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حضور فرهنگی و اقتصادی
هند در افغانستان
محمدرضا هویدا
افتتاح بند ســلما ،یکی از پروژه های زیربنایی افغانستان که به
کمک هندوستان اجرا و به بهره برداری رسید ،یکی از نمونه های
بزرگ همکاری های منطقه ای است که در طی چندین سال اخیر
شاهد بوده ایم.
هند شــریک قدرتمند و بزرگ افغانســتان است .هند بر خالف
بســیاری از کشورهای منطقه که گرایش های محکم ایدئولوژیک
دارند ،بزرگترین دموکراســی جهان اســت و دموکراسی در این
کشور ریشه عمیق دارد .این پروژه از که طرح آن در زمان داوود
خان ریخته شــده اســت و تا کنون به خاطر وضعیت نامساعد
افغانستان اجرا نشده است ،برای هزاران خانه روشنایی و هزاران
جریب زمین را آبیاری می نماید.
بند دوستی افغانستان و هند به معنای واقعی فراتر از یک پروژه
اقتصادی در یک والیت اســت .این پروژه اولیــن نمونه از یک
ســرمایه گذاری دراز مدت در یکــی از والیت های بزرگ و مهم
افغانستان است.
در آینده ای که افغانســتان محیط به خشــکه به هزاران نوع
مشــکالت جغرافیایی و  ...روبرو است ،بند سلما یک دستاورد و
یک کار مهم است .معضل به هدر رفتن آبهای افغانستان و سرازیر
شدن آبها به کشــورهای همســایه در نبود مدیریت دولتی ،از
مشکالت اساسی دولت افغانستان است .دولت تا هنوز نتوانسته
استراتیژی واضحی برای آب های افغانستان داشته باشد .میلیونها
متر مکعب آب بدون هیچ بازده و فایده ای از افغانستان خارج می
شوند و سرزمین های دیگران را سیراب می کنند ،در حالی که در
افغانستان جز سیل و ویرانی اثری بر جای نمی گذارند.
نکته جالبی که در ســخنان رئیس جمهوری به آن اشــاره شد،
موضوع فرهنگی در روابط هند و افغانستان بود .رئیس جمهوری
به تاثیر طریقه چشتیه به هند آن زمان سخن گفت .این موضوع
هر چند ناگشوده است و کمتر به آن پرداخته شده است ،اما طرح
آن از ســوی رئیس جمهوری کامال آگاهانه و با اهمیت بود .افراط
گرایی امروزین که سایه سنگین و شومش را بر منطقه افگنده از
کشــورهای منطقه قربانی می گیرد و ساکنان این کشورها را در
جنگ و خشــونت و دهشت فروبرده است ،به دلیل کمرنگ شدن
تفکرات عارفانه و مداراگرانه است.
آنچه در نیم قرن اخیر شاهد آن بوده ایم ،خشونتی بوده که نقابی
از دین بر آن کشــیده شده است و بر مردم حاکمیت یافته است.
در گذشــته این سرزمین خصوصا در گذشــته ای که کشورهای
منطقه ارتباط عمیق و وسیع فرهنگی با یکدیگر داشته اند ،مدارا
و تســاهل و تسامح در ســایه دین رحمت و وحدت ،اصلی انکار
ناپذیر بوده است.
همان اندازه که بازســازی اقتصادی افغانستان ضرورت دارد ،به
همان اندازه بازسازی فرهنگی این کشور دارای اهمیت است .در
کشوری که سالهای ســال ،افراط گرایی و خشونت ترویج شده
است ،برگشــت به روح همپذیری و نرمی و لطافت عارفانه ای که
همــه مردم را به مهربانی و رافت فرامــی خواند ،می تواند بنیان
های افراط گرایی را که چنین وضعیتی را به وجود آورده اســت،
متزلزل سازد.
رئیس جمهوری و دولت افغانستان بیش از هر امری باید به همین
بعد فرهنگی بازســازی توجه نمایند .هر امری که به خشــونت
و افراط گرایی منجر شــود ،به اندازه تروریسم و دهشت افگنی
خطرناک اســت .بدون تردید عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی
مردم در افغانستان ارتباط واضحی و جدی ای با افراط گرایی دارد.
