کارگاه دیالکتیک  /متن دریافتی:

افغانستان :زخمی گشوده بر چهرهی بشریت
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نیما صبوری
دریافت متن در فرمت ورد

 .۱در جهانی که با مناسبات سلطه اداره میشود ،وقوع بحرانهای انسانی بخش ثابتی از زندگیِ روزمره است؛
صرفا شکل و مکانِ برو ِز بحرانها و نحوهی بازنمایی و تعبیر آنها تغییر میکنند؛ هر روز زخمهای دیگری از
راه میرسند ،بیآنکه زخمهای دیروز التیام یافته باشند .از زخم دی==روز افغانس==تان پس از حملهی  ۲۰۰۱ت==ا
همین امروز  -که نام افغانس=تان دوب=اره ب=ه رس=انهها بازگش=ته  -پیوس=ته خ=ون چکی=ده اس=ت؛ زن=دگی در
افغانستان همیشه بحرانی بوده است؛ همچنان که در فلسطین و عراق و سوریه و ایران و لیبی و کردس==تان و
مصر و سودان و سایر مکانِهای زیست ستمدیدگان بر این سیاره.
مهارنش=دنی در ج=ایی از جه=ان س=ر ب=از
جهانی سلطه ،بهطور ح=اد و
 .۲در مقاطعی که پیامدهای مناسبات
ِ
ْ
میکنند ،سیاستمداران و رسانههای جریان اصلی میکوشند به جهانیان القاء کنند که از چ==ه زاویهای بای==د
بحران جاری بنگرند .زاویهی دیدی که آنه=ا عموم=ا پیش میگذارن=د بحرانیش=دن مس=الهی حقوقبش=ر
به
ِ
است .آنها بدینترتیب میخواهند تنها عواطف کوتاهمدتِ ما را برانگیزند ،ولی نگاه انتقادی ما را نس==بت ب==ه
ریشههای بحران کور کنند :سازوکارهای تثبیتشدهای که بیحقی و حیات مادونِ انسانی را بر بخش بزرگی
از جمعیت جهان تحمیل کردهاند و میکنند.
 .۳امروز همگان همراه با رسانههای جریان اصلی چشم به فجایع انسانیِ فرودگاه کابل دوختهاند؛ گریزی هم
قدرت س=ؤال و معض=ل اساس=ی را
از آن نیست .اما در دل این برانگیختگیِ عمومی ،سیاستمداران و اصحابِ
ْ
بهنحو گمراهکنندهای طرح میکنند« :چرا برآورد زم=انیِ ق=درتها از اش=غال کاب=ل توس=ط طالب=ان نادرس=ت
بود؟» .با القای این پرسش بهعنوان پرسش اصلی ،آنها حتی با «بزرگواری» از خودشان انتقاد میکنند! ام==ا
سؤال اساسی که بدینطریق پنهان میدارند بهکلی چیز دیگریست :چرا قدرتهای جهان بهط==ور کم==ابیش
هماهنگ ،افغانستان را به طالبان واگذار کردند؟ چرا بهیکباره همهی قدرتهای غربی و شرقی و ق=درتهای
ارتجاعیِ منطقه ،نظیر ایران و ترکیه و پاکس=تان ،ب=ه برق=راری «ص=لح» در افغانس=تان عالقمن=د ش=دهاند و از
طالبان تصویر کبوتر صلح ترسیم کردهاند؟
هیوالی
ْ
 .۴اگر بهج=ای پرس=ش گمراهکنن=دهی «غ=افلگیری» ،در س=ؤاالت ف=وق دقی=ق ش=ویم و ت=اریخ روی=دادهای
