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   آهنين پسا استعمار نویسپنتا و حلقه ها
 

فرانسی که به جمهوری اسالمی افغانستان هستند در یک کن" موکراتید"رنگين دادفر سپنتا که به زعم خودشان وزیر 
 از طرف مرکز مطالعات استراتيژیک و بين المللی، یک نهاد پاليسی ساز برای ارباب قدرت ،٢٠٠٦ جوالی٦تاریخ 
صحبت کنم، که معجونی از  فارسی  ترکی، آلمانی  و " ميکس"کوشش ميکنم "کا، ترتيب شده بود، گفتند در امری

، به زبان های  ، پشتو و اوزبيکی  خود ما)فارسی( لسان های  دری ِۀنگارنده که برعالو)  ١ (".انگليسی خواهد بود
. صحبت کرد" ميکس"ه نميدانم که چگونه باید انگليسی، ترکی، عربی و یک کمی هم آلمانی بلدیت دارم، خوشبختان

  .وزیر شدن در یک کشور اشغال شده باشد صحبت کردن یکی از شرایط " ميکس"شاید هم 
ی غربی و متقلدین جهان  درست چند روز قبل که آقای سپنتا بازهم  به امریکا آمده بودند تا به زعم غول های تبليغات

بيان کنند، یک بار دیگر در یک "   امریکاجدید"ستراتيژی ان را در مورد دیدگاه های دولت افغانست"سومی شان 
 ترتيب شده بود، )٢(، از طرف یکی از نهاد های وابسته به فاميل کلينتون٢٠٠٩ فبروری ٢٦کنفرانسی که به تاریخ 

ه خوبی را از هر چند آقای سپنتا اینبار با یک حرکت منطقی به دری صحبت کردند، ولی نشان. سخنرانی کردند
  .  ، ارائه کردندصحبت کردن" ميکس"

وحشی، "بدون شک قرنهاست که یک اقليت استعماری در راه نيل به اهداف سلطه گرانه شان، با بيان اینکه مردمان 
 مدنيت، آزادی و رفاه "شرق نميتوانند از خود نماینده گی کنند، و این وظيفه غرب است تا " عقب مانده و غير متمدن

که  خود یک تيوری قبول شده در حلقه های روشنفکری و شرق شناسی )  ٣(ببرد، "  ارمغان " برای شرق به را" 
استعمار گرایانهِ  غرب بوده و ميباشد، استعمار، استثمار، و اشغال های خونين را در کشورهای شرقی مشروعيت 

نميتوانند  خود را بيان کنند و باید دیگران از ) اروپاییملل غير  (آنها "حتی مارکس مشهور نوشته  بود که .  بخشيدند
امروز .   متاسفانه که این روش تا امروز با اسلوب، راهکار و بيان متفاوت ادامه دارد) ٤ (."آنها  نماینده گی کنند

  .  عروسک های بومی استعمار، بلندگو های خوبی برای این روش استعماری غرب  بشمار ميروند
آقای سپنتا خيلی ها جالب و  خنده " آرمان گرایانه"آنچه را که باید ميگفت گفت، ولی لفاظی های هر چند آقای سپنتا 

موکراسی در یموکراسی و اسالم و از پيشينه دیموکرات بودن خود شان،  پيوند دیآقای سپنتا به کرات از د. آور بود
موکراسی واقعی که در یيا، خواهان یک دبدون شک،  مردم افغانستان مانند سایر مردم دن.  افغانستان صحبت کردند
نميتواند با استثمار از  عقاید دینی مردم و یادآوری از تعداد جای نماز هایش، رای " سکوالر"آن یک وزیر به ظاهر 

موکراسی و ی به دۀاعتماد بدست آورد، هستند و خواهند بود؛ فقط زمانی که امریکا با صراحت اعالن ميکند که عالق
موکراسی را تقویه ميکند، در پی مليشه سازی و صلح با یکردن افغانستان ندارد، در خفا نيروهای ضد دموکراتيزه ید

موکراسی با شرایط خود ساخته یاست و حتی اهرم های قدرت در امریکا باور دارند که د" مدرن"و " معتدل"طالبان 
افغانستان  "ی های مضحکانه ميگوید که شان در افغانستان سازگاری ندارد، وزیر خارجه افغانستان  با سطح گرای

آنچه راآقای سپنتا ميگوید، )   ٥(."موکراسی هستندیموکراسی دارد و مردم افغانستان خواهان دیتجارب خوبی از د
بسيار خوب، ما خوش هستيم که مردم " حتی یک دیپلومات تازه کار امریکایی ميتواند به ساده گی با بيان اینکه 

  .پاسخ دهد و مالقات را ختم کند" وکراسی هستندمیافغانستان خواهان د
کراسی، حقوق بشر و آزادی  که تا دیروز با هزاران دیمو خواهش و استدالل آقای سپنتا و همکارانش  در مورد 

در پيشگاه مقامات امریکایی بيان ميشود، در پهلوی اینکه عجز " انتقادی"شکران و در این اواخر با یک دید به ظاهر 
و فراموش نباید کرد که در سياست امریکا چيزی .  گی  شان را نشان ميدهد، یک بحث تمامًا اخالقی استو بيچاره

و . منافع هدف است و در راه رسيدن به هدف هر روش معمول و غير معمول مباح است. بنام اخالق وجود ندارد
قی، فرهنگی و اجتماعی ندارد و همچنان امریکا در هر جایيکه آزادی عمل مطلق دارد، پابندی به اصول اخال

