«ما  99در صدی هستیم که از تمدن و تعالی به دلیل نابرابری های اجتماعی باز مانده ایم از خانه
های خود بیرون رانده شده ایم .ما از خدمات درمانی مطلوب محرومیم.ما از آلودگی هوا و محیط
زیست سخت رنج می بریم .ما ساعاتی طوالنی را برای دستمزد ناچیز آنهم بدون بهرمندی از
حقوق قانونی خود کار می کنیم ،البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم .در حال که یک درصد دیگر از
همه چیز برخوردار است ،ما از هیچ چیز برخودار نیستم .ما  99در صد جامعه هستیم».
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اعتراضات جهانی و هیاهوی ما!
جهــان هــر روز بیشــتر از پیــش شــاهد اعتراضــات گســتردۀ مردمی اســت ،از امریــکا و اروپا شــروع
تــا افریقــا و آســیا هیــچ کشــوری نیســت کــه شــهروندانش نســبت بــه وضعیــت موجــود معترض
نباشــند؛ اعتراضــات میلیونــی در شــیلی ،هایتــی ،کاتالونیا-اســپانیا ،فرانســه ،بریتانیــا ،هنگ کنگ،
الجزایــر ،لبنــان ،اکــوادور ،مراکــش ،مصــر ،ترکیــه ،روســیه ،عــراق ،ایــران ،هندوســتان ،پاکســتان،
غنــا ،ایتوپــی و فهرســت بلنــدی از شــهرها و کشــورهای دیگــر ،هــر روزه در مقیــاس وســیع و
گســترده در جهــان در جریــان اســت.
اگــر جرقههــای آغــاز ایــن نارضایتیهــا بــر مســألهی خاصــی مثــل افزایــش تکت قطــار ،اســترداد
مجرمــان ،بلنــد رفتــن قیمــت یــک کاالی خــاص و وضع مالیه بــر کاالهای معینی اســتوار باشــند؛
امــا بــه زودی شــعلههای ایــن اعتراضهــا متوجــه خرمــن کل نابرابریهــا و اشــکال ســتم هــای
اجتماعــیای نظــام حاکــم در دنیــا میشــود .در هــر کشــوری و شــهری ،وقتــی بــا اعتــراض
کنندههــا مصاحبــه میشــود ،هیــچ کــدام بــه طــور صریــح نمــی گویــد کــه تنهــا بــه خاطــر
موضوعــات ذکــر شــده بــه خیابانهــا آمــده انــد و یــا بــا رفــع آنهــا ،بــر وضعیــت عمومــی موجود
معتــرض نیســتند .در همــه جا ،طبقــات پایینی جامعه از شــکاف طبقاتــی ،تمرکز ثروت در دســت

چرااعتراض؟

۳

۲

بشیر یاوری
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ب ماندگی را تمثیل میکنند
طالبان یک تضاد و عق 
طالبــان ممثــل فرهنــگ قبیلــوی و یــک تضــاد اجتماعــی
در جامعــهی افغانســتان اســت .حمایــت نظامــی و سیاســی
کشــورهایی خارجــی ایــن گــروه را تقویــت کــرده؛ امــا عامــل

اصلــی بقــا و قویتــر شــدن طالبــان و افراطگرایــی اســامی
در افغانســتان ،شــرایط اجتماعــی در ایــن جامعــه اســت .بســتر
تولــد و پــرورش طالبــان ،مناطــق روســتایی اســت کــه فرهنــگ

صفحه ۴

«اعتراض برای رهایی!»

صفحه ۴

نامهیی به فرزندم

و مناســبات قبیلــوی در آنجاهــا بــه شــکل بنیــادی
شکســته نشــده و هنــوز کمــاکان مانــع تغییــرات
اجتماعــی و فرهنگــی در ایــن مناطــق ،میشــوند.
در دو دهـهای گذشــته یــک تفــاوت برجســته میــان
ـق تحــت ادارهی طالبــان و بعضــی روســتاها و
مناطـ ِ
شــهرهایی کــه خــارج از حاکمیــت ایــن گــروه قــرار
دارنــد ،بهوجــود آمــده اســت .روســتاها و مناطقــی
کــه از نظــر ظرفیــت اجتماعــی و فرهنگــی پذیــرای
تغییــرات اجتماعــی بــوده یــا ایــن ظرفیــت در
نتیجـهی فعالیتهــا و برنامههــای هدفمنـ ِد فعــاالن
اجتماعــی و سیاســی بهوجــود آمــده اســت ،ســبب
شــده کــه در ایــن مناطــق ،ظرفیـ ِ
ـت تغییــر شــکل
بگیــرد .بهتریــن نقــش را در ایــن زمینه نهــاد آموزش
و پــرورش و مهاجــرت ایفــا کــرده و ســبب رشــد
ســواد و تغییــر ذهنیــت و گرایشهــا شــده اســت.
ایــن تغییــرات ســبب دگرگونــی اقتصــادی نیــز
گردیــده اســت؛ امــا در مناطقــی کــه طالبــان تســلط
دارنــد از نظــر فرهنگــی و اقتصــادی عقــب مانــده اند.
اینکــه چــرا طالبــان پــس از ســقوط حاکمیــت
شــان ،از بیــن نرفتنــد و بــا گذشــت هــر ســال
قویتــر شــدند دلیــل آن ایــن اســت کــه وابســتگی
ایــن گــروه بــه قدرتهــای منطقــه و بــازی دوگانهی
امریــکا بهعنــوان یــک عامــل در تقویــت طالبــان
نقــش داشــته اســت امــا عوامــل چــون ســاختار

هــای پیشــا ســرمایه داری کــه هنــوز در روســتاها
ریشــه کــن نشــده اســت طالبــان را پــرورش داده و
در تقویــت ایــن گــروه نقــش دارد.
طالبــان نمایندگــی از ســنتگرایی ریشــهدار در
افغانســتان مینماینــد؛ امــا در شــناخت ایــن گــروه،
عوامــل و زمینههــای اجتماعــی نادیــده گرفتــه
میشــود .جنــگ طالبــان اگــر از یــک طــرف بــرای
گرفتــن قــدرت اســت؛ امــا از جانــب دیگــر تقابــل
ســنت گرایــان در برابــر گرایــش و مناســبات جدیــد
اســت.
اگــر بــه تاریــخ صــد ســال اخیــر افغانســتان کــه
نخســیتن حرکــت مدرنیزاســیون در ایــن مقطــع،
صــورت گرفــت ،نگریســته شــود؛ چالــش عمــده
در برابــر گســترش حاکمیــت دولتــی و رونــد
ســرمایهداری در کشــور ،ســاختار و مناسبات قبیلوی
بــوده و تفــاوت بــزرگ میــان مناطــق شــهری و
روســتایی وجــود داشــته اســت ،ســبب بهوجــود
آمــدن حرکتهــای عقــب گرایانــه بــوده ،رونــد
ِ
تغییــرات را کنــد کــرده و در برابــر حکومتهایــی
کــه گرایــش بــه تغییــر داشــته انــد ،قــرار گرفتــه
اســت.
دولتهــا هــم بــا دیکتــه و الهــام از الگــو هــای
دولــت هــای موزاییکــی نســخۀ نیولیبرالیســم،ممثل
ســاختار قبیلــوی جامعـهی افغانســتان بــوده و نقش
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و در اســتبداد جهادیهــا و طالبــان ،پیهــم در فقــر مطلــق،
بــی ســرپناهی ،بـیکاری ،جهــل ،بیســوادی ،بیمــاری ،تعقیــب،
زنــدان ،تجــاوز ،کشــتار ،مهاجــرت و بالهتهــای قومی-زبانــی که
ناشــی از حاکمیــت سیســتم ســرمایههای امپریالیســتی و محلــی
اســت ،کشــیده شــده انــد و کمر شــان زیــر بار اســتبداد ،اســتثمار
و بــی حقوقــی ،خــم بــوده اســت.

