلوگيری شود
ساختارهايی را مورد استفاده قرار داد که بيشتر نامتمرکز باشند، به گونه ای که اصل اساسی 

 و همه اعضا خود را شريک سرنوشت جنبش و ،تصميم گيری در ميان اعضای جنبش باقی بماند
اين شيوه می تواند بديلی باشد برای شيوه های کهنه ای که اکثريت .  آن بپندارندراهکردهای فکری

متاسفانه تا هنوز . را در درون تشکيالت حزبی و سازمانی به مثابه دنباله روان محض می پندارد
نيز همين نگره دومی از مشخصه های اساسی ساختارها و تشکيالت سياسی کهنه در افغانستان 

ميکانيزم های پيوستگی تشکيالتی . سياستبازان قرار داردسياستمداران و همچنان است و مد نظر 
و سازمانيابی داوطلبانه بايد به گونه ای باشد که پخش و جريان داد و گرفت معلومات و اطالعات 

 و مشارکت سياسی اعضا و جامعه را در گفتمان سياسی  نمايد،سياسی را به صورت آزادانه تامين
يق کند، در غير آن فرصت زايش ساختارهای نوين سياسی و مدنی که بتواند و کنشی تشو

. پاسخگوی نيازهای عصر نوين جهانی باشد يک بار ديگر ساقط خواهد گرديد  

 بيشتر از ميان را خواهد ساخت،  ين اجتماعی افغانستاننوهای حرکت نيرويی که بدنه اساسی 
تنوع انديشگی و .  ريشه می گيرد،وناگونی دارند که خاستگاه های اجتماعی گ،جوان جامعهنسل 

خاستگاه های اجتماعی بيشتر از هرچيز ديگری اميدواری فراوانی را برای پيروزی های گسترده 
تر و فراگيرتر در راستای ايجاد فضای سالم فرهنگ سياسی که بتواند زمينه ساز مشارکت 

تن انديشه های دفاع از حقوق بشر در نيروگرف. اجتماعی و دموکراتيک باشد فراهم آورده است
 نويدی است که ،افغانستان، و پذيرفتن اصل حق انسان اين کشور برای داشتن محيط زيستی سالم

بر نيروهای حاال، . افق تازه ای را در فضای فعاليت اجتماعی و سياسی کشور باز می گشايد
و در موازات با اين کنش های نو، به آزاديخواه و دموکرات است تا به تقويه اين جوانه ها بکوشند 
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. آزمون های ديگری بپردازند و تجارب غنامندتری را در عرصه فعاليت و کنش سياسی بيآفرينند
شکی نيست که احزاب مردمی، مسئوليت پذير و حسابده فقط از همين گونه بسترها می توانند 

ه و تحکيم اين کنش ها رسالت برخيزند، و به همين دليل می توان به صراحت ادعا کرد که تقوي
کنونی هر شهروند آگاه و باوجدان است که نمی خواهد کشورش بارديگر به قهقرای نظام استبدادی 

.  به آن آشنا است فرولغزدبسيارو سياه چال تاريخيی که   

انکشاف حرکت نوين دموکراسی در سطح ملی به تالش های پيگير وجدی تری در راستای ترويج 
قابل درک است که بدون . ارکت و سهمگيری مردم در کنش های سياسی نياز داردو تشويق مش

مشارکت مستقيم مردم در روندهای سياسی و اجتماعی نمی شود به اهداف انکشافی و امنيت ملی 
نايل آمد، به همان گونه که بدون جلب اعتماد و حمايت مردمی نمی شود به ايجاد جنبش وسيع 

روال مشارکت بايد همه آنهايی را که در تصميم . خواهی نايل گرديد دیطرفدار دموکراسی و آزا
.  در بر گيرد، و خود را شريک امور اجتماعی می پندارند،گيری های سرنوشت ساز عالقه دارند

اين طيف وسيع مردمی می بايد مشمول ساختارهای حقوقی در سکتور خصوصی، ادارات دولتی، 
ان کشور، چه در روستاها و چه در شهرها باشد، و در اين  و همه شهروند،موسسات غيردولتی

.مجموعه به هيچ گروهی نبايد کم بها داده شود  

ممکن  مان آر-دموکراسی مشارکتی   
می زمانی ممکن و سياسی فقط اجتماعی و گسترده اقدام فعال اينک به خوبی دانسته شده است که 

. زندگی در ميان عامه مردم وجود داشته باشدهای از واقعيت يتی نارضاعنصر  کم از کمکه  گردد
فراگرفته باشد، در آن صورت تحرک و اقدام سياسی به طور اگر نارضايتی سراسر جامعه را 

اما اگر اين اقدامات در راستای خواسته های مشخص سامان نيابند، . يابدو بستر می ناگزير زمينه 
آن نه تنها بر روند سياسی حاکم محدود جامعه به آشوب می گرايد، به طوری که اثرات منفی 

،  افغانستانت کنونیوضعيدر . گرفتنخواهد ماند، بلکه نيروهای دموکراسی خواه را نيز درخواهد
ناتوان کننده پديده و گستردگی  و ژرفا ،با درنظرداشت واقعيت ساختارهای اجتماعی عقب مانده

ی زندگی روزمره به حدی است که نارضايتی مردم از واقعيت ها،  مردمفقر در ميان عامه
به  ،جنبش وسيع آزاديخواهانه به معنای مدرن آن ايجاد و تبارزراستای در زيادی را  امکانات

با فعاليت گسترده اجتماعی و سياسی در افغانستان به آسانی می تواند خود را . نمايش می گذارد
زد، و راه های برون رفت از ساجنبش های آزاديخواهانه و دموکراتيک دنيای کنونی هماهنگ 
مارکس زمانی در نخستين نوشته . بحران کنونی را با مشارکت مردم عامه جستجو و تعريف نمايد

نه تنها بايد فکر و انديشه واقعيت را دنبال کنند، بلکه " :هايش دريافتی را به اين مضمون که
و پرمعنی  اين بيان موجز . استدادهارايه  ،"واقعيت نيز می بايد به دنبال فکر و انديشه بيايد

مبتنی بر آن هر دگرگونی مثبت، مارکس، شايد به مثابه دريافتی از اين انديشه هيگلی باشد که 
 بدون پيش شرط چه، زمينه های تغيير را ايجاب می کندپيش شرط های کافی برای توليد نخست 

پديد ، چه رسد به  شدمواجه خواهد به دشواری سطحی نيز حتا آوردن اصالحات ،های الزمی
. در جامعه و ريشه ایعميقدگرگونی های آوردن   

 
در افغانستانی که اکثريت مردم آن از سوی ديگر اين واقعيت تلخ را نيز نبايد ناديده انگاشت که 

 سواد خواندن و نوشتن مهارت در صد آنها از 70، و بيشتر از می کنندزير خط فقر زندگی 
در معرض انواع  سال گذشته با بدترين وسايل سياسی و نظامی  و در سیمی باشند،محروم 
 فقط در زنده آنها اينک تالش و مبارزه اساسی برای هر يکی از ، وی و استبداد قرار گرفتهسرکوب
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بسيج مردمی برای دستيابی به اهداف سياسی  نگه داشتن خود و خانوده شان خالصه می گردد،
است، و کار پيگير  دشوار بسيار اگر ناممکن نباشد، ،و مدرنواهانه در يک جنبش فراگير  خآزادی

در چنين بستری، واضح است که  بهترين نظريات و انديشه . و سازمان يافته ای را ايجاب می کند
 و به مبارزه برای ، جامعه به پختگی برسدتا انتظار شرايطی را خواهند کشيد ،ها نيز با خاموشی

نيروهای طرفدار دموکراسی و عدالت   بر.ادينه ميدان دهدنهبه صورت آزادی و دموکراسی 
بايد آن می ، بلکه اشندبنخودی آن شرايط ه ب خودفرارسيدن  منتظر تدر اين حالکه اجتماعی است 

با فعاليت سياسی و اجتماعی بازتر در راستای معرفی اصالحات  و نمايند،شرايط را زمينه سازی 
خودشان با درايت و رهبری سالم فته مردم را به نيروی  اعتماد از دست ر،وری در جامعهضر

گزينش راه های سريع فعاليت و مبارزه در راستای  در اين راستا، گام نخست .بدست آورند
ترويج تعليم و تربيه و مشارکت در آن ه ، و همزمان ب به طرفداری از فقرااقتصادیپايدار انکشاف 

اين دو عرصه اساسی در . کند  ديگری اولويت پيدا میدانش در ميان جامعه است که بر هر اقدام
 و زمينه های گفتمان ،حقيقت بسترهای مناسبی برای فعاليت اجتماعی و سياسی را فراهم می آورند

   .دکرسازنده اجتماعی را در افغانستان باز خواهند 
 

ها و افکار فقط انديشه : نمودبايد مطرح به ناگزير يک شرط را  ،برای رسيدن به اين نقطهاما 
انکشاف بشری کاربرد دارند که عقالنی در راستای رسيدن به اهداف  و هستندزمانی درست 

 با ورود کاپی های دست دوم و سوم ادبيات غربی از طريق دستگاه های تبليغاتی امروزه. باشند
ستی درنيپسا مانديشه های ، آنگاه که عقالنيت و سازگاری به نام رژيم آخوندی ايران به کشور

يکی : کشند دو وظيفه را به دوش میدر حقيقت ، روشنگران افغانستان ورد سوال قرار می گيردم
فراهم آوری زمينه های تعليم و ديگری  و  مردم،در ميان عامهو معلومات قابل درک پخش آگاهی 
.  استدانشی عصر نوين در ميان نسل جوان و روبه رشددستآوردهای با سازگار و تربيه نهادينه 

 ابر بر در اين دو هدف به صورت پايدار و متداوم جامعه ما را قادر خواهد ساخت تادپيشبر
 داد خواهدفرصت نيروهای آزاديخواه به و مزيد بر آن ايستد، بتازند  نيروهايی که بر عقالنيت می

.  بزنندیاجتماعی و سياستا بدانند که چه وقت و چه گونه دست به اقدامات سازمان يافته و موثر   

خواهی افغانستان در عصر حاضر  به گمان من، شايد برای حرکت نوين دموکراسی طلبی و آزادی
 واضح ات می بايد تصور در گام نخستکهنباشد هيچ اولويتی فوری تر و مهمتر از اين 

شالوده های  و روش های مبارزه در برابر ،ستراتژيکی و گزينه های معقول و دقيق تاکتيکیا
در عين حال اين حرکت  .نمايدرا ايجاد " گله ای" تباری - و حاکميت نژادی زدهستعمارافکری 

برای عامه مردم اهداف پذيرفته شده ی خود را مبتنی بر اين تصورات راه های عملی نمودن بايد 
در اين آن چه ، اما وسايل و ابزار نظری کافی برای چنين گزينه هايی وجود دارند. روشن سازد

 و سنجيده از اين ابزار و به کارگيری آنها با درنظرداشت عقالنی همانا استفاده ،از استنيميان 
راه اين   که يقينآ چالش های زيادی را فرا،ی و بين المللی عصر استملويژه اوضاع مشخصات 

افغانستان آموزش نوينی نسل نو فعالين اجتماعی اين روند برای . خواهد دادحرکت نوين قرار 
تجربه خودمان را خود بايد بيآفرينيم، با آنکه . را مطرح خواهد کردجديدی  و تجارب ودخواهد ب

تجارب مردمان ديگری فهم دقيق در اين آموزش هرگز نبايد از مطالعه و اما جای تاکيد دارد که 
ز به جامانده او درس های  ،ر کنار بمانيمبرند شته اند و يا قرار داکه در شرايط مشابه ما قرار دا

.ريمانگابيآنها را ناديده   
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ناشی از کنش های بديل در عصر نوين دموکراسی و تامل  مثبت و دستآوردهای قابل باز تجار
مقبولی انديشه و عمل اجتماعی بر مبنای دموکراسی می توان بر  ،آزاديخواهی دو دهه اخير

اشندگان و شهروندان که بر مشارکت وسيع بمردم پسند، مشارکتی به مثابه روند سياسی اجتماعی 
و برنامه مشخص در امر رهبری و سمت دهی کارکردهای سيستم سياسی حالت و مناطق مدر 

با آنکه همه حکومت هايی که از مقوله . ، اشاره کردتاکيد داردهای رشد و انکشاف اقتصادی 
گی هايی بايد از چنين ويژمی  اصوآل ،کردند دموکراسی برای افاده نظام سياسی خود استفاده می

 حاکميت شان برای مشارکت در برنامه ريزی ها و تحت و به مردم ،برخوردار می بودند
دادند، اما معموآل دموکراسی های متکی به  سياستگزاری های اجتماعی و انکشافی ميدان می

 به زعم .نمايندوکالت بيشتر متمايل اند تا مشارکت شهروندان را صرف در دادن رای محدود 
 های چهارچوب، و از نظر  همين حق بسنده است، هانظام گردانندگان برگزيده در اين بسياری از

بقيه کارکردهای حکومتداری را به برگزيدگان حرفوی عرصه سياست واگذار فکری اين باور، 
و باورهای مبتنی بر اصول دموکراسی مشارکتی برخالف اين گونه راهکردها،  .می نمايند

 دارد تا زمينه های سهم گيری و مشارکت را برای همه اعضای گروه بر آن تالشانکشاف بشری 
گزاری ها و تصميم گيری  تا در امر سياستو همگان را تشويق نمايد های سياسی مساعد سازد 

 اين گزينه کنشی همواره در پی وسيعتر ساختن بنيادها و پايه های . شرکت ورزندی انکشافیها
 و امکانات و راهکردهای آن هيچ گونه ، استهاين روندادر  نهادينهاجتماعی ساختارهای 

. محدوديتی را در مشارکت مردمی نمی شناسد  

 های توده ای طرفدار دموکراسیدر ميان نگره های معاصر، تقريبآ همه نظريه های سياسی جنبش 
ها ساختاردر تاحدود زيادی روش های دموکراسی مشارکتی را توانسته اند تا  و زندگی بهتر بشری

 در اين مشوره و آگاهی از مسايل. ندرگذابخود به نمايش و راهکردهای نظری و کنشی 
اساسی شخصه های ولفه ها و م و از م،سازد را میکنش محور اساسی اين  فکری چهارچوب

که را  مشوره همگانی بر تصاميم پراهميت در جامعه ذاتآ احتمال اين .دموکراسی مشارکتی است
فروکش  و در نتيجه به ، بخشد کاهش میگيردجتماعی در موقف ضعف قرار يکی از گروه های ا

 اين ويژگی .رساند بی عدالتی اجتماعی  و مقاومت خشونت بار اجتماعی مدد میکردن روال 
 ، که هنوز در تب گرايش به خشونت گرفتار است،برای کشورهای پساستيزه ای مانند افغانستان

 ، مسايل اجتماعیعامه ازآگاهی يت در سياستگزاری ها و شفاف. قابل تامل و توجه جدی است
 زيستبومی در طرح قوانين، پذيرش قواعد و طرزالعمل های اجتماعی مطروحه  و،اقتصادی

 از پاره ای چون .سازد اران را در ميان جامعه تا حدود زيادی ممکن میزگ حکومت و سياست
متاثرشونده از اين ی  محلر اين که مردماناين قواعد شايد مورد پذيرش جامعه قرار نگيرند، مگ

 و بر عملی ، سهيم بودهمتداوم به صورت ها آن چند و چونربدر تصميم گيری مقررات و قواعد 
.بودن آنها مهر صحه گذاشته باشند  

 قانون ناپذيری مردم در افغانستان همواره عدم مراعات همين اصل بوده اسباب اساسیيکی از 
غافل از واقعيت ، هستندنيز مرکز نشين همزمان گزار که  سياستزيدگان برگبه طوری که است، 

 و قواعد را بدون مشوره ، مقرراتقوانينو به دور از بستر زندگی عينی شهروندان، های جامعه 
، وقتی اين در نتيجه. کنند  طرح می،ندمی نماي که بيشتر در اطراف زندگی ،مستفيدشوندگان اب

کنند و مانع  د، مردم آن را به گونه های مختلفی رد مینگير ر میقواعد در معرض اجرا قرا
چون در جريان طرح اين قوانين و يل مردم برای اين عمل روشن است، دال. ندشو  میهااجرای آن

 که نظر شما چيست؟ واضح است که در چنين وضعيتی،  از آنها نپرسيده استیقواعد، هيچ کس
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خود را جزيی از روند طرح و اين قواعد و قوانين مستفيد شوند، عامه مردمانی که می بايد از مفاد 
، و قواعد بيکاره با گذشت زمان به تاق نسيان و فراموشی گذاشته می تطبيق اين قواعد نمی پندارند

. شود  

 بايد در ی حق دارد و میانسانهر معنای مقوله دموکراسی مشارکتی اين است که ، ديگراز سوی 
دموکرات مشارکت انسان . نمايد زندگی اش را متآثر ميسازد مشارکت تصميم گيری هايی که

