
 

 

یبون   به وضعیت موجود»نه«تر

 ماهنامه 

 ها را به مدار تمدن ی ملل و حتی بربرترین آن "بورژوازی با تکمیل سریع هرگونه افزار تولید و یا حد اعالی تسهیل ارتباط و مواصالت ، همه
 سازد و شدیدترین بیزاری ی  سنگینی است که بورژوازی به مدد آن تمام دیوارهای چین را ویران می کشاند. ارزاق قیمتی کالهای او توپخانه می

های خویش دارد؛ تا اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و به اصطالح تمدن را در کشور  بربران از بیگانگان را به تسلیم وا می
 زند." رواج دهند و به بیان دیگر بورژوا شوند. کوتاه سخن، بورژوازی، جهانی به سان و سیمای خویش نقش می

 مانیفست کمونیست
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 مبارزه طبقاتی امر جاری است
 "گاه آشکار و گاه نهان" ! 

ی نظام بردگی مزدی علللیله انسلان اسلت.  شالوده
داری از آوانی که قادر به احراز نقلش مسللل   سرمایه

سیاسی در هر جایی از دنیا شده است، بله  -اقصادی
زعم خود قوانینی را پاس کرده که گویا فرا طلبلقلاتلی 

ی سیستم خود و امتلیلازی  است و این امر را جز داده
کله  اسلاسلای ایلن طلور  داند. حاال آن از آن خود می

نیست. حقوق، آزادی و ملململوق ملقلرارت حلاکلم 
ی بشری آنماهایی که رادیکال و بله نلفلع  برجامعه

گان است، بیشلتلر حلاصلل ملبلارزه و جلدال  همه
داری  های اجتماعی در برابر نلظلام سلرملایله جنبش

ی سیستم بردگلی ملزدی. حلقلوق و  است؛ تا داده
کند نه تنها ایلن  هایی را که این نظام مطرح می آزادی

که برای آحاد بشلریلت نلیلسلت؛ بلل بلدتلر از آن 
حقوقی، محرومیت و محدودیت زیلادی را بلرای  بی

داری بلا  ها در پی داشته است. سرمایه اکثریت انسان
سیادت و هژمونی خود بر جامعه در هر جغرافلیلایلی، 

ی خود وضع کرده تلا  قوانین و مقرارت را به نفع طبقه
حدی که  اکلثلریلت ملردم تصلور 

ها دارنلد و  ای از آن باژگونه
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 ی اعتراض نقدی بر نقدِ منتقدان ماهنامه

 

  

فرایند از خودبیگانگی        
 کارگرانِ افغانستان

های  معلوالن و رنج
 شمارشان بی

 قتل فجیع کارگران در بلوچستان 
 یابی و نیاز به سازمان

 تن و تابوت کارگران زیر تیغ جنایت و فریب
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 پیام های  رسیده 
 یکسالگی اعتراضبه مناسبت  

 6صفحه  

محفل رونمایلی  0202به تاریخ بیست و پنمم دسمبر 
ی اعتراض، در کابل برگزار شد. در  ای نشریه سالنامه

ی ایلن نشلریله تلوسل   این محفل، کلار یلکلسلالله
ی روزنامه نگاری، پلژوهشلگلران و  کارشناسان عرصه

های متفاوت مورد نقد و بلررسلی  منتقدان آن، از زاویه
 قرار گرفت. 

هلا و نلقلد  گرچه یکی از رفقا در این محفل به پرسش
هایی منتقدان، پاسخ گفت و بنا به محدود بودن وقت 

تر صورت نگرفت. دراین یادداشت من به  بحث مفصل
ها و نقدی که صورت گرفت، با تفصیل بیشتلر،  پرسش

پردازم، امیدوارم که بتوانلم  ی کارگر می از موضع طبقه
خاطر هرچه روشلن شلدن  یک گفتمان انتقادی را به

ما و جهت تغییر وضعیت موجود در جلاملعله و  دیدگاه
های اجتماعی به راه بیا اندازیم تا سره و نا سره  جنبش

و   های مبتلنلی بلر واقلعلیلت ازهم جدا شده و تیوری
پراتیک که در جریان پیکار در جامعه، شکل گرفتله و 

دهند، هلرچله بلهلتلر از  افق رهایی بخش را نوید می
خواهلم بله  گذشته، روشن گردد. در این یادداشت می

دو موضوق که در نقد و سخنرانی آقای عتیق ارونلد و 
عبداالکبر مطرح شد، روشلنلایلی بلیلانلدازم. یلکلی 

ی "کلارگلر"  ی "مردم" به جای مقولله ی مقوله استفاده
که در سخنرانی آقای اروند تاکید شد و دوم؛ املکلان 

داری که آقای اکبر، ملطلرح  فرا رفتن از نظام سرمایه
 کرد.
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ی  کنند که حقوق مسمل ایلن نلظلام در کشلورهلای پلیلشلرفلتله فکر می
کاپیتالیستی همان حقوق اساسی و بنیادی بشریت است.  حقیقت این است 

پندارد ناحقی علیه کارگر ]و ممملوق  داری "هر آنچه را که حق می که سرمایه
ای برای تحکیم بلنلدهلای  خواند، رویه تهیدستان[ است، هرچه را آزادی می

کند سلاز و  های انسانی اعالم می ی آن چه را ارزش ها است. همه بردگی آن
ارزش سازی انسان است. وقتی از رشد سخن می رانلد، فلرسلودگلی  کاِر بی

کند. قوانین و قرارهایش زنلملیلر آهلنلیلنلی بلرای  کارگر را برنامه ریزی می
ی کارگر مصلللوا اللحلق  جاویدانه کردن اسارت بردگی مزدی است. طبقه

مطلق است. هر چه بیش تر کار می کند، عمیق تر از کار و محصول کار خود 
گیرد، هرچه عظیم تر تولید می نملایلد، فلاجلعله بلارتلر، خلود را  فاصله می

 دهد".  تر افزایش می فرساید و همزمان ابعاد قدرت سرمایه را سهمگین می
های داد و سلتلد  ی خود، و آزادی داری حقوق و مقررات را برای طبقه سرمایه

طبقات فرودست است را بله   ی حقوقی و محدویت، برای همه خود را که بی
عنوان حقوق اساسی و طبیعی بشریت جا زده اسلت. بلا تل،سلس، نسلبلت 

ی برابر ایستلای خلود  ای بالمنازق که از ِقبل پراکندگی و تشتت طبقه سلطه
حقوقی را بله املر  ی جامعه به دست آورده است، این نابرابری و بی در گستره

عادی و معمول مبدل ساخته است. برای همین است که رتق و فتق جاملعله 
های میلیونی مردم در سراسر جهان بر وفلق  ی نارضایتی و اعتراض را با همه

ی این نلظلام انلگلشلت  برد.  اگر شما بر فساد گسترده مراد خود به پیش می
گذارید و اعتراض کنید، شما را مواجه به قوانین و مقرراتی می سازد که خلود 

ها نقش و سهم داشته اید. اگر شما در بلرابلر   ی در ت،یید آن تا به امروز به گونه
حقوقی، بی سرپناهی، کودک آزاری، زن ستیلزی و یلیلره  فقر گسترده، بی

مظالم این سیستم دست به اعتراض و نافرمانی بزنید، مطمینای بلر ملبلنلای 
همین قوانین، مورد مواخذه قرار می گیرید و این قوانین، پیشاپیش به نفلع و 

 در حمایت همین سیستم است. 
قانون، مناسبات اجتماعی و ممموق قواعد فرهنگی، اخالقی و اداری امروزه 

شوند. از هلملیلن جلهلت  در سازگاری و با ت،یید  این نظام تولید و باز تولید می
ها و مناسبات اجتماعی، بلا تلرازوی ایلن  ی پدیده است که در روزگارما همه
 شوند. نظام سبک و سنگین می

ای و فالن شاه و نخست وزیر، با وجود  بزهکارانی چون ینی، ترامپ، خامنه 
شوند؛ اما جولیان آسانلژ   هزاران جنایت و حیس و میل میلیاردها پول تبرئه می

نلملایلنلد  های همانند او که جنایات این سیستم را افشا و عیلان ملی و انسان
تحقیر و شکنمه شده  به اتهام "تمرد" و جسارت شان، بله چلنلدیلن کشلور 

هلای زنلدان  هلا پشلت ملیللله مسترد شده با مبتال شدن به انواق بلیلملاری
 پوسند.  می

توانند از منملالا ایلن  ی کارگر و ممموق طبقات فرودست، زمانی می طبقه
های خود را داشته باشلنلد.  نظام انسان ستیز رهایی یابند که معیارها و سنمه

ی کارگر و تشکیالتش با کله و عقلل   تا هنگامی که تن فرسوده و تحلیل رفته
بورژوازی فکر کند و از این رهگذر جدال جنبش اجتماعی اش را بله پلیلش 

های پایینی جاملعله،  برد، مطمینای ُبرد از آن سرمایه داری است. صورت بندی
راهی به جز سازمان یابی و تشکل پذیری ندارند. شناخِت ملاهلیلت دشلملن 

ی طبقاتی موازی بلا زنلدگلی  ی طبقاتی است و مبارزه طبقاتی در گرو مبارزه
ها، به قول دقیق مارکس "گاه پنهان و گاه آشکار" در جریلان  ی انسان روزمره

تلوانلد بلا زدودن کلل  است. در فرایند این مبارزۀ طبقاتی است که مردم می
ی حاکم،  قانون، ملقلررات،  ای طبقه قواعد، مقررات و مناسباِت فرد محورانه

ها را جاگزین مناسبات فلرد  اجتماعی و حاکمیت  آحاد انسان -قواعِد حقوقی
گرایی و مالکیت خصوصی سازند. کسب این هژمونی، نیازمند شکل گلیلری 

داری در جاملعله اسلت  بهتر یک جنبش اجتماعی برابر ایستای نظام سرمایه
که از آیاز کار، ختم کارش مشخص باشد. در هر دم و بازدم عللیله دشلملن 

 کم و کاست مبارزه کند.  طبقاتی خود؛ یعنی نظام بردگی مزدی، بی
آن گونه که برخی از فعاالن سیاسی از یایب بودن مبارزه طبقات اجتملاعلی، 

دهند؛ الاقل ما یک چنین درکلی  ی کارگر تعابیری به دست می از جمله طبقه
ی طبقاتلی  ای که گفتیم مبارزه از این مس،له نداریم.  این جنبش، همان گونه

های اجلتلملاعلی  طبقاتی جنبش  یک امر جاری است، موتور و محرک مبارزه
ی ما نابهنمار است. زملانلی  است. این جنبش وجود دارد؛ اما هنوز در جامعه

شسته و ُرفته می شود که الترناتیس خود را در یک پالتفرم روشن ارایه کلنلد، 
های مختلس اجتماعی فعالیت کند و در جهت بلر  نیرو جذا کند، در گستره

 اندازی کاِخ مالکیت خصوصی و لغو کاِرمزدی، وقفه ناپذیر قلم و قدم بردارد. 
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افراد مسلح 
یکشبنه شب بر 
یک معدن زیال 
سنگ در شهر 
"مچ"  واقع در 
پنماه کیلومتری 
شرق شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان 
پاکستان، ده کارگر را در داخل و بیرون 

 خوابگاه شان، سربریدند.

ی افغانستان اعالم کرده که  وزارت خارجه 
هفت نفر این کارکران شهروند افغانستان 

  کردند. بوده که در این معدن کار می

مسئوولیت این حادثه را گروه داعش به عهده 
گرفته و در اعتراض به آن، تممع اعتراضی 

ی پاکستان شکل گرفت که هزاران  در کویته
ها شرکت  نفر به خیابان آمدند و درگردهمایی

های مهم اعتراض  کردند. یکی از خواست
کنندگان این بود که باید عمران خان نخست 

ها مستقیم دیدار کند و  وزیر پاکستان با آن
عامالن کشتار کارگران شناساسی و بازداشت 

 شوند.