چرااعتراض؟

زحمتکشان

در افغانســتان ،نشــرات و رســانههای زیــادی فعالیــت دارنــد کــه
اهــداف و منافــع اجتماعــی و سیاســی متفــاوت و مشــخصی را
دنبــال مینمایند؛ولــی آنچــه کــه نمایندگــی و بیــان نمیشــود،
خواســتها ،مطالبــات و منافــع اجتماعــی و سیاســی اقشــار و
طبقــات محــروم و ســتمدیدۀ جامعــه ،در رأس آنهــا ،کارگــران
اســت .نشــریهی «اعتــراض » بــا پاســخ بــه ایــن نیازهــا ،از زاویــۀ
دیــد و افــق رادیــکال ،معیــن و متمایــز ،بــه فعالیــت آغــاز نمــوده
اســت.
«اعتــراض » ،در کنــا ِر پرداختــن بــه مســائل اجتماعــی ،سیاســی،
حقوقــی و اقتصــادی ،مــوارد زیــر را در مرکــز توجــه خــود ،قــرار
داده و در پیتحقــق آنهــا ،اســت.
 .1بررسی وضعیت طبقات فرودست جامعه.
 .2تــاش بــرای تشــکل پذیری،ســازمانیابی ،بیــداری و بلنــد
بــردن ســطح آگاهــیایِ سیاســی و صنفــی کارگــران و اقشــار
محــروم و زحمتکــش ،بــرای تغییــری شــرایط موجــود ،و بهبــود
معیشــت مــادی و دســتیابی هرچــه بیشــتر بــه حقــوق و
آزادیهــای دموکراتیــک آنهــا.
ی نعمــات و
ایــن اکثریــت عظیــم ،تولیــد کننــدگان همــ ه 
ثروتهــای اجتماعــی انــد امــا نــه تنهــا مالــک هیــچ چیــزی
از ایــن نعمــات و ثروتهــای هنگفــت نیســتند؛بلکه ســهم و
بهــرهای نیــز از آنهــا ،نمیبرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
صاحبــان ســرمایه و بورژواهــا ،بــدون آنکــه کار خاصــی انجــام
بدهنــد و دســت بــه ســیاه و ســفیدی ،زده باشــند مالـ ِ
ـک ابزارهای
تولیــدی و همـهی فراوردههایــی انــد کــه کارگــران آنهــا را تولید
میکننــد.
داران داخلی و
 .3افشا استبداد سیاس 
ی و استثمار اقتصادی سرمایه ِ
سرمایههایامپریالیستی.
 .4مبــارزه بــر ضــد خرافــات و ســنتهای ارتجاعــی بازمانــده از
نظامهــای پیشاســرمایهداری کــه مانــع ترقــی خواهــی ،مدنیــت،
تحــول و انکشــاف جامعــه ،انــد.
اســاس فعالیتهــای
بــا در نظــر گرفتــن نــکات مطــرح شــده،
ِ
نشــریهی اعتــراض بــر آنهــا ،اســتوار اســت .بــه ایــن اســاس
«اعتــراض » بهعنــوان تریبــون خواس ـتها و مطالبــاتِ اکثریــت
محــروم و آزادیخــوا ِه جامعــه ،دســت بهدســت ،خانــه بـ ه خانــه،
کارگاه بــهکارگاه ،خواهــد شــد.
نشــریۀ «اعتــراض» بــا ادبیــات ســاده؛ ولــی جــا افتــاده در جــدال
کار و ســرمایه ،گام میگــذارد .البتــه ،ســاده نــگاری مــورد اشــاره،
نبایــد بــه معنــای ابتــذال ،تُهیشــدن از بــار مفهومــی و محتوایــی
و بیمایه-گــی ،تلقــی گــردد.
کارگــران و اقشــار پایینــی جامعــه ،انســانهای واقعــی اســتند
کــه بــرای رهایــی شــان ،از بردهگــی مــزدی ســرمایه و جهــل
فیودالیســم و شــناخت عمیقتــر از دشــمنان طبقاتــی خــود
ـاختن امــر مبارزاتــی شــان ،نیــاز
و چارهجویــی بــرای ســهل سـ
ِ
ـتن هنــر مبــارزۀ
بــه فــرا گرفتــن و تســلط بــر علــوم و بـهکار بسـ ِ
اقتصــادی -سیاســی و فکــری دارند.ایــن رو ،همــکاران مــا نبایــد
همرنــگ جماعــت باشــند؛ بایــد رو به جلــو گام بردارنــد و از لحاظ
ـکال ســتم
سیاســی بــا تمــام قــوت علیــه هرچــه نابرابــری و اشـ ِ
اجتماعــی ،کــه امــروزه همــه ،زاده و باز تولیـ ِد نظام ســرمایهداری،
انــد ،بایســتند.
ـودن ســرمایههای امپریالیســتی و ســرمایههای
بــه دلیــل هــار بـ ِ
محلــی ،اوضــاع افغانســتان ،پاکســتان ،ســوریه ،یمن ،عــراق ،لیبی،
ایــران و کشــورهای عــرب بــه طــور حــاد ،حادثــه آفریــن شــده
اســت .لــذا ،دســت انــدر کاران و هــوا خواهــان نشــریهی « اعتراض
» نبایــد خــود را در کالفــۀ ایــن همــه ،قضایــا ُگــم کننــد .بایــد
تضادهــای طبقاتــی و رقابــت میــان امپریالیسـتها و جناحهــای
مختلـ ِ
ـف طبقــۀ بــورژوازی منطقــه و داخلــی ،را دریابنــد .علــل
فقــ ِر تودههــا ،بیــکاری ،جهــل ،انحطــاط اجتماعــی و مــرگ
آفرینــی تروریــزم را در نظــام ســرمایهداری و مناســبات حاکــم
ـکان تبلیــغ را بایــد آگاهانــه و هدفمنــد،
بایــد جســتجو کننــد .پیـ ِ

متوجــه دشــمن اساســی بشــریت( نظــام ســرمایهداری) بایــد
کــرد تــا کارگــران و ســایر اقشــار محــروم جامعــه علــل اســتبداد
و بدبختــی خــود را بیابنــد ،دشــمنان خــود را بشناســند و بــرای
کســب آزادی ،صلــح دایمــی و رفــاه اجتماعــی ،بــا شــعارها ،پرچم،
پالتفــرم و تشــکلهای خودشــان ،بــه میــدان مبــارزه بیاینــد.
عامگوییهــای بیخاصیــت و چســپیدن بــه حواشــی نظــام
غاصــب زمیــن را «فیــودال»
ِ
ســرمایهداری و هــر ریــشدراز و
خوانــدن ،و اســتبداد خونیــن را در وجــود افــراد و عبــارات عامــی؛
چــون «بنیادگرایــی» و «جنایــت کاران» خالصــه کــردن؛ ولــی از
نظــام انســان ســتیز ســرمایهداری کــه شــبیه بــه بیماری ســرطان
بــر گوشــت و پوســت جامعـهی مــا و جهــان چنــگال فــرو بــرده،
حرفــی نگفتــن ،ایــن کار ،خــرده فروشــی اســت ،بــرای گمــراه
کــردن طبقــات فرودســت .از جمله کارگران و پوشــاندن اســتثمار
ـن سیســتم حاکــم ســرمایهداری اســت.
و اســتبداد خونیـ ِ
در افغانســتان ،بــه ســبب اســتبداد طبقــات حاکــم ،اکثــر کارگران
و تودههــای زحمتکــش از ســواد خوانــدن و نوشــتن محــروم
نگهداشــته شــدهاند .آن تعــدادی کمــی ،کــه قــادر بــه خوانــدن
و نوشــتن هســتند ،بــه ســبب نبــود ادبیــات و مفاهیــم کارگــری
در فضــای سیاســی و فرهنگـیای کشــور ،بــه ادبیــات و مفاهیــم
طبقــات بــورژوا ،خردهبــورژوا و فرهنــگ فیودالیســم کــه روز و
شــب از طریــق دههــا رســانههای الکترونیکــی ،چاپــی و بخشــی
از آمــوزگاران مرتجــع در مکاتــب ،دانشــگاهها و مراکــز دیگــری
تعلیمــی و تبلیغــی بــه خــورد آنهــا داده مــی شــود ،خــو گرفتــه
انــد.
لــذا الزم مــی آیــد تــا چنــد مســألۀ بنیــادی و مهــم سیاســی -
اجتماعــی را کــه اســاس کار و فعالیت نشــریه بیشــتر بــر محور آن
هــا مــی چرخــد نظیــر :طبقۀ کارگــر ،زحمتکشــان،طبقۀ ســرمایه
دار ،امپریالیســم ،فئودالیســم ،زنــان ،کــودکان ،اقلیــت هــای ملی-
مذهبــی ،گــروه هــای مرتجــع و حقــوق و آزادی هــای متقابل این
هــا در جامعــۀ کنونــی مختصــرا ً بــاز کنیــم .تــا خواننــد گان عزیــز
در مطالعــۀ مطالــب نشــریه بــه ابهامــی بــر نخورنــد:

طبقۀکارگر

طبقــۀ کارگــر یــا پرولتاریــا بــه افــرادی اطــاق میگــردد کــه فاقد
وســایل تولیــد ،بــرای تأمین معیشــت خــود باشــند ( .صدالبته که
طبقــۀ کارگــر بــه ایــن موقعیــت عینــی خــودش بهعنــوان یــک
طبقــۀ اجتماعــی واقــف اســت)اینها ،فقــط از راه فــروش نیــروی
کار شــان بــه ســرمایهداران ،میتواننــد بــه زندگــی ادامــه بدهنــد.
فرقــی نمیکنــد کــه کا ِر شــان در کارخانــه ،مزرعــه ،معــدن،
ساختمانســازی ،در دانشــگاه ،میــوه چینــی ،قالیــن بافــی،
خش ـتپزی یــا خدمــه در کافــه و مکتــب باشــند .اینهــا همــه،
کارگــر اند .مناســبات مســلط اقتصــادی در کشــور ،ســرمایهداری-
پیرامونــی و وابســته بــه امپریالیســتها اســت .از آن¬جــا کــه
همــۀ زیــر ســاختهای اقتصــادی در چهــل ســال گذشــته،
نابــود و غــارت شــده انــد ،صنایــع موتوریــزه و ســنگین ،هنــوز در
یــک مقیــاس وســیع بــه کار نیفتــاده انــد ،کارگــران در صنایــع
و کارگاههــای کوچـ ِ
ـک تولیــدی و بخــش ســاختمان و خدمــات،
مشــغول بــه کار انــد.
در افغانســتان ،آمــا ِر دقیــق از کارگــران وجــود نــدارد .به هــر حال،
آمــاری کــه اینجــا و آنجــا از طریــق رســانهها پخــش میشــود،
در حــد  ۱۲میلیــون کارگــر در کشــور داریــم کــه ســه تــا چهــار
میلیــون آنهــا را کــودکان تشــکیل میدهنــد .فردریــک انگلــس
ـان خانوادههــای
در اثــر مشــهور خــود « منشــأ خانــواده  » ...زنـ ِ
ی ُمــزد خوانــده اســت .ایــن
خــرده بــورژوا و فقیــر را کارگــران ب 
تحلیــل دقیــق اســت .بــه ایــن حســاب ،طبقــۀ کارگــر همــان
اکثریــت جامعــه را شــکل میدهــد.
ِ
شــرکت مســتقیم دارنــد .همــۀ هســت و
کارگــران در تولیــد
بــود دنیــای مــا ،محصــول کار ایــن طبقــه اســت .ولــی در نیــم
قــرن اخیــر و بــه اصطــاح در دموکراســی ســرمایه و دموکراســی
نمایندگــی نیولیبرالــی امریــکا  -ناتــو ( حکومــت کــرزی  -غنــی)