پس چرا  وزیر خارجه یک کشور به ظاهر مشروع .  نميخواهد هم مقيد به بوروکراسی های معمول دیپلوماتيک باشد
  اینگونه سطحی، غير عقالنی، و مضحکانه باید با قضایا رفتار کند؟ 

. که اهرام قدرت جهانی در صدد آنندجواب این سوال مربوط ميشود به روند ایجاد یک ساختار پسا استعماری نو 
بدون شک یکی ار روش های برجسته این روند بغرنج سازی و پيچيده تر ساختن معضالت خود ساخته شان است که 

وضعيت، آنچه را که خواهانش هستند به " تغير"تا نيت و هدف اصلی برای توده ها غير قابل درک باشد و با شعار 
ثًال هر چند که امروز مشکل افغانستان به ظاهر به یکی از پيچيده ترین معضالت برای م.  ساده گی بدست بياورند 

 به هدف اصلی که همانا گسترش جنگ و خشونت به پاکستان، دینش تبدیل شده است و لی با رسيدنامریکا و متح
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 خواهد شد و چيزی بنام آسيای ميانه، ایران و در دراز مدت کنترول منابع منطقه است، معضل افغانستان یک شبه ختم
  . برای امریکا و متحدینش وجود نخواهد داشت" مسله افغانستان"

روش دومی همانا رد گم کردن و انحراف افکار عامه از مسایل مبرم و حياتی به مسایل دست چندم و یا معضله 
وسط ميدیای قدرت و به کمک سازی های که نفع استعمار در آن تضمين شده باشد، است، که تقریبًا در سرتاسر دنيا، ت

  .  سخنرانی اخير آقای سپنتا در واشنگتن مثال خوبی از این نوع است. دست نشانده گان بومی شان صورت می گيرد
پسا استعمارنو تنها عبارت از استثمار و اشغال نيست؛ بلکه   یک  نظام ایست که با درس های از زمان استعمار، 

رای ادبيات، فرهنگ،  ساختار های معين اجتماعی، اقتصادی، سياسی، تحقيقاتی، و خيلی ها زیرکانه طرح شده و دا
  .ستراتيژی مکملی که بر  مبنای ایجاد سيستم های تقليدی و مصرفی  بنا یافته است، ميباشدیک 

مند  واضحًا که بحث در مورد تمام ابعاد نظام پسا استعمار نو در حوصله این مقال نمی گنجد و بدون شک  نياز
فقط  باید نوشته شود که  حتی فرآورد فکر و اندیشه در ميان قشری که به شکلی از .  پژوهش ومطالعه بيشتر است

اشکال به استعمار وابسته گی دارند، با  پيروی از یک روش فکری منشاء گرفته از ساختار استعماری و با حفظ 
بسته گی و تقليد فکری ساختار استعماری تمامًا آگاهانه، و هر چند  نميشود گفت که وا.  منافع استعمار صورت ميگيرد

پالن شده است، فقط  در بسا حاالت تقليد، تمرکز، پيروی، و گسترش اندیشِه بيرون شده از ماشين ها فکری 
.  استعماری، کامًال آگاهانه، سيستماتيک، دستوری و یا به اميد سهيم شدن در ساختار قدرت استعماری صورت ميگيرد

.  طور مثال، در بسياری موارد غير قابل رد بودن اندیشه و تفکر یک اقليت زورمند غربی در اصل پذیرفته شده استب
یعنی وابسته گی و اطاعت از آنچه که مرجع قدرت ميگوید و انجام " غرب گرایی"گریز  از چارچوب کليشه شده ای 
راهکار استخراج شده و صادر شده توسط اهرام قدرت هر عمل، اندیشه، روش و .  ميدهد، غير ممکن خوانده ميشود

جهانی، هر چند شما ميتوانيد اختالف نظر نسبی و ميتودی با آن داشته باشيد، در نهایت به نفع کشور های استعمار 
 به همين دليل است که آقای سپنتا به.  شده  قبول ميشود و ادعا ميشود که الترناتيف بهتر و برتر از آن وجود ندارد

جواب سوالی که در رابطه به کشتار مردم ملکی از طرف امریکا و متحدینش پرسيده شد، با صراحت و احساسات 
هر چند متاسفانه کشتار مردم ملکی در سال قبل زیادتر شده، فقط این هم بيشتر تبليغات دشمنان "جواب دادند که 

 کشتار مردم ملکی را تبليغ نموده از آن بر عليه آنها وسایل خوب و منظم ارتباطات عامه را دارا هستند و. ماست
من باور دارم که نيرو های ائتالف برای حفظ  جان مردم . دولت افغانستان و حضور نيرو های خارجی استفاده ميکنند

مهمترین نقطه در اینجا اینست که آقای )  ٥ (."ميکوشند ولی ما هم باید در راه آزادی، صلح واستقرار قربانی بدهيم
به افغانستان آمده اند و کشتار " کراسیدیمو"و " صلح" ،"آزادی"د که نيرو های خارجی برای آوردن سپنتا  باور دار

و " آزادی"مردم ملکی که به زعم آقای سپنتا زیادتر هم تبليغات دشمنان  است، بهای پرداخته شده برای 
   .ميباشد" کراسیدیمو"

امروز از استانبول تا کابل و از کابل .  ن استالل های استعماری تنها نيستند  بدون شک، آقای سپنتا در بيان تکرار ای
تا قاهره، تقریبًا در تمامی حلقه های به ظاهر روشنفکری و نيمه اکادميک، ميتوان تداوم این تکرار ها را مشاهده کرد 

  .   ل ميدهندکه بی گمان خود خواسته و یا نا خواسته، حلقه های آهنين پسا استعمار نو را تشکي
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