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 برای انسان امروز، انسانیت اساس است!

اوضاع عمومی در افغانستان نهایت  وتونت ت  

ستتت تت  ن  است . رترونتان ،تفترن فتقترن زن

گردها  فکر  و متههت تی  آزار  و عقب رودک

هان قابل اغماض ن ستفد.  دیگر در حد وشون 

تری  ت ارز ای  مصایب ا،تماعی رشتار  روچک

هاس . در هر دم و بتاز  فج ع و هولفاک انسان

  ،تدیتد  دهتفتده دم فقط وقوع ،فای  تکتان

  مرگ ار چفد روز قت تل را بته  اس  ره واقعه

دن ال  سپارد. ایفجا اگر شب و روز به گهشته می

هم اندن نه در مفهوم روشفایتی سستا تتاریتکتی 

ساز  قتتتل و  اس ؛ بلکه فقط به مفهوم عاد 

ها  شب و در دل روِز روشت   رشتار در تاریکی

هان گویا فقط برا  به آغتو   اس . ُنه دهم آدم

رشتفتد؛ امتا اقتلت ت   رش دن مرگن نفس می

 زندگی می
ً
رففد. وقایعی را ره ما  روچکی واقعا

رف من فتکتر نتکتفتم در  عفوان تاریخ ث   می به

تری  وقایع تاریخ متلتل متدرنن  آرش و  فج ع

ره اوضتاع و  ث   شده باشد. سخ  روتاه! ای 

احوالی را ره ما در ،هاِن امروز داریم و ستپتر  

رف م در نوع وودن بدتری  اس . هر قدر به  می

تفاوتی بروتورد  آمده با بی حاالت و اوضاع س ش

رف من در حق ق  در بترابتر قتتتلن رشتتتار و 

،فایات عل ه همفوعان مان در وود مصئون ت  

تتریت   ایجاد ررده ایم و ای  بدتری  و وطرنتاک

نوع مصئون   اس . ای  وقایع رو  هم رفتتته 

  ا،تماعی اند رته  ها  زنده حاالت یا واقع  

شتونتد. ایت   تور  تول د متی ساوته شده و باز

وود  اوضاعن ،امعه را  ن س  ره س ر وود به

به ای  سرتگاه هولفاک و مدهش ستقتود داده 

ره سازندۀ ای  سفاریو وود  است   باشد. ای 

یا ب گانهن زیاد مهم ن تست ن نتقتش متا وتواه 

صورت مستق م یا هم غ رمستق م در ایجتادن  به

تر از آنن در دگرگونی و تتغت ت تر  استمرارن و مهم

وضع   مو،ودن تع    رففده و بف اد  است . 

تری  اصلی است  رته  ای  مهم

 ن اید فرامو  گردد.  ...

 

 علی رضا کارگر         

 آنتاگونیسم ثروت و فقر

"تحریک م ل به زندگانی بتهتتتر در 

ها و برانگ خت  مت تل  ووانفدگان آن

به عمل با افادۀ ای  معفا ره ،تهتان 

بار برا  هم شه تث ت ت  نشتده  یک

اس ". ای   عت تارت نتقتل قتولتی 

باشد از م گل ابفسور نویستفتدۀ  می

رتاب دمتورتراستی عتلت ته دولت : 

ماررس و لحظه مار اول  . ثتروت و 

 دو متقتولته ا،تتتمتاعتی 
ً
فقر اساسا

باشدن زیرا ایت  دو متقتولته در  می

یابد  روابط ا،تماعی ت لور و معفا می

باشفد. نه  ره زاده شدۀ شرایطی می

فقر    عی اس  و نه ثروت؛ بتلتکته 

هتا   واستگاه تاریخی برا  سدیتده

 آورد. ا،تماعی را به بار می

وواهم در مورد ووِد فقر و  م  نمی

معفا  آن و اصطالحات فقر و ثروت 

رفم تف دن و  بفویسمن زیرا فکر می

و،و  معانی  و یدن در ،س 

رفد تا از  رلماتن ما را گمراه می

 موضوع اصلی فاصله بگ ریم.  ...

 د بیوزلۍ د لمنځه تللو که ۰۲۰۲
 د بیوزلۍ د پراخیدلو کال؟  

 آیا پول همه چیز است؟ 
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 توانیم از قتل و کشتار رهایی یابیم! ما می

 7صفحه  
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هوا   توانیم وضعیت مرگبار موجود را تغییر دهیم. نباید تسلیم شویم! حمالت وحشیانه  و هوولونوان جونوبو  ما می
تر سوازیوم. بوا  ارتجاعی را در کابل و هر کجا  افغانستان و جهان با آگاه کردن مردم از ماهیت طبقاتی آن، ترسنان

هوا   صدا  رسا بگویم که ناف مذهب سیاسی به تجارت و صنعت وابسته است نه به باورها  آسمانی. فریب پوروهه
 اعوتوقواد و بواور  ها  سرمایه مذهب سیاسی را نخوریم. مذهب در مفهوم امروز  و در قالب دولت

ً
دار  دیگر اساسا

مردم به "معبود" شان نیست؛ بلکه تجارت و صنعت است. دولت برا  آن مذهب رسمی ندارد؛ که کارش سوجوده و 
وردر موردم  دارجلوه موی جا و زندگی مرفه در آن جهان باشد بلکه از آن جهت خود را دین تالوت در این دهود توا از گد

کند. دین  تر بکشد. حکومِت مذهبی به " مذهب برخورد سیاسی و به سیاست برخورد مذهبی" می سوار  بهتر و بی 
ها  تروریستی هماننِد صنعت و توجوارِت    صنعت رسمی و در قلمرو گروه ها  مذهبی به مثابه در قلمرو رسمی دولت

 سیاه،کاربرد دارد.
کورد و    از حمالت تروریستی و هر جنایِت هولنان دیگر است، ناشوی از عومول اگر امروز دنیا دستخوش موج تازه 

برایند کارکرد سیستم حاکم بر جهان است. این گونه اعمال فجیع، به نحو  برا  بقا و سر پوا نوگوهوداشوتون ایون 
کان شود. سرمایه سیستم به کار گرفته می دار قدرت در سراسر دنیاست، در بدترین دورر حویواِت  دار  که امروزه سد

اش گویور  ها  سواخوتوار  و کوارکورد  دار ، تا این حد، در دل بحران تاکنون خود، قرار دارد. در هیچ دورر سرمایه
جوا از  هوا هوموه زند. انسوان نمانده است. این نظام، برا  رونق دوباره و رهایی از این وضعیت، دست به هرکار  می

  اعمال  ضود  جمله در افغانستان، باید علیه این سیستم متحد شوند. برا  خالصی بنیاد  از خونریز ، قتل و همه
 دار  نداریم.                             انسانی، چارر جز متشکل شدن و مبارزر پیگیر بر ضد سرمایه

                                                                                                                                                                

 ی تاریخ خطیرترین لحظه

 5صفحه  
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اس  ره مس ر عمومی در ،هتی ،والن دارد ره باید و شتایتد   ای  درس 

تسل م وضع   مو،ود شد؛ چون   قات حارم از ای  هرج و مترج ستود 

تتر  ها  سای فی ،امعهن هرچه ب تش بفد  اند ره صورت  برند و در تال  می

 مرودات ا،تمتاعتی  ،امعهن بی وود را نس   به 
ً
ربط احساس رففد. ظاهرا

ره در  رفد. چرا؟ برا  آن ربطی را تای د می ها موافق اس  و ای  بی هم با آن

ا  دو ل است د ره سهم و ستود   مفاس ات امروز ن شما وقتی در سروسه

از آن فرایفد داشته باش د در غ ر آنن رونِد در حال ،ریانن به شمتا ربتطتی 

 از آن
ً
،ایی ره مفاس ات ا،تماعی تک ُبتعتد  نت تست ن  ندارد؛ اما اساسا

سهمتی و متحترومت ت   سهم و سوِد بخشی از ،امعهن ناشی از نقصانن بی

بخش دیگر  از ،امعه اس . بفابرای  حتی اگر در متفتاست تات عتمتومتی 

متعتفتی عتدم  دوال  و سهمی هم نداشته باش د ای  در حق ق  امترن بته

اعمال محدودی  و ق د و بفدن بر شما ن س . در دن ا  واقعن هر اندازه رته 

ها  ا،تماعی راسته شودن بته هتمتان  ها در سروسه  گر  انسان از دوال 

هتا اعتمتال  تتر  بتر آن و رنج ا،تماعی بت تش  س مانهن نه تفها محدودی 

بتهتره  شود؛ بل از نعمات و محصول ا،تماعی هم به همان انتدازه بتی می

 شوند.  می

 ثتمتره ای  ظلم  بی
ً
هتا در اوضتاع  دوتالتتتی انستان   بتی انتها ! بخشا

   ا،تماعی اس . اگر یک زمان به قول گرامشی دول  " مفحصر رتفتفتده

داران ا،تاره  وود" بود حاال دیگر وشون  را سترمتایته  اعمال وشون  به

نفع شان بتود در حتق  شان وواس  و به ا  ره دل اند و تا هر اندازه  گرفته

دارنتد.  دست ن روا متی وصوص اقشار و   قات فرودس  و ُتتهتی مردمن به

هتا  ا،تتتمتاعتی در متفتاست تات  ماش   رشد و ماش   تشدید نابرابتر 

 رود.  دار ن هم مان با ع   سرع ن به س ش می سرمایه

دار  عتامتل ایت  هتمته  حال ممک ن رسانی بپرسفد ره چگونه سرمتایته

دار  ن ست  رته  ،فایات هولفاک اس ؟ چرا مگر ای  در مفاس ات سرمایه

در دِل ان وهی از امکانات مالین غهایی و رهتایشتین گترستفتگتین فتقترن 

دار  نت تست  رته  رفد؟ مگر سرمایه امکاناتی ب داد می سرسفاهی و بی بی

آم   را در ا،تماع برهم زده و ُمخل اتحاد ا،تماعتی شتده  زیس  مسالم 

دار  ن س  ره با استتفتاده از  اس ؟ و و لی ساده! مگر ای  نظام سرمایه

تتر در دست   مالک   وصوصین ثروت و امکانات ا،تماعی را هرچه ب ش

سازدن  یک اقل   روچک ره حتی یک در صد از ،مع   ،وامع را هم نمی

محدود و متمرر  ساوته اس  و نود و نه در صد اعضا  ،امعه را فقط برا  

  هم انداوته اس ؟ سرمایه  ،ان  شان به   تام   مع ش  روزمره
ً
دار  واقعا

هتا   سر ان ،امعه اس ن هر قدر به حال وود رها شود شکاف و نابرابتر 

ره ،هان را به باتالق تتوحتش و  بخشد و نه تفها ای  می ا،تماعی را وسع  

  زمت ت  و متحت تط زیست  را نتابتود  بربری  م دل ررده  بلکه دارد رره

 سازد. می

ها  ارتجتاعتی  ها  چون  البن داعشن بوروحرام و مجموِع ،ف ش سروژه

انتد. ،تدال  مههب س اسین سر از گری ان هم   س ستم بت ترون آورده 

ها  ارتجاعی بر سرقدرت و تقس م سودن از رابل  س اسی امروزه ره ،ف ش

  ،هان با قتل و ،فایات هولفاک به راه انتداوتتته  تا ساریس و چهار گوشه

ُرش اس . اگر افغتانستتتانن     هم   س ستم و نظام انسان اندن برساوته

هتا  ارتتجتاعتی و    مستق م تقابتل ،تفت تش ایرانن سارستان و... ، هه

ها   ها  اروسایی هم تاوان س اس  باز  اسالم س اسی اس ن دول  زم  

هتا   ها  ارتجاعی در هر دو بخشن چه ،فت تش شان را از ،ف ش حمایتی

ستردازنتد و  ها  اولترا راس  و فاش سِ  دیگر را متی گرا و چه ،ف ش اسالم

ها  به شدت مرتجع در رشورها  اروسایین  ها  از تقابل ای  ،ف ش نشانه

 ب رون زده اس  و در صورت حاد شدن هرچه بت تش
ً
تتِر  امریکا و رانادا ،دا

بار وتواهتد  آمد و مخا رات و لی ،د  و وطرناری را به ای  وضع  ن سی

 آورد. 

برا  رهایی از ای  وضع  ن بشری  در افغانستان و هر رجا  ،تهتانن بتا 

گر  فعال و برگش  به انسان   را سوا  هر تعتلتق وتا تر دیتگتر  دوال 

سرمشق وود سازد. برا  ،وامع بشر  بایتد استاس انستان بتاشتد؛ تتا 

برا  سودن مههبن ایدئولوژ ن و  ن سم ن قومن زبتان و   ره انسان زمانی

موقف ا،تماعی راربرد داشته باشدن انسان گرگ انسان است  و وتواهتد 

 باید بر محور وود بچرودن نه بر محور ورافات ا،تماعی.   بود. انسان
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فتار در ای  یادداش ن  برا  رس دن به نت جه
ُ
  گ

  چت   نخس  الزم اس  ره به تعریفی از مقوله

هتا و  توافق داشته باش تم. هترچتفتد  تتعتریتف

  چت   و،تود  ها  مختلف از مقتولته برداش 

هایی رته از نتظتر مت ن  دارد؛ اما یکی از تعریف

تر ب ان رردهن تعریفی است   مفهوم چ  را ووب

ره در وبسای  سژوهشی و انتقاد  نقد اقتتتصتاد 

س اسی وواندم ره گفته بود: " مفظور از چت ن 

ا  س اسی اس  رته  دیدگاهن چشم انداز و سروژه

  عار  از سلتطته و استتتثتمتار را ورا   ،امعه

دار     تول د سرمتایته   بورژوزا  و ش وه ،امعه

   داند و وود را در مت تارزه ضرور  و ممک  می

ا  رته تتوان و  ن روها  ا،تماعی و ست تاستی

وواس  بر انداز  روابط سلطه و استثمتار و بتر 

 "داند. ا  را دارندن شریک می سایی چفان ،امعه

رته  اگر به ای  تعریف توافق رتفت تم. در حتالتی

ساز   ها  مهه ین با ،هانی ل  رال  م و ،ف ش

تروریسمن فقرن ،فر و به وطر انداوت  زندگتی 

هان در ررۀ زم  ن از لتحتاا اقتلت تمتی و  انسان

ا  افتوِل  گت ترن دوره هتا  هتمته ش وع ب مار 

 بته  آور وود را تجربه می شرم
ً
رففد و ،هان شدیدا

،فش چ  ن از دارد. سرسش مهم اس  ره چترا 

،ف ش چِ  افغانستانن ناتوانن سترارتفتده و در 

 برد؟ سر می سردرگمی به

به نظرمن برعالوۀ از سوءاستفاده از نام ،تفت تش  

هایی بورژوا ناس ونال ست ن یتا  چ  توسط دول 

همان ،ف ِش صفعتی و ملی گرا  قرن ب ستم و 

ها  وابسته بته  ،فایاتی ره توسط اح اب و گروه

شورو  سابقن بعد از انقالب روس ه؛ یعفی  ستس 

از مرگ لف   رخ دادن چ  را در ابعاد گسترده در 

 اعتمتال  عرصه
ً
  ،هانی بد نام ساو . وصوصا

نام سوس الت ت م  هایی ره به ضد انسانی و ،فای 

و چ ن توسط اح اب توتال تر در افتغتانستتتان و 

سراسر ،هان انجتام شتد. ایت  عتمتلتکتردهتان 

ا  سختی را به ای  ،تفت تش وارد رترد و   لطمه

افکار عامه را از آن دور ررد؛ اما بتعتد از ستپتر  

شدن ،فر سرد به ،هان ان ثاب  شد ره آنتچته 

نام چ  و سوس ال  م در قرن بت تستتتم ستدیتد  به

آمدن فقط  استفادۀ اب ار  از ای  ،ف ش بود رته 

نه برابر  و عتدالت ؛ بتلتکته نتوعتی   در نت جهن

دار  را تقوی  رترد رته امتروزه  دیگر  سرمایه

گرایتی حت بتی  دار  دولتی و نخ ه نام سرمایه به

شود؛ ره نه چ  بود و نه به لغو مالتکت ت   یاد می

 وصوصی و استثمار انجام د.