کــدام اقشــار و طبقــات جامعــه را میتــوان زحمتکــش گفــت؟
تمامــی افــرادی کــه گاه میتواننــد بــا وســایل کا ِر خــود تأمیــن
معیشــت کننــد ،گاه نمیتواننــد و یــا همیشــه ،بــه مشــکلی
میتواننــد و یــا قســماً نیــروی کارشــان را مــی فروشــند .مانن ـ ِد
دهقانــان فقیــر ،تبنگیهــا و کراچ ـیداران بــازار ،دستفروشــان،
معلمــان بیســرپناه ،کارمنــدان پایینرتبــه ،شــاگردان و
محصــان فقیــر ،کودکانــی کــه مجبــور بــه کار اجبــاری از
جانــب مولدیــن خــرده پــا شــده انــد ،همــه اینهــا زحمتکــش
انــد .زحمتکشــان ماننــ ِد کارگــران ،جمعیــت بــزرگ کشــور
را تشــکیل میدهنــد .آنهــا بــه وســیلۀ نظــا ِم کار مــزدی
بیرحمانــه اســتثمار میشــوند و ســتم میبیننــد .بــازار کارشــان
در رقابـ ِ
ـت کاالهــای ســرمایهی تجــاری و ســود ســرمایهی ربایــی،
رو بــه کســاد مـیرود .پــس اینهــا ،کــه طبقــات واقشــار بینابینی
بیثبــات میباشــند ،دایمـاً در غلتــک جامعــه ،گاه ایــن ســو ،گاه
یلُولنــد .بــا آن کــه اکثــرا ً خــواب ســرمایهدار شــدن را
آنســو م 
میبیننــد؛ امــا بــه نــدرت مالــک ســرمایه میشــوند .اکثریــت
بینــوا شــده و روی طبقــۀ کارگــر میریزنــد.
پــس زحمتکشــان بــا طبقــۀ کارگــر از نــگاه زحمتکشــی،
اســتثمار و تحقیر شــدن در جامعه ،خویشــاوندی طبقاتی داشــته
و دارای منافــع و سرنوشــت مشــترک میباشــند .لــذا ،نشــریهی
«اعتــراض» در جهــت بیــداری سیاســی  -حقوقــی ،بســیج و
تشــکلیابی آنهــا در جهــت منافــع شــان ،خــود را مســؤول
میدانــد.

زنان

زنــان نیمــی از شــهروندان ســتمکش جامعــه انــد  .تفــاوت
ستمکشــی ایــن قشــر ،نســبت بــه مــردان ســتمدیده ،در ایــن
اســت کــه زنــان ،بــا ِر دو ســتم را بــر دوش دارنــد :اول ســتم
طبقاتــی و دوم ســتم جنســیتی .امــا چــرا چنیــن شــده انــد؟ این
ســتمی دوگانــه ،چگونــه و چــه زمانــی از دوش زنــان برداشــته
خواهــد شــد .در جامعــه شناســی ،خانــوادۀ تــک همســری ،اولین
بنیاد تمدن بشــر و نخســتین تهداب ســتم جنســیتی و اســتثمار
زن معرفــی شــده اســت .در ایــن کانــون بــود کــه در یــک تقســیم
طبیعــی ،کا ِر زن بــه کار ظریــف ( تربیـهی طفــل) تقلیــل یافــت و
کا ِر مــرد بــا در آمــد بــاال گردیــد .ایــن تقســیماتِ طبیعــی و اولیۀ
ـایل کار را در مردان
کار ،باالخــره احســاس برتــری و تملک بــر وسـ ِ
بهوجــود آورد.
ســخن کوتــاه ،زن در یــک انقــابِ اجتماعــی -تاریخــی ( خلــق
احســاس غــرور مردانــه و مالکیــت شــخصی ) در گهــوارۀ جامعهی
مدنــی (خانــواده) بــه جنــس دوم ،تبدیــل شــده اســت .لــذا ،تــا
هنگامــی کــه در جامعــۀ مــدرن ســرمایهداری ،انقــاب سیاســی -
اجتماعــی ،رخ ندهــد ،زن بــه شــکل بنیــادی از ســتم رهــا نخواهد
شــد .امــا جریــان مترقــی و انقالبـیای وجــود نــدارد کــه زنــان بــه
آن رجــوع کننــد ،احســاس غریــزی شــان بــه آگاهــی سیاســی
مبــدل گــردد و علی ـ ِه نظــام ســرمایه داری ،مبــارزه نماینــد .بــه
ایــن حســاب ،نشــریهی اعتــراض ،بــرای بیــداری و ســازماندهی
زنــان ،نبایــد کوتــاه بیایــد؛ بایــد ماهیــت مناســبت حاکــم کــه
مردســاالری را تولیــد و بــاز تولیــد میکنــد و عامــل بردگــی
زنــان اســت را افشــا نمایــد.

کودکان

کــودکان قبــل از تولــد ،حتاهنــگا ِم نطفــه بســتن در بطــن مــادر،
از لحــاظ رشــد فیزیکــی ،روانــی و اســتعداد متأثــر از وضعیــت
نهــا نیــز ،محصــول
زندگــی پــدر و مــادر شــان و پــدر و مــادر آ 
پیرامــون خویــش انــد .مثــ ً
ا کودکانــی کــه در اوضــاع
اوضــاع
ِ
جنگــی ،گرســنگی ،انتحــار ،انفجــار و بمبــاردی که در افغانســتان،
یمــن ،ســوریه ،لیبــی و ســودان ،بــه دنیــا مــی آینــد ،بــا کــودکان
امریکایــی ،لندنــی و مســکویی کــه در خانوادههــای مرفــه متولــد
میشــوند،از هیــچ لحــاظ قابــل مقایســه نیســتند .اما چرا؟ پاســخ
ســاده اســت .جنــگ ســرمایۀ امپریالیســتی ناتــو  -امریــکا بــا
ســرمایههای امپریالیســتی چیــن ،روســیه بــر ســر تقســیم مجدد
ـان
جهــان اســت که ســبب شــده کــودکان ،کارگــران و زحمتکشـ ِ
کشــورهای یــاد شــده دچــار انــواع مصیبــت و محرومیــت شــوند.
کــودکان قبــل از ایــن کــه دســت چــپ و راســت خــود را
بشناســند ،بــه دنیــای تقســیم شــده ،بــه فقیــر و غنــی ،ظالــم
و مظلــوم ،ســیاه و ســفید ،جنــس اول و دوم ،شــیعه و ســنی،
وهابــی و حنفــی ،مســلمان و مســیحی ،بودایــی و یهــودی ،هــزاره
و پشــتون ،افغانــی و امریکایــی مواجــه میشــوند .آیــا بشــریت
معصومــی کــه بــه چنیــن دنیــای پُــر از دشــمنی و کــدورت وارد
میشــوند ،میتواننــد آدمهــای عــاری از عقــده و دشــمنی باشــند
و یــا در الی زجــر ایــن تضادهــا خــرد و خمیــر نشــوند؟ آیــا دنیــا،
بــرای زیســت کــودکان از ازل چنیــن متشــنج ،مملــو از تفرقــه
و خونیــن بــوده اســت؟ هرگــز نــه .ایــن حــرص و آز مالکیــت
خصوصــی و نظــام ســرمایهداری اســت کــه دنیــا را تــا ایــن حــد،
لبریــز از تضادهــا و دشــمنیها ســاخته اســت.
مضــاف بــر نــکاتِ فــوق ،کــودکان همیــن کــه  ۸و  ۹ســاله
شــدند ،ســرمایه و فرهنــگ ماقبــل ســرمایهداری بــر آنهـا هجوم
میبرنــد ،اســتثمار مــی کننــد ،مــورد تجــاوز قــرار مــی دهنــد،
مــی رقصاننــد ،اختطــاف مــی کننــد ،از محبــت پــدر و مادر شــان
محــروم مــی ســازند ،گرســنه و بــی ســواد نگهمیدارند ،شــکنجه
مــی کننــد ،بــه زنــدان مــی کشــانند ،قاچــاق مــی کننــد ،تربیــت
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تروریســتی مــی دهنــد ،اعضــای بــدن شــان را مــی خرنــد و مــی
فروشــند و بــه بــردگان جنســی ،مبــدل میســازند.
تــا هنگامــی که بــر جهان شــیوۀ تولید ســرمایهداری حاکم باشــد
بــود و نبــود کــودکان ( قــد و قامــت ،بیمــاری و ســامتی ،طــول
عمــر ،زیبایــی و زشــتی ،دیــدگاه و تفکــر ،فقــر و بــی ســوادی،
شــادابی و پژمردهگــی آنهــا در گــرو نظــام ســرمایهداری اســت.
مث ـ ً
ا فقــط ایــن پروس ـهی انباشــت ســرمایهی امریــکا و شــرکا
بــود کــه چهــار میلیــون کـ ِ
ـودک کار ،در افغانســتان بــه خیابانهــا
ریختنــد .ارتــش ذخیــرۀ ســرمایه ایجــاد گردیــد و صدهــا هــزار
نفــر آنهــا بــرای شســت وشــوی مغــزی بــه مــدارس پاکســتانی
بــرده شــدند و بــه وســیلهی آنهــا ،مــردم افغانســتان را بــه قتــل
میرســانند.
حــال در چنیــن دنیایــی ،اگــر گروههــای مدعی جنبــش کارگری،
ـندگان مترقــی در ســاحه حقــوق و آزادیهــای
شــاعران و نویسـ
ِ
کــودکان قلــم میزنندامــا عامــل اساســی را کــه سرنوشــت
کــودکان چنیــن ســاخته انــد هــدف قــرار نمــی دهنــد ،آیــا نمی
ـودکان کار ،ســخیف ،بیهــوده و همــگام
شــود کارشــان را از دیــد کـ
ِ
بــا ســرمایه ندانســت؟ پــس؛ بــرای نشــریهی «اعتــراض » ،دفــاع از
حقــوق و آزادیهــای بشــریت و بــه ویــژه کــودکان ،یــک رســالت
اســت.