گيرد، و با جدی   جدی میبسيار نقش انسان را به مثابه شهروند در جامعه متمدن امروزين ،کننده
 و پيش منظر فکری، مفکوره شهروندی را فراتر از نهادهای فقط سياسی گسترش نگرهگرفتن اين 

در وی نهادی که  هرچهارچوبخود در  انسان در عملکرد و کنش  هر،ديگر یبه سخن. بخشد می
. وليت دارد، چه در نهادهای حکومتی باشد و يا در نهادهای جامعه مدنیئورزد مس آن شرکت می

چه به صورت مستقيم و چه به گونه نيز وليت پيآمدهای عملی آن نهاد را ئفرد مشارکت کننده مس
فرد دموکرات در اين ميانه نمی شود خود . واند به غير آن باشد، و نمی تغير مستقيم به عهده دارد

 دموکراسی، مسئوليت � در اين نگر.وليت در اين نهادها عاری بداندئرا از پذيرفتن حدودی از مس
پذيری و حسابدهی در جامعه به امری حتمی مبدل می شود، و روشنفکر در اين ميان با 

اما تا رسيدن به  .مسئوليت بيشتری را بدوش می کشددرنظرداشت گستره کارکردی اش، از همه 
 و در مبارزات ،های فراوان کنشی را درنورديدتنگنااين تراز مسئوليت پذيری در جامعه، بايد 

   .دشواری که در پيش رو است با سنجش و عقالنيت اشتراک کرد

و ، پذيرش  در کنش های مطروحه بر مبنای اين نگره ها،بی درنگ می بايد روشن ساخت که
که پنداشته شود  یيکی از اصولمی تواند مسالمت آميز نافرمانی مدنی و توسل به شيوه های 

افغانستان درد . خواهد بوددموکراسی طلب و آزاديخواه ضامن سالمت سياسی جنبش نوين 
در برهه . خشونت تاريخی را بارها با همه تلخی ها و بی ثمربودن آن به تجربه گرفته است

برای جنبش نوين حق طلبانه خشونت به مثابه يکی از شيوه های مبارزه  تاريخ، کنونی
در هر شکل و و خواهی راه منطقی و عقالنی پيروزی بر مخالفين نيست،  دموکراسی و آزادی

تجربه تاريخ .  به هيچ وجه نمی تواند توجيهی منطقی بيابدنوچ ،شمايلی که باشد مردود است
 با آن که راه  نافرمانی مدنی که شيوه هایا ثابت کرده استما و ديگران اين را باره

 ثمره آن ثبات اجتماعی و صلح پايدار است ،دشوارگذاری را می بايد طی کند، اما در فرجام
مبارزات آزاديخواهی . که زمينه های رشد اقتصادی و انکشاف بشری را فراهم خواهد آورد

يم قاره هند، مبارزات مسالمت آميز به رهبری مبتنی بر مقاومت مدنی به رهبری گاندی در ن
نيلسن مانديال در افريقای جنوبی، و بکارگيری اين شيوه ها به گونه های مختلف در بعضی از 

 نمونه های بسيار روشنی در برابر شيوه های بکارگيری  می تواندکشورهای امريکای التين
 نافرمانی شيوه هایارگيری و ترويج بک غير ازبه . دباش ، های فراوانی داردگونهخشونت که 

که در ذات خود هم آگاهی دهنده است در افغانستان، مسالمت آميز و مقاومت  مدنی و تظاهرات
نمی تواند برای حرکت های طرفدار دموکراسی مشارکتی بديل ديگری و هم بسيج کننده، 
قداماتی متوسل شود کنش سياسی معاصر در مبارزه اش می بايد بيشتر بر ا. وجود داشته باشد

از دامن زدن به خشونت  و ،ثبات بيشتر اجتماعی باز نمايدپيشرفت و راه را به سوی که 
با آنهايی که برای رسيدن به اهداف سياسی و نمی تواند کنش مسالمت آميز . دکنی يرجلوگ

ی جنگی  و همکاری با گروه ها،اجتماعی به خشونت روميآورند سر سازگاری داشته باشد
چون يکی  ،دشاهد پنداشته خوخالف باورهای انسانی و اصالحی ايل به خشونت داغ بر متم
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زايل  بيشتر از پيش ، روشنگرانه واعتماد مردم را به سازماندهی سياسیشدن با اين عناصر، 
. ساختخواهد   

 اين مقوله مساوات اجتماعی و عدالت .استعدالت اجتماعی پايه اساسی جنبش نوين افغانستان 
 دموکراسیتعميم و اشاعه صلح پايدار و تامين ، ديگراز سوی . کند تصادی را همزمان افاده میاق

 همان گونه که انکشاف پايدار بشری بدون صلح پايدار و .است بدون عدالت نا ممکن در جامعه
 مفهوم مردود شمردن ه،چهارچوباين مقوله در اين . دموکراسی فقط يک شعار می تواند باشد

تبعيض بر اساس تمايزات طبقاتی، جنسيتی، قومی، فرهنگی، زبانی و يا نژدای را در زير هرگونه 
 مبارزه برای یپذيرش اصل اخالق همياری انسانی در راستا. ا می باشدپوشش معنايی خود دار

 و حرکت ،کند آزادی و دموکراسی زمينه های تامين عدالت اجتماعی را بيشتر از پيش تقويت می
 تقسيم پرواضح است که. رساند مسيرش به سوی رسيدن به آرمانشهر عدالت ياری مینوين را در 

نبود فرصت های مساوی در و و دسترسی به آنها، ثروت منابع غير عادالنه و نامتوازن 
اجتماعی ملی نهادهای نحوه عملکرد موثر  ،ر سياستگزاری های اقتصادی و انکشافیبنفوذگذاری 

 .را در جامعه به وجود می آوردتفاوت های گسترده افقی ، و اسباب را مختل و منحرف می سازد
 و رسيدگی عملی برای ،اين تفاوت هانی در راستای رفع با پيدا نمودن راه حل های عقالفقط 

 ورنه .از عدالت اجتماعی صحبت کرد شود می ،دستيابی به حد اقل مساوات اقتصادی و سياسی
. در محدوده لفاظی های سياسی باقی خواهد ماندتنها ز مطلوب نيی خوش آهنگ و قوله اين م

و گری و طرفدار دموکراسی فروشنکه جنبش نوين لفاظی پوچ و بی معنای سياسی چيزی است 
.نمايدبايد از آن با جديت احتراز در افغانستان عدالت اجتماعی   

 يکی با ه شد،ها اشارکه در باال به آننظريه و عمل دموکراسی مشارکتی، اساسی های  ستون
 ی را کليت نظام اخالقی قابل قبول، و درباهمی پيوسته،دارندقرار ديگری در پيوند و کنش متقابل 

در اين ميان، نمی شود يکی از اين . دهند نوين بازتاب میهای  در سياست ،انسان معاصررای ب
. ود شمردستون ها را بدون ديگری مطرح کرد، و يا يکی را به بهانه های شرايط خاص مرد

 را نمی شود به مثابه وسيله ای برای فکری و باوریهمچنانی که هيچ يکی از اين پايه های 
پيشرفت در تالش ها برای نايل شدن به .  به اهداف سياسی مقطعی مورد استفاده قرار دادنرسيد

به . ردل ديگر بستگی داوهريکی از اين اصل های اجتماعی الزامآ به پيشرفت در نايل آمدن به اص
 و روش های مسالمت مشارکتیآگاهی زيستبومی خود عدالت اجتماعی، دموکراسی : گونه مثال

 از توزيع عادالنه منابع غيرهيچ کنش ديگری به و يا . کند آميز مبارزه اجتماعی را ايجاب می
 تاب پايه دار بماند و ، توافقنامه های بين المللیچهارچوبمحدود طبيعی زمين نمی تواند در 

گردد و اسباب فروريزی نظام و  توزيع غيرعادالنه ثروت و منابع منتهی به خشونت می. بياورد
 که بر ،مزيد برآن، ساختار های سياسی سنتی. سازد ير فراهم میزروند سياسی مربوطه را به ناگ

 و به ،هستندو وفاداری، حزبيت، و يا تجريد در حاشيه های قدرت استوار سرپرستی اصول پايه 
که نمی توانند به نشان داده اند ، در عمل  گردندثابه الگوی درونی حکومتداری مطرح میم

خطر انهدام و جامعه با منجر شوند، حتا اگر در جامعه توافقات و يا قراردادهای اجتماعی پايدار 
 تجارب تلخ و ناکامی  را باما نمونه های اين الگوی حکومتداری. نابودی قطعی نيز مواجه باشد

 با برهنگی تمام و وضاحت تام مشاهده ،، به ويژه در سی سال گذشته خودای مکرر آن در کشوره
     . و اتکای مکرر بر اين ساختارها گناه تاريخی خواهد بودکرده ايم
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خود  که ،قدرتی است که با هيچ گونه خشونتکنش اجتماعی مسالمت و تسامح در مقاومت مدنی، 
شود  است که میگفتمان مسالمت آميز و عقالنی فقط با . می باشد ن قابل مقايسه،نشانه ضعف است

گاهی به صلح منجر نگرديده و نخواهد   خشونت بسان دايره شيطانی هيچ.به عدالت دست يافت
هاتی اروند. ، و عامه مردم اين را به خوبی می دانند و پيآمدهای آن را در عمل درک می کنندشد

 و مسالمت ، بر پيوند ميان دموکراسی، صلح،ای صلح جهانی يکی از پيشگامان کنش بر،روای
من ... شود سرکوب در هرجايی که باشد همواره به چالش گرفته می: " نويسد و می ورزدتاکيد می

 66..."هستنداين دو باهم يکی ... شود صلح را بدون عدالت بدست آورد نمی توانم باور کنم که می
شود بدون  مگر می. تر می نمايد صادق افغانستان در یگربيشتر از هرجای ديگفته اين حقيقت 

در لفافه  حرف از صلح زد؟ آيا سازش های سياسی موقت که ،تامين عدالت و سپردن حق به حقدار
کرده اند، را تامين پايدار  صلح و ثبات ،شوند شعارهای ميان تهی آشتی يا وحدت ملی فروخته می

هاتی روای بسان اروند با عقل سليم به اين مسايل بيانديشد، هيچ کسی که بتواندد کرد؟ نخواهو يا 
وقتی روال زندگی در جامعه از حيطه درک و . د به پرسش باال پاسخ مثبت ارايه دهدنمی توان

ند نيا ناخواسته به اقدام سياسی و اجتماعی دست ميزو شود، مردم خواسته  کنترول مردم خارج می
وقتی . در بسياری موارد با خشونت همراه استنه اين کنش ها متاسفاپردازند، که   میکنشو به 

 راهی برای اصالح باقی ديگر، پيش ميرودثبات آينده ای با به نسبت  بی اعتمادی حدجامعه تا اين 
در فرجام نهد و  دايره خشونت رو به گسترش می واضح است که ،تیوضعيدر چنين  .نمی ماند
. از هرکس ديگری بهتر آشنايی دارندو روايت با اين روال مردم افغانستان .  آفريندفاجعه می
 از رسيدن جامعه به اين سرحد بی ثباتی فقط با شريک ساختن مردم در روند تعيين پيشگيری

 و فعاليت در ،سرنوشت شان از طريق مشارکت در روندهای تصميم گيری سياسی و اقتصادی
منافع رگزيدگان سياسی حاکم بنا بر ماهيت ، چيزی که بتواند ميسر گردد کنش های اجتماعی می

. شان از آن طفره می روند و با ناديده انگاشتن واقعيت های زندگی، جامعه را فريب می دهند  

خواه  رسانيدن آگاهی به عامه مردم يکی از وظايف بسيار اساسی کنش نوين دموکراسی و آزادی
 گونه هايی از تبليغات و مغزشويی تشريفاتی معاصر، مردم در معرضهای در دموکراسی . است

در . هستندمشغول جامعه رسانه های همگانی به بمباردمان ذهنی ی همه و شوند،  قرار داده می
اجتماعی و کشانيدن مردم به مشارکت در های  نقش رسانيدن آگاهی از واقعيت ،اين راستا

 عامه در خدمت قشر حاکم معموآل وسايل آگاهیواضح است که . نمايد سازندگی بسيار برجسته می
انديشه های بديل را از ميان اين همه آگاهی های رسمی نمی تواند به کسی است، و هرگز 

 هنمايانند که راه ديگری به جز تن دادن به حالت موجود اين وسايل چنين می. دريابدوضاحت 
 و نخواهد يستمردم ساخته نعامه در نهايت چيزی از دست بر اين تاکيد می ورزند که نيست، و 

دست يازيدن به وسايل خشونت  :اين وسايل فقط يک راه را برای ابراز مخالفت بازگذاشته اند. بود
 و ،می تواند باشد" نبه کوه باال شد"به اصطالح  فقط ،کنشتنها  گويا .برای درخواست حق خود

 چون ،ند شومی مردم از نظر روحی سرخورده و متاثر سبب به همين .وجود نداردبديل ديگری 
. پندارند میناتوان د نخود را در برابر جرياناتی که سرنوشت شان را رقم ميز  

 از نظر مشارکت در  مردم افغانستان در گونه ای از انتظار واهی قرار دارند، واين وضعيت،در 
، حضور نمايندخواهند ابراز  که میهم گاهی . هستند بی رمق نيز بسيارامور اجتماعی و سياسی 

کشاند، که   را به خشونت میزارپيدا ميکند و کارجمعی چيره گی بر عقل بار  خشونتساسات اح
از جمله در کابل که  در نقاط مختلف افغانستان، اخير هایسالمثال های اين پديده را بارها در 
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چالش جدی در برابر در اين ميانه،  .با وضاحت بيشتر مشاهده نموديمپايتخت کشور است، 
شکستن اين طلسم بی رمقی اجتماعی در مشارکت همانا  ،رفدار دموکراسی و آزاديخواهنيروهای ط

 را به آن هامی بايد ذهن جمعی مردم، به آگاهی انتقال اين نيروها با .  استاجتماعیو کنش فعال 
کليد . زند بالقوه شان در تصميم گيری ها و سياستگزاری های دولتی متوجه سادرتقپتانسيل 

 در غيرآن، بايد .خواهد بودت گرفتن جنبش نوين دموکراسی نيز در همين نکته نهفته گسترش و قو
 بتواند با کشور مامنتظر خشونت های بسيار بيشتری در اين سرزمين باشيم، آن هم در صورتی که 

به بار ديگر، ، و يا نرسدخود موجوده تاب آورد و تا آنگاه به پايان خط  ساختاری –سياسی نظام 
  .طالبی سقوط نکندنظام  قهقرای

مردم نهفته جوامع محلی و عامه عامل تغيير و دگرگونی مثبت در درون اين را بايد تاکيد کرد که 
 اجتماعی و اتمی بايد جرقه های نخستين تحرک.  در دانشگاه، در بازار، در قريه و در شهر:است

در برابر مردم انه و عقالنی يت گرايبديل واقع. دکرايجاد کنشی  سازه هایين همدر را سياسی 
مدنی  دست يازيدن و استفاده از وسايل غير ازبه چيزی برای بدست گرفتن سرنوشت شان 

 نقش .می تواند باشددموکراتيک برای رسيدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی شان نمسالمت آميز و 
می تواند   و سومت در همين سو رهنمونی اين نير و طرفدار دموکراسی نيز درنيروهای روشنگر

در تجربه اجتماعی با مردم سهيم خود را اين نيروها بايد . برجسته گردد و مقبوليت اجتماعی يابد
و  ،گفتار و کردار خود بدست آورنددر مردم را به صداقت از دست رفته اعتماد بتوانند تا سازند 

حرکت ساختاری و فکری  و به سوی کمال بيشتر ،بيآموزندمردمی اجتماعی و کنش از هر تجربه 
. آگاه جامعه قرار داردفرد  انسانی است که در برابر هر یاين رسالت. نمايند  

 یحالتچنين . خواهد بودذهنی بسيار  ،، خونسردی و بی عالقگی مردم در مشارکتاغلببه گمان 
، ديگراز سوی . ريشه می گيردمردم عامه  از احساس نداشتن قدرت در ميان ،بدون شک
 از عوارض جامعه عقب مانده از ، قبل از رسيدن به هدف، مردم از مشارکت سياسییخوددار

 با اين پديده منفی برمیکشور در مقاطع مختلف تاريخی به طوری که ما  ؛نظر سياسی است
بسيار فراوان به و اميد آخرين بار بعد از سقوط رژيم طالبان بود که مردم با عالقمندی . خوريم

در مقايسه با هر زمان بيشتر ، ولی با آن که آزادی های نسبی  آوردندرویسياسی مشارکت 
با ناکامی نظام دولتی در  ، همزمان، آهسته آهسته بودهشدفراهم آنها  برای مشارکت یديگر

در چنين . به سرخوردگی گراييدند، رسيدگی به خواسته های اساسی مردمبازسازی اقتصادی و 
، به حدی که ستنداسی و مشارکت خود در امور اجتماعی کفعاليت سياحدود از وضعی، مردم 