  قابل تأمل دیگر ایفکته؛ آنتچته در قترن  نکته

معتفتا  ستایتان  ب ستم به نام چ  اتفاق افتادن به

ها  واقعی چ  ن وده و ن تست .  تاریخ و ،ف ش

  آنن سر بر  ها  چ ن از ویرانه ها و ،ریان گروه

محابان ای  حرر  را  آوردند و  با نقِد اصولی و بی

ا ؛ یعفی در اردوگاه بتورژواز   به ،ایگاه اصلی

 نشاندند. 

ای  سرسش مهم ره چرا ،ف ش چِ  افغانستانن 

دار  از نوع ل ت ترال   در شرایطی ره نظام سرمایه

ور شده و  و مهه ی آن در حمام وون مردم غو ه

به رلی ب  بس  رس دهن غایتب است  و نتمتی 

تواند بدیلی برا  ،امعه و مردم ستمدیده شتودن 

ها  غ ر رتارگتر   بستگی به اشت اهات و مشی

هتا   ها  سفتی" با و،ود قربتانتی دارد ره "چ 

ب رگی ره در ایت  راه متتتحتمتل شتدنتد؛ امتا 

 شان به سفر وورده و ناام د شده اند. سرها 

نسل ،دیِد چ ن ن از دارد ره با رویکرد ع فتی و 

ها  واقع ب فانه از ،امعته و متفتاست تات  تحل ل

حارم تول د ن به م دان م ارزه بر آیفتد تتا ایت  

رشتی شکسته را ترمت تم رترده و بته ستاحتل 

 برسانفد.

به نظرمن برا  متطترش شتدن و ظتهتور دوبتاره 

،ف ش چ  در س اس ن به داشتتتِ  تتحتلت تل 

یابی ن تروهتا  چت ن  درس  از ،امعه و سازمان

ن از اس  ره ای  ،ف ش را از ستر در گتمتی و 

ندانم رار  نجتات دهتد. از دیتِد مت ن آنتچته 

انت وا و   تواند ،ف ش چت  را از یتر ستقتف می

ها  سفر شده ب رون بکشد و بته مت تدان  فرقه

م ارزۀ   قاتی وارد رفدن داشت  تحل ل درست  

هتا   از ،امعه بر مت تفتا  اصتول عتاِم تت تور 

اقتصاد  اس  ره همانا شفتاوت  متفتاست تات 

حارم تول د  اس . چفد مورد ُرلی را رته بتایتد 

،ان  در تحل ِل ،امعهن در نظر گرفته شوند در ای 

رفم. از نظر م ؛ بترا  تشتخت ت   یادآور  می

درس  مفاس ات و روابتط حتارتِم تتولت تد  در 

 ها تو،ه شود. ،امعهن باید به ای  سرسش

  ما به  ورعامن بترا   . آیا تول د در ،امعه1

بازار؛ یعفی برا  ت ادله اس  یا برا  مصرف 

 شخصی؟

   .آیا در افغانستان ن رو  رار به س مانه2

 اس  یا و ر؟ وس ع راال شده

 اند؟ .آیا وسایل تول د راال شده3

. آیا روبفا  رشور؛ یعفی س اس  و نظام 4

حقوقی  ره ب ان فشردۀ اقتصاد اندن 

مدنین استوار اند  -براساس قرارد ا،تماعی

 ها   ق  لو  ؟ یا بر اساس سف  و رسم

ها  فوق ره بته داشتتت   به سرسش  یافت  ساسخ

تحل ل ع فی و حی و حاضتر از متفتاست تات در 

رفد ره بتوان تم  ،امعه ن از داریمن ما را رمک می

ها  درس  را در دستتتور رتار  مشی و س اس 

م ارزۀ وود قترار دهت تم؛ نته رتاستی رتردن از 

هتا  دهتقتانتی  ها    قاتین از ،ف تش تحل ل

قرن ب ستم ره آرزو  صفعتی رردن رشور شتان 

را داشتفد. اما از نظر مت ن در عصتر رتفتونتین 

ن صفعتی رردن رشور مطرش ن س ؛ بلکته  مسأله

ن رهتتایتتی انستتان از شتتر استتتتتثتتمتتار  مستتألتته

 اس .  دار  و ت عات آن سرمایه

به اهم   تحلت تل ،تامتعتهن آنتتتونتی   در رابطه

هتان هتفتگتامتی  گوید":ایده گرام شی چف   می

یابفد ره دل ل مو،ه و اب ار تحقق شان  تحقق می

را در واقع   اقتصاد  ب ابفد و نشتان دهتفتد. 

ری   و بفا رردِن دق ق اهداف تاریختی  برا  سایه

تتریت   یک رشورن ،امعه و گروه ا،تماعین مهتم

چ    ره باید بدان من آنس  ره در آن رشتور و 

ا   ،امعهن چه نظام و روابط تول تد  و مت تادلته

تتوان  حکم فرما اس . بدون چف   دانشین متی

ب فانه نوش  ره شتایتد  ا  روته رساله و سایان نامه

تتوان  برا  تاریِخ فرهفر هم مف تد بتاشتدن متی

دار را هم شتفتاوت ؛ امتا  عوارض ،ان ی و دامفه

توان به نگار  تتاریتخ  بدون چف   دانشین نمی

سرداو  و از تمامی فشردگی و استوار  فعال   

 برداش ." عملین سرده

یابی اس  ره بتدون  موضوع مهم دیگرن سازمان 

ل و ستازمتان
ّ
شتود رته  یتابتی متی داشت  تشک

ها  سرآب تاب و علمین ب رون داد؛ ولتی  تحل ل

هان بته  ها و ت ور  در ن ود ح ب و تشکلن تحل ل

ل و  امام  مالیی می
ّ
ماند ره مقتد  ندارد. تشک

شرد تع      قاتی رارگتران  یابین س ش سازمان

  رارگر در رونتد    ماررسن   قه اس . به گفته

  در  دار؛ از یک "  قه   سرمایه ،دال با   قه

شتود.از    برا  وود" ت دیل متی وود" به "  قه

تل است .  شرد
ّ
هتا  متهتم ایت  گتهارن تشتک

تل و  ت ور 
ّ
بافی و تحل لن بدون داشتتت  تشتک

گتتر  در ستت تتاستت ن فتتقتتط بتته درد  دوتتالتت 

ووردن نه به درِد  نو یسان می ها و تاریخ ارادم س 

ها رته غترق در گترداب فتقترن ،تفتر و  توده

ها  ا، ار  اند. در م ارزۀ  ت تقتاتتین  مها،رت

توقف در سطح تحل ل و تفس ر مسایلن بته درد 

  ماررس " بحث  وورد؛ چون به گفته رسی نمی

بر سر تغ ت تر ،تهتان است  نته تتعت ت تر آن". 

یابی ستون فقرات م ارزه را  بفابرای ؛امر سازمان

دهد. چِ  ،وانن باید با تشخ ت  و  تشک ل می

ها  ذرر شدهن بته مت تدان مت تارزه  ن از به اصل

هتا را از شتر  آماده شتونتد تتا بتتتوانتفتد تتوده

زادها" و  ها  تحم لی و مفحوس "ول ل فورمول

هتا" بتر  ها و انتحارها  "هت ت  التلته از ،فای 

 هانفد.
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ره در ،معی از دوستان یا در مجالس  هر زمانی

نش فم با بحث سرمایه و سول  مهه ی و غ ر مهه ی می

شوم. ای  مسأله به یک امر متعارف م دل  موا،ه می

،ا با ما هس   شده اس ؛ چون در هر لحظه و در همه

تر  گاهی به شکل ف  یکی و گاهی به شکل ذهفی. ب ش

ها  ای  مرز و بومن برا  سول  قداس  قایل اند و  آدم

توانن ناموسن شرفن  حتا بدی  باور اند ره با سول می

عشقن زنن وانواده و... را حفظ ررد. حاال ایجاب 

رفد ره بدان م واقع  سول ناموسن شرفن ع ت و  می

  مفاس ات  زندگی اس ؟ یا ای  چ  ها برساوته

راس تال ستی اس  ره ما را تح  تأث ر ت ل غاتش برده 

اس ؟ آیا گاهی شده ره از وود سوال رف د ره چرا در 

رشور امریکان انسان   ،ایش را به سول داده اس ؟ 

تِر  ها ووانده باش د ره ب ش گاهی شده ره در روزنامه

داران قرار دارند؟ تا به  زنانن در امریکا در اوت ار سرمایه

و َسالِس درد مشترکن از   اید ره چرا ُ،ل حال فکر ررده

اید ره  اس ؟ آیا متو،ه شده  افغانستان ،مع شده

سهم رارگران در ور وم سرمایه داران اس ؟ برا  

ایفکه به شکل نس ی از ای  وضع   وفقان آگاه 

شویمن ضرورت به تأمل اس  و عار  از ظرف  ن ای  

رفم ره به شما انتقال  دانم سعی می نوشته اما آنچه می

بدهم.رتاب اقتصاد س اسی امپریال ستین راز 

شرفی رشورها  امپریال ستین  ه والگونه و بی

  شش  بخصوص امریکا را افشا ررده اس . در صفحه

ای  رتاب آمده اس : "واحدها  تول د  و بازرگانی 

آیفد.  ُورد و رالنن یکی سس از دیگر  از سا در می

ب کار  ان وهن فقر و تفگدستی و وانه بدوشی در ،هان 

توان  رفد". بر عالوه بر ای ن می دار  ب داد می سرمایه

ها تو،ه ررد ره مردم امریکا  ب ش از س شن  در روزنامه

دار ره روش    سرمایه به دو  قه تقس م شده اند.   قه

   دس  گرفته اس  و   قه و روان رشور امریکا را به

فق ر و ته دس  ره از شدت گرسفگی روزانهن وون در 

شود و در دریاها نص ب نهفر یا  بدِن صدها آدم یخ می

 یک ماه ق لن تلوی یون  دف  زم   می
ً
شوند. تقری ا

نام  سی یک مستفد  را نشر ررد ره محقق آنن به بی بی

،ورج بود. در آن مستفدن به هوادران ترام  و 

مخالفانش سرداوته بود. در قسم  اول آن به سراغ 

شان    هواداران ترام  در سایتخ  رف  ره همه

دار بودند. با یک وانم قرار گهاش  ره تا او را در  سرمایه

ض اف  هواداران ترام  ب رند. آن شبن ترام  مهمان 

داران بود؛ اما در آن شبن ووِد ترام   یکی از سرمایه

ن امده بود و زنش آمده بود. در ض اف  از وانم سوال 

شوندن  وا ر ترام  گرفته می ررد ره هر ض افتی ره به

ا  چقدر اس ؟ آن وانم با یک مکث روتاه  ه یفه

 گف  ره تقری ا دو م ل ون دالر. 

ض اف  تمام شد و محقِق مستفدن به سراغ رسانی 

بردند و  رف  ره روزانه از فقر و ب کار  رنج می

   ا ترشان از شدت فقر مرده بودند. یک وانواده ب ش

گف   دانس  و می بود ره ترام  را عامل اصلی فقر می

ره ترام  برا  رسانی ووب اس  ره 

داراند؛چون مال ه را راهش داده؛ولی برا   سرمایه

رسان که سرمایه ندارند زهر اس  چون ترام  

ها نابود شوند و قدرتمفدان  وواهد ره ضع ف می

بمانفد. به هر حالن ت ور  بقا  اصلح اسپفسر تطابق 

ها  ره  رفدار سول  ن دیک با عملکرد ترام  و آدم

هستفد دارد. اسپفسر زندگی را مثل م دان اس  

دانس  و هر اسپی ره ت   بدودن برنده اس .  می

ها ن   از چف   ویژگی برووردار استفد. یعفی  انسان

شوندن روند  ها نابود می ماند و ضع ف قدرتمفدان می

  زندگی در  زندگی هم   اس . ای  قسم ش وه

،وامع امپریال ستی حارم اس  یعفی انسان   و 

احساس مرده اس . فردگرایی چ    اس  ره 

دار  حرف اول را می زند. امروزه  دررشورها  سرمایه

زند و اگر سول داشتی  در امریکان سول حرف نهایی را می

توانی به  ها برو  و اگر سول داشتی می توانی به سارک می

توانی در  ،اها  دیدنی برو  و اگر سول داشتی می

ها  شهر ن مسافرت رفی؛اما اگر  بهتری  سرویس

سولی نداشتین مثل انساِن  رد شده و مثل یک چ   

نجس و نحس در رفج اتاق بمانی یا بم ر . ف لم وال 

دار  امریکا اس .  استری  ب انگر نظام فاسد سرمایه

ها  دهد ره چطور وانواده در ای  ف لمن نشان می

شوند یا  دار ن نابود می ها  سرمایه وا ر شرر  به

دار  اصل  رشد  ها  سرمایه وا ر بدهکار  به

استری ن  مانفد. ف لم وال رففد و هم شه فق ر می نمی

ورک  ها  ن     اصلی بازار بورس و شرر  چهره

ها در  گهارد و ای  شرر  ماررت فر را به نمایش می

امریکا ه اران وانواده را به وودرشی وادار ررده یا 

 ها ررده اس .   و ابان آواره

دار  س رامونی و  افغانستان ن   یک رشور سرمایه

اس . یکی از اهداف امریکان   اشغال شده توسط امریکا

حارم ساز  نظام بازار آزاد در ای  رشور بود ره 

شوربخانه به موفق   انجام شد. با حارم شدن ای  

تِر مردم افغانستانن در فقر اقتصاد  موا،ه  نظامن ب ش

شوند. فرهفر  شدند و از گرسفگی به گدایی چ ره می

انسان دوستی و احساس همدرد  از م ان مردم رو  

گر  سرمایه" و  بربسته و ،ایش را فرهفر "وحشی

ره  ام" گرفته اس . زمانی فرهفر "شکر ره زنده مانده

رفدن  ها انسان را سالوی می شود و ده انفجار می

مانفد وودشان و دیگرانن ،ش   ره زنده می رسانی

گ رند ره زنده از انفجار بر آمده اند. اصل   ووشی می

سوزند و  هایی ره سالوی شده اند نمی شان به آن دِل 

رففد ره آیا در آن انفجار رسی رشته  اصل  فکر نمی

شده اند یانه؟ به نظر م ن ای  بدتری  وضع تی اس  

ره بر سرنوش  مردم افغانستان حارم شده و ای  مردم 

به آن وو گرفته اس . تولد و عامل ای  همه سالوین 

وود فروشین سفگدلی و وری ن نظام بازار آزاد اس . 

