تریبون »نه«به وضعیت موجود

" هر از چند زمانی  ،کارگران پیروز میشوند ؛ اما فقط برای مهلت کوتاه .دستاورد راستین نبرد آنها نه در نتایج فوری؛
بلکه در وحدت مدام افزایش یابندۀ کارگری ،نهفته است .این همبستگی به یاری وسایل ارتباطیای که صنعت مدرن
کارگران بخشهای مختلف را به هم مرتبط میکند ،شکل میگیرد  ...اما هر پیکار طبقاتی مبارزه سیاسی
میسازد و
ِ
است ".مانیفیست /مارکس و انگلس

ماهنامه
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سخن نخست

افغانستان؛ رنجیده ازجنگ و ناسیونالیسم قومی

صفحه 3

استثمار در رسانهها،

طبقه کارگر و جنبش آزادی خواهی در ایران

چرا خبرنگاران گزارش نمیدهند؟

مستحق حمایت است

خبرنگاران و روزنامه نگناران در افنغنانسنتنان ،بنا خنانرهنا و
چااشهای بزرگ مواجه اند در بیسنت سنال گنذشنتنه ،دههنا
خبرنگار و فعال رسانهای بر اثر انفجار ،حنمنالت اننتنحناری ینا
هنگام تهیهی گزارش ،جانهایشنان را از دسنت داده انند
خبرنگاران و کارمندان رسانهها ،تنها قربانی حمالت انفجاری و
● نصرت اقبال
انتحاری نمیشوند پوایس و م،امهای دواتی بنا خنبنرننگناران
خشونت میکنند این برخوردها و خشونتها ،خارج از رسانهها صورت میگیرد و بازتاب پیندا
میکنند در مورد این که ح،وق خبرنگاران پرداخته نمیشود یا بدون دانینل از کنار اخنراج
میگردند قرارداد کاری وجود ندارد و اگر وجود دارد عملی نمیگردد خنبنرننگناران از اینن
واقعیتها گزارش نمیدهند
صفحه 6

کارگران در افغانستان خود را شری

اعتراضها و

اعتصابهای کارگران نیشکر هفت تپه و سایر همطب،هیی
هایشان در سراسر ایران دانسته و با قوت تمام از این
اعتراضها ،اعتصابها و مااابات ،حمایت میکند قلب
کارگران در افغانستان ،برای پیروزی مردم ایران علیه رژیم

● جواد طیب

سرکوبگر "جمهوری اسالمی" و بر آورده شدن خواستها و

مااابات طب،ۀ کارگر آن کشور میتپد همینگونه جنبش اجتماعی طب،ۀ کارگر
افغانستان ،درکمپینی علیه اعدام ،فعال بود و اعدام را قتل عمد و برنامهریزی شدۀ
دواتی میداند
صفحه 2

پزشکان در خط اول مقابله با کرونا ،به فداکاری آنها ارزش دهیم
● پوهندوی دوکتور بسم االه شیوامل ( ) MD,ph D
داکتران و کارکنان صحی در آزمون بزرگ قرار گرفته اند و با خار بزرگ هم مواجه اند از دست دادن هنر ین
پرسونل طبی ضربهی مهل

از

میرسد؛ وای فردا شهروندان نیازمند خدمات صحی اند تا دیر نشده ،وزارت صحت عامه باید به مصئوونیت جنان
داکتران ،شفاخانهها و مراکز صحی توجه کند هم نان به پاس ارجگذاری و فداکاری داکتران وکارکنان صنحنی
که در جریان مبارزه با کرونا جان باخته و قربانی میشوند ،باید ی

صفحه 4

دامریکااوڼاتومرستو۰۹بیوزلۍوزیږوله

کارگران در افغانستان در تمامی بخشها با نداشتن اندکترینن
امکانات ایمنی و صحی ،سختترین کارها را انجام میدهنند
با وصف آن دستمزدی که دریافت میکنند؛هیچ گاه هزیننهی
تامین خوراک و نیازهای روزمرۀ خود و خانوادههنای شنان را
تامین کرده نمیتواند کارگران شهنرداری تناان،نان ،کنارگنران
معادن والیت بغالن و کارگران بیمارستانهای کویند ننزده در
کابل به دایل به تعویق افتادن ح،وق چندین ماهه و کم بنودن
دستمزدهای شان ،دست به اعتراض و تحصن کاری زدند؛ اما
به دایل ناهنجاریهای حاکم مثل ناامنی ،وجود بخشی بزرگی
از نیروی کار به عنوان ارتش ذخیرۀ بیکار و مهمتر از همه نبنود
اتحاد وجود تفرقه و انش،اق مبنی بر تعل،ات اتنیکی و تباری در
میان کارگران ،این اعتصابات و اعتراضها حنتنا تنا بنر آورده
شدن خواستهای آنی و ابتدایی کارگران ،ادامه نیافت
طب،ۀ کارگر برای آن که بتواند خواستها و مناناانبنات آننی،
اساسی و آتی خود را بهدست آورد ،هیچ راهنی جنز اتنحناد و
همبستگی ندارد؛ بورژوازی انسانها را بر مبنای قنوم ،زبنان،
جغرافیا ،مذهب و پارچه پارچه ساخته است؛ در افنغنانسنتنان
ناسیوناایسم قومی از قوم  ،محل و زبنان دفنام منیکننند و
ناسیوناایسم عظمت طلب از کشوری با پیشینۀ تارینخنی ین
"ملت" واحد اما بحث اصلی و خیلی مهم برای طبن،نۀ کنارگنر
ایناست که این جدال ،نبرد صناحنبنان سنرمناینه و طنبن،نۀ
سرمایهدار برای کسب منفعتهای اقتصادی-سیاسنی اسنت
که طب،ۀ کارگر نه تنها هیچ سهمی دراین ت،سیم بندیها نندارد
ً
ً
بلکه عمال و اساسا این جدا سازیها سیاست آ گناهناننه بنرای
تفرقه و پراکندگی این طب،ه است جامعنۀ افنغنانسنتنان و بنه
همینگونه جوامع در سراسر جهان ،از کالن شنهنرهنا تنا دور
افتاده ترین روستاها ُمهر طنبن،ناتنی خنورده اسنت طنبن،نات
ُ
تهیدست جامعه برای گذراندن ی شب هنم بنه صناحنبنان
سرمایه که زمین ،آ کسیجن و را به کاال مبدل
صفحه 2

پدیداری پست مدرنیسم
پست مدرنیسم در صدد واسازی است یا ساخت گشایی ینا
شااوده شکنی پست مدرنیسم با هیچ ارزشی هنم ارزش
نیست بلکه خودش را بهعنوان ارزش منیپننندارد ،آنن نه
زمانی برای عصر روشنگری ان،الب منحنسنوب منیشند
برای پست مدرنیسم تمسخر حساب میشنود آنچنه در
● علی رضا کارگر مدرنیته (ح،ی،نت ،اخنالق ،ارزشهنا ،عنلنم تنجنربنی،
واقعیت ،تاریخ ،آرمان ،انسانیت ) اعتبنار داشنت بنرای
پست مدرنیسم بیاعتبار است

و جبران ناپذیر بر پیکر جامعهی طبی کشورما میباشد باالخره بحران کرونا به پاینان

بنای یاد بود ساخته شود

کارگراندرعرصهیسیاسی

مبارزه


صفحه 5

آرمان گرایی نیاز اساسی برای رسیدن به جامعهای مترقی است
● صااح

● ناصر اویاند

د افغانستان ګوډاکي واسمشر اشرف غنی د جوالی میاشتې په  ۸۱نیټې "د ملي دسنتنرخنوان پنروژ " د
پرانیستلو په مهال وویل چې په افغانستان کې  ۰۹سلنه وګړي د بیوزاۍ تر کرښې الند ژوند کوي نو پنه
د اساس هوډ اري چې بیوزاو سره د مرستې ډګر ته راودانګی او د هغوی السنیوی وکړي حکومت پالن
اري چې د ملي دسترخوان پروژ د  ۳۱۲ملیون ډاارو بودیجی اه الر  ۰۹سلنه اړینو خلکو ته د خوراکني
توکو مرستې وویشي
صفحه 8

در شرایط کنونی اعتراض به وضعیت موجود ،ی نیاز جدی است ما بنا شنعنار ،اسنتنخناره و
تحلیلهایی که در رسانههایی بورژوازی میشود که مناسبات حاکم را ازای و ابدی میداننند بنه
پیشرفت و آزادی نمیرسیم چنین دیدگاههایی کوتاه بینانه و محافظه گرایانه است ،با آن ممکن
نیست که وضعیت نامالوب کنونی در جهان و بهویژه ،در افغانستان تغییر کند با سازمانیابی و
آشنا شدن تودهها با ایدیواوژی و تیوریهای رهایی بخش ،به جامعهای انسان محور و رها از هر
نوم ستم و استثمار میرسیم
صفحه 7
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ساخته اند ،تحت عنوان کرایه ،اجاره ،رهنن و غنینره بنایند پنول
بپردازند بحث دیگر ،این که خود مفاهیم "ملت و ملیت" و پنروسنه
تعریف آنها خیلی انتزاعی و نا متعین است و صبغۀ علمی ندارنند
هویت ملی برآیند تالش نیرویهای رنگارنگ ناسیوناایستنی بنوده
نه محصول طبیعت و ت،سیم بندیهای واقعی بین انسانها
ساکنان هر کشوری ،از جمله افغانستان ،قبل از آن کنه پشنتنون،
ُ
تاجی  ،ازبی  ،هزاره ،کرد ،بلوچ ،ایماق ،پشهای ،منغنل وغنینره
َ
َ
باشند از ُبعد تعین مادی انسان هستند و پنس از آن ،در تنعنینن
اجتماعی با در نظرداشت این که ارتباط شنان بنا وسناینل تنوانیند
چیست ،تعریف میشوند اگر صاحب وسایل تنوانیند و ابنزار کنار
باشند و از ق َبل این مااکیت بر پروسۀ کار و تواید نظارت داشته و از
این مجرا از کار اضنافنی کنارگنران اننبناشنت سنرمناینه کننننند،
سرمایهداراند اگر مااکیتی بر وسایل تواید نداشته و تنابنع وسناینل
ُ
تواید استند جزئی از طب،ۀ کارگر و طبن،نات تنهنیدسنت جنامنعنه
می باشند اابته منظور این نیست که در جامعه به استثنای این دو
طب،ه ،طب،ات و الیههای اجتماعی دیگری زنندگنی ننمنیکننننند
ً
میتواند طب،ات و الیههای اجتماعی دیگری هم باشند که دقنین،نا
استند؛ وای مسااۀ اصلی موقعیت طب،ات و الیههای اجتماعی در
پیکار طب،اتی است که تعیین کننده است طب،ۀ کنارگنر ننظنر بنه
موقعیت اجتماعیای که در پروسۀ تنوانیند دارد و از آنجنا کنه
نیازهایش ف،ط زمانی برآورده میشود که نیازمندی کل جامعنه بنر
آورده شود ،کلید رهایی جامعه را از بردگی مزدی و اشکال دیگنری
ستم اجتماعی ،دردست دارد
بنابراین ،زدودن کشمکشهای ناسیوناایستی و جنگ هویتهنای
دروغین و ضدانسانی جاری نیز بر دوش جننبنش طنبن،نۀ کنارگنر
سنگینی میکند کارگران هیچ منفعتی در تن،نسنینم بننندیهنای
اجتماعی مبنی بر تعل،ات قومی ،سمتی ،زبناننی ،منذهنبنی و
ندارند برای طب،ۀ کارگر بحثهای میلیتی ،سوای آن که از طنرف
کدام جناح از بورژوازی و قدرت حاکمه به کار برده میشود ،افکنار
بسیار ع،ب مانده و تمایالت نهایت ضد انسانی است
اعتراضها و اکسیونهای کارگران هرچند در ساح ماناانبنات و
خواستهای صنفی هم که باشد ،ی مبارزه درعنرصنۀ سنیناسنی
است ،کارگران برای رهایی خنود و جنامنعنه ننینازمننند داشنتنن
تشکلهای مست،ل کارگری انند شنکنل گنینری تشنکنینالت و
میکانیزمهای سیاسی طبن،نۀ کنارگنر بنرای بنرداشنتنن شنراینط
غیرانسانی در جامعه ،مستلزم وحدت و ی پارچگی هرچه بیشتنر
کارگران بهدور از تعل،ات اتنیکی و تباری است هر قندر کنارگنران
پشت کاراکترها و فیگورهای قومی و زبانی صف بکشند به هنمنان
حد در رهایی از بند ف،ر و فالکت ،بی اره و ناتنوان منیشنونند در
افغانستان کارگران با تجربه و مبارزه دریافته اند که رهبران قومی و
زبانی هر قدر که صاحب قدرت ،منصب و جاه و منال شده اند ،ننه
تنها سود و نفعی برای کارگران و طب،ات فرودست جامعه ننرسنینده
است؛ بلکه بیشتر از پیش ،از طب،ات پایینی جامعه قدرت سنواری
کشیده اند
نشریۀ اعتراض همان گونه که در شمارۀ اول ،تحت عنننوان "چنرا
اعتراض؟" در بند اول و دوم آن تصریح نموده که صدا و تنربنینون
ُ
طب،ات تهیدست جامعه بهویژه طب،ۀ کارگر است و برای سنازمنان
یابی و تشکل یابی این طب،ه بدون وقفه مبارزه میکننند از هنمنۀ
کارگران و فعاالن کارگری میخواهد که در ین صنف واحند از
اعتراضها ،اعتصابها ،خواستهای کارگران حنمناینت کنرده و
صدای بر حق و خواست شان را به هنمنۀ کنارگنران در سنراسنر
افغانستان و جهان برسانند
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طبقه کارگر و جنبش آزادی خواهی در
ایران مستحق حمایت است