پس از شش روز از آیاز این اعتراض  گفته 
های  می شود، نخست وزیر پاکستان خواست

سپاری  ها را پذیرفته و مراسم خاک آن
 جدی( انمام شد. 20قربانیان به روز شنبه )

در پیوند به این حادثه، دو نکته قابل تامل 
که کشتار کارگران در پاکستان  است. یکی این

با حمالتی که داعش، طالبان و دیگر 
های افراط گرای مذهبی در افغانستان  گروه

دهند، تفاوتی ندارد؛  و جاهای دیگر انمام می
ی این گرو در کویته است که  اما اولین حمله

قربانیان آن کارگرانی بوده که در بدترین 
شرای ، با اندک ترین امکانات در معدن زیال 

های  سنگ برای زنده ماندن خود و خانواده
کردند و بیشتر شان کارگرانی  شان کار می

بوده که از افغانستان برای کارگری در آن 
معدن رفته بودند و هدف حمله نیز افراد یک 

هاست در  ل گروه قومی و مذهبی بوده که سا
های مذهبی  پاکستان و افغانستان با انگیزه

های تندور قرار  در محراق حمالت گروه
دارند. این کشتار از طرفی شرای  سخت و 

ها در افغانستان و  دشوار را برای هزاره
دهد و از طرفی دیگر،  پاکستان نشان می

گر تشدید سناریوی جنگ و جنایت به نام  بیان
ها و  مذهب است که در پشت آن دولت

داری قرار  های بزرگ مذهبی و سرمایه قدرت
گرایی،  دارند و از مذهب، ترویج تنفر و فرقه

اهداف اقتصادی و سیاسی شان را دنبال 
 کنند.    می

کسانی که به نام خالفت اسالمی و دین،  
که با  این جنایت را انمام دادند و کسانی

سرسپردگی به نظام والیت فقیه ایران برتابوت 
کارگران شعارهای "لیبک یا حسین و 

هاست که در  شهادت" را  آویزان کردند، سال
گرایی مذهبی را دامن  میان مردم، فرقه

های متفاوت در شکل  زنند و به گونه می
دادن این وضعیت نقش دارند که از دل آن، 

های نژادی و مذهبی  هایی با انگیزه جنایت
شود. مالها و سازمان های افراطی تولید می

گرا، که پیوند سیاسی و  مذهبی شیعه -
ایدیولوژیکی با نظام والیت فقیه ایران دارند و 
بخشی از پروژه سیاسی این رژیم در پاکستان 

ی  گرایی مذهبی زمینه اند، با ترویج فرقه
های تندرو سنی را  دشمنی هرچه بیشتر گروه

دهه پیش به  های کویته از چندین با هزاره
اند که کشتار کارگران در  سو مساعد کرده این

معدن زیال سنگ، اولین و آخرین قساوت 

های  های فرقه گرای سنی برضد هزاره گروه
 کویته نیست.

تا زمانی که بازار تحمیق مذهبی با هرعنوانی  
ی پاکستان، افغانستان و هرجایی  در کویته

دیگر گرم باشد و رهبری اجتماعی و سیاسی 
مردم را عناصری به عهده داشته باشند که 
خواسته و نخواسته، باورهای ارتماعی و 

انگیزند، در جنگ و  احساسات قومی را بر می
داری و  های بزرگ سرمایه رقابِت قدرت

مذهبی، نقش داشته باشند، این وضعیت 
های  ماند و تیغ جنایت و کشتار گروه پایدار می

ویژه محرومان و  جنایتکار به خون مردم و به
شود. پس از هر  تر می ستم دیدگان آلوده

های دیگری توس   قساوت و جنایتی، جنایت
هایی و با  های مرتمع با توجیه و عنوان گروه

هایی از اقوام و طبقات  قربانی شدن انسان
 گردد. دیگر،  تکرار می

ی دومی؛ در مورد رهبری و چگونگی  نکته
هایی است که پس از کشتار کارگران  اعتراض

وجود آمد. در این  ی پاکستان به در کویته
های مختلس  ها،  با آن که گروه اعتراض

اجتماعی و سیاسی نقش داشتند و حضور 
های مردم و زنان پررنگ بود؛ اما  رهبری  توده

ها را مثل گذشته عناصر مذهبی  این اعتراض
گر این  کار به دست داشتند و بیان فریب

های آسیب  مس،له است که بسترها و زمینه
های کویته  پذیری هنوز هم در میان هزاره

گاهی و درک  گسترده و عمیق است و سطح آ
ها و عوامل  واقعی اعتراض کنندگان از ریشه

این جنایت، بسیار ضعیس بوده و حتا وارونه 
 است.

قرار گرفتن عناصر تندرو مذهبی در رأس 
ی  رهبری اعتراضات اجتماعی، چرخه

گرایی مذهبی را در این جامعه باز تولید   نفرت
هایی که در این  کند و شعارها و نشانه می

ها بلند شد، بیش از پیش قساوت و  اعتراض
گرای  های تندرو و فرقه دشمنی گروه

ای مخالس را بیشتر خواهد کرد و آن  مذهبی
شود، باز تولید  چه فربه و گسترده می

خشونت، تنفر و دشمنی بر مبنای فرقه گرایی 
 مذهبی است.   

تا زمانی که بازار تحمیق مذهبی با  
ی پاکستان و  هرعنوانی در کویته

افغانستان و هرجایی دیگرگرم باشد 
و رهبری اجتماعی و سیاسی مردم را 

عناصری به عهده داشته باشند که 
خواسته و نخواسته، باورهای 

ارتجاعی و احساسات قومی را بر 
انگیزند در جنگ و رقابِت  می

داری و  های بزرگ سرمایه قدرت
مذهبی، نقش داشته باشند، این 

ماند و تیغ جنایت  وضعیت پایدار می
های جنایتکار به خون  و کشتار گروه

ویژه محرومان و ستم  مردم و به
 شود.  تر می دیدگان آلوده

 تن و تابوت کارگران زیر تیغ جنایت و فریب

 بشیر یاوری   
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ملحلفلل رونلملایلی  0202به تاریخ بیست و پنمم دسلملبلر 
ی اعتراض، در کابل بلرگلزار شلد. در ایلن  ای نشریه سالنامه

ی  ی این نشریه توس  کارشناسان علرصله محفل، کار یکساله
هلای  روزنامه نگاری، پژوهشگران و منلتلقلدان آن، از زاویله

 متفاوت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
هلا و نلقلد هلایلی  گرچه یکی از رفقا در این محفل به پرسش

منتقدان، پاسخ گفت و بنا بله ملحلدود بلودن وقلت بلحلث 
هلا و  تر صورت نگرفت. دراین یادداشت من به پرسلش مفصل

ی  نقدی که صورت گرفت، با تفصیل بیشتر، از موضع طلبلقله
پردازم، امیدوارم که بتوانم یک گفتمان انلتلقلادی را  کارگر می

ما و جهت تغییر وضلعلیلت  خاطر هرچه روشن شدن دیدگاه به
های اجتماعی به راه بیا اندازیلم تلا  موجود در جامعه و جنبش

و   های مبتنی بر واقعیلت سره و نا سره ازهم جدا شده و تیوری
پراتیک که در جریان پیکار در جامعه، شکل گلرفلتله و افلق 

دهند، هرچه بهتر از گذشلتله، روشلن  رهایی بخش را نوید می
خواهم به دو موضوق که در نلقلد و  گردد. در این یادداشت می

سخنرانی آقای عتیق اروند و عبداالکبر مطرح شد، روشنلایلی 
ی  ی "مردم" به جلای ملقلولله ی مقوله بیاندازم. یکی استفاده

"کارگر" که در سخنرانی آقای اروند تاکید شد و دوم؛ امکان فرا 
 داری که آقای اکبر، مطرح کرد. رفتن از نظام سرمایه

نخست، مسایلی که رفیق عتیق اروند، پژوهشگر و نویسلنلده، 
خواهلم،  دانم و می تر می مطرح کرد را قابل مکث و بحث بیش

ی  نظر خود را به عنوان عضو شلورای نلویسلنلدگلان نشلریله
ی این نشریه "چرا اعتراض" کله در  اعتراض در مورد مرامنامه

ی نخست آن به نشر رسیده، واضح ترسازم. آقای ارونلد  شماره
ی "مردم" یا "بی شلملاران"  در نقد این مرامنامه گفت که مقوله

نسبت به مقوله "کارگر" جامع و رسا است و بهتلر بلود کله در 
ی "ملردم" اسلتلفلاده  مرامنامه، به جای واژۀ کارگر از کلللمله

 شد. می
هلای  گردد بله نلحللله در حقیقت این بحِث تازه نیست، بر می

ویژه بعد از فلروپلاشلی اتلحلاد  فکری دررون جنبش چپ و به
شوروی که متاسفانه ایلب آن را شلکلسلت سلوسلیلاللیلزم و 

کنند. مایکل هارت و انلتلونلی  های کارگری قلمداد می جنبش
نلام "انلبلوِه خلللق" یلا  ای مشترک شلان بله نگری در نوشته 

هلا،  ی آن اند و به گفتله  شماران، نظر شان را مطرح نموده بی
ی کارگر یک مفهوم مستثنلا کلنلنلده اسلت و  ی طبقه مقوله
شماران یا انبوه خلق یک ملفلهلوم ُکلللی را ارائله  ی بی مقوله

 (02کند.) آنتونی نگری و مایکل هارت، انبوه خلق، ص می
ی "طلبلقله  یعنی؛ به نظر  آنتونی نگری و مایکل هارت، مقوله

کارگر"  بیانگر یکپارچگی هویت واحد است؛ اما انلبلوه خلللق 
شلملار  هلای درونلی بلی شمار است. انبوه خلق، از تفلاوت بی

تر هوش جمعی است کله  تشکیل شده است. به نظر آنان بیش
شماران را  با هم نگهلملیلدارد. نلگلری  چند گانگی یا تنوق بی

ی پایانی قرن بیستم، کار صنعلتلی  افزایند: "دردهه وهارت می
موقعیت هژمونیک خود را از دست داد و به جای آن، کار ییلر 

ای  مادی به وجود آمد؛ یعنی کاری که محصوالت ییر ملادی
چون دانش، اطالعات، ارتباطات، رابطه و یا کنش عاطفی را 

کند." ) مایکل هارت و آنتونی نگری، انلبلوه خلللق،  تولید می
 (۵۴۱ص

ی  های بسیار درخشانی علیه نلظلریله باید یاد آورشد که تحلیل
ی  گران و پژوهشگراِن برجسلتله هارت و نگری از طرف تحلیل

هارمن، الن  چپ، مثل سمیرامین، آلکس کالینیکوس، کریس
میک سینز وود، وندی براون و... ارائله گلردیلده اسلت. ایلن 

ی "انبوه" مایکل هارت و  آنتونی  متفکراِن چِپ رادیکال، نظریه
نگری را که برای بار اول از طرح اسپینوزا، فیلسوف هلللنلدی 

اند و منبع خوبی بلرای دریلافلت  مطرح شده، نقد جامع نموده
 کنند. هایی است که دوستان مطرح می به پرسش  پاسخ

ی پرولتاریزه شدن اقشار و طبقات مخلتلللس و یلا بله   پروسه
ی سمیر امین "پرولتاریزه شدن تعمیم یلافلتله" املروزی،  گفته

ی مارکس را بیشتر تقویه می نماید که در مانفیست یلاد  نظریه
هایی را که تا این هنلگلام  آور شده بود: "بورژوازی انواق فعالیت

نلگلریسلتلنلد، از  با خوف زاهدانه ملی  ها حرمتی داشتند به آن
ی مقدس خویش محروم کرد. پزشک، دادرس، کشیش،  هاله

 )“ خوار ملبلدل سلاخلت. شاعر و دانشمند را به مزدوران جیره
 مارکس و انگلس، مانفیست کمونیست(

ی پرولتاریزه شدن اقشار جامعه، به معنای نفی  بنابراین؛ پروسه
ای  ی کارگر و نیاز به ایماد یک مفهوم و ملقلولله مفهوم طبقه

ی  شماران" نیست. مسلالله ماننِد "مردم"،"خلق"  و یا همان "بی
داری بله  مهم دیگر این است، تا زمانی که در ذات سلرملایله

تلوانلد  ی کارگر نلملی حیث یک نظام، تغییری رخ ندهد، طبقه
ای کله هلنلوز  چیزی دیگر از آا درآید. به این معنا، در جامعه

استثمار و کارمزدی وجود داشته باشد کارگر نیز عینیت دارد و 
ی است که پوتانسیل نفی خود و بورژوازی را دارد.  ا یگانه طبقه

ی طبقاتی که اکلنلون  ی مارکس و انگلس: "بین همه به گفته
ی واقلعلای  در مقابل بوژوازی قرار دارند، تنها پرولتاریا یک طبقه

انقالبی است. تمامی طبقات دیگر، بر اثر تکامل صنایع بزرگ، 
پیمایند و حال آنکه، پرولتاریا، ثملره و  راه انحطاط وزوال را می

 محصول صنایع بزرگ است". ) مانفیست کمونیست(
تحلیل و واکاوی مارکس و انگلس فلقل  جلهلت ملعلرفلت  

] معرفی/ شناساندن[ ذاِت سرملایله و کلارگلر نلیلسلت. در 
حقیقت، هدف بر سری تغییر جهان و مناسبات حاکم است که 