نظام بازار آزادن سلب انسان   ررده و فرهفر "زنده 

 دس  ب اور" را حارم ساوته اس . بمان و سول به

دار   ره در افغانستان تح  تأث ر نظام سرمایه رسانی

دس  آوردن سول  امریکان قرار گرفته اندن در صدد به

شوند و ای  آروز  شان را  استفد؛ ولی هرگ  سولدار نمی

برند.  مثل دیدن آروز  "امام زمان وهمی" به گور می

داند و بعد از  حتا دل ل اصلی ای  معما را نمی

گویفد    غمگ   و غ ار آلور می ها با چهره ورشکستگی

ره شانس یار  نکرد. لعف  به ای  شانس ره با دیگران 

رفمن ای   رفد. م  فکر می رفد؛ اما با تو نمی یار  می

  اقتصاد افغانستان  دانفد ره درشکه ها نمی قسم آدم

بان شفاف    شوند؟ تحق قی ره دیده را ر ها سوار می

افغانستان در بارۀ نظام اقتصاد  رشورن انجام دادهن 

  سفج آنن چف   نگاشته شده اس :  در صفحه

ها  "اقتصاد مردم افغانستان در تصاحب ،رایم س شه

ها  ای  امر آن اس  ره  اس . یکی از ویژگی

  س ستمات ک و سازمان یافته از قدرت  سوءاستفاده

آور  ثروتن صورت  س اسی و نظامی ،ه  ،مع

هایی ره به  شود آن گ رد". بفابرای ن تفه م می می

زنفد؛ اما رشد  دار شدن به هر در و دیوار می وا ر سول به

رففدن مسأله واضح اس ؛ چون از درشکه سواران  نمی

دانفد ره اقتصاد افغانستان  سرمایه آگاهی ندارند. نمی

گهارند  دس  یک عده اشخاِص محدود اس  و نمی به

  هم    دار شوند. در ادامه ره دیگران ن   سرمایه

تحق ق آمده اس : "بازار در افغانستان توسط عفاصر 

توان گف  ره بازار  شود ره می محدود  اداره می

 اول گو سولی در افغانستان رایج اس ". 

الهرر و لی دق ق و عم ق اس ؛چون ما    فوق نکته

بف م ره دو   ف از مردم در بازار هستفد.  روزانه می

  ای   دارها. سرمایه یکی هفگردارها و دیگر  رراچی

ها  آن  دو گروهن زم   تا آسمان متفاوت اس  و مقایسه

توان  احمقانه اس . دل ل ای  ساردورس چ س ؟ می

در یک رالم ساسخ داد ره نظام بازاِر افغانستانن راسی 

ها  فرهفگین    نظام بازار امریکا اس  و تفاوت شده

ا،تماعی و اقتصاد  مردم افغانستان با امریکان به حد 

وافر اس . از  رفین بازاِر افغانستان در انحصار یک 

ها سعی  دار اس . آن عده قلدورن ع ا  و سرمایه

ها  مختلف بر سر راه دیگران سد  رففد ره به بهانه می

ایجاد رففد تا دیگران از رشد اقتصاد  بمانفد. هم   

روز سولدارتر و  دارها روزبه شود ره سول مسألهن باعث می

 روز فق رتر شوند.  فق ران روزبه

 91ام ره ب ش از  شفاسم و دیده م  رسانی را می

سال اس  ره رراچی دارند؛ اما در همان حال اولی 

باقی مانده اند و فقط نان بخور و نم ر شان را مه ا 

توانفد و بس. حاال ،ا  سوال اس  ره اگر در  ررده می

ره در بازار  افغانستان نظام بازار آزاد اس ن چرا رسانی

رففد و ایستا مانده اند؟ ،وابش  رفدن رشد نمی رار می

واضح اس  ره سدها  زورمفدان و قلدورانن ،لو شان 

گ رند. ناگفته نماند هم   نظاِم راسی شدهن  را می

باال  شخص  ن انسان  ن اوالق و رفتار مردم تأث ر 

گهاشته اس . همان  ور ره ق اًل یاد آور شدمن درد 

مشترک و انسان   را از درون مردمن سلب ررده و در 

یک وضع   سردرگم مثل ح وانات وحشی قرار داده 

هان  ،ویی هان برتر  توز  اس ؛ چون با ر فه

ور استفد و ذه  و  ها و... بر یکدیگر حمله حسادت

،سم شان را به ن ستی گرفته اند و دمی احساس 

ها را  رففد ره دیگر رق  ی ندارند ره آن راحتی می

  انسانی ره   تهدید رففد. ای  یعفی فا،عه؛ فا،عه

    هان زاده   ای  رفد. همه ها را نابود می انسان

ا  ره انسان   را  رشورها  امپریال ستی اس  و سروژه

نابود و سول را ،ایگ ی  آن ررده اس . مثاًل اگر 

ات را ایستاد رفی و    سرکن رراچی بخواهی در گوشه

سول بخور و نم ر را س دا رفین در قدم اول با سِد شخ  

شو ؛ چون  سهلوی  ره او ن   رراچی داردن موا،ه می

وواهد ره در رفار  یک رق ب باشد و سعی  او نمی

زانو بفشاند. سِد دومن از ،انب  رفد ره رق  ش را به می

فروشی در درانش دارد؛  دراندار  اس  ره چ    می

دهم  او را راهش می چون او باور دارد ره تعداد مشتر 

رفمن  شود. م  فکر می و سود او به وطر موا،ه می

ها از فقر انسان   سرچشمه    ای  ب شعور  همه

دار  متولد  گ رد و فقر انسان   از نظام سرمایه می

 شود. می

 ور  ره در مقدمه گفتم تعداد از ،وانان و  همان

سوادن باور دارند  ساالنن متشکل از با سواد و بی  م ان

ره سول در زندگین همه چ   اس . سول؛ یعفی ناموسن 

شرفن ع تن آبرون موفق  ن ووش ختین سکسن 

 وانوادهن نانن وانهن ماش  ن تکفولوژ  و...

ره با دوستان و آشفایان بفش ف من ناوود آگاهن  زمانی

گوید ره سول  آید و ه چ رسی نمی حرف سول س ش می

بد اس  و سول ارز  ای  همه توص ف را ندارد. سول 

رففد. ه چ  وطر موا،ه می ها را به زندگی انسانی آدم

رسی چف   تفکر  ندارند و همه باور دارند ره سول 

برا  آدم همه چ   اس . یکی از دوستانمن سول را به 

ره  گف  زمانی ررد و می ودا و دی  تش  ه می

توانی به زیارت برو  و در راه ودا  داشتین می سول

 
ً
صدقه و و رات رفی و به ن ازمفدان رمک رفی. اح انا

اگر سول ن اشد از ای  چ  ها و ر  ن س  و سول راه 

 رفد.  ودا و دی  را هموار می رس دن به

آمدمن در  دو سال ق لن از بام ان به مقصد رابل می

داول موتر به شمول رانفده سفج نفر بودیم. از روتل 

حا، ک گهر رردیمن یکی از مسافران گف  ره ب    

رفد؟ سول بود ره از ای   ای  سول چه رارهایی ره نمی

ودان سرک ساو . یکی از مسافران    شخ و بی دره

عجله و ،د  گف  ره آر ؛ سول همه چ   اس  و  به

حتی ناموس. مسافر سومی ره در رفار م  نشسته بود 

گف  ره اگر سول باشدن وویش و قوم در رفار آدم اس  

رففد.  هان ما را ترک می و زمانی ره سول ن اشد حتا زن

ح رت  ها  داول موتر به م  از توص ف اغراق آم   آدم

فرمای د در نظام  آمدم و گفتم ره شما درس  می

  راالها   دار  سول ودا  راالهاس  و همه سرمایه

رففد؛ اما اگر وارج از ای   دیگرن در برابر آن سجده می

مفاس ات بردگی م د  به سول نگاه شودن سول فقط یک 

وس له اس . مثاًل سولن م  و شما را تا به رابل 

 آیا پول همه چیز است؟ 
  امان شادکام         
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رفد.  رساند؛ اما زندگی و انسان   ما را تضم   نمی می

 ای  سخفم همه را صوت و رور ررد.

وواهم برا  آن عده اشخاصی  به هر حالن م  می

ره باور دارندن سول ناموسن شرفن زندگین عشق و 

والصه همه چ   اس ؛ بگویم ره شما اشت اهی همه 

سفج د. سول ه چ  چ   را با مع ارها  بورژوایی می

ره  هایی ا  م ادله. آن چ    ن س ؛ ،  یک وس له

باور دارندن سول عشق اس  و با داشتفش آدم به لهت 

اند؟  شانن عم ق فکر ررده  معفا  حرف رسد آیا به می

گاهی شده ره با سول هم ستر شده و وود را لخ  

ن دیکی ررده باش د؟ آیا گاهی شده   ررده و با سول تان

زور باال  زنی تجاوز ،فسی  ره دزد  ررده باش د یا به

  سول وود به ع ت و  ررده باش د و بعد به واسطه

تان رس ده باش د؟ آیا گاهی شده ره از  ریق  شرف

ن  تان را حفظ ررده باش د؟ آیا با سول تان وانوادۀ  سول

 اید؟  سدر و مادر وریده 

ها  احمق و ب شعور به چف    رفم آدم م  فکر می

ها  فهم ده.  دهفد و نه آدم سواالتن ،واب بلی می

بلی؛ در افغانستان یک عده اشخاِص فاسد هستفد ره 

روند. از  رشد و وودشان آزادانه راه می با سول آدم می

ها شکی ن س ؛ ولی به یاد داشته  مو،ودی  چف   آدم

ها اصل  ووش خ ن با ع ت و با شرف  باش م ره آن

ها هستفد.  تری  آدم شرف ن ستفد؛ بلکه برعکس بی

زنفد چون  ها با سول دس  به هرنوع ،رم و و ان  می آن

انسان   در و،ودشان دف  شده اس . ژیژک در رتاب 

رفد ره  وشون ن ای  موضوع را و لی لخ  ب ان می

رشفد و آن تصور   شان ز،ر می ها  سولدار از درون آدم

 ور  داران دارندن در حق ق  آن ها  رارگر از سول ره آدم

  غریب هم    نگارد ره مشکل   قه ن س . و  می

ب فد و اگر  ها  سولدار را می اس  ره دورنمایی انسان

داران نه امف   روانی و روحی دارند و نه  نهن سرمایه

ها سرقِ  انسانن در  امف   ف  یکی. ما روزانه شاهد ده

هان فرزنداِن  تر ای  سرق  رابل و والیات هست من ب ش

داران هستفد. چرا فرزندان صرافان مورد حمله و  سرمایه

گردد  ها بر می   ای  گ رند؟ همه سرق  دزدان قرار می

 به سول شانن نه به چهرهن نه به ع ت و شرف شان.

تازند و    نافهم ده و ناسفج ده بر ماررس می عده

رسدن ماررس از سول و  سخفان قصار  ره به نظر می

سرمایه توص ف ررده اس ن در هر م احث و م   گرد از 

زنفد. مثاًل اگر حرف از سول و اقتصاد  آن حرف می

باشدن ناوودآگاه ای  سخ  ماررس ره "اقتصاد زیربفا 

رففد و با استف اد از ای   اس " را بر زبان ،ار  می

س ما معرفی  حرف ماررسن سرمایه را ودا  وو 

  ماررس ر،وع  ره به رتاب سرمایه رففد. زمانی می

  ها فهم ده ره ماررس گفته و آنچه ای  شودن آن چ   

گ رند. ماررس اصل   اند در سارادورس هم قرار می

سرمایه را به باد توص ف نگرفته اس ؛ بلکه هم شه 

سرمایه را به نقد ویرانگر رشانده و در رتاب سرمایهن 

سرمایه را بررسی و به نقد رش ده اس . به هر حالن 

گهار  مقوالت  ماررس بود ره از رو  وصل 

اقتصاد ن سولن سرمایه و راال سرده برداش . موضوع 

هان تول د و  اقتصاد س اسی را با زیس  ،معی  انسان

مفاس ات تول د ن با ن ازها  ماد  و معفو  ن رو  

    قاتی در بستر مالک   وصوصی  مولدن با م ارزه

هان  رز  س وند زد. باور عام انه در بارۀ هستی و هستفده

،معی  تلقی مسلط در مورد چگونگی باز آفریفی زیس 

هان در گهشته و حال را به زیر سوال برد و از  انسان

ها  ع فی  اعت ار انداو . تجرب ات دور و ن دیِک داده

و ذهفی را بررسی ررد. مکتوب و معلوم را به نقد رش د 

ها     عی و ا،تماعی را  و راز حررِ  قانونمفد سدیده

 دریاف .

سولن  ها  بی   ای  سخ  مضحک را ره "آدم ا یا عده

زند. م  سعی  نم ه ب مار اس " بر ماررس برچسب می

رردم تا بدانم ره ماررس ای  سخ  را در ردام رتابش 

گفته اس ؛ اما ن افتم. م  مدت سه سال اس  ره 

ووانم و باور دارم ره ای   هم شه آثار ماررس را می

 اگر باشدن ماررس 
ً
سخ  از ماررس ن س  و اح انا

ووانن ماررس را  عفوان یک ماررس اشت اه ررده و م  به

گ رم؛ چون ای  سخ  و لی رودرانه و  به باد فحش می

،اهالنه اس . ماررس در اوج فقر و تفگدستی 

هایی نوش  ره امروزه علوم ا،تماعی بر محور آن  رتاب

   چرود و اصل  علوم ا،تماعی بدون نظریه می

ره داول رالس علوم  ماررس فلج و ناق  اس . زمانی

شویمن با ت ور  "انسان   و تضاد  ا،تماعی می

شویم. اگر قرار باشد ره    قاتی" ماررس موا،ه می

سول نم ه ب مار باشدن سس چرا نظریات و  ها  بی آدم

شود؟  ها تدریس می ها  یک ب مار در دانشگاه رتاب

ما  اصل  چرا نظریات یک ب مار بر زندگی ا،تماعی 

سایه انداوته؟ ای  از عقل و مفطق دور اس  ره یک 

ها  وزی  مثِل مان فس   آدم ب مار ب اید رتاب

ها   رمون س ن ایدیولوژ  آلمانین فقر فلسفهن اتحادیه

الهرر  رارگر ن سرمایه و... را بفویسد. سس سخ  فوق

بدون ه چ تردید  رودرانه و توه   به ورد ماررس 

ا  تحل ل رفد ره مفظور ماررس از  اس . اگر عده

ب مار ن ب مار  ف  یک آدم ن س ؛ بلکه ب مار  فقر 

ره ب مار  اقتصاد  اس ن باز هم غلط اس . زمانی

توان م  باش من در هر دو حال  ب مار هست م و نمی

 مان را و لی ووب انجام بده م چون ب ماریم. رارها 

شان با   ها  رارگر در زندگی درس  اس  ره انسان

مشکل موا،ه اند و رهایی از مشکل را شاید سول بداند. 

ها و ،اها  دیدنی و  مثاًل م  امروز سول ندارم و به سارک

شرف و ب مار ن ستم. در  توانم؛ اما بی تاریخین رفته نمی

روم. تاریخ و  هایم رلفجار می   با رتاب یک گوشه

رفم. به  ها  رتاب ،ستجو می وضع   مردم را در الیه

سرور  ذه  و فکر وود مصروف هستم. اگر امروز از 

نعم  دیدن ،اها  تاریخی محروممن به معفا  ای  

ن س  ره م  مریض و ب مارم؛ بلکه تضاد   قاتی و 

استثمار بازار اس ؛چون هستی و ن ستی بازار در 

هایی  ها  محدود اس . م  در عج م به آن   آدم سفجه

گویفد و سول را ع ت و  ره هم شه سول سول سول می

رففد و چرا برا  یک ار در بارۀ  ووش ختی تلقی می

ها را را تعق ب  رففد و چرا روزنامه اضرار سول فکر نمی

رففد تا بدانفد ره سول چطور شرف و انسان    نمی

ها را به مخا ر رشانده اس . لهت زندگی را از  آدم

ها به چالش موا،ه ررده و از  ها و وانواده درون آدم

روش ره اسمش راالس  ساوته  انسان یک مو،ود بی

 اس . 

