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کربا سلطانی    

تعرض به کودکان محکوم است!
در جامعــۀ مذهــب زده و ســنت گــرا ی افغانســتان انــواع 
ــر کــودکان اعــال مــی شــود،از  خشــونت و تعــرض ب
تعــرض آشــکار جنســی گرفتــه تــا بــی حرمتــی وتحقیــر 
بــه صــورت عریــان ، ماننــد بچــه بــازی و پیــدو فیلــی و 
ســطحی شــمردن آزار و اذیــت کــودکان  درحــد شــوخی 

هــای روزمــرۀ خانــواده هــا .

قضایــای تجــاوز بــر کــودکان  را در افغانســتان از 
ــه  ــی ک ــای مدن ــاد ه ــا نه ــه ت ــی گرفت ــای دولت ارگانه
بــه گونــه یــی خــود را مدافــع حقــوق کــودکان و زنــان 
مــی داننــد هیــچ کــدام بــه طــور همــه جانبــه تعقیــب و 

ــد. ــرده ان ــوم نک محک

ــن  ــی ای ــد بپرســیم علــت چیســت؟ چــه عوامل ــا بای ام
فرهنــگ تعرض بــه کــودکان و نوجوانان  را درافغانســتان 
اشــاعه داده اســت؟ پاســخ معمــوال  فقــر و اعتیــاد 
اســت امــا فقــر بــه خــودی خــود ســبب تعــرض جنســی 
، بچــه بــازی و تجاوزمنــی شــود اگــر اعتیــاد را یگانــه 
عامــل مســاعد کننــدۀ ایــن جنایــت بــر شــاریم اســاس 
مســله بــررس مرشوعیــت بخشــیدن و عــادی ســازی این 
ــر  ــودکان دخ ــون ازدواج ک ــت همچ ــنیع اس ــال ش اع

ــام ازدواج دخــران بالــغ. تحــت ن

حــال بــا توجــه بــه فاکــت هــای پاییــن بــه عنــوان منونــه 
دیــده مــی شــود کــه تجــاوز بــر کــودکان چگونــه عــادی 

ســازی مــی شــود:

ــای  ــر ه ــا تی ــق ب ــط اف ــود فق ــک ب ــوا تاری ــوز ه »هن
ــواب  ــت در خ ــود، اکرثی ــده ب ــور رسخ ش ــگ ن کمرن
ــروی  ــروش نی ــرای ف ــاید ب ــد، ش ــرو بگیرن ــا نی ــد ت بودن
بــازوان شــان، جیــغ کــودک در کوچــه همــه را از خواب 
بیــدار کــرد، مــن هــم مثــل دیگــران بــرای روشــن شــدن 
مطلــب بــه دروازه دویــدم، کودکــی توســط مــادرش بــه 
بیــرون از در رانــده مــی شــد و کــودک فریــاد مــی زد کــه 
منــی روم آنهــا بــه مــن دســت درازی میکننــد،  مــادراش  
ــم،  ــم بخوری ــزی نداری ــچ چی ــدر لعنــت هی میگفــت: پ
بــه مــادر نزیــک شــدم و اول کوشــش کــردم آرام شــود 
بعــدش پرســیدم چــه قضیــه اســت بــا خشــم میگفــت 
پــرم در قالیــن بافــی کار میکنــد و دریــن روز هــا فکــر 
کنــم صاحبــکار بــه او دســت درازی کــرده و او ترســیده 

ــرود.  ــت و کار منی اس

مــادر حتــی از گفــن تجــاوز خــود داری میکــرد، گفتــم 
ــد،  ــش میکنی ــه رفتن ــرا وادار ب ــت، چ ــه جاس ــرس او ب ت
تــازه تــو هــم بایــد ایــن مســله را بــاز  خواســت کنــی، 
مادرگفــت خیــر ایــن بچه)پــر( اســت و اوتنهــا نیســت 
بچــه هــای زیــادی ایــن رسنوشــت را تجربــه کــرده انــد، 
اگــر او نــرود چیــزی بــرای خــوردن نداریــم. مــن حیــران 

مانــده بــودم کــه چــه بگویــم ؟«

ــی از  ــودک جزئ ــه ک ــاوز ب ــه تج ــی ک ــن معن ــن بدی و ای
ــه  ــت ک ــی اس ــی ی ــوق ارتجاع ــوژی ف ــفه و ایدئول فلس
ــش  ــد و برای ــی دانن ــخصی م ــت ش ــودکان را ملکی ک
ــی  ــودک م ــد، ک ــی کنن ــیم م ــوق ترس ــت و حق رسنوش
توانــد کارگــر شــود، کاالی جنســی واســباب لذتجویــی 
شــود، مــی توانــد بــه فــروش برســد ویــا درحملــه هــای 
انتحــاری ازاو اســتفاده گــردد. ایــن اساســاً بیگانــه گــی 
انســان ها را از خودشــان و همیــن طــور از یکدیگــر 
ــی از  ــدر جزئ ــان ق ــا ه ــای م ــد.  خانه ه ــاد می کن ایج

ــا. ــاده ه ــا و ج ــل کارم ــه مح ــد ک ــه گی ان ــن بیگان ای

  فاکــت کلیــپ هــای تصویــری  از ســید رحــان 
اســت، کودکــی کــه مایــِن جــا مانــده  از طالبــان  پایــش 

ــای مصنوعــی شــادمانانه  ــا پ را  ازاو گرفــت، رحــان ب
ــاگران  ــه متاش ــورد توج ــان م ــص رح ــد، رق می رقص
مدیــای ســبک بــورژوازی قــرار گرفتــه بــود؛ پول ســازان 
ــی  ــری م ــی از دیگ ــر یک ــن تصاوی ــش ای ــا در پخ مدی
خواســتند ســبقت گیرنــد تــا پــروژۀ پــر چربــی را نصیب 

ــود. ــده ب شــوند. همــه متاشــا گــر و الیــک دهن

ــر  ــا براب ــی و ن ــگ تحمیل ــک جن ــان در ی ــه رح اینک
ــام  ــه ن ــرای باشــندگان دوزخــی ب ــود ب ــوب شــده ب معی
افغانســتان عــادی شــده؛ و گویــا ایــن رسنوشــت طبیعی 
ــمت ٩٩  ــوارد درقس ــن م ــت. ای ــوده اس ــودک ب ــن ک ای
ــای  ــر جنگه ــا در گی ــر ی ــان فقی ــودکان جه ــد ک در ص

تحمیلــی صــدق مــی کنــد. کودکانــی کــه قبــل از تولــد 
ــاری  ــی و تب ــق قوم ــب و تعل ــیت، مذه ــان  جنس برایش
تعییــن مــی شــود و در متــام طــول حیــات  بــرای ایــن 
ــد  ــازه ندارن ــد و اج ــی جنگن ــی م ــا ی تحمیل ارزش ه
کــه خــود در مــورد حقــوق و موقعیــت خودشــان فکــر 
کننــد. چــه رازی عقــب ایــن همــه از خــود بیگانــه گــی 

ــه اســت؟ نهفت

خشــونت و ســوء اســتفاده از کــودکان و زنــان در جامعه 
یــی رشــد و منــو مــی  کنــد کــه در آن متامــی کــودکان 
ــی   ــی م ــی معرف ــیء جنس ــره ش ــور روزم ــه ط ــان ب و زن
شــوند،  اجتاعــی  کــه بــه طــور نظــام یافتــه بچــه هــای 
ــد  ــی  کن ــر م ــر را تحقی ــان فقی ــودکان و زن ــوان و ک نوج
ــت  ــی نیس ــچ دادگاه ــد. هی ــرار می ده ــتم ق ــورد س و م

ــه  ــول دار را ب ــد و پ ــردان قدرمتن ــی م ــل جنس ــه می ک
محکمــه بکشــاند. هــان طوریکــه جســم ایــن کــودکان 
و نوجوانــان و زنــان بــه کاال تبدیــل شــده اســت رابطــۀ 
جنســی هــم کاالیــی اســت کــه آزادانــه خریــد و فــروش 
و حتــی بــه رسقــت بــرده مــی شــود. مــردان تفنــگ دار، 
تریــاک فــروش ، غاصــب وجنــگ افــروز کنــرول کننده 
گان ده و شــهر هســتند ؛ هــر کــدام شــان »بــادی گارد« 
ــیندار  ــگ و ماش ــا تفن ــرده ب ــت ک ــی درس ــتۀ امنیت و دس

فرمــان مــی راننــد و چپــاول و تجــاوز مــی کننــد..

