
»ما 99 در صدی هستیم که از تمدن و تعالی به دلیل نابرابری های اجتماعی باز مانده ایم از خانه 
های خود بیرون رانده شده ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محرومیم.ما از آلودگی هوا  و  محیط 

زیست سخت رنج می بریم. ما ساعاتی طوالنی را برای دستمزد ناچیز آنهم بدون بهرمندی از 
حقوق قانونی خود کار  می کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حال که یک درصد دیگر از 

همه چیز برخوردار است، ما از هیچ  چیز برخودار نیستم. ما 99 در صد جامعه هستیم.«
ماهنامه

جهــان هــر روز بیشــتر از پیــش شــاهد اعتراضــات گســتردۀ مردمی اســت، از امریــکا و اروپا شــروع 
تــا افریقــا و آســیا هیــچ کشــوری نیســت کــه شــهروندانش نســبت بــه وضعیــت موجــود معترض 
نباشــند؛ اعتراضــات میلیونــی در شــیلی، هایتــی، کاتالونیا-اســپانیا، فرانســه، بریتانیــا، هنگ کنگ، 
الجزایــر، لبنــان، اکــوادور، مراکــش، مصــر، ترکیــه، روســیه، عــراق، ایــران، هندوســتان، پاکســتان، 
غنــا، ایتوپــی و فهرســت بلنــدی از شــهرها و کشــورهای دیگــر، هــر روزه در مقیــاس وســیع و 

گســترده در جهــان  در جریــان اســت.
 اگــر جرقه هــای آغــاز ایــن نارضایتی هــا بــر مســأله ی خاصــی مثــل افزایــش تکت قطــار، اســترداد 
مجرمــان، بلنــد رفتــن قیمــت یــک کاالی خــاص و وضع مالیه بــر کاالهای معینی اســتوار باشــند؛ 
امــا بــه زودی شــعله های ایــن اعتراض هــا متوجــه خرمــن کل نابرابری هــا و اشــکال ســتم هــای 
ــراض  ــا اعت ــی ب ــهری، وقت ــوری و ش ــر کش ــود. در ه ــا می ش ــم در دنی ــام حاک ــی  ای نظ اجتماع
ــه خاطــر  ــه طــور صریــح نمــی گویــد کــه تنهــا ب کننده هــا مصاحبــه می شــود، هیــچ کــدام ب
موضوعــات ذکــر شــده بــه خیابان هــا آمــده انــد و یــا بــا رفــع آن هــا، بــر وضعیــت عمومــی موجود 
معتــرض نیســتند. در همــه جا، طبقــات پایینی جامعه از شــکاف طبقاتــی، تمرکز ثروت در دســت 

اعتراضات جهانی و هیاهوی ما! 

جواد طیب

ــی  ــاد اجتماع ــک تض ــوی و ی ــگ قبیل ــل فرهن ــان ممث طالب
ــی  ــی و سیاس ــت نظام ــت. حمای ــتان اس ــه ی افغانس در جامع
ــل  ــا عام ــرده؛ ام ــت ک ــروه را تقوی ــن گ کشــورهایی خارجــی ای

ــامی  ــی اس ــان و افراط گرای ــدن طالب ــر ش ــا و قوی ت ــی بق اصل
در افغانســتان، شــرایط اجتماعــی در ایــن جامعــه اســت. بســتر 
تولــد و پــرورش طالبــان، مناطــق روســتایی اســت کــه فرهنــگ 

و مناســبات قبیلــوی در آنجاهــا بــه شــکل بنیــادی 
ــرات  ــع تغیی ــاکان مان ــوز کم شکســته نشــده و هن
ــوند. ــق، می ش ــن مناط ــی در ای ــی و فرهنگ اجتماع

 در دو دهــه ای گذشــته یــک تفــاوت برجســته میــان 
مناطــِق تحــت اداره ی طالبــان و بعضــی روســتاها و 
شــهرهایی کــه خــارج از حاکمیــت ایــن گــروه قــرار 
ــده اســت. روســتاها و مناطقــی  ــد، به وجــود آم دارن
کــه از نظــر ظرفیــت اجتماعــی و فرهنگــی پذیــرای 
تغییــرات اجتماعــی بــوده یــا ایــن ظرفیــت در 
نتیجــه ی فعالیت هــا و برنامه هــای هدفمنــِد فعــاالن 
اجتماعــی و سیاســی به وجــود آمــده اســت، ســبب 
شــده کــه در ایــن مناطــق، ظرفیــِت تغییــر شــکل 
بگیــرد. بهتریــن نقــش را در ایــن زمینه نهــاد آموزش 
ــد  ــبب رش ــرده و س ــا ک ــرت ایف ــرورش و مهاج و پ
ــا شــده اســت. ــت و گرایش ه ــر ذهنی ســواد و تغیی

ــز  ــادی نی ــی اقتص ــبب دگرگون ــرات س ــن تغیی  ای
گردیــده اســت؛ امــا در مناطقــی کــه طالبــان تســلط 
دارنــد از نظــر فرهنگــی و اقتصــادی عقــب مانــده  اند. 
ــت  ــقوط حاکمی ــس از س ــان پ ــرا طالب ــه چ این ک
ــال  ــر س ــت ه ــا گذش ــد و ب ــن نرفتن ــان، از بی ش
قوی تــر شــدند دلیــل آن ایــن اســت کــه وابســتگی 
ایــن گــروه بــه قدرت هــای منطقــه و بــازی دوگانه ی 
ــان  ــت طالب ــل در تقوی ــک عام ــوان ی ــکا به عن امری
ــاختار  ــون س ــل چ ــا عوام ــت ام ــته اس ــش داش نق

ــوز در روســتاها  هــای پیشــا ســرمایه داری کــه هن
ریشــه کــن نشــده اســت طالبــان را پــرورش داده و 

ــروه نقــش دارد. ــن گ ــت ای در تقوی
طالبــان نمایندگــی از ســنت گرایی ریشــه دار در 
افغانســتان می نماینــد؛ امــا در شــناخت ایــن گــروه، 
عوامــل و زمینه هــای اجتماعــی نادیــده گرفتــه 
می شــود. جنــگ طالبــان اگــر از یــک طــرف بــرای 
ــل  ــب دیگــر تقاب ــا از جان ــدرت اســت؛ ام گرفتــن ق
ســنت گرایــان در برابــر گرایــش و مناســبات جدیــد 

اســت. 
ــه  ــتان ک ــر افغانس ــال اخی ــد س ــخ ص ــه تاری ــر ب اگ
ــع،  ــن مقط ــیون در ای ــت مدرنیزاس نخســیتن حرک
ــده  ــش عم ــود؛ چال ــته ش ــت، نگریس ــورت گرف ص
در برابــر گســترش حاکمیــت دولتــی و رونــد 
ســرمایه داری در کشــور، ســاختار و مناسبات قبیلوی 
ــهری و  ــق ش ــان مناط ــزرگ می ــاوت ب ــوده و تف ب
ــود  ــبب به وج ــت، س ــته اس ــود داش ــتایی  وج روس
ــد  ــوده، رون ــه ب ــب گرایان ــای عق ــدِن حرکت ه آم
ــی  ــر حکومت های ــرده و در براب ــد ک ــرات را کن تغیی
ــه  ــرار گرفت ــد، ق ــر داشــته ان ــه تغیی ــش ب کــه گرای

ــت. اس
ــای  ــو ه ــام از الگ ــه و اله ــا دیکت ــم ب ــا ه دولت ه
دولــت هــای موزاییکــی نســخۀ نیولیبرالیســم،ممثل 
ســاختار قبیلــوی جامعــه ی افغانســتان بــوده و نقش 

طالبان یک تضاد و عقب  ماندگی را تمثیل می کنند

»اعتراض برای رهایی!« نامه یی به فرزندم
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اعتراض



  در افغانســتان، نشــرات و رســانه های زیــادی فعالیــت دارنــد کــه 
ــاوت و مشــخصی را  ــی و سیاســی متف ــع اجتماع ــداف و مناف اه
دنبــال می نمایند؛ولــی آنچــه کــه نمایند گــی و بیــان نمی شــود، 
ــار و  ــی اقش ــی و سیاس ــع اجتماع ــات و مناف ــت ها، مطالب خواس
طبقــات محــروم و ســتمدیدۀ جامعــه، در رأس آن هــا، کارگــران 
اســت. نشــریه ی »اعتــراض « بــا  پاســخ بــه ایــن نیازهــا، از زاویــۀ 
دیــد و افــق رادیــکال، معیــن و متمایــز، بــه فعالیــت آغــاز نمــوده 

اســت.  
»اعتــراض «، در کنــارِ پرداختــن بــه مســائل اجتماعــی، سیاســی، 
حقوقــی و اقتصــادی، مــوارد زیــر را در مرکــز توجــه خــود، قــرار 

ــت. ــا، اس ــق آن ه داده و در پی تحق
1.   بررسی وضعیت طبقات فرودست جامعه.