داری و محلصلول ملتلضلاد آن،  با شناخت ذات نظام سرمایه
خواهند رواب  ناعادالنه را دگرگون سلازنلد و ایلن  کارگران می

ی انقالبلی اسلت،  ی کارگر که یک طبقه نقش را به جز طبقه
دیگر طبقات و اقشار بنا برمتزلزل بودن موضع و ملوقلعلیلت 

  توانند داشته باشند. تلا زملانلی کله شان، در نظام تولید، نمی

های پرولتلاریلا، در  طبقات دیگر، پرولتاریزه نشوند و یا با برنامه
تلوانلیلم  جدال با سرمایه نروند، انقالبی نیستند. پس؛ گفته می

ای  که تاکید مارکس و انگلس بر رهبری پرولتاریا یک مسلالله
اساسی و تعیین کننده برای رهایی از مناسبات کنونی است که 

 اند.   ها از خود بیگانه شده در آن، انسان
ی کارگر به کارگران صنعتی، یک  بنابراین؛ تقلیل تعریس طبقه 

ی کوتاه بینانه است. مارکس و انگلللس، کلارگلر را بلر  نظریه
هلا، دقلیلقلای بلر  اساس نوق کارش تعریس ننموده اند؛ بلکه آن

ها در روند تولید گفلتله  اساس موقعیت اقتصادی مشابه انسان
شلود کله بلا فلروش  اند که کارگر فق  به کسانی اطالق ملی

کند کارگر در کملا  نیروی کارش امرار معیشت کند. فرقی نمی
کند، در کارخانه یا در مزرعه و یا هم در یلک بلنلگلاه  کار می

ی اصلی کلارگلر بلودن، فلروش  خیریه و دیگر جاها. شاخصه
ی کلاِر ملزدی  نیروی کار و خلق ارزش اضافه دریک پلروسله

 دهد. است، نه در نوق کاری که انمام می
ی  ای رادیلکلال، در ملقلالله سمیر امین، اقتصاد دان چلپلی

زیرعنوان "علیه هارت و نگری" انبوهه یلا پلروللتلاریلزه شلدن 
ی "ملانلتلللی  در نشلریله 02۵۴تعمیم یافته" کله در سلال 

ی فارسی آن در سایت نقد اقلتلصلاد  ریویو"منتشر شد و ترجمه
های نلگلری و هلارت  سیاسی در دسترس است، به نقد ایده

بلرد تلفلکلر  گوید: "هارت و نگری برای پلیلش پردازد و می می
کنلنلد. پلافشلاری  پیکارجو درین حوزه، هیچ کمکی به ما نمی

ها بر اهمیت تاثیرات رهایی بخشلی کله  ملبلارزات خلود  آن
انگیخته ایماد کرده اند بیش از اندازه است و شناخت واقعیلت 

بخش، بسیار ساده است و مشخصلای هلیلچ  این تاثیرات رهایی
تحلیل پر آا و تابی نیست. و دشواری واقعی به محض مطرح 

آورد که چگونه مبارزات چند پلاره  کردن این پر سش سر بر می
گلیلر  ای عمومیت یافته و همه را در راهبردی واحد برای مبارزه

دیگر پیوند بزنیم؟ هارت و نگری درین باره حرفی بلرای  به یک
 گفتن ندارند."

بخش دوم پاسِخ من به انتقاد آقای عبداالکبر، مدیر مسئلوول 
ی "اقتصاد و توسعه و فعال مدنی"  است که به بلاورش  روزنامه

رسلد و  داری بله جلایلی نلملی نقد و اعتراض به نظام سرمایه
کردند بلاالخلره بلرای   داری را نقد می سرمایه  کسانی که نظام

 بقای شان به این نظام، روی آوردند".
به نظرم اگر باورمند به تغییر تاریخ و جامعه بلاشلیلم و نلظلام 

ی انلتلقلادی  داری پایان تاریخ پنداشته نشود، نلظلریله سرمایه
ها جهت رهای از نابرابری و سلتلم  مارکس افقی را برای انسان

دهد. آقای اکبر، با اشاره به شوروی سابلق و چلیلن   نشان می
های کمونیستی بودند و سقوط شان را مثل  که به باورش نظام

داری، پلایلان تلاریلخ و شلکلسلت  هرایدئولوگ نظام سرمایله
داند؛ املا  داری می سوسیالیزم، ابدی و ازلی بودن نظام سرمایه

اکنون این مس،له، به اندازۀ کافی، به همه آشکار شلده اسلت 
که نه شکست شوروی به کمونیزم ربطی دارد و نه صلنلعلتلی 

ها و مقاالت کثیری در رابطه بله دورشلدن  شدن چین. کتاا
ی دوللتلی  چین و روسیه از تیوری سوسیالیزم و رشد سرملایله

ها به تیوری مارکس ملنلتلشلر  وخلقی، و پشت کردن این نظام
انلد،  شده و به همه کسانیکه در این رابطله پلژوهلش نلملوده

خواهم در این یادداشت به آن بپردازم؛ املا  هویداست. من نمی
است کله   خواهم یادآوری نمایم این ی مهمی که می یک مساله

رهای بخشی را که  مارکس تدویلن نلملود، هلنلوزهلم  تیوری
موضوعیت داشته و یگانه بدیل برای نمات از شرای  کلنلونلی 
است. به همین خاطر، شبح مارکس دو باره بلر فلراز جلهلاِن 
نابرابر و مملو از تبعیض، یکبار دیگر در حرکت است. اکلنلون 

ی برگشت به مارکس است، نه تمدید نظلر و یلا کلنلار  مس،له
 ماندن با آن.

تلر در نلقلد  ی اعلتلراض بلیلش آقای اکبر گفتند که "نشریه
 ۱2و  ۴2داری بپا خاسته، حاال آنکه دنیای پلس از  سرمایه

ی هلوش  سال، با این پیشرفت و ملخلصلوصلن بلا مسلالله
 مصنوعی و ابرکمپیوترهای کوانتومی، درگیر است."

ی اعتراض با رشد تکنولوژی و صنعتی شدن در دوران  نشریه 
ی اعتراض  داری، کدام مشکل ندارد. ایراد و نقِد نشریه سرمایه
خو اه و برابری طلللب، بلر نلظلام  های آزادی ی انسان و همه

ی تلوللیلد  داری، ییبت عدالت، برابری و رفاه طلبلقله سرمایه
 کننده )کارگر( است. 

ها بلایلد رفلاه  به باور ما اساس و محک پیشرفت جوامع و نظام
ها باشد نه رونق یافتن محصوالت و تلوللیلدات کله در  انسان

خدمت اقلیت یک فیصدی جامعه قرار دارد. یلعلنلی انسلان،  
کله انسلان، بله  های خود باشد نه این مدیر و حاکم بر فرآورده

 ی انباشت سرمایه و ابزار تولید، تنزل یابد.  وسیله
داری یک پدیدۀ ازلی و ابدی نیست؛ بللکله بلرعلکلِس  سرمایه

های قبل از مدنیت  ویژه، نظام داری و به های پیشاسرمایه نظام
داری فقل  سله صلد  ها سال عمر نمودند، سرمایه که میلیون

کند. این به این معنا نیست کله فلرا  سال است که سیادت می
رفتن و رهایی از این نظام  امکان پذیر نخلواهلد بلود؛ بلللکله 

هلای آزاده و  ی انسلان ی اعتراض و همه گردانندگان نشریه
دانند که در "بیلرون از یلار،  برابری طلب، به این باوراند و می

نوری هست، یعنی نور روند تاریخی واقعی که بله داخلل یلار 
ی کارگر، بتوانند با استفلاده از  بتابد، تا جنبش اجتماعی طبقه

آن خود و ُکل جامعه را از اسارت سرمایه و کار مزدی برهلانلد. 
در شرای  کنونی با در نظر داشت همین اصلل، دسلت انلدر 

دانلنلد بله شلکلل  کاران نشریه ی اعتراض رسالت خود ملی
ی  داری و ماهیلت وارونله خستگی ناپذیر ساختار نظام سرمایه

آن را در معرض دید و نقد قرار دهند تا قلدرِت دملوکلراتلیلک 
 کارگران و زحمتکشان، بیشتر شده و گسترش یابد.  

 ی اعتراض نقدی بر نقدِ منتقدان ماهنامه
 صالح  
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نخست باید مفاهیم "فرایند" و " از خودبیگانی" روشن شوند. 
های زیادی  ی مفهوم از خودبیگانگی فویرباخ تبصره در باره
است؛ اما بعد از فویرباخ، مارکس کسی است که  کرده 

های عینی توضیح  فرایند و از خودبیگانگی را با مصداق
ها  داده است. تمرکز مارکس بیشتر بر مناسبات و کشمکش

در جدال  کار و سرمایه است. بیشتر بر همین مبنا تحلیل 
وپنمه  کند که کارگران در دنیای از خود بیگانگی دست می

کنند. مارکس عامل از خود بیگانگی کارگران را  نرم می
مرودات نابرابر و مبتنی بر مالکیت خصوصی در نظام 

داند. پرداختن به فرایند از خود بیگانگی  داری می سرمایه
 های زیر است: نیازمند پاسخ به پرسش

فرایند و از خود بیگانگی چیست؟ از خود بیگانگی از نظر  
گیرد؟ آیا کارگران  مارکس چگونه و در چه شرایطی شکل می

شان بیگانه اند یا نه ؟ برای  های کار در افغانستان با فراورده
های فوق دست  که به صورت نسبی به پاسخ پرسش این

ی فرایند، در فرهنگ  یابیم، ضرورت به ت،مل است. واژه
ی عملیات و مراحل الزم برای  معنای "ممموعه معین به

رسیدن به یک هدف مشخص" به کار رفته ولی این واژه در 
های دهخدا و فرهنگ عمید معنی نشده است.  فرهنگ

شناسی فراتر از یک واژه و در واقع یک  فرایند در جامعه
اصالح است؛ چون کاربرد علمی دارد. فرایند در 

شناختی به کار  عنوان یک اصالح جامعه  شناسی به جامعه
رود. مثالی فرایند تحصیلی که دوره آموزشی را از مکتب  می

رساند. فرایند از خود بیگانگی در نظام  الی دانشگاه می
که  ای است که کارگران به ممرد این کاپیتالیستی به گونه

های شان جدا یا  کنند نه تنها از فراورده کاالیی را تولید می
ی کارگران تولید  شوند؛ بلکه کاالیی که به وسیله بیگانه می

ها بیگانه  کارشان در آن عمین شده، از آن  شده و نیروی
گیرند. یعنی نظام  باشند و در بازار علیه کارگران قرار می می

شود که کارگران از زندگی، ماحول و  داری باعث می سرمایه
 محصول کار شان بیگانه شوند.

( و Estrangementمارکس، الیناسیون را بیگانگی )
کند و  ( معنی میEntfremdungبیگانه بودن با خویش )

ی خویش، از خویشتِن خویش،  آن را فراق انسان از فرآورده
داند. علت از خود  ی خویش و سرشت خویش می جامعه

توان در دو  ی مارکس را می بیگانگی انسان در نظریه
داری  عرصه، مطرح کرد. یکی مذهب و دیگری هم سرمایه

و کاال شدن نیروی کار. مخالفت مارکس با روبنای فرهنگی 
داری نیز تظاهر پیدا  فیودالیسم )مذهب( که در سرمایه

گونه که معروف است؛  ی ضدیت با دین، آن کرده نه برپایه
گزین یا  ی جای هاست" بلکه باید از زاویه "دین افیون توده

آلترناتیوی دیگر که پرولتاریاست، به آن نگاه کرد. به همین 
ی مارکس عادی نبوده، وی  دلیل دین و مذهب در اندیشه

کار را عامل از خودبیگانگی  داری و تقسیم دین، سرمایه
 دانست. انسان می

هر حال، از خود بیگانگی یک مفهوم گسترده است که  به
جا مانده و مارکس از فویرباخ الگو گرفته است.  از مارکس به

های اقتصادی و  مارکس مفهوم بیگانگی را در عرصه
ی مارکس انعکاس  بررسی گرفته است. نظریه  اجتماعی به

آفریند  این واقعیت است که کارگران هرچه بیشتر ارزش می
شوند؛ زیرا محصول کارشان از  تر می ارزش  خودشان کم

گیرند. زندگی  شان قرار می شوند و در مقابِل  ها بیگانه می آن
این سرمایه را   کارگران متکی به سرمایه است در حالی که

ها باید برای سرمایه یعنی  آفریند. آن کارگران با کارشان می
محصول کار شان، کار کند تا برای زنده ماندن شان مزد 