 قرار گرفته است، و تسياسمعامله گران بازار يسه های دسمعرض در تا حد زيادی اينک جامعه 
برای پيشبرد اهداف استراتژيک پاکستان در و خون طالبان با موجی از خشونت فقط ،  آندر برابر

  .رون کشيده انديان به بدمياين از خود را مردم عامه  .منطقه، در نبرد و رويارويی قرار دارند

نيروی مخالف .  سراپای جامعه را فراگرفته استیبی تفاوتی و حالت انتظار بسيار خطرناک ،اينک
ی گپراکندعلت  به ،چالش بکشدور جدی به نقد و طديگری که بتواند قدرت حکومت را به 

حضور فعالش را است  نتوانسته ،معقولهای  بديلکمبود  و ، نداشتن اهداف نظری،تشکيالتی
در حال سازمان يابی و تشکل فقط ی ي چنين نيرو آن،در بهترين حالتمی رود که گمان . اعالم کند

تکراری سطحی و  به انتقادات قطمخالفين سياسی پراکنده تا کنون ف. می تواند وجود داشته باشد
مردم را در راستای خواسته های معقول لقوه باانيروی موفق نشده اند تا  و ،بسنده کرده اند
 در برابر انتقادات محض آنها ، حکومت و قدرت حاکمه در کل،ينروااز .  کنندجدموکراتيک بسي
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اپوزيسيون مزيد برآن، جبهه رسمی . می باشدقايل ها معافيت پيدا کرده است و کمتر ارزشی به آن 
سرهم بندی  به گونه ای  دولتی،حاکميترون برگزيدگان در د از ميان ،متوو منتقدين رسمی حک

در جامعه و دموکراسی نوپای سياسی را و سازنده اعتبار نقد واقعی و مخالفت جدی   کهگرديده
. خته استکمرنگ ساکشور، فوق العاده   

شود با عوامل عينی حالت  نبايد فراموش کرد که بی عالقگی و بی ميلی ذهنی مردم را میاگرچه 
کنشی در ميان ، عوامل بی عالقگی فرضيهاين بر مبنای . نمودتوجيه نيز  جامعه درمسلط روانی 

 همواره از اين کشورقدرت و اهرم های آن در . هستندبيشتر ساختاری عامه مردم در افغانستان 
 مردم از دسترسی ،ها در اين ساختار.ندنگه داشته شده او در کالفه ای از رمز بوده  به دورمردم 

 به طور سنتی، تصميم گيری ها در .اندنگه داشته شده ی تصميم گيری اساسی محروم به اهرم ها
دودی از نخبگان سياسی ترازهای بااليی حاکميت در ح فقط در ميان قشر بسيار م،بسياری حاالت

 ،ذاتینهادهای حاکميت در اين زمينه چنان شکل يافته اند که به صورت . کابل اتخاذ می گردد
در مردم نيز بعد از چند تالش بی نتيجه عامه طبيعی است که . ندنک رکت تجريد میمردم را از مشا

 و ،می کنندعقب نشينی در ساختار قدرت، اصالحات و دگرگونی های الزمی راستای دستيابی به 
سردرگمی ای از در کالفه بار ديگر  و ،ندکشمی با دلسردی و سرخورده گی از مشارکت دست 

وضعيت کنونی در . قعيت خود و کل نظام اجتماعی کشورشان فروميرونداجتماعی برای درک مو
 بعد از وعده مردم راعامه اينک حاکميت،  قشری و تبارگرايانه ساختار .کشور از همين قرار است

در چنين بستری، . کامآل به حاشيه های قدرت رانده استلفظی مبتنی بر مشارکت،  های فراوان
که از امکانات فراوان مالی و  ،شت افگن و تروريست طالبانوحوه جای تعجب خواهد بود اگر گر

 دست به ، ولی سرخورده،برای استخدام نيروی جواننظامی ملی و بين المللی برخوردار است، 
. مه ندهدادااقدامات جلب و جذب نزند و به بی ثبات سازی کشور   

که در افغانستان برای اولين بار ، دموکراسیو نحيف  نوپاسرخوردگی و دلسردی مردم از نظام به 
دو روال اين دلسردی در . قابل توجيه می نمايد در چنين شرايطی کامآل به تجربه گرفته شده است،

نخستين برای انتخاب رييس َدور در بر مال گرديد، طوری که روند انتخاباتی اخير به وضاحت 
 که در انتخابات برای حالی، در دسهم گرفتن در صد مردم واجد شرايط  هفتاد بيشتر از،جمهوری

واضح .  درصد افراد واجد شرايط رای دهی نزول کردحدود کمتر از پنجاهپارلمان، اين رقم به 
، و فرهنگ فسادبی مسئوليتی و  شوضعيت حکومتداری نابکار و غير موثر، گستراگر است که 
 حد آن چه، و دلسرد خواهند شد مطلقآبه همين منوال ادامه يابد، مردم از نظام انتخاباتی  معافيت

 برباد ،اقل از ظاهر دموکراسی در اين برهه زمانی در جامعه مورد پذيرش نسبی قرار گرفته است
پاسخی است  نتوانسته موجوداست که حاکميت اين حقيقت بيانگر کنونی وضعيت . خواهد رفت

 که همانا ،قيقی مردمبرای خواسته های برحق و دشواری ها و دردهای حمعقول و قابل پذيرش 
بيم . دده ارايه ،می باشد و امنيت بشری ، معيشت،آبرومندانهزندگی نيازهای دسترسی به حد اقل 

و تداوم اين حالت و بی ميلی دستگاه حاکمه برای اصالح نهادهای دموکراتيک آن می رود که 
 از ، کارآمد اجتماعی باور مردم به نظام دموکراسی انتخاباتی را به مثابه نظام،در کشورمدنی 
. دببرميان   

رهايی يافته نظام استبداد قرون وسطايی سلطه  که به تازه گی از ،تداوم اين حالت برای افغانستان
 و فرصت دوری جستن از لغزش مجدد به آن نظام را در جو مساعد بين المللی کسب کرده ،است

 مسئوليت .ودشی رييی از آن جلوگاست، فاجعه ی جبران ناپذيری خواهد بود که بايد به هربها
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متکبر و بی خودخواه، برگزيدگان بيشتر از هر کسی ديگری، اساسی و تاريخی اين ناکامی را 
به خود، در کليت  ستانروشنفکران افغان اما مزيد بر آن، .باور به آينده افغانستان به دوش دارند

نقش نيروهای طرفدار . ش می کشندنيز اين بار مسئوليت را بدومثابه شهروندان آگاه کشورشان 
بازی نمودن نقش رهبر و ، بدون شک، حساس تاريخیبسيار در اين مقطع دموکراسی و آزادی 
 و نبايد بيشتر از اين نيروی خود را در راستای پيدا کردن و يا ساختن رهبران رييس کشور نيست،

 پيدا کردن و ارايه انه برایجنبش روشنگر  و منابعتمرکز نيرو ،آن چه پراهميت است. زايل کرد
و معقولی را برای حکومت کنونی بتوانند جانشين قابل قبول   و بديل هايی کنشی است تاديدگاه ها
 و ، با درايت، و اعتماد مردم را به صحت و سقم ديدگاه های بديل،دنمردم نمايعامه پيشکش 

دستيابی به عنی ايستادگی برای معنای واقعی دموکراسی نيز همين است، ي. ندنکارآيی الزم کسب ک
  نافرمانی مدنی وراه های از طريق ،خواسته های معقول و اساسی مردم بر و پافشاری ،حق

. شدهتعييناز قبل برای رسيدن به اهداف  ،و مقاومت مدنیمسالمت آميز   

ی  هاچهارچوبدر کشور می بايد در راستای ايجاد  خواه تالش نيروهای نوين دموکراسی و آزادی
در روندهای عملی سياسی و افراد وسيع  و فراهم آوری زمينه های مشارکت ،عملی دموکراسی

تواند  ، ايجاد نظام اجتماعی با اين مشخصات میی کنونی تاريخبرههدر . متمرکز گردداقتصادی 
قناع ا را برای یف مشخصاهدااين تالش ها بايد . اشداز اهداف ميان مدت و درازمدت جنبش ب

 دانستن اين اصل که. با وضاحت و شفافيت کامل دنبال کند،اين بديلو مقبوليت ر پذيرش جامعه د
 در حقيقت کيفيت و مسير حرکت زندگی خودش را ،کند فردی که در تصميم گيری ها شرکت می

 ،ديگراز سوی . ، بسيار با اهميت استکند را تعيين میزندگی خودش  و چند و چون ،زند رقم می
يابد که استقالل عمل و فکر را و سمت به گونه ای سازمان می بايد تالش ها جامعه در نتيجه اين 
 فقط در آن صورت،.  را برتابددگرانديشانه و زمينه مشارکت افکار و انديشه های ،تشويق نمايد

 به ستون اساسی ،اصل پذيرش دموکراسی به مثابه الگو و روش ديگری در سازماندهی جامعه
توان اين اساسات نظری را در  گونه میه  چ،پرسش اين است که. خواهد شد کنش اجتماعی مبدل

شود از استفاده ابزاری اين انديشه ها به مثابه نظريه و يا   و چه طور می،عمل پياده کرد
 و ،ی نمودريگپيش رسيدن به اهداف سياسی زودگذر و منافع آنی گروهی درايديولوژی تبليغاتی 

؟  و فرصت طلب فايق آمدبرفرهنگ سياسی عقب مانده  

بايد با دقت پيگيری می  است که یآوردن تغيير و دگرگونی اساسی در فرهنگ سياسی از اهداف
 مگر از ،ودمتعريف نرا از نو ی کرد و آن نوآفرينرا نمی توان عقب مانده فرهنگ سياسی . شود

چون فرهنگ ديگری، در چند و موضوع اين مساله بيشتر از هر . طريق مشارکت شهروندان
در تا زمانی که  :گفتبايد به صراحت . سياسی مروج در ساختارهای حکومتداری برمال می گردد

وليت پذيری ئد افراد بلند پايه دولتی را به مسنکه بتوانی راه ها و ميکانيزم هايجامعه ی مدنی 
ومتداری بوجود در حکمی تواند ، نه شفافيت  ايجاد نگردد،دنخواهی نماي د و از آنها حسابنوادار

 داریحکومتساختاری در اصالح نظام ، و نه هم توان از برکندن فساد اداری حرف زد آيد، نه می
تا  ،در کشور است جاافتادهاز همين رو، فساد که جزيی از فرهنگ سياسی . را می توان آرزو برد
د کافی رشد و به ح مدنی �جامع مگر اين که. ماندکماکان برجای خواهد آينده هايی نامعلومی 

تشويق شهروندان به مشارکت وسيع  ی مثل اين اهداف می تواند از راه هايدستيابی به . کمال برسد
، تالش بر اين مبنا. گرددتسريع شوراهای محلی مباحث اجتماعی، به ويژه در  امور زاردر کار

ی شوراهار بيشتبايد در راستای نيرومند ساختن در کوتاه مدت می نيروهای دموکراسی خواه 
های تصميم گيری حقوقی در کسب قدرت مستقل مطرح نمودن مساله  از طريق محلی موجوده
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ايجاد حکومتداری بنآ، اگر بپذيريم که . جامعه محلی متمرکز گردداجتماعی و انکشافی مسايل 
خواهی و دموکراسی افغانستان  ستراتژيک جنبش آزادیايکی از اهداف درازمدت و غيرمتمرکز 

برقراری شيوه های نمی تواند چيزی به غير از تالش برای اهداف ميان مدت آن  بود، خواهد
بهم پيوسته اين ی مجموعه . باشد مبتنی بر اصول دموکراسی مشارکتی ،داری خوب حکومت

در که همانا بسيج شهروندان نوين سياسی،  حرکتاهداف از طريق دستيابی به اهداف کوتاه مدت 
مدنی و احزاب سياسی � از طريق انکشاف و نهادينه ساختن جامع،جتماعیهای افعاليت راستای 

 مشارکت در امورسوی  و سمت دادن اين نهادها ب،ل دموکراسی و دگرانديشیووفادار به اص
. تحقق خواهد يافتباشد،   میاجتماعی و سياسی  

 
دموکراسی ند، آموزش بر پايه کنش تجربی يکی از فرآورده های اساسی و مهم ايدر اين فر

 و هم ،هستندهم برای شهروندان از اهميت برخوردار آموزه های تجربی . مشارکتی خواهد بود
نيرومندی دموکراسی . پردازند برای برگزيدگان روشنفکر که به تحليل و نگارش اين درس ها می

ه ب موازات تصميم گيری، روند خودبه نهفته است، چون خصلت پويا مشارکتی نيز در همين 
مستقيمآ در اين روند  مردم .پيوندد ی آموزشی نيز در کارزار مشارکت اجتماعی به وقوع میدخو

هماهنگی با يکديگر می آموزند که اجزای مختلف ساختارها و سازه های اجتماعی چه گونه در 
کار می کنند، چه نقشی در تحوالت و دگرگونی های زندگی شان دارند، و چه گونه می شود بر 

ها را دگرگون اين سازه  و در صورت نياز چه گونه می توان شت،گذاتاثير ن اجزا کارکرد اي
 کارآيی و موثريت در بودجه ی چونهاي مقوله از کارکردگاهی  اصل آ، مثالگونهبه . ساخت

و غيره محلی، جوامع ساالنه و برنامه های خدمات صحی، خدمات تعليم و تربيه، خدمات انکشاف 
توانند به صورت ذاتی به تحکيم   می،کت مستقيم شهروندان شکل يابنددر صورتی که با مشار

منتج ، و نهايتآ در کل جامعه  پايينی و اوليهسطوحصلح و انکشاف پايدار در جوامع محلی در 
در .  نياز اساسی استبتدايیواضح است که برای مشارکت در سازندگی جامعه به دانش ا. گردند

 ابتدايی که به کمبود دانش ،ل، به ويژه در شرايط خاص افغانستانآموزش متقابضرورت اين ميان، 
 روند مشارکت در اين زمينه 67 .خيلی حياتی ميباشديم، دچار استانديشه فکر و در توليد و گسست 

 معلومات و دانش ميان جريان داد و گرفتنيز امکانات بالقوه زيادی دارد، چه شهروندان از طريق 
ولين ئوليت پذيری را تعميم بخشند، و به چه ترتيب از مسئونه مسشان می آموزند که چه گ

تکوين نظام حکومتداری خوب از طريق کاربرد دموکراسی در يک سخن، . حسابخواهی کنند
.   مشارکتی به وقوع خواهد پيوست  

 
 شيوه های ،دموکراسیپايبند به خواه و  آزادیروشنفکری در حرکت نوين مهم است که نيروی 

در صورتی . برخورد به مشکالت و مسايل اجتماعی و انکشافی را کنار بگذاردی دازانه پر خيال
در جامعه مدنی برجسته و باز که ريشه های مشکالت با وضاحت و شفافيت تمام از طريق گفتمان 

درک نگردد، اگر ناممکن نباشد، خيلی دشوار خواهد بود تا راه حل های منطقی و عاقالنه ای را 
در ميان صدها دشواری حاد به گونه مثال، . ن رفت از وضعيت موجوده پيدا کردرويبرای ب

اگير است، به گونه ای که سراسر فردر کشور ما بسيار حاد و اداری ديگر، مسآله فساد اجتماعی 
با در نظرداشت ريخت . استوبرده فردولت دستگاه در بحرانی از بی اعتمادی نسبت به جامعه را 

که در به تکرار گفت اين را بايد .  بين برده آسانی نمی توان اين پديده منفی را ازکنونی حاکميت، ب
از واگذاری قدرت به مردم و  ،شانمنافع بنا بر ماهيت دستگاه قدرت، اکثريت برگزيدگان حاکم 

                                                                          
2002داود صبا، گذر از تنگنا، انتشارات برگ سبز کانادا، تورونتو، سال  67  
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 و نمی خواهند مردم حق ،ورزند  ابا می در حکومتفراهم آوری زمينه های مشارکت وسيع آنها
ترسند که اگر در اين   می،اين گروه تازه به قدرت رسيده.  و آن را مطالبه کنند،ندخود را بدان

اين متاسفانه . د، مقام و موقف خود را در نظام قدرت از دست خواهند دادنماينراستا عقب نشينی 
در شيوه را در بستری از بی کفايتی شديد اجتماعی و نابرابری دامنگير  اساسی فقر عللذهنيت 

 و حتا تا را تنگ ترساختاری  و راه های اصالح ،بخشد  پايداری بيشتر می،ومتداریحکهای 
 بسياربه صورت  ،رخ دهددر کشور نيز  یانکشافاگر ،  جویدر چنين. کند  میآخرين حد محدود

گامی کارا و سازنده در راستای رفع که به آسانی ، و نمی توان توقع برد خواهد يافتنابرابر وقوع 
. برداشته شودو افقی های گسترده نابرابری   

، اگر مردم از يک سو دارای حق مسلم برای دخالت و مشارکت در تصميم گيری در عين حال
شرايط دلخواه حاکم باشد، اين در صورتی که ، ديگر، از سوی هستندهای اقتصادی و سياسی 