● جواد طیب

حدود دو ماه است که بیش از بیست هزار کارگر

باید با صف واحد ،به دفام از اعتصابها و

فعاالن کارگری میزند ،تا با حربۀ رعب و ترس ،از

نیشکر هفت تپه و خانوادههای شان در ایران ،برای

اعتراضهای کارگران ،به پا خیزند و هرچه زودتر

اعتراضات با شکوهتر و میلیونی کارگران و مردم

تح،ق خواستهایی چون :اغوخصوصیسازی،

بساط این رژیم انسان ستیز را به زیر بکشند طب،ات

آزادیخواه برضد خود ،جلوگیری کرده باشد

استخدام دوبارۀ کارگران اخراج شده ،پرداخت ح،وق

فرودست در ایران ،نباید هیچ توهمی نسبت به

سرمایهداری و رژیم "اسالمی سرمایه در ایران" ف،ط با

معوقۀ چندین ماه و تمدید حق برخورداری از

وعدههای بورژوازی و رژیم اسالمی سرمایه داشته

توسل به جنایتهایی مثل اعدام ،سنگسار ،زندان،

بیمههای درمانی و خدماتی ،دست به اعتصاب زده

باشند ممکن است در نتیجهی فشار اعتصاب و
ُ
اکسیونهای مردمی ،این ماشین انسان کشی ،تن به

شکنجه و شالق برگرده مردم سوار است هر روز

سپرده شده است ،کارگران برای از بین بردن شرایط

برآورده سازی بخشی از خواستها و مااابات کارگران
ً
را بدهد؛ اما مامئنا به مجرد نیروگیری مجدد ،مانند

جهان ،باید در پهلوی مردم ایران علیۀ این نظام

اند ،در حدود  ۸۳۲بار دست به اعتصاب زده اند

چهل سال حیات جنایت بارش ،بار دیگر بدترین و

جنایتپیشه ،قرار بگیرد کارگران افغانستان ،در صف

دوات جمهوری اسالمی ،نه تنها که به خواستها و

ناانسانیترین شرایط را برکارگران و طب،ات پایینی

انسانهای مترقی و "جنبش نان ،کار و آزادی" در

مااابات برحق اینکارگران ،رسیدگی نکرده است بل

جامعه ،تحمیل خواهد کرد

ایران ،مخااف تمامی مجازات قرون وساایی از جمله

اند از سال  ۸۲۰1که این شرکت به بخش خصوصی
ناانسانیکه مااکان این شرکت ،بر آنها تحمیل کرده

در هر اعتصاب و اعتراض کارگران ،دست به دسیسه
برده و هر از گاهی برای فشار هرچه بیشتر
برکارگران ،فعاالن و سخنگویان این جنبش را راهی
زندان کرده است به بهانههای مختلف با ایجاد رعب
و وحشت ،برای تفرقه و پراکندگی کارگران آنها را تا
سرحد مرگ شکنجه نموده است

کارگران در افغانستان خود را شری

اعتراضها و

اعتصابهای کارگران نیشکر هفت تپه و سایر
همطب،هیی هایشان در سراسر ایران دانسته و با قوت
تمام از این اعتراضها ،اعتصابها و مااابات،
حمایت میکند قلب کارگران در افغانستان ،برای
پیروزی مردم ایران علیه رژیم سرکوبگر "جمهوری

تداوم اعتصاب این کارگران ،حمایت مردم و کارگران

اسالمی" و بر آورده شدن خواستها و مااابات طب،ۀ

بخشهای دیگر از آنها و اعتصاب کارگران نفت در

کارگر آن کشور میتپد

استان فارس و خوزستان ،در روز های اخیر ،کل
سیستم بورژوازی ایران را به چااش کشیده است

میدارد بشریت آزادیخواه و متمدن در سراسر

اعدام است این دوات جنایت پیشۀ اسالمی که خود
مسبب برهم زدن روال عادی زند گی اجتماعی مردم
شده است بار دیگر تحت عنوان به اصاالح اعادۀ
نظم دست به ارتکاب جنایات تازه یی می زند که نباید
برایش اجازه داد اگر قرار باشد که با توسل به " قانون
" و با قتل عمد و وحشی گری های دیگری گویا نظم
و ثبات جامعه یی تنظیم گردد ،باید آن قانون و
ً
سیستم را قهرا به موزه های باستان سپرد مردم آزادۀ
ایران مستحق مدرن ترین قوانین با معیارهای انسانی

همینگونه جنبش اجتماعی طب،ۀ کارگر افغانستان،

در قرن بیست و ی

درکمپینی علیه اعدام ،فعال بود و اعدام را قتل عمد و

دوران توحش قرون وسای

جمهوری اسالمی بیش از چهل سال است که برای
ُ
طب،ات تهیدست ،به ویژه طب،ۀ کارگر ،به جز اعدام،

اسالمی سرمایه در ایران ،برای ایجاد وحشت بین

سنگسار ،شکنجه ،زندان ،شالق و انوام جنایتهای

مردم و به تمکین واداشتن آنها ،هراز گاهی دست به

بار دیگر

اعدام جوانان و فعاالن جنبشهای اجتماعی از جمله

دیگر ،چیزی نداشته است مردم ایران ی

بیشتر از پیش ،این جنایتها را در حق مردم روا

برنامه ریزی شدۀ دواتی میداند بورژوازی و حکومت

است نه مایع و تابع م،ررات

به پیش برای دفام و حمایت همه جانبه از اعتصابها
و اعتراضهای کارگران و مردم آزادیخواه ایران،
علیه بورژوازی و حاکمیت خونخوار "رژیم اسالمی
سرمایه"!
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افغانستان؛ رنجیده ازجنگ و ناسیونالیسم قومی
● بشیر یاوری
در افغانستان گروههای مختلنف قنومنی و ننژادی زنندگنی
میکنند این سرزمین جغرافیایی است که تاریخ و فنرهنننگ
خاورمیانه و آسیای میانه را تمثیل میکند گروههای مختلنف
قومی و نژادی که در خاورمیانه ،آسیای میانه و جنوب آسنینا
زندگی دارند از آنها در افغانستان هستند این خانه بنا اینن
غنامندی اجتماعی و مشترکاتی که با جوامع آسیاینی دارد از
ناسیوناایسم قومی و پیامدهای ویرانگر آن رنج برده و میبرد
تاریخ این سرزمین روایتگنر تنبنعنیند و ضندینت اقنوام و
گروههای مختلف اجتماعی بوده است که بزرگترین نمنوننهی
آن کشتار نژادی و کوچ اجباری هزارهها یکنی از اقنوام اینن
سرزمین در زمان حاکمیت عنبنداانرحنمنان خنان و جنننگ
ویرانگر قومی و مذهبی پس از به قدرت رسیدن مجاهندینن،
در اوایل دههی نود میالدی در کابل است که اینن شنهنر را
کامال ویران کرد
در قرن هژده میالدی ،دوره امپراطوری در اروپنا بنه پناینان
رسید و دواتهای ناسیوناایستی بهوجودآمدند قلمنروی کنه
حاال به ایران ،افغانستان ،پاکستان ،هند و بنگهدیش منربنوط
است ،توسط امپراطوریها اداره میشد
احمدشاه ابداای فرماندهی بخشی از اردوی نادر افشار را بنه
دست داشت ،در آن زمان قندهار و هنرات در تنحنت اداره
امپراطوری نادر افشار بود او قندهار را از حناکنمنینت اینن
امپراطوری آزاد کرد و جلسهی سران و نمنایننندگنان اقنوام و
قبایل مختلف را برای تشکیل حاکمیت جدید در اینن شنهنر
برگزار کرد این جلسه  ۰روز دوام کرد و احمدشاه ابنداانی را
بهعنوان شاه و زماندار برگزید
احمدشاه ابداای با تشکیل اردوی قوی منتنشنکنل از اقنوام
مختلف با امپنراطنوریهنای بنزرگ منننان،نه جنننگنیند و
قلمروحاکمیت خود را گسترش داد از آغاز حاکمیت احمدشاه
ابداای در ( ۸771م) تا به قدرت رسیدن عبداارحمان خان در
(  ۸۱۱۹م) شاهان و زمامدارانی که به گونهی میراثی یا جنگ
حکومت را به دست گرفتند  ،از ی قوم بودنند و بنه رواینت
تاریخ در اردو و دواتهای آنها اقوام مختلف ن،نش داشنتنه
اند اما عبداارحمان در پایان قرن نزده در پنیاینجناد دوانت
قومی شد ،با جنگ و خشونت ،اقوام دیگر را سرکوب کرد این
م،اع تاریخی را اگر از نظر سیر تغییر اجنتنمناعنی در ننظنر
بگیریم ،در آن زمان ناسیوناایسم در جهان جایگاه پیدا کنرده
بود شاهان و حاکمانی کنه در اینن دوره گنراینش شندیند
ناسیوناایستی پیدا کردند ،ی علت گنراینش آنهنا ،عنروج
ناسیوناایسم در ساح جهان بوده است
ناسیوناایسم قومی در افغانستان از آن زمان تناکنننون بنرای
ایجاد ی دوات قدرمند تالش کرده وای ناکام شده و بنرای
جامعهی افغانستان ع،ب ماندگی بار آورده است افغنانسنتنان
اکنون در قرن بیست و یکم از ع،ب ماندگی شدید اجتمناعنی
رنج میبرد این پرسش که چرا ناسیوناایسم قومی ننتنوانسنت