ــا اللــه  آنســوی محاربــه طالبــان مســلح مســلان کــه ب

و اکــرب رس مــی برنــد نیــز بچــه بیریــش دارنــد کــه ختــم 
ــت.  ــاری اس ــرای انتح ــا ب ــه ه ــتادن بچ ــتان فرس داس
ــی   ــام فعل ــدی نظ ــراد کلی ــر اف ــا پذی ــکار ن ــواهد ان ش
وقبلــی بــه صــورت برمــا و آفتابــی ويديوهــاى محافــل 

ــت.  ــود اس ــوب موج ــازی در یوتی ــه ب بچ

تجــاوز و خشــونت جنســی افراطی تریــن شــکل از 
ــن  ــل ابتدایی تری ــی کام ــت نف ــی اس ــه گ ــود بیگان خ
ابــراز  بــرای  انســانی  قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا 

همــدردی و احــرام متقابــل.

گــزارش هــای روزمــره از تجــاوزات بر کــودکان از داخل 
خانــواده هــا گرفتــه تا مکاتب و مســاجد شــواهدهولناک 
برمیــل جنســِی وحشــیانه ایســت کــه هــر روزدر جامعــۀ 

افغانــی رشــد و عــادی ســازی مــی گــردد.

عامــل اســاىس گســرش تجــاوز، بچــه بــازی و فرهنــگ 
ــای  ــاد ه ــام ونه ــل نظ ــع در داخ ــود ارادۀ قاط ــاد نب فس
مدنــی بــراى امحــاى ايــن پديــده اســت. ســاختار 
ــت از  ــوىن اس ــود معج ــام موج ــى نظ ــياىس فرهنگ س
ــى  ــگرايانۀ مذهب ــاى واپس ــده ه ــا و اي ــى ه ــام منف مت
ــزى  ــون گري ــك قان ــا ي ــراه ب ــه هم ــى ك ــنتى و قوم ، س
وحشــتناك گــره خــورده اســت. بنــا بریــن  زنــده بــودن 
ــه  ــات آن، خــود ب چنــن ســاختار ســياىس و امــرار حي
ــب  ــد وعق ــگ فاس ــن  فرهن ــرش چن ــۀ گس ــود ماي خ

ــردد. ــی گ ــده م مان

در بیــن هــزاران پــروژه ، مراکــز درمانــی و تدریســی پــول 
آور، منــی تــوان یــک مرکزبحــران تجــاوز یــا آمــوزش در 
مــورد ایــن فرهنــگ شــنیع در افغانســتان یافــت. کســانی 
ــه  کــه قربانــی تعــرض جنســی شــده اند، همــه در فکرب
ــتند ، در  ــن هس ــدن متجاوزی ــیده ش ــر کش ــل و زنجی غ
حالیکــه متجاوزیــن خــود دارنــده گان ایــن غــل و زنجیر 

انــد .

 امــا بــرای ریشــه کن ســاخن متامــی اَشــکال خشــونت 
ــۀ  ــه  جامع ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــا ه ــد ب ــا بای ــی، م جنس
بهــر مبــارزه کنیــم، مــا بــه صــورت انفــرادی می توانیــم 
بــه فرهنــگ تجــاوز، تفنــگ و قــدرت ســاالری و 
ــم  ــن ه ــم و چنی ــت رد بزنی ــه  دس ــازی در جامع ــه ب بچ
ــارهای  ــم فش ــرد منی توانی ــوان ف ــه عن ــا ب ــم. ام می کنی
فرهنــگ رشــد دهنــده و ابــزار تقویــت کنندۀ ایــن فرهنگ 
شــنیع را ریشــه کــن کنیــم  چنین چیزی مســتلزم جنبشــی 
بــرای تغییــر اســت کــه در بســراش مــردان و زنــان آگاه 
طبقــه کارگــر بــرای بــه چالــش کشــیدن حاکمیت فاســد 
ــد  ــن فراین ــد و در ای ــکا کنن ــم ات ــه ه ــد ب ــود بتوانن موج

بیاموزنــد کــه ارزشــی برابــر بــرای هــم قائــل باشــند.
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اعتراض تربیون »نه« 
به وضعیت موجود

توهم حل مشکالت 
اقتصادی- اجتماعی نسبت به 

دولت ها! 

سخن نخست 2

کارگران
 افغانستان 

 زیر چکمۀ سرمایه  

ــت و  ــبات ثاب ــی مناس ــه داری »متام ــه رسمای در جامع
منجمــد، همــراه بــا زنجیــره تعصبــات و باورهــای باســتانی 

و قابــل احــرام از میــان می رونــد و متامــی نســبت های 
ــه ای  ــد، خصیص ــکل پیــدا کنن ــه ش ــش از آنک ــد، پی نوپدی
باســتانی بــه خــود می گیرنــد. هرآنچــه ســخت و اســتوار 
ــدس  ــه مق ــی رود، هرآنچ ــوا م ــه ه ــود و ب ــت دود می ش اس
ناگزیــر  نهایــت  در  انســان ها  و  می گــردد  دنیــوی  اســت 
می شــوند تــا بــا رشایــط واقعــی زندگــی و مناســبات خــود بــا 

ــوند«. ــان، رو در رو ش ــان ش همنوع

ماهنامه



از  باتاقـی  در  جهـان  جمعیـت  دهـم  نُـه 
نابرابـرای هـای اجتاعی-اقتصـادی دم و بـاز 
برشیـت  تاریخـی  حافظـه¬ی  کنـد؛  مـی  دم 
بـه یـاد نـدارد کـه بـا وجـود داشـن ایـن همه 
امکانـات و مواهـب تولیـد شـده)فراورده ها و 
مـواد غذایی انبوه( بخش بزرگی از انسـان¬ها 
بـرای زنده مانـدن از حداقل امکانـات غذایی، 
درمانی و تسـهیاتی بهره¬یی نداشـته باشـند.  
اعتیـاد، بیکاری، جنگ، ناامنی، خشـونت، زن 
سـتیزی، کودک آزاری، تخریب محیط زیسـت 
و نابـودی نسـل موجـودات زنـده متاسـفانه از 
اسـت؛  مشـخصات اصلـی دوره¬ی کنونـی 
جهـان هیـچ گاهـی هاننـد امروز یـک چنین 
جمعیـت بزرگـی از حاشـیه نشـین هـا و زاغه 
هـای پیرامونـی کـه در آن¬هـا اثـر چندانـی از 
بـه خـود  را  نیسـت  انسـانی  زنده¬گـی  یـک 
ندیـده بـود؛ دقیقن که امـروز کـره¬ی ارض به 
سـیاره¬ی زاغـه نشـین ها مبدل شـده اسـت.

امـا اصـل مسـأله این اسـت کـه چـرا نابرابری 
هـا و شـکاف طبقاتی و فاصلـه¬ی بین ثروت 
منـدان و فقـرا سـیر نجومـی پیـدا کـرده و هـر 
روز بیـش از پیش در حال افزایش اسـت؟ اگر 
ایـن امـر جـزء داده های نظـام رسمایـه داری و 
مناسـبات بـرده گـی مـزدی اسـت، که اسـت؛ 
پـس دولـت ها چـه نقـِش در این میـان دارند؟ 
و اگـر هـان گونه¬یی که در گزارش اکسـفام 
آمـده اسـت امـروزه دولـت هـا بـه مثابـه ابزار 
سـیادت طبقاتـی همچنان عامـل اصلی ایجاد 
هرچـه  دهنـده¬ی  گسـرش  و  هـا  نابرابـری 
بیشـر شـکاف بیـن اکرثیـت نـادار و اقلیـت 
دارا اسـت؛ برای بیـرون رفـت از این وضعیت 
نباید چشـم امیـدی به دولت ها داشـت. چون 
دولـت هـای مـدرن نهـاد هـای برسـاخته¬ی 
نظـام رسمایه داری اسـت کـه بوسـیله¬ی آن، 
افـراد طبقـه¬ی حاکـم منافع مشـرک خـود را 
تضمیـن و صیانـت مـی کننـد؛ بنـا بـر ایـن در 
جوامـع طبقاتـی فـرض وجود دولـت های بی 
طـرف و خوش بینی نسـبت بـه تغییر وضعیت 
موجـود از جانـب آن¬هـا، آنهـم بـه نفـع انبوه 
تُهی دسـتان جامعـه، توهم و خوشـخیالی یی 