اشخاصی مثل ول لین ررز ن ع اس دالرن ،ان آغان 

داران و    سرمایه رحمانین فا مه نظر  و... از ،مله

ها هم سول دارند و هم  زورمفدان افغانستان هستفد. ای 

قدرت س اسی. از  رفین شما سول ران عشقن ناموسن 

سفدارید. سس اگر  زندگین ووش ختین ع ت و... می

 ور اس ن عشقن ناموسنووش ختی و ع ت درگرو  ای 

ها اس . سس بروید ناموسن شرفن عشق و  هم   آدم

ها ب رون بکش د؛    ای  تان را از زیر ل فگه ووش ختی

ها اس . سول و  چون سول و سرمایه در اوت ار ای 

قدرت؛ یعفی ول لین رحمانین ررز ن س افن محققن 

ع اس دالرن غالم حضرت صافین ول ل الله صدیقن 

محمد نس م دوس ن محمد فه م هاشمین س د 

 سادات نادر ن ع دالله رسولین حس  ، ار و...  

وواهد در سفگر چِ  افغانستان بته  زمانی ره رسی می

گتران  م ارزه بپردازدن اول   سرسشی ره در ذه  رتفتش

اس "ره باید بدانتم  شود ای  چ  دیروز و امروز س دا می

افراد  ره با م  در یک حرر  رمتونت تستتتی شتررت  

دانفد؟ "  رففد چقدر س وس ال سم و رمون سم را می می

اس . ای  سرسش ما را وارد فتاز بست تار وتطترنتارتی 

تر تحل ل رتفت تم  سازد. اگر ای  گ اره را رمی عم ق می

ای  حق را از دانست  وتود در متورد رتمتونت تستم و 

ده د. سس در مقابل متا بتایتد  وود می سوس ال سم به

باشفد ره از رمون سم و ستوست تالت تستم آگتاه  رسانی 

هستفد سس با ما همراه وواهفد بود؛ یا از رمون ستم و 

دانفد سس با ما همراه نخواهفد  سوس ال سم چ    نمی

اندیشتفتدن ستس  بود. به ع ارت دیگر چون مثل ما نمی

اس  ره از رمون سم و سوس ال سم چ      معفا  آن به

رو وواه م شتد.  ،ا با ابژه مففی روبه دانفد. در ای  نمی

یی ره در تال  شفاو  آن ن ست من چون دیگتر   ابژه

ستردازیتم.  گ ریم و به حهف آن می اس  آن را نادیده می

ها در چت   رردن  ها و حهف مصداق ای  نادیده گرفت 

 دیروز رم ن س . 

ای  گ اره در آغازن ساستخ را در بتطت  وتود سترور    

دهد. ای  مثل آن اس  ره وقتی با یک فرد رادیکال  می

ا  را نته  رفی نقتد بتر ایتدیتولتوژ  دیفی بروورد می

برم فا  متفاوت اندیش دن بل بر م فا  ندانست  از آن 

داند سس حق فعل   را  داند و چون وود را آگاه می می

دارد و فرایفتد حتهف ارزشتی و  برا  وود محفوا می

ره متا بته "وتوِد  رفد. ای  نادیده انگاشت  را فعال می

گترایتی  آگاه" باور داشته باش م ما را گترفتتتار ذهتفت ت 

وواهد ررد و حرر  اندیشه را از ع ف   به ذهف   و از 

 گسلد.  ذهف   به ع ف   می

به روایتی دیتگتر بتایتد بتا ستوژه دوستاره الرتانتی در 

رو شویم و از نفس متطتلتق  ترمفولوژ  ماررس ستی روبه

الرانی به نفس برزوی آن گام بفه تم و بتا شتفتاوت  

ورد ؛ حرر  بتودن  اس ستمه فورویی در مرز ورد و بی

و شدن وود را آغاز رف م. به ،ا  ق د رم   "چقتدر"ن 

صف  ر ف   "چطور" را بگهاریم. در ای  صورت آن چه 

تع    رففده اس ن سرات ک ا،تماعی ما وواهتد بتود. 

،اس  ره بحث چقدر دانست  مهم ن س ؛ بتل  در ای 

چگونه عمل رردن اهم   س دا وواهد ررد ره    عت  

چطور دانست  رمون سم و  سوس ال سم  نت ت  متطترش 

معفا  رد عفصر آگتاه در مت تارزات  وواهد شد. ای  به

رتفتد رته  مترقی ن س ؛ بل بته ایت  امتر اشتاره متی

  مفاس ات ا،تماعی در مقابل عفصرآگاه وظایف تاریخی

گهارد ره فهم ای  وظایف و سراتت تکتی رته  مشخ  می

ها  نوی  را ایجاد رتفتد نته در امتر  بتواند ای  ،ف ش

"چقدر" دانست ؛ بل در امتر "چتطتور" دانستتت  ایت  

هتا   عفاصر نفهته اس . لف   تئور  انقالبی و ،ف ش

ب فد. عفصر آگاه در فضتا   انقالبی را مواز  به هم می

دهتی و تشتکتل  ذه  وود نه؛ بل در سرات ک آگتاهتی

هاس  ره بته چتگتونتگتی فتهتم رتمتونت تستم و  توده

رفد. و گرنه فرق ب   استتاد  سوس ال سم دس  س دا می

سوهفتون/ دانشگاه ره در مورد رمون سم و سوس ال سم 

رفد و عفصر آگاه و انقالبین از ب   وتواهتد  تحق ق می

ره مارا گرفتتتار  رف . سس "چقدر دانست " به غ ر از ای 

 برد.  گرایی رفدن رار  از س ش نمی ذهف  

رو  وتود  روبته اگر ما با عفصر وود،و  یا وتودبته     

شویم ره نس   به مفاس ات ا،تماعی رویکرد رادیکتال 

و انقالبی دارد. باید از او بپرس م ره چقدر رمون ستم و 

ره تال  رف م ره ب  تفتم  داند یا ای  سوس ال سم را می

اندیشتد؟ و آیتا بتا چتفت ت   رفد و می چگونه عمل می

شود رار ،معتی انتجتام داد؟ اگتر ایت   شخصی نمی

عفاصِر وود،و  از تئور  انقالبی؛ یعفی رمون سم و 

  تئتور   سوس ال سم آگاهی نداشته باشفدن دو مقوله

شود؟ از  انقالبی و ،ف ش انقالبی و عفصر آگاه نفی می

  آگاهی یک امر ثاب  ن تست  و در   رف دیگر مقوله

حرر  و به روایتی دیگرن تاریخی است  و اگتر تتال  

داندن دانستت   رف م آگاه شویم ره یک فرد "چقدر" می

سفدارانه    آگاهی را ایستا و ذات ایم. مقوله را مسخ ررده

گت تریتم.  بته بتاور مت   دیده و روش تاریخی آن را متی

چگونگی فهم ما از رمون سم و سوس ال سم بستگی بته 

ره رمون ستم  سرات ک ا،تماعی ما وواهد داش . نه آن

و سوس ال سم را ت دیل به چفد فرمول وشک و نارارآمد 

هتا را  سازیم و بعد آن را برسر هررسی رته آن فترمتول

داند ب ن م. ای  ،ا بحث داشت  ن س ؛ بل بتحتث  نمی

بودن و شدن مطرش اس . به هتمت ت  دلت تل چتقتدر 

دانست  ما از رمون سم و سوس ال سم بستگی بته ایت  

ایم.  دارد ره چطور و چگونه وارد سرات ک ا،تماعی شده

  فویر باخ  ماررس ن   ای  را در یازدهم   ت وود درباره

رفد: "ف لسوفان تفها ،هتان را  در یک گ اره مطرش می

  مهم تغ  ر آن اس ." ستس  رففد؛ اما نکته تفس ر می

ما در مس ر تغ  ر ،هان اس  رته از وتود و ،تهتانن 

 رف م. تفس ر  ارائه می

عهتده  ها را به دهی به توده وواه م نقش آگاهی ما می  

عتفتوان عتفتاصتر  بگ ریم و    عت  در ای  فرایفد ن   به

وواه م ت دیل به عفاصتر آگتاه شتویتم  وود،و  می

)یعفی رادر ساز (. اما ای  را ن   ن اید فرامو  رتفت تم 

   ره شفاو  و درک ضرورت رادرساز  وود نتتت تجته

  عتفتاصترآگتاه است . یتکتی از  ررد و انتدیشته عمل

هایم ن   هم   اس  ره ما ن از بته رتادرستاز   دغدغه

یی بحث چتقتدر  دانم چطور یک دفعه داریم و حال نمی

آید؟ به هم   دل لن همانطور   دانست  در ذه  ما می

ره ماررس در مانت تفتست  رتمتونت تست  نتوشتتته :" 

استت ن  بتته حتتررتت  در آمتتده اروستتا بتترفتتراز شتت تتحتتی

رمون سم ]اس [". ای  ش ح تفها در اروسا نمتانتدن  ش ح

 در آس ا و همچف   افغانستان ن   گستر  س دا ررد. 

  زمان ماس ؛ تا ای  ش ح را از وضتعت تِ   ای  وظ فه   

سایه روش  ب رون رش ده و گسس  تاریخی برا  نتقتد 

آنن در افغانستان ایجاد رف م و باعث تداوم آن شویتم و 

چه ما را از هر ،ریتان چت  در افتغتانستتتان ،تدا  آن

ها  گهشته و نقد آن  رفد؛ هم   گسس  از ،ریان می

برا  تداوم در حال و تحول در آیتفتده است . ،تدایتی 

مفاه م "گسس " و "تداوم" یک امر ذهفی اس  و متا 

هتا   در سرات کن در ع   زمتان رته بته نتقتد ،تریتان

سردازیم؛ در ع ت  زمتان فترزنتد آن    چ  می گهشته

 ها ن   هست م. ،ریان

هتا  چت  از  ما قصد داریم با ب رون رش دن ،تریتان  

روش ن نه تفها آن را مورد نقد قرار دهت تم  وضع   سایه

بلکه از ای   ریق مفاه می ره به دل ل شرایط تاریختی 

اند را دوبتاره بتازوتوانتی رتفت تم و  مففور ،امعه شده

 ها را مساعد سازیم.  آن   گستر   زم فه

ما قصد نداریم ره یک رتاب مقدس را رفار بگهاریتم و  

به ،ا  آن رتاب مقدس دیگر ) سرمایته متاررتس ( را 

بگهاریم. چون همان  ور رته متا فترزنتد زمتان وتود 

هست م؛ ماررس ن   فرزند زمان وود بود و ایت  را نت ت  

   باید بپهریم ره همان قدر رته تتغت ت تر در ،تامتعته

افغانستان وابسته به شرایط ،هانی است  بته هتمتان 

 باشد.  اندازه ن   وابسته به شرایط داولی می

زنان ره رارگران و زحمتکشان بدون م د و بتا مت د در   

ها  شهر  هستفد؛ به عتفتوان نت ترو   و مح ط  وانه

رو در ای  گسس  نقش اساسی را باز  وتواهتفتد  س ش

 ررد. 

ای  یادداش  تعریفی مختصر و بس ار روتاه از 

ا  برا   "ماس "؛ ره شاید در فرایفد سرات ک و اندیشه

گسس ن تداوم و تحول یا تغ  ر رفد. ما در حال حاضر 

وواه م ه چ تعریفی از وود ارائه ده م. ،  ای   نمی

ره بگویم؛ ما نه تفها دیروزن امروز و فردا  وود را نقد 

ره در ای  نقدن هر زمانی ره ن از  وواه م ررد؛ بل

باشدن هر تقدس را درهم وواه م شکس  تا به شفاو  

تاریخی ماررس ستین براساس سرات ک برس م و م ارزی  

ها در افغانستان و ،هان  راست  ن برا  رهایی انسان

 شویم. 
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ا  ره در  بریم؛ لحظه   حساسی به سر می در لحظه

   حق ق  در تاریخ بشری  مفحصر به فرد اس . لحظه

هایی در اوج ووام . به معفی واقعی  تالقی بحران

  بشر  در م ان اس . در  رلمه سا  سرنوش  تجربه

مفدتری  رشور تاریخ بشری ن  ها  آتی در قدرت هفته

  حاد   یعفی ایاالت متحده امریکان اوضاع به مرحله

وواهد رس د. امریکا بر دن ا تسلط دارد. ای  رشور 

تح  ره ر  فعلی نه تفها به هفجارها  مفِش متمدنانه 

 بقا  
ً
به  ور رامل سش  سا زده اس ن بلکه حق قتا

 رفد. یافته را تهدید می   انسانِی سازمان ،امعه

 به
ً
 ور روزانه شواهد ای  ادعا ،لو  چشم  تقری ا

المللی را  ها  ب   ماس . گو  تخریب ترام  توافق

یکی سس از دیگر  مفهدم ررده و در هم   حال دول  

داند هر رار دلش وواس  بکفدن  او وود را محق می

 ها  دن ا. ها و نخواسته اعتفا به وواسته بی

[ یعفی 1چفد هفته ق لن دول  ترام  از روَورسن]

رفسرس وم ،هانِی س گ ر ساو ن تول دن و توزیع 

  وارس  ویروس ررونان رفار رش د. ای  رار  مفصفانه

دان م ره  ت عات بس ار نامطلوبی وواهد داش . می

رفد؛  المللی ساو  وارس  را تسریع می همکار  ب  

شود. رفسرس وم  َروِ  امریکا مانع آن می ره تک حال آن

هایی برا  دست ابِی ن ازمفدان  روَورس به تضم   راه

اندیش د؛ مثاًل سعی می ررد فقرا   به وارس  می

فقط رسانی ره قادرند   افریقا را در نظر داشته باشدن نه

آن را به انحصار وود در آورند! ترام  بار دیگر اعالم 

 تفها 'اول امریکا'ررده 
ً
ن و به زعم او ای  رشور احتماال

رشور حائ  اهم   رو  زم   اس ! سرنوش  دن ا 

ها همن ره او    او ن س .سرنوش  امریکایی دغدغه

 به آنها آس ب رساندهن دغدغه
ً
اول "  او ن س .  شدیدا

اس . رفار رش دن از   "اول وودم"به معفی "امریکا

 چ    ،  ضربه زدن به امریکایی
ً
ها  روَورس دق قا

 ن س .