ــد  ــداری و بلن ــازمان یابی، بی ــکل پذیری،س ــرای تش ــاش ب 2.  ت
ــار  ــران و اقش ــی کارگ ــی و صنف ــی اِی سیاس ــطح آگاه ــردن س ب
محــروم و زحمتکــش، بــرای تغییــری شــرایط موجــود،  و بهبــود 
ــوق و  ــه حق ــتر ب ــه بیش ــت یابی هرچ ــادی و دس ــت م معیش

ــا. ــک آن ه ــای دموکراتی آزادی ه
ایــن اکثریــت عظیــم، تولیــد کننــد گان همــه ی  نعمــات و 
ــزی  ــچ چی ــک هی ــا مال ــه تنه ــا  ن ــد ام ــی ان ــای اجتماع ثروت  ه
ــهم و  ــتند؛بلکه س ــت نیس ــای هنگف ــات و ثروت ه ــن نعم از ای
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــا، نمی برن ــز از آن ه ــره ای نی به
ــدون آن کــه کار خاصــی انجــام  ــا، ب ــان ســرمایه و بورژواه صاحب
بدهنــد و دســت بــه ســیاه و ســفیدی، زده باشــند مالــِک ابزارهای 
تولیــدی و همــه ی فراورده هایــی انــد کــه کارگــران آن هــا را تولید 

می کننــد.
3.  افشا استبداد سیاسی  و استثمار اقتصادی سرمایه داراِن داخلی و 

سرمایه های امپریالیستی.
ــده از  ــات و ســنت های ارتجاعــی بازمان ــر ضــد خراف ــارزه ب 4. مب
نظام هــای پیشاســرمایه داری کــه مانــع ترقــی خواهــی، مدنیــت، 

تحــول و انکشــاف جامعــه، انــد. 
ــای  ــکات مطــرح شــده، اســاِس فعالیت ه ــن ن ــا در نظــر گرفت ب
ــاس   ــن اس ــه ای ــت. ب ــتوار اس ــا، اس ــر آن ه ــراض ب ــریه ی اعت نش
»اعتــراض « به عنــوان تریبــون خواســت ها و مطالبــاِت اکثریــت 
محــروم و آزادی خــواهِ جامعــه، دســت به دســت، خانــه بــه  خانــه، 

ــه  کارگاه، خواهــد شــد.  کارگاه ب
نشــریۀ »اعتــراض« بــا ادبیــات ســاده؛ ولــی جــا افتــاده در جــدال 
کار و ســرمایه، گام می گــذارد. البتــه، ســاده نــگاری مــورد اشــاره، 
نبایــد بــه معنــای ابتــذال، تُهی شــدن از بــار مفهومــی و محتوایــی 

و بی مایه-گــی، تلقــی گــردد.
ــه، انســان های واقعــی اســتند  ــی جامع ــران و اقشــار پایین  کارگ
ــل  ــرمایه و جه ــزدی س ــی م ــان، از برده گ ــی ش ــرای رهای ــه ب ک
ــود  ــی خ ــمنان طبقات ــر از دش ــناخت عمیق ت ــم و ش فیودالیس
ــاز  ــی شــان، نی ــرای ســهل ســاختِن امــر مبارزات ــی ب و چاره جوی
بــه فــرا گرفتــن و تســلط بــر علــوم و بــه کار بســتِن هنــر مبــارزۀ 
اقتصــادی- سیاســی و فکــری دارند.ایــن رو، همــکاران مــا نبایــد 
همرنــگ جماعــت  باشــند؛ بایــد رو به جلــو گام بردارنــد و از لحاظ 
سیاســی بــا تمــام قــوت علیــه هرچــه نابرابــری و اشــکاِل ســتم 
اجتماعــی، کــه امــروزه همــه، زاده و باز تولیــِد نظام ســرمایه داری، 

انــد، بایســتند. 
بــه دلیــل هــار بــودِن ســرمایه های امپریالیســتی و ســرمایه های 
محلــی، اوضــاع افغانســتان، پاکســتان، ســوریه، یمن، عــراق، لیبی، 
ایــران و کشــورهای عــرب بــه طــور حــاد، حادثــه آفریــن شــده 
اســت. لــذا، دســت انــدر کاران و هــوا خواهــان نشــریه ی » اعتراض 
« نبایــد خــود را در کافــۀ ایــن همــه، قضایــا ُگــم کننــد. بایــد 
تضادهــای طبقاتــی و رقابــت میــان امپریالیســت ها و جناح هــای 
ــل  ــد. عل ــی، را دریابن ــه و داخل ــورژوازی منطق ــۀ ب ــِف طبق مختل
ــرگ  ــی و م ــاط اجتماع ــل، انحط ــکاری، جه ــا، بی ــِر توده ه فق
ــم  ــبات حاک ــرمایه داری و مناس ــام س ــزم را در نظ ــی تروری آفرین
بایــد جســتجو کننــد. پیــکاِن تبلیــغ را بایــد  آگاهانــه و هدفمنــد، 

ــد  ــرمایه داری( بای ــام س ــریت) نظ ــی بش ــمن اساس ــه دش متوج
کــرد تــا کارگــران و ســایر اقشــار محــروم جامعــه علــل اســتبداد 
و بدبختــی خــود را بیابنــد، دشــمنان خــود را بشناســند و بــرای 
کســب آزادی، صلــح دایمــی و رفــاه اجتماعــی، بــا شــعارها، پرچم، 

پاتفــرم و تشــکل های خودشــان، بــه میــدان مبــارزه بیاینــد.
ــام  ــی نظ ــه حواش ــپیدن ب ــت و چس ــای بی خاصی  عام گویی ه
ــودال«  ــن را »فی ــبِ   زمی ــش دراز و غاص ــر ری ــرمایه داری و ه س
خوانــدن، و اســتبداد خونیــن را در وجــود افــراد و عبــارات عامــی؛ 
چــون »بنیادگرایــی« و »جنایــت کاران« خاصــه کــردن؛ ولــی از 
نظــام انســان ســتیز ســرمایه داری کــه شــبیه بــه بیماری ســرطان 
بــر گوشــت و پوســت جامعــه ی مــا و جهــان چنــگال فــرو بــرده، 
ــرای گمــراه  ــن کار، خــرده فروشــی اســت، ب ــن، ای ــی نگفت حرف
کــردن طبقــات فرودســت. از جمله کارگران و پوشــاندن اســتثمار 

و اســتبداد خونیــِن سیســتم حاکــم ســرمایه داری اســت.
در افغانســتان، بــه ســبب اســتبداد طبقــات حاکــم، اکثــر کارگران 
ــروم  ــتن مح ــدن و نوش ــواد خوان ــش از س ــای زحمتک و توده ه
نگهداشــته شــده اند. آن تعــدادی کمــی، کــه قــادر بــه خوانــدن 
و نوشــتن هســتند، بــه ســبب نبــود ادبیــات و مفاهیــم کارگــری 
در فضــای سیاســی و فرهنگــی ای کشــور، بــه ادبیــات و مفاهیــم 
ــه روز و  ــم ک ــگ فیودالیس ــورژوا و فرهن ــورژوا، خرده ب ــات ب طبق
شــب از طریــق ده هــا رســانه های الکترونیکــی، چاپــی و بخشــی 
ــری  ــز دیگ ــب، دانشــگاه ها و مراک ــوزگاران مرتجــع در مکات از آم
تعلیمــی و تبلیغــی بــه خــورد آن هــا داده مــی شــود، خــو گرفتــه 