نیسـت. بیش 

حـال در افغانسـتان هـم هانند کل دنیـا نباید 
توهمی نسـبت به ایـن و آن بخش از بورژوازی 
داشـت؛  آن  از  بیـرون  یـا  و  قـدرت  در  چـه 
ناهنجـاری های اقتصـادی- سیاسـی و در کل 
غیـر متعارف بـودن جامعه در متـام زمینه ها و 
عرصه¬هـا نـه از نبود ایـن یا آن تیـم انتخاباتی 
در قـدرت بـل جزئـی از سـاختار نظـام نابرابر 
جهانی و بالتبع آن در افغانسـتان و کشـورهای 
پیرامونی اسـت. رسمایه داری حاکم در کشـور 
یـک رسمایـه داری پیرامونی و وابسـته اسـت؛ 
از آنجایـی کـه در کل دنیـا کشـتی دولت های 
رسمایـه داری در دل بحـران هـای سـاختاری 
نظـام بـرده گـی مـزدی بـه گل نشسـته اسـت؛ 
ایـن بحـران رسمایـه داری در سـطح  جهانـی 
در کشـور هـای بـا رسمایـه داری وابسـته، نـه 
تنها در سـاختار هـای اقتصادی بلکـه در متام 
عرصـه هـای اجتاعی- سیاسـی نیـز خیلی به 
وضوح به چشـم می خـورد. از جنبه¬ی دیگر 
می¬تـوان گفـت کـه وضعیت متعارف نسـبی 
در سـاختار دولـت هـای امپریالیسـتی، ارتباط 
نزدیکـی بـا وضعیت غیـر متعـارف اجتاعی- 
اقتصادی در کشـورهای پیرامونی دارد. بیاری 
دموکراسـی، فسـاد اداری، بن بست نظام های 
انتخاباتـی، پیـدا شـدن رسو کلـه¬ی نیروهای 
بـه شـدت ارتجاعـی و ضـد زن، دامـن زدن به 
مسـایل قومی و تبـاری، جنگ هـای ارتجاعی 
بـا گسـرش پـروژه¬ی داعـش و... اینجـا و 
آنجـا همه اکـرثاً ریشـه در مرداب بحـران های 
سـاختاری نظام اقتصـادی رسمایـه داری دارد. 

بنابـر ایـن توقـع متعـارف سـاخن جامعـه و 
آنهـم  دولـت،  از  سیاسـی  اقتصـادی-  نظـام 
و  داری  رسمایـه  پیرامونـی  کشـورهای  در 
وابسـته¬ی مثل افغانسـتان سـاده لوحانه و هم 
زمان خوشـخیالی¬یی بیش نیست.جامعه¬ی 
برابـر و متعارف در افغانسـتان و رسارس جهان 
نیروهـای  در گـرو همبسـتگی هرچـه بیشـر 
مرقـی و تهـی دسـتان جامعه علیـه کل دولت 
هـای طبقاتی و مسـتبد اسـت. در واقع دولت 
به ارگان مسـلط بر جامعه تبدیل شـده اسـت؛ 
حـال مسـأله بـر رساین اسـت کـه ایـن »ارگان 
مسـلطه بر جامعـه« را با مبـارزه و اتحاد هرچه 
بیشـر نیروهـای پیـرشو و طبقـات فرودسـت 

»بـه ارگان یـک رس تابـع آن تبدیـل کنیـم«. 
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توهم حل مشکالت 
اقتصادی- اجتماعی 
نسبت به دولت ها! 

علی رضا کرگر

ــت در  ــر اس ــودن را به ــن و الزم ب ــکان داش ــوم ام مفه
ــم.  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــی م ــط اجتامع ــر رشای بس
اساســا مفاهیــم تنهــا بــرای ســخن گفــن نیســتند بلکــه 
بــه گفتــه هــگل دارای "روح تعمــق گــرا" هــم می باشــند. 
نظــر بــه پدیدارشناســی، مفاهیــم و واژه هــا همیشــه دارای 
ــم و واژه هــا در یــک  ــی مفاهی ــد، یعن خاســتگاهی بوده ان
زمــان و مــکان خاصــی بــار معنایــی متفــاوت داشــته و بــه 
ــم.  ــم ک ــا ه ــود و ی ــزوده می ش ــه آن اف ــا ب ــان ی ــرور زم م
دســتو دوتراســی  اساســا ایدئولــوژی را بــا همیــن مفهــوم 
)مطالعــه ایده هــا( درک می کنــد و اینکــه هــر واژه ریشــه 
ــا  ــن واژه ه ــان برای ــرور زم ــه م ــه ب ــمه ای دارد ک و رسچش
اضافــات ضمیمــه می گــردد و از معنــی اولیــۀ خــود 

ــد. ــه خــود می گیرن ــای دیگــری ب ــه و معن ــه گرفت فاصل

مارکــس در جایــی می نویســد: "بــرای رســیدن بــه 
بــا شــیوه  باشــد  امــکان داشــته  اگــر  سوسیالیســم 
ــر الزم  ــرد و اگ ــم ک ــن کار را خواهی ــز ای ــاملت آمی مس
باشــد از راه قهرآمیــز" )ارنســت فیــر و فرانتــس مــارک، 
ایــن عبــارت کوتــاه  مارکــس چــه می گویــد؟(. در 
امــکان داشــن الزمــه اش جامعــه ای می باشــد کــه اجــازه 
دســتیابی بــه منابــع قــدرت بــرای همــگان مهیــا باشــد در 
غیــر آن امکانیــت جــای خــود را بــه الزمیــت خواهــد داد. 
اساســا در طــول تاریــخ طبقــات حاکــم شــیوۀ مبــارزه را 
ــه ســخنان  ــۀ محکــوم از جمل ــه طبق ــد ن ــن می کردن تعیی
ــونت  ــاب خش ــه "انق ــت ک ــن اس ــن همی ــهور لنی مش
نیســت بلکــه پایــان دادن بــه خشــونت اســت". نلســون 
مانــدال در کتــاب خاطــرات خــود )راه دشــوار آزادی( 
اســتبداد  برابــر  در  کــه منی شــود  می کنــد  اعــراف 
فقــط بــا کلــامت وارد میــدان شــد "عــدم خشــونت یــک 
اســراتیژی بــود نــه یک اصــل اخاقــی و بنابراین اســتفاده 
از یــک ســاح بــی اثــر هیــچ پــاداش اخاقــی بــه همــراه 
ــتعامری  ــه داری اس ــام رسمای ــدارد" )ص 207(. در نظ ن
ــذال  ــه ابت ــا هــم ب ــه حداقــل می رســند و ی امکانیت هــا ب
در  الزمیت هــا  اســت  ممکــن  می شــوند.  کشــانیده 
نبــودن امکانیت هــا شــکل گیــرد بــه طــور منونــه مارکــس 
بــرای بــه قــدرت رســیدن پرولتاریــا فقــط نســخۀ انقــاب 
قهرآمیــز را پیشــنهاد منی کــرد بلکــه روش انتخابــات را در 
کشــورهای آمریــکا، انگلســتان و هالنــد ترجیــح مــی داد و 
بــاور داشــت کــه امــکان رســیدن بــه سوسیالیســم در این 
ــی ممکــن  ــات وجــود دارد ول ــق انتخاب کشــورها از طری
اســت در ســایر کشــورها چنیــن امکانیتــی نباشــد و الزما 
بایــد از مجــرای انقــاب بــه هــدف رســید. در افغانســتان 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، شــورای ملــی و شــورای 
والیتــی ماهیتــا هــامن امکانیــت بــرای رســیدن بــه یــک 
نظــام برابــر و عــادل گونه اســت ولی بــه ابتذال کشــانیدن 
ــت  ــدون شــک الزمی ــک ب ــن میکانیســم های دموکراتی ای