  اقدام به تخریب روَورس ای  اس  ره سا   بهانه

سازمان بهداش  ،هانی در م ان اس ن و ترام  ای  

عفوان یکی از سپربالها برگ یده اس  تا با  سازمان را به

ها  حمله به آن بر مسئول   وود در به رشت  دادن ده

گ رِ   در همه   ه ار امریکایی با سوءمدیری  فاحش

او ر سرسو  بگهارد. وسارت انسانِی ناشی از 

تضع ف سازمان بهداش  ،هانی هفگف  اس : در 

ها  افریقان یم ن سایر نقاد فق رنش  ن ره م ل ون

  ح ات چشم به ودمات ای   انسان برا  ادامه

اند. اما برا  ترامِ  شرور و بدوواهن  سازمان دووته

،ان مردم سش    ارز  نداردن آن چه برا  او مهم 

ا  با ته  ج سایگاه  اس  به وِد دورنما  انتخاباتی

  هار وود اس . ِراستی دس 

ترام  چفد روز بعد از وروج از روَورسن با شورا  

امف   سازمان ملل تماس گرف  و وواس  ره 

ها  سازمان ملل بر ایران از سر گرفته شود.  تحریم

ها  ا العاتی  ا  با ایرانن ره حتی آژانس توافق هسته

 موفق  
ً
اندن یکی  آم   قلمداد ررده امریکا آن را قویا

ها را  دیگر از اهداف گو  تخریب ترام  بود. ای  توافق

ها   اوباما بدس  آورده بودن بفابرای  بر والف مخالف 

رف ! انگار ای     امضارففدگانن باید از ب   می همه

 ها ربطی به موضوع ندارد. مخالف 

 به اتفاق آران تقاضا  ترام  را رد 
ً
شورا  امف  ن تقری ا

ررد. حتی متحدان امریکا والف او رأ  دادند. چفد 

روز بعد از آنن مایک سومپئون وزیر امور وار،ه ن با مفتها 

رمی از گانگسترها  ماف ا    نخوت ره دس  در،ه

ها از  نداش  ن شورا  امف   را مطلع ساو  ره تحریم

گوی من و هر رس ره  اندن چون ما می سر گرفته شده

 تف  ه وواهد شد. ای  حرف یک 
ً
نقض رفد شدیدا

 تهدید تو والی ن س !

ها اقدامات او ر ترام  هستفد. ما چهار سال اس   ای 

 ره شاهد ای  ق  ل رارها بوده ایم.

تعج ی ندارد ره مردم در سایر ،اها  دن ا نگرانفد؛ اگر 

زده ن اشفد. مشکل بتوان مفسر  هوش ارتر  ره وحش 

  فایَففشال تایمِ   و معت رتر از مارت   وولف از روزنامه

لفدن س دا رف م. او نوشته اس  غرب با یک بحران 

،د  روبروس ن و اگر ترام  بار دیگر انتخاب شودن 

ای  رلمات اغراق ن س   ."ای  رار ویرانگر وواهد بود"

  مهم ای   و وولف هم اهل گ افه گویی ن س . نکته

ها  عظ می ره بشری   اس  ره وولف حتی به بحران

ا   با آن موا،ه اس  اشاره نکرده اس  ]و فقط اشاره

 به بحران س اسی اس [.

ا  ح اتی  ررد؛ مسئله وولف به نظم ،هانی اشاره می

 به  اگر چه نه در مق اس بحران
ً
هایی ره عمدتا

هایی ره  رففدن بحران تر  تهدید می س امدها  ،د 

[ را به سم  2ها  ساع  معروف روز ق ام ] عقربه

 رففد؛ به سم  ففا و ن ستی. شب هدای  می ن مه

سویرانگر"وولف یک مدول تازه در گفتمان "   رلمه

   عمومی ن س . هفتاد و سفج سال اس  ره زیر سایه

ایم ]یعفی از زمان انفجار اول   بمب  آن زندگی ررده

ا [؛ از همان زمان ره سی بردیم هو  بشر  هسته

زود  قابل   نابود  و  هایی ابداع ررده ره به ش وه

ناسهیر" را در اوت ار او قرار  انهدام "ویرانگر" و "عالج

 وواهد داد.

قدر  ا  به ای  م  ان از ادراک قدرت مخرب بمب هسته

دهفده بودن اما رار به ایفجا وتم نشد. آن  رافی تکان

   فهم دند ره انسان دارد وارد دوره زمان مردم نمی

یا  ]9[شفاوتِی ،دید  به اسم "آنتروسوس  " زم  

ها   شود ره در  ی آن فعال   محور" می "انسان

رفد ره  ا  غارت می انسانی مح ط زیس  را به ش وه

 ناسهیر گهاشته اس . الحال رو به نابود  عالج فی

ها  ساع  روز ق ام  اول   بار اندک زمانی سس  عقربه

   رار افتادند. عقربه ها  اتمی به از انداوت  بمب

شمار از زمانی ره اوضاع ،هانی تغ  ر ررده در  دق قه

. هر سال ره ترام  بر مسفد قدرت بودهن  نوسان بوده

تر شده اس . دو سال  شب ن دیک ای  عقربه به ن مه

  گهشتهن  تری  حد وود رس د. ژانویه ق ل به ن دیک

ها رو آوردند: صد  گران دقایق را وادادند و به ثان ه تحل ل

ها  س ش    شب! آنها به همان بحران ثان ه تا ن مه

ا  و    ،فر هسته رردند: تهدید ف ایفده اشاره می

 مح طین و اضمحالل دمورراسی.           فالر  زیس 

  نا،ور به  آوری  مؤلفه شاید در نگاه نخس  وصله

نظر برسدن اما ای   ور ن س . افول دمورراسی عضو 

انگ ر اس . تفها ام ِد  نواز  ح ن نش   ای  سه وو 

ما به گری  از ای  دو تهدید به انهدام و نابود ن 

س  ره در آن شهرونداِن  دمورراسی زنده و سرشور 

گ ر   نگران و مطلع در بحث و ت ادل نظرن شکل دل

ع ار داشته  س اس ن و اقدام مستق من دوالِ  تمام

 باشفد.

  گهشته بود. ترام  از  ای  وضع   ساع  در ژانویه

آن زمان به هر سه تهدید وود شدت بخش ده اس . 

برانگ   ! او به ابطال نظام رفترل  چه دستاورد تحس  

ا  تا حدود  ،لوگ ر   تسل حات ره از ،فر هسته

رفد استمرار ورزیدهن و در ع   حال به ساو   می

تر رو آوردهن و به  ها  ،دید و چه بسا وطرناک سالش

شب اف وده. به حفار  نف   سرعِ  ن دیکی به ن مه

  وس عی از مفا ق ،دید مجوز دادهن از  درگستره

  عظ م  ،مله به حفار  در یکی از آوری  ذو ره

ها  ا،رایی     عی در آالسکا؛ و در رفار ای  رار ُسس 

ا  را سر از مقامات وفادار به شرر   دستگاه حارمه

م رسب
َ
ورار ررده اس ؛ یعفی سر  ها  تجار  و عال

مفد   ور نظام ررده اس  از رسانی ره نظام مقررات را به

تخریب می رففد. ای  مقررات تا حدود  تأث ر مخّرب 

استفاده از سوو  فس لی را تقل ل دادهن و از مردم در 

رفد؛  برابر مواد ش م ایی سّمی و آلودگی محافظ  می

ارفون در ،ریاِن اس دمی حاد تففسی  مص  تی ره هم

رفد. آوری  اقدام آنهان ره به چفد  مرگ ارتر عمل می

گرددن لغو تصم م دانشمفدان دولتی  روز ق ل بازمی

برا  مفع مواد ش م ایِی دو ل در آس ب مغ   به 

 رودران بود.

فردا ،فای  دیگر  در راستا  سودرسانی به 

ها    ل ی مفدانن و ن ل به ،اه مفدان و قدرت ثروت

   ست   و مسئول اداره شخصی از ای  ب مار ،امعه

 رشور سر وواهد زد.

ها   ترام  رارزار وود برا  سس  رردن سایه

     مجریه دمورراسی را هم به س ش برده اس . او قوه

دول  را از هر گونه صدا  مستقل سارساز  ررده؛ 

اند. رفگره از و لی وق   فقط مج  گویان باقی مانده

گماشته بود تا بر  "بازرسان رل"س ش برا  دول  

  مجریه نظارت رففد. آنها شروع ررده  عملکرد قوه

بودند به بررسی باتالق فساد  ره ترام  در واشفگت  

سرع  با اوراج آنها قال  و،ود آورده اس  . او به به

قض ه را َرفد! او حتی دریدگی را به حد  رساند ره به 

   وواهی ره بخش عمده سفاتور ارشد ،مهور 

ا  وود را صرف تشک ل س ستمی برا   زندگی حرفه

،لوگ ر  از وطاها  ادار  و فساد ررده بودن توه   

وواهانن ره ترام  سف  و  رفد. از سفا  ،مهور 

سخ  آن را در مش  وود گرفتهن صدایی ، ک در 

وواهان سفا ره از سایگاه ترام  در  ن امد. ،مهور 

شان ا الع دارندن  دهفدگان متمایل به ح ب م ان را 

 دهفد تا در قدرت بمانفد. به هر زبونی ت  می

امان به دمورراسی تازه شروع رار اس .    بی ای  حمله

ره اگر از  س  دال بر ای  گام او ر ترام  هشدار او

  انتخابات ماه نوام ر راضی ن اشدن راخ سف د  نت جه

  نظام امریکا  رت ه را ترک نخواهد ررد! مقامات عالی

اند. فقط به چفد مثال  ای  تهدید را و لی ،د  گرفته

  نظامی    ارشد بازنشسته رفم: دو فرمانده اشاره می

 مورد احترام نامه
ً
ا  به رئ س    سرگشاده و شدیدا

ستاد مشترکن ژنرال م ِلین فرستادند و به او گوش د 

،مهور  ری س"رردند مسئول اس  اگر )به تع  ر آنها( 

بعد از شکس  انتخاباتی قدرت را واگهار "شک  قانون

نکفدن ارتش را اع ام رففد تا او را با زور ع ل رفد. ترس 

ها از ای  اس  ره ترام  برا  دفاع از وود همان  آن

رغم  ا  را فراوواند ره علی نظامی واحدها  ش ه

مخالف  مقامات مفتخب اوِرگاِن سورتلفد به آن شهر 

فرستاده بود تا به ،ان ،مع   معترض ترس ب فدازندن 

نظامِی تا ب  دندان مسلح را  شاید هم شهروندان ش ه

 نامد بس ج رفد. هایش می"قلچماق"ره ووِد او 

هان ره در  سفتاگون چشم وود را به رو  ای  دغدغه

رس دن ن سته اس ؛ و ای   گهشته به عقل رسی نمی

 موضوع افسران ارشد نظامی را نگران ررده اس .          

ها  مشابهی ابراز ررده  محققان بر،سته هم نگرانی

  شفاع   اند. یکی از محققان سرآمد ،هان در مطالعه

فاش سمن سروفسور ت موثی اسفایدرن از دانشگاه ِی لن با 

ها  فاش سِم تح   ا  نس   به نطفه نگرافی ف ایفده

  رفونی  حارم   ترام  هشدار داده اس . او لحظه

رفد.    سی در آلمان مقایسه می امریکا را با اوایل دهه

دهد ره رایشتاگ س شاس ش در امریکا  هشدار می

رفد  ا  اشاره می ور شده اس ؛ یعفی او به حادثه شعله

ره به ه تلر برا  غصب قدرت مطلق بهانه به دس  

داد. با نگاه به عملکرد او ر ترام ن اسفایدر حاال به 

رایشتاگ از ماه ژوئ  "ای  نت جه رس ده اس  ره 

 "آهسته آهسته در حال سووت  بوده اس !

ها  دستگاه حارم هم ای   بس ار  از زیرمجموعه

رففدن ره از آن م ان  ب فانه قلمداد می هشدارها را واقع

 " تضم   درستی انتقال  توان به سروژه می

ها نتایج  ا  ره تازگی اشاره ررد؛ سروژه"قدرت

ساز " س امدها  احتمالی انتخابات نوام ر را  "ش  ه

گ ار  ررده اس . مدیر هماهفگی سروژه در 

گوید اعضا  سروژه ع ارتفد از  توض حات وود می

هان  وواهانن دموررات تری  ،مهور  شمار  از زبده

ا ن نظرسفجان  رارمفدان دول ن رارشفاسان رسانه

هایی ره امروز در رشور  افکار عمومی و استراتژیس 

،  حالتی ره ترام  آشکارا س روز شودن  .داریم "

ها به چ    مثل ،فر داولی مفجر شدند  ساز  ش  ه

و ترام  به ،ا  وروج از قدرت تصم م گرف  به " 

 واتمه بدهد. ]4[  امریکایی" تجربه

،ا باز شاهد استفاده از رلمات و تعاب ر  ای 

تر از دهان  ا  هست م ره نظ ر آن س ش دهفده تکان

ها  غالب به گو  نرس ده اس . ووِد  عقال  ،ریان

ا  از  آمدهایی به ذه  عده ای  واقع   ره چف   س ش

رفد به قدر رافی حامل  مداران وطور می س اس 

ها  تهدیدآم   هستفد. ای   ور هم ن س  ره  س ام

فقط صدا  آنها در آمده باشد. با تو،ه به قدرت 

تر از "  همتا  ایاالت متحدهن چ    بس ب رگ بی

   امریکایی"در وطر اس . تجربه

 سردس 
ً
انداز دمورراسِی سارلمانی  ق اًل در تاریِخ غال ا

ها   چف   چ    رخ نداده اس . در هم   سال

تری  رؤسا   رام یکی از تلخ  –او رن ریچارد ن کسون 

برا  ای  باور وود ره از س روز    –،مهور تاریخ امریکا 

محروم شده بود دالیل ووبی  9111در انتخابات سال 

داش : عامالن ح ب دموررات در اعالم نتایج 

رار   آور  دس  انتخابات به  رز غ رقانونی و شرم

ررده بودند. اما او به نتایج انتخابات اعتراض نکرد؛ 

 ل ی و آمال شخصی  چون َصالش رشور را به ،اه

ل گور هم   رار را در سال  تر، ح می
َ
 2111داد. ا

 ررد. امروز ترام  ای  رار را نخواهد ررد.

یم  َمدیسون وا رنشان ساوته ره با  موانع و "ِِ

شود.  استحکامات راغهی  "بقا  آزاد  تضم   نمی

رففد. بف اد آزاد  بر  ها  رو  راغه رفای  نمی رلمه

 ی تاریخ خطیرترین لحظه

 نوام چامسکی 

ی یوسف  ترجمه  

 زاده نوری

گرفته شده از: سایت نقد 

 اقتصاد سیاسی
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بفد  به ضوابط  ام د و انتظار به صداق  در رفتار و سا 

اوالقِی متعارف بفا شده اس . ترام  به همراه 

رانل ره ر ارثری   گر همدس  وودن م چ مک تو ئه

رانل  ساره ررده اس . مک سفان ای  موانع راغهی  را ساره

تری  مجمع  عالی "سفا  امریکا را ره وود  را 

آور ت دیل    رق  وواند به یک لط فه می"مشورتی دن ا

رانل حتی از بررسی  ررده اس . سفا  مک

   رفد. دغدغه والی می س شفهادها  قانونی هم شانه

   مفدان و ان اشت  قوه او بهل و بخشش به ثروت

راستِی  قضای هن از صدر تا ذیلن با ورال  ،وان دس 

-س  تا بتوانفد از دستور رار ارتجاعی ترام  افرا ی

رانل محافظ  به عمل آورند؛ فارغ از آن ره عموم  مک

  ح ات چه  وواهفدن و دن ا برا  ادامه مردم چه می

 ن ازهایی دارد.

-وواِه ترام  بار ح ب ،مهور  ودم  حقارت

آور اس ن حتی با  مفدان ح رت رانل به ثروت مک

استانداردها  نول  رالِی تمج د و ستایش از حرص و 

آز! اما مهم اس  به وا ر بسپاریم ره ایفها رار  

  نول  رالِی چهل  رففد ،  به افراد رشاندن سروژه نمی

 سال گهشته.