ی دوات فراگیر را بهوجود بیاورد ی دایل آن ،چند قومنی،
زبانی و مذهبی بودن جامعهی افغانستان است ی دوات -
ملت ناسیوناایستی با جامعهای ت قومی و زباننی ،خنوبتنر
ممکن است اما در افغانستان اقوام مختلف با زبان و مذهنب
مختلف وجود دارد اقوامی که جامعهی افغانستان را تشکیل
میدهند ،هیچ کدام از نظر جمعیت و توزیع زیست جغرافیایی
شرایط این را ندارد که بتوان برپایهی قومیت ،زبان ،مذهب و
دیگر مشخصات ،ی دوات ناسیوناایستی را بنهوجنود آورد
علت مهم دیگری این ناکامی ،ماهیت ناسیوناایسم افنغناننی
است که ع،ب مانده و از ی جامعهای قبیلوی منتنواند شنده
است افغانستان تا زمان حاکمیت حبیب االه خان و امان االه
خان ،در اوایل قرن بیستم میالدی ،ی جامعهای بیگاننه از
تمدن مدرن بود
امان االه خان پس از رفتن به اروپا ،با تنمندن سنرمناینهداری
آشنا شد و پس از برگشت به کشور ،به دنبال تغییر اجتنمناعنی
گردید؛ اما ع،ب ماندگی اجتماعی ،سبب شکست امان اانلنه
خان و س،وط اواین دوات ناسیویاایست نوگرای وی گنردیند
شاهان و زمامدارانی که پس از امان االه تا دههای موسوم به
"دههی دموکراسی (  " )۸۰7۲ -۸۰9۲حناکنمنینت کنردنند،
مستبد ،محافظهکار و عشرت طلب بودند و کناری را بنرای
تغییر در جامعه و پیشرفت اجتماعی نکردند
ناسیوناایسم قومی در افغانستان از دو زمینه رشد کرده است،
ی زمینهی آن حاکمیت تاریخی قومی بنوده کنه از زمنان
احمدشاه ابداای آغاز شده و همهی زمامدان و حناکنمنان از
ی قوم بوده و با تسلسل حاکمیت را در دست داشته اند و در
نتیجهی این فرایند ذهنیت برترطلبی را آفرینده شنده اسنت
دیگری ناسیوناایسم قومی از میان اقوام محروم بوده کنه در
ت،ابل به این جریان و هژمونی طلبیتباری ،قرارگرفته است و
با داعیهای قومی ،در م،ابل ناسیوناایسم حاکم ،مناناانبنهی
مشارکت در قدرت و عداات اجتماعی را دارد هر دو نوم اینن
ناسیوناایسم قومی است در میان چپ گرایان ،اینبنرالهنا و
اسالم گرایان وجود دارد از از دههی شصت و هفتاد میالدی
که احزاب اسالمی و چپی بهوجود آمدند ،ناسیوناایسم قومنی
در میان این احزاب وجود داشته و سبب چند پارچگنی آنهنا
گردیده است
گرایش ناسیوناایستی_ قومی در میان چپیها در دو گنراینش
اینینستی و مائوئیستی وجود داشتنه اسنت و ین عنامنل
شکست جنبش چپ همین بیماری بنوده کنه آرمنانهنای
سوسیاایستی و چپی را تحت شعام قرار داده است دیدیم کنه
پس از خروج نیروهای شوروی ،حاکمینت سنینزده سناانهی
حزب دموکراتی خلق فروپاشید بخشی از رهبران احزاب و
کادرهای سیاسی و نظامی آنها بنه احنزاب اسنالم گنرای
ناسیوناایست قومی ،پیوستند هم نان این بیماری در منینان
مائوئیستها و سازمان دموکراتی نوین ،در زمان حیات اکرم

یاری ،برادران محمودی و دیگر رهبران شعلهی جاوید ،سبب
انشعاب اینن جنرینان گنردیند مناناانبنات و آرمنانهنای
سوسیاایستی و مبارزات طب،اتی را زیرتاثیر قرار داد
ناسیوناایسم قومی در میان احزاب اسالمی ،تکنوکنراتهنا و
ابیرالها بیشتر ،از چپیها وجود داشته و دارد که منثنال آن
جنگهای داخلی و قومی ،پس از س،وط حاکمینت خنلنق و
پرچم در کابل و سراسر افغانستان است که این احنزاب را در
م،ابل هم قرار داد و سبب ویرانی کشور و اختالفهای شدیند
قومی و قساوتهای نژادی گردید طاابان ی جریان ع،نب
گرا و متحجرتر مذهبی است رهبران و خواستگاه اینن گنروه
بیشتر از گروههنای دینگنر ،تنبناری و منذهنبنی اسنت و
شاخصهای ی گروه ناسیوناایست مذهبی و قومگرا را دارد
قومگرایان فاشیست به خاطر همین ،از آغاز پیدایش این گروه
هر گرایش سیاسی ،ایدیواوژیکی که داشته و مربنوط بنه هنر
طب،های اجتماعی که بوده اند ،با طاابان تمایل و پیوند خود را
نشان داده اند و عملکرد این گروه را با توجیههاینی تن،ندینس
کرده /میکنند هرگاه خاری از دست دادن منافع و قندرت
سیاسی شان ،پیش بیاید از طاابان برای اهداف ناسیوناایستی
شان ،استفاده میکنند
پس از س،وط حاکمیت طاابان در سال  ۳۹۹۸در آانمنان،
”کنفرانس بن“ برگزار شد در این کنفرانس ،رهبنران احنزاب
جهادی و تکنوکراتهای قوم گرا ،برای ایجاد دوات و پناینان
اختالفات قومی ،سهمیه بندی مشارکت در قدرت را بر اساس
قومیت مارح و تصویب کردند که نتیجهی آن جدال و تننش
بر سر ت،سیم قدرت و اختالفات قومی است
حکومت حامد کرزی نمونهی کاملی از ی سیستنم قنومنی
بود که سران و رهبران قومگرا در آن ن،ش داشتننند و بنرای
حفظ منافع و قدرت شان بازار قومگرایی و ناسیونااینسنتنی را
گرم میکردند کرزی با طاابان بهعنوان ی گروه تروریستنی
و متحجر مبارزه نکرد و حتا اتهامی مارح است که این گنروه
را حمایت نیز کرده است
اشرف غنی احمدزی در نتیجهی ی انتخابات پنرتن،نلنب بنا
زمینهسازی حامدکرزی که رئیس جمهور بود ،به قدرت رسید
جنجال انتخابات  ۳۹۸1میالدی ،حکومت "وحدت ملی" را با
فشار امریکا وجود آورد این حکومت بیشتر از حکومت کرزی
طب،اتی و نمایندۀ رهبنران و تنکنننوکنراتهنای جنهنادی و

ابیرالهای قومگرا بود
اشرف غنی با شعار شایستهساالری و مبنارزه بنا تنینکنهداران
قومی ،به کرسی ریاست جمهوری رسید؛ اما در حکومت پنننج
سااهی مشارکتی او با عبدااله عبدااله ،چهرههای فاشنینسنت
قومی بیشتر در دوات استخدام شدند اشرف غنی هنرچننند
شعار " مشارکت در دوات را بنراسناس شنایسنتنگنی فنردی"
میدهد وای در عمل ،به این شعار صادق نیسنت و در پنننج
سال حکومت گذشتهاش شاهد تنشها وتننفنرهنای قنومنی
بیشتر بودیم
مخاافت با انت،ال خط برق  0۹۹کیلووات تنرکنمنننسنتنان از
بامیان و سهمیه بندی کانکور در این دوره صنورت گنرفنت
آقای غنی با آن که داعیهی ملی گرایی و شعار " افنغنانسنتنان
برای همهی افغانها" را سر میدهد؛ اما بنرای اینجناد ین
دوات و نظام شهروند گرا ،ناکام شده و کاری ننکنرده اسنت
ی علت شکست آقای غنی نادیده گرفتن واقعیت ساختاری
جامعهی افغانستان و تمایالت ناسیوناایستی او است
با ی نتیجه گیری میتوان گفت که ناسیوناایستم قومنی بنه
هرشکل ،گرایش و داعیهای که مارح شده ،برای افغانستان
اختالفهای اجتماعی ،جنگ ،ع،ب ماندگی و س،وط در کام
گروههای تروریستی ،قدرتهای خارجی و همسایهها را به بنار
آورده است ناسیوناایسم قومی ،تحجرگرایی مذهبی و ف،نر را
از میان جامعهی پشتون از بین نبرده است تاجین  ،هنزاره،
ازبی  ،ترکمن ،پشهای ،قزاباش ،نورستانی و سادات و بنا
ناسیوناایستم قومی ،به آرمان برابری و نبود تبعید ننرسنینده
اند
در نیم قرن گذشته در افغانستان ،ناسیوناایسم این جامعنه را
در قعر اختالفات قومی و ع،نب منانندگنی کشناننده اسنت
ناسیوناایستهایی که درپی هژمونی چندین سااه هسنتننند و
قوم گرایان و اسالم گرایانی که خواستار تشکیل جنغنرافنینای
سیاسی جداگانه اند هیچ کدام ،نتوانسته اند که مصدر تغییر و
پیشرفت شوند از دامن اسالم گرایی ،تروریزم و تحجرمذهبی
بیرون شده و افغانستان را بستر پرورش تروریزم ،منداخنلنهی
پاکستان ،ایران ،عربستان ،امریکا و روسیه سناخنتنه اسنت
ایبرالها و تکنوکراتها ،درکام امپریاایسم و نئوانینبنراانینسنم
قرارگرفته اند و چپ گرایان ناسیوناایست ،جنبش چپ را بدنام
و ضعیف ساخته اند
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پزشکان در خط اول مقابله با کرونا ،به فداکاری آنها ارزش دهیم
● پوهندوی دوکتور بسم االه شیوامل () MD,ph D
انتشار ویروس کرونا در جهان خار آفرین و مرگ آور بود کنه

ماس های طبی ،جراحی و خود ساخت از تکههای کتاننی،

حتی کشورهای پیشرفته با سیستم صنحنی مندرن بنرای

استفاده کنیم

م،ابله با آن به مشکل مواجه شدند

۳ن با مراعات فاصلهی  ۸،0تا  ۳متنری ،از آانوده شندن بنا

این ویروس در اواخر دسامبر  ۳۹۸۰با شینوم خنود زنندگنی

قاراتی که در هنگام عاسه و سرفه کردن خارج منیشنود،

انسانها را در جهان با دشواریهای جندی منواجنه کنرد و

خود و دیگران را محافظت کنیم و برای جلوگیری از اننتنشنار

عرصهی زندگی از قلمرو خانواده تا جامعه ،تنگ و تنننگتنر

کرونا موثراست

گردید در حاای که همه برای حفاظت از جان و زندگنیشنان

۲ن شستن دستها با آب و صابون و یا منواد ضند عنفنوننی

در قرناین خانگی رفتند ،پزشکان و کنارکنننان صنحنی در

کننده را باید فراموش نکنیم اگر دست ما را به دهن ،بینی و

سراسر جهان به مصاف این ویروس و بنرای ننجنات جنان

چشمهای ما بزنیم ،ویروس کرونا به بدن منا داخنل نشنود

انسانها قرار گرفتند

1ن از دست دادن ،درآغوش گرفتن و بنوسنیندن خنودداری

از آغاز آمدن ویروس کرونا تا حاال شمنار زینادی داکنتنران،

کنیم شیوههای جدیدی را برای ابنراز احسناسنات بنه کنار

نرسها و کارکنان صحی درکشور ما با فداکاری بیپیشننهای

بگیریم

که کردند جانشان را از دست دادند نه از آنها ت،دیر شده و

0ن تا حدی ممکن تالش کنیم در جاهایی که تنجنمنع افنراد

نه از رنج بازماندگان و خانوادههای شان کسی خبر دارد بعند
مرگ این عزیزان تنها با گفتن "روانش شاد و ینادش گنرامنی

