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 مالحسن چگونه به انزوا رفت؟
 (ی دو دیدگاه اقتصادی در مجلس طالبانرویاروی)

 

ماه جاری میالدی )مارچ( در قندهار جلسه داشتند. درین جلسه  ۲۲تا  ۲۰رهبری طالبان برای سه روز از 
های تشریفاتی، نصایح و  های گوناگون طالبان انجام شد. روز نخست به سخنرانی های داغ و حیاتی بین طیف بحث

های مختلف طالبان نظرات خود را درمورد اقتصاد، اجتماع،  دوم نمایندگان طیفدعاها اختصاص یافته بود. روز 
کردند. اختالف نظر بین دو طیف از طالبان جدی و آشکار بود. طیف اول  داری بیان می سیاست خارجی و حکومت

باشند، مالحسن  ل میکرد و طیف دوم را که طالبان لیبرا باشند، مال برادر نمایندگی می کار می را که طالبان محافظه
کرد. بین این دو طیف روی خیلی از مسایل اختالف نظر بود. در روز اول و دوم، مالحسن و مال  آخند نمایندگی می

تر نظرات هریکی ازین دو گرایش  رتبه ها دخیل نشوند و از طریق افراد پایین برادر تالش داشتند خود مستقیم به بحث
 .گردید اصلی مطرح می

تر بود و در نهایت به رویارویی و بحث مستقیم مال برادر  دگاه در مسایل تحصیل، کار و اقتصاد عمیقاختالف دی
 .هللا آخند و دیگر رهبران طالبان انجامید و مالحسن آخند در حضور رهبر طالبان، مالهبت

از متفکران و  اضطراری با تعدادی هٔ ، بعد از نماز صبح جلس۲۰۲۲مارچ  ۲۲مالحسن آخند صبح روز دوشنبه، 
اش گرفته بود با آنان شریک کرده  هایی را که برای سخنرانی پایانی فعاالن طیف لیبرال برگزار کرد و یادداشت

اش را شرح دهد و  آنان را شنید. فیصله بر این شد که مالحسن آخند واضح، بدون مالحظه و شفاف دیدگاه هٔ مشور
 .کاران مانع رشد کشور گردند نگذارد محافظه

رسید  نظر می ساعت ده و بیست و پنج دقیقه نوبت سخنرانی مالحسن آخند رسید. او که آشکارا هیجان داشت، به
گرد کشور شود. وقتی مالحسن پشت مایک رفت بدون حاشیه مستقیم سر  اش را جزم کرده است تا مانع عقب عزم

هبی و فرهنگی از سوی تعدادی از های مذ اش درمورد سیاست بحث را گشود. او گفت که نظر او و همفکران
 هٔ مبارک هٔ بیند دران موارد به تفصیل صحبت کند و افزود که آی سخنراناِن روزهای قبل توضیح داده شده و الزم نمی

هایی مذهبی و فرهنگی است. او گفت طرفدار اجبار در دین و فرهنگ نیست  الدین سرمشق او در سیاست الاکراه فی
داند. به نظر مالحسن آخند انسان با  داری می انسان را در مذهب و فرهنگ اصل اساسی حکومت هٔ و انتخاب آزادان

 .پوشاند عمل می هٔ اش را جام یابد و با حق انتخاب علویت آزادی فرصت تعالی می

محور را برای افغانستان بهترین  دانش هٔ مالحسن گفت قصد دارد توضیح دهد که چرا انکشاف زیربنا و توسع
 .محور است روستایی و انکشاف اقتصادی زراعت هٔ داند. ناگفته نماند که مال برادر حامی توسع ر توسعه میمسی

های  ها مطالعه، تحقیق و کار در افغانستان و پاکستان است. او در کنار درس دیدگاه اقتصادی مالحسن حاصل سال
وگفتگو داشته است.  شناسان بسیار بحث و جامعهمداران  مدرسه و امور مالیی با روشنفکران، اقتصاددانان، ساست

آثار علمای بزرگ غرب و شرق را مطالعه کرده اما به دلیل فضای سنتی حاکم بر مدارس، به ندرت در گذشته دست 
الوزرای  یسئگیری قرار گرفته و ر قلم برده و کمتر از باورهایش سخن گفته است. اکنون که در جایگاه تصمیم به