حضور هند در چنین پروژه بزرگی در افغانســتان ،روابط عمیق
فرهنگی میان افغانســتان و هند و گذشته تاریخی این دو کشور
از هند یک کشــور مورد پسند افغانســتان و مورد عالقه مردم
افغانستان ساخته است.

بند سلما؛ گامی در رشد و تقویت زراعت و تولید انرژی
دیروز ،بند ســلما با حضور رئیس جمهور
غنــی و نارندرا مودی ،نخســت وزیر هند
به بهره برداری رسید .ســاخت بند سلما
مهمترین اقدام در راســتای مهار آب در
افغانســتان به شــمار می آید .این بند در
تولید انرژی و رشد و تقویت زراعت کمک
خواهد کرد .بند سلما را می توان مهمترین
گام در اســتقالل انرژی و آوردن روشنایی
در خانه های شهروندان افغانستان دانست.
بهره برداری این سد نوید از فردای روشن
جامعه افغانستان است .در ذیل مزایای آن
را مورد بررسی قرار می دهم.
مزایایی اقتصادی
بند ســلما ظرفیت فراهمآوری آب مطمئن
برای  35000هکتار زمین زراعتی موجود و
تهیه آب بــرای  45000هکتار زمین جدید
را دارا می باشــد .به عبارت دیگر ،این بند
برای  35000هکتار زمیــن آب فراهم می
کند که قبــا مجراهای مطمئن برای فراهم
آوری آب برای آن وجود نداشت .در کنار آن
ظرفیت تهیه آب برای  45000هکتار زمین
جدید را نیز ممکن گردانیده اســت .از این
جهت ،بند ســلما بزرگترین پروژه در دوره
جدید اســت که زمین های زیادی را مورد
اســتفاده دهقانان قرار می دهد .از آنجایی
که افغانستان یک کشــور زراعتی است و
زیر کشــت در آوردن  45000هزار هکتار
زمین جدید بدون شــک می تواند روند در
اقتصاد کشور محسوب شود .بنابراین ،بهره
برداری بند ســلما را می تــوان بزرگترین
اقدام حکومت برای رونق اقتصادی کشــور
به حساب آورد.
هرات از جمله والیت های کشــور است که
ظرفیت تولید زعفران با کیفیت باال را دارد.
براســاس گزارش ها ،زعفران هرات بهتر از
زعفران ایران اســت .تهیه آب برای زمین
های زراعتی در واقع ،رشد و تقویت کشت
زعفران نیز هســت .از آنجایی که زعفران
یکی از محصوالت بدیل برای کشت کوکنار
به حســاب می آید ،افزایش کشت زعفران
در کشور می تواند کاری در راستای زدودن
اقتصاد جنگی محسوب شود .آنچه جامعه
را ما فلج کرده است ادامه جنگ در کشور
است .جنگ تا زمانی جریان خواهد داشت

ايــن نظريه كــه در ادبيــات مطالعات
فرهنگي به مكتب فرانكفورت نيز معروف
اســت وارث مكتب ماركسيسم است و
فهم آن در گرو فهم ماركسيســم است.
لكن اين مكتب از طرفــي راه اصالح و
حتي نقد ماركسيســم راه پيموده و آنها
را به عبارتي امروزيتر نموده و از طرف
ديگــر بدنبال افشــاي تضادهاي نهفته
در جوامع ســرمايهداري و چارچوبههاي
ايدئولوژي نمونه بــراي ارائه نقد نظري
از ســرمايهداري مدرن است .اين نظريه
بدنبال پاســخگويي به اين سوال است
كه چگونه نظام ســرمايهداري خودش را
از طريق مقولة فرهنگ بازتوليد ميكند؟
اين نظريه معتقد اســت كه سرمايهداري
مدرن توانسته است بر بسياري از تضادها
و بحرانهايــي كه زماني با آنها مواجه بود
فائق آيد و در نتيجه قدرت ثبات و تداوم
را به نوعي جديد و بيسابقه بدست آورد.
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رحیم حمیدی

که اقتصاد جنگی در کشــور وجود داشته
باشــد .بنابراین ،در کنــار اینکه مزایایی
زیــادی اقتصادی برای کشــور دارد برای
زدودن و کاهش اقتصاد جنگی در کشــور
کمک می کند.