انــد.
لــذا الزم مــی آیــد تــا چنــد مســألۀ بنیــادی و مهــم سیاســی - 
اجتماعــی را کــه اســاس کار و فعالیت نشــریه بیشــتر بــر محور آن 
هــا مــی چرخــد نظیــر: طبقۀ کارگــر، زحمتکشــان،طبقۀ ســرمایه 
دار، امپریالیســم، فئودالیســم، زنــان، کــودکان، اقلیــت هــای ملی-

مذهبــی، گــروه هــای مرتجــع و حقــوق و آزادی هــای متقابل این 
هــا در جامعــۀ کنونــی مختصــراً بــاز کنیــم. تــا خواننــد گان عزیــز 

در مطالعــۀ مطالــب نشــریه بــه ابهامــی بــر نخورنــد:
طبقۀ کارگر

طبقــۀ کارگــر یــا پرولتاریــا بــه افــرادی اطــاق می گــردد کــه فاقد 
وســایل تولیــد، بــرای تأمین معیشــت خــود باشــند. ) صدالبته که 
طبقــۀ کارگــر بــه ایــن موقعیــت عینــی خــودش به عنــوان یــک 
طبقــۀ اجتماعــی واقــف اســت(این ها، فقــط از راه فــروش نیــروی 
کار شــان بــه ســرمایه داران، می تواننــد بــه زند گــی ادامــه بدهنــد. 
ــدن،  ــه، مع ــه، مزرع ــان در کارخان ــه کارِ ش ــد ک ــی نمی کن فرق
ساختمان ســازی، در دانشــگاه،  میــوه چینــی، قالیــن بافــی، 
خشــت پزی یــا خدمــه در کافــه و مکتــب باشــند. این هــا همــه، 
کارگــر اند. مناســبات مســلط اقتصــادی در کشــور، ســرمایه داری- 
ــه  ــا ک ــت. از آن¬ج ــت ها اس ــه امپریالیس ــته ب ــی و وابس پیرامون
ــته،  ــال گذش ــل س ــادی در چه ــاخت های اقتص ــر س ــۀ زی هم
نابــود و غــارت شــده انــد، صنایــع موتوریــزه و ســنگین، هنــوز در 
یــک مقیــاس وســیع بــه کار نیفتــاده انــد، کارگــران در صنایــع 
و کارگاه هــای کوچــِک تولیــدی و بخــش ســاختمان و خدمــات، 

مشــغول بــه کار انــد.  
در افغانســتان، آمــارِ دقیــق از کارگــران وجــود نــدارد. به هــر حال، 
آمــاری کــه این جــا و آن جــا از طریــق رســانه ها پخــش می شــود، 
در حــد 12 میلیــون کارگــر در کشــور داریــم کــه ســه تــا چهــار 
میلیــون آن هــا را کــودکان تشــکیل می  دهنــد. فردریــک انگلــس 
در اثــر مشــهور خــود » منشــأ خانــواده ... «  زنــاِن    خانواده هــای 
ــن  ــده اســت. ای ــزد خوان ــران بی ُم ــر را کارگ ــورژوا و فقی خــرده ب
ــۀ کارگــر همــان  ــن حســاب، طبق ــه ای تحلیــل دقیــق اســت. ب

اکثریــت جامعــه را شــکل میدهــد.
ــت و  ــۀ هس ــد. هم ــتقیم دارن ــرکِت مس ــد ش ــران در تولی کارگ
بــود دنیــای مــا، محصــول کار ایــن طبقــه اســت. ولــی در نیــم 
قــرن اخیــر و بــه اصطــاح در دموکراســی ســرمایه و دموکراســی 
نمایندگــی نیولیبرالــی امریــکا - ناتــو ) حکومــت کــرزی - غنــی( 

ــق،  ــر مطل ــم در فق ــان، پی ه ــا و طالب ــتبداد جهادی ه و در اس
بــی ســرپناهی، بــی کاری، جهــل، بی ســوادی، بیمــاری، تعقیــب، 
زنــدان، تجــاوز، کشــتار، مهاجــرت و باهت هــای قومی-زبانــی که 
ناشــی از حاکمیــت سیســتم ســرمایه های امپریالیســتی و محلــی 
اســت، کشــیده شــده انــد و کمر شــان زیــر بار اســتبداد، اســتثمار 

و بــی حقوقــی، خــم بــوده اســت.

زحمتکشان
ــوان زحمتکــش گفــت؟  کــدام اقشــار و طبقــات جامعــه را می ت
تمامــی افــرادی کــه گاه می تواننــد بــا وســایل کارِ خــود تأمیــن 
ــکلی  ــه مش ــه، ب ــا همیش ــد و ی ــد، گاه نمی توانن ــت کنن معیش
می تواننــد و یــا قســماً نیــروی کارشــان را مــی فروشــند. ماننــِد 
ــازار، دست فروشــان،  ــان فقیــر، تبنگی هــا و کراچــی داران ب دهقان
و  شــاگردان  پایین رتبــه،  کارمنــدان  بی ســرپناه،  معلمــان 
ــاری از  ــه کار اجب ــور ب ــه مجب ــی ک ــر، کودکان ــان فقی محص
جانــب مولدیــن خــرده پــا شــده انــد، همــه این هــا زحمتکــش 
ــور  ــزرگ کش ــت ب ــران، جمعی ــِد کارگ ــان مانن ــد. زحمت کش ان
را تشــکیل می دهنــد. آن هــا بــه وســیلۀ نظــاِم کار مــزدی 
بی رحمانــه اســتثمار می شــوند و ســتم می بیننــد. بــازار کارشــان 
در رقابــِت کاالهــای ســرمایه ی تجــاری و ســود ســرمایه ی ربایــی، 
رو بــه کســاد مــی رود. پــس این هــا، کــه طبقــات واقشــار بینابینی 
بی ثبــات می باشــند، دایمــاً در غلتــک جامعــه، گاه ایــن ســو، گاه 
ــا آن کــه اکثــراً خــواب ســرمایه دار شــدن را  آن ســو می لُولنــد. ب
ــت  ــوند. اکثری ــرمایه می ش ــک س ــدرت مال ــه ن ــا ب ــد؛ ام می بینن

ــد. ــر می ریزن ــۀ کارگ ــده و روی طبق ــوا ش بین
ــی،  ــگاه زحمت کش ــر از ن ــۀ کارگ ــا طبق ــان ب ــس زحمت کش پ
اســتثمار و تحقیر شــدن در جامعه، خویشــاوندی طبقاتی داشــته 
ــذا، نشــریه ی  و دارای منافــع و سرنوشــت مشــترک می باشــند. ل
ــیج و  ــی، بس ــی - حقوق ــداری سیاس ــت بی ــراض« در جه »اعت
ــؤول  ــود را مس ــان، خ ــع ش ــت مناف ــا در جه ــکل یابی آن ه تش

می دانــد.