اقلیتها

در هــر جامعــۀ طبقاتــی وجــود اقلیتهــا چیــزی طبیعــی اســت.
ـب
اقلیتهــای ملــی  -مذهبــی ،یــوغ اســتبداد ملیتهــا و مذاهـ ِ
حاکــم را بــر دوش میکشــند .در افغانســتان چیــزی بــه نــام «
مســئله ملــی » وجــود نــدارد؛ امــا ســتم ملــی ،تبعیــض و تفــاوت
بیــن هویتهــا مشــهود اســت .پــس؛ یکــی دیگــر از وظایــف
نشــریهی اعتــراض ،دفــاع از حقــوق و آزادیهــای اقلیتهــا
اســت .لیــک ،ایــن دفــاع نبایــد در خدمــت منافــع یــک اقلیــت
میلیونــر قــرار بگیــرد ،بــل ،هدف اساســی رشــد شــعور سیاســی -
اجتماعــی مربــوط بــه ایــن اقلیــت هــا اســت ،تــا منافــع طبقاتــی
شــان را تشــخیص بدهنــد و بــرای تحقــق آن ،مبــارزه کننــد
.

طبقۀسرمایهدار

ســرمایهداری در افغانســتان نظــام مســلط اســت؛ امــا ایــن
ســرمایهداری قــرون  ۱۸و  ۱۹اروپــا و امریکا نیســت ،ســرمایهداری
عصــر امپریالیســم اســت .نــه حقــوق و آزادیهــای فــردی و نــه
دموکراســی شــبیه آنهــا را دارد و نــه ممکــن اســت داشــته
باشــد .ایــن ســرمایهداری ،در همراهــی بــا بــورژوازی جهانــی
و ســرمایههای امپریالیســتی ،طبقــهی کارگــر و زحمتکــش را
اســتثمار میکنــد ،زور مــی گویــد و خــون مــی ریــزد.
لــذا طبقــۀ ســرمایهدار تــا مغــز اســتخوان ،فاســد و دشــمن
طبیعــت و بشــریت اســت.
در ایــن نظــام ،از بُعــد کارکــردی ،طبقــۀ ســرمایهدار ،حــس
و عاطفــهی انســانی خــود را از دســت میدهــد ســرمایه در او
حلــول میکنــد و یکســره تابــع خواســت و حــرص و آ ِز ســرمایه،
مــی گــردد .انتحــار ،انفجــار ،فقــر ،بـیکاری ،دزدی ،قتــل و تجــاوز
بــر زنــان و کــودکان ،قاچــاق  ،کشــت خشــخاش و تولیــد مــواد
مخــدر ،فحشــا ،مهاجــرت و تربیــت گروههــای آد م ُکــش ،کــه
در افغانســتان ،ســوریه ،یمــن ،لیبــی و مناطــق دیگــ ِر جهــان،
بیــداد مــی کننــد ،همــه ناشــی از ســلطۀ نظــام ســرمایه داری و
طبقــۀ ســرمایه دار اســت .نظــام ســرمایه داری طبقــات محــروم
را تنهــا دچــار بالهــای فــوق نســاخته؛ بلکــه بیماریهــای روانــی،
والدتهــای ناقــصُ ،کنــد ذهنــی ،ســوءتغذی ،عــدم رشــد ،فلــج،
نفــس تنگــی ،کوتاهــی عمــر ،زشــتی صــورت ،رنجهــای روانــی و
جدایــی کــودکان از پــدران و مادران شــان ،موقعیت هــای درد آور
ی و آمــوزش ،همه ،ناشــی از ســلطهی
طبقاتــی ،محرومیــت از آزاد 
نظــام بردگــی مــزدی و خواســت طبق ـهی ســرمایهدار اســت.
و بــاز ،اضــرار ســرمایه فقــط متوجــه بشــریت نیســت .نظــام
ســرمایهداری وضعیــت طبیعــت را نیــز برهــم زده ،بــا تولیــد زباله،
آب روی زمیــن را ناپــاک کــرده و درجـهی حــرارت زمیــن را بــاال
بــرده ،محیــط زیســت آدمهــا ،حیوانــات ،نباتــات و حتــی کوهها و
یخچالهــا را در وضعیــت بــدی قــرار داده اســت .مهمتــر از همــه،
طبقــۀ ســرمایهدار ،ســرمایهی زمیــن را روی انبــاری از بــاروت (
بمبهــای اتمــی ) قــرار داده اســت.
طبقــات فرادســت در افغانســتان کــه زاییــدۀ امپریالیســم اســت،
بــه ســود خــود میدانــد کــه طبقــات پایینــی جامعــه را همچنان
بیســواد و گیــج نگهــدارد .بــا اســتفاده از ایــن وضعیــت ،قــدرت
سیاســی؛ یعنــی حکومــت ،کــه چیــزی «جــز کمیتــۀ ادارۀ امــور
بــورژوازی نیســت ».آگاهانـ ه شــکافهای قومــی ،زبانــی و مذهبی
را وســیع میســازند تــا بــه ایــن وســیله ،تضادهــای طبقاتــی
و منافــع خودشــان را پوشــانده باشــد .تودههــای ســتمکش
هرقــدر ،پراکنــده و محتــاج باشــند ،طبقــات باالیــی کــه اکثــراً،
احــزاب شــان ،لبــاس قومــی ،مذهبــی ،زبانــی و ســمتی را بــه تــن
دارنــد ،مــی تواننــد بــه صفــت ابــزار از تودههــا اســتفاده کننــد.
بــه طــور نمونــه ،طــی چهــل ســال اخیــر ،جهادیهــا ،اربابــان
قومــی و قاچاقبــران مــواد مخــدر ،از نــا آگاهــی سیاســی کارگــران
و زحمتکشــان اســتفاده کردنــد و خــود را بــه ثروتهــای عظیــم و
کرســی هــای بلنــد دولتــی رســاندند.
بــه هــر حــال ،کارگــران و زحمتکشــان بــرای تحــول اساســی
روشــن سیاســی نیــاز دارنــد.
جامعــه بــه تشــکل و پالتفــرم
ِ
ســرمایهداران قادرنــد پــر شــورترین حرکتهــا و بــر حقتریــن
خواسـ ِ
ـت تــوده را بــه ســادگی بــه انحــراف بکشــانند و از آن بــه
ســود شــان ،اســتفاده کننــد .پــس وظیفــۀ گرداننــدگان نشــریهی
هنرمنــدان ترقــی
اعتــراض و همــهی نویســندگان ،شــاعران و
ِ
خــواه اســت کــه علیـ ِه اســتثمار ،اســتبداد و چــال و نیرنــگ طبقۀ
ســرمایهدار و فرهنــگ مســموم کننــدهای ســرمایهداری ،در یــک
ـن تودههــا و
صــف ،بایســتند و بــرای بیــداری و روشــنگری ذهـ ِ
بســیج سیاســی آنهــا ،کاری مســتمر و وســیع نماینــد.
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چرااعتراض؟
امپریالیسم