ی مستقيم در روند هايی مسئوليت را نيز دارند تا مشارکت شان را مطالبه کنند و از طريق سهمگير
، خود محيط اجتماعی، اقتصادی و زيستی شان را ندگذارمی  آنها اثر �که بر زندگی روزمر

 که از ،دموکراسی از برداشتیين چنبرای رسيدن به .  و سرنوشت شان را رقم زنندنمايندنوسازی 
، اند پنداشته شودتو افغانستان میو طرفدار دموکراسی در خواه  اهداف بنيادی نيروهای آزادی
از مجرای  ، برای نامتمرکز شدن روندهای تصميم گيری در کشور،الزم است تا در گام نخست

در اين ميان بايد به مسآله رسميت بخشيدن به . ورزيدتالش کنش های سياسی و فعاليت های مدنی 
کافی در گروه هايی از شهروندان کشور که تا به حال از مشارکت در تصميم گيری ها و سهم 

، و راه های تقسيم عادالنه ثروت و قدرت در قدرت محروم نگه داشته شده اند اولويت داده شود
تقاضا برای انتخابی شدن کليه . کشور در معرض گفتمان گسترده اجتماعی و سياسی قرار گيرد

ع شرايط مناسب برای مشارکت وسي  تامين   قدرت و اداره دولتی در کشور جهت  ارگانهای محلی 
در امور انکشافی، وتضمينی برای کسب اعتماد مردم به قدرت دولتی، از خواسته های ناگزير اين 

هر گفتمانی در اين راستا، نيروهای آزاديخواه و دموکراسی طلب را خود بخود . روند خواهد بود
در معرض ديد و قضاوت عامه مردم قرار خواهد داد، و مجال آن را ميسر خواهد گردانيد تا 

يروی منتقد و اپوزيسيون واقعی را برای به وجود آوردن اصالحات الزمه ساختاری در کشور ن
برای . بيابند و در مشارکت باهمی به سوی کمال و شکوفايی بيشتر در سازمان اجتماعی راه پويند

کنش های اجتماعی، به غير از دموکراسی و مشارکت همگانی، بديل ديگری که بتواند ضمانتی 
. در ديدرس نيست،ای کشور و زندگی آبرومندانه مردمان آن باشدبرای بق  

 حکومتداری پسندیده
بوده سو با سازه های دولت مدرن پسا استعماری درگير  به اينسده نزدهم افغانستان معاصر که از 

به مثابه يگانه روش  شره حکومتداری متمرکز را با ويرانگری های جبران ناپذيرا همو،است
 پايه های دولت ملی به سته باشد بدون اين که توان،استفته رگ ن زمينه به آزمونتجربی در اي

کشور را به سوی ساختن دولت ملی مدرن يا  و ،را استوار سازدآن معنای کالسيک اروپايی 
  اگر از يک،متمرکز در اين کشورساختارهای حاکم  البته اين ناکامی بدان سبب است که .بکشاند

 ،از سوی ديگر ،هستنداستوار  يیتبارگراو  یقبيله ساالرتی خود برپايه اصول سو بنابر خصلت ذا
 اهميت درجه دوم و ،حلقه منافع خاص و استراتژيک آنها قرار دارندکسانی که خارج به سرنوشت 

 چون دولت ؛را ندارنددموکراسی و مساوات  يیظرفيت استوارسازی سازه ها، و ستنداسوم قايل 
 که از الزمه های اساسی ، اروپايی بدون به رسميت شناختن حقوق شهروندیملی مدرن در الگوی

برگزيدگان تبارگرا هرگز قادر به شناختن ديگران بسان همتاهای برابر . باشد ناممکن می ،استآن 
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 بر مرجع مرکزی تصميم گيری که مطلقا در يک حلقه حاکم و يا چند حلقه با ، از اينرو.نيستند
ساکنان عامه مردم، به ويژه .  پافشاری می نمايند،ژيک محدود می گرددمنافع مشترک سترات
کشور در ذهنيت اين گروه ها غافل پنداشته می شوند و گويا به منفعت و روستاها و اطراف 

 و خواسته های ، آالم،، کليه دردهاطرز تفکربنابر ديدگاه های اين . خواسته های خود پی نمی برند
 بايد فقط در کابل به بررسی گرفته شود، نسخه مداوا نيز در کابل اطرافی کشور میساکنان 
 تجربه بيشتر ،که در حالی. ، و مداواگر نيز از کابل فرستاده شود و برآنها تحميل گرددشودنگاشته 

در  تشخيص بی مايه بوده است، هم دارو ناکارآمد، و  هم،وارهاز يک سده نشان داده است که هم
سرگذشت تاريخی حاکميت متمرکز و . لياقت مداواگری را نداشته است هم مداواگرعين حال 

.غيرعادالنه در کشور ما به غير اين تصوير تلخ نمی تواند چيز ديگری باشد  
 

جامعه بين المللی، افغانستان از جانب حت حمايه قرارگرفتن ت و ، طالبانسياسی رژيمبا فروپاشی 
يک بار اين تجربه ناکام اياالت متحده امريکا، تداوم رهبری کشورهای پيشرفته غربی به به ويژه 

 در سی سال گذشته زمينه های گذار اين در حالی است که. تحميل گرديده استما بر کشور ديگر 
از الزمه های اساسی پيشرفت پايدار در کشورهای چندين  که ،داری غيرمتمرکز به حکومت

 بيشتر از هر زمان ديگری مهيا گرديده بود و فرهنگی و چندين قومی مانند افغانستان می باشد،
 افغانستان از بن  شيوه های حکومتداری غير متمرکز،تخاذامکانات عينی آن وجود داشت تا با ا

ايجاد و به سوی  ،رهايی يابدبر محور تبارگرايی و قبيله ساالری مبتنی   ساختاری-بست سياسی
بی درنگ بايد . کندحرکت اکميت قانون بر پايه دموکراسی و ح ملی  مدرنساختارهای دولت

اضافه کنم که حکومتداری غير متمرکز که در اينجا مطرح گرديده است، می تواند گونه هايی 
 مختلف ساختارهای دولتی به خود اختيار کند، و الزامآ به معنای ترازهایمختلفی را در 

د بر واقعيت های سياسی مزي 68.نمی باشدفدرالی حکومتداری در چهارچوبه های ساختار دولت 
داری ببار آورده  حکومتمختلف افغانستان معاصر که درس های بسيار مهمی را در زمينه های 

دهد که شيوه های حکومتداری غير متمرکز  نشان میمشابه نيز تجربه کشورهای متعدد  ،است
 عادالنه تر عالوه از اين که سهم همه گروه های اجتماعی را در قدرت، تا حد زيادی به صورت

 مدنی محلی را نيز تقويت می نمايد، و اصل �تامين می کند، نهادهای دموکراسی و جامع
در عين  .را در برابر عامه مردم برجسته می سازدداران  وليت پذيری حکومتئحسابدهی و مس

قوت می به صورت ذاتی مشارکت کتلوی را در امور عامه ی حکومتداری اين شيوه  که یحال
سمت و سو می نيز يروی مردم را به سوی زيست باهمی و همکاری فرهنگی و اقتصادی بخشد، ن

 که در نتيجه مبارزه ی گروه های محروم برای ،دهد، و در نهايت از بروز ستيزه های خشونتباری
. می کاهدتا حد زيادی   می تواند وقوع يابد،کسب حقوق شان  

 
ناشی از تقسيم غيرعادالنه قدرت و ی قی و گسترده نابرابری های اففقر دامنگير و شکی نيست که 

برون رفت از بحران  .هستندثروت عامل اساسی ستيزه های متداوم و نارضايتی های افغانستان 
ای اين مساله ناممکن ريشه فقر زدگی و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی بدون رسيدگی و حل 

 از  اين موضوع.دينجامخواهد ا و منابع ،وت شکستن تمرکز قدرت به تجديد تقسيم قدرت، ثر.است
بشری انکشاف  و نايل شدن به ،بشریامنيت  و تامين ،الزمه های اساسی ايجاد صلح پايدار

برای دستيابی به اين هدف، از همه مهمتر باالبردن  69.شود در افغانستان پنداشته میمطلوب 
موثريت نظام می توانند  داری شيوه های نامتمرکز حکومت .موثريت در نظام حکومتداری است

                                                                          
. شيوه های حکومتداری نظر دارد، تا به شکل و ساختار حکومتاستفاده از اين مقوله در اين نوشته بيشتر به نحوه، و 68  
.، انتشارات برنامه انکشافی ملل متحد، کابل2004گزارش انکشاف  بشری افغانستان : امنيت با چهره انسانی 69  



 87 
 
 

در امور سرمايه گذاری های و فساد و به کاهش بوروکراسی فلج کننده افزايش بخشند اداری را 
 زمينه های وه هاياين ش، به عين ترتيب. دن ياری رسان،بخش خصوصی و متشبثين در بازار

تجربه جهانی نشان . تهند ساخاخورسيدگی به نيازهای واقعی اجتماعی مردم را به آسانی فراهم 
حکومتداری نامتمرکز در اين زمينه ها از امکانات بالقوه زيادی به مثابه الگو ی می دهد که شيوه 

و صلح جامعه به سوی رسيدن به اهداف اقتصادی عادالنه، دموکراسی سمت دادن  سازی و دولت
 حکومتداری نامتمرکز به مثابه رويکردی ازدموکراسی مشارکتی . استپايدار و آزادی برخوردار 

تامين راه های  . که می بايد همواره در نظر باشد،خواهد بوداز الزمه های اين شيوه حکومتداری 
 مدنی �امکان ذاتی نيرو بخشيدن به جامعمشارکت همگانی در امور اجتماعی و اقتصادی 

با  همواره ،مشارکت به مثابه اصل اساسی اين شيوه . استفراهم آوردهنوظهور افغانستان را 
خود مردم با در اين بستر،  .می پردازد یاقتصادعدالت ل اي مسباانعطاف پذيری بی مانندی 

خواسته های شان را   فرصت خواهند يافت تامشارکت شان در تصميم گيری ها و سياستگزاری ها
م واقعی  و به دردها و آال،منافع و اهداف شان را سمت و سو بخشند،  و فورمول بندی کننددريابند

 امعو با برجسته ساختن نيازهای فوری و اساسی شان مبتنی بر واقعيت های ج،اجتماعی خود
   .رسيدگی نمايند ،محلی

 
تازه ای حکومتداری نامتمرکز برای افغانستان از نظر تاريخی پديده بايد خاطرنشان ساخت که 
ی اين الگو در افغانستان در  از ويژگی های کنشابعادی ،سال گذشتهند نيست، و خوشبختانه در چ

دولت در از موفق ترين برنامه های انکشافی در ظاهر  برنامه همبستگی ملی، که چهارچوب
از اين رهگذر، اينک ما اساسات تجربی . ، به آزمون گرفته شده استپنداشته می شودافغانستان 

انکشافی وراهای در اين مورد خاص ش(مردم اين روش حکومتداری را که با مفکوره شوراهای 
تصميم گيری و  و موثريت اين روش در ،مثبت بودن، کارآيی.  دارا هستيم،تعميم يافته است) محل

جای شکی در پذيرفتنی  ديگر بازسازی عمآل به اثبات رسيده است و ی پروژه ها در رونداداره 
از  ، که برنامه های اينچهارچوبمحل در شوراهای انکشافی . بودن آن در ميان مردم وجود ندارد

 برای نخستين بار در ،برخاسته اندبر اساس استفاده از روش های انتخاب دموکراتيک ميان مردم 
که بر زندگی شان اثرگذار  یاجتماعيانکشافی و  قدرت مردمی را در تصميم گيری های ،افغانستان

تجارب . سانيده اندمشارکت را در اين روندها به اثبات راصل شته، و مفيديت ه نمايش گذا ب،است
اين شوراها نقش اساسی را در توزيع عادالنه تر و نوين انکشافی در کشور نشان می دهد که 

کارآيی و موثريت به مراتب بيشتر خود را در عمل  و ،نده ابازی کرددر محالت ناسب تر منابع تم
 از مجرای  برنامه ريزی هايی که در مراکز بوروکراسی کشور صورت گرفته ودر مقايسه با

نيروهای بر . در معرض قضاوت و ديد همگانی قرار داده اند ،گردد دفاتر اداری واليات پياده می
به مثابه نخستين گام ها در راه نامتمرکز  اين الگو را خواهی است تاطرفدار دموکراسی و آزادي

. ندبخشانکشاف آن را به مثابه شيوه پذيرفتنی حکومتداری ترويج و و تقويت نمايند سازی قدرت   
 

 تا خود نيز بر مبنای نظام شورايی که در ميان عامه هستندکنش های نوين اجتماعی موفق ناگزير 
 در سراسر افغانستان در اين اصل و در گسترش  استوار گردند،مردم افغانستان مقبوليت دارد

ا از طريق  و مردم را ياری رسانند تا تعيين سرنوشت خودشان ر، مختلف قدرت بکوشندسطوح
اين امر نه تنها ممکن است، بلکه .  خود رقم زنند،نظام های شورايی از سطح قريه گرفته تا واليت

 .ساختاری آن همين اکنون در سراسر کشور فراهم آمده استسنگ پايه های اساسات نظری و 
مل عايک جنبش  آن را به تااست و باورمند به عدالت و دموکراسی بر نيروهای پيشرو حاال 

ابتدايی ترين خواسته های اصالحی اين نيروها . مبدل کننددر سراسر کشور قدرت و حکومتداری 
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مانع در برابر اصالحات الزمی در جامعه می ايستند و که  آنانی .نمی تواند به غير از اين باشد
ا  و انرژی جامعه ر،سازند گردند، در حقيقت وقوع انقالب و شورش را ناگزير می اصالحات می

و کشور  راه برون رفت از بحران ساختاری .از سازندگی به سوی ويرانگری سمت می دهند
رسيدن به دولت ملی مدرن و هماهنگ با سازه های عصر نوين جهانی شدن را می بايد در ايجاد 

نظام سياسيی است که بتواند اين رويکرد در هدف . نظام حکومتداری نامتمرکز جستجو نمود
 ی را در برنامه های انکشافی و اقتصادی به خود مردم در محالت زيست شان قدرت تصميم گير

تجربه تلخ تاريخ معاصر افغانستان نشان داده است که حکومتداری متمرکز . د نمايواگذارانتقال و 
و پافشاری بر آن فقط خواسته ها و منافع گروه های استراتژيک در قدرت را، که با بکارگيری 

دی مبتنی بر محورهای فکری تبارگرايی و تنگ نظری قبيلوی سياست می کنند، شيوه های استبدا
است، و های استبدادی تبعيض نژادی خصلت ذاتی و ويژگی درونی حاکميت . برآورده می سازد

در افغانستان کنونی اينک زمان آن فرارسيده است تا به اين  70.تقريبآ هميشه تغيير ناپذير بوده است
 که دريچه های فرصت های انکشاف بشری را در برابر شهروندان ، تاريخیبيماری ساختاری و
.  پايان داده شود و حق به حقدار واگذار گردد،اين کشور بسته است  

 
 و يا گونه هايی ،برنامه های کنشی نيروهايی که به دموکراسی مشارکتی و آزاديخواهی باور دارند

در مشخص تباس برخی از اصول و خطوط فکری از آن را دنبال می کنند، خواه ناخواه به اق
شته می شود داپن الزمبر منبای اين درک، . فعاليت های اجتماعی و سياسی خود ناگزير خواهند بود

 ،استفاده از روش های مبتنی بر دموکراسی مشارکتیقابل قبول حکومتداری با  از اصول برخی تا
اين مجموعه بتواند به مثابه يد برآن است که ام.  مطرح گردنداتپيشنهادبه صورت مجموعه ای از 

 و با جذب انديشه ،برای بحث و گفتمان بيشتر در اين زمينه ها مورد استفاده قرار گيردپيش نويسی 
، که بر ابعاد گوناگون حکومتداری نامتمرکز و مبتنی بر دموکراسی مشارکتی ديگرگوناگون های 

. غنا يابدروشنی خواهند افگند،   
 

 و  هاچهارچوبهمانا پذيرش  نيروهای نوين دموکراسی در افغانستان برایاصل کنشی نخستين 
 داری حکومت،پندار بر آن است که. خواهد بودداری  حکومتبرای  چند و چون موازين و قواعدی

 برای افغانستان به معنای فراهم آوری و تامين صلح پايدار و عدالت اجتماعی، ايجاد نظام  خوب
 ،واقعيت های جغرافيايی و منطقوی کشورشناخت دقيق و علمی ن و پايدار بر پايه اقتصادی موزو

بر محور حمايت از فقرا و رفاه عامه، تامين پايداری زيستبومی و حفاظت از تماميت محيط زيستی 
 در تعريف .خواهد بود جهان شمول ی و نگرش،ستراتژيکا ، درازمدتر مبنای ديدیبسرزمين، 