سرنوش=ت ام=روز م=ردم افغانس=تان را
ِ
افغانستان را (دستکم از  ۱۹۷۳به بعد) م=رور ک=نیم ،درمیی=ابیم ک=ه
مناسبات امپریالیستیِ حاکم بر جهان رقم زدهاند؛ افغانستانِ امروز محصول نهایی کشاکشها و سیاس==تهای
قدرتهای جهانی از دورهی جنگ سرد تا اسطورهی «مبارزه با تروریسم» در عص=ر نولیبرالیس=م اس=ت .پس،
پرسش این نیست که چرا طالبان جنایت میکند ،بلکه پرس=ش اساس=ی آن اس=ت ک=ه جن=گ و بنی=ادگراییِ
مذهبی و کشتار و جنایت چه جایگ=اه و ک=ارکردی در ت=داوم نظم جه=انیِ ام=روز دارد .اگ=ر نقض حقوقبش=ر
بهراستی ما را آزار میدهد و خواهان توقف آن هستیم ،باید ساختارها و دالیل سیستماتیک وق==وع بیوقفهی
آن را به پرسش بگیریم .مشخصاً باید بپرسیم بنیادگرایی مذهبی چگونه شکل گرفت و چ=را ت=داوم ی=افت؟ و
 .1متن توزیعشده در تظاهرات همبستگی با مردم افغانستان (آلمان  ۲۹ -آگوست .)۲۰۲۱

آرایش طالبانی در افغانستانِ امروز چه کارکردی برای قدرتها دارد؟ (در این رابطه ،کافیست بهیاد بی==اوریم
که مذاکرات کذایی «صلحِ » قدرتهای جهان با طالبان برای واگذاری افغانستان به آنه==ا از ح==دود ده س==ال
پیش آغاز شده بود؛ یعنی از زمانی که معلوم شد دولت فاسد دستنشاندهی ناتو قادر به برقراری امنیت الزم
برای حضور سرمایهی جهانی در این سرزمین نیست).
 .5آن دسته از شهروندان و فعالین مدنی افغان که در این شرایط جهنمی به رس==انههای مج==ازی دسترس==ی
داشتهاند ،مکررا ً با خشم و بغض نوشتهاند« :جهان م=ا را تنه=ا گذاش=ته اس=ت!» .بیگم=ان منظ=ور آنه=ا این
نبود/نیست که چرا قدرتهای ناتو اکثر ما را از فرودگاه کابل خارج نمیکنند؛ بلکه منظورشان بهروش==نی آن
است که چرا بهرغم آگاهی جهان از ماهیت طالبان ،قدرت سیاسی در افغانستان  -در پیش چشم جهانیان -
به طالبان واگذار شد .اگرچه در این متن کوتاه نمیتوان ب=ه این س=ؤال بنی=ادی ج=واب داد ،ام=ا همبس=تگی
=یبت
واقعی با مردم ستمدیدهی افغانستان نیازمند ج==دیگرفتن پرس==ش تراژیکیس==ت ک==ه آنه==ا از دل مص= ِ
تازهی خویش طرح کردهاند« :چرا جهان ما را تنها گذاشته است؟» .با برجس=تهکردن این پرس=ش میت=وانیم
دریابیم در چه جهانی زندگی میکنیم و خود در کجای آن ایستادهایم .و چهبسا دری=ابیم ک=ه آب=ادی و رف=اه
نسبی و ثبات سیاسی و دموکراسی نیمبن ِد پارلمانی در ج==وامعی ک==ه م==ا (از ابت==دا ی==ا از م==دتی پیش) در آن
ایستادهایم ،نتیجهی تحمیل فالکت و ویرانی و رنجهای بیپایان بر مردمان جوامع دیگر بوده است.