امپریالیســم از کلم ـهی امپراتــوری گرفتــه شــده اســت کــه
اینجــا بــه مفهــوم مرحل ـهای از نظــام ســرمایهداری ب ـهکار
مــی رود .در ایــن مرحلــه ،ســرمایهی مالــی متمرکــز ،متجاوز
و خــون ریــز میشــود .تعییــن کنندهتریــن خصوصیــت آن،
صــدور ســرمایه از کشــورهای بزرگــی ماننـ ِد ایــاالت متحــدۀ
امریــکا ،انگلســتان ،آلمــان ،چیــن ،فرانســه ،روســیه و جاپــان
بــه کشــورهای عقــب مانــده و مســتعمرات ،بــرای اســتثمار
کا ِر ارزان ،کنتــرول بازارهــا و چپــاول منابــع زیــر زمینــی و
رو زمینــی ایــن کشــورها اســت .در ایــن مرحلــه ،رقابــت آزاد
میــان ســرمایهها جــای خــود را بــه رقابــت بیــن اتحادیههای
مثــل
بــزرگ ســرمایهداران و تراســتها ،خالــی میکنــد.
ِ
رقابــت امــروز ،میــان امپریالیســتهای امریکایــی و ناتــو از
یــک ســو ،روســیه و چیــن از ســوی دیگــر .در ایــن دنیــا،
بــرای کشــورهای امپریالیســتی ،دموکراســی ،دیکتاتــوری و
اســتبداد بــرای کشــورهای عقــب مانــده ،نظیــر افغانســتان،
ســوریه ،لیبــی و عــراق ،اســت.
لهــذا ،تــا زمانــی کــه ســلطهی ســرمایه بــر جهــان حاکــم
اســت و تودههــای کارگــر و زحمتکــش؛ همچنــان نــا آگاه،
غیــر سیاســی و غیــر متشــکل انــد ،افغانســتان و جهــان روی
صلــح دایمــی ،رفــاه اجتماعــی و آزادی انســانی را نخواهنــد
دیــد .قاعــدۀ آمــدن صلــح دایمــی ،رفــاه اجتماعــی و آزادی
واقعــی قطع ـاً وابســته بــه بیــداری سیاســی و تشــکل یابــی
طبقــۀ کارگــر ،زحمتکشــان و همـهی اهالی زیر ســتم اســت.
مبــارزۀ قاطــع اینهــا علیه نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی
و محلــی بــا حواشــی آن (بقایــای فیودالیســم) اســت .مبــارزه
علیــه امپریالیســم ولی ســکوت در برابــر ســرمایههای وطنی،
کــه هنــوز هــم شــعار تعــدادی از ناســیونال  -پوپولیسـتها
اســت ،جــز تابعیــت از ســرمایه و پشــت کــردن بــه طبقــۀ
کارگــر و اقشــار زحمتکــش ،معنــای دیگــری ،نــدارد.
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حقوق و آزادیها

ـل افغانســتان ،حقــوق و آزادیهــای
در جامعــۀ طبقاتــی مثـ ِ
افــراد محــدود اســت .زمیــن ،بنگاههــای تولیــدی ،بلنــد
منزلهــا و غیــره در نــزد ســرمایهداران تمرکــز یافتــه انــد.
کارگــران کــه زنــده گــی شــان وابســته بــه فــروش نیــروی
کارشــان اســت و یــا اقشــار دیگــر جامعــه کــه وســایل
کار شــان کفــاف نیازهــای معیشــتی (خــوراک ،پوشــاک،
نوشــیدنی و ســر پنــاه) آنهــا را نمــی کنــد و گاه و ب ـیگاه
مجبــور بــه فــروش نیــروی کار شــان مــی شــوند .حقــوق و
آزادیهــای شــان شــکلی و غیــر واقعــی اســت .لــذا ،ضــرورت
مبــارزه بــرای تأمیــن معیشــت ،بــرای اینهــا ،حیاتــی اســت.

تعلق سیاسی اعتراض

نشــریه «اعتــراض » نــه از آن فــر ِد بــل از همــۀ افــراد ،گروهها
و تشــکلهای سیاســی آزادیخــواه ،مترقــی میباشــد.
وضعیــت موجــود در کشــور نتیج ـهی بیاعتنایــی طبقــات
فرودســت اســت .مــا افــراد و گروههــای متفــرق را در جهــت
تحقــق اهــداف نشــریه بــه کار مشــترک و ایجــاد صــف واحد
سیاســی  -تشــکیالتی در برابــر جبهــۀ ســرمایه کــه جهــان و
افغانســتان را بــه فقــر ،بیــکاری و خــون ریزی کشــانده اســت،
دعــوت میکنیــم.
لــذا صفحــات ایــن نشــریه بــرای بازتــاب دیــدگاه شــما در
قالــب مقالــه ،شــعر ،داســتان ،طنــز ،کاریکاتــور و گزارشهای
تحقیقــی و خبــری اســت .پــس؛ نشــریهی اعتــراض بــه
کســانی تعلــق دارد کــه علیــه اســتثمار و اســتبدا ِد نظــام
ســرمایهداری ،جهــل و عقــب ماندگــی فیودالیســم ،مبــارزه
میکننــد.

بشیر یاوری

اشــخاص معــدود ،فقــر گســترده ،بیــکاری ،اعتیــاد ،جنــگ،
بدامنــی ،خشــونت و در ُکل بــه نابرابــری هــای اجتماعــی-
اقتصــادی کــه ناشــی از ناکارآمــدی نظــام ســرمایهداری
و سیاســتهای ریاضــت اقتصــادی شــان اســت معتــرض
انــد و بــه ســتوه آمــده انــد .رشــد تکنالــوژی در پیونــد بــه
گســترۀ ارتباطــات جهانــی از طریــق رســانههای دیجیتالی،
ســطح آگاهــی تودههــا را بلنــد بــرده اســت .اگــر خبـ ِر فقــر،
خشــونت ،جنــگ ،جنایــت و همــۀ مظالــم اجتماعــی در
دقایــق و ثانیــه هــا از طریــق رســانههای اجتماعــی همــه
گیــر میشــود ،دالیــل رفــاه و آســایش هــم نمــی توانــد
هماننــد مالکیــت خصوصــی تنهــا در چنگال چنــد میلیاردر
و میلیونــر بمانــد .طبقــات فرودســت همانقــدر که هــر روزه
بهوســیلۀ اســتثمار در مــراودات بردگــی مــزدی از دایــرۀ
ثــروت اجتماعــی بــدور پــرت مــی شــوند ،بــه همــان انــدازه
بــر چرایــی نابرابریهــای اجتماعــی در نظــام هــای طبقاتی
آگاه مــی شــوند؛ امــروزه دیگــر نــود و نــه درصدیهــای
خیابانــی در همــه جــای دنیــا واقــف انــد کــه « فقــر نــه در
کنــار ثــروت بــل عامــل وجــود آن اســت».
انســانهای زیــادی ،روزانــه بیــش از پیــش کار و زحمــت
میکشــند؛اما نــه تنهــا کــه وضعیــت اقتصــادی شــان بهتــر
نمیشــود بلکــه بدتــر از گذشــته ،بیحقــوق و فقیرتــر
میشــوند .تــاش بــرای تحصیــل و کســب مهارتهــای
کاری هــر لحظــه نســبت بــه گذشــته فزونــی مــی یابــد؛ اما

ب ماندگی
طالبان یک تضاد و عق 
را تمثیل میکنند

تاثیرگــذاری را در رونــد تغییــرات اجتماعــی ،اقتصــادی و
متحــول شــدن جامعــه ایفــا نکــرده اند بــا این ماهیــت ،می
شــود گفــت یکــی از عوامــل شــکل نگرفتــن دولت بــورژازی
مــدرن و متعــارف در کشــور بــوده از زمــان حکومــت امــان
اهلل خــان تــا زمــان حاکمیــت داوود خــان ،دولــت بــرای
زمینهســازی تغییــرات اجتماعــی از بســتر جامعــه نــاکام
تو
بــوده اســت .دلیــل اصلــی ایــن ناکامــی ،ماهیــت دول ـ 
عقــب ماندگــی در روســتاها بــوده اســت.
بــا ســقوط طالبــان و آمــدن نیروهــای امریکایــی و ناتــو
و تشــکیل دولــت بــا حمایــت امریــکا ،ایــن تصــور پدیــد

آمــده بــود کــه افغانســتان از چنگال افــراط گرایــی مذهبی،
نجــات مییابــد و دیگــر ایــن کشــور ،بــه دوران حاکمیــت
طالبــان و مجاهدیــن بــر نمیگــردد؛ امــا مناطق قبیلــوی در
افغانســتان دوبــاره بــه بســتر تولــد و قــدرت گیــری طالبان،
تبدیــل شــدند.
تفــاوت بیــن کالن شــهرها و روستاهابیشــتر بنابــه تقابــل
منافــع کشــور هــای دخیــل در منازعــات افغانســتان در
ِ
دولــت وابســته
دو دهــهی گذشــته عمــدآ حفــظ شــد و
بــه امپریالیســم ،بــرای از بیــن بــردن ایــن تفــاوت بیشــتر
نتوانســت کاری انجــام دهــد اســت و تــا رونــد تغییــر از

بیــکاری و بــی روزگاری ،جوانــان ،کــودکان ،زنــان و مــردان
را بــه کام اعتیــاد و مــرگ ســوق میدهنــد .در دنیــا هــزارن
موسســه ،نهــاد و ســازمانهای خیریــه و حامــی صلــح
فعالیــت دارنــد و هــر روز هــم بــر کمیــت آنهــا افــزوده
میشــوند؛ ولــی خشــونت ،فقــر ،نــا امنــی و شــعلههای
جنــگ ،بشــریت را در هــر کجایــی از جهــان ،محاصــره کرده
و بــه نیســتی و تباهــی میکشــاند.
تولیــد مــواد اولیــه و مجمــوع نیازهــا و فراوردههــای بشــری
در یــک تعــدادی از کشــور هــا انبــوه شــده اند؛ امــا جمعیت
زیــادی از کشــورهای پیرامونــی از بــی غذایــی ،بــی دارویــی،
بــی ســرپناهی و حتــا نبــود و ســایل گرمــا ،خــون در بــدن
شــان منجمــد مــی شــود؛ « ســه تــن از ثــروت مندتریــن
مــردان ،در ایــاالت متحــده جــف بــزوس ،بیــل گیتــس و
وارن بافــت ،دارایــی شــان بیشــتر از نصــف جمعیــت امریــکا
اســت» .اینهــا بــه زودی از لباسهایــی اســتفاده خواهنــد
کــرد کــه بــا انترنیــت وصــل انــد ،مدتهــا اســت کــه
ســاعت ،عینــک و دیگــر وســایل شــان متصــل بــه انترنیــت
شــده انــد ،از بهتریــن خــودرو اســتفاده میکننــد کــه بدون
راننــده و بــا هــوش مصنوعــی ،هدایــت میشــوند.
بــه همیــن زودی ُرباتهــا و دســتگاههای هــوش مصنوعــی
شــامل هیــأت مدیــرۀ شــرکت ها خواهند شــد .از مهندســی
ژنیتــک ،نانــو تکنالــوژی ،پــول دیجیتالــی ،روبوتیــک
پیشــرفته و ...در مســایل مریضــی و غیــره و رتــق و فــق امور