صحی شان را حفظ کنند و در مبارزه بنا اینپندمنی کنروننا و

و توهین میشوند درحاای که میلیونها داار از طرف جهنان

باد!" و "اناااله و انااایه راجعون" ابراز تسلیت شده است

بحرانهای ناشی از آن ،برنامههای سنجیده شده داشنتننند

کم شد داکتران و کارکنان صحی ماهها بی معاش سپری

تمامی نهادهای دواتی و اجتماعی برای منبنارزه بنا کنروننا

کردند اگر در شفاخانههای دواتی و خصوصی از پنولهنای

موظف شده بودند اما در کشور ما رییس جمهور ،همکارانش

کم

شده وسایل محافظتی خریداری میشد و قانونی برای

و م،امهای وزارت صحت عامه بیخبنر از کنروننا،مصنروف

حمایت داکتران وجود میداشت ،جامعهای صحی این قدر با

قهرمان سازیهای شان بودند و با پخش تصاویر و نشر ارقام

خار کرونا درگیر نبود باید از رهبری وزارت صنحنت عنامنه

و آمارهای غیرواقعی وانمود میکردند که بهتر از کشنورهنای

پرسید که چرا آمار مرگ داکتران و کارکنان صحی بنینشتنر

همسایه عمل میکنند

است؟ هم مسلکان عزیزم! دوات توانمندی جنلنوگنینری از

در ابتدای شروم انتشار کرونا در افغانستان ،رهنبنران دوانت
مصروف چانهزنی برسرت،سیم قدرت بودند و اعضای پارامنان
سرگرم زدوبندهایی که چگونه ارتباطی با رهبران دوات برقرار
کنند هیچ کسی توجه چندانی به خارهایی کرونا نکردنند و
ً
مخصوصا برای یاری داکتران و تجهیز آنها که بتنوانننند بنا
ویروس کرونا خوبتر مبارزه کنند وزارت صحت عامه هنینچ

شیوم کرونا را ندارد باید متوجه خود باشید تنا از خنانر آن

برنامهای را اعالم نکرد که چگونه جان داکتران حفظ شنود

بر بنیاد گزارشها ،بیش از  19۹میلیون داار از کمن هنای

در این یادداشت ،بهعنوان عضوی از جامعۀ طبی افغانستان،

سازمان صحی جهان و کشورهای کم

کننده ،در ساخت و

به کمبودها و نارساییهایی که برای م،ابلنه بناکنروننا وجنود

ساز تعمیرها ،تبلیغات و خرینداری منواد غنینرضنروری کنه

داکتران و کارکنان صحی در آزمون بزرگ قرار گرفته اند و بنا

داده شند و در

از پرسنوننل

داشته ،میپردازم

زمینههای فساد را بیشتر کرد ،اختصنا

مصئوون بمانید

بیشتر باشد نرویم اگر نیاز بود باید فاصله  ۸،0تا  ۳متری را
در چهار طرف ما مراعات کنیم
 -9درجاهایی ضروری مانند پوهنتون ،مکتب ،تنظناهنرات،
محفل عروسی و دیگر مکان و همایشها ،رعایت فاصلنه بنا
افراد مهم است باید م،ررات و قانونی در این زمنینننه وجنود
داشته باشد و مراجع قانونی ،قانونی را بسازند
شاید بعضیها موارد یاد شده را پیش پا افتاده و بنیاهنمنینت
تل،ی کنند؛ وای برای م،ابله با کرونا ضروری بوده و تا ساختنه
شدن واکسین و دسترسی به آن ،تنها راه جلوگیری از گرفتنار
شدن به کرونا است و مجبوریم تمامی نکاتی که گفته شند را

خار بزرگ هم مواجه اند از دست دادن هر ی

عملی کنیم

نتیجه ،معلوم شد که از این مبلغ ،چنگنوننه حنینف و منینل

طبی ضربهی مهل

میلیونی صورت گرفت خانوادهی طبی ما به خناک و خنون

کشورما میباشد باالخره بحران کرونا به پایان میرسد؛ وای

نشستند و تاکنون  9۹داکتر ،نرس و کنارکنن صنحنی را از

فردا شهروندان نیازمند خدمات صحی اند تنا دینر نشنده،

دست داده ایم که حتی یاد بودی هم از این عزیزان صنورت

وزارت صحت عامه باید به مصنئنووننینت جنان داکنتنران،

کننده،درساختوسازتعمیرها،تبلیغاتوخریداری

نگرفته است در حاای که جنوامنع و کشنورهنای دینگنر از

شفاخانهها و مراکز صحی توجه کند همن نننان بنه پناس

هایفسادرابیشتر


موادهایغیرضروریکهزمینه

داکترانی که قربانی شدند ،تن،ندینرهنای سنتنرگ کنردنند و

ارجگذاری و فداکاری داکتران وکارکنان صحی که در جریان

کرد،اختصاصدادهشدودرنتیجه،معلومشدکهاز

خانوادهای شان را حمایت میکنند در افغانسنتنان چنننینن

مبارزه با کرونا جان باخته و قربانی میشوند ،باید ی

بنننای

برنامه هایی وجود ندارد

یاد بود ساخته شود

افغانستان مناسب نبود در ساختن شفاخانهی منخنصنو

هم مسلکانم عزیزم آرام بخوابید! در این سرزمین رهبنراننش

پس منظر اپیدمی کرونا قابل پیش بینی نیست با آن کنه در

تداوی کرونا در هرات که در پانزده روز اعمار گردید در توزینع

کهحتییادبودیهمازاینعزیزانصورتنگرفته

مصروف فساد اند؛ وای مردم میدانند کنه شنمنا چنه قندر

تعدادی کشورها انتشار کرونا کاهش پیدا کنرده اسنت؛ امنا

است.درحالیکهجوامعوکشورهایدیگراز

از نناننواینیهنا و

فداکاری بوده اید و چه ن،شی را در مبارزه با کرونا داشتهاید و

سخن از موج دوم آن سر زبانها است از جانب دیگر ،با آن

داکترانیکهقربانیشدند،تقدیرهایسترگکردندو

خریداری امکانات صحی برای شفاخانهها ،فسادهای بنزرگ

با حد اقل امکانات تا آخرین روزهای زندگی برای نجات جنان

که تالشهایی برای ساخت واکسین کرونا ،به شدت جرینان

صورت گرفت آن قدر بی برنامگی بود کنه بنه داکنتنران و

انسانها تالش کردید وقتی به تصنوینرهنای شنمنا خنینره

دارد هنوز موفن،نینت ننهناینی بنه دسنت ننینامنده اسنت

نرسها ماس  ،اباس های ایمنی ،غذای کافی توزیع نشند

میشوم میبینم که چه امیدی را بنرای کنارتنان و ننجنات

بنابهگفتههای سازمان صحی جهان ،تالشها برای ساختنن

به جان داکتران و کارکنان صحی اهمیت داده نشند وزارت

بیماران داشته اید

واکسین درکشورهنای جنهنان بنه شندت جنرینان دارد و

زمانی که ویروس کرونا در هرات شینوم پنیندا کنرد ،وزارت
صحت عامه شعار میداد که همهی امکانات و تدابیر را روی
دست گرفته ،وضعیت تحت کنترول است به عنننوان ین
پزش

و کارآگاه عرصهی بهداشتی ،کارها و اقدامناتنی کنه

این وزارت و دوات برای مبارزه با کنروننا اننجنام داد گنفنتنه
میتوانم ،معیوب و ناقص بوده است دیدیم که همه از باال تا
پایین دروغ گفتند و فریب میدادند و برنامههایی که در ننظنر
گرفته شد ،کاپی شده از جوامع دینگنر بنود کنه بنا شنراینط

 1،0کیلوگرام گندم و توزیع ننان خشن

صحت عامه استراتژی مشخصی برای مبارزه با ویروس کرونا
نداشت بعضی برنامههایی وجود داشت که موثریت چنداننی
نداشته است

شاید بگویند که داکتران بیاحتیاطی کردند؛ امنا شنمنا هنر

و جبران ناپذیر بر پیکر جامعهی طنبنی

امیدواریهایی وجود دارد که نتایج قابل قبول بدست بیاید

احظه با کرونا درگیر بودید ،باید از جان و محیط کاری شنمنا

تا ساختن واکسین ،تنها راه برای م،ابله با این ویروس ،تدابیر

محافظت میشد ماابق منشور سازمان صحی جهان ،بایند

ایمنی است که سازمان صحی جهان به آن توصیه میکند

کشورهای دیگر با رهبری ساام ،اقتصاد خنوب ،جنامنعنهی

محیط کار برای برای کارمندان صحی مصئوون بناشند در

نظم پذیر و مسئووالن نخبه و متعهد توانستند جان کارکنننان

افغانستان چنین نیست کارکنان صحی ،ات و کوب ،تح،ینر

۸ن با پوشیدن ماس

میتوانیم خود ،خناننواده ،دوسنتنان و

دیگران را از خار کنروننا دور ننگنهندارینم منیتنواننینم از

بربنیادگزارشیها،بیشاز06۹میلیوندالراز

کمکهایسازمانصحیجهانوکشورهایکمک


اینمبلغ،چگونهحیفومیلمیلیونیصورتگرفت.
خانوادهیطبیمابهخاکوخوننشستندوتاکنون

۹۰داکتر،نرسوکارکنصحیراازدستدادهایم

خانوادهایشانراحمایتمیکنند.درافغانستان

چنینبرنامههاییوجودندارد.هممسلکانمعزیزم
آرامبخوابید!دراینسرزمینرهبرانشمصروف
فساداند؛ولیمردممیداندکهشماچهقدرفداکاری

بودهایدوچهنقشیرادرمبارزهباکروناداشتهایدو

باحداقلامکاناتتاآخرینروزهایزندگیبرای
نجاتجانانسانهاتالشکردید.وقتیبه

شوممیبینمکهچهامیدی


تصویرهایشماخیرهمی
رابرایکارتانونجاتبیمارانداشتهاید.
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پدیداری پست مدرنیسم

● علی رضا کارگر

پست مدرنیسم واژهای ست ،غریب که هنوز جای پنای

در آینده هم خواهد بود از جمله کلیدیترین بحثهاینی

مناسبی در بین روشنفکران افغانستان مخصوصنا نسنل

که در اندیشه مارکس مارح میباشد " ح،ی،ت" است که

جدید باز نکرده است امروزه گاه گاهی این واژه بنر سنر

آنهم زادهی شرایط عینی و مادی جامعه است وای پست

زبانها جاری میشود که بیشتر نمایشی است ،اانبنتنه

مدرنیسم هم ح،ی،ت را منکر میشود و هم واقنعنینت را

کمتر کسی به خودش جنرات منیدهند کنه بنا پسنت

توهم میپندارد

مدرنیسم مواجه شود زیرا پست مدرنیسم نه ی
است و نه ی

سنبن

پست مدرنیسم "استثمار آینده است" و برای این استثمار

روش بلکه جریانی میباشد کنه در دهنه

از متنها بهره میگیرند مخصوصا در نشاننه شننناسنی

 ۸۰7۹در اروپا شکل میگیرد و به مرور زمان دامن خنود

مدرنیته با بهرهگیری از صنننعنت فنربنه شند و پسنت

را پهن میکند اینکه چرا پست مدرنیسم شکل گرفنت،

مدرنیسم با رسانهها ژان فرانسوا انینوتنار عصنر پسنت

سخن زیاد است وای دری ۀ پست مدرنیسم با فنردرینش

مدرنیسم را به نام "ساعت صفر" معرفی میکنند ینعنننی

نی ه گشوده شد و به دستانی چون مارتین هایدگر ،ژاک

عصری که تازه شروم شده ،عصری که در آن ارزشهای

دریدا ،ژان بودریار ،ژان فرانتسو ایوتار ،ری نارد اشنلنی،

مدرنیته وجود ندارد بلکه به ماقبل مدرنیته باید بازگشنت

میشل فوکو افتاد برخی از نظریه پردازان منیگنویننند

فرزندان مارکس و کوکاکوال بنایند بناهنم حسنابشنان را

پست مدرنیسم با این جمله نی ه شروم منیشنود کنه:

تصفیه کنند در غیر آن ،نوایبراایسنم بنا کنمن

"ح،ی،تی وجود ندارد ،ف،ط تعبیر و تفسنینر وجنود دارد"

مدرنیسم هر ایده ان،البی را به حاشیه خواهند برد ینکنی

می گویند این جملهی نی ه در واقع سنگ بننای پسنت
مدرنیسم را شکل میدهد اما اینکه اصول یا بنیاد پست

شدن با ایماژها (وانمود گرایی ،انگاره) به جای واقعنینت

دموکراسی بازدارنده ،حاکمیت بر رسانهها ،همان که منا

مدرنیسم چیست را باید نظر به پدیداری پست مدرنینسنم

 :1استوار کردن زندگی بشر بر شااوده ااگوسازی و مانند

میگوییم و نظامهای سلاه به این دغندغنه پنرداخنتنه

 :0اسننتننوار بننر بننیمننعنننننایننی

است) از تواید متن گرفته تا ااگوسازی برای زندگنی در

جستجو کنیم اساسا پست مدرنیسنم بنه عنننوان ین

سازی نه واقعیت

جریان بر علیه مدرنیسم شکل میگیرد ،گرچه واژههاینی

:9گوناگونی و کثرت گرایی

چون مدرن ،مدرنیته ،مدرنیسم هرکدام در زمنینننههنای
مختلف مفهنوم کناربنردی خنا

خنود را دارد وانی

مدرنیسم – استفاده این واژه با تسامح  -بنر چننند پناینه
استوار است :ع،النیت ،خرد ،تجربه علمی ،حن،نین،نت،
واقعیت ،اخالقیات و تاریخ هر ی

از واژه هایی که ننام

بردم برای مدرنیته با اهمیت است و پست مدرنیسم کمر
خود را بسته کرده تا تمام بنیادهای مدرنیسم را براندازد یا
به اصاالح در صدد واسازی است نه بنازسنازی بنلنکنه
دوباره سازی
پست مدرنیسم در صدد واسازی است یا ساخت گشناینی
یا شااوده شکنی پست مدرنیسم با هنینچ ارزشنی هنم
ارزش نیست بلکه خودش را بهعنوان ارزش منیپننندارد،
آن ه زمانی برای عصر روشنگری انن،نالب منحنسنوب
میشد برای پست مدرنیسم تمسخر حسناب منیشنود
آنچه در مدرنیته (ح،ین،نت ،اخنالق ،ارزشهنا ،عنلنم
تجربی ،واقعیت ،تاریخ ،آرمان ،انسناننینت ) اعنتنبنار
داشت برای پست مدرنیسنم بنیاعنتنبنار اسنت پسنت
مدرنیسم با بهره جویی از "متن" در صدد آن است که هر
پدیده یا تفکری را نسبی حساب کند اابته در مورد نسبنی
بودن هم سخن زیاد است وای میتنوان گنفنت نسنبنی
گرایی جوهرۀ اصلی پست مدرنیسم را تشکیل منیدهند
اومبرتواکو میگوید" :جهان همانند الیههای پیاز اسنت
که در نهایت هیچ میماند" برای این که موضوم ما بهتر
فهمیده شود الزم است که اصول پست مدرنیسنم را بنر
شماریم  :۸نسبی گرایی  :۳انکار واقعنینت  :۲روبنه رو

پسنت

ح،ی،ت قانعسازی افراد جامعه است متنهاینی کنه در

یکی از بزرگترین نظریهپردازان پسنت مندرننینسنم ژاک
دریدا میباشد ،وی بناورمننند اسنت کنه اینن جنهنان
فرجامش به "هیچ" ختم میشود ،نه تنهنا ایندههنا پنوچ
هستند بلکه واقعیتها هم تبدیل به ایماژ یا تصنور شنده
است وی میگوید :ن،اب برداشتن از چهنره اینمناژهنای
امروزی کاری است خارناک چرا کنه در ننهناینت اینن
واقعیت را آشکار میکند که پشت آنها چیزی نیست"
سوال عمده و اساسی ایناست که پست مدرنیسم را باید
جدی بگیریم یا اینکه به عنوان ی

جریان فکری ف،نط

ماااعه کنیم ،یا آیا باید به صورت جدی با این جریان بنه
م،ابله بپردازیم یا اینکه این نوم طرز تفنکنرات را بنایند
بپذیریم؟ ح،ی،تا پست مدرنیسم متعلق به سنرمناینهداری
پیشرفته میباشد سرمناینهداری کنه واننمنودگنراینی و
ایماژسازی را بهعنوان سنگ بنای راهبردی خود تعرینف
کرده است ،فرجام و زادۀ این ااگوسازیها چیزی نیست
به غیر از جامعه مصرفی ،جامعهای کنه تنکننناانوژی و
رسانهها آن را مدیریت میکند نه تنهنا کناالهنا و ننوم
مصرف را رسانهها و توایدات سهمیه بندی میکنند بلکه
نوم نگرش و انگیزش افراد جنامنعنه را هنم مندینرینت
میکنند دواتها و طب،ات حاکم برای این که بنتنوانننند
ب،ای خود را حفظ کنند ،به نحوی ایدههنا ،آرمنانهنا و
آرزوهای ان،البی را سرکوب ،کنترول و مدیریت میکننند
و این کار میتواند توسط رسانهها به بهترین شنکنل آن
صورت گیرد (درباب ایدئواوژی شندن رسناننههنا ننوآم
چامسکی به شدت نگران است و در کتابهناینی چنون

آن روح ،حیات ،خون ،اعتراض و سوال دیده نمیشود و
زندگی که در آن غیر از تواید و مصنرف دینگنر چنینزی
مشاهده نمیشود پست مدرنیسم در ح،ی،ت ی

ابنزار

بسیار خارناک به دست سیستم سرمایهداری پیشنرفنتنه
میباشد وقتی به اصول و مبنای پست مدرنیسم نگاهی
میاندازیم میبینیم که هیچ نوم باوری نسبت به جامعنه،
مردم ،عداات ،برابنری

وجنود نندارد بنلنکنه پسنت

مدرنیسم میگوید آنچه از مدرنیته برای ما باقی مناننده
همه حرفهای واهی و میان تهیست علی اصغنر قنره
باغی در کتاب "تبارشناسی پست مدرنیسم" مینویسد که
پست مدرنیسم همانند مرغی است که در عروسی و عنزا
مصرف همسانی دارد یعنی باید تالش کرد کنه بنا اینن
جریان مبارزه نمود ،زیرا این جریان هیچ بننینادی را بنر
نمیتابد در حاایکه جریانات و اندیشههای ان،نالبنی در
جستجوی ح،ی،ت ،آرمان ،برابری و عداات استند
امروزه پاسخ به هیاهوی پست مدرنیسم هم بر شانههای
جنبش سوسیاایستی سنگیننی منیکننند در غنینر آن
تفکرات مسموم کننده پست مدرنیسم همنه ارزشهنای
ان،البی و اصالحی را در کشتارگاه جامعهی مصنرفنی و
وانمودگرایی ،خواهند برد پست مدرنیسنم بنا تنارینخنی
شدن اندیشهها و جنبشهنای اجنتنمناعنی بنه شندت
ناسازگار است و حتی خود تاریخ را بر نمیتابد حاال آن که
اگر این فرایند را چهرهابدی و ازای بنپننندارینم بنه اینن
معناست که سرمایهداری زاده شراینط و شنینوه تنوانیند
نیست؛یعنی سرمایهداری از اول بوده و حاال هم هست و

از تاکتی های پست مدرنیسم به کناربنردن واژههناینی
چون "پایان ،مرگ ،فرجام " برای ایدهها و باورهناسنت
مثال فوکویاما پایان تاریخ را اعالن کرد ،اینوتنار نناقنوس
مرگ ایدئواوژیها را به صدا در آورد ،ژان بودریا از منرگ
واقعیتها سخن گفت ،روالن بارت مرگ مواف را زمزمه
میکرد ،مارک تیلور مرگ ااهیات را نجوا میکرد و میشل
فوکو مرگ انسان را
پست مدرنیسم در صدد این است کنه افنراد بشنری را
نسبت به موضوعات و واقعیاتی که ریشه در مننناسنبنات
اجتماعی -تاریخی دارد را بی تفاوت کند تا دیگر کسنی
در جستجوی ح،ی،ت ،واقعیت ،ارزشها ،اخالقینات
نرود نه تنها در مورد آنها فکر نکند بلکه در مورد وجنود
آنها و رسیدن به آنها هم ش

و تردید کنند بنه بناور

من سرمایهداری پیشرفته با بهرهگینری از رسناننههنای
جمعی فیسبوک را به بشر داده اسنت وانی بنوک آن را
گرفته است ،این عمل در تاریخ بیساب،ه نیست ،زمناننی
که نیروهای استعمارگری بریتانیا پای خنود را بنه قناره
آفری،ا گذاشتند به آن مردم کتاب (انجیل یعنی باورهنای
مذهبی) خود را دادند و زمینهای آنها را گنرفنتننند و
امروز دیده میشود که در قلب قاره آفرین،نا جنهنینلهنا،
کوهها ،جنگنلهنا ،رودخناننههنا بنه ننام پنادشناهنان،
فرماندهان ،سیاستمداران و اربابان سفیند پنوسنت ننام
گذاری شده است به طور نمونه جهیل ویکتوریا کنه در
بین سه کشور اوگاندا ،کنیا و تانزانیا منوقنعنینت دارد ینا
دریاچه آابرت که در بین کشورهای کنننگنو و اوگنانندا
موقعیت دارد یا دریاچه ادوارد

باید پست مدرنیسنم را

جدی بگیریم و بر علیه واژهها و عنبناراتنی کنه گنننگ،
بیمعنی و رازآاود است ،دست بنه افشنا گنری بنزننینم
مخصوصا در برابر تواید متن
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استثمار در رسانهها ،چرا خبر نگران گزارش نمیدهند؟
● نصرت اقبال

پس از س،وط حاکمیت طاابان که دو دهه از آن گذشتنه

شایق قاسمی  ،خبرنگاران پیشین تلویزینون خصنوصنی

است،دهها تلویزیون ،روزنامه و صدها نشنرینه اینجناد و

بنام میترا ،میگوید" :زمانی که در این تنلنوینزینون کنار

تاسیس شده است دوات همواره وجود تنلنوینزینونهنا و

میکردم پس از تغییرات در رهبری آن ،ین

روز فنردی

فعاایت خبرنگاران را مصداق تغییر در جامعه و حمایت از

که تازه به عنوان مدیر خبر استخدام شده بود ،وارد اتناق

آزادی بیان وانمود کرده است سازمانهایی حامی نظنام

خبرشد و بدون اطالم قبلی به خبرنگاران گفت که شنمنا

سرمایهداری ،از رسانههای خصوصی حمایت میکنند

دیگر با ما نیستید قرار است ما کارمندان جدید استخدام

روزنامهها ،تلویزیونها و نشریاتی که در این سنالهنا در
افغانستان ایجاد شده اند به سنه منننبنع وابسنتنه انند
تعدادی با پول کشورهای سرمایهداری ایجاد شده و اینن
نهادها با شعنار "دفنام از ارزشهنای دمنوکنراتنین