قوای مستقل سه گانه قدرت دولتی همانا حکومت يا قوه اجراييه، داری،  ت حکومچهارچوباين 
به مثابه اجزای ساختاری دولت  ديگرکه مجزا از هم هستندقوه مقننه يا شوراها، و قوه قضاييه 

اصل بسيار با اهميت در اقتباس .  ممثل خواسته ها و نيازهای عامه مردم کشور خواهند بود،ملی
به مشارکت نياز دارند، مردم  که یهمچنان ،انا باور به اين مقوله است کهبرنامه های کنشی هم

 که ،مشارکت در تصميم گيری های اقتصادی و سياسی. باشند دارای مسئوليت اجتماعی نيز می
.  حق مسلم هر شهروند است،دمزندگی شهروندان را به طور مستقيم و يا غير مستقيم متاثر ميساز

داری و همچنان  صل در روندهای تصميم گيری و اجرايی حکومتبه رسميت شناختن اين ا
پنداشته می نهادهای اقتصادی و اجتماعی ديگر از بنيادهای اساسی نگره دموکراسی مشارکتی 

.شود  
                                                                          
70 Noam Chomsky, Imperial Ambitions. Interviews with David Barsamian, Metropolitan Books, NY. 2005. 
pp.48 
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و باورمند سياسی حرکت های نوين مستقيم مسالمت آميز نمودی از تالش قانونی و ابتکاری کنش 

 مسئوليت  افغانستانطرفدار آزادی و دموکراسی در نيروهای .استخواهی  به دموکراسی و آزادی
 و در راستای انکشاف و گسترش انديشه های آزادی ،بشناسندخود را در اين زمينه بايد به درستی 

با درنظرداشت . دنورزو فعاليت تالش اجتماعی با استفاده از وسايل مسالمت آميز سياسی خواهانه 
 نافرمانی مدنی فقط از طريق کاربرد روش هایموجوده ی کشور، پيشينه تاريخی و واقعيت های 

وسيع با پايه های  ،و دموکراتيکی مردمتوان اين روند را به جنبش واقعی   مسالمت آميز میو
بسيار حياتی است که . مبدل کردنزد عامه مردم و اعتماد در احترام قابل و  فراگير، اجتماعی

نخست در درون ساختارهای خود، و کراسی مشارکتی را  دمو،خود اين جنبشاجزای سازمانی 
، اين نيروها خواهند به اين ترتيب. دنبه نمايش بگذاردر عمل جوامع محلی کتله های در ميان بعد 

پذيرش مورد  قوت های اجتماعی دهی بديل، در راستای سازمانیبه مثابه الگويآن را  توانست تا
نيروهای نوين باورمند به دموکراسی و عدالت می . دننماي به صورت تجربی پيشکش ،کل جامعه

بايد برای تقويه و بهتر ساختن نمايندگی اقشار محروم در نهادهای تصميم گيری، به ويژه زنان و 
را در اين زمينه  عملی و اقدامات مثبت نندگروه های اقليت، در همه ترازهای قدرت جد و جهد ک

. دهنرار دها از هر جانبی که باشد مورد حمايت ق  
 

 حکومتی نهفته باشد خيلی با سطوحمی بايد در محلی ترين تصميم گيری اصل که قدرت اين 
هايی بيشتر و انعطاف پذيرتری در  توانايی از ی محلهایشورا، اصلمبتنی بر اين . اهميت است

وه مشکالت مردمان و گريافتن راه حل های دقيق و مناسب به  و یمحلزندگی  مسايل به پرداختن
محلی برای اين نهادها خيلی مشکالت ، چون درک مستقيم هستند برخوردارهای جوامع محلی 

در اين تراز است که بايد . استبی خبر از واقعيت های اطراف طبيعی تر از نهادهای مرکزی 
در کليه تصميم گيری هايی که  ، های شورايیچهارچوباز مجرای  ،گروه های جوامع محلی

حکومت محلی مشارکت انتخابی  موازات ارگان های بهسازد همگام و  اثر میزندگی شان را مت
های محلی به هيچ وجه نبايد به شورا واگذاری قدرت به ،بی درنگ بايد اضافه کرد که. داشته باشند

در را کاهش قدرت جوامع محلی ديگر يا طوری باشد که اسباب  و ،نا برابر صورت گيردی گونه 
 نبايد در ی نيز، همچنان که تصاميم جوامع محلی ترازهای پايينفراهم آورد تصميم گيری های شان

مسايل و پيش شرط ها از اين . گرددبزرگتر سد واقع در سطوح باالتر و برابر تصاميم جامعه 
ميکانيزم های قانونی در عمل گونه ای از توافق بر که  ،چالش های ساختاری اين الگو خواهد بود

در کارزار تجربی مشارکت در فعاليت های اين توافقات فقط به طوری که  .کند ويژه را ايجاب می
. انکشاف داده شوند و تکوين يابندمی توانند اجتماعی   

 
از الزمه همه جانبه از چند و چون وضعيت اقتصادی و اجتماعی در کشور دسترسی به اطالعات 

آن واقف بود و برای تامين آن از های مشارکت در حکومت و امور مدنی است که بايد به اهميت 
آگاهی به اطالعات و شاخص های اجتماعی و اقتصادی در . ورزيدهيچ گونه اقدام قانونی دريغ ن

مسئوليت اصل  و ،کند جامعه شفافيت را در امور حکومتداری و نهادهای جامعه مدنی تقويت می
 قوانينی را میطرح و تصويت يجاب اين مسآله يقينآ ا. بخشد پذيری را در اداره اجتماعی ارتقا می

 ی همچونمقوله هايدر مقايسه با  ، اموراز  شدن که حقوق شهروندان را در امر دانستن و آگاهنمايد
 دموکراسی بدون عدالت و قانونيت معنايی .بخشد  اولويت می،نياز به محرميت در امور حکومتی

 ،پارلمانهمچون دموکراسی نهادهای در  و پيگير ، گسترده،مشارکت فعالندارد، و اين دو فقط با 
 نيروهای آزادی. تامين خواهد گرديد ،های اساسی دموکراسی مشارکتی استشاخصه يکی از که 
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 و باشند تقويت و استحکام ساختارها و نهادهای دموکراسیبايد در پی اسی طلب می خواه و دموکر
، چه در پارلمان و چه در اتیدر تسهيل زمينه های اشتراک وسيع مردم در روندهای انتخاب

 نظام کنونی دموکراسی وکالتی و حکومت چهارچوبدر اما،  .بکوشندبه صورت آگاهانه  حکومت
تواند خواسته های  به تناسب نفوس میدر پارلمان و ديگر ساختارهای قدرت رياستی، نمايندگی 

تا  اصل را نآ می بايد اينب. دهدبازتاب تا حدودی که اقناع همه را فراهم آورد، جوامع محلی را 
همواره  ، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی در محل،داری نامتمرکز رسيدن به اهداف تامين حکومت

. مورد حمايت قرار داد و ابعاد اجرايی آن را غنا بخشيد  
 

هرگز  آنبدون  مدنی و مدرن است و � از الزمه های حياتی جامع، کهتا رسيدن به حق شهروندی
 . راه دور و درازی در پيش است،صحبت کردنمی توان  مدنی و ملت مدنی �معجاساختن از 

نيز يک خود  که ،ملت  تنها در قالب مفهوممدرن، عنوان يک پديدهء به" شهروند "مفهومچون 
 ، نه در چهارچوب نظام های سياسی ماقبل مدرن،يين استتب مدرن است، قابل بررسی و  یپديده
در اين قالب .  چون قبيله و قومیقالب هاييا  و ،ی هاامپراطور ی شاهی،ا سلسله ها، خاندان همانند

می توان صحبت کرد، و قانون اساسی به عنوان يک پيدهء ماقبل مدرن " رعيت"مقوله ها فقط از 
" ملیدولت " اصلی ترين عنصر "شهروندی". افغانستان درست همين مشخصه را بازتاب می دهد

ابتدايی ترين که اينک ، مشخص می گرددياسی و اجتماعی س ،مدنی ی حقوق سه گانه با   که،است
حرکت نوين  71.يستنقابل تصور افغانستان کنونی  دولت های هچهارچوبشکل آن نيز در 

بايد جامعه محلی را به حرکت وادارد تا در ايجاد اصالحات الزمی در قانون می دموکراسی 
. روندی را به رسميت بشناسد مشارکت کنداساسی کشور و انکشاف آن به گونه ای که حق شه

افاده درست و منطقی که بازتابی از حق حکومت های محلی را قانون اساسی کشور می بايد 
 و زمينه های اجرايی قدرت ،برسميت بشناسد ،انتخاب کنندگان خواهد بودخواسته ها و نيازهای 

مشروعيت نکشافی به شوراها با واگذاری بيشتر قدرت تصميم گيری در زمينه های امحلی را 
 بر ی اجراييوی محلینهادهامديران بلند پايه در در صورتی که پرواضح است، . قانونی بخشد
در برابر مردمان محلی مسئول و واضح است که مردم محل انتخاب شوند، مستقيم اساس رای 

  .گو خواهند بود و با شفافيت و کارآيی بيشتری عمل خواهند کرد پاسخ
   

 د تا در راستاین نوين طرفدار آزادی و دموکراسی در افغانستان مسئوليت تاريخی دار هایحرکت
که اينک با سازه های  ،افغانستان یدولتی های ساختاری در نهادهای دگرگونتغييرات اصالحی و 

 ،باساختارهای دولت ملیبه کشوری مشخص می باشد، پسا استعماری ساختاری، اداری و حقوقی 
 و ، شرکت ها وقانون اساسی مشمول ضميمه منشورحقوق و مسئوليت های شهروندانکه دارای 

راه ه  ببا و ،دنزنبسياسی های گسترده اجتماعی و  دست به کنش ،قوای سه گانه دولتی خواهد بود
بنيادين و اصالحات  .دنف مبارزه نماياهدادستيابی به اين جهت انداختن گفتمان وسيع اجتماعی در 

مبرهن است که فقط .  کنونی افغانستان است� کليه مناسبات اجتماعی نياز مبرم جامعدرساختاری 
 فرسوده و تاريخ ساختارها و نهادهایو قابل قبول در ريشه ای آوردن اصالحات راه وارد از 

 را در برابر سياستدرگير در مسايل افغانستان بين المللی جوانب شود  گذشته کشور است که می
اصالحاتی که از سوی ديگر، . حسابده و مسئوليت پذير ساختاين کشور ن در گزاری های شا

بازتاب دهنده واقعيت های عصر نو باشند نهادهای انکشافی را وادار خواهند ساخت تا به تعهدات 
 .بمانند متعهددر افغانستان انکشاف پايدار اقتصادی و زيستبومی کمک به خود در عرصه های 

                                                                          
.، آلمان2006 می 25، صفحه انترنتی آسمايی، )افغانستان بدون افغان ها(احمد حسين مبلغ، افغانستان به عنوان ملت بالقوه  71  
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نه اصالحات می بايد رفاه اجتماعی، اقتصادی، روحی، و محيط زيستی مردم معرفی هرگوالبته که 
 برای ی انکشافی و اجتماعیپذيرش اصل پايداری در سياستگزاری ها .افغانستان را ضمانت کند

  ی با درنظرداشت نيازهای نسلهای آينده،های امروزينبه نيازهای نسلمعقول تامين و رسيدگی 
 ی به هيچ صورتو نظر باشد،صميم گيری ها به صورت معياری مورد بايد در کليه تمی کشور، 

     72.نگرددسياسی قربانی اهداف کوتاه مدت 
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9 
 افغانستان بهتری ممکن است

 
هيچ اميدی برای برون که تيره و تار است چنان  کشور ما �د اگر بپنداريم که آيندباه خواهد بواشت

اگر اميد نمی .  روشن وجود نداردای سوی آينده  و رويکرد به،رفت از وضعيت بحرانی کنونی
کاشانه ای از نو يا  و ،کسی شعر نمی سروداطفال مان لبخند نمی زدند، ر افغانستان  دديگربود، 

، اميد و خوشبينی است داشته استوجود  کماکان در روان جمعی مااما آن چه . برايش نمی ساخت
نکته بسيار با اهميت اين است .  که هستآن چهتر از  برای زندگی در کشوری به،به آينده ای بهتر

 و معنوی در سی سال اخير، يکی از دستآوردهای بزرگ ،که با وجود همه تلفات جانی، مادی
افغانستان در سه دهه جنگ و ويرانگری، همانا آشنايی مردم اين کشور به فرهنگ های پيشرفته 

بدون شک، . خت حقوق بشری بوده استتر و وقوف به حقوق خود در بستر مستحکمی از شنا
رسيدن به اين آگاهی و وقوف بر اساسات حقوق سياسی که الزمه ساختن آينده ای خوبتر و جامعه 

برای نخستين بار در تاريخ اين کشور .  می شودپنداشته مهم بسيار ،ی با ساختارهای مدنی است
لفين حقوق بشری را مطالبه می اکثريت مردمان باشنده آن، محاکمه جنايت کاران جنگی و متخ

 حقوق اقليت ها و نقش شان در ساختار قدرت اينک به صورت بی سابقه ای با جديت 73.کنند
زنان با ايجاد تشکيالت و نهادهای نو از حضور برجسته تری در تصميم گيری . مطرح می گردد

ای روشنفکری در نهاده. هستند و خواستار حقوق حقه شان در قدرت ،ها برخوردار گرديده اند
بستر رو به رشد جامعه مدنی نوپای افغانستان در حال باليدن و مايه گيری از فرهنگ دموکراسی، 

مطبوعات آزاد و غير وابسته برای نخستين بار در تاريخ اين . خواهی می باشند حق طلبی و آزادی
. ه چالش می گيرندآزادی بيان را می چشند و مراجع قدرت را کم از کم در مواردی بطعم کشور 

ساختار قدرت اينک با وضاحت به ترس از اين نهادها اعتراف می کند و با ترفندهای گوناگون می 
برای نخستين بار در تاريخ اين کشور نهادهای جامعه مدنی . کوشد جلو رشد آن ها را بگيرد

چنين . الم داشتندگرفتند و آن را غيرقانونی اعنقد دستورالعمل سازمان استخباراتی کشور را به 
برای نخستين بار مردمان . استبوده در نوع خود بی سابقه و رويکردهايی در کشور ما ها پديده 

عادی از مسايل و چالش های محيط زيستی و راهبردهای حفاظت آن صحبت می کنند و در اين 
مردم نيز ها برای نخستين بار در دورافتاده ترين دهکده . راه به فعاليت اجتماعی می پردازند

اين ها همه بارقه هايی اند از اميدواری مثبت و . هستندخواستار فرستادن دختران شان به مکتب 
 که بايد از وجود آن به نفغ رونق نهادهای دموکراسی و مشارکت در امور اجتماعی بهره ،بالنده

 ،ين پيش زمينه هايیبا چن.  و روند پيشرونده آزاديخواهی را تقويت نمود، و بر بستر آن گيری کرد
دشوار گذار آن بدون شک می توان ادعا کرد که ساختن افغانستان بهتری ممکن است، با آن که راه 

.  و گاهی هم خوفناک، چالش ها فراوان،است  
  

 عقب ماندگی بيش از حد ،افغانستان در عصر جهانی شدنفراراه چالش های اساسی ترين يکی از 
اين .  اطالعات و دانش استجذب و توليد تمدن بشری، به ويژه در اين کشور از کاروان پيشرفت

کنون از ا کشورهای جنوب، تا ديگرسرزمين به مثابه کشوری روبه انکشاف، همسان با 
رشد فرهنگ مصرفی که در چند سال اخير . دستآوردهای جهانی شدن کمتر مستفيد گرديده است

و نمی شود آن را دستآوردی بر پايه ديناميزم های  بيش نيست، ی باال گرفته است، ناموزونيبسيار
                                                                          
.  ، کابل2005سال . ملی در مورد تخلفات حقوق بشریمشوره : درخواستی برای عدالت. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 73  
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اسباب اين ناموزونی بيشتر به سرازير شدن امداد خارجی در . دپنداشته شورشد اقتصادی درونزا 
بين المللی پيوند دارد، و اگر با روندی از مولديت اقتصادی در  نظامیحضور قوای جوی از 

طرح اين مسآله برای برنامه . ر و شکننده خواهد بوددرون پيوند نيابد و گره نخورد، خيلی ناپايدا
بايد آن  به هيچ صورت ن و،های انکشاف اقتصادی و سياستگزاری های انکشافی بسيار مهم است

را بدون رسيدگی و غور همه جانبه گذاشت و يا با ساده سازی های سياسی و نظری از کنار آن رد 
.شد  

  
رابری و بی موازنگی تجاری در مناسبات اقتصادی کشور ما  اين شکنندگی را می توان در نابنمود

با منطقه و جهان به وضاحت مشاهده کرد، به طوری که اين روال در سی سال گذشته همواره رو 
ليون ي ب1.5 که به 2003-2002به گونه مثال، از مجموع واردات در سال . شديد گذاشته استبه ت