 .۶هر یک از ما بیگمان باید کنش سیاسیِ خود را از جایی که در آن ایستادهایم شروع کنیم؛ اما نهفق==ط ب=ا
این دغدغهی حداقلی که دولت آلمان شمار بیشتری از پناهجوی=ان افغ=ان را بپ=ذیرد؛ بلک=ه بیش از آن بای=د
سیاستی را پی بگیریم که نقش دولت آلمان در برآمدن مجدد طالبان و بهرسمیتشناختنِ آن را ب==ه چ==الش
بگیرد .تالش برای کمک به پناهجویان و شکستن تابوی مرزهای ملی و مبارزه با راسیسمی که از این مرزه=ا
پاسداری میکند ،فعالیتی همواره ضروریست .ام=ا بیش از آن بای=د ب=ا مجم=وعه سیاس=تهایی جنگی=د ک=ه
سرزمینهای دیگر را ناامن میسازند و انسانها را آواره میکنند؛ همان سیاستهایی ک=ه از دیرب=از «اقتص=اد
ملی» آلمان (یا منافع سرمایهداران آلمان) را بهبهای فالکت و رنج انبوه انسانهای «دیگ==ر» فرب==ه میس==ازند.
تجارب سه دههی اخیر بهتلخی نشان دادهاند که تالشهای اکتیویستیِ بشردوستانه2ی ما حتی در حد ی==ک
پیکار دفاعی هم موفق نبودهان==د؛ چ==ون در این م==دت نهفق==ط جن==گ و آوارگی در جه==ان ،بلک==ه راسیس==م و
شووینیسم و اختالف طبقاتی در همین جامع==ه ن==یز آش==کارا رش==د یافتهان==د .پس بای==د مبارزاتم==ان را ژرف==ا
ببخشیم و بهجای تمرکز بر نتایج و پیامدها ،با ریشهها مبارزه کنیم ،که همانا رادیکالیسم چیزی نیست ج==ز
دستبردن به ریشهها.
 .۷اما چه کسانی با چنین مبارزهای علیه ریشههای رنج در جهان بحرانزدهی ما همراه خواهند بود؟ مس=لماً
نه آنهایی که در بخشهای فوقانی هرم جامعه ،از میوههای این درخت بیمار تغذیه میکنند .تنه==ا آنه==ایی
ممکن است ضرورت این پیکار را دریابند و به آن بپیوندند که در پایین هرم اجتماعی قرار دارند؛ فرودستانی
که هر یک بهسهم خویش از شماری از سازوکارهای چندگانهی ستم رنج میبرن=د .در اینمعن=ا ،پیک=ار علی=ه
مناسبات جهانیِ سلطه ،پیکاری طبقاتیست .و دقیقاً بههمین دلیلْ پیکاری بلندمدت خواهد بود که نیازمند
عزم جمعی برای سازمانیابی و غلبه بر دشواریهایِ آن است.
 .۸بیتردید همهی کسانی که نظم مسلطِ جهانی را غیرانسانی میدانند باید خود را علیه آن سازمان بدهند.
اما کسانی میتوانند در این مسیر پیشقدم باشند که بهطور بیواسطهتری از این نظام س==لطه رنج میبرن==د؛
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خصوصا آنهایی که حتی در قلب اروپا (ازجمله در جامعهی آلمان) هنوز به امنیت زیس==تیِ ح==داقلی دس==ت
نیافتهاند ،و در جایگاه شهروندان درجهی سوم یا «ناشهروندان» با ترسولرز زن=دگی میکنن=د؛ کس=انی مث=ل
آوارگان ،پناهجویان و طردشدگان از آنج=ا و اینج=ا ،ک=ه ض=من تالش بیام=ان ب=رای س=فتکردن زمین زی=ر
پایشان ،با دردمندی شاهدند که چگونه زمین در زیرپای عزیزانشان در سرزمینهای دورتر خالی میش==ود.
پس ،مبارزهی احتمالیِ آنها با راسیسم علیاالصول نمیتواند جدا از مبارزه ب=ا امپریالیس=م باش=د ،ک=ه خ=ود
جادهصافکنِ استیالیِ جه=انیِ سرمایهداریس=ت .درحالیک=ه آوارگ=ان و پناهجوی=ان زخمه=ای متع=ددی از
مکانیزمهای متنوع سلطه و س=تم س=رمایهداری خوردهان=د ،ح=تی آوارگیِ آنه=ا ن=یز اس=باب سودآوریس=ت.