و

جامعهی باز" این رسانهها را تمویل میکننننند شنمناری

کنیم " به این سادگی ،من با شماری همکارانم که پانزده
نفر بودیم ،از کار اخراج شدیم طنبنق قنراردادننامنه بنا
تلویزیون باید ی

ماه پیش به ما خبر میدادند و همین را

هم نکردند مدیر خبر ی باره این تصمیم را اعالم کرد و
ما از کار برکنار شدیم"

تلویزیون و روزنامهها ،بنگاههای تبلیغاتی احزاب جهادی

این خبرنگار میگوید " :تلویزیون خصوصی میترا چنهنار

و قومی اند تعدادی تلویزیونها توسط سرمناینهداران بنا

ماه معاش ما را نیز نپرداخته بود وقتی منعناش خنود را

حمایت سرمایهداران خارجی تاسیس شده اند

مااابه کردیم ،مدیر خبر گفت :معاش تان را از رینینس

در تمامی این رسانهها ،نویسندگنان ،روزننامنهننگناران و
دانشجویان با کمترین ح،وق استخندام منیشنونند کنه

پیشین تلویزیون بگیرید این در حاای بود ،که قرار داد ما
با ادارهی تلویزیون ع،د شده بود ،نه ی

شنخنص ،کنه

 ۸رسانههای خصوصی به بهانهای کرونا ،رخصتی بدون

 ۸۹خبرنگاران و کارگران رسانهها ،شکایت دارند که در

معاش را برآنها تحمیل کرده اند

فصلسرما در اتاقهای سرد کار میکننند بنرای آنهنا

 ۲بسیاری رسانههای خصوصی حاضر نیستننند ،بنرای

وسایل گرما تهیه نمیشود

رئیس آن باشد"

کارمندانش سند تصفیهی ماایاتی بدهند

کارشان در آمد دیگری برای زندگی کردن ندارند در واقع

نی یا "نهاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای آزاد" که از

 1اکثر رسانههای خصوصی در قرار دادکاری شنان بنا

آنها مربوط به طب،هی کارگر اند که در رسانهها در بندل

نهادهای حامی خبرنگاران محسوب میشود با آن کنه

خبرنگاران ،درج میکنند که در صورت اخراج یا استعفنا،

نیروی کاری که میفروشند ،استخدام منیشنونند اینن

خبرنگاران از ن،د ح،وق شان و تخای رسانهها ،به این

خبرنگاران تا شش ماه دیگر نباید با رسناننههنای دینگنر

این مشکالت بزرگ در حاای دامنننگنینر خنبنرننگناران،

گروه ن،ش محوری را در اطالمرسانی ،مبارزه با فسناد و

نهاد شکایت می کنند ،این مسایل نه در گزارشهایش به

کارکنند

گراشگران وکارگران رسانههاست که آنها گزارش فساد

بازتاب واقعیتهای اجتماعی در افغانستان دارند اما بنه

عنوان چناانش خنبنرننگناری آورده منیشنود و ننه از

ن،ش ،کارکرد و مشکالتی که دارند توجه نمیشود

خبرنگاران ،حمایت میکند خبرنگناراننی کنه بنه "ننی"

اکثریت خبرنگاران و روزنامه نگاران ،به غینر از ننینروی

خبرنگاران و روزنامه نگاران در افغانستان ،با خانرهنا و
چااشهای بزرگی مواجه اند در بیست سنال گنذشنتنه،
دهها خبرنگار و فعال رسانهای بر اثر انفنجنار ،حنمنالت
انتحاری یا هنگام تهنینهی گنزارش ،زخنمنی شنده ینا
جانهایشان را از دسنت داده انند خنبنرننگناران و
کارمندان رسانهها ،تنها قربانی حنمنالت اننفنجناری و
انتحاری نمیشوند پوایس و م،امهای دوانتنی ننینز بنا
خبرنگاران خشونت میکنند این برخوردها و خشونتهنا
که خارج از رسانهها صورت منیگنینرنند ،بنازتناب پنیندا
میکنند اما در مورد اینکه ح،وق خبرنگاران پنرداخنتنه
نمیشود یا بدون دایل از کار اخراج منیگنردنند قنرارداد
کاری وجود ندارد و اگر وجود دارد عنمنلنی ننمنیگنردد

شکایت کرده اند ،آنها را به نادیده انگاری و سنازش بنا
رسانهها فراخوانده است قاسمی منیگنویند " :پنس از
اعالم اخراج ما از کار ،با دفتنر ننی تنمناس گنرفنتنینم
مسئوالن این نهاد ،ما را بهجورآمد کردن فراخواندند این
نهاد نه تنها در این مورد با ما همکاری ننکنرد ،بناری از
سوی ی

مسئوول حکومتی در والیت پروان انتوکنوب

به دفتر نی گزارش دادم اینبار ،مسئنوالن اینن ننهناد،
برایم گفتند :تو در پروان زندگی میکنی ،بایند اوضنام را
درک کرده و با مسئوالن کنار بیایی"

مشکالت مواجه بودهام خواستم به این موضوم بپردازم

اما گفت در موارد زیر در نهادی که کار میکند شکایت از

خبرنگار ،گزارشگر و تحلیل گر با ی

نانوشته شروم به کار میکنند اگر قرار داد کناری وجنود
داشته باشد ناقد و بدون ضمانت اجرایی است

نهادهای دوانتنی ،از رسناننههنای خصنوصنی اخنراج
میشوند
 7اکثر رسانههای خصوصی به خبنرننگناران دسنتنمنزد

خود بگذرم این موضوم و خشونتی که با من شده بود را

کسی که مدتها در خبرگزاریها ،کار کنرده ام بنا اینن

توافق شفناهنی و

 9خبرنگاران با فشار اشخا  ،نهادهنای بنینروننی ینا

 ۱رسانهها خصوصی خبرنگاران را بندون تنجنهنینزات

شماری م،امات ،باالیم فشار آوردند که باید از شنکناینت

مصاحبه کردم او خواست نامش درگزارش ذکنر نشنود؛

رسانههای خصوصی وجود دارد و ی

جمعی صورت گرفته است

اضافه کاری شان را نمیپردازند

خبرنگاران از این واقعیتها گزارش نمیدهند بهعنننوان

واقنعنینت اسنت

شده اند و در بسیاری موارد ،این بنرکننناری بنه صنورت

شدم و در فرماندهی امنیه والیت شکایت کردم در ادامه

هم نان با ی

این مشکالت در حوزه کنار خنبنرننگناران بنینشتنر در

 0خبرنگاران زیادی بدون دایل قانوننی از کنار اخنراج

کارشناس در ی

نهاد حامی رسناننههنا

ایمنی ،مانند جلی،هی ضد گلوانه و کناله اینمنننی ،در
مناطق خار برای تهیهی گزارش میفرستند
 ۰اکثر رسانهها معاش خبرنگاران و کنارگنراننش را در
زمانش نمیپردازند شکایتهایی وجود دارد که در برخی
موارد شش ماه ،ین سنال و بنینشتنر از آن ،حن،نوق
خبرنگاران و کارگران رسانهها ،پرداخته نشده است

طرف خبرنگاران رسیده است

خبرنگاران و کارمندانی که هنگام کار آسنینب جسنمنی
میبینند صاحبان رسانههای خصنوصنی بنرای تنداوی
آنها کمکی نمیکنند یعنی خبرنگاران بیمه ندارند

در نهادهای دیگر را منیدهننند و بنا کنارشنان سنبنب
تاثیرگذاری و تغییر میگردند؛ اما از فسناد در رسناننههنا
گزارش داده نمیتوانند و مشکالتی که دارنند بنه دانینل
بیکار نشدن یا حفظ روابط شان با صناحنبنان رسناننههنا
مارح نمیکنند در اینن منینان ،در شنمناره هنفنتنم
ماهنامهی اعتراض به این موضوم تحت عنننوان "رننج
مسکوت خنبنرننگناران و حنامنینان فنرینبنکنار آزادی
بیان"پرداخته شده است بشیر یاوری روزننامنهننگنار آزاد
نوشته است" :خبرنگاران در بدل کارشان در رسناننههنا،
دستمزد میگیرند و استثمارهم میشوند این گروه کارگر
اند با کارگران دیگر ،باید متحدانه از ح،وق شنان دفنام
کنند خبرنگاران و روزنامه نگاران ،بنایند اتنحنادینههنای
صنفی شان را بسازند و این اتحادیهها را خودشان رهبری
ّ
کنند با تشکل و قدرت بیشتر ،از ح،وق صنننفنی شنان
دفام کرده و موقف طب،اتی شان را در نظر بنگنینرنند بنا
تمامی کارگران در ی

صف در بنرابنر سنرمناینهداری و

استبداد آن ،مبارزه کنند "
این که خبرنگاران چه زمانی مشکنالت شنان را جندی
میگیرند و خود را بخشی از طب،هی گارگر میداننند در

ها،تنهاقربانیحمالتانفجاریوانتحارینمیشوند.پولیسو


خبرنگارانوکارمندانرسانه
ها،خارجازرسانهها


کنند.اینبرخوردهاوخشونت

هایدولتیباخبرنگارانخشونتمی

مقام
کهحقوقخبرنگارانپرداختهنمیشودیابدون

کنند.درمورداین


گیردوبازتابپیدامی

صورتمی
گردند.قراردادکاریوجودنداردواگروجودداردعملینمیگردد.


دلیلازکاراخراجمی
هاگزارشنمیدهند.


خبرنگارانازاینواقعیت

پیایجاد اتحادیههای صنفیشان خواهند شد؟ پرسنشنی
است که بهزودی پاسخ آن را نندارینم بنه دانینل اینن
واقعیت؛ که اکثریت خبرننگناران و روزننامنهننگناران بنا
محافظهکاری ،رنج و دشواریهایی میکشننند را قنورت
میدهند
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آرمان گرایی نیاز اساسی برای رسیدن به جامعهای مترقی است
حاال عصر امپریالیسم است و از عروج تکنولوژی و تسخیر طبیعت توسط انسانها افتخار میشود؛ اما تودههای جهان از فقر ،بیکاری،

صااح

جنگ ،مهاجرت و امراض همه گیری مانندِ کرونا رنج می برند .اعتراض داشتن و آرمانِ تغییرخواهی را ویژگی انسان این عصر و نیاز مبرم
برای نفی شرایط نامطلوب میدانم که با آن مواجه هستیم .ایدیولوژی حاکم جهانی و ایدیولوگهای آن ،این ویژگی را برای انسان محکوم
میکنند.