، در حالی که اين رقم در سال 74 ميليون دالر می رسيد120دالر بالغ می گرديد، سهم ايران به 
در اين چند . ليون دالر رسيده استي م400حدود  به 2006در سال  و 75 دالرميليون 250 به 2005

ليون دالر بالغ گرديده است، که صادرات ي ب1.5يران به افغانستان در حالی به سال حجم صادرات ا
به همين ترتيب، صادرات . يز آن کماکان ثابت باقی مانده استافغانستان به ايران در حد بسيار ناچ

پاکستان به افغانستان در چهار سال گذشته حجم فوق العاده زيادی به خود گرفته است و نابرابری 
در به کشور ما صادرات پاکستان . برهم زده استای  بی سابقه طورموازنه تجارتی کشور را به 

 1.2 به 2005ون دالر می رسيد، در حالی که اين رقم در سال ليي مچند صد به 2003-2002سال 
 اين در حالی است که صادرات افغانستان به پاکستان در همين سال .ليون دالر بالغ گرديده استيب

تجاری ميان افغانستان و بی موازنگی البته که از . وده استنبدالر ليون ي م300بيشتر از 
با آن که دولت ادعای رشد . ان حتا نمی شود صحبت کردکشورهای پيشرفته صنعتی مانند جاپ

 : بيشتر اين رشد به دو پديده منوط می گردددارد،اقتصادی فوق العاده را در چهار سال گذشته 
، و مشهور است" خيز گربه مرده"نخست خيز پس از سقوط در نرخ رشد که نزد اقتصاد دانان به 

تقرب کردن نرخ رشد در مقطع فروپاشی نظام طالبی  که بعد از ورشکستگی و به صفر اين پديده
 دوم در رونق گيری کشت و پروسس خشخاش در کشور، به طوری که در ؛رونماگرديده است

از قراين  و ، سال گذشته همواره رکورد جهانی توليد ترياک را از آن خود ساخته استشش
کماکان اين در سالهای قريب نيز، استراتژی های جهانی مبارزه با اين پديده چنين بر می آيد که 

. خواهد داشتريکورد را در دست   
 

 از سوی صندوق بين المللی پول به نشر رسيد، کشت 2005 که در ماه جوالی بر اساس گزارشی
يکی از محصوالت اصلی افغانستان، نرخ رشد اقتصادی را در اين کشور به مثابه به  خشخاش

حالی است که درحدود بيست و پنج در صد از نيروی مولد  اين در 76. در صد باال برده است7.5
ليون نفر می رسد، بيکار است، و مولديت در ميان آنهايی يدر کشور، که شمار آن به بيشتر از دو م

 شماری تامشکل بيکاری سبب شده است . که کار می کنند در پايينترين سطح آن در جهان می باشد
در حالی که در اين کشور برای ، کشورهای همسايه برونداز اين بيکاران در جستجوی کار به 

 نيروی ، اين در حالی است که از يک سو77.هزاران شهروند خارجی مجوز کار صادر شده است
                                                                          
74 "Iran Exports $10m to Afghanistan," BBC, Monitoring International Reports from IRNA, October 1, 2002. 
75 Global News Wire, Asia Intelligence Wire, March 25, 2005, p. 1. 
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 دولت که می توانست با ،کار با مهارت های ابتدايی الزم در شهرها وجود ندارد، و از سوی ديگر
فوی در بلند بردن سطح مهارت های الزمی ايجاد کورس های کوتاه مدت برای کارگران حر

 بررسی دقيق و همه جانبه وضعيت ،بنآ. نيروی کار اقدام نمايد،هيچ برنامه ای در زمينه ندارد
 استراتژی های معقول در راستای دستيابی به رشد اقتصادی درونزا و تخاذاقتصادی کشور و ا
. ور پنداشته می شود از ناگزيری های سياستگزاری در کش،مولد متکی به بازار  

بين امداد و خيرات های بين   مولديت اقتصادی را در افغانستان فلج ساخته و جامعه را دستآن چه
تفاوت . المللی گردانيده است، توزيع غير عادالنه ی منابع و نابرابری های افقی و گسترده می باشد

 و چه در ميان روستاها و ،هاها به ويژه در شاخصه عايد ميان مردمان کشور، چه در درون شهر
 ويرانگر اجتماعی به صورت روزافزونی ه یاين پديد. شهرها، بسيار قابل نگرانی است

محروميت های اجتماعی را تشديد می کند و نابرابری های افقی را پيش از پيش ژرفا و پهنا می 
کماکان زنده نگه در کشور  زمينه های بروز مجدد ستيزه های خشونتبار را بدين ترتيب،. بخشد

 به بيشتر از پنجاه درصد 2004تعداد مردمانی که در فقر مطلق زندگی می کنند در سال . می دارد
بوده، و قرار گزارش کميسيون  در حالی که اين رقم رو به افزايش 78نفوس کشور بالغ می گرديد،

 در 79،الغ می گردد در صد ب60 به بيشتر از 2006مستقل حقوق بشر افغانستان، اين رقم در سال 
. بيری در کاهش آن از جانب سياستگزاران اتخاذ گرديده استا تدعين زمانی که کمتر  

، اجتماعیملموس سياسی و بر نيروهای طرفدار دموکراسی و عدالت اجتماعی است تا با کنش 
دولت را وادارند تا در راستای زدايش اين تفاوت ها اقدامات عملی فوری را بر اساس 

 و به نيازهای واقعی اکثريت ،درآوردمعرض اجرا به زاری های سنجيده و عقالنی سياستگ
سرمايه گذاری های . نمايدجدی شهروندان کشور، به ويژه روستاييان، زنان، و اطفال رسيدگی 

 ه یعام المنفعه در کاهش فقر از نخستين گام های اساسی در اين راستا خواهد بود، و اين وجه
به قوت می توان گفت که . اجندای کاری نيروهای ترقی خواه کشور قرار گيردکنشی می بايد در 

بار مسئوليت اين رسيدگی نه تنها بر دوش دولت است، بلکه جامعه مدنی و حرکت های 
از . دموکراسی خواه افغانستان نيز در اين زمينه مبرا از مسئوليت شهروندی و اجتماعی نمی باشند

ين بار سنگين بر دوش سکتور خصوصی نوپا و بی قاعده افغانستان ، گذاشتن همه ی اديگرسوی 
 ، با اقتباس و تقليد کورکورانه از شيوه های اقتصاد نيوليبرالی،و واگذاری کامل روند توليد به آن

انکشاف ی نمی تواند راه حل های پايدار را برای مشکالت اساسی مردم افغانستان در اين مرحله 
 سکتور خصوصی ربا اتکای مطلق باست تا  هيچ کشوری نتوانسته آن چهچن. تاريخی ارايه کند

استوار می باشد، بی چون و چرا در بازار آزاد و بر پايه رقابت که اصل اساسی عملکرد آن  ،نوپا
، وزنه یجو اقتصاديچنين واضح است که در . نايل آيدخود   اقتصادیبه حل مشکالت ريشه ای

داخلی  و روند توليد ،رهای پيشرفته تر از افغانستان سنگينی می کندامتياز به جانب توليدات کشو
 سال اجرای سياستهای ششپس از . دبرخيزرقابت به ذاتآ نمی تواند با آنها کم مايه و کمترموثر، 

 اصالحات در اين عرصه، هم ، با وجود آوردن برخیدر افغانستانمبتنی بر اين اصل اقتصادی 
قرار و ورشکستگی  در کشور در آستانه سقوط  نوبنيادهای توليدیاکنون شماری از کارخانه 

  80.گرفته اند
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آزاد سازی تجارت جهانی برای همه کشورهای روبه انکشاف به صورت يکسان از جانب ديگر، 
نتوانسته مزيت و مفاد ببار آورد، و به همين داليل، آخرين دور مذاکرات برای آزادسازی تجارت 

 در اثر انعطاف ناپذيری اياالت ، در ژنيوا داير گرديده بود2006والی جهانی که در اواخر ج
.  به ناکامی مواجه شد،متحده امريکا و اروپا در برابر خواسته های کشورهای رو به انکشاف

ها و تعرفه های کشاورزی را کاهش  يارانه  اروپا و آمريکاستنداکشورهای در حال توسعه می خو
ديه اروپا خواستار دسترسی بيشتر به بازارهای کاالهای صنعتی و ساخته  ولی آمريکا و اتحا،دهند

  81.شده بودند
 

که بر مبنای شدن،  جهانی دکترين يا نظريهاين بن بست ها بيان واضحی از اين واقعيت است که 
 اسباب اين بحران نمی تواند به غير از.  با بحران مواجه گرديده است،استوار بود" تجارت آزاد"

گفته يکی از  به آن چه، چنبوده باشدبه نفع کشورهای ثروتمند جهان دکترين ه بودن اين جانب
 توافقات تجارتی برهر پايه ديگری یکليت ساختار "،مذاکراتاين نمايندگان اتحاديه اروپا در 

ی تعهد به تجارت  غيرعادالنه بودن سياستگزاری ها در راستا".استوار بود، مگر تجارت آزاد
 اسباب ورشکستگی اقتصاد ناموثر و نامولد ،، کم از کم در چهار سال گذشتهافغانستانآزاد در 

زراعت سنتی افغانستان را فراهم ساخته، در عين حال که از انکشاف صنايع سبک توليدی و 
 مشکالت و ايجاد جو رقابتی در توليد گونهبرای رفع اين.  استی نمودهريپروسس موادغذايی جلوگ

 نياز است تا تجارت چند جانبه از طريق مشارکت کشورهای منطقه به ،یمحصوالت زراعت
کامل در معرض اجرا ی و به گونه شود، صورت عادالنه تری بر پايه توافقات چند جانبه عيار 

گمان بر آن است که با درنظرداشت نهادهای ضعيف حقوقی، توليدی و تجارتی در . قرار گيرد
 ده سال ديگر آمادگی پيوستن به سازمان جهانی تجارت را نداشته افغانستان، اين کشور تا حد اقل

در افغانستان پيشرفته وليد ت. خواهد بودباشد، و پيوستن پيش از وقت به هيچ وجه به نفع افغانستان ن
نياز اقتصاد ملی، از دولت به حمايت های قانونی است، و از اينرو در مرحله نطفه گذاری تا هنوز 

ما با نظام اقتصاد بازار آزاد هيچ "اکثر متشبثين خصوصی می گويند که  ن چهآ چن.داردحياتی 
با و رقابت توان الزم مقابله داخلی  اما دولت مکلف است تا زمانی که توليدگران ،مشکلی نداريم

کمتر که تا کنون خواسته ی معقولی ، را پيدا می کنند از آنها حمايت کندخارجی توليدات مشابه 
.صورت گرفته است به آنتوجهی   
***** 

در دنيای پررقابت توليد و مصرف کنونی، زراعت در انکشاف اقتصادی افغانستان تا آينده های 
 با درنظرداشت فقر مهارت .قابل ديد به مثابه عنصر اساسی انکشاف اقتصادی باقی خواهد ماند

 به زودی قادر نخواهد  و جغرافيای نامناسب طبيعی، اين کشور،های الزم در سرمايه های انسانی
شد تا زيرساخت ها و نيروهای کاری الزم را برای صنعتی شدن، که الزامآ موثريت و مفيديت نيز 

اکثريت نفوس کشور تا هنوز در مناطق روستايی زندگی دارند، و اين . نخواهد داشت، ايجاد کند
ز نظام اقتصاد سنتی به موازنه به زودی برهم نخواهد خورد، با آن که هجوم روستاييان بريده ا

روندهای انکشافی متکی به امداد .  شدت يافته است، سال گذشتهشش به خصوص در ،شهرها
 را کنار یزراعتاقتصاد بيشتر مناطق روستايی و سکتور از همه خارجی در افغانستان تا کنون 

فغانستان را گذاشته است، و با فروريختن مازاد محصوالت زراعتی کشورهای پيشرفته، دهقانان ا
همين سبب به نا برکشت کوکنار نيز تا حدود زيادی ب. در موقعيت بسيار دشواری قرار داده است

 در باهمی با پديدهاين . برای دهقانان مطرح بوده استمعيشتی مولد و موثر مثابه يگانه بديل 
                                                                          
81 Tom Wrights and Steven R. Weisman. Trade Talks Fail Over an Impasse on Farm Tariffs, New York Times, July 25, 2006. 



 96 
 
 

 به ويژه در ،تی عميق مردم رايناموزونی ساختارهای قدرت و فساد اداری حاد، زمينه های نارضا
رفع اين وضعيت دشوار، برنامه های .  فراهم آورده است،مناطق جنوب و جنوب غربی کشور

. فراگير و همه جانبه انکشافی و حمايوی را ايجاب می کند  

 چالش جدی را در برابر ثبات اجتماعی و ،توزيع و اختصاص ناموزون منابعدر اين ميان، 
برای رفع اين نقيصه در برنامه ريزی های . ده استبوجود آوردر کشور انکشاف اقتصادی 

گزاری ها می بايد بر مبنای نيازهای واقعی جوامع  اختصاص منابع در هنگام سياستانکشافی، 
از تکنوکرات های عده ی کمی  را ی کشور نيازها،کهاست  حالی اين در. محلی صورت گيرد

 بدون درنظرداشت ،در قدرتيک شر بر اساس منافع گروه های ستراتژيک ،دولتی در کابل
 ،چنين تصاميمی بر مبنای ، وتشخيص می دهندمستفيد شوندگان نيازهای واقعی و مفاد مشوره با 

در کشوری که تا هنوز از ابتدايی . تخصيص منابع را در سياستگزاری ها به انجام می رسانند
و کارآمد سرمايه گذاری ها ترين زيربناهای اقتصادی برخوردار نيست، ايجاد و تقويه بخش موثر 

 سکتور ربمحض   ی تکيهبا هيچ کشوری در جهان تا هنوز .و پروژه های عامه نياز مبرم است
شورهای پيشرفته سرمايه داری ک. نايل نيآمده استبشری  به رشد اقتصادی و انکشاف ،خصوصی

به سکتورهای آور های سرسام يارانه  کمک همانند اياالت متحده، اروپا و جاپان هنوزهم فقط ب
توانند در بازارهای جهان رقابت کنند، و اين افسانه که همه چيز در  میزراعت و تکنولوژی 

. سکتور دولتی و عامه بايد خصوصی سازی شود اعتبارش را سالها است که از دست داده است
رز ديدی طتوانند به کمال و مطلق بودن درستی چنين   خوشباوران ساده انگار  و بی خبر میفقط

 بايد از طريق گفتمان و میسکتور دولتی و عامه مفهوم ماهيت البته که . دلبستگی داشته باشند
 مشخص گردد و از طريق  برنامه ريزی و ، به ويژه در ميان جوامع محلی،مشارکت مردمی

 فقط از طريق مشارکت دادن مستفيدشوندگان در طرح. گزاری های مشورتی عملی شود سياست
توان کارآيی و موثريت پروژه های عامه را تامين  گزاری ها است که می  و سياستريزی ها

، و گيری نمود جلودر سکتور عامهو غيرموثر نامولد پروژه های بزرگ طرح و تطبيق  از ،کرد
 قوانين و مساعد ق طرحيدر عين حال زمينه های تقويت سرمايه گذاری های خصوصی را از طر

ی های اداری فراهم کارشکن و ، کاغذپرانی،ن فساداشت با از ميان برد،سازی جو سرمايه گذاری
. آورد  

گذاری می بايد اولويت های ملی و انکشافی کشور خودمان ه  سرمايدر راستایگزاری ها  سياست
اين اولويت ها مشمول ارتقای ظرفيت های کاری و فن آوری . بر منافع ديگران ترجيح دهندرا 

 های الزمه نو، انکشاف زيرساختارهای الزم برای نظام اقتصادی مولد و سنتی، انتقال فن آوری
موثر، توسعه دستگاه های توليدی به ويژه برای پروسس و بسته بندی موادغذايی، ايجاد شغل و 

. در بازارهای صادراتی می باشندفرآورده های توليدی زمينه های پايدار کاريابی، و افزايش تنوع 
رضای منافع خودش، تالش های افغانستان را برای سرمايه گذاری های جامعه جهانی برای ا

به نوبه خود می تواند با طرح نيز مستقيم خارجی در اين راستا ها حمايت خواهد کرد، و افغانستان 
 اداری، جو مناسبی را برای دست و پاگيری هایگزاری های معقول و زدودن  و تطبيق سياست

. اعد سازدرجی مسگذاری های خاه سرماي  
***** 

 
دسترسی به دانش و فن آوری های الزم برای انکشاف بشری و اقتصادی در هر کشوری از الزمه 

آوردهای دانش  متآسفانه از نظر دسترسی به دست. گزاری ها است های ابتدايی در سياست
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د فاصله زيادی وجوشگاف ژرف و  و ظرفيت دانشی ميان افغانستان و جهان امروزی ،امروزين
 روند سريع آموزش دانش معاصر و فن آوری نوين تا کنون به دانشگاه های افغانستان راه 82.دارد