تأمین انرژی
افغانســتان ظرفیت تولید انرژی زیادی را
دارد اما ،تا هنوز به دالیل ناامنی ،فســاد
گسترده و ناکارآمدی نهاد ها امکان استفاده
از ظرفیت ها ممکن نگردیده است .براساس
گفته های شرکت برشنا ،افغانستان بیش از
 90درصد انرژی مورد نیاز خود را از کشور
های دیگر وارد می کند .ایران ،ترکمنستان،
تاجکستان ،قیرقیزستان از جمله کشورهای
است که به افغانستان برق می دهد .ساالنه
بیش از  220میلیون دالر مصرف خرید برق
از کشورهای مذکور می شــود .بند سلما
ظرفیت تولید  42مــگاوات برق را دارد .از
این جهت ،می تواند وابستگی افغانستان به
خرید انرژی به کشورهای همسایه را کاهش
دهد .بنابراین ،بند سلما مهمترین گام برای
رهایی از وابســتگی انرژی به کشــورهای
همسایه نیز هست .در صورت که براساس
وعده های حکومت سد های دیگر در سال

های آینده ایجاد و به بهره برداری سپرده
شــود ،در آن صورت ،افغانستان قادر به
استقالل در تولید انرژی خواهد شد.
در وضعیت کنونــی دو پروژه کالن انتقال
انرژی از آســیایی میانه به افغانستان و از
این جا به کشــورهای آسیایی جنوبی در
حال اجرا اســت .پروژه توتاپ و کاســا-
 .1000در آینده اگر افغانســتان بتواند از
تمام ظرفیــت های آبی ،خورشــیدی و
بادی خود برای تولید انرژی اســتفاده می
کند می تواند یکی از کشــورهای صادر
کننده انرژی به کشورهای آسیایی جنوبی
محسوب شود .بنابراین ،بند سلما نخستین
گام برای رهایی از وابستگی و دست یابی
به استقالل انرژی محســوب می شود و
امیدوارم که طرح های دیگر حکومت برای
ساخت سد در کشور نیز اجرا شود.
امنیت
دامنه رود های افغانســتان به کشورهای
همســایه امتداد پیدا نموده است .از این
جهت ،افغانستان همواره با مسئله توزیع
آب با کشور های همسایه مواجه بوده است.
مســئله حق آبه یکی از مشکالت دائمی
میان افغانستان و کشورهای همسایه بوده

اســت .بند ســلما روی رود هیرود ایجاد
گردیده اســت و این منبع آبی مشترک
میان افغانستان ،ایران و ترکمنستان است.
از آنجایی که سرچشــمه رود هیرود در
افغانستان است افغانستان حق ایجاد سد
و مهار آب را براســاس حقوق بین الملل
دارد اما ،براساس حقوق بین المللی کشور
دیگر که در مســیر رود واقع شده اند نیز
دارای حق آبه می باشد .همین مسئله اگر
به صورت بنیادی با کشورهای همسایه حل
نگردد می تواند منجر با افزایش ناامنی در
کشور گردد.
مســئله دیگر این اســت که بند سلما را
کشور هند ساخته است .هند قبل از این،
ساختمان پارلمان کشور را نیز ساخته بود
که چندی پیش از سوی گروه های مخالف
مســلح دولت حمله راکتی شد .از آنجایی
که پاکســتان از نفوذ هند در افغانستان
هراس دارد ،احتمــال آن می رود که این
کشــور دامنه ناامنی را گسترش داده و از
بهره برداری ظرفیت های ایجاد شــده در
هرات جلوگیری نماید .بــا این حال ،این
مسئله بستگی به دیپلماسی ما دارد که تا
چه اندازه پاکستان را متقاعد ساخته می

نظريه فرهنگ توده ای
دکتر علیرضا رضائی

يكي از مســائلي كه اين روند را تسهيل
نموده است «صنعت فرهنگ» vميباشد كه
به ايجاد و ارضاي نيازهاي كاذب و سركوبي
نيازهــاي واقعي ميپــردازد .و بر همين
اســاس نيازهاي واقعي در سرمايهداري
مدرن قابل تحقق نيســتند زيرا نيازهاي
كاذب كه اين سيســتم بــراي ادامه خود
تقويت ميكند بر آنها تحميل ميشــود.