زنان
ــاوت  ــد . تف ــه ان ــتم کش جامع ــهروندان س ــی از ش ــان نیم زن
ــن  ــردان ســتم دیده، در ای ــه م ــن قشــر، نســبت ب ستم کشــی ای
ــتم  ــد: اول س ــر دوش دارن ــتم را ب ــارِ دو س ــان، ب ــه زن ــت ک اس
طبقاتــی و دوم ســتم جنســیتی. امــا چــرا چنیــن شــده انــد؟ این 
ــان برداشــته  ــی از دوش زن ــه و چــه زمان ــه، چگون ســتمی دوگان
خواهــد شــد. در جامعــه شناســی، خانــوادۀ تــک همســری، اولین 
بنیاد تمدن بشــر و نخســتین تهداب ســتم جنســیتی و اســتثمار 
زن معرفــی شــده اســت. در ایــن کانــون بــود کــه در یــک تقســیم 
طبیعــی، کارِ زن بــه کار ظریــف ) تربیــه ی طفــل( تقلیــل یافــت و 
کارِ مــرد بــا در آمــد بــاال گردیــد. ایــن تقســیماِت طبیعــی و اولیۀ 
کار، باالخــره احســاس برتــری و تملک بــر وســایِل کار را در مردان 

به وجــود آورد.
ســخن کوتــاه، زن در یــک انقــاِب اجتماعــی- تاریخــی ) خلــق 
احســاس غــرور مردانــه و مالکیــت شــخصی ( در گهــوارۀ جامعه ی 
مدنــی )خانــواده( بــه جنــس دوم، تبدیــل شــده اســت. لــذا، تــا 
هنگامــی کــه در جامعــۀ مــدرن ســرمایه داری، انقــاب سیاســی - 
اجتماعــی، رخ ندهــد، زن بــه شــکل بنیــادی از ســتم رهــا نخواهد 
شــد. امــا جریــان مترقــی و انقابــی ای وجــود نــدارد کــه زنــان بــه 
ــه آگاهــی سیاســی  آن رجــوع کننــد، احســاس غریــزی شــان ب
مبــدل گــردد و علیــِه نظــام ســرمایه داری، مبــارزه نماینــد. بــه 
ــرای بیــداری و ســازماندهی  ایــن حســاب، نشــریه ی اعتــراض، ب
ــاه بیایــد؛ بایــد ماهیــت مناســبت حاکــم کــه  ــان، نبایــد کوت زن
ــی  ــل  بردگ ــد و عام ــد می کن ــاز تولی ــد و ب ــاالری را تولی مردس

زنــان اســت را افشــا نمایــد.

کودکان
کــودکان قبــل از تولــد، حتاهنــگاِم نطفــه بســتن در بطــن مــادر، 
ــت  ــر از وضعی ــتعداد متأث ــی و اس ــی، روان از لحــاظ رشــد فیزیک
زندگــی پــدر و مــادر شــان و پــدر و مــادر آن  هــا نیــز، محصــول 
ــاع  ــه در اوض ــی ک ــاً کودکان ــد. مث ــش ان ــوِن خوی ــاع پیرام اوض
جنگــی، گرســنگی، انتحــار، انفجــار و بمبــاردی که در افغانســتان، 
یمــن، ســوریه، لیبــی و ســودان، بــه دنیــا مــی آینــد، بــا کــودکان 
امریکایــی، لندنــی و مســکویی کــه در خانواده هــای مرفــه متولــد 
می شــوند،از هیــچ لحــاظ قابــل مقایســه نیســتند. اما چرا؟ پاســخ 
ــا  ــکا ب ــو  - امری ســاده اســت. جنــگ ســرمایۀ امپریالیســتی نات
ســرمایه های امپریالیســتی چیــن، روســیه بــر ســر تقســیم مجدد 
جهــان اســت که ســبب شــده کــودکان، کارگــران و زحمتکشــاِن 
کشــورهای یــاد شــده دچــار انــواع مصیبــت و محرومیــت شــوند. 
ــود را  ــت خ ــپ و راس ــت چ ــه دس ــن ک ــل از ای ــودکان قب  ک
ــم  ــه فقیــر و غنــی، ظال ــه دنیــای تقســیم شــده، ب بشناســند، ب
ــنی،  ــیعه و س ــس اول و دوم، ش ــفید، جن ــیاه و س ــوم، س و مظل
وهابــی و حنفــی، مســلمان و مســیحی، بودایــی و یهــودی، هــزاره 
ــا بشــریت  ــی مواجــه می شــوند. آی ــی و امریکای و پشــتون، افغان
معصومــی کــه بــه چنیــن دنیــای پـُـر از دشــمنی و کــدورت وارد 
می شــوند، می تواننــد آدم هــای عــاری از عقــده و دشــمنی باشــند 
و یــا در الی زجــر ایــن تضادهــا خــرد و خمیــر نشــوند؟ آیــا دنیــا، 
ــه  ــو از تفرق ــرای زیســت کــودکان از ازل چنیــن متشــنج، ممل ب
ــت  ــرص و آز مالکی ــن ح ــه. ای ــز ن ــت؟ هرگ ــوده اس ــن ب و خونی
خصوصــی و نظــام ســرمایه داری اســت کــه دنیــا را تــا ایــن حــد، 

ــت. ــاخته اس ــمنی ها س ــا و دش ــز از تضاد ه لبری
ــاله  ــه ۸ و ۹ س ــن ک ــودکان همی ــوق، ک ــکاِت ف ــر ن ــاف ب مض
شــدند، ســرمایه و فرهنــگ ماقبــل ســرمایه داری بــر آن هــا  هجوم 
می برنــد، اســتثمار مــی کننــد، مــورد تجــاوز قــرار مــی دهنــد، 
مــی رقصاننــد، اختطــاف مــی کننــد، از محبــت پــدر و مادر شــان 
محــروم مــی ســازند، گرســنه و بــی ســواد نگهمی دارند، شــکنجه 
مــی کننــد، بــه زنــدان مــی کشــانند، قاچــاق مــی کننــد، تربیــت 

تروریســتی مــی دهنــد، اعضــای بــدن شــان را مــی خرنــد و مــی 
ــردگان جنســی، مبــدل می ســازند. ــه ب فروشــند و ب

 تــا هنگامــی که بــر جهان شــیوۀ تولید ســرمایه داری حاکم باشــد 
بــود و نبــود کــودکان ) قــد و قامــت، بیمــاری و ســامتی، طــول 
ــی ســوادی،  ــدگاه و تفکــر، فقــر و ب ــی و زشــتی، دی عمــر، زیبای
شــادابی و پژمرده گــی آن هــا در گــرو نظــام ســرمایه داری اســت. 
مثــاً فقــط ایــن پروســه ی انباشــت ســرمایه ی امریــکا و شــرکا 
بــود کــه چهــار میلیــون کــودِک کار، در افغانســتان بــه خیابان هــا 
ریختنــد. ارتــش ذخیــرۀ ســرمایه ایجــاد گردیــد و صد هــا هــزار 
نفــر آن هــا بــرای شســت وشــوی مغــزی بــه مــدارس پاکســتانی 
بــرده شــدند و بــه وســیله ی آن هــا، مــردم افغانســتان را بــه قتــل 

می رســانند.
حــال در چنیــن دنیایــی، اگــر گروه هــای مدعی جنبــش کارگری، 
شــاعران و نویســندگاِن مترقــی در ســاحه حقــوق و آزادی هــای 
ــت  ــه سرنوش ــی را ک ــل اساس ــا عام ــم می زنندام ــودکان قل ک
کــودکان چنیــن ســاخته انــد هــدف قــرار نمــی دهنــد،  آیــا نمی 
شــود کارشــان را از دیــد کــودکاِن کار، ســخیف، بیهــوده و همــگام 
بــا ســرمایه ندانســت؟ پــس؛ بــرای نشــریه ی »اعتــراض «، دفــاع از 
حقــوق و آزادی هــای بشــریت و بــه ویــژه کــودکان، یــک رســالت 

اســت.

اقلیت ها
در هــر جامعــۀ طبقاتــی وجــود اقلیت هــا چیــزی طبیعــی اســت. 
اقلیت هــای ملــی - مذهبــی، یــوغ اســتبداد ملیت هــا و مذاهــِب 
ــام »  ــه ن ــر دوش می کشــند. در افغانســتان چیــزی ب حاکــم را ب
مســئله ملــی « وجــود نــدارد؛  امــا ســتم ملــی، تبعیــض و تفــاوت 
ــف  ــر از وظای ــی دیگ ــس؛ یک ــت. پ ــهود اس ــا  مش ــن هویت ه بی
نشــریه ی اعتــراض، دفــاع از حقــوق و آزادی هــای اقلیت هــا 
اســت. لیــک، ایــن دفــاع نبایــد در خدمــت منافــع یــک اقلیــت 
میلیونــر قــرار بگیــرد، بــل، هدف اساســی رشــد شــعور سیاســی - 
اجتماعــی مربــوط بــه ایــن اقلیــت هــا اســت، تــا منافــع طبقاتــی 

شــان را تشــخیص بدهنــد و بــرای تحقــق آن، مبــارزه کننــد
.