اش را با ذکر  اش را مطرح کند. او سخنان ت، فرصت را غنیمت شمرده و خواسته است که نظراتطالبان شده اس
زندگي جز »حدیثی از پیامبر اسالم )ص( ادامه داده است: "ال خیَر في تعَیٍُّش االا لرجلْین عاِلٍم مطاعِ، او ُمستََمعِ داعٍ" 

 .«طلبانی كه گوش به سخنان دانشمندی دهد و دانشبراي دو كس خیر ندارد: دانشمندی كه نظرات او اجرا گردد، 

الدین و این حدیث شریف به نظرات دانشمندان غیراسالمی  الاکراه فی هٔ مبارک هٔ مالحسن آخند گفت او با اتکا به آی
خواهد با استناد به نظرات توماس  در مسایل سیاست، اجتماع، اداره و اقتصاد بسیار ارزش قایل است و امروز می
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کاران به رهبری مالبرادر  توس، دیوید ریکاردو، آدام اسمیت و کارل مارکس توضیح دهد که چرا نظرات محافظهمال
گذاری صنعتی اولویت داده شود. یکی از  دانش، انکشاف زیربنا و سرمایه هٔ سود کشور نیست و باید به توسع آخند به

ات را تکمیل کن. مولوی  قعی هستی لیست اندیشمندانگرای وا مخالفان آخند از میان جمعیت صدا کرد که اگر غرب
 .باشند کردی که از علمای متاخرتان می مینارد کینز و شیخ میلتون فریدمن را هم یاد می جان

ها و خطاهای آنان نیز الزم است اما نه برای  ها هم خواهیم رسید. آشنایی با یافته مالحسن با خونسردی گفت به آن
هللا آخند صدا زد که لطفاً مشاجره نکنید. به سخنان مالحسن  باشیم. مالهبت ایل پیشاصنعتی میما که هنوز درگیر مس

 .آخند گوش دهید

پیرامون جمعیت" را نوشت  هٔ "رسال 1798جمعیت ساکت شود و مالحسن گفت وقتی توماس مالتوس در سال 
طوری که ما  گرفت. همان ک اروپا جان میحدود یک دهه از انقالب کبیر فرانسه گذشته بود و اقتصاد سیاسی کالسی

امروز در افغانستان با فروپاشی روستاها روبروایم، درحالی که شهرهای ما نیز ظرفیت جذب جمعیت بیکاِر گریخته 
یابد، در آن زمان اروپای غربی نیز دچار  نشینی افزایش می از روستاها را ندارد و هر روز فقر، بیکاری و حاشیه

خطا جمعیت  ترین مسایل بود. مالتوس به توزیع، افزایش نفوس، بیکاری و دستمزد مهم هٔ د. مسالچنین آشفتگی بو
کنند نیروی بشری اهمیت ندارد و  طوری که برخی افراد در میان طالبان فکر می دید، همان افزایش را خطر می روبه

. اینان از فرار نیروی کار و مهاجرت وطن غیر طالب است داشتن چند میلیون طالب بهتر از داشتن چهل میلیون هم
توان از طریق تجارت، انکشاف زراعت و دعای  کنند اگر جمعیت کاهش یابد می ها نگران نیستند و تصور می آدم

انداختن ماشین صنعت استفاده کرد و  افزایش بشری برای راه باران مملکت را اداره کرد. اروپا اما از نیروی روبه
 .ثابت شدهای مالتوس خطا  ترس

دیگر  هٔ انکشاف اقتصادی و توزیع ثروت از زاوی هٔ نزدیک به دو دهه پس از مالتوس، اقتصاددان دیگری به مسال
کنند،  طور مداوم رشد می گفت وقتی جمعیت و تولید به پرداخت و ترس کمیابی را مطرح کرد. دیوید ریکاردو می

 هٔ االجار یابد و حق عرضه و تقاضا، قیمت زمین افزایش می هٔ ابطخاطر ر گردد. در نتیجه به زمین به تدریج کمیاب می
دست مالکان تمرکز  طور روز افزون به گردد و ثروت به دهقان می هٔ زمین بیشتر شده باعث گسترش فقر در میان تود