 (.۵۹۴: ۵بستاند)
شگر است  انسان در کل یک موجود تولید کننده و آفرین

صورت هماهنگ از طریق کار خالقانه و آزاد، با طبیعت و  به
شود؛ اما  نوعانش و با خویشتن خود، بیگانه می با سایر هم

در فرایند تاریخ با جدا شدن تولید کننده ]کارگر[ از شرای  

کار و محصول کار، خود انسان به وضعیت از خودبیگانگی 
گاه که انسان در برابر انسان قرار گرفت و  شود. آن دچار می

ها و آشیا در رویارویی  انسان از خودبیگانه، با سایر انسان
گیرد. این نوق از خود بیگانگی را از خود بیگانگی  قرار می

کند. مارکس عاقبت این نوق از  نوعی نیز یاد می -هستی
نام دین  خود بیگانگی را تسلیم شدن به یک موجود کاذا به

گاهی کاذا در ذهن کارگران خلق  و مذهب می داند که آ
شود که باید صبر و شکیبایی به خرج بدهند تا به  می

جاودانگی برسند و آن جاودانگی، همان بهشت است که 
 (.۵۹۱-۵۹۱: ۵کند) دین توصیس می

مارکس نسبت به تقسیم کار نگاه بدبینانه داشت وی 
پارچگی را  گفت که تقسیم کار نه فق  وحدت و یک می

کند، بلکه با مطرح کردن نابرابری در میان  تخریب می
مشایل گوناگون، نابرابری اجتماعی را نیز ایماد و تقویت 

های برابر تقسیم نشده و هنوز هم  کند. کار به قسمت می
شود؛ بلکه کار به منظور سود اقویا و زیان ضعفا تقسیم  نمی
(. مارکس باور داشت که تقسیم کار ریشه ۱۵:  0شود ) می

در از خودبیگانگی کارگران دارد و مهارت کارگران را سلب 
ها  کند و همین محدودیت کرده و در یک کار، محدود می

شوند که کارگران از خودبیگانه شوند. بنابراین  باعث می
ی پیامدهایش مالکیت خصوصی، وسایل  کار و همه تقسیم

تولید و محصوالت کار، تسل  تولید و محصول بر تولید 
کننده، کل نیروها و نهادهای تولیدی؛ دولت و نهادهای 

ی نیروهای بیگانه در مواجهه با فرد قرار  دینی که به منزله
آورند که مارکس این را  وجود می گیرند و وضعیتی را به می

گوید که  است. در ضمن، مارکس می  بیگانگی نامیده
ترین شکل بیگانگی است؛ چرا که  بیگانگی کارگر، افراطی

برای کارگر بیگانگی از خود و سرشت فعالیتش به شمار 
رود. اما برای ییر کارگر، رئیس، مالک، فرد بیکار،  می

 بیگانگی نه فعالیت؛ بلکه یک شرط است.
به اعتقاد مارکس، هرچیزی که توس  کارگر تولید شود، 

داری،  قسمتی از سرشت جان اوست. اما در جوامع سرمایه
بخشیده با  حیاتی که کارگر از سرشت جان خود به شی می

شود. مارکس اعتقاد  او مانند دشمن و بیگانه رویاروی می
تنها او را  داشت که تولید ثروت بیشتر توس  کارگر نه

شود.  سازد، بلکه موجب فقیرتر شدن او می ثروتمندتر نمی
محصول کارگر، مال خود کارگر نیست، بلکه از آِن 

شود و در واقع همین خودش از  کارفرمای شکم گنده می
 خودبیگانگی کارگران است.

کارگران افغانستان در واقع با انواق از خودبیگانگی 
ای با از خودبیگانگی  کنند. عده وپنمه نرم می دست

نوعی،  -ای هم با از خودبیگانگی هستی محصول و عده
عبارت دیگر کارگران افغانستان در  عمین است. یا به

نان  کشند و در صورت داشتن،  میعادگاه بیگانگی، نفس می
خورند. اما بیشتر کارگران افغانستان نانی ندارند که  می

بخورند. آزادی ندارد و اگر دارند، در عقب آن یک عالم قید 
ها  گویی آن تواند پاسخ و قیودات است که انساِن کارگر نمی

باشد. پس کارگران افغانستان نه حق مسافرت را دارند و نه 

داری یک  چون سرمایه  های تفریحی را حق رفتن به پارک
سد بزرگ سر راه کارگران گذاشته که آن داشتن پول است؛ 

نوق  یعنی اگر داری برو و اگر نداری نرو. فکر کنم این
دست آوردن پولی  قیودات، کارگران را وا داشته که برای به

و روز  بخور و نمیر، شب و روز کار کنند تا زنده بمانند. شب 
شود که انساِن کارگر از آموزش و  ها باعث می کارکردن

، در  خبر باشند و ابراز مهر و محبت شان بی پرورش فرزندان
 قاف برود. پشت کوِه 

و حتا   مرجعی توجه نکرده شوربختانه، در این راستا هیچ
خود کارگران بیشتر در تفرقه و پراکندگی به سر می برند. 
  این مس،له باعث شده که کارگران افغانستان نسبت به

ای  خودشان یک نوق ذهنیت منفی خلق کنند و به نتیمه
ترین قشر جامعه. کارگران یعنی  برسند که کارگر یعنی پایین

اند که  بریده از کارهای اجتماعی و حتی بدین باور رسیده 
های شان پست و ذلیل است و الزم نیست که حرف  حرف

های کج، در واقع  گونه برداشت خواهی کنند. این بزنند و حق
داری و نظام کارمزدی دارد.  ریشه به نظام سرمایه

گفت: کارفرمایان برای مطیع  طوری که مارکس می همان
کنند تا  کردن کارگران از هر نوق ابزار و وسایل استفاده می

کارگران نیروی کارشان را مثل کاال به قیمت ارزان بفروشند. 
ای کارگران، نیروی  کارگران افغانستان نیز مانند همه

 فروشند. ترین قیمت می کارشان را به پایین
ریز(  البر )کانکریت عنوان مثال؛ امروزه در کابل ماشین به

است. هر چت  توجه بیشتر کارگران را به خود جلب کرده 
های  شود، قیمت )بام(ِ ساختمان یا جاده که کانکریت می

کند. در هر ماشین  زنی فرق می طبقه و چانه  شان نظر به 
کنند. مزد کارگران نظر به  کارگر، کار می ۵۱طور معمول  به

که لیفت و میکسر را  کنند. کسی نوعیت کار شان فرق می
مزدش نسبت به کارگرانی که کراچی نرمه و   چالند، می

که باالی بام،  کنند و کسانی چه می برند و بیل جغل می
برند، باالتر است. یعنی اگر دستمزد  ای سمنت را می کراچی

وان و میکسروان  افغانی باشند، از لیفت ۴22نفر  کارگران فی
تقسیمات، خود یک نوق  افغانی است. همین  ۱22نفر  فی

تقسیم ناعادالنه است. اگر از لحاظ سخت بودن کار بررسی 
تر و  مراتب سخت بردن به کنیم، بدون شک کراچی

رانی است. میکسرران  تر از میکسررانی و لیفت خطرآفرین
کنند و  است و کارگران دول میکسر را پر می راحت ایستاده 

دارد و داخل میکسر  میکسرران، فق  دول را از زمین بر می
شود و  کند و بعد از چند چرخ، به سمنت مبدل می خالی می

ران آن  کند و لیفت آن سمنت را داخل دول لیفت خالی می
 کند. سمنت را باالی بام ساختمان ارسال می

هر حال، این نوق کار، خود زمان مشخصی ندارد  به
کنند و با آن که  کارگران هر ازگاهی از طرف شب هم کار می

کارشان شاقه است؛ اما مزدی اندک دارند ولی به 
ای خوبی دارد؛ چون کارفرمایان با صاحب  کارفرمایان فایده

ای  کنند که مزد کارگران را به اندازه ساختمان قرارداد می
کنند پرداخت نکند و به جیب خود شان بزند.  کاری که می

البر، از  حاال جای سوال است که چطور کارگراِن ماشین

طور که قبالی یادآور شدم،  شود؟ همان خود بیگانه می
وقفه است. یعنی این کار،  کارکردن در ماشین، یک کاری بی

آن قانون را ندارد که کارگران دیگر از ساعت هشت صبح 
کنند و ساعت چهارعصرکار شان تمام  شروق به کار می

که  شود، بلکه کارگران  ماشین مکلس اند  تا زمانی می
آسفالت کردن چت )بام( تمام نشده باشد، حق رفتن به 

های شان را ندارند و پول اندکی با نام کار اضافی برای  خانه
ها و خطرهایی که متوجه  کاری دهند که ارزش شب شان می

 این کارگران است را ندارد. 
البر، صبح وقت به قول خودشان "مال  کارگران ماشیِن 

کنند و گاهی نصس شب  های  شان حرکت می آذان" از خانه
که از  گردند. زمانی شان بر می های و گاهی هم، شام به خانه

خاطرطوالنی بودن زمان کار و کار شاقه،  آیند، به سر کار می
های شان کوفت دارند و پاهای شان از شدت سرعت  بدن

کنند و ناچار اند که دمی بخوابند، نه از دختر  کار، درد می
شان سوال کنند که چه مشکل دارد و نه از پسر شان که 

کنند و نه به زن شان عشق بورزند. انساِن  کار می روزانه چه
کارگر خسته و کوفته است و در صورت به ت،خیر آوردن چای 
یا بستر پهن کردن، زن شان را به باد فحش و ناسزا 

کند که ای کاش  اش آرزو می گیرد. آن موقع خانواده می
شوند. ممکن  بخوابد چون از بودنش در خانه خسته می

است در هفته سه روز یا بیشتر از سه روز در خانه باشد؛ اما 
اصلن به فکر فرزندانش نیست و فکرش به این است که 

را   ی خانه چطور کار پیدا کند تا روین و آرد بخرد و کرایه
پرداخت کند. این تنها دردی است که کارگران از آن رنج 

ی شان نیستند و  فکر آینده  برند و بیشتری کارگران به می
ی مشخصی برای آینده ندارند. این نیز  اگر باشند برنامه

ناشی از همان کار مزدی و جداسازی کارگر از محصولی 
 -است که تولید کرده و تحت عنوان از خودبیگانگی هستی

نوعی است که کارگران افغانستان نیز با آن دست و پنمه 
 کنند. نرم می
داران و  گفت: سرمایه طوری که مارکس می همان

های مختلس  کنند که کارگران را از راه کارفرمایان سعی می
شان کاری انمام بدهند.  استثمار کند تا نتوانند برای رهایی

کنند که کارگران را  کارفرمایان افغانستان نیز تالش می
کار دست به هر نوق ابزار  شان بسازند و برای این  مطیع

زند تا کارگران با مزد اندک راضی شوند. یکی از آن ابزار،  می
دین و مذهب است. مارکس نیز یک عاملی از خودبیگانگی 

گفت که  است. مارکس می کارگران را دین و مذهب دانسته 
شود که کارگران از انقالا و رهایی از  دین باعث می

خاطر  داران باز بماند. به همین استثماِر کارفرمایان و سرمایه
ها خوانده؛ اما ناگفته  است که مارکس دین را افیون توده

گفت که  نماند که مارکس توجه جدی به دین نداشت و می
قدر از جامعه و زندگی  هر قدر که به دین توجه کنیم همان

 شویم.  بیگانه می
کار و دین را  داری، تقسیم در نتیمه، مارکس، سرمایه

دانست و راه رهایی از این  عامل از خودبیگانی پرولترها می
گاهی طبقاتی کارگران می دانست.  از خود بیگانگی را آ

برند  سر می کارگران افغانستان، در فرایند از خود بیگانگی به
داران و کارفرمایان یک نوق سیستمی را ساخته  یعنی سرمایه

 اند که کارگران ممبور باشند که مطابق آن عمل کنند. 
---------- 

 منابع و م،خذ
ای سیاسی در  (. تاریخ اندیشه۵۸۱۹پوالدی، کمال. ) -۵

 یرا: از ماکیاولی تا مارکس. نشر مرکز
(. مارکس ۵۸۹۱فیشر، ارنست و مارک، فرانتس. ) -0

 گوید. مترجم: فیروز جاوید. نشراختران. چه می
عظیمی هاشمی، مژگان. مفهوم ازخودبیگانگی در  -۸

 نزد مارکس.
 

 فرایند از خودبیگانگی کارگرانِ افغانستان
  امان شادکام         
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نزدیک به دو میلیون انسان در افغانستان معلول هستند. 
،   شان را در رویداد انفمار ماین ِها، اعضای بدن بیشتر آن

انفمارها، انتحارها، از دست داده اند. تعدادی هم 
معلولیت شان ناشی از آفات طبیعی و از عوامل ژنتیکی 

 است.