طبقۀ سرمایه دار
ســرمایه داری در افغانســتان نظــام مســلط اســت؛ امــا ایــن 
ســرمایه داری قــرون 1۸ و 1۹ اروپــا و امریکا نیســت، ســرمایه داری 
عصــر امپریالیســم اســت. نــه حقــوق و آزادی هــای فــردی و نــه 
ــته  ــت داش ــن اس ــه ممک ــا را دارد و ن ــبیه آن ه ــی ش دموکراس
ــی  ــورژوازی جهان ــا ب ــی ب ــرمایه داری، در همراه ــن س ــد. ای باش
ــش را  ــر و زحمتک ــه ی کارگ ــتی، طبق ــرمایه های امپریالیس و س

ــزد. ــی ری ــون م ــد و خ ــی گوی ــد، زور م ــتثمار می کن اس
ــمن  ــد و دش ــتخوان، فاس ــز اس ــا مغ ــرمایه دار ت ــۀ س ــذا طبق  ل

ــت.  ــریت اس ــت و بش طبیع
ــس  ــرمایه دار، ح ــۀ س ــردی، طبق ــد کارک ــام، از بُع ــن نظ در ای
ــرمایه در او  ــد س ــت می ده ــود را از دس ــانی خ ــه ی انس و عاطف
حلــول می کنــد و یکســره تابــع خواســت و حــرص و آزِ ســرمایه، 
مــی گــردد. انتحــار، انفجــار، فقــر، بــی کاری، دزدی، قتــل و تجــاوز 
بــر زنــان و کــودکان، قاچــاق ، کشــت خشــخاش و تولیــد مــواد 
ــه  ــش، ک ــای آدم ُک ــت گروه ه ــرت و تربی ــا، مهاج ــدر، فحش مخ
ــان،  ــِر جه ــق دیگ ــی و مناط ــن، لیب ــوریه، یم ــتان، س در افغانس
بیــداد مــی کننــد، همــه ناشــی از ســلطۀ نظــام ســرمایه داری و 
طبقــۀ ســرمایه دار اســت. نظــام ســرمایه داری طبقــات محــروم 
را تنهــا دچــار باهــای فــوق نســاخته؛ بلکــه بیماری هــای روانــی، 
والدت هــای ناقــص، ُکنــد ذهنــی، ســوءتغذی، عــدم رشــد، فلــج، 
نفــس تنگــی، کوتاهــی عمــر، زشــتی صــورت، رنج هــای روانــی و 
جدایــی کــودکان از پــدران و مادران شــان، موقعیت هــای  درد آور 
طبقاتــی، محرومیــت از آزادی  و آمــوزش، همه، ناشــی از ســلطه ی 

نظــام بردگــی مــزدی و خواســت طبقــه ی ســرمایه دار اســت. 
ــام  ــت. نظ ــریت نیس ــه بش ــط متوج ــرمایه فق ــرار س ــاز، اض و ب
ســرمایه داری وضعیــت طبیعــت را نیــز برهــم زده، بــا تولیــد زباله، 
آب روی زمیــن را ناپــاک کــرده و درجــه ی حــرارت زمیــن را بــاال 
بــرده، محیــط زیســت آدم هــا، حیوانــات، نباتــات و حتــی کوه ها و 
یخچال هــا را در وضعیــت بــدی قــرار داده اســت. مهمتــر از همــه، 
ــاروت )  ــاری از ب طبقــۀ ســرمایه دار، ســرمایه ی زمیــن را روی انب

ــرار داده اســت.  بمب هــای اتمــی ( ق
طبقــات فرادســت در افغانســتان کــه زاییــدۀ امپریالیســم اســت، 
بــه ســود خــود می دانــد کــه طبقــات پایینــی جامعــه را همچنان 
بی ســواد و گیــج نگهــدارد. بــا اســتفاده از ایــن وضعیــت، قــدرت 
سیاســی؛ یعنــی حکومــت، کــه چیــزی »جــز کمیتــۀ ادارۀ امــور 
بــورژوازی نیســت «.آگاهانــه  شــکاف های قومــی، زبانــی و مذهبی 
ــی  ــای طبقات ــیله، تضاده ــن وس ــه ای ــا ب ــازند ت ــیع می س را وس
و منافــع خودشــان را پوشــانده باشــد. توده هــای ســتمکش 
هرقــدر، پراکنــده و محتــاج باشــند، طبقــات باالیــی کــه اکثــراً، 
احــزاب شــان، لبــاس قومــی، مذهبــی، زبانــی و ســمتی را بــه تــن 
ــزار از توده هــا اســتفاده کننــد.  ــه صفــت اب ــد، مــی تواننــد ب دارن
ــان  ــا، ارباب ــر، جهادی ه ــه، طــی چهــل ســال اخی ــه طــور نمون ب
قومــی و قاچاقبــران مــواد مخــدر، از نــا آگاهــی سیاســی کارگــران 
و زحمتکشــان اســتفاده کردنــد و خــود را بــه ثروت هــای عظیــم و 

کرســی هــای بلنــد دولتــی رســاندند. 
ــرای تحــول اساســی  ــران و زحمتکشــان ب ــال، کارگ ــر ح ــه ه ب
ــد.  ــاز دارن ــی  نی ــِن سیاس ــرم روش ــکل و پاتف ــه تش ــه ب جامع
ــن  ــر حق تری ــا و ب ــر شــورترین حرکت ه ــد پ ســرمایه داران قادرن
خواســِت تــوده  را بــه ســادگی بــه انحــراف بکشــانند و از آن بــه 
ســود شــان، اســتفاده کننــد. پــس وظیفــۀ گرداننــدگان نشــریه ی 
ــی  ــداِن ترق ــاعران و هنرمن ــندگان، ش ــه ی نویس ــراض و هم اعت
خــواه اســت کــه علیــِه اســتثمار، اســتبداد و چــال و نیرنــگ طبقۀ 
ســرمایه دار و فرهنــگ مســموم کننــده ای ســرمایه داری، در یــک 
ــا و  ــِن توده ه ــداری و روشــنگری ذه ــرای بی صــف، بایســتند و ب

بســیج سیاســی آن هــا، کاری مســتمر و وســیع نماینــد.
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امپریالیسم
امپریالیســم از کلمــه ی امپراتــوری گرفتــه شــده اســت کــه 
ــه کار  ــه ای از نظــام ســرمایه داری ب ــه مفهــوم مرحل این جــا ب
مــی رود. در ایــن مرحلــه، ســرمایه ی مالــی متمرکــز، متجاوز 
و خــون ریــز می شــود. تعییــن کننده تریــن خصوصیــت آن، 
صــدور ســرمایه از کشــورهای بزرگــی ماننــِد ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا، انگلســتان، آلمــان، چیــن، فرانســه، روســیه و جاپــان 
بــه کشــورهای عقــب مانــده و مســتعمرات، بــرای اســتثمار 
ــی و  ــر زمین ــع زی ــاول مناب ــا و چپ ــرول بازاره کارِ ارزان، کنت
رو زمینــی ایــن کشــورها اســت. در ایــن مرحلــه، رقابــت آزاد 
میــان ســرمایه ها جــای خــود را بــه رقابــت بیــن اتحادیه های 
ــِل  ــد. مث ــی می کن ــت ها، خال ــرمایه داران و  تراس ــزرگ س ب
ــو از  ــی و نات ــان امپریالیســت های امریکای ــروز، می ــت ام رقاب
ــا،  ــن دنی ــر. در ای ــن از ســوی دیگ ــک ســو، روســیه و چی ی
ــوری و  ــرای کشــورهای امپریالیســتی، دموکراســی، دیکتات ب
اســتبداد بــرای کشــورهای عقــب مانــده، نظیــر افغانســتان، 

ســوریه، لیبــی و عــراق، اســت.
ــر جهــان حاکــم  ــی کــه ســلطه ی ســرمایه ب ــا زمان لهــذا، ت
ــا آگاه،  ــان ن اســت و توده هــای کارگــر و زحمتکــش؛ همچن
غیــر سیاســی و غیــر متشــکل انــد، افغانســتان و جهــان روی 
صلــح دایمــی، رفــاه اجتماعــی و آزادی انســانی را نخواهنــد 
دیــد. قاعــدۀ آمــدن صلــح دایمــی، رفــاه اجتماعــی و آزادی 
واقعــی قطعــاً وابســته بــه بیــداری سیاســی و تشــکل یابــی 
طبقــۀ کارگــر، زحمتکشــان و همــه ی اهالی زیر ســتم اســت. 
مبــارزۀ قاطــع این هــا علیه نظــام ســرمایه داری امپریالیســتی 
و محلــی بــا حواشــی آن )بقایــای فیودالیســم( اســت. مبــارزه 
علیــه امپریالیســم ولی ســکوت در برابــر ســرمایه های وطنی، 
کــه هنــوز هــم شــعار تعــدادی از ناســیونال - پوپولیســت ها 
ــه طبقــۀ  اســت، جــز تابعیــت از ســرمایه و پشــت کــردن ب

کارگــر و اقشــار زحمتکــش، معنــای دیگــری، نــدارد.