 به دن ال آن بود ره 5دولتِی َرند] شرر  ن مه
ً
[ او را

م  ان موه تی را تخم   ب ند ره عموم مردم دس  و 

دل بازانه در  ی چهل سال حارم ِ  نول  رال سم در 

َبرثروت
َ
اند.  مفدان و بخش شررتی قرار داده اوت ار ا

گ ر  آنها از ای  قرار اس : چهل و هف  تریل ون  نت جه

اند ره ساالنه ب ش از یک  دالر! آنها بدی  نت جه رس ده

  رارگر و    قه  –% سای   ،امعه 11تریل ون دالر از 

تری  افراد سرازیر  به ، ب سر درآمد  –  متوسط    قه

 شده اس .

% باال  91  ِ    ها نص ب باالتری  الیه ای  موه  

َبرثروت
َ
مفدانن شده اس . زمانی ره  درآمد ن یعفی ا

ریگان قدرت را در دس  گرف  و تها،م نول  رالی را به 

% از 91% باالیِی ،مع   مالِک 9/1راه انداو ن 

ثروت ملی بودند. در چهل سال گهشتهن ای  رقم دو 

 آور اس . % رس دهن رقمی ره شوک21برابر شده و به 

دو اقتصاددان به نام ها  امانوئل ساِئ  و گابریل 

   زورمان ره از متخصص   سرآمد عرصه

گهار  مال اتی هستفد نشان داده اند چطور  س اس 

ای  انتقال ثروت صورت گرفته اس . آنها نشان 

بردار   دن ال راله ن به2192دهفد ره در سال  می

-ا  ره یکی از دستاوردها  قانونی ترام  مال اتی

برا  اول   بار در صد سال گهشتهن "رانل بودن  مک

تر از رارگران صفایع فوالدن معلمان  م ل اردرها رم

ن و با ای  "اند مدارسن و بازنشستگان مال ات سرداوته

یک قرن تاریخ مالی را از رویه ها  مالی رشور "رار 

ن بر  اول   بار در تاریخ 2192در سال …  اند ساک ررده

تر از رار مال ات  نوی  ایاالت متحدهن رو  سرمایه رم

 س روز  "بسته شده اس 
ً
؛ ای  حق قتا

برانگ    برا  ثروتمفدان در ،فر   قاتی  تحس  

 "آزاد "اس .در درتری  مسلط ای  س روز  تح  لوا  

 تطه ر می شود!

اوتصار تاریخ  ا  به ارزد ره لحظه ،ا می در ای 

اقتصاد  ایاالت متحده را از ،فر ،هانی دوم به بعد 

 متمای  داشته مرور رف م. ما دو دوره
ً
ایمن با    علفا

چروشی ره حدود چهل سال ق ل رخ داد و دو دوره را 

 دوره
ً
سرمایه "   از هم ،دا ررد. اول   دوره اصطالحا

 9191   از سایان ،فر تا دهه ]1[ "دار  مهارشده

گ رد ره به  اس . دوم   دوره نول  رال سم را در بر می

دس  ریگان در امریکا و تاچر در انگلستان شروع شد و 

 دیگران هم از آنها س رو  رردند.

    سرمایه دوره
ً
دار  مهارشده را اقتصاددانان غال ا

نامفد؛  راس تال سم امریکایی می "   الیِی  دوره"

س . در  ا"راس تال سم دولتی"تر برا  آن  ع ارت دق ق

العاده باال بودن و رشد  ای  دوره نرخ رشد فوق

ور    ل انه بود. رشد دستم دها از رشد بهره مساوات

شدت  رردند. نهادها  مالی رم تعدادن و به ت ع   می

ها  مالی ب رگ و ر   تح  رفترل بودند. از سقود

 ن ود.

  ای  روند را وارونه ررد. رشد  ارتجاع نول  رالی همه

ور  استمرار یاف ن اما با سرعِ   اقتصاد  و بهره

شد به ، ب  مراتب رمتر . ثروتی ره تول د می به

ور     دستم د و بهره ا  قل ل سرازیر شد. رابطه عده

ازهم گسس  و دستم د  واقعی رارد ماندند. 

  رارگر و  یافته از حلقوم   قه ها دالِر انتقال تریل ون

مفدان فقط بخشی از    متوسط به ، ب ابرثروت   قه

گونه  ای  ما،راس . عالوه بر آنن از زمانی ره ریگان ای 

قانونی رردن با فرار سرمایه به "آزاد "ها را به نام  فعال  

ها تریل ون دالر از دارایی عمومی  بهش  مال اتین ده

ترها ای  اقدامات مفع  مردم به سرق  رف . س ش

داشتفدن و قانون هم اعمال می شد. بعد از  قانونی

  فعال   ها  نهادها  مالی سر به  ریگانن دامفه

آسمان زد و بخش مالی به بخش غالب اقتصاد بدل 

شد. مجاز شمردن اقدامات غارتگرایانه از راه 

ها  مفظم  زدایِی نول  رالی ثمر  ،  بحران مقررات

ها  مالِی  نداش  . به دن ال آن هم رمک

دهفدگان برا  نجات غارتگران از راه رس د؛ ای   مال ات

س  ره    دولتی رالنی در حق ق  فقط بخشی از یارانه

 رففد. ها دریاف  می آن

در امریکا ارثری  ،مع   به چک حقوقی ای  ماه به 

 ه چ اندووته شان زنده آن ماه
ً
ا ! ای  به  اندن با تقری ا

به انحصارات انجام دهن با  "بازارها  آزاد"اصطالش 

آورن راهش رقاب   ها  تورمِی و سودها  سرسام ق م 

 اند. بلع ده ترها ضعفا را می و نوآور . نت جه آن ره قو 

ریگان و تاچر بالفاصله دس  به رار شدند تا 

ها  ها  رارگر  را از سا در آورند؛ چرا ره اتحادیه اتحادیه

   اب ار اصلی رارگران برا  دفاع از وود در برابر سرمایه

متمرر  بودند. ال ته ای  رار در نول  رال سم یک 

ها   سرفصل ،دید ن ود. آنها داشتفد سرفصل

نئول  رال سم از روزها  آغازی  آن در ویِ  ب   دو ،فر 

رردند. در آن زمان در وی ن لودیر  ،هانی را اتخاذ می

  نگه ان ای  ،ف ش  گهار و فرشته فون م  سن بف ان

فاش س  با وشون  هر چه -بودن از ای  ره دولِ  سروتو

ها را  تر دمورراسِی ا،تماعی سرزنده و اتحادیه م تما

ررد شاد و سرمس  بود. به زعم او ای   نابود می

ها  رارگر در رارررد  ها با دفاع از حقوق انسان اتحادیه

ن سفج 9129سالم اقتصاد اوالل می رردند. او در سال 

  موسول فین  سال بعد از آغاز به رار حارم   ظالمانه

در اثر نول  رال رالس ک وود با عفوان ل  رال سم 

توان  گونه به ت      رز فکر وود سرداو : "نمی ای 

ها  مشابه با هدف  انکار ررد ره فاش سم و حرر 

تشک ل دیکتاتور  سرشار از ن ات و مقاصد 

  آنها در ای  برهه از تاریخن  اند و مداوله سسفدیده

تمدن اروسایی را نجات داده اس . مف لتی ره فاش سم 

از ای  راه برا  وود رسب ررده اس  تا ابد در تاریخ 

اگر چه فون م  س ما را  – "باقی وواهد ماند

 رو  رار  وا ر،مع می
ً
رفد ره فاش سم فقط موقتا

 ]9[س اهان" گف  "س راه  آمده اس . او می

هاشان    وود به وانه سس از انجام رسال  سسفدیده

بازوواهفد گش . همه دیدیم ره در واقع چه شد. 

بخِش حمای  مشتاقانه از  هم   اصول الهام

نول  رال سم در دیکتاتورِ  رریه س فوشه شد. ای  اصول 

  ،هانی  چفد سال بعدن به یک شکل دیگر در عرصه

 تح  ره ر  امریکا و بریتان ا عمل اتی شدند.

ا  سفهان ررد.  ها  قرن گهشته را ن اید در گوشه درس

رففده و تغ  رناسهیِر آن ای  اس  ره  یکی از دروس و ره

ن با "آزاد "ا  برا   َدرانی نول  رال سم در ح   حفجره

ها   سرروِب سف  و سخ  و وشون  توسط دول 

مفد به ووبی سازگار اس . حال ره به سم   قدرت

ایمن ای  نکته را باید به وا ر    سساررونایی روانه دوره

 ا  ره به آن باز وواهم گش . بسپاریم. نکته

  گهشته  ها  ساع  روز ق ام  ژانویه آوری  بار عقربه

گ ر سی برده شودن  ق ل از آنکه به ابعاد ب مار  همه

گ ر ن به  تفظ م شد. بشری  دیر یا زود از ای  همه

بهایی گ افن والص وواهد شد؛ و ال ته بهایی غ ر 

وضوش از  ضرور . غ رضرور  بودن ای  بها  گ اف به

شود ره بعد از آنکه چ      رشورهایی دیده می تجربه

  ویروس در  در دهم ژانویه ا العات سودمفد  درباره

ا  اتخاذ رردند.  اوت ار دن ا قرار داد تصم مات قا عانه

شان رشورها  آس ا  ،فوب شرقی و  تری  بر،سته

اق انوس ه بودن ره رم و ب ش دیگران را به دن ال وود 

رشاندند. آور از همه با چفد مص    تمام ع ار 

موا،ه م؛ به ویژه امریکان بدن ال آن برزیِل بولسونارو و 

ها  او ر  هفدوستاِن مود . سه رشور سرآمد در سروژه

ها  سارلمانِی ن در آمار موارد ابتال و  تخریب دمورراسی

مرگ و م ر ناشی از ررونا هم س شتازند! ارت اد 

 دارد. معفادار  ره انسان را رمی به تفکر وامی

ها  بروی از ره ران  اعتفایی به رغم وطاها و بی

 ای  ب مار  همه
ً
گ ر به سر وواهد رس د  س اسین نهایتا

و به نوعی به ود وواه م یاف . اما به به ود وضع   

اندن یا م  ان  ها  قط ی ره در حال آب شدن سهفه یخ

ها  س  ر  ره حجم عظ می  ها  ،فگل ویرانگر آتش

رفدن یا سایر  ا  را وارد اتمسفر می از گازها  گلخانه

آلود  ره ما را به سم  فجایع س ش  اقدامات شتاب

 برندن ام د  ن س . می

تری  دانشمفدان وضع   اقل می به  وقتی ره بر،سته

دهفد ره "وق  ترس دن اس "ن و ال  ما هشدار می

گرانه ،ار و ،فجال به سا رففد. زمانی  ندارند هوچی

  رمی رمر هّم   برا  اتالف نمانده. فقط عده

اندن و بدتر از آن ای  ره گویا دن ا نفری  شده تا به  بسته

دس  ره رانی اداره شود ره نه فقط از اقدام مکفی و 

 به ای  س شرو  به  عا،ل امتفاع می
ً
ورزندن بلکه تعمدا

دهفد. اشرار  سم  فالر  و بدبختی شتاب می

رار در راخ سف د تا بخواه د در ای  شتاب  ،فای 

 اند. هولفاک گو  س ق  را از دیگران ربوده

ها ن س . هم   امر در وصوص  صح   فقط از دول 

ها  ب رگ ره تأم   مالی  صفایع سوو  فس لین بانک

آنها را به عهده دارندن و سایر صفایع هم صادق اس  ره 

تری  بانک  بر اساس یک یادداش  داولی ره از ب رگ

برند ره  امریکا به ب رون درز رردهن از اقداماتی سود می

 دهفد. را در وطر ،د  قرار می " "ح ات بشری  ادامه

شده دوام نخواهد  بشری  تح  ای  شرارِت نهادیفه

ها  مدیری  بحران فراهم اس ن اما  ارفون راه آورد! هم

  ما  فرص  تفر اس . یکی از وظایف اساسی همه

ایفک به قول  ای  اس  ره بی ه چ فوت وق  هم

دانشمفدان از سرانجام ای  مس ر "بترس م"و به اقتضا  

 آن اقدام رف م.

  مفحصر به فرد از تاریخ  هایی ره در ای  لحظه بحرانی

  هایی اند ال ته ره بحران بشری  گری ان ما را گرفته

ا ن و  مح طین ،فر هسته اند. فالر  زیس  ،هانی

تر  شفاسفد. و به شکلی رم گ ر مرز نمی ب مار  همه

واضحن هم   امر در مورد سوم   اهریمفی صادق 

   اس  ره مثل سایه زم   را دن ال ررده و عقربه

شب ن دیک  شماِر ساعِ  روز ق ام  را به ن مه ثان ه

رفد: یعفی زوال دمورراسی. ماه   ،هانِی ای  بال  می

ها  آن  شود ره به ریشه زمانی برا  همه روش  می

 بپردازیم.

شرایط افول دمورراسی در رشورها  مختلف یکسان 

ها  مشترک در همه ،ا به چشم  ن س ن اما ریشه

ها به هجوم نول  رالی    شرارت ووَرد. بخش عمده می

گردد ره چهل سال س ش فوج فوج بر سارف    بازمی

 شد.   زم   آغاز  رره

شود در ب انات آغازیِ   به ماه   اصلی تها،م می

ها  آن سی برد. رونالد ریگان در  تری  شخص   بر،سته

  وود اعالم ررد ره مشکل ووِد  سخفرانی افتتاح ه

حل باشد: به ای  معفی  ره دول  راه دول  اس ن نه آن

رم  ره دس   –ها  ها باید از دس  دول  گ ر  ره تصم م

گرفته شود   –تا حدود  تح  رفترل عموم مردم هستفد 

و،ه ساسخگو   ه چ ره به  –و در اوت ار قدرت وصوصی 

گونه ره  قرار بگ رد. عالوه بر ای ن همان  –مردم ن ستفد 

سرداز اصلی اقتصاد نئول  رالی یعفی م لتون  نظریه

فریدم  اعالم ررده بودن تفها مسئول ِ  قدرِت 

ورار در بخش وصوصین اف ودن بر ثروت وود  رسب

 اس .

ام  اوتصار به مرور بروی از س امدهایی سرداوته  م  به

هایی داشتفد ره اعالم  ها  عم قی در درتری  ره ریشه

 شده و به ا،را گهاشته شدند.

ای  تها،م تازه در حال  9129زمانی ره در سال 

  یونایتد اتو ُورِررز  گ ر  بودن رئ س رل اتحادیه شکل

)UAW([از رم ته2ن داگالس فریِ رن ]  هماهفگی  

رار و مدیری  ره دول  رارتر بر سا ررده بودن استعفا 

ورار  ره گردانفدگان رسب گف  از ای  داد؛ او می

اند در ای  رشور ،فر   قاتِی یک  تصم م گرفته"

زده شده اس . او اف ود  ُبه  "ا  به راه اندازند  رفه

،فگی عل ه رارگرانن ب کارانن "ورار  صاح ان رسب

وسال و بس ار  هان افراد بس ار رم س  فقران اقل  

  متوسط  سالمفدن و حتی افراد بس ار زیاد  از   قه

س مان نانوشته و "به راه انداوته اند و "مان ،امعه

  رشد و س شرف  را ساره    بازمانده از دوره شکففده

   به ع ارت دیگر دوره .اند" ررده و دور انداوته

مشارر    قاتِی تح  سرمایه دار  مهارشده به سایان  

 رس ده اس .