ــه همــراه خواهــد داشــت،  ــر متعــارف را ب رفتارهــای غی
ــه  ــه ب ــز متــرد وجــدان مندان ــه جــان رال ــه گفت زمانیکــه ب
ــرد  ــکل نگی ــه ش ــار جامع ــن رفت ــاختار بنیادی ــوان س عن
الزمیت هــا جــای امکانیت هــا را خواهنــد گرفــت، نبایــد 
ــل پیشــبینی  فرامــوش کــرد کــه الزمیت هــا هیچــگاه قاب
نیســتند. تعــارض بیــن واقعیــت و معقولیــت )آنچــه 
هســت بــا آنچــه بایــد باشــد( الزمیت هــا و امکانیت هــا را 
در برابــر هــم قــرار خواهنــد داد هربرت مارکــوزه در کتاب 
)خــرد و انقــاب( نقــل قولــی از هــگل دارد کــه می گویــد 
واقعیــت و معقولیــت در هــم تنیــده می باشــد یعنــی آنچه 
معقــول اســت بایــد واقعیــت هــم داشــته باشــد و هرآنچه 
واقعیــت اســت بایــد معقــول )عقانــی و خردگونــه( هــم 
باشــد. هــگل برعــاوه معقولیــت و واقعیــت بــر عنــر 
ــت  ــه واقعی ــا آنچ ــه آی ــد دارد و اینک ــم تاکی رضورت ه
دارد اساســا رضورت هــم دارد؟ عنــر "رضورت" از 
ــرد  ــه در خ ــد ک ــی می باش ــن واژه های ــه کلیدی تری جمل
ــی ممکــن  ــوان جســتجو کــرد. هــر الزمیت انقــاب می ت
ــت  ــرد، اگــر امکانی اســت براســاس رضورت شــکل گی
نتوانــد نیازمندی هــای جامعــه  را پاســخ گویــد رضورتــا 
عمــل خشــونت آمیــز الزم مــی شــود. اگــر سیســتم اجازۀ 
ــازه  ــه "اج ــد البت ــمول را نده ــه ش ــر و هم ــت براب فعالی
ــد اســت  ــز باورمن ــده اســت، جــان رال ــن کنن دادن" تعیی
ــه  ــودن متفــاوت اســت "ناگفت ــه ب کــه عدالــت از عادالن
ــن  ــرات ایــن ســاختار )ســاختار بنیادی پیداســت کــه تاثی
ــه  ــای جامع ــک از اعض ــر ی ــع ه ــر روی مناف ــه( ب جامع
چنــان ژرف و دیرپاســت کــه تحقــق عدالــت بــدون 
ــاب  ــه ای در ب ــت" )نظری ــن نیس ــودن آن ممک ــه ب عادالن
ــۀ  ــد زمین عدالــت ص 8(، اگــر سیســتم و ســاختار نتوان
ــت  ــورت الزم اس ــد در آن ص ــم منای ــا را فراه امکانیت ه
کــه برعلیــه آن شــوریده شــود.  نلســون مانــدال وقتــی کــه 
دیــد امــکان مبــارزه مســاملت آمیــز بــرای درهــم کوبیــدن 
آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی نــدارد ســازمان "نیــزه ملــت" 
ــه  ــر علی ــاد و ب ــود را ایج ــلحانه ب ــازمان مس ــک س ــه ی ک

ــارزه مســلحانه زد. ــه اقــدام مب دولــت دســت ب

اساســا الزمیــت پــی – پدیــدار امکانیــت اســت، یعنــی 
اگــر مبــارزات مســاملت آمیــز جوابگــو نباشــد خشــونت 
نتیجــه آن خواهــد بــود یــا بــه اصطــاح اگــر زبــان 
ــد  ــگ خواه ــان تفن ــد زب ــوان باش ــف و نات ــی ضعی مدن
ــد:  ــود می گوی ــات خ ــی در اعراف ــد، خرسوگلرسخ آم
ــاب  ــیدن و کت ــرم اندیش ــه ج ــراد را ب ــه اف ــی ک نظام های
ــد از آزاد  ــا بع ــد آنه ــکنجه می کنن ــی و ش ــدن زندان خوان
شــدن دیگــر کتــاب منی خواننــد بلکــه تفنــگ بــه دســت 
می گیرنــد. هامنطوریکــه ذات هســتی در پویــش و شــدن 
ــم  ــر ه ــراد ب ــای اف ــته و نیازه ــد، خواس ــل می یاب تکام
دگرگــون می شــود نــه تنهــا نیازهــای مــادی بلکــه واژه هــا 

و کلــامت و رفتارهــا هــم تحــول پذیــر هســتند بــه گفتــه 
ویــل دورانــت رفتارهایــی کــه زمانــی فضیلــت محســوب 
ــد  ــت خواهن ــه رذال ــل ب ــان تبدی ــرور زم ــه م ــدند ب می ش
شــد. آنچــه کارل مارکــس تــاش می کــرد انجــام دهد این 
بــود کــه پرولتاریــا را نــه بــه خاطــر فقــرش بلکه بــه خاطر 
آگاهــی از فقــرش برجســته منایــد، مارکــس بــر خــاف 
ارســطو و افاطــون کــه می گفتنــد بــرده بــودن و دهقــان 
بــودن امــر طبیعــی اســت بــاور داشــت کــه هیــچ نابرابری 
اجتامعــی طبیعــی نیســت بلکــه تاریخــی یســت و ریشــه 
در مالکیــت و شــیوه های تولیــد دارد، در وضــع موجــود 
ــی  ــد؛ برخ ــه رس منی برن ــر ب ــی براب ــان ها در موضع انس
ــد  ــازات طبیعــی و اجتامعــی ای برخودارن ــا از امتی از آنه
ــد و  ــان نیاورده ان ــه دستش ــتحقاق ب ــز از رس اس ــه هرگ ک
برخــی دیگــر از محرومیت هــای طبیعــی واجتامعــی ای 
رنــج می برنــد کــه سزاوارشــان نیســتند. مارکــس تــاش 
ــی  ــک رضورت معرف ــوان ی ــه عن ــاب را ب ــرد انق ــی ک م
ــت  ــه می گف ــود ک ــای خ ــی از رفق ــخ یک ــد و در پاس کن
مــا همــه انســان ها باهــم برابــر و بــرادر هســتیم ، مارکــس 
خشــمگین شــد و گفــت: " یــک رسمایــه  دار و اســتثامر 
گــر هرگــز منــی  توانــد با یــک کارگــر و اســتثامر شــونده 
برابــر و بــرادر باشــد". البتــه مارکــس هرگــز اصاحــات را 
فرامــوش نکــرد وی بــاور داشــت اگــر امــکان اصاحــات 
وجــود داشــته باشــد بایــد از آن اســتفاده کــرد و "هســتی 
کــه هنــوز هســتی نیافتــه )کمونیســم(" را تحقق ببخشــیم 
ــن اجــازه ای را  ــۀ حاکــم هرگــز چنی ــی متاســفانه طبق ول
نخواهنــد داد. امکانیــت، رضوریــت، الزمیــت و حتمیت 
انگارهــای تاریخــی و  بــه عنــوان  همــه را می تــوان 
اجتامعــی قلمــداد کــرد، زیــرا ایده هــا معلــول عینیت هــا 
و رشایــط مــادی زنــده گــی جامعــه می باشــند. فریتــس 
پاپنهایــم در کتــاب )ازخــود بیگانــه گــی انســان مــدرن( 
نقــل قولــی از فرگســون معــارص آدام اســمیت می نویســد 
ــهروندان  ــه ش ــاخته ایم ن ــرده گان س ــی از ب ــا ملت ــه "م ک
آزاد" )ص105(. حقیقتــا ایــن نقــل قــول واقعیــت جامعۀ 
ماســت کــه بــه هیــچ وجــه منی توانــد معقولیــت داشــته 
ــرای اولیــن  ــه گــی را ب ــه مفهــوم از خودبیگان باشــد، البت
بــار هــگل و فیختــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بیــان کردند و 
بــه بــاور هــگل تناقــض و ناهمخوانــی واقعیــت و ذهنیت 
زمینــۀ از خودبیگانگــی را برجســته می کنــد. مارکــس بــه 
ــر را  ــی تغیی ــد ول ــادار مان ــگل وف ــی ه ــه گ از خودبیگان
گــره کــور می دانســت نــه تفســیررا. امکانیــت در تئــوری 
مارکسیســم زمانــی تحقــق پذیــر اســت کــه ســاختارها و 
روابــط اجتامعــی مبتنــی بــر بهــره کشــی و ســودجویی 
نباشــد درغیــر آن حتمیــت هــر عمــل غیــر متعارفــی بــه 