برند  اکثریت شهروندان افغانستان زیرخ  فقر به سر می
و از یک زندگی آرام و مرفه محروم هستند. در این میان، 

ترین قشر این جامعه بوده و  وضعیت معلوالن که محروم
باشند، بدتر از  ی کارگر می اکثریت شان مربوط به طبقه

ترین امکانات زندگی برخورد دار  همه است و از اندک
 نیستند.

تبعیض در برابر این گروه در تمامی سطوح جامعه دیده  
های مختلس  ی اخیر به بخش شود. در دو دهه می

های دیگری اجتماعی اندک توجهی  اجتماعی و گروه
صورت گرفت؛ اما برای معلوالن به جز اضافه شدن چند 

هم از سوی دولت و ممریان قانون  بند از قانون که آن
 شود، کار دیگری صورت نگرفته است. رعایت نمی

به طور مثال؛ اگر رسیدگی به آموزش و پرورش معلوالن 
را در کابل مثال بیاوریم در این شهر، تنها یکی یا دو مرکز 
آموزشی اختصاصی برای این گروه وجود دارد که فعالیت 

آنچنانی ندارند. با توجه به نفوس کابل و تراکم  
اشخاصی دارای معلولیت در این شهر، دو مرکز آموزشی 

ها شده  گوی نیازهای آن برای معلوالن به هیچ وجه پاسخ
تواند. این درحالی است که در بیست سال گذشته  نمی

جنگ و حمالت انتحاری هر روز سبب معلول شدن 
 هزاران انسان در افغانستان شده و این روند ادامه دارد. 

ها دالر به نام کمک به  با وجود سرازیر شدن میلیون
های  افغانستان و فعال شدن موسسات و دانشگاه

ای  خصوصی و دولتی در کابل، تنها یک موسسه

عالی برای معلوالن وجود دارد که این نهاد  تحصیلی نیمه
گوی نیازهای آموزشی  از نظر کمی و کیفی جواا

معلوالن نیست.  بنا براین، این گروه آسیب دیده، 
طورُکلی از چشم دولت، جامعه و نهادهای مدعی  به

دور مانده است.  حمایت از حقوق بشری و خیریه، به
ی "وزارت شهدا و  متاسفانه، بخشی بزرگی از بودجه

المللی حیس و میل شده/  های بین معلولین" و کمک
 شود.  می

های  برخورد تحقیر آمیز، ییر انسانی و دور از بینش
دموکراتیک در ادارات دولتی و نهادهای تحصیلی، با این 
قشر محروم و مظلوم جامعه، که قربانی جنگ و شرایطی 

کند. نه در  است که خود در آن نقش ندارد، بیداد می
سطح آموزش ابتدایی، متوسطه و نه در سطح دانشگاه و 

ای برای رسیدگی به نیازهای  تحصیالت عالی، برنامه
معلوالن وجود دارد. در هیچ یکی از نهادهای آموزشی و 
تحصیلی، امکانات ویژه، برای رفت و آمد، آموزش و امور 

شود. نه از مواد درسی ویژه  اجتماعی معلومات دیده نمی
ها خبری است.  و نه از امکانات دیگر برای آن

دانشمویان این گروه اجتماعی، ناگزیراند که از مواد و 
امکاناتی استفاده کنند که مربوط به افراد سالم است. 
بدتر از این، در نهادهای آموزشی و تحصیلی، آموزگاران 
توقع دارند که این گروه، ماننِد افراد سالم در آموزش و 
تحصیل شان، دستاورد داشته باشند. برخورد ناشایست و 
ییر انسانی از سوی استادان و دانشمویان دیگر با این 
افراد، مشکل جدی دیگری است که در نهادهای 

 دیگری اجتماعی وجود دارد. 

ای افغانستان از تمامی  به طور عموم، معلوالن در جامعه
حقوق انسانی و شهروندی شان محروم اند. متاسفانه، 

های جنگ، زخمی و  عده سربازانی که در میدان آن
ی حاکم و دولت قربانی  شوند و برای طبقه معلول می

ها هم، توجه  دهند به تداوی و نیازهای زندگی آن می
های  گردد. برگه شان پرداخت نمی شود و حتی حقوق نمی

ها، مثل  های آن در خواستی به مشکالت و شکایت نامه
شود و  ی دیگر پرتاا می توپ فوتبال از یک اداره به اداره

ی کافی برای  شود که بودجه باالخره برای شان گفته می
تداوی و تامین زندگی سربازاِن معلول در جبهات جنگ و 

ای، وجود ندارد. در حالیکه  های کنار جاده قربانیان ماین
چنین نیست، بودجه و حقوق سربازان آسیب دیده، حیس 

 شود. و میل می

دهد. در  گیری انمام نمی دولت هیچ کار جدی و چشم
های  ی خدمات اجتماعی و رسیدگی به گروه عرصه

ای روشن ندارد. نظام  آسیب پذیر و محروم جامعه برنامه
سیاسی افغانستان در حال گذار از یک ساختار نیمه 
متمرکز طبقاتی به یک دولت متمرکز، انحصاری و 

ویژه  ها شهروند و به طبقاتی است. در این میان، میلیون
شان که همانا یک زندگی انسانی  معلوالن از حق طبیعی

ها  بوده، محرومند. از یک طرف ناامنی، ترورها، انتحاری
ای افزایش یافته و از سوی دیگر،  و انفمارهای کنار جاده

توجهی دولت، بیکاری و مشکالت اقتصادی  بی
 دهد.  محرومان را رنج می

 های مشکل در کماست؟  ریشه

های فراروی مردم و به خصوص  این مشکالت و چالش
ای ثروت و امکانات  فراروی معلوالن، توزیع ناعادالنه

اجتماعی است. یعنی کمبود منابع در جامعه وجود ندارد؛ 
ی منابع، سبب نابرابری و تبعیض  بلکه توضیع ناعادالنه

شود. یک تعداد که اقلیت هستند از تمامی امکانات و  می

برند و اکثریت به حد اقل ترین  منابع اجتماعی بهره می
امکانات دسترسی ندارند و در رنج و محنت به سر 

برند. این اقلیتی که تمامی منابع اجتماعی را در  می
انحصار دارد، از زحمت و عرِق جبین کارگران و تولید 

برند. حکومت و تمامی نهادهای  کنندگان سود می
کشند  اجتماعی در انحصار این گروه بوده که نه رنمی می

ها و نهادهای  ها، ریاست و نه در تولید نقش دارند. وزارت
هاست.  تحصیلی، دولتی و خصوصی، در دست آن

ی اجتماعی به دست این  ها تمامی ثروت و سرمایه
ی طبقاتی و  هاست. قوۀ اجراییه در جامعه آن

ای مارکس، به دست یک طبقه و  داری به گفته سرمایه
های نا مشروق شان  اقلیت حاکم است که با آن خواسته

کند. این اقلیت، عطش  را بر اکثریت جامعه، تحمیل می
سیری ناپذیری برای کسب سرمایه و منافع خصوصی 

 .  شان دارند

ی اقلیت در افغانستان، با آمدن نیروهای  این طبقه
خارجی و صدور سرمایه از کشورها و نهادهای 

داری خارجی، بیشتر از پیش قدرتمند شده و با  سرمایه
اختالس از منابع اجتماعی و سهم مردم ستم کشیده و 

های خانماسوز قربانی داده/  مظلوم که در جنگ
اند که  های هنگفتی رسیده دهند، به ثروت و سرمایه می

ای،  های بزرگ جهانی و منطقه پول شان در بانک
ها اند که  سرمایه گذاری و انباشت شده است. همین

دولت، مراکز تحصیلی، حقوقی و سازمان اجتماعی را در 
انحصار دارند و سبب نابرابری، جنگ و فقیر شدن 

 شوند.  اکثریت جامعه می

 شمارشانبیهای  معلوالن و رنج

ای افغانستان از تمامی حقوق انسانی و شهروندی شان  به طور عموم، معلوالن در جامعه
شوند  های جنگ، زخمی و معلول می عده سربازانی که در میدان محروم اند. متاسفانه، آن

ها هم، توجه  دهند به تداوی و نیازهای زندگی آن ی حاکم و دولت قربانی می و برای طبقه
های در خواستی به مشکالت و  گردد. برگه شان پرداخت نمی شود و حتی حقوق نمی

شود و باالخره  ها، مثل توپ فوتبال از یک اداره به اداره دیگر پرتاب می های آن شکایت نامه
ی کافی برای تداوی و تامین زندگی سربازاِن معلول در  شود که بودجه برای شان گفته می

ای، وجود ندارد. در حالیکه چنین نیست،  های کنار جاده جبهات جنگ و قربانیان ماین
 .شود بودجه و حقوق سربازان آسیب دیده، حیف و میل می

 زانیار وکیلی 
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 پیام های  رسیده به مناسبت  یکسالگی اعتراض

 

 

ی اعتراض مخصوصای به رفیق جواد، یک سالگی این نشریه را تبریک و تهنیت  رفقای عزیز درود و خسته نباشید، من هم به مسئووالن نشریه
ای از رفقای است که توانسته اند بلا تملام  ی اراده و تالش خستگی ناپذیری عده ی انقالبی در حقیقت بازتاا دهنده کنم. هر نشریه عرض می

توانند بیش از ایلن کارهلای  دهد که رفقا می ی اعتراض را به حرکت نگهدارند. این ارادۀ شما، نشان می ها در طی یک سال، ماهنامه دشواری
 ی رویکرد این نشریه به مسایل است. این نلشریه، سازد، نحوه ی اعتراض را از نشرات دیگر متمایز می چه نشریه مهمی را به انمام برسانند. آن

ای که با این مشخصات، از بسیاری نشرات دیگلر  ی کارگر و در قبال آزادی جامعه و برای مبارزه با ستم، تعهد جدی دارد. نشریه در قبال طبقه
یلن های وسیعی از ا های زیاد، مواجه استیم؛ اما در کنار آن، به طور بالقوه نیروی کامالی متمایز است. رفقای عزیز روشن است که ما با دشواری

کند. آن روز دور نخواهد بود که این نشریه، به صدای بخش وسیعی از جامعه که امروز صلدایی ندارنلد و از طلرف نیروهلای  نشریه حمایت می
ی رفقلا  گیرند، تبدیل شود. ما مسوولیت عظیمی را به عهلده داریلم و بلرای همله های گوناگونی قرار می برداری و استفاده ارتماعی مورد بهره

روشن است که ما در کنار کار ترویمی  که کار نشرات است، کار های تبلیغی و سازمانی نیز بر عهدۀ ماسلت. ایلن نلشریه و نلشرا ت دیگلری 
ی نیروهای انقالبی، مخصوصای نسل جدیلد،  ی اعتراض، باید در ضمِن حفظ اصول انقالبی خود، سعی کند که به صدای مشترک همه مشابه

گوی اوضاق کنونی بوده و از خالقیت باالیی برخوردار است. ما در ضلمن داشلتن خالقیلت،  تبدیل شود. نسلی که بنا برخصوصیت خود، پاسخ
های گذشته را که با بهای جان ]شان[ به دست آورده اند، با دید انتقادی و مثبت، نگاه کنیم.  روشن است کله  باید سعی کنیم که تمارا نسل

هایی اسلت کله  رفقای عزیز، تالش جدی باید صورت بگیرد. با روحیه و دیدگاه و از لحاظ تشکیالتی، بلا دیلد سکتاریلسم کله یکلی از دیلدگاه
ی اعلتراض بله  بوده و چپ افغانستان دایمای به آن گرفتار بوده، با آن، وداق کنیم. این مساله ]املر[ بایلد در نلشریه  شود، گفت مرض جدی می

 م وشکل کامل نشان داده شود. روشن است که در کنار اعتماد به نفس و یرور انقالبی خود، ما باید تواضع انقالبی را در هر زمینه، رعایت کنی
دهلد کله ملا وارد  ی رفقلا، نلشان می شلود. فعالیلت یلک سلاله ی نیروهلای انقالبلی می این زمینه ساز فضایی همسویی و هم جهلتی همله

کنم . آینلده از آن  تری را بله رفقلا، آرزو ملی های بیش شود. من پیروزی شویم که یک دورۀ تازه، از مبارزات انقالبی گشوده می عصرجدیدی می
 رفقا است. 