حقوق و آزادی ها
در جامعــۀ طبقاتــی مثــِل افغانســتان، حقــوق و آزادی هــای 
ــد  ــدی، بلن ــای تولی ــن، بنگاه ه ــت. زمی ــدود اس ــراد مح اف
ــد.  ــه ان ــز یافت ــزد ســرمایه داران تمرک ــره در ن ــا و غی منزل ه
کارگــران کــه زنــده گــی شــان وابســته بــه فــروش نیــروی 
ــایل  ــه وس ــه ک ــر جامع ــار دیگ ــا اقش ــت و ی ــان اس کارش
ــاک،  ــوراک، پوش ــتی )خ ــای معیش ــاف نیازه ــان کف کار ش
ــی گاه  نوشــیدنی و ســر پنــاه( آن هــا را نمــی کنــد و گاه و ب
مجبــور بــه فــروش نیــروی کار شــان مــی شــوند. حقــوق و 
آزادی هــای شــان شــکلی و غیــر واقعــی اســت. لــذا، ضــرورت 
مبــارزه بــرای تأمیــن معیشــت، بــرای این هــا، حیاتــی اســت.

تعلق سیاسی اعتراض
نشــریه »اعتــراض « نــه از آن فــرِد بــل از همــۀ افــراد، گروه ها 
و تشــکل های سیاســی آزادی خــواه، مترقــی می باشــد. 
ــی طبقــات  وضعیــت موجــود در کشــور نتیجــه ی بی اعتنای
فرودســت اســت. مــا افــراد و گروه هــای متفــرق را در جهــت 
تحقــق اهــداف نشــریه بــه کار مشــترک و ایجــاد صــف واحد 
سیاســی - تشــکیاتی در برابــر جبهــۀ ســرمایه کــه جهــان و 
افغانســتان را بــه فقــر، بیــکاری و خــون ریزی کشــانده اســت، 

ــم. ــوت می کنی دع
ــدگاه شــما در  ــاب دی ــرای بازت ــن نشــریه ب ــذا صفحــات ای ل
قالــب مقالــه، شــعر، داســتان، طنــز، کاریکاتــور و گزارش های 
ــه  ــراض ب ــریه  ی اعت ــس؛ نش ــت. پ ــری اس ــی و خب تحقیق
ــام  ــتبداِد نظ ــتثمار و اس ــه اس ــه علی ــق دارد ک ــانی تعل کس
ســرمایه داری، جهــل و عقــب ماند گــی فیودالیســم، مبــارزه 

می کننــد. 
      

اشــخاص معــدود، فقــر گســترده، بیــکاری، اعتیــاد، جنــگ، 
بدامنــی، خشــونت و در ُکل بــه نابرابــری هــای اجتماعــی- 
ــرمایه داری  ــام س ــدی نظ ــی از ناکار آم ــه ناش ــادی ک اقتص
ــرض  و سیاســت های ریاضــت اقتصــادی شــان اســت معت
انــد و بــه ســتوه آمــده انــد. رشــد تکنالــوژی در پیونــد بــه 
گســترۀ ارتباطــات جهانــی از طریــق رســانه های دیجیتالی، 
ســطح آگاهــی توده هــا را بلنــد بــرده اســت. اگــر خبــِر فقــر، 
ــی در  ــم اجتماع ــۀ مظال ــت و هم ــگ، جنای ــونت، جن خش
دقایــق و ثانیــه هــا از طریــق رســانه های اجتماعــی همــه 
ــد  ــم نمــی توان ــاه و آســایش ه ــل رف ــر می شــود، دالی گی
هماننــد مالکیــت خصوصــی تنهــا در چنگال چنــد میلیاردر 
و میلیونــر بمانــد. طبقــات فرودســت همانقــدر که هــر روزه 
ــرۀ  ــزدی از دای ــی م ــراودات بردگ ــتثمار در م ــیلۀ اس به وس
ثــروت اجتماعــی بــدور پــرت مــی شــوند، بــه همــان انــدازه 
بــر چرایــی نابرابری هــای اجتماعــی در نظــام هــای طبقاتی 
ــای  ــه درصدی ه ــود و ن ــر ن ــروزه دیگ ــوند؛ ام ــی ش آگاه م
خیابانــی در همــه جــای دنیــا واقــف انــد کــه » فقــر نــه در 

کنــار ثــروت بــل عامــل وجــود آن اســت.«  
ــش از پیــش کار و زحمــت  ــه بی ــادی، روزان انســان های زی
می کشــند؛اما نــه تنهــا کــه وضعیــت اقتصــادی شــان بهتــر 
ــر  ــوق و فقیرت ــته، بی حق ــر از گذش ــه بدت ــود بلک نمی ش
ــای  ــب مهارت ه ــل و کس ــرای تحصی ــاش ب ــوند. ت می ش
کاری هــر لحظــه نســبت بــه گذشــته فزونــی مــی یابــد؛ اما 

بیــکاری و بــی روزگاری، جوانــان، کــودکان، زنــان و مــردان 
را بــه کام اعتیــاد و مــرگ ســوق می دهنــد. در دنیــا هــزارن 
ــح  ــی صل ــه و حام ــازمان های خیری ــاد و س ــه، نه موسس
ــزوده  ــا اف ــت آن ه ــر کمی ــم ب ــر روز ه ــد و ه ــت دارن فعالی
ــعله های  ــی و ش ــا امن ــر، ن ــونت، فق ــی خش ــوند؛ ول می ش
جنــگ، بشــریت را در هــر کجایــی از جهــان، محاصــره کرده 

ــه نیســتی و تباهــی می کشــاند.  و ب
تولیــد مــواد اولیــه و مجمــوع نیازهــا و فراورده هــای بشــری 
در یــک تعــدادی از کشــور هــا انبــوه شــده اند؛ امــا جمعیت 
زیــادی از کشــورهای پیرامونــی از بــی غذایــی، بــی دارویــی، 
بــی ســرپناهی و حتــا نبــود و ســایل گرمــا، خــون در بــدن 
شــان منجمــد مــی شــود؛ » ســه تــن از ثــروت مندتریــن 
ــزوس، بیــل گیتــس و  ــاالت متحــده جــف ب مــردان، در ای
وارن بافــت، دارایــی شــان بیشــتر از نصــف جمعیــت امریــکا 
اســت«.  این هــا بــه زودی از لباس هایــی اســتفاده خواهنــد 
ــه  ــت ک ــا اس ــد، مدت ه ــل ان ــت وص ــا انترنی ــه ب ــرد ک ک
ســاعت، عینــک و دیگــر وســایل شــان متصــل بــه انترنیــت 
شــده انــد، از بهتریــن خــودرو اســتفاده می کننــد کــه بدون 

راننــده و بــا هــوش مصنوعــی، هدایــت می شــوند. 
بــه همیــن زودی ُربات هــا و دســتگاه های هــوش مصنوعــی 
شــامل هیــأت مدیــرۀ شــرکت ها خواهند شــد. از مهندســی 
ژنیتــک، نانــو تکنالــوژی، پــول دیجیتالــی، روبوتیــک 
پیشــرفته و... در مســایل مریضــی و غیــره و رتــق و فــق امور 