ً برای مدتی در غرب اتفاق افتاد اما چیزی را که ریکاردو نمی می از علم و دانست، اعج یابد. این وضعیت واقعا
شدن کشت، آبیاری و  خاطر مدرنیزه صنعت بود. در عصر او تصور جهانی آسان نبود که در آن تولیدات زراعتی به

ها نباشد. چرا از ریکاردو گفتم؟ چون  چندانی برای ملت هٔ آوری چنان فراوان شود که زمین زراعتی دیگر سرمای جمع
اش است. او  افغانستان زمین زراعتی و آب شیرین هٔ ترین سرمای کند مهم ام مالبرادر آخند تصور می دوست مومن
ما نیروی انسانی است. دانش، نیروی متخصص، خدمات ارزان و باکیفیت، و  هٔ ترین سرمای کند که مهم فراموش می

کنند سو آب، زمین و زراعت ما را به کاالهای تجاری و صنعتی بسیار ارزشمند تبدیل  توانند از یک صنایع مدرن می
ها انسان در سراسر دنیا مستفید گردند و از سوی دیگر کشور ما را به بازارهای  که از آن نه تنها ما بلکه میلیون

گیر به کشور سرازیر نمایند که دیگر زراعِت هرچند مرنیزه و پردرآمد  بزرگ جهانی وصل کرده عوایدی چنان چشم
 .چنددرصد بیشتر از کل عاید ملی ما را نسازد

که  ای جریان پیدا کند نه آن های آبیاری قطره که در نل شرط آن مالحسن آخند گفت که آب شیرین سرمایه است، به
که آب نوشیدنی مردم گردد و  شرط آن های ریگی غرق شود. آب شیرین سرمایه است، به های سنتی و زمین در جوی
ام مالبرادر از ساختن بندهای آب، کندن  ین کند. دوستها را تام کشی شود و ٌشرب صنایع و فابریکه ها لوله در خانه

 هٔ گوید با تحصیل دختران وطن آباد نخواهد شد، با توسع کند و می عنوان کلید تحول یاد می ها و کشت نهال به جوی
 ها کشور فاسد خواهد گردید؛ پول خود را به کندن چاه، کشیدن جوی و کاشتن نهال مصرف کنیم. این چیزها پوهنتون

اندیشی خود را رها کنیم و به شرکت،  محور و جوی خوب اند اما کلید تحول نخواهند شد. ما باید از ذهنیت چشمه
 .صنعت، دانشگاه، خدمات، حمل و نقل و شهرسازی توجه نماییم

باشیم اما دو راه متفاوت را برای کشور  مالحسن افزود: من و مالبرادر هرچند هردو مالییم و هردو طالب می
کند؛  فکری روستایی است و افغانستان را در خودش غرق می اندیشی و چشمه ایم. راه جوی ود انتخاب کردهخ

مکاتب کاهش یابد،  هٔ سازد. درین روش دختران باید در خانه بمانند، بودج تر می تر، دربندتر و منزوی گرسنه
ام فرزندان  د. اما در روشی که من انتخاب کردهحاشیه رانده شون ها محدود گردند، تجربه و تحقیق تشویق به دانشگاه

ها با مراکز تحقیق و توسعه مجهز شوند   پوهنتونکشور همه باید به کسب علم و مهارت، و ارتقای ظرفیت بکوشند. 
کنم که نیروی کار آزاد شود و مطابق  و رابطه بین فابریکه و دانشگاه توسعه یابد. نیروی کار آزاد شود. تاکید می

شود که بازار افغانستان با بازار جهان با اصول عادالنه  حرکت در آید. این آزادی زمانی محقق می بازار بهضرورت 
وصل گردد. بازار ما وقتی با بازار جهان وصل شد باید الزامات بازار جهانی از جمله مسایلی فرهنگی چون پوشش، 

گذاران، کارگران و  نی باشد تا متخصصان، سرمایهخوراک و تفریح )در مجموع خدمات( باید مناسب حال بازار جها
دانشمندان ما و جهان به آسانی همکاری کنند و در میان بازار ما و دیگر بازارها بدون نگرانی از کمبود خدمات، 