تودهها قدرت خود را از دســت داده اند
و قدرت درصنعت فرهنگ نهفته اســت.
محصــوالت آن ،مردم را به پذيرش جمعي
و اجتماعي كه متضمن فرمانبري از مظاهر
قدرت و ثبات نظام ســرمايهداري است،
تشــويق ميكنند .طرفداران اين نظريه به
جريان توليد ،توزيع ،مصــرف و بازتوليد
اشاره داشته و با انتقاد از گرايش سرمايه
داران به ايجاد صنــع فرهنگ كه مطابق
قانون بازار ،اعتقاد به توليد بيشــتر براي
مصرف بيشتر و مصرف بيشتر براي توليد
بيشــتر دارد ،بر تأثير مخرب اين صنعت
در شكلگيري فرهنگ توده تأكيد دارند.
صنعت فرهنگ تولــدي و مصرف فرهنگ
در جوامع سرمايهداري را استاندارد كرده
است .ظهور استانداردهاي فرهنگ مانند
موسيقي يا سبك در فيلم حاصل عملكرد
صنعت فرهنگ ميباشند .صنعت فرهنگ
باعث زوال فرديت انســان شده است اين
زوال به سه شكل ظهور پيدا ميكند:
الف ـ يكپارچه شــدن آگاهي انســان به
وسيله ارتباطات هدايت شده.
ب ـ ناچيز شــمردن خصلت و كيفيت فرد
در تحول اشكال توليد.
ج ـ دگرگوني در ســاختمان رواني انسان
به دليل اجتماعي شدن يكپارچه انسانها.
به نظر اصحاب مكتــب فرانكفورت جوهر
ســرمايهداري مدرن كنتــرل اجتماعي و
جلوگيــري از دگرگوني بنيادي اســت و
فرهنگ مدرن يكــي از عوامل اصلي اين
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كنترل بشــمار ميرود .صنعت فرهنگ
نيز يكي از موانع عمده آگاهي و آزادي و
انقالب اجتماعي است .صنعت فرهنگ با
شكل دادن به ذوق و ترجيحات توده ها،
به آگاهي و ذهنيت آنها شكل ميبخشد و
با يكسان سازي ،هرگونه طرز تفكر رقيب
و مخالفي را حــذف ميكند .همچنين از
طريق فرآوردههاي خود به تودهها هويت
ميبخشــد و كردارهاي آنهــا را تعيين
ميكنــد .و از آنجا كه مصــرف كاالهاي
فرهنگي انفرادي اســت ،صنعت فرهنگ
حالتــي از فرديــت كاذب (مجازي) در
بهرهبرداري از كاال ايجاد ميكند .ليكن در
پس اين فرديت ظاهري ،صنعت فرهنگ
به يكسان ســازي و بهنجارسازي ذوق و
ذهنيت تودهها ميانجامد .و در اين رابطه
رســانهها نيز در جهت حفظ وضع موجود
فعاليت ميكنند نه در جهت تغيير آن.
نظريه پردازان انتقــادي فرهنگ همانند
نظريه پردازان فرهنگ تودهاي معتقدند
فرهنگ مردمي مدرن چيزي جز فرهنگ
تودهاي نيســت و اين فرهنگ نيز اساس ًا
فرهنگ تجــاري يا تجارت زده اســت؛
بصورت انبوده توليد و مصرف ميشــود؛
مصرفكنندگان آن توده هايي بيتميز و
منفعل هستند و قدرت تشخيص ندارند؛
فرهنگ تودهاي از باال تحميل ميشود و
نميتــوان در آن عناصري خودجوش كه
از درون زندگي مردم برخواســته باشد
يافت؛ فرهنگ تودهاي صرفا بازرا ســلطه
و استيالست و هيچ نســبتي با مقاومت
در مقابل قدرت ندارد؛ و نهايت ًا سرنوشت
فرهنگ تودهاي با سرنوشت سرمايهداري
ســازمان يافته گره خورده است .دغدغة
اصلــي نظرية انتقادي فرهنگ آنســت
كه انســانها تواناييهــا و توانمنديهايي
دارند كه در جوامــع مدرن از آنها گرفته
شده اســت .همة وجوه فرهنگ عامه ـ

از نمايشهاي ســبك تلويزيوني گرفته
تا صفحات موســيقي پاپ تا رويدادهاي
ورزشــي ـ به شــيوههاي مختلف سعي
ميكنند كه چيزها را آشــنا و امن نشان
دهنــد .جامعــهاي كه به مــدد صنعت
فرهنگ خلق ميشــود جامعه يك بعدي
(تكســاختي) نام ميگيرد كه در همين
رابطــه طرح ميگردد .هــدف غايي اين
نظريه افشــاي دقيقتر ماهيت جامعه و
افزايش آگاهي تودهها و مردم ميباشــد.