. چهل سال قبل ميخکوب مانده ايملوژی زده وايدينيافته است، و از اين رهگذر ما هنوز در فضای 
 برای برون رفت از بحران مولديت، نظام تعليمی کشور به اقدامات جدی و سنجيده شده ای از

مبرم ترين ضرورت در نظام . طريق طرح سياست های معقول اصالحی و عملی نياز دارد
و تطبيق  طرح با. دانشگاهی و تعليمی کشور تسريع هر چه بيشتر روند اصالحات است

 می بايد به ساختارهای سنتی دانشگاهی پايان داده ،ساختارهای نو در نهادهای تعليمی و تحصيلی
ساينس و فن آوری اولويت بخشيده تعليمات  است تا به تصادی در کشور آنه انکشاف اقالزم. شود
از جانب . افغانستان اختصاص يابدخاص مسايل شناخت  و منابع بيشتری برای تحقيقات در ،شود

 های نهادينه انتقال فن آوری نو به داخل کشور مساعد چهارچوبديگر، هرچه زود تر می بايد 
شتابزدگی در بلند . دگيراس سياستگزاری های تعليم و تربيه قرار  و ارتقای کيفيت در رگردد،

بردن کميت دانش آموزان در نهادهای بی کيفيت هيچ دردی را دوا نخواهد کرد، مگر اين که تکيه 
واضح است . بر کميت در موازات به اولويت بخشی به کيفيت عرضه خدمات تعليمی همراه باشد

در حال حاضر . عصر ما استآوری  فنيه های اساسی انقالب که فن آوری معلوماتی يکی از پا
بر ما است تا . اين فن آوری از نيرومندترين وسايل انکشاف اقتصادی و فرهنگی به شمار می آيد

 و تکنالوژی ارتباطات را تا ،با تمام نيرو و ظرفيت ممکنه از اين فرصت مساعد استفاده بريم
 ينده افغانستان در نظام اقتصاد جهانی به هم پيوسته امروزآين. حدودی که جا دارد توسعه بخشيم

و کاربرد آن در اجرای برنامه های اجتماعی و  ،فنآوریبدون شک به چند و چون دسترسی به اين 
. انکشافی بستگی خواهد داشت  

***** 
 

 بيشتر از اين که زمينه بر اساس تجارب تاريخی، ،در کشورهای رو به انکشافوامگيری  مساله
همواره مانع جدی ها و بسترهای مساعد گسستن از فقر و عقب ماندگی را مساعد ساخته باشد، 

در جهان معاصر، دايره خبيثه قرضداری و کم . بوده استآنها موثر پايدار و پيشرفت و انکشاف 
آن اجتماعی موازات آن اثرات منفی به  و ،انکشافی بيشتر از پيش دامنه اش را گسترانيده است

اينک در بسياری از کشورها، تناسب بازپرداخت مقدار سود الزمه بر . ق تر گرديده استعمي
افغانستان با آن که برای تشديد روند انکشافی به . قرضه ها از اصل قرضه ها بيشتر است

 نبايد تجارب اين کشور سياستگزاران اماوامگيری نيازخواهد داشت، و از اين امر گريزی نيست، 
بهترين نمونه در اين زمينه . که تاريخ درازی در وامگيری دارند فراموش کنندکشورهايی را 

. وام دارا می باشدپرداخت  که تجارب قابل توجهی را در قرضداری و باز،رژنتين استآکشور 
را جانشين و وارث اتحادشوروی سابق که ادعای  ، روسيه راکشوردولتمداران ما حق ندارند تا 

 آن کشورمردم افغانستان حق دارند تا . مت به مردم افغانستان معاف سازنداز پرداخت غرا ،دارد
را از طريق دادگاه های ويژه جهانی وادارند تا غرامت جنگی افغانستان را که بيشتر از صد 

در عين حال، اياالت متحده امريکا و کشورهای ديگری .  بپردازد، دالر تخمين زده می شودبيليون
به مثابه  ،به اين کشوران مدد می رسانند نيز بايد به تعهدات شان در امداد مالی که اينک به افغانست

. نگاه کنند، نه خيرات انسانیدهشت افگنی بهايی برای کمک افغانستان به جهان در مبارزه عليه 
 و با ،گزاران افغانستان است تا اسباب ساختاری وام گيری ها را دريابند بر سياستدر عين حال، 

                                                                          
.2002گذر از تنگنا، انتشارات برگ سبز تورونتو، کانادا، : گسست انديشگی 82  
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زنجيره  و از سقوط بيشتر کشور در ،ده از تجارب جهانی تا حد امکان از وامگيری ابا ورزنداستفا
. دکننی قرضه ها جلوگير  

  
افغانستان از جمله کشورهای محاط به خشکه است که بنا بر محدوديت های استعماری و 

حله کنونی اين محدوديت در مر. جغرافيايی از دسترسی به بنادر بحری محروم ساخته شده است
نهادهای . داردبه همراه جهانی شدن و آزاد شدن اقتصاد برای افغانستان بهای بسيار سنگينی 

اقتصادی بين المللی و سازمان های حقوقی جهانی بايد به اين معضله افغانستان از ديدگاه های 
ه خواسته های  و کشور پاکستان رامجبور سازند تا ب،نيازمندی ها و ايجابات جهانی شدن نگاه کنند

 ترانزيتی به کشور هندوستان موضع مثبتی  هایبرحق افغانستان در دسترسی به بنادر بحری و راه
ستراتژی مناسب ملی را برای رسيدگی به اين ادر عين حال که افغانستان نيز می بايد . اتخاذ نمايد

ز کشورهايی که در  و در راستای کسب امتياز برای افغانستان به مثابه يکی ا،له طرح کندامس
در مسآله دسترسی به بندر بحری الزم است . مناسبات تجارت جهانی اولويت می يابند تالش ورزد

تا مناسبات تاريخی ميان افغانستان و پاکستان به صورت بنيادی بازنگری گردد و حقوق مسلم 
رسميت ه  بيکی از راه حل ها می تواند. افغانستان در اين ميان به صورت جدی مطالبه شود

شناختن خط ديورند در عوض واگذاری دهليز زمينی با ابعاد مناسب از جانب پاکستان به افغانستان 
مسآله خط ديورند که همواره . باشد، به شکلی که اين دهليز بتواند افغانستان را به بحر وصل نمايد

نکشاف  اقتصادی و  و مشکالت و موانع جدی را در راه ا،امنيت ملی کشور را تهديد نموده است
ارزيابی و فرهنگی افغانستان به وجود آورده است، می بايد به زودترين فرصت در معرض 

چشم . ملی قرار داده شود تا راه حل مسالمت آميز و هميشگی برای آن دريافت گرددنظرخواهی 
ا ل رپوشی و ناديده انگاری اين مشکل به معنای حل مشکل نيست، بلکه بايد با صراحت مشک

. برای آن جستجو کردی دايمی و پايدارطرح و راه حل  
*****  

 
نبايد از ياد برد که مزيد بر اين دشواری ها، موضوع تداوم خشونت های تروريستی نيز بر 

امروزه به  .را کشاله دار تر ساخته استاجتماعی و سياسی دشواری های کشور افزوده و بحران 
 و دهشت افگنی ريشه های اجتماعی دارد، و بسان هر يزمرکه تروخوبی دانسته شده است که 

ی واقعيت تلخ اين است که ريشه ها.  قابل مداوا نيست،مرض ديگری تا اسباب آن تشخيص نگردد
خود ما، و در نابرابری بيش از ی  خانه تروريزم و دهشت افکنی کنونی در بستر فقر و بيکاری

بر اين است در جهان  کلی کارشناسان اين عرصه موافقت. ما نهفته استخود ميان مردمان در حد 
.داشته باشددوپهلو که چند و چون اقدامات در برابر تروريزم می تواند   

 
 که بيشتر متکی به نيروی نظامی و ،اقدامات رويارو در برابر تروريزم در محل ممکنه زايش آن

قوای پوليس است که امنيتی اقدام معقول و مناسب در برابر تروريزم کار . اطالعاتی خواهد بود
اين شيوه در سراسر جهان موفق بوده . گرددآن قادر به انجام با استفاده از ابزار پوليسی می تواند 

ولی از اين مهمتر، پايگاه اجتماعی گسترده تروريست هايی است  که خود را پيشاهنگ . است
ه در تالش تحريک و  و هموار،سياسی برای ارضای خواسته های واقعی مردم جا می زنند

 اما با آن . که اتفاقآ از همين تروريست ها می ترسند و از آنها نفرت دارندهستنداستخدام کسانی 
 برای ،ی بنيادگرا فکر می کنند اين نيروها، شرايط عينی زندگی آنها به گونه ای است، کههم

در .  به ارمغان آوردد زندگی بهتری ران که می توا می رزمند،دستيابی به اهداف عادالنه ای
را نيروی گويا عدالت خواهی و آزادی اين حرکت و ابتکار عمل  پيشآهنگی ،یکنونافغانستان 
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 که با استفاده از حربه های ايجاد ترس و وحشت در ،قرون وسطايی طالبان بدست گرفته است
 را با اقدامات در اين راستا، دولت می تواند اين پيشاهنگ ترور. عمل می کندبه شدت ميان مردم 

باعث دلسردی بيشتر مردم حکومتداری ضعيف و ناپسنديده  که ی در محالت نظامی، به ويژهخشن
 ياری رساند تا در کارش موفق تر باشد، و يا می تواند با پرداختن و رسيدگی به حل ،می گردد

 وضعيت  و مرفوع ساختن اسباب ناخوشنودی و نارضايتی مردم از،مسايل حاد زندگی در محالت
 سرچشمه می گيرد، پايه های  مردمان محل که بيشتر از خواسته های معقول و قانونی،موجوده

 راه نخستين را افغانستان تا اکنون متاسفانه ديده می شود که دولت 83.ترور را در جا بخشکاند
 گزاران و دولتمردان حاکم از تن با تداوم وضعيت موجوده و روگردانی سياست. برگزيده است

و خواسته های مردم برای تامين عدالت و زندگی جامعه واقعيت های دردناک به دادن 
شرافتمندانه، خشونت می تواند پيروز شود، اما اين بار به قيمت و بهای بسيار گزاف برای کشور 

 و اگر ،، مردم افغانستان توان پرداختن به خشونت را از دست داده اند از سوی دگراما. و مردم آن
مبتنی بر  و ايجاد نظام سياسی ،خواسته های اصالح طلبانه شان مبنی بر رسانيدن حق به حقداربه 

مسالمت يقينآ از جانب دولت رسيدگی صورت گيرد،  و موثر ،، مسئول، حسابدهحکومتداری خوب
. را بر خشونت ترجيح خواهند داد  

***** 
 

سبب فساد فوق العاده ای که همه روزه روزين کشور ما اين است که نظام دولتی به واقعيت تلخ ام
بر پهنا و ژرفای آن افزوده می گردد، زمينه های فروپاشی و شکست خود را خود از درون مساعد 

 چنان به نظر می رسد که هيچ کسی نيست تا به اين روال پايان بخشد و مسير .ساخته است
 به جز عده ای معدود، ديگر.  را برای جلوگيری از سقوط حتمی در پيش گيردات بنيادیاصالح

همه دولتمداران تا باال ترين رده ها در فساد اداری، رشوه، اختالس، چپاول دارايی های عامه، 
پوليس بيشتر محافظ دزدان و . قاچاق مواد مخدره دست دارنديا غصب زمين های بيت المال، و 

اچاقبران با پشتاره گير آمده موارد زيادی وجود دارد که ق. مه مردمعامدافع بران است تا  قاچاق
قضا در کشور فاسد .  تلويزيون به نمايش گذاشته شده اند، و بعدا رها گرديده اند�اند، در صفح

ترين بخش دولت است، و پارلمان متشکل است از اقليتی از انسان های با درک، وطنپرست و 
ش، قاچاقبران و نقض  به اضافه اکثريتی از عناصر اوبا،متعهد به دموکراسی و دگرانديشی

چه گونه می شود از چنين سيستمی انتظار توليد نظام . قوق بشر و جنايتکاران جنگیحکنندگان 
با معيارهای اداری و حقوقی مدرن به سر را سياسی مبتنی بر دموکراسی و مردمساالری 

به گفته يکی   بود؟ بينانه خواهد  واقعی آيا اميد،پروراند؟ آيا اميدی در اين زمينه هست، و اگر باشد
پرسش اساسی اين است آه آيا دولت افغانستان از افزايش مخاطره   در کابل،از مبصران سياسی

آميز ابعاد فساد اداری در آشور با خبر است؟ وا گر با خبر است چه اقدام جدی برای مبارزه با آن 
سرطانی فساد، واگير و ه متحد در آابل گفته، پديد آه سخنگوی ملل آند؟ اگر چنان آرده و يا می

قلب سيستم اداری را خورده و از آار انداخته و دولت ديگر قادر به مهار آن نيست، پس به آدام 
  84".اميد ديگری بايد برای بهبودی اوضاع و اصالح امور آشور دل بست

 
دارد  مايوس کننده است، و اين که به کجا می انجامد کامآل بستگی به اين روال کنونی، بدون شک

در پيش خواهند  چه اقدامی هستندکه هر يک از کسانی که به مردم ساالری و عدالت انسانی متعهد 
 و يا ،ستنشخواهند  آيا دست روی االشه منتظر معجزه .دنبال خواهند کرد و چه کنشی را گرفت،

                                                                          
83 Jason Burke, Al-Qaeda (I.B. Tauris, 2003, expanded ed.,2004, pp.247ff. 
. در سايت انترنتی آن27:06:2006تبصره سياسی راديو صبح بخير افغانستان منتشره . ساد اداری، تهديد حاآميتف 84  
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  یگستره و ،ديازيخواهند  دست ندبه کنش های سياسی بر پايه اصل هايی که به آن باور دار
در نظام دولتی دموکراتيک جايی . بخشيدخواهند وسعت حضور جامعه مدنی فعال افغانستان را 

 .برای جنايتکاران جنگی و پامال کنندگان حقوق بشری و قاچاقبران مواد مخدره وجود ندارد
 عادت کرده اند نه تنها به پايداری واداری  و فساد ،قاچاقزورگويی،  به یدولتنظام کسانی که در 
اين . هستند عوامل اساسی بی ثباتی و بد امنيتی در کشور کهکمکی نمی کنند، بلکشور ثبات امنيتی 

 و از اين "وحدت ملی" فريبکارانه و دروغين نبايد بيشتر از اين به بهانه های افراد و گروه ها
واره همجوامع انسانی  به دريافت تاريخ شناسان در .تحمل شوندگونه مقوله های من درآوردی 

در کشوری که برای متخلفان مجازات و برای راستکاران مکافات تعيين نمی چنين بوده است که 
جامعه ما نيز بی تمدن و فرهنگ در  رکود و جاماندگی .گرايدمی شود، جامعه رو به افول و زوال 
. و اکنون نيز نمی باشد است،ربط به اين حقيقت تاريخی نبوده  

 می هستند دولت و سياستگزارانی که باورمند به افغانستان بهتری تا هنوز که دير نشده است،
توانند با اقدامات الزم در راستای اصالحات بنيادی در کشور، اعتماد از دست رفته مردم را به 

 مسئوالنه  وشفافبنيادی، به صورت  و از طريق دست زدن به اصالحات ،نظام دولتی احيا نمايند
نان طالبی گدر دام دهشت افآنها را از فرولغزيدن  ، مردمسته هایی به خواحسابدهدر راستای 
ی های ژرف در ميان جامعه وجود داشته تدهشت افکنی و تروريزم تا زمانی که نارضاي. بازدارند

عدالت و انکشاف است، توسعه و تحکيم نی فقط گپاسخ دهشت اف. باشد به حياتش ادامه خواهد داد
 مدرن در دسترس همگان قرار دارد، جلو گيری از سبوتاژ در چه در عصر حاضر که تکنالوژی

 کل جامعه اعتمادش را به نظام زمانی کههرجايی اگر ناممکن نباشد، بسيار دشوار است، به ويژه 
. دولتی به مثابه مدافع حقوق حقه و تامين کننده امنيت بشری از دست داده باشد  

 در . که کارکرد آن قابل تآمل است سرو کار داريم و دستگاهیيستمسجا با  در اينبا وضاحت، ما 
بازده و فرآورده آن متناسب است به مواد و منابع تغذيوی به بسان يک ماشين، هر سيستمی، 

کاالی ده شود، نبايد انتظار يخورانزباله دستگاه توليديی اگر قرار باشد به . کارگرفته شده در آن
گفته مشهور در مورد توليد برنامه های نرم .  سر پروراندبه مثابه فرآورده بهاز آن عسل را مثآل 

در اينجا کامآل صادق " ال بگيرغال بده و آشغآش"  افزار در سيستم های کمپيوتری مبنی بر اين که
در ايجاد نظام بيکاره و ناموثر دولتی در افغانستان، نه تنها سياستگزاران اياالت متحده . است