دوستی از من پرسید که شما بیشتر انت،اد میکنید و زیاد آرمناننی

نظام بورژوازی و ایدیواوگهای آن برای حفظ شرایط منوجنود بنه

میاندیدیشید که در شرایط امروز قابل تابیق نیست منن بنا اینن

یاوهگویی و چسپ زدن می پردازند مناسبات حاکم کنننوننی را در

گفتهی دوستم مواف،م که آرمان گرا هستم؛ وای باور من ایناسنت

جوامع و جهان ،مانند افالطون در عصر قدیم ،طنبنینعنی تنلن،نی

که پیشرفتی که ما امروز تجربه میکنننینم ننتنینجنهی منبنارزات

میکنند و فاصلهی طب،اتی و نابرابریهای اجتمناعنی را ازانی و

آرمانگرایان است که تالش و فداکاری کنرده انند بنا رژینمهنای

ابدی میگویند و این پندار دروغ را بهخورد انسانها ،میدهند

بردهداری ،شاهی ،ملکوک اااوایفی و انوام رژیمهنای تنوتناانینتنر

آرمان گرایی از آغاز زندگی اجتماعی انسانها وجود داشتنه اسنت

مذهبی و غیرمذهبی مبارزه کرده اند حاال که از دموکراسی و نظام

انسانها برای استفاده از طبیعت و بهتر ساختن شرایط اجتمناعنی

جمهوری سخن گفته میشود ،درگذشته هنمنینن دمنوکنراسنی و

و پیدا کردن راه حل برای مشکالت ،اندیشیده و تنالش را بنرای

جمهوری نیز ی آٰرمانی بیش نبود فیلسوفان منانرح از جنمنلنه

ایجاد ی

افالطون و ارساو ،مخااف سرسخت دموکراسی بنودنند و آن را

آرمان گرایان که خواهان تغییر وضعیت و مناسنبنات در جنامنعنه

حکومت عوام ااناس و غیر طبیعی میپنداشتند؛ وای به مرور زمان

بوده /استند ،در طول تاریخ و زمانهی ما مصدر تغییر شده /استنند

ادعای آنها باطل شد گذشنت زمنان و تنارینخ بشنری نن،نش

و دیدگاه اکثریت شان درست از آب در آمده است

آرمانگرایان را مهر تایید زده است به این داینل منن آرمنان گنرا

در شرایط کنونی اعتراض به وضعیت موجنود ،ین

هستم وداشتن آرمانهای بزرگ را ین

دنبای بهتر از دست نداده اند

ننیناز جندی

ننیناز منبنرم منیداننم

است ما با شعار ،استخاره و تحلینلهناینی کنه در رسناننههناینی

انسانهای پیشرو ،آزادی خواه و برابری طلنب ،بنا تنینوریهنای

بورژوازی میشود که مناسبات حاکم را ازای و ابدی منیدانننند بنه

رهایی بخش و آرمان گرایی که ضامن نجات بشر از ع،بمانندگنی

پیشرفت و آزادی نمیرسیم چنین دیدگاههایی کنوتناه بنیننناننه و

جهل و استبداد شود ،مخااف نیستند

محافظه گرایانه است با آن ممکن نیست که وضعیت ننامنانلنوب

شرایای که قرار داشتند ،توانا شدند ناتوانی برای تامین خوراک و

در عصر کنونی کمبود خوراک و منابع زیستی و رفناهنی نندارینم

حاال عصر امپریاایسم است و از عروج تنکنننوانوژی و تسنخنینر

کنونی در جهان و بهویژه در افغانستان تغییر کند با سازمانیابی و

منابع تنها مشکل انسانها در گذشته و حاال نبوده است مشنکنل

بزرگترین مشکل انسان امروز ،انحصار منابع زندگنی و غنارت آن

طبیعت توسط انسانها افتخار میشود؛ اما تنودههنای جنهنان از

آشنا شدن تودهها با ایدیواوژی و تیوریهنای رهناینی بنخنش بنه

بزرگ برای انسانها بیدادگری و استثمار توسط افراد و گروههناینی

است که کارگران و محرومان در تواید آن ن،ش دارند؛ اما این منابع

ف،ر ،بیکاری ،جنگ ،مهاجرت و امراض همه گیری ماننند کنروننا

جامعهی انسان محور و رها از هر نوم ستم و استثمار میرسیم بنه

بوده که رهبری جوامع و قبایل انسانی را به عهده داشته اند و با زور

در انحصار ی

طب،ه  ،سازمانها و افراد منربنوط بنه آن اسنت

رنج میبرند اعتراض داشتن و آرمان تغییرخواهی را ویژگی انسان

گفتهی یکی از رهبران و فعاالن کارگری " پیشروی قاعی جهنان

شان ،خوراک و منابع تواید شده را انحصار میکردند/میکنند کنه

اکثریت انسانها در جهان از گرسنگی ،کمبود منابع و امنکناننات
زندگی انسانی رنج منیبنرنند اگنر در گنذشنتنه،

این عصر و نیاز مبرم برای نفی شرایط نامالوب می دانم که با آن

حاصل پیشروی جنبشهای آرمانگرا و همه چیز خواهنی آنهنا

سبب جنگها و کشتار بوده /هستند انسانها که حاال به اینجنا،

الزم برای ی

مواجه هستیم ایدیواوژی حاکم جهانی و ایدیواوگهای آن ،اینن

بوده که در تاریخ وجود داشته است "

رسیده تغییرات زیادی را سپری کنرده انند ذهنن انسنان امنروز،

انسانها خود را از شرایط طبیعی و جبر طبیعت نجات داده اند و با

ویژگی را بنرای انسنان منحنکنوم منیکننننند ایندینوانوگهنا و

انسانها زمانی در مغارهها بسر میبردند و در جریان توایند و کنار

خالق و مبتکر شده و دانش فنی و تجربی آن نیز رشد کرده و بنه

اندوخته و خلق دیدگاههای جدید ،نظام بردهداری و فیوداانی را از

تیوریسنهای بورژوازی بنه دننبنال تسنخنینر سنینارات بنوده و

آموختند که ابزار بسازند ،دانش و درک شان ،با عمل و کار شنکنل

دنبال یافتن امکان زندگی در فضا و سیارات اسنت اینن تنوانناینی

بین برده اند ،حاال نیز این پتانسیل را دارند که با سنازمنانینابنی و

پارادایمهای علمی را میشکنند تا با پرادایم جدید بنینافنریننننند و

گرفت ،پیشرفت کرد و توانایی یافتند که از منابع طبیعی اسنتنفناده

انسان این عصر ،نتیجهی کار و خلق تیوریهای جدید عنلنمنی و

مااابات برابری خواهانه بر محور ن،ش طب،نات منحنروم بنهوینژه

بتوانند علم را وسعت بخشند و علوم طبیعی پیشرفت کنند کنه بنه

کنند و مغلوب شرایط طبیعی نشوند از تنارینخ زنندگنی انسنانهنا

فلسفی بوده و توانایی این را دارد که مغلوب شرایط طبیعی نشود و

طب،هی کارگر ،برای رسیدن به ی

جامعهی بهتر مبارزه و تنالش

نفع شان است؛ اما متاسفانه ،زمانیکه سخن از تغییر اجنتنمناعنی

میدانیم که دورههای طوالنی را نسلهای گذشتهای ما متناثنر از

دانش و تکنواوژی را پیشرفت دهد و با آن نیازهای زندگی خنود را

کنند تا استبداد و نابرابری نظام سرمایهداری نابود شود جامعنهای

یعنی تغییر در مناسبات تواید و توزیع منابع ،که بزرگتنرینن ننیناز و

حوادث و شرایط طبیعی بوده اند و توانایی این را نداشته اند کنه از

رفع کند

انسانی به مرحلهی جدیدی پیشرفت و تکامل برسد و آرمان نجات

راهکار برای رهایی انسان از ف،ر و نابرابری است ،به میان منیآیند

طبیعت استفاده کنند با درگیر بودن با نیاز زنندگنی و تن،نابنل بنا

از نابرابری ،ف،ر و محرومیت تح،ق یابد

ادامهازصفحه8دامریکااوڼاتومرستو۰۹بیوزلۍ...
ځیني هیوادوال د بیوزاو خلکو او دواتي ټیټ پوړو

شوي وي ،داسې دواتي چارواکي روزي چې یوازینی هنر

وي ،ټوانه به اه بیوزاۍ ،ظلم او ټوانیزو توپیرونو څخه

دي ،خپل قوت او رساات درک کړي ،خپلی ایکې

مامورینو ته د کوپون د ویش اړۍ د بیا پیلیدو وړاندیز

یې د بهرنیو مرستو جذبول دي ،دا ډول چارواکي او

ټوانې مادي او معنوي

پیاوړ کړي ،راپاڅیږي ،مبارزه وکړي او په بنسټیزه توګه

کوي یا داسې وایي چې باید هر والیت کې سیلوګانې

مشران د کورني تواید اوړواو او په ځان بسیا کیداو اپاره

توایدات ټول د همد

بیوزاي غوڅ اکثریت یعنې

د اوسني ناانساني نظم په بداواو سره د بیوزاۍ او اسارت

فعااه شي چې هم به خلکو ته کار او روزکار پیدا شي او

هیڅ ډول پالن نه اري ،نو ځکه همدا اوړپوړي چارواکي

کارګرانو ،بزګرانو او زیارایستونکو اخوا پنځیږي ،په

زنځیرونه اه خپلو السونو څخه وشلوي پرته اه د بله

هم به بزګران د خپل تواید پلوراو مارکېټ څخه ډاډمن

پخپله همد هیوادونو کی د نه پرمختګ او پراختیا د

طبیعي ډول دوی د همد ټواو توایداتو اصلي مااکان

الر نشته تش په نوم اصالحات او انډمهااې پروژ

اوسي نو په د توګه به زراعتي سکتور چې نږد اتیا

ستونزی یوه برخه بلل کیږي

دي او حق اري چې د خپل تواید په ویش او ګټې

هسې د خلکو په سترګو کې خاور شیندل او د خلکو

اخیستنې باند واکمني واري اما په طب،اتي ټوانه کې

تیر ایستل دي اوس یې وخت رارسیدای چې خل

د

دا هرڅه سرچپه دي ،هغوی چې کار او تواید کوي ،د

اوسنیو قومي او مذهبي مشرانو او ګوندونو په وړاند

تواید د حاصل څخه ورته ډیره اږه ونډه رسیږي ،خو

ودریږي ،د هغوی څخه خپل مالتړ پای ته ورسوي او

هغوی چې کار نه کوي ،د تواید د وسایلو د مااکیت اه

پرته اه مذهبي  ،سیمه ایزو ،قومي ،ژبني او نورو کاذبو

شامته نوي سلنه تواید ترالسه کوي په طب،اتي ټوانه کې

کرښو څخه ،طب،اتي کرښه د خپل قضاوت ،مالتړ او

 ۰۰سلنه بیوزاي وګړي نور هم بیوزاي کېږی او یو سلنه

مبارزی اساس وګرځوي

سلنه خل

په کې بوخت دي ،وده او پرمختګ وکړي

اما اوسنی دوات چې د مجاهدینو او اویدیځ پلوه
ټیکنوکراتانو څخه جوړ دی ،کوپون او کوپراتیفونه
کمونیستي نوښتونه بواي که څه هم ،دواتي کارمندانو ته
د کوپون ویش مخکې د خلق او پرچم حکومت څخه ،د
ظاهرشاه د پاچاهۍ په مهال پیل شوی وو خو د اسالمي
بنسټپال برهان اادین رباني د حکومت په مهال اغوه
شو د اقتصاد استاذ حسن روحاني وایې چې هغه
هیوادونه چې د بهرنیو مرستو په خوړاو باند روږدي

نوموړی زیاتوي :په افغانستان کې داسې پروګرامونه اکه
ملي دسترخوان ،د وارداتي بریښنا او تیلو څانګو کې
پانګونه ،او په وروستیو کلونو کی د بنسټیزو پروژو په برخه
کی پانګه نه اچول هغه بیلګې دي چې ښیې د بن
کنفرانس څخه وروسته د افغانستان د بنسټ ډبره په
وخت تیرونې او بهر پسې تړاتیا باند ایښودل شو ده
ف،ر او بیعدااتي د خصوصي مااکېت او طب،اتي نظام
ښکارند دي تر هغه چې خصوصي مااکېت برالسی

کړیږي څرنګه چې د یو

شتمن او پانګوال الپسې پړسیږي او شتمن کېږي ښایې
چې بیوزاي وګړي ،کارګران او بزګران ،ځوانان او ښځې
چې د اوسنی نظام د نابرابرۍ ،ظلم او بیعدااتۍ قربانیان