پس ش=عار ج=ذابِ « »Refugee Welcomeمنط=ق س=ودآوریِ
دستکم دولت آلمان پنهان نمیکند ک=ه در ِ
اقتصادی نهفته است؛ چون بازار کار آلمان س=االنه چندص=دهزار ن=یروی ک=ا ِر ت=ازهنفس ،ق=انع و مطی=ع (بگ=و
مستاصل) نیاز دارد .و این همان دلیل نهاییست که بهرغم راسیسم نهادینه در سیاست این کشور ،ب==رخی از
آنان در پیِ موج پناهجویی  ۲۰۱۵اجازه یافتهاند دورانِ آوارگی خود را در این کشور سپری کنند.
 .۹ستمدیدگان زمین صدها دلیل دارند که خشمگین باشند؛ اما چهبهتر که خشمشان را به مبارزهي جمعی
و سازمانیافته علیه مناسبات جهانیِ سلطه (و ش=الودهی آن یع=نی س=رمایهداری) تب=دیل کنن=د .اگ=ر آنه=ا
بتوانند فراتر از مرزها و ملیتها و مذاهب و رنگپوست و همهی برچسبهایی که همواره بین آنه==ا ج==دایی
انداختهاند ،مبارزات همبستهای را علیه وضع موجود سازمان دهند ،بیگمان قادر خواهند بود شکافی در دل
وضعیت ضدانسانی ایجاد کنند .آنها میتوانند نیروی محرکهی سیاس=تی باش=ند ک=ه ب=ا ریش=هها روب=رو
ِ
این
میشود؛ خصوصا در جوامعی مثل آلمان که اکثر نیروهای بهاصطالح رادیکال ،در غی==اب چ==نین تکانهه==ایی،
یحتمل حاضرند تا ابد در به مجادالت بیهودهی خویش سرگرم باش==ند؛ ازجمل==ه بحثوج==دا درب==ارهي اینک==ه
استفاده از واژههای «سازماندهی» یا «امپریالیسم» تا چهحد جزمگرایانه و اقتدارآمیز (  )autoritärاست؛ و یا
سیاسی 3مط==ابقت ی==ا مغ==ایرت
کاربرد برخی کلمات و انجام برخی رفتارهای فردی تا چهحد با نزاکتگراییِ
ْ
دارد.
 .۱۰همهی ما صدای فریادهای دردمن=دانهی خ=واهران و ب=رادران س=تمدیدهی افغ=ان را ش=نیدیم و از تک=رار
رنجهای ژرف آنان پریشان شدیم .ولی آیا میخواهیم از طیف کسانی باشیم که درتمام این س==الها س==یمای
مردم افغانستان را تنها همچون قربانیان ستم ترسیم کردهاند ،و الجرم مسیر «دخالته==ای بشردوس==تانهی»
قدرتها و سرکوب مبارزات آنان را هموار ساختند؟ برای پرهیز از این خط=ا ،بای=د بهی=اد بی=اوریم ک=ه ت=اریخ
سرکوب و ستم فصل دیگری هم دارد که همانا شرح بیداری و مبارزات س==تمدیدگان اس==ت .از این منظرک==ه
بنگریم ،خواهیم دید که این فقط مردم افغانستان نیستند که به حمایت و همراهی جهانیان نیاز دارند؛ بلک==ه
بشریت نیز برای زایشی دوباره ،به حرکت و خیزش همبستهی ستمدیدگانِ زمین نیاز دارد .آینهی حقیق==تی
که هماینک وضعیت افغانستان در برابر جهان فرتوت گرفته است ،گواه زندهای ب=ر این مدعاس=ت .باش=د ک=ه
همهی ما در کنار هم ،بخشی از مبارزهی مشترک علیه بنیانهایِ جهانیِ رنج و ستم باشیم .مبارزهای که در
آن ستمدیدگانِ جهان بهجای تکیه بر دولتها و قدرتها (و درست بهدلیل مقابله با آنها) خودشان تکیهگ==اه
و پشتیبان هم باشند.
* * *
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