جامعه اروپايی نيز با دوباره در همکاری با خور سازمان ملل متحد  تامريکا، بلکه گردانندگان مف
 و زيرپاگذاشتن تمام موازين اخالقی که برای ،بر سر کارآوردن نيروهای فاسد و جنگساالر

اين کشورها با شناخت ضعيفی که .  اساسی بازی کرده اندبسياره می نمايند، نقش ظديگران موع
د، زمينه های شکست سيستم سياسی موجوده را در همان نشست بن از واقعيت های افغانستان دارن
 در حالی که اگر .را در درون سيستم جاسازی کرده اندناکامی پايه ريزی نموده و نطفه های 

 و براه اندازی لويه جرگه های اظطراری و ،نشست بن برای ايجاد قوای اجرايی در دوره انتقالی
والر متکی می گرديد تا به امتحان شدگان ناکام، می توانست قانون اساسی بيشتر به نيروهای سک

 البته چنين دولتی در درازمدت .زمينه های آمدن يک دولت ملی فراگير و فراقومی را فراهم آورد
سيستم نسبتآ مستقل شايد . هم به نفع جهان می توانست باشد و هم ضمانتی بر ثبات پايدار در منطقه

 را در زمينه های استقرار امنيت برای امريکا و کشورهای عضو در کوتاه مدت مشکالتیملی 
 ائتالف بين المللی به وجود می آورد، اما با گذاشتن ته بنای نخستين ساختار يک نظام پايدار سياسی

عدالت و دموکراسی، به زودی مشارکت همگانی در تصميم گيری ها،  مبتنی بر در افغانستان،
ين ادر التی فراهم می آمد و به ايجاد ثبات نظامی و پايداری سياسی زمينه های گذار از چنين مشک
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 درست در همان نقطه ،ساختارهای نهادينهداشتن در عوض ما اينک از نظر . می انجاميدمنطقه 
ای قرار داريم که بعد از سقوط طالبان قرار داشتيم، با تفاوت اين که پشتيبانی مردم از روند 

ده و همزمان با آن حرکت ارتجاعی و نمولمللی به مراتب فروکش سياسی تحت الحمايه بين ا
ميان  در و اشاعه ترس، و با احيای شبکه های مافيايی بسيج کردهوابسته طالبان بار ديگر خود را 

 به ، در تبانی با قوماندانان حاکم در دستگاه دولتی و قاچاقچيان مواد مخدرهمردمان روستايی،
  .نی پرداخته استگخريبی و دهشت افسازماندهی مجدد عمليات ت

*****  
 

اگز از يک . می کنيمما در عصری استثنايی زندگی از نظر فرهنگ و تمدن انسانی،  ،بدون شک
از نظر فوق العاده پيچيده گی دارد، از سوی ديگر، روال زندگی بشری در اين زمان طرف، 

ه برداشت و مواضع ملل ديگر در اما در تناسب ب. راهبردهای سياسی و فکری بسيار توفانی است
اين برهه، کوتاه نظری حاکم در جامعه امروزی، به ويژه درميان سياستگزاران، برنامه ريزان و 

گويی اين ها بيشتر بر مقتضای . برگزيدگان سياسی ما قابل نگرانی و حتا گاهی خطرناک می نمايد
نون و منافع امروزين، حرکت کل  با غرق شدن در حال و همين اک،منافع فردی و يا گروهی شان

نه ممکن بود تا  رگو. جامعه ای به نام افغانستان  را در بستر پيشينه تاريخی آن فراموش کرده اند
با استفاده از امکانات پيش آمده و فرصت تاريخی بی نظير در چند سال گذشته، طرح های 

ور ايجاد اشتغال مولد و مثمر  به منظ،ايجاد زيرساخت های توليدیاقتصادی عملی تری را برای 
اما . می دادندرون رفت از بحران مورد اجرا قرار  و ب،ليون ها نيروی جوان ولی بيکاريبرای م

در وضعيت کنونی، کشتی وصله شده و رنجور کشور افغانستان متآسفانه نتوانسته است جايگاه 
 گذار به سوی دولت هدر سه راهاينک  و ،بيابدجهانی مناسب خود را در ميان قافله تمدن امروزين 

 ،لغزش به قهقرای خشونت و استبداد مذهبی قرون وسطايیو  مواد مخدره، رپسااستعماری متکی ب
 که بتواند وقار و ،سير به سوی شگوفايی و گذار به سوی دولت ملی مبتنی بر دموکراسیيا و 

.  دست و پا ميزند،حيثيت جهانی اش را بازگرداند  
 

. وقوع حوادث تاريخی را می کشندانتظار  ،سردرگمی بی مانندیبی انتها با اکش مردم در اين کش
برگزيدگان ما فراموش کرده اند که از خود نخبگان و در ميان امواج اين ناموزونی تاريخی، 

ا برنامه و استراتژی ملی در کار ،از نظر اين ه". اين ره که ما می رويم به کجا آباد است؟"بپرسند 
آن  برای حصول منافع کوتاه مدت فردی و گروهی می بايد به دنبال ديگران رفت، و هکنيست، بل

. به اجرا درآورد" بلی صاحب" سرقافله دار ديکته کرد، آن را بدون چون و چرا با گفتن چه
متاسفانه فرهنگ کنونی روزگار سياست زدگی در افغانستان نزد بسياری، به ويژه آن هايی که در 

. ت جوالن دارند، از همين قرار استحول و حوش قدر  
 

چشم انداز گذشته واضح خواهد شد که اگر سير تاريخی ما همواره  و به با نگاهی عقالنی به 
صورت متواتر کشتی حرکت مان را به گل نشانده است، پس چه گونه می شود اميد بست که 

 قادر ،کنونیکننده گيج گی با همان شيوه های ديروزين و بی برنامه ما، ناخدای کشتی امروزين 
تنها خواهد شد ما را به ساحل مقصود برساند؟ اين را بايد با وضاحت بدانيم که شگوفايی تمدن ها 

قبآل از تداوم و پايداری تمدن مصر و چين  که  آن چنان.به داشته های طبيعی آنها بستگی ندارد
سانی در مناطق مختلف روی زمين ابتکار و خالقيت انشکوفايی تمدن ها بيشتر به صحبت کرديم، 
سپردن به معنای اميد محض .  اين اصل در تاريخ تمدن ها خيلی اهميت دارد.نيز منوط است

مارگريت اتوود، . است، و شانس برندگی آن بيشتر از قمار نخواهد بودبخت سرنوشت خود به 
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از زبان قهرمانانش به نويسنده کانادايی، در يکی از آثار داستانيش افول تمدن معاصر بشری را 
را در " اميد"يکی از کرکترها . ما همآهنگی دارد امروزين تصوير می کشد که در قرينه زندگی

به مثابه يکی از گونه های حيوانی، ما را : " ذهن انسانها عامل تباهی تمدن می داند، و می گويد
 محض ما را وامی دارد تا   بدون شک اميدواری85 ."بلی... اميدوار بودن به تباهی کشانيده است

اين گونه برخورد به گذشته، حرکت بعدی را . اشتباهات و ويرانی های گذشته خود را توجيه کنيم
. کامآل بی ريشه و ناموزون می سازد  

 
 پندارم که در ميان فرهنگ ها، اين پديده در ذهنيت تاريخی فرهنگ ما نسبت به ديگران می

ه بار آورده است و در آينده نيز اگر اين ذهنيت دگرگون نگردد، ويرانی و تباهی های بيشتری را ب
مگر همين اميدواری کاذب نيست که مردم به سياستمداران و . پيآمد آن بهتر از گذشته نخواهد بود

 و به آن ها به مثابه مدافعين ،قوماندانانی که زندگی شان را قبآل به تباهی کشانيده اند دل می بندند
ی دهند؟ من وقتی در آستانه انتخابات با مردم صحبت می کردم و به اين حقوق شان رای م

خوب ما اميدواريم که اين اشخاص اصالح "موضوع اشاره می نمودم، بسياری در پاسخ می گفتند 
.  و هيرويينی خود به ما خدمت کنندبادآوردهثروت های " با سرمايه گذاری"و گويا اين بار " شوند
 ،اميدواری محض". آزموده را آزمودن خطا است"م فراموش می کند که مردحافظه کوتاه اما 

که حرص در جوامع مصرفی سوخت ماشين اقتصاد سرمايه داری را مهيا می کند، در همانسان 
جان . کشورهايی مانند افغانستان وسيله سرکوب بيشتر مردم و تقويت استبداد را فراهم می آورد

 سوسياليزم هيچ گاه در امريکا ريشه نمی گيرد، چون فقرا شتاين بيک روزگاری نوشته بود که
خود را در زمره پرولتاريای مورد استثمار به حساب نمی آورند، بلکه با اميدواری ای که در 

ليونرهايی می دانند يرند، خود را از جمله مرسيدن به روياهای امريکايی مبنی بر ثروتمند شدن دا
 جوانانی که از سبب فقر و بيچارگی به حيث متآسفانه اکثريت 86.که موقتآ در فقر بسر می برند

چوب سوخت ستيزه های گروه های جنگی افغانستان قرار می گيرند، همواره اين اميدواری کاذب 
 شان که از هيچ به اين جايگاه و ان و يا قوماندانانرا به سر می پرورانند که آنها نيز بسان بادار

قاچاق، استراک در  و يا ، ثروت،تراک در چور و چپاول بعدی قدرت، روزی با اشندمقام رسيده ا
.صاحب مال و منال باد آورده شوند و به صف حاکمان بپيوندند  

***** 

اين وعه جمم. اسباب گوناگون تاريخی به سقوط مواجه می گردندپيوند حکومت ها معموال در اثر 
يا بی کفايتی و فساد و ر بيرونی باشد،  هجوم و فتح نظامی از جانب عناصد مشمولاسباب می توان

انقالب و شورش مردمانی که از حاکميت موجوده در هم و يا در يک کشور، درونی زمامداران 
از اين عوامل و  هر کدام . اند و ديگر آن را تحمل کرده نمی توانندآمدهسرزمين شان به تنگ 

به همين . کومت ها را فراهم آورندمی توانند به تنهايی و يا در باهمی موجبات سقوط حاسباب 
 را به يشخود عناصر حاکم اعتماد به نفس خودر آن، د که نتاريخ وجود داردر  ینمونه هايگونه، 

. پردازندمی  که ناگزير به ترک حاکميت ،حدی از دست می دهند  

ژيم در تاريخ معاصر افغانستان نمونه های مختلفی از سقوط حکومت ها را داريم، مثال سقوط ر
حفيظ اهللا امين در اثر اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد شوروی، سقوط رژيم نجيب ااهللا در اثر 

                                                                          
85 Atwood, Margaret. Oryx and Crake. Toronto, McClelland and Stewart, 2003. 
86 Quoted in: Ronald Wright, A Short History of Progress, House of Anansi Press, Toronto, 2004.Ronald 
Wright… 
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از دست دادن اعتماد به نفس حاکمان و فروگذاری داوطلبانه قدرت به مجاهدين، سقوط رژيم 
ی مجاهدين در اثر شورش مردم و حمايت از تحريک طالبان، و يا سقوط طالبان در اثر هجوم قوا

 که ، با آن که در برابر تهاجم طالبان،حکومت فعلی. نظامی خارجی تحت چتر ائتالف بين المللی
 اما اين خطر است، مواجه ،برخوردار می باشند پشتيبانی نيروهای بنيادگرای حاکم در پاکستان از

تبداد مذهبی  چون مردم افغانستان مزه تلخ رژيم اس.به هيچ وجه نمی تواند آن را به سقوط تهديد کند
اگر مردم .  و ديگر اشتهايی برای آزمودن مجدد آن ندارند،طالبان را چندين سال تجربه کرده اند

از سوی ديگر،  از روی مجبوريت و يا ترس است، و ، از يکسودر جنوب به آنها کمک می کنند
اين وضعيت در حالی رخ داده است که حکومت نتوانسته است خالی قدرت را در سراسر 

در .  ارايه نمايدی پاسخان آن مناطقفغانستان پر کند و به نيازها و خواسته های واقعی مردما
روزگار کنونی افغانستان، همين بی کفايتی و فساد لجام گسيخه در درون نظام دولتی است که اگر 

 و سراسر ،جلو آن تا دير نشده سد نگردد، روزبه روز پرشاخ و برگ تر و گسترده تر خواهد شد
پيآمدهای چنين .  کشنده به فروپاشی مواجه خواهد ساختینظام اجتماعی افغانستان را بسان بيماري

 و در صورت وقوع چنين حادثه ،سقوطی در افغانستان از نظر امنيت ملی بسيار جدی خواهد بود
به پايان خط در شکل و شمايل امروزين آن ، احتمال آن وجود دارد که کشور افغانستان را ای
در معرض  ها انسان را در اين سرزمين ميليون حيات ديگر و يک بار ،آن بکشاندتی تاريخی هس

  .قرار دهدو ويرانگر  و ستيزه های خشونتبار تهديد

 با اميد و خيالپردازی نيز نمی توان فقطدانيم که  برداشت بدبينانه، میگونه اين از  یدر بستر
معرفی و ترويج می باشد، بيش از حد عقب مانده  ی که از نظر فرهنگیدموکراسی را به جامعه 

از اولويت های آن بشری  که انکشاف و امنيت ،با درنظر داشت نيازهای کنونی کشور. کرد
پنداشته می شود، اقدام فوری در راستای اصالحات ژرف و بنيادی در ساختارهای حاکميت، 

بدون تامين اصالحات بنيادی در .  و طرزالعامل های اجرايی خيلی حياتی است،نهادهای اداری
 و انکشاف پايدار را در امور توليدی و ،شيوه حکومتداری نمی توان رشد اقتصادی را تسريع کرد

 نيروهای اصالح طلب و طرفدار دموکراسی بايد اثرات منفی کليه سياست. سازندگی برپا نمود
يقآ شناسايی کنند، و به ارايه بديل گزاری ها و قواعد و قوانين اقتصادی، پولی و مالی موجوده را دق

 و ت که بتواند روند انکشاف و مشارکت را تقوي،های معقول برای وضع قواعد و وسايل اجرايی
 حضور فعال خود را در مشارکت امور اعالم  اين نيرو بايد،در عين حال.  بپردازند،تسريع کند

 عملکه به مثابه رکن اساسی  با آن همزمانپيشکش نمودن بديل های قابل پذيرش به مردم، . بدارد
، به در هر حرکت سياسی مسئوليت پذير می تواند شفافيت و حسابدهی را در جامعه ترويج نمايد

داری از پايه های  شفافيت و حسابدهی در حکومت. نيز می باشدمعنای کسب اعتماد شهروندان 
می توان از دموکراسی و يا نظام مردم ساالر است و بدون اين دو ويژگی ندر مديريت اساسی 

اين دو اهرم . صلح و عدالت حرف زد، چه رسد به اين که به نيازهای واقعی مردم پاسخ گفت
بسان هوا برای ادامه همانا  و شکوفايی اجتماعی ،مديريتی در رشد اقتصادی، ايجاد صلح پايدار

. نداستحايز اهميت حيات انسانی   
*****  

ش اجتماعی نقطه آخر کارزار برای دستيابی به عدالت، آزادی و  های کنچهارچوببا آنهم، اين 
، و همچنان در مقياسی چالش های اجتماعی و زيستی در جهان معاصر. دموکراسی نخواهد بود

خشونت های سلطه جويانه از يک سو، و دشواری های .  فراوانندکوچکتر، در سرزمين خودمان
 صلح جهانی و ، محيط زيستی از سوی ديگرناشی از برهم خوردن توازن زيستبومی و فقر
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از امکانات بالقوه ای برای کشور ما اينک اما در کنار اين نگرانی ها، . منطقوی را تهديد می کنند
 و ،زندگی بهتر نيز برخوردار است، که فقط با کنش همگانی می شود از اين امکانات استفاده برد

  باشد،نابودیر که فرجام آن نمی تواند به جز بيشترا از لغزش به سوی بيچارگی سرزمين خود 
بعد از اعصاری که زمين : "ه بودبرتراند راسل زمانی در مورد صلح جهانی نوشت.  وارهانيد

موجودات غير مضری مانند تريلوبيت ها و پروانه ها را عرضه کرد، تکامل تا نقطه ای پيشروی 
اما، من باور دارم که اين مرحله نيز يک . يدنمود که به توليد نروها، چنگيزها و هيتلرها انجام

 از زندگی خواهد شد و ت قادر به حمايديگرکابوس گذرا است، و با گذشت زمان، زمين يک بار 
 جهانی و � مردم افغانستان نيز به مثابه جزيی از شهروندان دهکد87."صلح بازخواهد گشت

 توانايی های الزم برای ايجاد کشوری  و از امکانات و، زندگی بهتری آرزو دارند،جامعه انسانی
اجتماعی می توان به اين آرزوهای برحق و مشارکت  با کنش ن باور دارم کهم. برخوردارندبهتر 

.بلی، افغانستان بهتری ممکن است. نايل گرديد  

***** 

                                                                          
87 Quoted by Chomsky from Judy Toth, Bertrand Russell Society Quarterly, February 2003. 