عنــوان رضورت امکانیــت مــی یابــد. 
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زمانی کــه حــرف ازکارمی زنیــم؛ همزمــان پدیــدۀ 
دیگــری بــه نــام »کارگــر« بــه صــورت ناخــودآگاه در 
ذهــن مــان تداعــی می شــود. ایــن دو پدیــده الزم و 
ــن دو را از  ــوان ای ــی  ت ــد و من ــر ان ــک دیگ ــزوم ی مل
هــم جــدا تصورکــرد. هــر علــم و رشــته یــی از »کار« 
تعریــف منحــر بــه خــودش را ارائــه داشــته اســت. 
مثــاً مهندســی، طــب، اقتصــاد، حقــوق، سیاســت، 
جامعــه شناســی و... همــه اینهــا تعاریــف متفــاوت 
را ارائــه کــرده انــد کــه هــر کدامــش بــه نوبــۀ خــود 
ــر  ــرد. ه ــی ک ــرا نف ــوان آن ــی  ت ــت و من ــرب اس معت
ــه  ــی  ک ــادی ی ــر اقتص ــا غی ــادی ی ــت اقتص فعالی
ــر  ــاً تغیی ــوع کار " مث ــوده و در  موض ــه ب هدفمندان
در ارزش آن" تغییــری ایجــاد منایــد، کار نامیــده مــی 
ــک  ــه در فزی ــرد از کار ک ــف مج ــه تعری ــود، البت ش
ــر  ــوه ای ب ــه ق ــت ک ــود اینس ــی ش ــتفاده م از آن اس
جســمی عمــل منــوده و جســم را در جهــت حرکــت 
ــه محــل دیگــر انتقــال مــی دهــد.  ــوه از محلــی ب ق
مــن می خواهــم از بُعــد جامعــه شناســی پدیــدۀ 

ــم. ــرار بده ــی ق ــورد بررس »کار« را م

در رابطــه بــه کار دیــد گاه هــا وتئوری هــای متفــاوت 
إرائــه شــده کــه در برخــی از ایــن تئــور هــا کار منــاد 
ــوری  ــی از تی ــده.  بعض ــی ش ــه تلق ــی و پیرشفت ترق
پــردازان »کار« را منبــع تولیــد دانســته انــد ، امــا 
عــده  یــی از آنهــا کار انســان را خلــق فایــده دانســته 
ــه  ــان ب ــه را انس ــن، کار و پیش ــیس بیک ــد . فرانس ان
اضافــه ای طبیعــت تعریف کــرده) توســلی، 1390(. 
هــر نظریــه پــرداز از منظرهــای متفــاوت کار را مــورد 
بررســی قــرار داده وآن را یکــی از مزایــای اجتاعــی، 
ــه  ــن ک ــت. همی ــته اس ــادی دانس ــی و اقتص فرهنگ
ــودش  ــن خ ــت. ای ــد اس ــع تولی ــد: کار منب می گوین
یــک مبحــث اقتصــادی اســت و کار می توانــد 
ــر مســتقیم  ــه تأثی ــردم جامع ــه اقتصــاد جامعــه و م ب
ــد،  ــاد کن ــروت ایج ــد ث ــی توان ــد. کار م ــته باش داش
ولــی الزامــن ثــروت ایجــاد شــده توســط کار، 
ــده گــی کارگــر ایجــاد منــی منایــد.   بهبــودی در زن
کارگــر در جریــان کار نیــروی کارش را در برابــر مزد، 
بــه صاحــب کار مــی فروشــد. آن قســمتی از کار کــه 
ــات  ــردد، در اصطاح ــی گ ــروت م ــاد ث ــبب ایج س
اقتصــادی ارزش اضافــه نــام داشــته و بــه بــه رسمایــه 
دار تعلــق مــی گیــرد. همین طــور کار رابطــه ای 
ــف  ــر از تعاری ــر فرات ــت دارد. اگ ــا طبیع ــگ ب تنگاتن
ــت  ــا طبیع ــه کار ب ــم ک ــی بینی ــم م ــر کنی ــوق فک ف
ــودش  ــه کار خ ــزود ک ــد اف ــک دارد و بای ــۀ نزدی رابط
ــت  ــان و طبیع ــا انس ــش ب ــت و کن ــش اس ــک کن ی
ــد  ــی باش ــد مکان ــه بای ــا ک ــن معن ــه ای ــه دارد. ب رابط
ــد  ــا کنن ــۀ شــغل را مهی ــرای خــود زمین ــا انســانها ب ت
و بتواننــد از طریــق کار بــه زنــده گی شــان رس و 
ــد. اگــر تنهــا طبیعــت باشــد و انســان  ســامان بدهن
وجــود نداشــته باشــد اینجــا پدیــده  یی بــه نــام »کار« 
ــه صحراهــای خشــک و  هــم ناقــص اســت. اگــر ب
ــم  ــی می بری ــت پ ــه وضاح ــم ب ــگاه بیندازی ــر ن بای

کــه اگــر در ایــن صحــرای خشــک انســان ها باشــند 
ایــن  حتمــن زمینــه  ی شــغل مهیــا می شــود و 
ــا بــودن انســان رنــگ دیگــر بــه  صحــرای خشــک ب

خــود می گیــرد.

ــم کــه کار یکــی از پدیده هــای مهــم  ــا اینجــا دیدی ت
در یــک جامعــه اســت، و حــاال الزم اســت بدانیــم 
ــر«  ــام »کارگ ــه ن ــرد ی ب ــه ف ــن کار رضورت ب ــه ای ک
ــا  ــد و ی ــان باش ــکان دارد انس ــر ام ــن کارگ دارد. ای
ــک سلســله نورم هــا باشــد  ــد ی چیزهــای دیگــر. بای
تــا کار انجــام شــود و اگــر نــورم نباشــد کار فراینــد 
خــود را طــی نخواهــد کــرد و بــه شــکل راکــد 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــود ک ــی ب ــس کس ــد. مارک می مان
تحقیــق انجــام داد و کتاب هــای قطــوری هــم از 
خــود بــه جــا گذاشــت. وی بحــث متفــاوت از کار 
و طبقــۀ کارگــر ارایــه داده  و  میکانیســم اســتثار، و 
ــۀ  ــارزۀ طبق ــه و شــیوۀ علمــی مب ــدۀ ارزش اضاف پدی
ــح داده  ــه داری را توضی ــام رسمای ــه نظ ــر علی کارگ
ــی "  ــه گ ــود بیگان ــواع از خ ــل و ان ــت. او دالی اس
ــده ای کــه محصــول ذهــن و افــکار انســان هــا  پدی
بــوده و بعــد بــه مرحلــه یــی مــی رســد کــه کنــرول 
آنهــا را در دســت مــی گیــرد" کــه اولیــن بــار هیــگل 
بــا یــک روی کــرد ایــده آلیســتی بــه آن پرداختــه بــود، 
توضیــح داده و دالیــل آن را روشــن ســاخته اســت . 
ولــی بــا تآســف بخــش عمــده یــی از کارگــران هنــوز 
اســیر از خــود بیگانــه گــی انــد ، در آن زمــان کارگران 
ــال  ــد و در عین ح ــام می دادن ــاقه را انج ــای ش کاره
از مقــدار مــزدی کــه برای شــان داده می شــد بیشــر 
ــی  ــن بی عدالت ــس ای ــه مارک ــد. زمانی ک کار می کردن
گــی  خودبیگانــه  از  و  هــا  کارخانــه  صاحبــان 
ــن بی عدالتــی  ــه ای کارگــران را مشــاهده کــرد؛ برعلی
ــری  ــای کارگ ــتا جنبش ه ــن راس ــرد و در ای ــدام ک اق
ــود  ــری را بوج ــاد کارگ ــو داده و اتح ــمت وس را س
ــت  ــا و حرک ــاب ه ــه اعتص ــت ب ــران دس آورد. کارگ
هــای جمعــی زدنــد. مارکــس موضــوع خــود بیگانــه 
گــی را مطــرح کــرد کــه  یــک بحــث خیلــی پیچیــده 
اســت و نظــر بــه موضــوع تغییــر معنــا می دهــد. در 
ــا بی خــربی از  ــی هان ــه گ ــی لغــوی خودبیگان معن
خــود و ماحــول خــود اســت، امــا معنــی اصطاحی 
آن دررابطــه بــه کار کمــی متفــاوت بــوده واز آن 
ــوع  ــوان از دو ن ــی  ت ــوع م ــی رود، در مجم ــر م فرات
از خودبیگانــه گــی یــاد کــرد.  از خــود بیگانــه گــی 
فرهنگــی، از خــود بیگانــه گــی اقتصــادی، زمانی کــه 
ــم کــه در آنجــا  مــا در جامعــه  یــی زندگــی مــی  کنی
نــا بــه هنجاری هــای وافــری دیــده می شــود و 
ــه  ــت ک ــی نیس ــا کس ــد ام ــاد می زن ــی فری بی عدالت
ــان  ــۀ پای ــا نقط ــه هنجاری ه ــا و ناب ــه بی عدالتی ه ب
ــه  ــال گرفت ــر ب ــه نحــوی رسشــان را زی نهــد. همــه ب
و در صــدد پیــدا کــردن یــک لقمــه نــان انــد. همیــن 
در واقــع خــودش یــک نــوع خودبیگانــه گــی اســت. 
ــت  ــه وضاح ــران ب ــزد کارگ ــی در ن ــه گ خودبیگان
دیــده می شــود و پدیــد ۀ خــود بیگانــه گــی ازمنظــر 