او رمی دیر سی برد ره اوضاع از چه قرار اس . در 

ا  را ره  ره بتوان ،فر تلخ   قاتی حق ق  برایآن

ورارها به راه انداوته بودند و  گردانفدگان رسب

رردند  ها  مط ع به آنها آزاد  عمل اعطا می دول 

مهار ررد دیگر دیر شده بود. س امدها  ای  تحوالت در 

ا  از دن ا چفدان ،ا  تعجب ندارد: وشم  بخش عمده

گسترده و فراگ رن آزردگین نفرت از نهادها  س اسین 

در حالی ره نهادها  اصلِی اقتصاد  ره گفاه ای  

وضع بر گردن آنها بود بر اثر ت ل غات مؤثر از نظرها 

ها  مساعد  فراهم  ها ره گفتم زم فه اند. ای  سفهان

فری انی ره ره در رسوت  رففد برا  ظهور عوام

ره از سش  به  شوندن حال آن بخش مردم ظاهر می نجات

عموم را مفحرف ررده و   زنفد ؛ آنها ذه  مردم وفجر می

گفاه را به گردن بالگردانانی همچون مها،رانن 

ره با تعص ات دیرسا سازگار  هان و هر آن س اهانن چ فی

 اندازند. باشد می

  تاریخی  ا  ره در ای  لحظه ها  عمده به بحران

اندن و برا   المللی رودرروی م بازگردیم. همگی ب  

المللی در حال    ب   موا،هه با آنها دو ، هه

وواه"  انترناس ونال ترقی"   اند. یکی ، هه گ ر  شکل

ا  را در    افتتاح ه اس ن ره سپتام ر گهشته ،لسه

وزیر ایسلفد یکی از اعضا   ایسلفد برگ ار ررد؛ نخس 

نترناس ونال ،وانه
َ
   ه ئ  مدیرهآن اس . ای  ا

 موفِق برنی سفدرز در ایاالت متحده و 
ً
،ف ش قویا

مشابه اروسایِی آنن "،ف ش دمورراسی در اروسا  

[ اس  ره یان س واروفار س 1ن]DiEM25یا  "2125

گهار آن اس . ای  ،ف ش یک سازمان فراملی  بف ان

ها   اروسایی اس  ره وواهان محافظ  از ارز 

  اروسا و هم مان غل ه بر نواق   باق مانده در اتحادیه

ارفون بقا  آن را به وطر  س  ره هم بس ار حاّد 

اند. ای  سازمان همچف   صداها  مطرِش  انداوته

رفد. به نظر م   را در یکجا ،مع می"،فوب ،هان"

س  بس ار ام دبخش. ای  ره گفتم یک سو   اقدامی

المللی اس . سو  دیگر بی نام اس ن یعفی  ب    م ارزه

تری   یک انترناس ونال ارتجاعِی متشکل از ارتجاعی

ها  دن ا تح  ره ر  راخ سف ِد ترام  در  حکوم 

 گ ر  بوده اس . حال شکل

  غربین انترناس ونال مهرور متشکل اس   در ن مکره

از برزیِل بولسونارو و چفد رشور 
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 آنتاگونیسم ثروت و فقر
 رضا کارگر علی  

7 Eteraz Monthly: ▪Vol.1 ▪ No.11 ▪ November 2020  9911عقرب  ▪  شماره یازدهم ▪ سال اول 

هتا و  "تحریک م ل به زندگانی بهتر در ووانفتدگتان آن

برانگ خت  م ل به عمل با افادۀ ای  معتفتا رته ،تهتان 

بار برا  هم شه تث    نشده اس ". ای   عت تارت  یک

باشد از م گل ابفسور نتویستفتدۀ رتتتاب  نقل قولی می

دمورراسی عل ه دول : ماررس و لحظه متارت تاولت ت . 

 دو مقوله ا،تماعی می
ً
باشدن زیرا ای   ثروت و فقر اساسا

یتابتد رته  دو مقوله در روابط ا،تماعی ت لور و معفا متی

باشفد. نه فقر    عی اس  و نته  زاده شدۀ شرایطی می

هتا   ثروت؛ بلکه واستتتگتاه تتاریتختی بترا  ستدیتده

 آورد. ا،تماعی را به بار می

وواهم در مورد وتوِد فتقتر و متعتفتا  آن و  م  نمی

رتفتم  اصطالحات فقر و ثروت بفویسمن زیترا فتکتر متی

و،و  معانی رلمتاتن متا را  تف دن و و یدن در ،س 

رفد تا از موضوع اصلی فاصله بگ ریم. اگر بته  گمراه می

ب فت تم  تاریخ ،وامع به صورت ُرل نگاهی ب اندازیم می

انتد بترا  متقتوالت  ره شرایط ماد  ست تشتگتام بتوده

توان م عدال  را تعریتف  ا،تماعی. به  ور نمونه ما نمی

رف من ب  ف م و برا  آن مع ار اندازه گ ر  وضع رف تم؛ 

اما برا  فهم عدال  الزم است  تتا آن را در شترایتط 

 دیده می
ً
شتود رته  ا،تماعی ق اس نمائ من سس اساسا

حتی مقوله عدال  در شرایط ا،تماعی قابل بازب فی و 

شفاو  اس  نه در مفاهت تم و اصتالحتات ذهتفتی و 

 انت اعی. 

تحل ل آنتاگون سم ثروت و فقر هم ن تازمتفتد تتحتلت تل 

باشد ره در ،وامع حتارتم است .  ا  می شرایط ماد 

آشتی ناسهیر  فقر و ثروتن متعتلتول شت توه تتولت تد  

  دیتگتر انت تاشت   باشد ره یک   قه از ِِقَ ل   قه می

نماید. . همانطوریکه گفتم فقر  ت ت تعتی و  سرمایه می

ذاتی ن س ؛ بلکه فقر و ثروت محصول تاریخ اس  ره با 

شود. در هتر  چپاولگر ن استثمار و استعمار شروع می

تتر   رف شود بدون شک آن ،ائ که سرمایه ان اش  می

بخشی از رار،معی به  تملک فرد  در آمده اس . ای  

توان م در شهر رابل و در زنتدگتی  آنتاگون سم را ما می

هتا  بتلتفتدن  روزمره وود بهتر ب  تفت تم. ستاوتتتمتان

ها  م ل ارد افغانین ساحات تفریحی وصوصین  هوتل

قصرها  شخصی... بخشی از چهرۀ شهر اس ؛ ولتی 

هتا  ویتران شتدهن رتودرتان و زنتان  آن  رفتر وانته

گرن رارگران بدون رارن معتادان زیتر ستل... هتم  گدایی

 ارثتریت  را بته 
ً
و،ود دارد و چهره نامرتب شهر حق قتا

ا  ره ای  ارتثتریتِ   وود اوتصاص داده اس  به گونه

توانفد ترست تم  محروم حتی اتوس ایی هم برا  وود نمی

  بدون اتوس ا یا    م گل ابفسور: "،امعه رففد. به گفته

 ،امعه
ً
ا  اس  تتوتتالت تتتر" . در  محروم از اتوس ا دق قا

تتوانتفتد انستان  ها دیگتر نتمتی ا  انسان چف   ،امعه

شوند یا هم اب اررار و یتا هتم  بمانفدن یا ماش   رار می

   هایی دِم توپ برا  تداوم سلطه  ت تقته فقط گوش 

توانم بگویم مقوالتی چتون  حارم. به صورت صریحن می

آزاد  فرد ن بازار آزادن دس  نامرئین ان اش  سود بته 

 همان گورر 
ً
بتاشتفتد رته  هایی می نفع همه... حق قتا

،امعه را به ابتهال رشان ده اند. شرایط رفونی نه الیتق 

تقدیس اس  و نه تعظ من زیرا ساوتتت  قصتر بتر رو  

گورستان ه چگاه افتخار ن وده اس ن بخش روچکی از 

رففد ره بتر  داران در درون قصرهایی زندگی می سرمایه

رو  گورستان ساوته شده است . بتازگشت  بته یتک 

آل و قابل دسترس را مسدود ررده است .    ایده ،امعه

آنتاگون سم فقر و ثروت را باید همان م تارزه  ت تقتاتتی 

ستازد.  ا  ره امکان رهایی را متمتکت  متی دیدن م ارزه

انتگتار ...  رهایی ازن ازوودب گانگین استتثتمتارن ستو 

ها  ا،تماعتی بته  مادامی ره در ،امعه ثروت و فرص 

ناسهیر  ب   ثروت و  صورت برابر توزیع نگردد ای  آشتی

فقر تداوم وواهد یاف . مادامی ره اب ارها  تتولت تد و 

داران یعفتی یتک  مفابع    عی عمومی نگرددن سرمایه

دهفد ره آب ووشی از گلو  نود  ها ا،ازه نمی درصد 

ها یعفی   قات ته دس  ستایت ت  بترود.  و نه در صد 

شوند و دزدان  دزدان ب رگن صاحب مفاص ان ب رگ می

هتایشتان بتر رو  در و دیتوار نصتب  روچکن عکتس

گردندن فرق اس  ب   ای  و آن. اگتر دزدان بت رگ  می

رفار روند بدون شک دزدان روچک هم دزد  نخواهفد 

هتا   ررد. آشتی ناسهیر  فقر و ثروت را بایتد در دزد 

هتان عستکتر  هتان و ت  فتروشتی ش انهن تت  فتروشتی

هتا  هتا و فترزنتد فتروشتی هان ستالش فتروشتی فروشی

و،ورف م نه در ،ایی دیگر. فقر محصول شترایتط  ،س 

ا،تماعی و روابط تتولت تد  است  و ثتروت هتم زاده 

ها  ا،تماعی و انحصار ابت ارهتا  تتولت تد   نابرابر 

اس . امکان رهایی از چف   شرایطی را باید در عدال  

ا،تماعی دانس ن عدال  نه در مفهوم ذهفی آن بلتکته 

ا . در غ ر آن آشتتتی نتاستهیتر   در شرایط ا،تماعی

)آنتاگون سم( ثروت و فقر تا زمانی ادامه وواهد داشت  

ره نابرابر  و،ود دارد. بتهتتتر است  بتپتهیتریتم رته 

افغانستان یک بازار است  نته ستاوتتتارن بتازار  رته 

ها تحت  نتام  هان رارتل ها  چفد مل تین تراس  شرر 

ل  رال سم در ایفجا حضور دارند وگرنه والیت  هتلتمتفتد 

ارز  ای  همه ،فر ووونری   را ندارد و تفها تول د و 

سازد و ای   زرع تریاک اس  ره ای  ،فر را معفادار می

ا   تریاک اس  ره سودها  هفگفتی را به ، تب عتده

رفدن سس برا  ای  محتصتول بتایتد ،تفتر  سرازیر می

گویفد "فقر و گرسفگی حتتتی از مترگ هتم  رففد. می

ترسفدن مادامی ره سربازان  گرسفه باشفد بترایت   نمی

زنفدن فقر از ترس هم هراسی ندارد چه رسد  شمش ر می

 به مرگ".

دیگر. در واورم انهن اعضا  اصلی ع ارتفد از 

  ول ج [ ها  وانوادگی رشورها  حوزه دیکتاتور 

لس سی در مصرن شاید 
َ
فارس]؛ دیکتاتور  ع دالفتاش ا

تری  دیکتاتور  در تاریخ تلخ مصر؛ و اسرای لن  وش 

ا  را رفار  ها  دموررات ک ا،تماعی ره از دیرباز ریشه

گهاشته و به سم  راس  افرا ی گرایش س دا رردهن 

ا .       عی ِاشغال ظالمانه و  والنی نت جه

ها  عربن با  ها  او ر ب   اسرای ل و دیکتاتور  توافق

رسم   بخش دن به روابط ضمفین قدمی حائ  اهم   

اِ   در راستا  استحکام بخش دن به سایگاه واورم انه

ها دارند شکس   س . فلسط فی انترناس ونال ارتجاعی

شوند؛ ای  تقدیر محتوم  سفگ فی متحمل می

اند و س ش ساها  اربابان  س  ره فاقد قدرت رسانی

 افتفد. نامشروع به واک نمی

در شرقن مصداق مفاسِب ای  مفهوم هفدوستان اس  

وزیر در حال نابود  دمورراسِی سکوالر  ره مودِ  نخس 

آن رشور اس  و هفدوستان را دارد به یک رشور 

رفد و رشم ر را ُورد  ناس ونال ستی نژادسرس  ت دیل می

رفد. نمایفدگان اروسایِی ای  انترناس ونال  و متالشی می

اوربان در مجارستانن با  "دمورراسی نال  راِل "ع ارتفد از 

 
ً
ظهور ستارگانی چون ماریو سالویفی در ایتال ان ره ظاهرا

  تماشایی سفاهفدگانی ره در  ویژه از تماشا  صحفه به

َبَرد؛ سفاهفدگانی ره از  شوند لهت می مدیترانه غرق می

مجرمان  هایی ره ووف و وحش  چفدی  قرنی  مخروبه

هایشان ساوته اس  می گری ند.  اروسایی از ،ماع 

شود عفاصر  دام  ایتال ا هم از ای  گفاه ساک ن س . می

دیگر ای  ائتالف ارتجاعی را در مفا ق دیگر مشخ  

مفد نهادها   ررد. ای  انترناس ونال از حمای  قدرت

 دس  در دن ا مستف ض اس . اقتصادِ  چ ره

ای  دو انترناس ونال دو بخش اساسی از دن ا را سوشش 

ها   هان دیگر  ،ف ش دهفد؛ یکی در سطح دول  می

ها ن روها  ا،تماعی  عمومی سر  رفدار. هر ردام از ای 

رففدن و هر ردام از ای  دو  تر  را نمایفدگی می وس ع

، هه تصور راماًل متضاد  از دن ایی ره باید از دل ای  

دهفد. یک ن رو  گ رِ  او ر سر بر آَوَرد ارائه می همه

تر  از  گ رانه   سخ  رفد نسخه سرسختانه تال  می

س ستم ،هانی نول  رال به سا رفد ره از آن به مفافع 

رالنی دس  یافته اس ؛ با نظارت و رفترل سف  و 

مفدان و  ترن و اتحاد نول  رالِی حارم ِ  ابرثروت سخ 

قدرت حکومتی برا  تضم   تسل م و سرسپردگی از 

،انب مردم. از آن  رفن ن رو  مخالف به دن ال دن ایی 

م تفی بر عدال  و صلح و آرامش اس ن دن ایی ره 

و مفابع آن در ودم  رفع ن ازها  انسان هاس    انرژ 

ن به ،ا  برآورده ساوت  ام ال اقل   روچک. ای  

س ن با و،وه      قاتی در مق اس ،هانی نوعی م ارزه

 شمار و تأث رات متقابل س چ ده و دشوار. بی

  ای   اگر بگوی م سرنوش  تجربه بشر  به نت جه

 ایم. م ارزه بستگی داردن م الغه نکرده

 

 

 ی ... خطیرترین لحظه

اقتصادي او ټولف  ې ناووالۍ به ه څکله سته دې وول 

تګالرو سره لمفځه الړې نشين بلکې د ب وزلۍ او بډایفې 

ترمفځ به واټ  نور هم لو  شي. ترهغته چتې سته نت   

باندې سانګوالی نظام برالسی وين اقتصادېن س استين 

ټولف   او    عی ر ر چونه او نفګونې به ادامه لرې او د 

سلفه وګ ي به هتمتداستې ور تخته رت یت ي.  11ن   

سانګوالی نظام وپله یوه وبا ده چی باید نت   ور تخته 

 ژرترژره وژغورل شي.  