اين نظريه بدليــل انتقاداتي كه به برخي
نحلههاي فكري و اصطالحات وارد ساخته
به نظريه انتقادي معروف گرديده اســت.
اين انتقادات عبارتند از:
الف) انتقادهايي به نظرية ماركسيســتي؛
بويژه انتقــاد از جبرگرايــان اقتصادي
بخاطــر تاكيد بيــش از حد بــر قلمرو
اقتصادي و فراموشــي ســاير جنبههاي
زندگي اجتماعي .بديــن ترتيب مكتب
انتقادي در صدد آن بود كه با عطف توجه
به قلمرو فرهنگي و ذهني اين عدم تعادل
را تصحيح كند.
ب) انتقادهايي بــه اثبات گرايي ؛ مكتب
انتقادي ،پوزيتويستها (اثباتگرايان) را
بخاطر كاربرد ناســنجيده روشهاي علوم
طبيعي ـ تجربي در علوم انســاني مورد
نكوهش قرار ميدهــد و آنها را محافظه
كاراني ميدانند كه توان رويارويي با نظام
موجود را ندارند و كنشــگران را ناديده
ميگيرند.
ج) انتقادهايــي از جامعه شناســي :اين
مكتــب جامعه شناســي را بــه خاطر
علمگرايــي ،محافظــه كاري و پذيرش
وضع موجود وعدم انتقاد جدي از جامعه
و تقليــل آن درحدابــزاري در خدمت
سرمايهداري مورد انتقاد قرار ميدهد.
د) انتقادهايــي از جامعــة نوين ؛ مكتب

توانیم که حضور هند در افغانستان به معنی
تهدید پاکستان نیست.
جدا از این مســئله ،غرب کشور به خاطر
بنــدر چابهار نیز ناامن خواهد شــد .زیرا،
مقامات نظامی پاکســتان بعد از توافقنامه
بندر چابهار میان ایران ،هند و افغانســتان
گفته بــود که بندر چابهار خطر امنیت ملی
برای ماســت .این ســخن آن ها می تواند
به معنی جهت دهی جنگ به ســمت غرب
کشور محسوب شــود .به احتمال زیاد ،در
آینده شــاهد ناامنی بیشتر در غرب کشور
باشیم .با این حال ،الزم است که حکومت در
تأمین امنیت این منطقه مسائل مذکور را مد
نظر قرار دهد تا مشکالت امنیتی مشکالت
را برای بهره برداری از بند ســلما و مسیر
بندر چابهار به وجود نیاورد.
حکومت وحدت ملی از آغاز تا کنون برنامه
و طرح های خوبی چه در سیاست داخلی و
چه در سیاســت خارجی روی دست گرفته
اســت .در این میان تنها سیاست خارجی
کشور در قبال پاکستان ظاهرا به شکست
مواجه شده اســت .زیرا ،چندین بار است
که رئیس جمهور غنی به صورت تلویحی و
غیر مستقیم پاکستان را کشور تولید ترور
می خواند .حکومت وحدت ملی اگر بتواند
به صورت بنیادی و ریشــه ای به مشکالت
افغانستان و پاکستان بپردازد در آن صورت
مشکالت امنیتی و همه درد و رنج های که
در ســال های متمادی کشیدهایم از میان
خواهد رفت.