 سازد رویکرد متفاوت اعتراض به مسایل، این نشریه را متمایز می

 بصیر زیار 

 

 

 

 !"اعتراض"رفقای عزیز، گردانندگان 
ی از تلاریخ سلرزمین ملا کله  گویم. درین برهه ی خوانندگان آن تهنیت می ی[ "اعتراض " را به شما و همه نخستین سالگرد انتشار  ]ماهنامه

بخش و نشان دادن اینکه دنیای دیگلری ممکلن اسلت، کلار سلتوده و  های روشنایی انحطاِط مطلق بر آن چیره است، مطرح کردن اندیشه
یی است که شما در کنار دیگر نیروهای انقالبی و پیشرو آیاز کرده اید. رفقای سالمندتر از شما بیست سال پیش با راه اندازی "نهلضت  بایسته

دوللت دموکراتیلک، راه -نخستین اقدام را پس از شکست جنبلش چلپ افغلانی و فروپاشلی حلزا «آیندۀ افغانستان" و منتشر ساختن "آینده
ناتو، برنامۀ تشکل نیروهای مترقی در یک حزا کالن برهم خورد و اسلتراتیژی -سپتامبر و اشغال کشور توس  امریکا ۵۵انداختند. با رویداد 

اشغالگران مبنی بر استقرار انحطاط در جامعۀ افغانی و جا اندازی پول به حیث یگانه ارزش، پیروز گردیلد. در چنیلن وضلعیتی رونلد نوسلازی 
 یی مواجه است. سابقه هاِی بی ها و پیچیدگی چپ افغانی با دشواری

های قرون وسطایی بر اذهان مردم است. اما خوشبختانه هستند جوانانی که بلا کلسب  ها، سیطرۀایدیالوژی تریِن این دشواری یکی از بنیادی
گانه به این وضعیِت ییر انسانی، می گاهی علمی و رویکرد آ  ها بیرون بکلشند. خواهند زندگی زحمتکشان و بیکاران را از چنبرۀ این ایدیالوژی آ

هایی که وضعیت جهلان و  اید، توانمندی تان را در پخش اندیشه های روشنگرانه، حلقه زده شما همراه با دوستان دیگری که در اطراف نشریه
 اید.  دهند، نشان داده کشور را توضیح می

 رفقا و دوستان گرامی! 
کنیلد. بله چنیلن نلیروی ضلد  نیروی جهنمی سرمایه، امپریالیزم و ارتماق را با هستِی روزمرۀ تلان تمربله می  یقین دارم که شما بهتر از همه

 های مردم باشد، پاسخ گفت.  توان با یک نیروی متشکِل سیاسی که متکی بر توده انسانی تنها می
تواننلد نظلام حلاکم را  زننلد؛ولی نمی های پراکنده در بهلترین وضلعیت بله قیلام دسلت می کنند. توده ها به خودی خود، انقالا نمی اندیشه

اند دیر یا زود با واقعیلِت تللِخ تلوهِم خلود مواجله  سرنگون سازند. دوستان و رفقایی که چشم امید به جنبِش خود انگیختۀ زحمتکشان دوخته
 خواهند شد.

 شما تمارا چپ دیروز را با خود دارید و خوشبختانه هنوز شماری از مبارزان آن چپ، با بینش نقادانه به گذشته و باورهلای دیلروزی، در خلِ  
 دفاق از انسان مظلوم قرار دارند. 

تلوان  های پراگنده را همسو ساخت و دست به یک تشکل بنیلادی چلپ زد، زیرابلدون سلازمان سیاسلی نمی ها و اقدام از دید من باید حرکت
 مطالبات مردم را به کرسی نشاند.

 کنم. برای شما رفقای عزیز از نام خود و اعضای "حزا نوین مردم افغانستان" صحتمندی و پیروزی آرزو می

 های پراکنده همسو شود حرکت

 عبدالله نایبی 
 

 رفقای گرامی درودهای گرم و رفیقانه نثار تان باد!

نوبۀ خود حاصل یک سال تالش و پشتکار فعاالن و دست اندر کاران ماهنامۀ اعتراض به ویژه مدیر مسئوول آن رفیق جواد طیلب   من به
داران، جنبش چلپ و سوسیالیلستی  گان، دوست آیی با شکوه و از طریق شما به خوانند را به این رفیق و رفقای دیگر حاضر در این گردهم

 گویم. کارگران تبریک و تهنیت می

هلای  ها، مطالبلات و اعلتراض طبقلات فرودسلت و جنبش ماهنامۀ اعتراض طی این یک سال فعالیت ُپربارش به تربیون بیان خواسلت
ده شمار فرا راه، تا جایی و تا این دم خوا پیملو های بی الریم دشواری خواه از جمله کارگران تبدیل شده و این راه را علی طلبانه و آزادی حق

است که باید از آن قدردانی و حمایت صورت گیرد. برای من سخت است که بتوانم تک تک مطالب آن را در این فرصت کوتلاه بله نقلد و 
 بررسی بگیرم و مراد من هم انمام یک چنین کاری نیست.

نامۀ نشراتی آن که تحت عنوان "چرا اعتراض؟" در شمارۀ نخلست بله دسلت  سالۀ ماهنامۀ اعتراض را مرام اگر مبنای بررسی فعالیت یک 
نشر سپرده شده بود، قرار دهیم در آن صورت مبرهن است که این امر با اما و اگرهایی هنوز به دست نیامده و انتظلار بله نتیمله نشلستن 

عمللی مفلرط بله سلر  تمام و کمال آن در اوضاق و احوال کنونی و وضعیت حاکم بر جنبش چپ و سوسیالیستی که خلود در تلشتت و بی
برد شاید انتظار به جا و درستی نباشد. با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم از نظلر ملن فعلاالن و دسلت انلدرکاران ایلن ماهنامله  می
 توانند به امری بپردازند که کمتر مورد توجه فعاالن، کنشگران و مدعیان چپ و سوسیالیست در افغانستان قرار دارد.  می

هلا و  هلای سوسیالیلستی از زیلر آوار تحریس توانند در بیرون کلشیدن آرمان ماهنامۀ اعتراض، فعاالن و دست اندر کاران آن بایست و می
های طبقات دیگر نقش بارزی بازی نمایند، مشروط به این که از تمارا ناکام چپ قدیم درس اندوزی نملوده و بلا نقلد  های جنبش سنت

 ها افق روشن از مبارزه را ترسیم نمایند. مبنای فعالیت رفقا نه تقویت این یا آن جریان بازمانده از چپ قلدیم و ها و سنت امان آن جنبش بی
ناسیونالیست، بل تقویت و سازمان یافتن جنبشی باشد کله املر مبلارزۀ کلارگران و تحلول اجتملاعی را در هملۀ -به تعبییر من چِپ بورژوا

ها دنبال و تسهیل نماید. روشن است که مبارزۀ طبقات اجتماعی یک امر جاری است، کارگران و زحمتکلشان ناگزیرانلد کله بلرای  عرصه
ی بیکلاری، امنیلت شلغلی تلا افزایلش  ها و مطالبات دموکراتیک، از بیمله برد امر مبارزاتی شان، حتی برای ت،مین و تحمیل خواست پیش

گیری فعال در مبلارزات روزملرۀ  توانند با سهم حقوق و... خودشان را سازمان دهند و رفقای انقالبی گردآمده پیرامون ماهنامۀ اعتراض می
تنها این بلکه با اقدامات عمللی و  ها ادا نمایند؛ نه ها و مطالبات آن های اجتماعی از جمله کارگران سهمی در محقق شدن خواست جنبش

نوبۀ خود و در یک هیئلت  های مادی سازمان یابی و تحزا جنبش کارگری را فراهم آورند؛ که این امر به کار و فعالیت مستمر نظری زمینه
خواه در جامعه گردد. نیرو و پتانسیل نفی وضع موجود در گسترۀ جامعه بالقوه موجلود اسلت  عمومی باعث تقویت کل جنبش چپ و آزادی

خواه در جامعلۀ افغانلستان  و آنچه که در این میان موجودیت اجتماعی ندارد و یایب است آلترناتیوی جنبش سوسیالیستی کارگری و ترقی
شلوند و ایلن  گی می های اجتملاعی نماینلد ها و جلدال های بورژوایی در اشکال متنوعی در همۀ عرصه است. طبقۀ حاکم و منافع جنبش

یی نمایندگی نلشده  دست جامعه اند که به دلیل نبود نهادها و احزاا شان در هیچ عرصه منافع کارگران و اقشار و طبقات فرودست و تهی
 شود. و نمی

یافتن آن را به املر محلال و یلا  امید که رفقا به این امر مهم و حیاتی بیشتر تعمق نموده و نباید تحت هیچ عنوانی تالش در جهت سازمان
های چپ قدیم را آویلزۀ  نیافتنی، به آیندۀ خوش و خیالی در فرداهای دور واگذار نمایند و بار دیگر پندارهای قدرگرایانۀ جریان آرزوی دست

گوش خویش سازند. بدین لحاظ تالش مستمر و مثمر باید صورت داده شود که سوسیالیسم کارگری و فعاالن جوان آن به کانون وصلل و 
اثر را در پرتو یک افق و دیدگاه روشن طبقاتی به نیروی پویلا و مثثلری تبلدیل سلازند.  های پراکنده، منزوی و بی امید تبدیل گردند و جزیره

این یعنی تالش برای همدلی، همیاری و در نهایت رفتن به سوی شکل دادن  به نهادهای با اتوریته، از لحاظ نظری و فعلال و دخالتگلر 
 در جامعه که به سهم خود بتواند امر تشکیل حزا کارگران را تسهیل و مساعد گرداند. 

 بار دیگر به رفقا تبریک گفته، موفقیت و پیروزی تان را در امر پیشرو خواهانم.

 بدرود!

 ها بیرون بکشد های سوسیالیستی را از زیر تحریف اعتراض آرمان

 فهیم آزاد

 

 کبرا سلطانی 

 اعتراض به مسایل کودکان توجه کند
 

من هم یک سالگی اعتراض را به دست اندرکاران ایلن نشلریله، تلبلریلک گلفلتله و آرزوی 
های مزید برای شان دارم. آرزو دارم که این نشریه، آواز رسایی جنبش آزادی خلواهلی  موفقیت

در جامعه ی پر درد افغانستان باشد. ضمنای توجه رفقا را به پلرداخلتلن بله وضلع کلودکلان در 
کند، بایلد بلیلشلتلر  افغانستان و  از جوانب سیاهی که زندگی کودکان را در افغانستان تهدید می

 های حل بنیادی برای آن پیشنهاد کنیم. پرداخته شود و راه

 

 اعتراض؛ صدای اعتراضِ زحمتکشان

 ی اعتراض رفقاي ارجمند، مسثوالن و عالقه مندان نشریه
ی رفقاء ابراز  ی اعتراض، خدمت همه مناسبت اولین سالگرد نشریه  ی خود را به درود ! مسرت دارم و مراتب تبریکات رفیقانه

 نمایم.  می
ی اعتراض و حرکت هاي مشابه و همفکر آن در پرتو اصول قبول  من اعتقاد دارم که صداي اعتراِض زحمتکشان در قالب نشریه

 گردد. یك حرکت جمعي براي ایماد سازمان رهبري کنندۀ کارگران و زحمتکشان مبدل می  شده و علمي سوسیالیستي، سر انمام به
ی آن در  ی جاوید و گروه هاي مربوطه ای در حدود پنج دهه، مبارزه در قالِب جریان شعله قابل تذکر است که چپ کشور ما با سابقه

نفر از  ۱2222های شاهي ، حاکمیت خلق و پرچم ، دوره جهادي ها ، طالباني و تا به امروز با قرباني دادن در حدود  دوران حکومت
که در رقابت با جریاناتی  فعاالنش و منممله بهترین انقالبیون و رهبران آن که سر آمد مبارزه انقالبي همان دوران بودند، با وصس آن

مثل نهضت اسالمي، خلق و پرچم ، ملي گرایان و سایر گروه ها و حلقات سیاسي قرار داشتند مقام بر آزنده را در ایماد و رهبري 
جنبش هاي اجتماعي و کارگري از آن خود ساخته بودند؛ ولي با تاسس موفق به حل اختالفات دروني خود، براي ایماد یك سازمان 

ها، با شرای  نامناسب اجتماعي، سیاسي و امنیتي کشور  انقالبي سوسیالیستي نشدند. از همین رو،  در مسیر مبارزات و درگیري
هاي اجتماعي حفظ نمایند. لذا مسیر فرسایش  را  ترین نیروي رهبري کنندۀ  جنبش موفق نشدند تا موجودیت خود را منحیث اصلي

شود که مانعی روي کار آمدن اصول و اساسات  ها و حلقات دیده می ها ، دسته در پیش گرفتند که اثرات آن هنوز هم در وجود گروه
را منتقدین چپ قدیم نیز دانست ، با درس گیري از   توان آن پذیرفته شده، براي ایماد یك جمع واحد است.  اما چپ امروز که مي

ی تلخ با اتخاذ مواضع علمي و سوسیالیستي ، با درك حساسیت و ضرورت هاي زماني، براي ایماد مرکز واحد انقالبي ، در  گذشته
ی جدید تاریخي گردیده است، که ضرورت همگرایي و همدیگر پذیري را با پیروي از  هاي موجود ، وارد صفحه ها و هسته شکل گروه

 ی چپ باید در دستور کار خود قراردهد.  اصول علمي سوسیالیستي بیش از هر وقت دیگر، براي پرهیز از اشتباهات گذشته
  ی اعتراض و رفقاي اشتراك کنندۀ محفل، موفقیت شما در اخیر با ابراز سپاس  فراوان از رفقاي بر گزار کنندۀ محفل سالگرد نشریه

 نمایم. را در راستاي اهداف تعیین شدۀ تان آرزو مي 

پیمان  عبدالقدیر  
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ها  از سربریدن یاازده ناا از  در سوم ماه جنوری سال جاری، ر سانه

 ااوار دا اا  در  کاااراران مناادن زسااال ساانگ، نوساا  اااروه  ون

هاای  ی جنایات  اروه بلوچستان پاکستان  بر دادند، که  به سلسله

داری افازوده  مذهبی  و لشکر یاان سایاه نماام سارمایه -نروریستی

های باورووازی و  هاای ایاا رویاداد در رساانه شد. اازار  و نللی 

لیبرال، ایا بود که یازده نا از کااران که "هزاره  و  شاینه"  بودناد، 

نوس  ااروه دا ا  از ناو نا  یان منادن زساال سانگ در ایالا  

بلوچستان پاکستان، با سایر کاراران  یکجاا رباوده شادند و بناد از 

نشخیص هوی  مذهبی و قومی شان؛ یننی به جرم "شینه و هازاره 

رحمانه  سر بریده شدند.  انواده و اقاوام ایاا کااراران،  بودن"  بی

ها را در شهر کویته با ین ا اترا  و ممااهره  جان آن جسدهای بی

نمایند و  واهان  دال  و نامیا امنیا   های شان حم  می بر شانه

 شان هستند.