تریبون »نه«به وضعیت موجود

ماهنامه

▪ اعتراض در افغانستان و خارج از کشور مشترک میپذیرید
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▪ ایمیلEteraz2020@gmail com :
▪ مراکز توزیع :شهر کتاب ،دفتر انجمن تح،ی،ات علوم اجتماعی وغرفههای روزنامه
فروشی در کابل و والیات شماره تماس ۹7۱۹۰۰۰۹۲۹ :
▪ تیراژه ۸0۹۹ :
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آزاد است آخرین مهلت ارسال ماااب برای چاپ در شماره بعدی ،بیست و پنجم
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دامریکااوڼاتومرستو۰۹بیوزلۍوزیږوله
● ناصر اویاند
د افغانستان ګوډاکي واسمشر اشرف غنی د جوالی

پروژه په څو السونو باند

میاشتې په  ۸۱نیټې "د ملي دسترخوان پروژ " د

وروستنۍ موسسه یې پلي کوي نو د اګښت پیسي یې9۹

پرانیستلو په مهال وویل چې په افغانستان کې  ۰۹سلنه

سلنه د تابیق څخه مخکې د نورو جیبونو ته تللي وي او

وګړي د بیوزاۍ تر کرښې الند ژوند کوي نو په د

پاتې  1۹سلنه پیسې ،بیا څه وااي ،اړوند سکتور ،سیمه ایز

اساس هوډ اري چې بیوزاو سره د مرستې ډګر ته

زورواکي او خپله پلي کوونکې موسسه ځانونو ته سپما

راودانګی او د هغوی السنیوی وکړي حکومت پالن اري

کوي او په پای کې  ۸۹نه تر  ۳۹سلنه پیسې په پروژه

چې د ملي دسترخوان پروژ د  ۳۱۲ملیون ډاارو بودیجی

واګول شي

اه الر  ۰۹سلنه اړینو خلکو ته د خوراکي توکو مرستې
وویشي

پلورالی شي ،چې کله

د افغانستان د اشغال او د امپریاایستي هیوادونو د مرستو
جاري کېداو سره سم ،د هیواد کې د کورنیو او بهرنیو

خو د افغانستان واسي جرګې د حکومت د ملي

شریکانو تر منځ د چور او فساد سیااۍ پیل شوه د فساد او

دسترخوان پروژه په غوڅ اکثریت سره رد کړه او هغه یې د

غال ک ه د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې اپاره د

بیوزاو په ګټه ونه ګڼله هغوی د حکومت په تیرو څو

امریکا د څار ادار په راپورونو کې په زرهاو ملیونو ډاار

میاشتو کې د فساد او خیانت ډکو کړنو ته په کتو سره د

ښودل شو دی خو تر د مهال هیڅ کوم بهرنی او

ملي دسترخوان پروژه د خلکو تر نامه الند خپلو ګټو او

کورنی غل محاکمه شوی نه دی

غالو اپاره یو پروګرام وبللو د واسي جرګې دد پریکړ
په غبرګون کې امراله صااح په خپلې فیسبوک پاڼې کې
ټینګار وکړ چې واسي جرګه باید اه خلکو معذرت وغواړي،
ځکه چې د بیوزاو خلکو څخه ډوډۍ اخیستل "نه هنر دی
او نه میړانه" هغه په خپل یو بل پیغام کې کښلي چې "د
مجازي نړۍ نیوکه کوونکي د هیواد د بیوزاو خلکو
استازي نه دي"

د  ۳۹۸7کال په سپتمبر کې د بریتانیایۍ ډیلي میل
ورځپاڼې په ډاګه کړه چې د افغانستان پخواني واسمشر
حامد کرزي کورنۍ په ټوایز ډول  ۰۹ملیونه پونډه پانګه په
دوبۍ کې زیرمه کړ ده په  ۳۹۸9کال کې یو بلې
ورځپاڼې (پیپل ویت مني) د نړۍ د  ۸۹شتمنو سیاستوال
نومونه برسیره کړی وه چې په کې حامد کرزي اومړی
م،ام دراود د ورځپاڼې راپور ورکړی وو چې حامد کرزي

په داسې حال کې چې خپله بیوزایۍ خل  ،مدني ټوانې

په منځنۍ ک ې په کال کې  ۱۳ملیون ډااره عاید السته

او واسي جرګه د ملي دسترخوان پروژه ،بې اغیز او د نه

راوړي او شاوخوا  ۳10ملیون ډااره پانګه اري همدا خبر

پلي کېدو غوښتونکي دي او پر ځای یې د بنسټیزو او

یو انټرنیټي شبکې (میډیا میس) هم تایید کړی او وایي

اوږدمهااو پروژو ایوااتیا اري ،اما حکومتي چارواکي او

چې د واسمشر کرزی شخصي شتمنی  ۳10ملیون ډااره

نړیوال بان

دد بې ګټې پروژ په پلي کېدو باند

ټینګار کوي د نړیوال بان

او نورو مرستندویه هیوادونو

مرستي او پروګرامونه نه یواز دا چې اغیزمنې او ګټور
نه و بلکې د خلکو امنیتي ،اقتصادي او ټوانیز وضعیت
یې الپسې خراب کړ په خپله د نړیوال بان

د راپورونو

ماابق په  ۸۲۰۸کې د ف،ر ک ه  ۲۱سلنه وه او په ۳۹۸7
کې  00سلنی ته اوړه شوه او اوس په  ۳۹۳۹کې 7۳
سلنې ته ورسیده خل

نور په اصاالح په نړیوااې ټوانې

او حکومت باند اعتماد نه کوي او د هغوی طرحې او
پالنونه د هیواد او خلکو په زیان ګڼي په تیرو دوه اسیزو
کې چې کومې پروژ د بلیونونو ډاارو په اګښت سرته
رسیداي دي ،کېفیت یي ډیر ټیټ دی او ډیر ژر د ګټې
اخیستنې وړتیا اه السه ورکوي نړیوااو مرستندویو موسسو
او د هغوی افغان شریکانو تل اوټه ایښې او تیر شوي دي
د پانګوااۍ سیستم د آزاد بازار د پاایسۍ سره سم ،یوه

ده او هغه یواز د  ۳۹۸0مارچ څخه بیا د  ۳۹۸9مارچ
پور  ۱۳ملیون ډااره السته راوړي دي
د کرزي د حکومت د امنیت شورا سالکار ،سپنتا په خپل
کتاب (روایتې از درون) کې ایکلي دي چې د کرزي د
حکومت په مهال د  ۸1۹۹کسانو معاشونه قسیم فهیم ،د
 01۹کسانو معاشونه برهان اادین رباني ،د  ۲۹۹کسانو
ضیا مسعود ،د  ۸7۹کسانو سیاف ۸۲7 ،کسانو خلیلي ،د
 ۸۳0کسانو مح،ق او د  ۱7کسانو معاشونه محسني

ویر او محاکمي په اسهاو او سلهاو ملیون ډاار چور او

ملیون افغانۍ غال شو همدا راز د عامې روغتیا وزرات د

غصب کړل  ۱۹۹ملیون ډااره فاروق وردک د خیااو

کرونا سره د مبارز اپاره بهرنۍ مااي او تخنیکي مرستې

ښوونځیو په نوم ووهلې ،د کرزي کورنۍ او شریکانو یې

په بیساري ډول واوټلې د پژواک د خبري آژانس د راپور

چور کړ ،صدیق چکري د حاجیانو پیسې غال

اه مخې  ۲1د مصنوعي تنفس ماشینونه پاکستان ته

کړي ،د ملي دفام او کورنیو چارو وزارتونو قراردادونه اه

قاچاق او د  9۹۹زرو ډاارو په قیمت وپلورل شول ،د

فساد او بډو څخه ډک ول ،د عامه روغتیا وزارت هم د

ناروغانو څخه یې د اکسیجن بااونونه قاع او په اوړ بیې

خیاای کلینیکونو ،روغتونونو او پرسونل په راپورونو سره په

یې بازار کې وپلورل هغوی د ناروغانو خیاای ایستونه جوړ

سلهاو ملیون ډااره ډوب کړل همدا شان د ماایې وزارت،

کړل او مصارف یې تیر کړل او د روغتونونو د روغتیایي

هر یو بې حسابه پیسې

توکو په اخیستلو کې ښکاره فساد وکړ همدا یوه اونۍ

کابل بان

ګمرګونه او معدنونه او ښاروااۍ

مخکې د افغانستان سفارت په واشنګټن کې د

واوټلې او هضم یې کړ
د اشرف غني او عبدااله ګډ حکومت د کرزي د کرغیړن
حکومت اکۍ ده په د

حکومت کې هم فساد او

خیانتونه خپل اوج ته ورسیدل ،د فساد ضد مبارز
ادعاو  ،د اصالحاتو راوستل او د مجرمینو محاکمه کواو

ټاکنو کمیسیون ،کمیشنرانو معاشونونو کې هر یو ته د

ټواې ژمنې یې دروغ او "بې خریاه فیرونه" ول که د غني

میاشتې یو ا

افغانۍ زیاتې کړ  ،خو بل خوا د ملکې

 -عبدااله حکومت ،یواز د روان کال کړنو ته وګورو،

ټیټ پوړو کارکوونکو په ماکول کې هر یو ته یواز شل

جوتیږي چې چور او فساد خپل پړی شلواي دي او د

افغانې اضافه کړ !! په ماایې وزارت کې د یو بهرني

پوښتنې څوک نشته دی د کرونا مرض په پیل کې

سالکار میاشتنی معاش  1۸زره ډاار ورکړل شو او همدا

حکومت اه شرمه ډک په یو نوښت یې الس پور کړ چې

راز په اسهاو ملیون ډااره د ملي خاینانو او جنګي

اه مخې په کابل والیت کې ځینو بیوزاو کورنیو ته څلور

جنایتکارانو په م،برو واګول شول

نیم کېلو غنم وویشل کوم چې خل

حیران پاتی کړل

خوړل
حامد کرزي د خپل حکومت په مهال په زغرده اعالن

مصرف کړي؟ د روژ په میاشت کې بیوزاو کورنیو ته د

خو پیسې به بهر ته نه ایږئ او د هیواد دننه به یې اګوئ
دا په ح،ی،ت کې د حکومتي اوړ پوړو چارواکو او د
حکومت شریکانو اپاره د چور زنګ وه او هرچا پرته اه

ډاارو ورغوه!!
دا هرڅه په داسې حال کې کېږي چې د غني حکومت د

چې دا څلورنیم کېلو غنم چېرته اوړه کړي او څرنګه یې

کړی وه چې که هرڅومره چور او غال کوئ ،کوالی شئ

سفارتخانې یو نړیدای  7۹متره دیوال نږد په دوه ملیون

وچې ډوډۍ پروژه پیل شوه ،په د ترڅ کې نه یواز دا
چې ډیرو بیوزاو ته ډوډۍ ونه رسیداه بلکې د مستح،و
کسانو په ایست کې ټول نامستحق وایکل شول او په د
توګه یوازی په کابل والیت کې اه د پروژ څخه ۱۹۹

د حکومت او نړیوااو مرسته کوونکو هیوادونو د تیرو شلو
کلونو پروګرامونو ته په ځغلنده توګه کتو څخه راڅرګندیږي
چې هغوی دا ایوااتیا نه اري چې په افغانستان کې
بنسټیزی پروژی پلي شی او هیواد تر ډیره ک ه په خپل
ځان بسیا او د بیوزای او نا امنیو ک ه راټیټه شي
ادامه در صفحه 7