مرکــز شــهرها را بــه پیرامــون شــهرها و مناطــق روســتایی
گســترش دهنــد.
لنیــن در مبحــث حــق تعییــن سرنوشــت ملتهــا ،گفتــه
بــود کــه اگــر در یــک کشــوری نظــام دولتــی آن بــا نظــام
ماقبــل ســرمایه داری آن متمایــز باشــد و تــوازن رشــد
ســرمایهداری وجــود نداشــته باشــد .در مناطقــی کــه رشــد
ســرمایه داری ســریع باشــد ،ایــن رونــد ســبب تجریــد آن
از مناطــق دیگــر میشــود .لنیــن در توضیــح ایــن مســأله
میگویــد؛ ایــن جــدا افتادگــی کــه ســبب تقابــل میــان
ایــن دوحــوزه میشــود ،بــه اســتبداد آســیایی ربــط دارد
(مجموعــه آثــار لنین ،ترجمــه محمدپــور هرمــزان ،1384 ،
)1005
اگــر شــرایط اجتماعــی روســیهی آن زمــان را بــا شــرایط
اجتماعــی افغانســتان در نظــر بگیریــم ،شــباهتهایی میان
ـان روســیه و افغانســتان کنونــی وجــود دارد .در آن
آن زمـ ِ
زمــان ،در روســیه یــک دولــت ســرمایهداری وجــود داشــت؛
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شــان ،اســتفاده مــی کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه رقــم
آمــار بیــکاران بیــش از هفتــاد در صــد بزرگتــر از جمعیــت
فعــال اســت و بیشــتری از متقاضیــان کار ،حتــا امــکان
حضــور و ورود را بــرای انجــام دادن کار در یــک شــرکت و
موسسـهای ندارنــد؛ ولــی ماشــین ،کــه چیــزی نیســت جز
کار تراکــم یافتــۀ کارگــر ،شــامل هیــأت مدیــره میشــود.
وضعیــت حمــل و نقــل نــزد اکثریــت جامعــه بــه گونـهای
اســت کــه هنــوز بــرای حمــل و انتقــال کتلههــای بــزرگ
و ســنگین مــواد و محصــوالت ،از انســانها و حیوانــات
اســتفاده میکننــد .در دنیــا بــه تعــداد چنــد نفــر از ق َِبــل
قــوۀ کا ِر دیگــران بــه مرحلـهای میرســند کــه در ایــن امــور
از سیســتمهای پیشــرفتۀ تکنولــوژی اســتفاده میکننــد.
بــه همیــن گونــه در هــر دم و بــاز دم مــا ،کــودک ،مــادر و
انســانی در گوشــه و کنــار جهــان بــه ســبب عدم دسترســی
بــه ابتدایــی تریــن درمــان و دارویــی کــه در همــه جــا بایــد
موجــود باشــد و اســت ،جــان میدهنــد .چــه رســد بــه نانــو
تکنالــوژی و مهندســی ژنتیــک در تــداوی و درمــان طبقات
فــرو دســت .انباشــت پــول بــه عنــوان قــدرت اجتماعــی نزد
چنــد میلیــاردر جهانــی ،موضــوع را بــه مرحلــهی پــول
دیجتالــی رســانده اســت .امــا درنــزد ن ُه دهــم جامعــه ،دقیقاً
پــول همــان خدایــی اســت کــه همــه از پــی آن صبــح تــا
شــام بــه هــر در و دیــواری خــود را میکوبنــد تــا نشــانهای
از آن را ببینــد؛ ولــی بــا تأســف کمتــر کســی موفــق بــه
دیــدارش میشــود.
بــه هــر حــال اینکــه بشــریت توانایــی ایــن همــه خالقیــت
و ظرفیــت را دارا اســت ،جــای مباهــات و بالیدن اســت؛ ولی
اصــل مســأله اساســی ایــن اســت کــه نظــام نابرابــر حاکــم
در جهــان قــدرت خالقیــت و ظرفیــت بشــری را تحــت
قیمومیــت مالکیت خصوصــی در آورده و در چنگ اشــخاص
معــدودی اســت و مانــع میشــود کــه تکنولوژیــک در ابعــاد
مختلــف در جهــت رفــع نیازمندیهــا و زودون کل مایحتاج
آدمهــا ب ـ ه ُدور از تعلقــات اتنیکــی ،تبــاری و موقعیتهــای
اجتماعــی و جغرافیایــی ،بــه کار گرفته شــود.
اســاس اعتراضــات جهانــی بــه این جــا میرســد کــه نودون ُه
در صدیهــای جامعــه (طبقــات فرودســت) با آن کــه تولید
کننــدۀ کل کاالهــای جهانــی بــه شــمول پــول اســت؛ امــا
مالــک هیــچ چیــزی نیســتند و ســهمی را هــم از ُکل تولید
نعــم مــادی نمیبرنــد .در مقابــل یــک در صدیهــای
جامعــه( طبقــۀ فرادســت) مالــک همــه چیــز اســت ،بــدون
آنکــه خالــق فــراودهای باشــند .اعتراضــات در هــر کجایــی
از دنیــا بیشــتر از اینجــا و نســبت بــه نابرابریهــا صــورت
میگیــرد .بحــث اینکــه اعتراضــات در هــر نقطــۀ جهــان
فــرق میکننــد ،گویــا ،در جایــی کامـ ً
ا سیاســی اســت و در
مــکان دیگــر ،فرهنگــی ،تاریخــی و اقتصــادی اســت ،متوجه
نظامهــای نیولیبرالیســم در سراســر جهــان اســت .اســاس
اعتراضــات در گام نخســت در هــر گوشــۀ جهــان نســبت
بــه نظــام نابرابــر ،زن ســتیز ،آدم کــش ،کــودک آزار ،جنــگ
افــروز و خــون آشــام ســرمایهداری اســت در تمامــی ابعاد آن
اســت .نــه فقــط بــه مرحلــۀ معییــن ســرمایه داری یعنــی
نیولیبرالیسم.
در افغانســتان هــم ،جامعــه بیــش از پیــش بــه « دو اروگاه
بــزرگ متخاصــم» و دو قطــب متضــاد؛ یعنــی « قطــب
ســهامداران کار-نکــن و قطــب کارگــران مــزد بگیرغیــر-
مالک » تقســیم شــده اســت .جنبشهایــی اعتراضــی مانند
جنبــش علیــه بیــکاری ،جنبــش تبســم و فرخنــده ،تیشــه
را بایــد هرچــه محکــم تــر بــه ریشــۀ نابرابــری هــا و اشــکال
ســتم اجتماعــی در نظــام ســرمایه داری پیرامونــی ایــن
کشــور بکوبنــد؛ تــا هیاهویــی جهــت بــه قــدرت رســاندن
ایــن یــا آن بخشــی از بــورژوازی.