مارکسیســم را مــی تــوان ایــن گونــه ســاد ه و خاصه 
ــا انکــه ســازنده گان متــام  ســاخت کــه کارگــر ان ب
ــتند ؛  ــرش هس ــی ب ــده گ ــایش زن ــاه و آس ــائل رف وس
ــوده   ــره ب ــی به خــود شــان از داشــن و متلــک آن ب
آنــرا بعیــد،  آرمانــی  و دســت نیافتنــی تلقــی منــوده 
ــرا  ــن درداده آن ــایی ت ــت و نارس ــن محرومی ــا ای و ب
ــن  ــف ای ــا تأس ــد. و ب ــی پندارن ــاد ی م ــی وع طبیع
ــفبارتر  ــب آس ــه مرات ــتان ب ــوم  در افغانس ــدۀ ش پدی
اســت، وشــوربختانه، کارگــران افغانســتان دارای 
انجمــن هــا و اتحادیــه هــای کارگــری قــوی نیســت 
ــا  ــی و ن ــده گ ــا در پراگن ــا و آنج ــفانه  اینج و متاس
ــه  ــت ک ــی اس ــط کاف ــد. فق ــه رس می برن ــی ب منظم
بــه اطــراف خــود نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه کارگــران 
رسمایــه داران،  رهــربان،  زیرچکمه هــای  چطــور 

ترافیک هــا و... لــه می شــوند؟ 

چنــد روز قبــل در یکــی از مناطــق شــهر کابــل 
ــی  ــد، ویک ــی رس ــروش م ــه ف ــنگ ب ــال س ــه ذغ ک
ــی از  ــدۀ یک ــال مناین ــن ح ــه درعی ــه داران ک ازرسمای
والیــات در پارملــان نیــز هســت،  آن منطقــه را مــال 
ــداران و فروشــنده  وملکیــت خــودش دانســته ازدکان
گان آن ســاحه بــه زور و جــرب بــاج مــی گیــرد  یکــی 
از راننــده گان  کامیــون هــا ی حامــل ذغــال ســنگ 
ــه  ــوط ب ــنگ مرب ــروش ذغال س ــر ف ــه خاط ــه ب را ک
ــود و از  ــد ه ب ــا آم ــه آنج ــران ب ــر از تاج ــی دگ یک
ــل"  ــاب وکی ــان " جن ــرای محافظ ــاج ب ــن ب پرداخ
ــن  ــال م ــب ذغ ــود صاح ــه ب ــده و گفت ــاع ورزی امتن
نیســتم، مــن فقــط  درایــور )کارگــر (هســتم و پــول 
ــد  ــل بای ــرم و وکی ــور ی خــود را می گی ــه ی درای کرای
بــا صاحــب ذغــال صحبــت کنــد ، بــه شــدت مــورد 
ــا  ــه منونه ه ــن گون ــد، از ای ــرار دادن ــوب ق ــت و ک ل
ــورد  ــر م ــا کارگ ــد ه ــه روز ه  ص ــت و هم ــم نیس ک
ــه  ــد. ب ــی  گیرن ــرار م ــه  داران ق ــت و آزار رسمای اذی
ــران را  ــه کارگ ــت ک ــی اس ــای نگران ــال، ج ــر ح ه
ــدم  ــه چن ــهروندان درج ــد و ش ــم می گیرن ــت ک دس
کشــور می پندارنــد. زمانی کــه کارگــران را درجــه 
ــی  ــدون شــک جــای  نگران ــد؛ ب ــدم حســاب کنن چن
ــه   ــد طبق ــم هانن ــران ه ــوربختانه، کارگ ــت. ش اس
حقیــر  و  پســت  را  خــود  هنــد  کاســت های  ی 
از  پایین تــر  کــه  می کننــد  فکــر  و  می پندارنــد 
ــن  ــر کامل ــن فک ــه ای ــتند. در صورتی ک ــران هس دیگ
غلــط اســت. در واقــع دیگــران هیــچ برتــری نــه تنهــا 
ــا  ــران تنه ــه کارگ ــد بلک ــران ندارن ــه کارگ ــبت ب نس

ــت.  ــه اس ــی جامع ــرشو انقاب ــروی پی نی

کارگــران افغانســتان نیازمنــد جــدی اتحــاد هــر 
ــان خــود  ــا از می چــه بیشــر طبقاتــی خــود اســت ت
رهربانــی بیــرون دهنــد، کــه از ایــن وضعیــت موجود 