را نسب  باه ایاا   های اجتما ی، انزجار و نفرت شان مردم در شبکه

جنای  و  م  شانی  "دا ا  و نروریازم ماذهبی" اباراز  کردناد و 

داران افغانستان و  پاکستان، مث  همیاشه ایاا جنایا  را باا  دول 

شدید نریا کلمات  که در دیکشنری پیدا کردند، نقبیا  کردناد و  و 

ای پیگیری و به  دال  کشاندن  امالن ایا جنای  را دادناد و   ده

 برای بازمانداان قربانیان، "صبر جمی "  واستند!

های باورووازی  آنچه در ایا میان، سایب بود و سخنی از طرف رسانه

نام سرمایه و کار مزدی اس  که کاراران را باه  ای به نشر نشد، پدیده

نار  کشاند. بی  ایا جایگاه قرار داده و به سوی اسارت و یا مرگ می

های کاذبی مانناد  داری با نیرنگ و ایجاد هوی  از ایا، نمام سرمایه

های واقنای را  "ملی"، "مذهبی" و "قومای" نفرقاه اندا تاه و ساتم

ایجاد کرده اس  که  کاراران و زحمتکشاِن جامنه را در دوزخ جنگ 

سوزاند. با وجود ایا همه جنایات، ایاا نماام بادون  و استثمار، می

 یاال، براتا  حاصاا    ااار و بی ی و انزجاار، بی ا ی رساانه ملکماه

 نماید. می

ها،  ی ا اترا ، نهادهاا، سااازمان بارای دسا  انادر کااران ناشریه 

 واه و  برابری طلب، مساله باا ایاا ناو   های آزادی احزاب و انسان

 شود. ها ح  نمی ها و نللی  ازار 

از دید ما کارار بودن ین هوی  کاذب نیس ؛ بلکاه  ا و باودن در 

ی اجتما ی و دارای جنب  اجتما ی اس  کاه موجودیتا   ا طبقه

هااای کاااذب   داری، ریااشه دارد. هوی  در نمااام اقتاا ادی ساارمایه

داری  های نمام سارمایه مذهبی، ملی و قومی، پر های بازی و فریب

هاا ی ماردم و  اند که بارای نفرقاه، نلمیا  و دور نگهداشاتا نوده

انلراف افکار  امه، از جدال اصلی در جامناه، ینانی جادال کاار و 

ها کار ارفته  هاس ، از آن سرمایه که منشای اصلی ایا همه جنای 

 شوند. می

نا زمانیکه ایا جدال، در ملراق افتمان و در منر  دید کاراران و  

هااای زحمتکاا  قاارار نگاایرد، کااار اااران همااواره قرباناای  نوده

ی   های باورووازی  واهناد باود. امروزه،ااار کااراران طنماه نیرنگ

ها در ابلار جه  رسیدن به "سر زمیا مو ود" می اردناد؛ و  نهنگ

داری ماذهبی در ایاران،  کاراری که نوس  رویم سرمایه  ۷۵چه آن 

وکوب شادن باه  میالدی ، بند از شکنجه و ل  ۰۲۰۲در اول ماه می

اس   ی ایا رویدادها، بیانگر ایا دریای هریرود اندا ته شدند، همه

که دلی  اصلی ایا کشتارها و جنایات،  لیاه کاار ااران، جایگااه و 

داری برایاشان  ننییاا کارده  هاس  که سرمایه موقنی  طبقانی آن

ی کاارل ماارک ، قاانون، ا االق و ماذهب، بارای  اس . باه افتاه

  کاراران چیز دیگری نیس ؛ جاز ننا ب باورووازی کاه در پا  آن

 اس .)مانیفس  کمونیس ( مناف  بورووازی پنهان شده

اسا  کاه آیاا کااراران باه جاز قرباانی و  اکنون پرس  اساسی ایا 

ی سرمایه شدن، راه دیگری ندارند؟  راه دیگاری وجاود دارد.  طنمه

اما مسوولی  کسانی که اد ای دفا  از حقاوق کااراران را دارناد  و 

دانند؛ ایا اسا  کاه باه جاای   ود  را نربیون یا صدای کاراران می

نقلی  رویادادها باه ماسای  قومای، ماذهبی و  ملای، نیاشه را باه 

های مسای  بزنند. با افاشای نا اد اصالی در جامناه؛ یننای  ریشه

ن اد کار و سرمایه، ماهی  مذهب، قوم، مل  را که سا ته آن اس  

 را  افشا کنند.

ی "در  که سازمان نیافته باشد، هموراه طبقه ی کارار نا زمانی طبقه 

ای اسا  بارای   ود"  واهد بود. یننی در ایا حال  کاراران طبقه

های مختلف. اما زماانی کاه ایاا  دیگران و پامال شدن به نام هوی 

ای "بارای  طبقه نشکیالت شورایی  ود را سا  ، نبدی  باه طبقاه

نواند مناف  ناریخی  اود و جامناه را  شود و پ  از آن می  ود" می

نشخیص دهد. در صورت  دم نشک  و سازمان یابی کاار ااران، در 

حال و در آینده، وضنی  بهتر از ایا نخواهاد باود. کااراران چاوب 

 های سرمایه،  واهند شد. های قدرت سو   جنگ

ما قت  فجی  کاراران مندن زسال سنگ بلوچاستان را یان جنایا  

دانیم و از نماماای  هار شاادن ساارمایه، ماای ای نابخااشودنی و نتیجااه

 واهیم که باا افاشای  های رهایی بخ  می  واهان و جنب  آزادی

ی اصلی نماام کاپیتالیاستی حااکم در جهاان و  نبناات آن،  چهره

دهی واقنی و ناکید بار ساازمان یاابی و  نروریزم مذهبی را با اااهی

هااای کاااراری، نقاا  و رسااال  شااان را ادا  نااشک  سااازی جنب 

ناوانیم درد،  نمایند. در سیر آن، با ادبیاات  امیاناه و باورووای، نمی

 ا و  کااراران جواما   ی کاار  و به ستم و استثماری را که طبقه

 کشند را دوا کنیم.   های امپریالستی می پیرامونی و وابسته به کشور

 یابی قتل فجیع کارگران در بلوچستان و نیاز به سازمان

 صالح 

که سازمان نیافته باشد،  ی کارگر تا زمانی طبقه 

ی "در خود" خواهد بود. یعنی در  هموراه طبقه

ای است برای دیگران و  این حالت کارگران طبقه

های مختلف. اما زمانی  پامال شدن به نام هویت

که این طبقه تشکیالت شورایی خود را ساخت، 

شود و پس از  ای "برای خود" می تبدیل به طبقه

تواند منافع تاریخی خود و جامعه را  آن می

تشخیص دهد. در صورت عدم تشکل و سازمان 

یابی کار گران، در حال و در آینده، وضعیت بهتر 

از این نخواهد بود. کارگران چوب سوخت 

 های سرمایه، خواهند شد. های قدرت جنگ
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د کارل مارکس د اند له مخې، دولت د طبقاتي زورواکۍ سازمان او د 
یوې طبقي پر بلې طبقي د ظلم کولو ماشین دی. همدا ډول انګلس 
وایې چې دولت د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک دی. یعنې په پانلګلواللې 
ټولنه کې د دولت ماشین د یو کوچني اقلیت له خوا د ټولنې د للوی 

اکثریت د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو آزادیو په ضد استعملاللیل ي.  
په کابل کې د امریکا او ناټو په زور تپل شوی دولت د هلر کلال پله 
تیریدو سره خپل فاسد او کرییړن ماهیت نندارې ته ږدي او ټلوللې 
ناقانونه کړنې یې د خلکو د کرکې سبب ګرځي. د طالبانو د حکوملت 
د نسکوریدو څخه شل کاله تیر شول او افغانستان ته د مرستو په نوم 
په سلهاو بلیون ډالر رایلل، خو د نلوي سلللنلې وګلړو پله ژونلد او 
دسترخوان کې هیڅ یوره بدلون رانغی، خلک همداسې په کړاونو او 

 بیوزلۍ کې ژوند کوي.
د څو میاشتو راهیسې حکومت د ''امنیتي میلثلاق'' پله پلللمله یلوه 
کړنالره پیل کړې چې موخه یې د بیوزلو وګړو ځپل او د بلیلوزللۍ او 
بیکارۍ کندې ته د هغوی یورځول دي. د امنیتي میثلاق او اداري 
فساد په وړاندې د مبارزې مشري د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله 
صالح په یاړه لري. که څه هم، د خلکو د یولولو لپاره حلکلوملت دا 
پالن د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د امنیت ښه کول بولي، خلو 
وروستیو کړنو په ښکاره ډول وښوده چې ددې پالن لومړني قربانیلان 
بیوزلي وګړي او د ټولنې الندیني قشرونه دي. هره ورځ په ملخلاملخ 
جګړو او چاودنو کې په لسهاو او سلهاو ځوانان، ښځې او ملاشلوملان 
وژل کې ي، او په دې توګه په سلللهلاو کلورنلۍ او ملاشلوملان بلې 
سرپرسته کی ي او د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټونکی یلړی لله السله 

 ورکوي. 
دیه فاسد او بې کفایته حکومت د خلکو د امنیت، بیکارۍ، فقر، بلې 
کوره توا او د نورو رویتیایي او ټولنیزو خدمتونو چمتو کولو کې هیلڅ 
ډول مسوولیت په یاړه نه اخلي، بلکې خپله حکومت او چارواکي پله 
خلکو سپاره دي او د خلکو له بدن څخه تغذیه کوي. د فساد سلره د 
مبارزې کړنالرې او امنیتي میثاق په لومړی قدم کې د ټلوللنلې ډیلر 
متضرر قشرونه او بیوزلي وګړي چې له سهار نه تلر ملاښلامله پلورې 
خپلې کورنیو او ماشومانو ته د یوې نمړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره زیارباسي، 
په نښه کړل او د هغوی د کار وسایل، د کار ځای او املکلانلات یلې 
ویماړ او لمنځه یوړل. متل دی چې یریب مله وژنله، ډوډۍ تلرې 
واخله، په خپله مړ کې ي. د امنیتي میثاق په چوکاټ کلې د کلابلل 
ښاروالۍ د زرګونو کوچنیو هټیوالو، یرفې یا کراچۍ لرونکو او د سلرک 
په یاړو الس پلورونکو کاروبارونه ویماړ کړل او د هلغلوی کلوچلنلۍ 
شتمنۍ او پانګې یې د پولیسو او بلډوزرونو په زور لمنځه ویوړلې او لله 

 خاورو سره یې خاورې کړې.
له دې سره سره، د امنیت په پلمه یې په لسګونه زره موټرسایکلللونله 
اره کړل او خلکو ته  یې زیان ورسوو. همدا شان د هغو لسګلونلو زرو 
خلکو چې د موټر چلولو له الرې یې خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کولله، 
د کېڼ الس اشترینګ په بهانه یې ورته  ګاډي مصادره کړل او یا یلې 
د لویې جریمې په اخیستلو سره بیرته جواز ورکړ. خو دې فاسد دوللت 
هیڅکله خپل ځان مالمت نه کړ چې که کلېلڼ الس اشلتلریلنلګ 
ګاډي جواز نه لري، نو ولې اجازه ورکوي چې نلاقلانلونله ګلاډي پله 
قانوني توګه او د ګمرکي محصول ورکولو سره افغانستلان تله داخلل 
شي؟ په دې تړاو تر اوسه پورې د ګمرک هیڅ کوم رئیس یا واللي او 
وزیر پړ ونه پیژندل شو. د حکومت د لوړ پوړو چارواکلو، وکلېلالنلو او 
مافیاو د تورو ښیښو ګاډې چې په کې هره ورځ ځانمرګلي بلریلدګلر، 

وسلې او مخدره توکي قاچاق کې ي هیڅکله مصلادره او تلوقلیلس 
 نشول. 