امــا رونــد ســرمایهداری در ایــن جامعــه گســترش نیافتــه
بــود .مناســبات و فرهنــگ پیشاســرمایهداری در روســیه
ـتان کنونــی ،شــبیه
حاکــم بــود .شــرایط اجتماعــی افغانسـ ِ
زمــان لنیــن اســت .نظــام دولتــی مــا ســرمایهداری اســت و
تــوازن رشــد ســرمایه داری وجــود نــدارد و ایــن رونــد ،در
تقابــل بــا مناســبات و ارزشهــای پیشــا ســرمایهداری قــرار
دارد .مقاومــت از روســتا در برابــر تغییــر صــورت میگیــرد.
اســتبداد روســتایی را ناسیونالیســم قومــی و تحجــر گرایــی
طالبــان تمثیــل میکنــد .بــه ایــن دلیــل ،رونــد رشــد
ســرمایهداری و تغییــر در روســتا هــای افغانســتان کنــد
اســت .گفتمــان نوگرایــی بــه انــزوا کشــانده میشــود .تغییر
بــا چالشهــای اجتماعــی مواجــه اســت.
ــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت:
والدیمیــر ایلیــچ لنیــن ،مجموعــه آثــار ،جلــد دوم ،مترجــم،
محمدپــور هرمزان،چــاپ اول ،تهــران1384 ،
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سوسیالیســم جنبــش اجتماعــی و اعتراضــی تمام کســانی اســت که
از فقــر فراگیــر ،نابرابــری ،ســتم ،بــی عدالتــی ،حــق تلفــی ،جنــگ
و مصایــب بیشــمار دیگــری رنــج میبرنــد .سوسیالیســم یــک
آرمــان و رویــا نیســت بــل جنبشــی اســت عینــی و واقعــی جهــت
دگرگونــی اجتماعــی ،بهبــود و انســانی ســاختن زیســت انســان هــا.
هــگل شــکوهای از وضعیــت آلمــان زمــان خــود داشــت کــه مــردم
فقــر و تنگدســتی را برکتــی از ســوی خداونــد میدانســتند و آن را
تقدیــس میکردنــد؛ ولــی اساســا فقــر هیچــگاه نمیتوانــد زیبا باشــد.
چارلــی چاپلیــن در کتــاب خاطــرات خــود مینویســد کــه « :ایــن
روش کــه فقــر را بــرای دیگــران جالــب جلــوه دهیــم ناراحــت کننده
اســت زیــرا فقــر وســیلهای بــرای تهذیــب اخــاق نیســت» .چــرا این
را گفتــم؟ بــه خاطــر اینکــه برخــی از مذهبیــون عصــر مــا فقــر را
بهتریــن ابــزار بــرای تزکیــه نفــس میداننــد و بــرای مــردم میگویند
کــه « خداونــد فقــرا را دوســت دارد» .خــب اگــر فقــر زیبــا و خــوب و
بــرای تزکیــۀ نفــس مفیــد اســت چــرا ایــن آقایــان خــود به فقــر تن
در نمیدهنــد و از هــر طریقــی و بــه هــر شــیوه یــی تــاش میکنند
کــه زندهگــی خــوب و مرفــه داشــته باشــند؟
فرزنــدم ،در شــرایطی کــه مــا بــزرگ شــدیم و زندهگــی میکنیــم،
زندهگــی چنــان وحشــتناک و خفقــان آور اســت کــه حتــی تصورش
بــرای دیگرانــی کــه ایــن تجربــۀ هولنــاک را ندارنــد ،ماننــد یــک
کابــوس اســت .سیاس ـتمدارن و رهبــران و حاکمــان هرکدامشــان
ولدمورتهــا و ســاورونهای هفــت ســر شــدهانــد کــه از پــاره کــردن
گلــوی کــودکان و پیرمــردان وجدانشــان آهــی ســر نمیدهنــد .اکثر
جوانــان چنــان در چنــگال هیاهــوی قومــی و مذهبــی غوطــه ورنــد
کــه نمیداننــد دارنــد چــه میکننــد و چــه میگوینــد! .همانطــور
کــه فیلســوفانی چــون هراکلیتــوس و هــگل و مارکــس گفتــهانــد
زنده¬گــی پویشــی همیشــگی اســت ،تمــام پدیدههــای طبیعــی در
ایــن پویــش از حالــت «بــودن» بــه ســوی «شــدن» گام بــر میدارنــد
و در ایــن فراینــد بــه تکامــل میرســند .آنچــه دوســت دارم ببینــم
ایــن اســت کــه خــط فکــری خــود را مشــخص کــرده باشــی ولــی
فرامــوش نکــن کــه تــو بخشــی از این هســتی اســتی ،نه اینکــه مجزا
از آن باشــی .گوهــر تــو در جامعــه مفهــوم مییابــد آنچــه تــو را فربــه
میســازد جامعــه اســت نــه کســی یــا چیــز بیرونــی .اگــر مذهــب یا
بــی مذهبــی را گزینــش کــردی بــدان ناآگاهانــه هــر عملــی محکوم
بــه دگــم اندیشــی و تاریکــی اســت .تــاش کــن بــا اندیشــه باشــی،
هــر اندیش ـهای کــه انتخــاب کــردی آن را صادقانــه و بــا پشــت کار
بســیار بخــوان ،بفهــم ،درک کــن ،در عمقــش خیــزی بــزن و خودت
را در آن بیابــی در آن صــورت اســت کــه مــی توانــی اندکــی آســوده
خاطــر شــوی.
ً
ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کنــی که حقیقــت صرفا صفت اندیشــه
نیســت بلکــه حقیقــت در فرایند شــناخت عریــان خواهد شــد .رابطۀ
اســتیال و ســلطه پدیــدۀ یــک روزه یــا پــروژۀ مقطعــی نیســت ،ایــن
امــر هماننــد مــرض طاعــون اســت تــا میزبانــش را از پــای در نیــاورد
رهایــش نمیکنــد .نــه تنهــا از ســال  2001بــه اینســو بلکــه از دیری
بدیــن ســو کشــور مان و تمــام جهــان عمال و علنــا در چنــگال رابطۀ
بردگــی مــزدی قــرار گرفتــه اســت .تاریــخ مــا تاریــخ نیســت بلکــه
ســوگنامهای ســت کــه هــر نســل بــرای نســل بعــدی آن را خوانــده
و میخوانــد و مــن بــا نوشــتن ایــن نامــه دقیقــا دارم همیــن کار را
تکــرار میکنــم .نیــروی محــرک تاریــخ مــا نــه خــرد بــوده و نــه ایــده
مطلــق و گویــا نــه هــم شــیوههای تولیــدی بلکــه نیــروی محــرک
تاریــخ مــا «حماقــت» اســت ،حماقتــی کــه بــر ســر معنــای کلمــات
باهــم جنگیدنــد و هنــوز میجنگنــد .پابرهنــگان و گرســنگان بــه
جــان هــم میافتنــد و اشــراف و ســرمایه داران باهــم پیــک شرابشــان
را بــه افتخــار حماقــت ناشــی از تفرقــه تودههــا بــه هــم میزننــد و
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بــه ریــش تمــام افــراد جامعــه میخندنــد .زمانیکه تقســیم قــدرت و
منافــع اقتصــادی باشــد جــادان و قصبــان دور هــم جمــع میشــوند
و برنامــه میریزنــد ولــی از ســوی دیگــر هــر دو طــرف جنــگ گاهــن
فرزنــدان تــوده هــای زحمــت کــش اســت کــه گوشــت دم تــوپ می
شــوند .گرســنگان هــر قــوم بــا گرســنۀ قــوم دیگــر بــر ســر منافــع
حاکمــان میجنگنــد و همدیگــر را تکــه و پــاره میکننــد.
وضعیــت مــا بــه جایــی رســیده اســت کــه درد و رنج دیگر احساســی
تولیــد نمیکنــد و مــن را بــه یــاد ســخن آرتــور شــوپنهاور مــی
انــدازد کــه میگفــت« :درد و رنــج و فقــر را مــردم از ســر بیتفاوتــی
تحملــش میکننــد و حتــی دیگــر ابــدا ً احســاس هــم نمیکننــد که
چنیــن درد و رنجــی وجــود دارد» .گروه ســوم کســانی میباشــند که
ایــن درد و رنــج را بــا تمــام وجــود خــود احســاس میکننــد ولــی اگر
گوینــد زبــان ســوزد و اگــر نگوینــد مغــز اســتخوان .این گــروه تالش
میکننــد بــا پیرامــون نابرابــر شــان مبــارزه کننــد ،بخواننــد ،بحــث
کننــد ،مقالــه بنویســند ،راه حلــی پیــدا کننــد ولــی چالشهــا چنان
بــزرگ اســتند کــه همانند ســیاه چالۀ اســتیون هاوکینگ همــه را در
درون خــود میبلعــد .فرزنــدم تــاش کــن کــه درد و رنــج ،احســاس
را از تــو نگیــرد و از ســر بــی تفاوتــی درد و رنــج را قبــول کنــی ،نبایــد
فرامــوش کنــی کــه درد و رنــج تصنعــی و مصنوعــی هرگــز مفهــوم
رنــج طبیعــی را نــدارد .گرچــه آلبرکامــو ،شــوپنهاور ،کافــکا و صــادق
هدایــت رنــج را در ذات زندگی میدانســتند و فــرار از آن را غیرممکن،
ولــی هیچــگاه نبایــد رنجهایــی کــه ناشــی از نابرابریهــای اجتماعی
و توزیــع ناعادالنــۀ فرصتهــای مــادی مــی باشــد را رنــج طبیعــی
بپنــداری .هوشــیار بــاش کــه از مذهبیــون ،فیلســوفان پوچگــرا و
ســرمایه دارن چــرب زبــان خــود را دور نگهــداری کــه اینهــا گــرگان
جامعــه هســتند .شــیمنهایی کــه لبــاس مذهــب برتــن کردهانــد
تــو را بــه سرســپردگی دعــوت میکننــد و آن را فضیلــت میپندارند،
فیلســوفان نیهیلیســت دنیــا را در جلوی چشــمانت پــوچ و میانتهی
تصویــر میکننــد و از تــو میخواهنــد سبکســرانه زندگــی کنــی و نه
درد دیگــران را مربــوط بــه خــود بدانــی و نــه مســوولیتی را متقبــل
شــوی .از فیلســوفان هــم گریــزان بــاش کــه ذهنــت را درآشــفته بازار
کلمــات و مفاهیــم بــه زنجیــر خواهندکشــید تــاش کــن انقالبــی
باشــی و زندگینامــۀ انقالبیــون را بخوانــی و خــود را بخشــی از صاحب
تاریــخ قلمــداد کنــی .تــاش کــن ازدواج کل هــم و غــم اجتماعــی
ات را محصــور چهاردیــواری خانــه نســازد چــون اگــر در زنده¬گــی
شــخصی غوطه ور شــدی محــدود میشــوی مخصوصــا در جامعهای
کــه باورهــای ســنتی هماننــد ابرســیاه بــر سراســر باورهــا مســتتر
اســت .زنده¬گــی مشــترک بــا همســر و کــودکان بــه همــان میزانــی
کــه لــذت بخــش اســت گاهـاً بــه مراتــب بیشــتر درد آور و منــزوی
کننــده اســت .یــک انقالبــی خــودش در درون انقــاب تولــد و بازتولد
میشــود نبایــد اجــازه دهــی کــه انقــاب فرزنــدان اصیــل خــود را
بخــورد بلکــه بایــد آن را عقالنــی و فربــه بســازد.
اندیشــه و واقعیــت زیــاد از هــم دور نیســتند ،اگــر دیــدی واقعیــت
و اندیشــه باهــم ســنخیتی نــدارد هــر کــدام کــه مرتجــع و عقــب
گــرا اســت آن را درهــم شــکن و چنــان دگرگونــش ســاز کــه گویــی
چنــان واقعیتــی اصــا وجــود نداشــته اســت .انســانی کــه از هــوای
سیســتم ســرمایه داری تنفــس میکنــد هرگــز نمیتوانــد انســان
ســالمی باشــد ،دو راه داری یــا تــداوی کــن و یــا هــم نابــود .بــا دو
گروه انســان ســرخواهی خورد کســانی کــه مریض هســتند (اکثریت
فقیــر و ناتــوان کــه از بــس کــه درد و رنــج را تحمــل کردهانــد دیگــر
بــی تفــاوت شــدهاند) بایــد تــداوی شــوند(آگاه) و کســانی هــم بایــد
نابــود شــوند چــون ایــن گــروه دوم عامــل اصلــی مریضــی محســوب
میشــوند .در آخــر بازهــم توصیــهای میکنــم کــه در زندهگــی
بــدون انتخــاب راه هرگــز گام بــه پیــش نگــذار.