ــد تغییــرات اجتماعــی، اقتصــادی  و  تاثیرگــذاری را در رون
متحــول شــدن جامعــه ایفــا نکــرده اند بــا این ماهیــت، می 
شــود گفــت یکــی از عوامــل شــکل نگرفتــن دولت بــورژازی 
مــدرن و متعــارف در کشــور بــوده از زمــان حکومــت  امــان 
ــرای  ــت ب ــان، دول ــت داوود خ ــان حاکمی ــا زم ــان ت اهلل خ
ــاکام  ــه ن ــی از بســتر جامع ــرات اجتماع زمینه ســازی تغیی
بــوده اســت. دلیــل اصلــی ایــن ناکامــی، ماهیــت دولــت  و 

عقــب ماندگــی در روســتاها بــوده اســت. 
ــو  ــی و نات ــای امریکای ــدن نیروه ــان و آم ــقوط طالب ــا س ب
ــد  ــن تصــور پدی ــکا، ای ــا حمایــت امری ــت ب و تشــکیل دول

آمــده بــود کــه افغانســتان از چنگال افــراط گرایــی مذهبی، 
نجــات می یابــد و دیگــر ایــن کشــور، بــه دوران حاکمیــت 
طالبــان و مجاهدیــن بــر نمی گــردد؛ امــا مناطق قبیلــوی در 
افغانســتان دوبــاره بــه بســتر تولــد و  قــدرت گیــری طالبان، 

تبدیــل شــدند.
 تفــاوت بیــن کان شــهرها و روستاهابیشــتر بنابــه تقابــل 
ــتان در  ــات افغانس ــل در منازع ــای دخی ــور ه ــع کش مناف
ــته  ــِت وابس ــد و دول ــظ ش ــدآ حف ــته عم ــه ی گذش دو ده
بــه امپریالیســم، بــرای از بیــن بــردن ایــن تفــاوت بیشــتر 
ــر از  ــد تغیی ــا رون ــت و ت ــد اس ــام ده ــت کاری انج نتوانس

مرکــز شــهرها را بــه پیرامــون شــهرها و مناطــق روســتایی 
ــد.  گســترش دهن

 لنیــن در مبحــث حــق تعییــن سرنوشــت ملت هــا، گفتــه 
بــود کــه اگــر در یــک کشــوری نظــام دولتــی آن بــا نظــام 
ــد  ــوازن رش ــد و ت ــز باش ــرمایه داری آن متمای ــل س ماقب
ســرمایه داری وجــود نداشــته باشــد. در مناطقــی کــه رشــد 
ســرمایه داری ســریع باشــد، ایــن رونــد ســبب تجریــد آن 
از مناطــق دیگــر می شــود. لنیــن در توضیــح ایــن مســأله 
ــان  ــل می ــبب تقاب ــه س ــی ک ــدا افتادگ ــن ج ــد؛ ای می گوی
ــط دارد   ــیایی رب ــتبداد آس ــه اس ــن دوحــوزه می شــود، ب ای
)مجموعــه آثــار لنین، ترجمــه محمدپــور هرمــزان ، 13۸4، 

)1005
ــا شــرایط  اگــر شــرایط اجتماعــی روســیه ی آن زمــان را ب
اجتماعــی افغانســتان در نظــر بگیریــم، شــباهت هایی میان 
ــی وجــود دارد. در آن  ــاِن روســیه و افغانســتان کنون آن زم
زمــان، در روســیه یــک دولــت ســرمایه داری وجــود داشــت؛ 

امــا رونــد ســرمایه داری در ایــن جامعــه گســترش نیافتــه 
ــیه  ــرمایه داری در روس ــگ پیشاس ــبات و فرهن ــود. مناس ب
حاکــم بــود. شــرایط اجتماعــی افغانســتاِن کنونــی، شــبیه 
زمــان لنیــن اســت. نظــام دولتــی مــا ســرمایه داری اســت و 
ــد، در  ــدارد و ایــن رون تــوازن رشــد ســرمایه داری وجــود ن
تقابــل بــا مناســبات و ارزش هــای پیشــا ســرمایه داری قــرار 
دارد. مقاومــت از روســتا در برابــر تغییــر صــورت می گیــرد. 
اســتبداد روســتایی را ناسیونالیســم قومــی و تحجــر گرایــی 
ــد  ــد رش ــل، رون ــن دلی ــه ای ــد. ب ــل می کن ــان تمثی طالب
ــد  ــای افغانســتان کن ــتا ه ــر در  روس ــرمایه داری و تغیی س
اســت. گفتمــان نوگرایــی بــه انــزوا کشــانده می شــود. تغییر 

ــی مواجــه اســت.  ــای اجتماع ــا چالش ه ب
ــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:
والدیمیــر ایلیــچ لنیــن، مجموعــه آثــار، جلــد دوم، مترجــم، 

محمدپــور هرمزان،چــاپ اول، تهــران، 13۸4

شــان، اســتفاده مــی کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه رقــم 
آمــار بیــکاران بیــش از هفتــاد در صــد بزرگتــر از جمعیــت 
ــکان  ــا ام ــان کار، حت ــتری از متقاضی ــت و بیش ــال اس فع
ــرای انجــام دادن کار در یــک شــرکت و  حضــور و ورود را ب
موسســه ای  ندارنــد؛ ولــی ماشــین، کــه چیــزی نیســت  جز 
کار تراکــم یافتــۀ کارگــر، شــامل هیــأت مدیــره می شــود. 
وضعیــت حمــل و نقــل نــزد اکثریــت جامعــه بــه گونــه ای 
اســت کــه هنــوز بــرای حمــل و انتقــال کتله هــای بــزرگ 
و ســنگین مــواد و محصــوالت، از انســان ها و حیوانــات 
اســتفاده می کننــد. در دنیــا بــه تعــداد چنــد نفــر از قَِبــل 
قــوۀ کارِ دیگــران بــه مرحلــه ای می رســند کــه در ایــن امــور 
ــد. ــتفاده می کنن ــوژی اس از سیســتم های پیشــرفتۀ تکنول

 بــه همیــن گونــه در هــر دم و بــاز دم مــا، کــودک، مــادر و 
انســانی در گوشــه و کنــار جهــان بــه ســبب عدم دسترســی 
بــه  ابتدایــی تریــن درمــان و دارویــی کــه در همــه جــا بایــد 
موجــود باشــد و اســت، جــان می دهنــد. چــه رســد بــه نانــو 
تکنالــوژی و مهندســی ژنتیــک در تــداوی و درمــان طبقات 
فــرو دســت. انباشــت پــول بــه عنــوان قــدرت اجتماعــی نزد 
ــول  ــه ی پ ــه مرحل ــوع را ب ــی، موض ــاردر جهان ــد میلی چن
دیجتالــی رســانده اســت. امــا درنــزد نُه دهــم جامعــه، دقیقاً 
پــول همــان خدایــی اســت کــه همــه از پــی آن صبــح تــا 
شــام بــه هــر در و دیــواری خــود را می کوبنــد تــا نشــانه ای 
ــه  ــق ب ــر کســی موف ــا تأســف کمت ــی ب ــد؛ ول از آن را ببین

ــود. ــدارش می ش دی
بــه هــر حــال این کــه بشــریت توانایــی ایــن همــه خاقیــت 
و ظرفیــت را دارا اســت، جــای مباهــات و بالیدن اســت؛ ولی 
اصــل مســأله اساســی ایــن اســت کــه نظــام نابرابــر حاکــم 
ــت  ــری را تح ــت بش ــت و ظرفی ــدرت خاقی ــان ق در جه
قیمومیــت مالکیت خصوصــی در آورده و در چنگ اشــخاص 
معــدودی اســت و مانــع  می شــود کــه تکنولوژیــک در ابعــاد 
مختلــف در جهــت رفــع نیازمندی هــا و زودون کل مایحتاج 
ــه ُدور از تعلقــات اتنیکــی، تبــاری و موقعیت هــای  آدم هــا ب