در پایان این نوشــتار یک بــار دیگر باید
نوشت که بند ســلما در کنار اینکه تجدید
دوباره در روابط افغانســتان و هند اســت
کاری برای رهایی از وابســتگی انرژی به
کشور های منطقه ،رفتن به سمت استقالل
و خودکفایی انرژی ،رشد اقتصاد و زراعت
در کشــور نیز هســت .در صورت که در
آینده طرح هــای دیگر حکومت برای مهار
آب کشور پیاده شود افغانستان به یکی از
کشورهای صادر کننده انرژی تبدیل خواهد
شد .با این حال ،ضرورت طرح های به منظور
استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی
نیز وجود دارد تا ما به صورت کامل به یک
کشور صادر کننده انرژی تبدیل شویم.

انتقادي جهت گيرياش معطوف به ســطح
فرهنگــي و آنچه كــه واقعيتهاي جامعه
سرمايهداري نوين ميخواند ،بوده است .به
اين معنا كه كانون تســلط در جهان نوين
از اقتصاد به قلمــرو فرهنگي انتقال يافته
است .مكتب انتقادي به سركوبي فرهنگي
فرد در جامعه نويــن ،تاكيد دارد .به نظر
آنها در جهان نوين اين تســلط بيشتر با
عناصر فرهنگي انجــام ميگيرد تا عناصر
اقتصادي .همچنيــن در جامعه نوين تفكر
تكنوكراتيك (يــا عقالنيت صوري) جاي
خرد (يا عقالنيت ذاتي) را گرفته اســت.
عقالنيــت تكنوكراتيك هدفش خدمت به
نيروهاي سلطه گر اســت نه رها ساختن
مردم از بند تسلط ،همچنين هدفش پيدا
كردن مؤثرترين وســايل براي رسيدن به
هدفهايي اســت كه قدرتمندان آنرا مهم
ميدانند ،در حاليكه خرد ،مستلزم ارزيابي
وسايل برحسب غايتها و ارزشهاي انساني
همچون عدالت و صلح و شادماني است.
و) انتقاد از فرهنگ ؛ آنها معتقدند كه رشد
جامعه صنعتي ،نخســت در اروپا و سپس
در سراسر جهان ،همراه با نوآوريهاي فني
بويژه در حوزه ارتباطات بر همه شكلهاي
توليد و اشــاعه فرهنگ اثر نهاده است .از
جنگ جهاني دوم به اين سو ،ما شاهد رشد
فزاينده صنعت فرهنگ بوده ايم؛ تلويزيون
و صنعتهاي وابســته بــه آن ،دانشهاي
كامپيوتري ،ويدئــو ،ماهواره و ...افقهاي
تازهاي را ميگشايند كه تاكنون ناشناخته
بودند به گونهاي كــه بر آينده فرهنگ در
ســطح جهان اثر مينهــد در درازمدت ،
شــيوة تجلي فرهنگ ،نوع تحول محتوا و
نقش آن به گونه فزاينده از صنعتي شدن
نظام توليد و اشاعه پيامهاي فرهنگي تاثير
ميپذيرد .عالقمندي اين نظريه پردازان به
صنعت فرهنگ (يعني ساختارهاي عقالني
و ديوانساالرانه چون شبكههاي تلويزيون
كه مهار فرهنگ نوين را در دست دارند»)
توجه آنها را به مفهــوم رو بنا و نه لزوم ًا
زيربناي اقتصادي معطوف ميكند .صنعت
فرهنگي همان چيزي اســت كه «فرهنگ
توده اي» را توليد ميكند.دوچيز اســت
كه ازهمه بيشــتر نظريه پردازان انتقادي
را نگران ميســازد ،نخســت انكه آنها
نگــران دروغين بودن ايــن فرهنگاند.
ديگــر آنكه آنها از تآثير ســاكت كننده،
ســركوبگر و حذف كننده اين فرهنگ بر
مردم هراسانند.اين نظريه پردازان آينده را
«قفس آهنيني» ميانگارند كه بيش از پيش
ساختارهاي عقالني به خود ميگيرد و اميد
گريز از آن لحظه به لحظه كمرنگتر ميشود.
پاســخي كه نظريه پردازان اين مكتب به
سوال بازتوليد نظام سرمايهداري از طبيق
فرهنگ ميدهنــد ،همان اصطالح «صنعت
فرهنگ» ميباشد كه توضيح داده شد.
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