 .تفاوت شدید فرهنگی رفت و آمد کنند
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ً متوجه هدف دی بدون بازار و صنعت ممکن نظر من رفاه اقتصا اید. به ام شده مالحسن افزود: طالبان عزیز حتما
 .شود های مدنی مهیا نمی کنند. خدمات مدرن بدون آزادی نیست. بازار و صنعت بدون خدمات مدرن رشد نمی

رویش  اش را برداشته دو شوپ آب نوشید و کمی توقف کرده به طالبانی که روبه مالحسن گیالس کنار دست
های افغانستان یا بیرون کشور کار  ام مدتی در فابریکه انی مطمئننشسته بودند نگاه کرد و گفت که از میان شما کس

کشند. درعین  هایی می ما چه رنج هٔ دانید که کارگران جامع اید. یا شاید پدر، برادر و اقارب کارگر دارید. حتماً می کرده
های کشور را  ه دارایییسان و رهبران سیاسی چگونئها، وزیران، ر دانید که در بیست سال گذشته، قومندان حال می

وجود آورده است.  ما به هٔ های بسیاری را در جامع غارت کردند. انباشت سرمایه در دست تعداد محدودی از افراد رنج
در بیست سال گذشته پول از خارج آمد، تعدادی فابریکه ساخته شد، زراعت هم در جاهایی رشد کرد، تجارت نیز 

گرانه  دلیل همان انباشت غارت دانید که گروهی از شما طالبان به گونه بود؟ میمدتی رونق داشت اما توزیع ثروت چ
ما پیوستید. ما نباید مسیر آنان را تعقیب کنیم. تحصیل باید رشد کند، زیربناها باید  هٔ ثروت به جبه هٔ و توزیع ناعادالن

نشین کند،  هد، شهرها را پر از گدا و حاشیهتوسعه یابند، صنعت باید انکشاف یابد اما نه به سمتی که فقر را افزایش د
های ماشین تبدیل کند و گروه محدودی را بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ ما حاکم سازد. این ایده  کارگران را به پرزه

 .تان بگویم آموزد برای خواهم چند جمله از چیزهایی که کاپیتال مارکس برای ما می را مارکس مطرح کرده بود. می

هایش کشید. تعدادی از طالبان همهمه راه انداختند و  ن مالهبت هللا سرفه کرد. مالبرادر دست به بروتدرین زما
خلیفه حقانی دستور داد که برق مایک مالحسن را قطع کنند. مالحسن سکوت کرد. مالهبت هللا گفت: مالحسن 

 .مارکس باشدجا محل مناسبی برای بحث روی افکار  کنم این ست. فکر نمی قدر کافی همین

تا زمانی که مالحسن به بحث کاپیتال و مارکس نپرداخته بود، مجلس گرم بود و بیشتر طالباِن حاضر به او گوش 
های  مالحسن در هدایت سیاست هٔ کنند فرق رسید حامیان مالبرادر زیر فشارند و احساس می دادند. به نظر می می

 .ام مارکس قابل تحمل نبود و موج، خالف مالحسن برگشتدست خواهند گرفت. اما ن اقتصادی، رهبری را به

در پایان آن روز مالهبت هللا اعالم کرد که مالحسن به احترام حامیانی که در گروه طالبان دارد در پست 
الوزار باقی خواهد ماند اما قبل از برگشت به کابل باید مدتی در قندهار زندگی کند و او مالهبت هللا آخند  ریاست

یس الوزرا هدایت امور را در کابل ئدقت ارزیابی خواهد کرد. تا آن وقت مالبرادر، معاون اول ر رش را بهافکا
 .دست خواهد داشت به

زمان  دخترانه را تا زمان نامعلوم بند کرد. حضور هم هٔ مال برادر فاتحانه به کابل برگشت. مکاتب متوسطه و لیس
 .فر زناِن بدون محرم را ممنوع قرار دادها منع کرد. س زنان و مردان را در پارک

ها کارهای  بزرگ زراعتی بازگشایی خواهد شد. درین پروژه هٔ مالبرادر به تازگی اعالن کرده است که دو پروژ
کاری خواهند گردید تا مردم  شود از جمله صدها چشمه در سراسر کشور پاک بسیاری در بخش زراعت انجام می

 .تر پر آب کنند شان را خوب های ران کوزهتر وضو بگیرند و دخت راحت
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