ــد. ــران را برهانن ــود و دیگ خ
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بیــان زنــده گــی انســان هــای عــِر کنونــی از هــر رسی کــه 
نــگاه شــود بیــش هــر زمانــه ی دیگــر دچــار یــک پارادوکــس 
اســت؛ از طرفــی یقینــآ در پیرشفتــه تریــن دوره ی حیــات 
ــراورده  ــآ ف ــی  دقیق ــد اجتامع ــد تولی ــرار دارد؛ از بع ــود ق خ
هــای جدیــد بــا تکیــه بــر انقــاب دیجتالــی  پیــش از آن کــه 
هــوای بــازار را نفــس بکشــد کهنــه مــی شــود وســایل تولیــد 
ــی  ــوی جای ــازدم ن ــر دم و ب ــه در ه ــده ک ــی ش ــان انقاب چن
کهنــه را مــی گیــرد؛ ثــروث بــه مفهــوم کلــی مثــل پــول نقــد، 
فلــزات گرانبهــا، ســهام بــورس، منــازل تجارتــی و مســکونی، 
ــواد  ــن، م ــف، زمی ــاد مختل ــوژی در ابع ــین االت، تکنول ماش
اولیــه، داروهــای درمانــی، و هــر کاالی دیگــر در کشــور 
هایــی انبــوه شــده اســت؛ هیــچ زمانــه و زمنیــه ایــی را تاریــخ 
ــت و  ــی ، ظرفی ــدرت، توانای ــه  ق ــدارد ک ــان رساغ ن ــوع انس ن
ــی  ــد، زیبای ــرده باش ــد ک ــزان رش ــن می ــا ای ــان ت ــت انس خاقی
ــته  ــب گذش ــه عجای ــت ک ــده اس ــده ش ــان آفری ــای در جه ه
بــه پشــیزی نــزدش ارزش نــدارد؛ ســیاراِت دور و بــر زمیــن کــه 
چنــدی پیــش بــا منایــان شــدن اش در پهنــای آســامن، همــه  
تکریــم و تعظیــم مــی کردنــد حــاال بــه وســیله زمیــن نشــین هــا 
ــده  ــار زده ش ــدس اش کن ــه ق ــم هال ــِت ک ــده؛ و دس ــح ش فت
اســت. قــاره هــای کــه رس و تــه اش بــرای کســی معلــوم نبــود، 
امــروزه  دیگــر بــا یــک » کلیــک« همــه را در لحظــۀ کوتاهــی 
ــان  ــا، انس ــنجه ه ــن س ــن باای ــرد؛ بنابری ــل ک ــز و پ ــود گ میش
شــده رسور کل، و آقــای پیرامــون خــود. امــا از طــرف دیگــر 
ــا  دارد  ــت آدم ه ــدن اکرثی ــت و مت ــن پیرشف ــک چنی ــا ی ب
ــخ خــود را طــی  ــن دوره تاری ــن و پرآشــوب تری ــن تری خونی
ــران  ــن، بح ــای خونی ــگ ه ــر، جن ــنگی، فق ــد؛ گرس ــی کن م
ــوده گــی وحشــتناک آب و هــوا، رشــد  هــای ســاختاری، آل
ــاد  ــارۀ  بنی ــدن دوب ــزرگ ش ــف، ب ــاد مختل ــونت در ابع خش
ــی  ــی و زبان ــات قوم ــروج تعصب ــی ، ع ــی- مذهب ــای  مل گراه
ــر میکــروب  ، برگشــت بیــامری هــای قــرون پیــش، ظهــور اب
هــا، کاال شــدگی بــدن کــودکان و زنــان، فاجعــه بدنبــال فاجعه 
ــال  و  ــط ح ــرۀ مخط ــری از  چه ــی دیگ ــه بخش ــه و هم هم
ــت دارد »در  ــه برشی ــآ ک ــت. دقیق ــان اس ــی جه ــوال کنون اح
ــن  ــی ت ــد« یعن ــی کن ــی م ــکار{ زندگ ــض} آش ــک تناق دل ی
ــاردر جهــان و اکرثیــت دیگــر تهــی دســت  ــا و میلی چنــد آق
و بــرده مــزدی؛ ایــن نابرابــری و شــکاف کان بیــن طبقــات ، 
نــه تنهــا مانعــی بزرگــی اســت بــر رس تعریــف زندگــی جمعــی 
از همــۀ برشیــت، بــل عاملــی اصلــی اســت بــر همــه نــا 
ــز اجتامعــی؛  هنجــاری هــا در گســره زیســت مســاملت آمی
ــل تراکــم هــر چــه بیشــر  آری اوضــاع جهــان و کشــور بدلی
ــر  ــی جمعــی در دســت اشــخاص معــدود زی ــروت و دارای ث
ــی  ــت ب ــر و نهای ــدت نابراب ــه ش ــی ب ــت خصوص ــام مالکی ن
رحــم شــده اســت؛ بــد تــر از همــه بــا شــکل دهــی  مذهــِب 
سیاســی و ایجــاد پــروژه طالــب، داعــش، ســلفی، بوکــو حــرام 
ودیگــر گــروه هــای تروریســتی توســط بــزرگ تریــن قــدرت 
ــت  ــه وضعی ــت ک ــن اس ــرای ای ــی ب ــاش نهای ــا ت ــای دنی ه
ــال و طبیعــی نشــان داده شــود بلکــه  ــا کــه نرم ــه تنه موجودن
ــوا  ــه ن ــش ب ــم همی ــدی ه ــری ج ــِگ خط ــته از آن زن گذش
اســت،که اگــر شــام ایــن همــه نابرابــری، فجایــع،  گســردگی 
شــکاف هــای طبقاتــی و همــه مصایــب اجتامعــی  را قبــول 
نداریــد و بــر آن معــرض اســتید، پــس بــه زودی خــون آشــام 
هــای قــرون وســطا چــون طالــب، داعــش و ...از گــرده هــای 
ــید.  ــد کش ــواری خواه ــک س ــت و ی ــرن بیس ــن ق ــان در ای ت
ــت  ــر وضعی ــه ب ــی و ن ــای اعراض ــش ه ــان جنب ــن می در ای
موجــود همــزاد بــا تاریــخ طبقاتــی بــدون انــدک تریــن 
ــعه،  ــت؛ توس ــرده اس ــارزه ک ــه مب ــی  قاطعان ــره ای ــم و دله بی
ــرشی از  ــای ب ــتاورد ه ــه دس ــت و هم ــن عدال ــت، تامی پیرشف
ــه  ــت ن ــا اس ــش ه ــن جنب ــوق ای ــون و مخل ــش مدی ــه بی هم
زاده  و دادۀ حرکــت هــا و نیــرو هــای حفــظ وضــع موجــود.
ــرا  ــرصت آن ف ــش فـُ ــش از پی ــروزه بی ــم ام ــتان ه  در افغانس
ــر  ــه بیش ــر چ ــی  ه ــت آزاده و مرق ــه برشی ــت ک ــیده اس رس
در تشــکیات فراگیــر دور هــم آینــد و بــا خواســت هــای بــه 
پیــش و متمدنانــه بــر وضعیــت نابرابــر و ضــد انســانی موجــود 
ــدور از بردگــی  ــر و ب ــه، براب ــه یــک جامعــه مرف ــا رســیدن ب ت
مــزدی و تعصبــات قــرون و ســطایی پــی گیــر مبــارزه کننــد. 
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بیشـر از چهل سال از ظهور و حکم روایی بنیادگرایی) 
بنیادگرایی در شـکل جدیدش که در افغانسـتان و بقیه 
کشـورهای جهان جاریسـت( می گـذرد. ایـن رویکرد 
منبعـث از دین-اسـام روزی نیسـت که در افغانسـتان 
مکتـب نسـوزاند، خـون بچـه، زن و مـردی را نریـزد. 
شـهری را تخریـب و جمعـی را در سـوگ و ماتـم نـه 
نشـاند. تکفیـر، حـذف، تبعیـِض غیـر خـودی و... 
ماهیـت و عمل کـرد روزانـۀ  ایـن تفکـر انسـان کش و 
دیگر سـتیز اسـت. افغانسـتان در مرکز توجه این تفکر 
قـرار دارد و بیشـرین قربانـی را از مـردم افغانسـتان و 
خـاک افغانسـتان گرفتـه اسـت. در ایـن یادداشـت به 
رویکـرد تازۀ ما انصاری- فـرد متعلق به این طرز تفکر 
پرداختـه می شـود. فقط مجال ایـن را دارم کـه ادعاها، 
امـارت خود خوانده و کشـور خود سـاخت یک مای 
افراطـی را تجزیـه و تحلیـل و عواقـب اظهـارات او را 
بـرای زنده گی مسـاملت آمیز شـهروندان یک کشـور، 
وحـدت مذهبی، مدارا و تسـاهل و تسـامح اجتاعی 

را برجسـته کنم.

اسـتیم.  افغانسـتان  در حـال حـارض همـه  شـهروند 
دولـت  اسـت.  اساسـی  قانـون  دارای  افغانسـتان 
ضعیفـی روی کار اسـت. مـردم یـا بخـش زیـادی از 
مـردم افغانسـتان در برابـر طالبـان و دیگـر گروه هـای 
بـر رس کار حایـت  از دولـت ضعیـف  تروریسـتی 
می کننـد. مـا انصـاری هـم جز کسـانی اسـت که به 
ظاهـر از همیـن دولـت ضعیـف پشـتیبانی می کند. بر 
اسـاس توافـق شـهروندان افغانسـتان مجـری قانـون، 
تطبیـق کنندۀ قانـون، وضع کنندۀ قانـون، تعدیل کنندۀ 
قانـون... دولـت و بعضـی از نهادهـای دولتی اسـت. 
هیچ کـس حـق نـدارد و منی تواند بـدون اجـازۀ دولت 
کسـی را محاکمـه، زندانی و بازجویـی کند. هیچ کس 
حـق ندارد کسـی را محاکمۀ صحرایـی کند، هیچ کس 
حـق نـدارد بـا میل خـودش قانـون وضع کنـد و قانون 

خـودش را تطبیـق کنـد، حتـا ما انصـاری. 

وقتـی یـک بنیادگـرای مذهبـی در افغانسـتان مرتکب 
جنایـت ضد برشی می شـود، نسـل نو افغانسـتان، در 
دو صـف مقابـل هم قـرار می گیرند. مخالفـان دین بر 

بنیادگرایـی دینـی و گاهـی کلیـت دیـن را هـدف قرار 
می دهنـد و اتفـاق رخ داده را بـه دسـتورهای اسـامی 
ربـط می دهنـد. ایـن دسـته معتقد انـد که ذات اسـام 
همین اسـت کـه در خـاور میانه عمل می کنـد. معتقد 
انـد هرجـا اسـام حاکم باشـد نکبـت و فقـر و جنگ 
نیـز دوشـا دوش اش حضـور دارد. از آن طرف، جوانان 
دیـن خـو به جـای محکـوم کـردن عمـل تروریسـتی 
و بنیادگرایانـه فرصـت مـی یابنـد تا نسـل جدیـد و نو 
اندیـش را انـگ بـی دینـی و دیـن سـتیزی بزننـد. حتا 
بعضـی از دیـن ورزان علـت بنیادگرایـی اسـامی را 
تنـدروی بـی دین هـا و دین سـتیزی می داننـد. تا هنوز 
هیـچ تحقیق و بررسـی ای که نشـان بدهد چقـدر مردم 
افغانسـتان از دیـن پـدارن شـان جـدا شـده انـد انجام 
نشـده اسـت. ولـی کشـتار و خون ریـزی بنیادگرایـان 
توسـط  عمومـی  امـوال  چپـاول  و  چـور  اسـامی، 
چریک هـای جنگـی در دهـۀ هفتـاد و مهم تـر از ایـن 
پیرشف علم سـبب رهـا کردن و فاصله گرفن بخشـی 
از جامعۀ افغانسـتان از دین شـده اسـت کـه این نامش 

فـرار از دیـن اسـت نه سـتیز بـا دین.