په لسګونو زره ځوانان یوازې د کابل ښار په مختلفو سیلملو کلې پله 
مخدره توکو روږدي دي او پرته له دوا او درمل، یذا او سرپناه څلخله 
د پلونو الندې، ډیرانونو او کنډوالو کې ییر انساني ژوند تلیلروي، املا 
حکومت او چارواکو هیڅکله د دیو زرګونو بدمریو انسانانو د ژیلورللو 
او درملنی فکر ونه کړ او نه یې هم د مخدره تلوکلو پلللورونلکلي او 

 ویشونکي بند او محاکمه کړل.   
د ولسمشر لومړی مرستیال په ویاړ سره وایي چې له خلکو څلخله د 
جریمو په راټولولو سره، ورځني عایدات لوړ شوي او د حکومت بودجه 
پیاوړې شوې ده. نوموړی د بیلګې په توګه د ښار د مظلومو ټیکلسلي 
چلونکو د جریمه کولو څخه یادونه کوي کومو چې پله ملخلکلېلنلۍ 

 څوکۍ کې دوه کسان کښینول.
د ولسمشر د مرستیال ددې یریب وژونکې کمپاین په ترڅ کې هغله 
په سلهاو او زرګونه ځوانان او تنکي ځوانان ووژل شلول، ټلپلیلان او 
شکنمه شول کوم چې د موبایلونو تښتولو او یا جیبونو وهللو بلانلدې 
تورن ول. خو هیچا ته دا پوښتنه پیدا نشوه چی دا کمبخته ځلوانلان 
ولې یالګانو ته ممبوری ي او د سل یا زرو افغانیو د تلرالسله کلوللو 
پخاطر خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي؟ هیچا ددیلو "یلللو" د 
خیټې، لوږې، نارویۍ او اړتیاو له وضعیت څخه ځلان خلبلر نلکلړ! 
هیچا د دوی د وژلو، شکنمې او زنداني کولو په ځلای د ددوی پله 

 روزنې او الس نیونې فکر ونه کړ!   
اما برعکس لومړی مرستیال هیڅکله دا زړورتیا او هوډ نه درلود چلې 
اصلي او لوی زورواکي، قانون ماتونکي او ملللیلون ډاللري یللله او 
مفسدین ونیسي او پر ضد یې اقدام وکړي. حتی امرالله صاللح او د 
یني حکومت د ځمکو د یاصیبینو، د ملي شتملنلیلو للوټلونلکلو، د 
بشري حقونو ناقضینو او قاتالنو د نوم او شهرت څرګندولو شلهلاملت 

کلونو څخه راپدیخوا د سلهاو للوړ پلوړو چلارواکلو للکله  ۵۱ونکړ. د 
وزیرانو، والیانو، معینانو، رئیسانو، جنراالنو، وکېالنو، او د سلیلاسلي، 
مذهبي او قومي مشرانو د جرم او تور دوسیې په څارنوالۍ او محکملو 

 کې پرتې دي او نه څیړل کې ي.
تیره میاشت د حیرتان بندر د ګمرک د څارنې او حساا ورکولو بلهلیلر 
هغه مهال ځای پرځای تم شو کله چې عطا ملحلملد نلور، د بلللخ 

پخواني والي او جهادي قومندان ورسره مخالفت وښود او د یلنلې 
حکومت او امرالله صالح یې وننګول.  د امرالله صلاللح او د یلنلي 
پرتوګ هغه وخت وښوید کله چې الله ګلل ململاهلد، د ګلللبلدیلن 
اسالمی ګوند قومندان او په ولسی جرګې کې وکېل د کورنلیلو چلارو 
وزارت لخوا د اختطاف په قضیه کې د خپلو دوه تنو ساتونلکلو نلیلول 
ویندل، د حکومت په وړاندې د وسله وال پاڅون او جهاد ګلواښلونله 
وکړل او په پایله کې حکومت اړ شو چې په شاتګ وکړي. په هلملدی 
ډول د امنیتي میثاق پوقاڼۍ هغه وخت وچاودیده کللله چلې ونشلو 
کړای د قومندان جمعه خان همدرد د کور سره ن دې په سلملنلټلي 

 دیوالونو تړل شوې الرې کوڅې پرانیزي. 
د کرزي او یني حکومتونو په وخت کې په ناقانونه ډول او پلرتله د 
ځانګړو معیارونو څخه په سلهاو بلند منزلونه ودان شول او د جلوړوللو 
په مهال د کابل ښاروالۍ او د اړوندو حوزو مسوولینو بډې واخیسلتلې. 
خو اوس د امنیتي میثاق او اداري فساد ضد کمپاین کې که څه هلم 
په سلهاو بلند منزلونه ییر معیاري تشخیص شول خو حکومت ددې 
لویو پانګوالو او زورواکو په وړاندې یو ځل بلیلا پله ګلونلډو شلو. املا 
برعکس، په ډیرې چټکۍ سره یې د بیوزلو خلکو هغه خټیلن او واړه 
کورونه په بلډوزرو باندې ونړول کوم چې په بې نمرو یا بې پالن سیمو 

 کې ریول شوي وو.
نو څرنګه چې په پیل کې یادونه وشوه، حکومت تل د واکمنې طبقې 
په خدمت کې وي. قانون، پولیس او محاکم هغه پرزې دي چلې د 
شتمنې او واکمنې طبقې د ګټو او ځواک ساتلو لپلاره ورڅلخله کلار 
اخیستل کې ي. د اوسني حکومت د امنیتي میثاق او اداری فساد په 
وړاندې د مبارزې یوه موخه هم دا ده چې په قصدي ډول د بیلکلارۍ 
شمیره لوړه کړي او د بیوزلۍ کچه پورته یوسي، ترڅو ان د للوړو زده 
کړو خاوند ځوانان ممبور شي  چې د پولیسو او اردو لیکو کې جلذا 

 0202شي او ددی فاسد نظام څخه د دفاق په خدمت کې راشي. د 
نیټې د پکتیا والي حلیلم فلدایلي پله خلپلللې  0۱کال د ډسامبر په 

 فیسبوک پاڼه باندې د کار موندنې دیه ډول اعالن خپور کړای و:  
ځوانانو ته د کار موندنې فرصت! ژر شئ او ترې ګټه پورته  ۹222       

 کړئ"
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ملي اردو په صلفلونلو کلې پله 

ډېر ځوانان جذبوالی شو او  ۸222عاجله توګه یوازې په پکتیا کې تر 

ورته اړتیا لرو. خصوصا هغوی چې په وطن مئین ځوانان دي.... ښله 
افلغلانلۍ  ۵۱222خبره دا ده چې په خپل والیت کې به کم تر کمه 

افغانۍ معلاش  ۵۱222معاش او چې تعلیم یافته وي او سند ولري تر 
به ولري او د ملي اردو ټول امتیازات هم  ورکول کې ې او هم بله پله 

 ۹222تندر قل اردو کلې تلر  02۸بشپړه توګه حمایه کې ې.  په ټوله 
کلنۍ پلورې اشلخلاص  ۴۱کلنۍ تر  ۵۱زیاتو  ځوانانو ته اړتیا لرو.  له 

ثبت نام کوالی شي. راځئ خپل هېواد په خپلو افغاني مټو وسلاتلئ!  
له بې کارۍ او تشویش ځان وساتئ؛ خپله کلورنلۍ او خلپللله ملور 
)وطن( ساتلو ترڅنګ د معاش څخه هم برخملن کلېلدای شلي. د 
خپل افغاني جنراالنو تر مشري الندې خپل هېواد ته خدمت وکړئ، 

 ځوانانو دا فرصت مه ضایع کوئ او همدا نن ترې ګټه پورته کړئ".
خو ښه خبر دا دی چې د ګوډاګي حکومت د " امنیتي میثاق" څخله  

 ۹2خلکو مالتړ ونکړ او د وخت په تیریدو سره یې د حمایت کچه د 
سلنې ته راټیټه شوه، تر دی بریده چې امرالله صالح   ۴2سلنې څخه 

په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د نیوکو او یندلو له شرمه پریکړه وکلړه 
چې د "شش و نیم صبح" ناستو راپور خپرول وځنډوي. هملدا راز، د 

تلنلو   ۹۱۱پکتیا والي د ملي اردو د جلب اعالن په یبلرګلون کلې 
څخه زیاتو کسانلو واللي د ځلوانلانلو پله  ۹22کامنټونه ورکړي او د 

یولولو، د ځوانانو د ممبوریت او وطني احساساتو څخله نلاوړه ګلټله 
اخیستلو او د قدرت لپاره د یریبو خلللکلو د اوالدونلو وژللو بلانلدې 

 ښکنځلی دی. د بیلګې په ډول دلته د څو ځوانانو کامنټونه رانقلوم:
( چې دومره په مور )وطن( مئین یې نو ولې اول خپلو ځامنو ته پله ۵

ملي اردو کې ثبت نام نه کوې؟ او بیا یې موسی قلعه او سنګیلن تله 
ولی ه چې مون  وګورو د وطن سره دې مینه څومره ده؟ او چې تلاسلو 
والیانو او وزیر صاحبانو ته هم د هغو پردیو بچو درد درمعلوم شي چې 

 هره ورځ لسګونه لسګونه شهیدان کی ي. شهاا الدین فیصل
( ته به خپلې مزې کوې، د یریب اوالد به د فاسد حکوملت للپلاره 0

جنګی ي؟ د مڼو یله. ځوانانو! پام کوئ چې ور نشلئ، هسلې وژل 
 کې ئ. عبدالله دورانی

( الله دې پخپل قهر اخته کړه، دنیا ځوانان مو پدیه چلټللله ویلنلا ۸
ویولول، بیشمیره میندې مو کونډې او بچېان مو ورته یتیمان کلړل. 
زه به د ومنم چې خپل ځوی ورته ولی ې او بیا یې د جنګ سیمې تله 
بوځې چې بله ورځ یې درتله ملړ راوړي چلې تلا بلانلدې بلیلا څله 

 تیری ي؟ ... را مو تباه کړه! هدایت صافی
( لومړی اشرف یربي ته ووایه چې جاوید یني د جلګلړې للملړۍ ۴

کرښې ته ولی ي او بیا دې ته خپل نازولي زامن ورولی ه او بیا وروستله 
د بیچاره ملت په سترګو کې خاورې واچوئ، د مرګ کلنلدو تله یلې 

 تشویقوئ، بل کار مو نشته.... نیکمل حمیدي
( تا اوسه پورې خپل کوم ځوی په کې شامل کړی دی؟ کلله چلې ۱

 هلمند ته، تا خپل ځوی ولی ه بیا زه هم ځم. منصور صافی
( تاسو د بېکارۍ سطحه لوړه کړه ترڅو خلک د ممبوریت له مخلې ۱

د اردو صفونو ته مخه کړي. په ملي اردو کې چې د ورځلې څلوملره 
تعداد تلس کې ي حساا یې تاسو ته هم مالوم نه دی. تاسو د خللکلو 
څخه خپل روزګار واخیسته. تاسو په خلکو باندې حالله مړۍ حلرامله 

 کړه. شهیر فضلي      
( ای تباه شې پدې کاري فرصت! په خپلو زامنو تحصیل کلوئ، د ۱

 یریبو خلکو زامن اور ته اچوئ. حسیب الله ابراهیمي
( ای د خاین او یله زامنو! ټول د یریب او بېچاره اوالد مو د خپلللو ۱

 یالو او خیانتونو قرباني کړ. تباه شٸ. وسیم عثمان 

 د حکومت د امنیتي میثاق کړنالرې، کارګران او زیارکښان الپسې وځپل       
 ناصر لویاند 