۴

همــکاران نشــریهی اعتــراض طــی پیامــی از مــن خواهــان همــکاری بــا ایــن نشــریه شــدند.
راســتش و قتــی کــه نــام «اعتــراض » بــرده شــد،آن هــم بــرای نشــریهای ،نمــی دانم چــرا این
نــام بــه دلــم چنــگ زد ،شــاید اعتــراض یگانــه عنــوان مناســب بــه وضعیــت موجــود اجتماعی
و سیاســی کشــور باشــد .اولیــن موضــوع و عنوانــی کــه بــرای نوشــتن در ذهنــم خطــور کــرد
«اعتــراض بــرای رهایــی» بــود .بــه نظــر میرســد ،بنابــر نابســامانیها و وضعیــت نامطلوبــی
کــه در کشــور وجــود دارد ،جــز اعتــراض علیــه ایــن وضعیــت و فرارفتــن از ایــن بنبســت ،راه
دیگــری بــرای رهایــی نداریــم.
روش تحلیــل اثبــات گرایــی یــا پوزیتیویســم؛ یعنــی تفســیر و تحلیــل جهــان آن طــوری
کــه اســت و نــه بایــد فراتــر از وضــع موجــود رفــت ،در ســه صــد ســال اخیــر و حــاال ،بــه
نیازهــا و خواســتهای بشــری ،پاســخگو نبــوده و نیســت .هــر چنــد کــه اکادمیســنها و
ی در عمــل ،جــز توجیــه ،تفســیر و میــک اپ
ایدئولوگهــای ایــن نظریــه بــا چشــم پارهگ ـ 
نمــودن چهــرۀ زشــت نظامهــای اســتثمارگر و جنــگ افروز  ،چیــزی دیگــری در چانتــه ندارند
امــا ایــن گفتــۀ کارل مارکــس ،جامعــه شــناس و فیلســوف آلمانــی کــه  « :همــۀ فالســفه تــا
کنــون جهــان را بــه اشــکال گوناگــون تفســیر کــرده انــد ،حــال؛ امــا مســأله بر ســر تغییــر آن
اســت » .روز بــه روز در جامعــه شناســی حقانیــت مییابــد.
ـن ناتــوان نیســت! بلکــه ســالها پیش
مســألهی اعتــراض و رهایــی یــک ابتــکار و خالقیــت مـ ِ
جامعــه شناســان پویــا و باورمنــد بــه تغییــر ،چون کانــت ،هــگل ،مارکــس ،انگلــس ،دورکیم و
فرویــد و جامعــه شناســان دیگــر ،بــرای رهایــی از نابســامانیها و بیعدالتیهــای اجتماعــی،
مطــرح کــرده انــد و کتابهــا و مقالــه نوشــته انــد .تغییــرات و بســتههای رفاهــی کــه اکنــون
در جوامــع غربــی نصیــب تودههــای تهیدســت و طبقــۀ کارگــر شــده انــد ،نتیجــۀ اعتــراض
و مبــارزۀ نیروهــا و جنبشهــای آزادی خواهــی و سوسیالیســتی در پرتــو تیوریهــای رهایــی
بخــش مارکــس و ایــن جامعــه شناســان پیشــگام و معتــرض بــه اوضــاع بــوده اســت کــه امروز
تاحــدی طبقــات محــروم و زحمتکــش در دولتهــای رفــاه ازآســایش نســبی برخــوردار
شــده انــد.
نقــد و اعتــراض علیــه جنــگ ،فقــر و نابرابریهــا در جامعــه ،در زمانــی کــه رســانههای گروهی
منفعــل باشــد و افــکار عامــه توســط بنگاههــای تبلیغاتــی طبق ـهی حاکــم مدیریــت شــود.
ـان زیــر خــط فقــر و محــروم از زندگــی انســانی یــک امر
آزادی بیــان کــه بــرای میلیونهــا انسـ ِ
مبــرم و حــق طبیعــی بشــر اســت امــا دســتاورد نداشــته باشــد ،چــون رســانهها را طبقـهی
ـخن وزیر و وکیــل ،بنابــر موقعیت و شــهرت کاذب شــان ،معتبر
حاکــم مدیریــت مــی کنــد ،سـ ِ
تــر از گفتــۀ یــک انســان زحمتکــش یــا روشــنفکر بــه خــورد مــردم داده میشــود .در چنیــن
ن کــه در چنیــن شــرایط،
شــرایط ،نمیتــوان دم از موثریــت آزادی بیــان زد .بــه دلیلــی ای ـ 
ـق آزادی بیــان مثــل ســایر آزادیهــا و حقوقــی کــه
همــۀ پدیدههــا ُمهــر طبقاتــی دارد و حـ ِ
ـن اکثــر
نظــام بــورژازی بــه تودههــا قایــل اســتُ ،صــوری اســت .اگرچــه؛ آزادی بیــان در قوانیـ ِ
کشــورها بــه شــمول کشــور مــا افغانســتان «از تعــرض مصئــون » گفتــه شــده اســت؛ امــا در
موجودیــت رســانههای غــول پیکــر و میلیونــر طبقـهی حاکــم کــه انحصــار اطالعــات را دارنــد
و افــکار عامــه را بــه نفــع یــک فیصدیهــا مدیریــت میکننــد ،نمیتــوان بــه ایــن رســانهها،
بــرای رهایــی از وضــع موجــود و رهایــی از محرومیتهــا و مشــکالت اجتماعــی ،اتــکا نمــود.
ـان فعالیــت مدنــی ،اعتــراض نــه یــک اکــت و ژســت انتزاعــی مدنــی و بــه
بــر خــافِ مدعیـ ِ
اصطــاح بــرای رســیدن بــه مقــام و کرســی حکومتــی یــا کیسســازی بــرای گریــز بــه غــرب؛
بلکــه درســت حکــم تاریــخ و وظیفـهی روشــنفکران و روشــنگران بــرای روشــن کــردن افــکار
عامــه بــه منظــور رهایــی از ایــن همــه فســاد ،تقلــب ،بـیکاری ،خشــونت و جنــگ اســت.
ـق آخریــن آما ِرهایــی کــه توســط نهادهــا و فعالیــن حقــوق بشــری نشــر
در کشــورما مطابـ ِ
شــده ،خانوادههــا ،بــه جهنمــی بــرای زنــان ،مکتــب و مدرســه بــه هیوالیــی بــرای کــودکان
مبــدل شــده انــد.
کشــوری کــه پوزیســیوناش متقلــب ،مفســد ،دماگوژ و مولــود یک تقلب و مضحکــۀ انتخاباتی
اســت و اپوزیســیوناش نیــز جانــی ،تروریســت و از چینلهای اســتخباراتی و از شــیرۀ تریاک و
چــرس و از قاچــاق ایــن موادهــا ،تغذیــه میشــود ،باورهایــش در ضدیــت باارزشهــای جهــان
شــمول و انســانی باشــد ،تودههــای میلیونــی کــه قربانــی ایــن نابســامانیها هســتند ،جــز
اعتــراض بــرای رهایــی از ایــن مصیبتهــا ،را ِه دیگــری ندارنــد.
باالخــره در چنیــن دنیــای نابرابــر و مملــو از نفــرت و از خودبیگانگــی ،جنــگ ،فقر ،بـیکاری و
مهاجرتهــای اجبــاری ،تنهــا اعتــراض و نقــد بیمحابــا اســت کــه روزنــۀ امیــد را بــرای رهایی
و فــرا رفتــن از وضــع موجــود ،نویــد میدهــد.
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط عینــی جامعــۀ مــا نشــریۀ « اعتــراض » نمیتواند نجــات دهندهای
همــۀ مشــکالت جامعــه شــود؛ ولــی ظرفیتهــای نهفتــه در جنبشهــای اجتماعــی و طبقهی
کارگــر را بــرای تأمیــن حقــوق مدنــی و اجتماعــی شــان پــرورش داده و آگاه خواهد کرد.