نسـل آزاد اندیش جدید افغانسـتان دشـمن دین کسـی 
نیسـت. دشـمن مذهب، قوم، زبان و جنسـیت کسـی 
نیسـت. باور خودش را بـر هیچ کس تحمیل منی کند. 
وقِت دشـمنی ورزیدن با آیین، نژاد و فرهنگ کسـی را 
ندارد. از نظر این نسـل، مشکل افغانسـتان با در افتادن 
بـا دین و مذهب حل منی شـود. مسـوولیت این نسـل 
روشـنگری و آگاهـی دهـی به جامعه اسـت. زیرا فقط 
روشـنگری می توانـد افغانسـتان را از رش بنیادگرایـی،  
خرافـات و افسـانه باوری رهایی ببخشـد. غـم ما، غم 
حضـور مسـلانان و دیـن آنـان نیسـت. غـم همـۀ ما 
جنـگ، بی سـوادی، جهل، فقـر و بنیادگرایی اسـامی 
اسـت. این موارد اسـت کـه همۀ مارا تهدیـد می کند و 

بـه لبۀ پرتگاه و نیسـتی کشـانیده اند. 

هیـچ کـس منکر منطق و  انسـانیت در میان مسـلانان 
نیسـت. داشـن این ایده را منطقی، درسـت و انسـانی 
منی دانیـم. همـه را در بسـت کج اندیـش و بدخـوی 
و اهریمـن منی پنداریـم. امـا به جـای نیـاوردن آداب 

اسـامی بـه معنـای دشـمنی بـا اسـام و مسـلانان 
نیسـت. انتخـاب راهـی غیـر از دیـن مقـدس شـا، 
بی حرمتـی به دین شـا نیسـت. بی حرمتی این اسـت 
کـه شـا انتخـاب یـک فـرد را بی حرمتـی بـه خـود و 
دیـن خـود تلقی کنید. هموطـن عزیز ما بایـد اطمینان 
داشـته باشـد که اینجـا آرمانی بـه نام جنگ با اسـام یا 
جنـگ با مسـلانان وجود ندارد و نباید داشـته باشـد. 
حـق این آرمان فقـط برای بنیادگرایـان مذهبی محفوظ 
اسـت. هیـچ اعراضـی علیـه حضـور اسـام وجـود 
نـدارد. اعـراض زمانـی بلنـد می شـود که فـردی خود 
را مسـلان معرفی می کند و خواسـتار تحقق بخشیدن 
خشـن ترین دسـتورهای ضـد بـرشی بـاالی موافـق و 
مخالف خویش می شـود. اعراض علیه کسـی اسـت 

کـه کـرثت اندیشـه و کـرثت فرهنـگ را منی پذیرد.  

متأسـفانه ایان دینی بعضی از دوستان اجازۀ قضاوت 
درسـت را برای شـان منی دهـد. وقتی تقصیـر بزرگ و 
وحشـت ناکی از سـوی یـک بنیادگـرای مسـلان رس 
می ز نـد، دوسـتان دیـن دار مـا به جـای محکـوم کردن 
خطـای بنیادگـرا، می گوینـد:» افراطی هـا در دو طرف 
اند: سـکوالر و مسـلان« این گونه رهیافـت به معنای 
دفـاع از هان تروریسـت اسـامی  یی اسـت که وطن 
مشـرک ما را ویـران کرده و هـزاران زن، بچـه، طفل و 
رسبـاز مارا بـه کام مـرگ فرسـتاده و هـزاران مکتب را 
سـوختانده اسـت. در حالیکه اینجا برنامـۀ هر خردمند 
گسـرش دانش در کشـور اسـت. وظیفـۀ مقدس همۀ 
مـا سـهم گیری بـرای تامین امنیـت در کشـور و جنگ 
علیـه جنـگ و جهـل و خرافـات اسـت. اینجـا هیـچ 
عشـقی به اسـام سـتیزی و جنگ با مسـلان اولویت 
نـدارد. هیچ کـس منی خواهـد در جبهـۀ دیگـر رفتاری 

مثل یـک بنیادگرای مذهبی داشـته باشـد. 

مـا همگـی: مذهبـی و غیـر مذهبـی، چـپ و راسـت 
و ... مـورد حملـۀ بنیادگرایـان مسـلان قـرار گرفتیـم 
و زیـر تهدیـد ایـن فرقـه از اسـام اسـتیم. ایـن دسـته  
هسـتی سیاسـی و اقتصـادی کشـور مـا را بـه نابـودی 
کشـانیده اسـت. این واقعیت موجود رسزمین ماست. 
جوان بچه هـای بـدون منـاز یـا به قـول و باور بخشـی 

از جامعه»کافـر و سـکوالر و منحـرف« تقصیـری در 
بـروز و بـزرگ شـدِن مشـکل موجـود ندارند. بـه قول 
پـر از تحقیـر و پـر از کینـۀ بخشـی از جامعـه »ایـن 
کافرشـده ها« یـک وطـن ویـراِن پـر از تعصـب، کینـه، 
عقـده و بنیادگـرا را از پـدران خویش به ارث بـرده اند. 
ایـن نسـل تشـنۀ آشـتی و همدیگـر پذیری اسـت. اگر 
گاهـی بـا صـدای بلنـد و بـا تنـدی اعـراض می کند، 
و  بـزرگ شـدن  کـه وحشـت  اسـت  ایـن  دلیـل اش 
زیـر  را  مذهبـی  تروریسـت های  دوبـارۀ  حاکمیـت 
پوسـت خویـش احسـاس می کنـد. این نسـل صدای 
پای فاشـیزم مذهبی را می شـنود و از خربهای هولناک 
آینـده که منبعـث از بنیادگراهـا خواهد بـود، در هراس 
اسـت. مشـکل ایـن وطـن ناشـی از کفرورزی هـای 
جـوان بچه هـای محـروم از زنـده گـی ایـن رسزمیـن 
بخـش  افراطیـت  جامعـه،  کنونـی  مشـکل  نیسـت. 
بزرگـی از جامعـۀ دینی ماسـت که بـا انـدوه و درد این 
روزها بخشـی از دانشـگاه رفته ها هم پشـتش ایسـتاده 

و سـنتش را پسـندیده می داننـد. 

اگـر قرار باشـد هر کسـی که صبـح وقت تـر از خواب 
بلند شـد) مثـل ما انصـاری( از خود قانونی بسـازد و 
روشـی پیشـنهاد کند که در آن فقط اعال یک سـلیقه 
و یـک گونـۀ خشـن از زنده گی طراحی شـده اسـت، 
کشـور بـه کجـا مـی رود؟ اعـراض در برابـر قرشییون 
و افراطی هـا بـه معنای دشـمنی با اسـام و مسـلانان 
نیسـت. کسـی کـه معتقـد اسـت فقـط دیـن او، زبان 
او، فرهنـگ او و راه او درسـت اسـت، بیـار اسـت. 
کسـی کـه معتقد اسـت فقـط یـک راه و یـک رشیعت 
در جهـان آنهم راه و رشیعت خودش درسـت اسـت و 
بدتـر از این معتقد اسـت که راه و رشیعتـش را دیگران 
مجبـور انـد بپذیرنـد و اگـر نپذیرفتنـد بـا زور و اجبـار 

تطبیـق شـود، مریض و جاهل اسـت.

اقـدام  دولتـی،  نهادهـای  موجودیـت  در  انصـاری، 
بـه جـاری کـردن رشیعـت بـاالی مـردم کـرده اسـت. 
محاکمـه کـردن مردم، مشـخص کـردن جـرم و زندانی 
کـردن مـردم خاطـئ، وظیفـه و مسـؤولیت نهادهـای 

دولتـی اسـت نـه ماهـای افراطـی. 

اعتراض
بنیادرگایی و ارتجاع
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اعراض تنها مطالبی که رصفآ به این نرشیه ارسال شده باشد چاپ می 
کند.

استفاده از نوشته های اعراض با ذکر منبع آزاد است.
مسوولیت مقاله های اعراض  با نویسندگان و مرجامن است.

آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شامره بعدی بیست و 
پنجم فربوری است.

اعراض در افغانستان و خارج مشرک می پذیرید :

متاس باما: ۰۰۹۳۷۰۸۴۷۴۲۰۰
آدرس برقی:      

حبیب حمیدزاده   