نو دې سایلې ته رس  و چې د ن   لته متختې  تخته د 

ب وزلۍ لمفځه وړل یوازې او یوازې د همدې ستانتګتوالتو 

نظامونو سه نسکورولو او د وصوصي مالکې  او تولت تدي 

وسایلو سه ټولف   رولو سره امکان لري. د رارګر   قه او 

ورسره نور تر ستم الندې قشرونهن ځتوانتانن ېتځتې او 

اقل تونه باید   قاتي شعور س دا ر ين وپلې ټولتفتې ن 

سازمانونه او ګوندونه ،وړ ر ين  و سه وپل ځتواک او 

مټ باندې د سانګوالی نظام  سه وړاندې ودری ي او وپتل 

حقوق الس ته راوړي. د رارګر   قه د نتورو زیتاررنتانتو 

سره سه ګډه روال  شي چې سانګوالي نظامونه نستکتور 

ر ي. د رارګر   قه هغه ټولف   ځواک د  چې د قدرت 

واګې سه الس رې ن ول سره روال  شي هم لته وتپتلتو 

السونو او سنو  خه زنځ رونه غوڅ ر ي او هم سه سراوتو 

او راویکالو اقتصادين س اسي او ټولف  و بدلونونو رامفتځ 

ته رولو سره د ن   ټولو انسانانو ته سرته د هغو  رنت،ن 

،فس او قوم ته سه ساملرنې سره یو شان هوسا او سوراله 

 ژوند واوم  ر ي.

  8ادامه از صفحه  د بیوزلۍ د لمنځه تللو که  د بیوزلۍ ... ۰۲۰۲

 1ادامه از صفحه 

مادامی ره اب ارها  تول د و مفابع    عی 

داران یعفی یک  عمومی نگرددن سرمایه

دهفد ره آب ووشی  ها ا،ازه نمی درصد 

ها یعفی   قات  از گلو  نود و نه در صد 

ته دس  سای   برود. دزدان ب رگن 

شوند و دزدان  صاحب مفاص ان ب رگ می

هایشان بر رو  در و دیوار  روچکن عکس

گردندن فرق اس  ب   ای  و آن.  نصب می

اگر دزدان ب رگ رفار روند بدون شک 

 دزدان روچک هم دزد  نخواهفد ررد.



 

 ماهنامه 

یبون   صاحب امتیاز و مدیر مسئوول : جواد طیب ▪   به وضعیت موجود»نه«تر
 زیر نظر شورای نویسندگان▪  
کند. مسوولیت سایر           ی اعتراض را بیان می دیدگاه ماهنامه»سخن نخست«تنها ▪  

گردد.استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع  ها به نویسندگان آن بر می مقاالت و نوشته
آزاد است. آخرین مهلت  ارسال مطالب برای چاپ  در شماره بعدی، بیست و پنجم نوامبر 

 شود.  است. فقط مقاالتی که به این نشریه ارسال شده باشد چاپ می
 

 پذیرید. اعتراض در افغانستان و خارج از کشور مشترک می▪ 
  ۰۰۲۴۷۰۸۳۷۳۹۰۰شماره ارتباطی :   ▪
 Eteraz2020@gmail.comایمیل:   ▪
های روزنامه  مراکز توزیع: شهر کتاب، دفتر انجمن تحقیقات علوم اجتماعی وغرفه ▪

 ۰۷۸۰۲۲۲۰۴۰فروشی در کابل و والیات. شماره  تماس : 
 00۰۰تیراژ :   ▪

 Eteraz Monthly: ▪Vol.1 ▪No.11 ▪ November 2020                                                                                                                                                                                          9911عقرب  ▪  شماره یازدهم ▪ سال اول 

س  رال هم د ب وزلۍ د لمفځه وړلو ورځ د ملګرو ملتونو 

سازمانن حکومتونو او نادولتي سازمانونو لخوا د نت   

سه ګوټ ګوټ رې ولمانځه شوه. له دې ورځې  خه سه 

افغانستان رې د مدني ټولفو لخوا د غونډو سه ،وړولو او 

اعالم و وپرولو سره یادونه وشوه. د ملګرو ملتونو لخوا 

س نی شعار " د ټولو ته د غوره چاس تریتال او ټتولتفت ت  

 عدال  برابرولو لپاره سه ګډه رار رول" وو.

د ملګرو ملتونو سازمان د ستراوتتت تایتې ستروګترام سته 

بانتدې  99رال د ارتوبر سه  2121اعالم ې رې چې د 

وپره شوېن ټ فګار شوې چې ن   د ب سارې ب توزلتۍ 

سره مخامخ ده او ب وزلي ولک دا چتې روغتتت تایتی 

اسانت او ته السرسی نه لرين د ررونا ویروس له وتطتر 

سره الس او ګریوان د . هغه ولک چې سه ،ګ و رتې 

ېکېلو س مو رې ژوند روين ال هم له ستختتتې لتو ې 

ر ی ي او ررونا به دا حال  نور هم رت رتېتچت  رت  . 

مل ونه نور ولک د ستختتتې بت توزلتۍ  995س رال به  

رفدې ته ولوی ي. همدا رازن ملګرو ملتونو سه دې ستاهته 

رې یادونه روي چې سه مخ سر ودې هت توادونتو رتې د 

ررونا وبا ویر رارګران سخ  ځپلي دي او سه لستو رتې 

اووه تفه یې د غ ر رسمي بازارونو له الرې وتپتل ژونتد 

 روي.

اما ملګر  ملتونه د ن یوال برالسي سانګوالي نظام د یتو 

سازمان سه توګه ه څکله د ب وزلۍ او ر رېچونو اصتلتي 

الملونو ته ګوته نه ن سي. نوموړ  سازمان سه دې بتاور 

د  چې ب وزلۍ د چاس ریال ب عدالتۍ  تخته را ست تدا 

رې ي او دا سخپله د اقل م د بدلون او د چتاست تریتال د 

وراب دو  خه مفځته راځتي. د اقتلت تم وترابتوالتین 

س البونه او وچکالي د ب وزلو ولکو ژوند بانتدې نتاوړه 

اغ  ه روي او سه سا  رې دا د بېعدالتۍ س ب ګرځتي. 

نو سه د  توګه "یو ان وي سي"  ه له  رګفدوي چتې د 

اقل م سه وړاندې د ژمفو س لي رولو سره به وروال  شتي 

رال سورې د ن   له مخې هتر وول بت توزلتۍ  2191د 

 لمفځه یوسی.

د افغانستان د "غهایې ووندیتوب او تغهیتې لتپتاره د 

مدني ټولفو ټلوله" هم د ب وزلۍ د لمفځه وړلو ن یتوالتې 

ورځې سه ت اون عامې  رګفدونې ر ي او د بت توزلتۍ او 

 ټولف  و ناووال و ،رړو ته یی اشاره ر ې نه ده. 

دواړون ملګرو ملتونو او سه افغانستان رې مدني ټولفو د 

تل سه   ر هڅه ر ې چې د ب وزلۍ د الملونو  ت ت نته 

رې د ن   د ه وادونو اقتصادي س ستمونه سه قصدي 

وول له سامه وغورځوي. ددې غ رعلمې    نو نت تجته 

به همدا وي چې نه به ب وزلۍ سا  ته ورس  ي او نه بته 

ټولف   عدال  او ووندي چاس ریتال واومت  شتي. دا 

وول ناوپلواره سازمانونه تل د اوسف و وارمفو رژیمونتو 

سه چوس  رې دي او له همدو   خه تغهیه رې ي. دو  

له یو  ووا هلې ځلې روي چې سه ګتوړه ګتوړه ویتلتو 

سره وپلي او د وپلو  نتفانو وولي وو ې ر ين لته 

بلی ووا د سانګوالو نظامونو د ساین  لپتاره د نت   د 

ب وزلو ولکو سام فرعي الملونو ته ځ ر ر ي او د ولتکتو 

 سه غولو سره د هغو  م ارزه او ،ګ ه مفحرفه ر  . 

د ملګرو ملتونو او د افغانستان د متدنتي ټتولتفتو دواړو 

اعالم و رې سه دې هم ټ فګار شو  د  چې د ب وزلتۍ 

سره د م ارزې لپاره بسپفې او س سې راټتولتې شتي او 

سروژوين لفډمهالې چاري سرته ورس  ين  تو لته یتو 

لوري له ب وزلو ټولفو سره  ه نا ه مرسته وشتي او لته 

 بل لوري د دو  د ففډ او ونډ ب نس سه ټپه ونه دری ي. 

د رسمی ش مرو له مخی سه افغانستان رې  اوسمتهتال 

سلفه ولک د ب وزلۍ ررېې  تخته النتدې ژونتد  19

روين وو  و م اشتې وړاندې اشرف غتفتي د "متلتي 

دسترووان د سروژې" سران ستلو سه مهال ویلي وو چتې 

سلفه ولک د ب وزلۍ تر ررېې النتدې اوست ت ي.  11

هغو  ټولن ،ګ هن اقل من ناوړت ا او نا سمه حکومتولي 

د ب وزلۍ المل ګڼي او سه دي توګه سپارېتتتفتې رتوي 

چې ټولې سال سۍ او تګالرې باید نوموړي الملونته سته 

ننه ر ي. دا ستمته ده چتې ،تګت هن اقتلت تم او د 

حکومتولۍ  رزونهن سه ب وزلۍ او ټولف  و ناووال و رتې 

لو  الس لرين وو دا فرعي الملونه سه وپله د یتو بتل 

اصلي المل تابع دي چې هغه ټولف     قاتتی نتظتامن 

وصوصي مالکې  او د تول د او متحتصتول نتاعتادالنته 

ویش د . ب وزلۍ او نور ټولف   او اقتتتصتادي او هتم 

اقل مي او چاس ریالي ر رېچونه او ستون ې به تر هتغته 

سا  ته ونه رس  ي تر هغه چې وصوصي مالکتېت  سته 

ټولف   مالکې  بدل نشي او تول دي وسایل عتامته نته 

ر ا  شي. د مالکې  سه ټولف   رولو سره به استثمار او 

ظلم وتم شی او د مختلفو ټولف  و   قو سترځتا  بته 

ټول انسانان سه یوه رچهن سرته د ظلم او استثمارن توس تر 

 او ت ع ض  خه هوسا ژوند رو . 

ټول سه رهو سترګو ویفو چې فقر او ب وزلۍ یوازې مخ ستر  

ودې ه وادونو او وروسته ساتې ه وادونتو رتې نشتتتهن 

بلکې سه سرمختللو ه وادونو رې هم ب وزلۍ او ټولف ت   

ناووالی هره ورځ ناوریفونه را مفځته رو . د امریکا او 

راناوان فرانسېن ،رمفي او انګلستانن ب ا تر چتېت  او 

روس ې سورين ټول سه د  مرض اوته دي.  د سرمتایته 

داري نظامونو سه وارمف دو ستره نته فتقتط انستانتان 

اقتصادي او س اسي او ټولف  و آزادیو ته ونه رست تدلن 

بلکې سرمایه دار  نظام د سود او استثمار ماه   سته 

درلودلو سرهن انسانان یې سه بتل وول د رتار او مت د 

مریان ر ل او له هر وول آزادیو  خه یتې بتې بتروتې 

 ر ل. 

سانګوالي نظامونه د وپل سود او ګټو راغونډولو سته الر 

رېن دې ته هم چمتو دي چې هتر وول انستانتي او 

اوالقي ژمفېن ارزېتونهن قانونونه او باورونته تتر سنتو 

الندې ر ي. ټول قوان   او تګالرې یوازې د یتو ویتر 

روچفي اقل   چې هغه وارمفه   قه دهن د ګټی او بقا 

لپاره چمتو شوي دي. دا حارمه اقل     قه سه هترې 

وس لې چې ر  ين سه ټولو امکاناتو او ځوارونو ستره د 

وپل همدې ناعادالنه نظام  خه ساتفه روي. ره  ته 

همن سانګوالي رژیمونه د اقل م د بهت تود او د ژونتد د 

چاس ریال د ووندي رولو لپاره هلته او دلته رففرانسونه 

،وړوي او ژمفې روين وو سه اصل رې د نت   هتمتدا 

ستر اقتصاد لرونکي ه وادونه دي چې ګتلتختانته یتي 

غازونه تول دوين شفې ست تمتې لتمتفتځته وړي او د 

رېم اوين ب ولوژیکي او هستوي وسلو سته ،توړولتو او 

آزمایلو سره ځمکې او د ژوند چاس ریال ته زیتان اړوي 

ر  . همدا د ن   بډا  ه وادونه دي چتې د رترونتا 

ویروس سه تول د او وپراوي باندې یو بتل تتورنتوي. د 

همدې یو رال سه ترڅ رې چې سه مل ونو وګ ي د ررونتا 

وبا له امله م ه شول او یا د ررونا د بفدی ونو له امتلته د 

ب کار  او معا  نه درلودلو له امله له سختې لو ې او 

نا،وړیو سره مخ شولن ځ فو لویو رمپف و  سه بل ونتهتاو 

 والر وګټل او دا ر رېچ یې ځان ته سه فرص  بدل ر .

همدا لو  اقتصادي ه وادونه او سرمایه داري نظامونه 

دي چې د وپلو اقتصادي او س اسي استرات ژیو د سلی 

رولو او مووو ترالسه رولو لپاره وپل م فځ رې سره سته 

سلفه وګ و لپاره سته  11س ال و بوو  دي او ن   یې د 

،ف، او ،هفم اړولې ده. یوازې د سوریېن عراقن یم  

 او افغانستان سه 

دوه لس  و ،ګ و ری سه لس ګونه مل ونه وتلتک ووژل 

شولن رډوالۍ ته اړ ر ل شول او د لتو ې او بت توزلتۍ 

 رفدې ته ولویدل.

نو ېکاره ده چې د ب وزلۍ اصلي عامل  ت تعت ت  او 

،ګ ه نه بلکې همدا سانګوالی نظام د  چې سه وتپتل 

وار سره هم   ع   تخری وي او هم ن   رې د ،تګت و 

اور ته لم  وهي. اما د ملګرو ملتونو سازمان او نتورې 

مدني ټولفې او نادولتي سازمانونه د وپتلتو شتختصتي 

ره  ه هم رېدا  شي  -مفاداتو د ووندي ساتلو لپاره 

ه څکله د ستانتګتوالتي  -سه حق قتونوباندې سوه اوسی

نظام سه ویفو سرو السونو او وون   ماه   ته اشاره نته 

 روي.                 

د ن   له مخې د ب وزلۍ له مفځه وړل او ټتولتفت ت یتو 

ناووالو ته د سا  ټکی رېنودل د ملګرو ملتونو سازمان 

یا د مدني ټولفو دنده نه ده او نه هم دو  دا رار روال  

شي. دا سازمانونه ره  ه هم ځتانتونته نتاست ت تلتي او 

وپلواک ې ي وو سه حق ق  رې دو  هم له هتمتدې 

سانګوالي وون ي نظام  خه تتغتهیته رتېت ي او ددې 

نظامونو سه مالت  رې  ت ت نتې او شتفتفتې رتوي. دا 

سازمانونه وپلواک نه بلکې د همدې نظام یوه بتروته 

 ده او د یو سرت ر سه توګه دنده ترسره روي.

رتال یتې د  2191ره  ه هم د ملګرو ملتونو سازمان 

ب وزلۍ وروستی رال ټارلی او سه دې اند د  چتې سته 

دې وول "و ر ې ګتڼتو" چتارو ستره بته "دوامتدارې 

سرمخت ایي مووې" ترالسه ر ين اما دا اوبو ته د وپتل 

ووب ت رول دي. ب وزلۍ او نتورې 

 د بیوزلۍ د لمنځه تللو که  د بیوزلۍ د پراخیدلو کال؟ ۰۲۰۲
 ناصر لویاند

 7ادامه در صفحه 