اجتماعــی و جغرافیایــی، بــه کار گرفته شــود.
اســاس اعتراضــات جهانــی بــه این جــا می رســد کــه نودونُه 
در صدی هــای جامعــه )طبقــات فرودســت( با آن کــه تولید 
کننــدۀ کل کاالهــای جهانــی بــه شــمول پــول اســت؛ امــا 
مالــک هیــچ چیــزی نیســتند و ســهمی را هــم از ُکل تولید 
نعــم مــادی نمی برنــد. در مقابــل یــک در صدی هــای 
جامعــه) طبقــۀ فرادســت( مالــک همــه چیــز اســت، بــدون 
آن کــه خالــق فــراوده ای باشــند. اعتراضــات در هــر کجایــی 
از دنیــا بیشــتر از این جــا و نســبت بــه نابرابری هــا صــورت 
می گیــرد. بحــث این کــه اعتراضــات در هــر نقطــۀ جهــان 
فــرق می کننــد، گویــا، در جایــی کامــاً سیاســی اســت و در 
مــکان دیگــر، فرهنگــی، تاریخــی و اقتصــادی اســت، متوجه 
نظام هــای نیولیبرالیســم در سراســر جهــان اســت. اســاس 
اعتراضــات در گام نخســت در هــر گوشــۀ جهــان نســبت 
بــه نظــام نابرابــر، زن ســتیز، آدم کــش، کــودک آزار، جنــگ 
افــروز و خــون آشــام ســرمایه داری اســت در تمامــی ابعاد آن 
اســت. نــه فقــط بــه مرحلــۀ معییــن ســرمایه داری یعنــی 

نیولیبرالیسم.
در افغانســتان هــم، جامعــه بیــش از پیــش بــه » دو اروگاه 
ــب  ــی » قط ــاد؛ یعن ــب متض ــم« و دو قط ــزرگ متخاص ب
ــر- ــزد بگیرغی ــران م ــن و قطــب کارگ ســهامداران کار-نک

مالک « تقســیم شــده اســت. جنبش هایــی اعتراضــی مانند 
جنبــش علیــه بیــکاری، جنبــش تبســم و فرخنــده، تیشــه 
را بایــد هرچــه محکــم تــر بــه ریشــۀ نابرابــری هــا و اشــکال 
ــن  ــی ای ــرمایه داری پیرامون ــام س ــی در نظ ــتم اجتماع س
کشــور بکوبنــد؛ تــا هیاهویــی جهــت بــه قــدرت رســاندن 

ــورژوازی. ــا آن بخشــی از ب ایــن ی

طالبان یک تضاد و عقب  ماندگی
 را تمثیل می کنند
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سوسیالیســم جنبــش اجتماعــی و اعتراضــی تمام کســانی اســت که 
از فقــر فراگیــر، نابرابــری، ســتم، بــی عدالتــی، حــق تلفــی، جنــگ 
ــک  ــم ی ــد. سوسیالیس ــج می برن ــری رن ــمار دیگ ــب بی ش و مصای
آرمــان و رویــا نیســت بــل جنبشــی اســت عینــی و واقعــی جهــت 
دگرگونــی اجتماعــی، بهبــود و انســانی ســاختن زیســت انســان هــا. 
هــگل شــکوه ای از وضعیــت آلمــان زمــان خــود داشــت کــه مــردم 
فقــر و تنگدســتی را برکتــی از ســوی خداونــد می دانســتند و آن را 
تقدیــس میکردنــد؛ ولــی اساســا فقــر هیچــگاه نمی توانــد زیبا باشــد. 
چارلــی چاپلیــن در کتــاب خاطــرات خــود می نویســد کــه: » ایــن 
روش کــه فقــر را بــرای دیگــران جالــب جلــوه دهیــم ناراحــت کننده 
اســت زیــرا فقــر وســیله ای بــرای تهذیــب اخــاق نیســت«. چــرا این 
را گفتــم؟ بــه خاطــر اینکــه برخــی از مذهبیــون عصــر مــا فقــر را 
بهتریــن ابــزار بــرای تزکیــه نفــس میداننــد و بــرای مــردم می گویند 
کــه » خداونــد فقــرا را دوســت دارد«. خــب اگــر فقــر زیبــا و خــوب و 
بــرای تزکیــۀ نفــس مفیــد اســت چــرا ایــن آقایــان خــود به فقــر تن 
در نمی دهنــد و از هــر طریقــی و بــه هــر شــیوه یــی تــاش می کنند 

کــه زنده گــی خــوب و مرفــه داشــته باشــند؟ 
فرزنــدم، در شــرایطی کــه مــا بــزرگ شــدیم و زنده گــی می کنیــم، 
زنده گــی چنــان وحشــتناک و خفقــان آور اســت کــه حتــی تصورش 
ــک  ــد ی ــد، مانن ــاک را ندارن ــۀ هولن ــن تجرب ــه ای ــی ک ــرای دیگران ب
ــوس اســت. سیاســت مدارن و رهبــران و حاکمــان هرکدام شــان  کاب
ولدمورت هــا و ســاورون های هفــت ســر شــده  انــد کــه از پــاره کــردن 
گلــوی کــودکان و پیرمــردان وجدانشــان آهــی ســر نمی دهنــد. اکثر 
جوانــان چنــان در چنــگال هیاهــوی قومــی و مذهبــی غوطــه ورنــد 
ــد چــه می کننــد و چــه می گوینــد!. همانطــور  کــه نمی داننــد دارن
کــه فیلســوفانی چــون هراکلیتــوس و هــگل و مارکــس گفتــه  انــد 
زنده¬گــی پویشــی همیشــگی اســت، تمــام پدیده هــای طبیعــی در 
ایــن پویــش از حالــت »بــودن« بــه ســوی »شــدن« گام بــر میدارنــد 
و در ایــن فراینــد بــه تکامــل می رســند. آنچــه دوســت دارم ببینــم 
ایــن اســت کــه خــط فکــری خــود را مشــخص کــرده باشــی ولــی 
فرامــوش نکــن کــه تــو بخشــی از این هســتی اســتی، نه اینکــه مجزا 
از آن باشــی. گوهــر تــو در جامعــه مفهــوم می یابــد آنچــه تــو را فربــه 
می ســازد جامعــه اســت نــه کســی یــا چیــز بیرونــی. اگــر مذهــب یا 
بــی مذهبــی را گزینــش کــردی بــدان ناآگاهانــه هــر عملــی محکوم 
بــه دگــم اندیشــی و تاریکــی اســت. تــاش کــن بــا اندیشــه باشــی، 
هــر اندیشــه ای کــه انتخــاب کــردی آن را صادقانــه و بــا پشــت کار 
بســیار بخــوان، بفهــم، درک کــن، در عمقــش خیــزی بــزن و خودت 
را در آن بیابــی در آن صــورت اســت کــه مــی توانــی اندکــی آســوده 

خاطــر شــوی. 
ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کنــی که حقیقــت صرفاً صفت اندیشــه 
نیســت بلکــه حقیقــت در فرایند شــناخت عریــان خواهد شــد. رابطۀ 
اســتیا و ســلطه پدیــدۀ یــک روزه یــا پــروژۀ مقطعــی نیســت، ایــن 
امــر هماننــد مــرض طاعــون اســت تــا میزبانــش را از پــای در نیــاورد 
رهایــش نمی کنــد. نــه تنهــا از ســال 2001 بــه اینســو بلکــه از دیری 
بدیــن ســو کشــور مان و تمــام جهــان عما و علنــا در چنــگال رابطۀ 
بردگــی مــزدی قــرار گرفتــه اســت. تاریــخ مــا تاریــخ نیســت بلکــه 
ســوگنامه ای ســت کــه هــر نســل بــرای نســل بعــدی آن را خوانــده 
و می خوانــد و مــن بــا نوشــتن ایــن نامــه دقیقــا دارم همیــن کار را 
تکــرار میکنــم. نیــروی محــرک تاریــخ مــا نــه خــرد بــوده و نــه ایــده 
مطلــق و گویــا نــه هــم شــیوه های تولیــدی بلکــه نیــروی محــرک 
تاریــخ مــا »حماقــت« اســت، حماقتــی کــه بــر ســر معنــای کلمــات 
ــه  ــد و هنــوز می جنگنــد. پابرهنــگان و گرســنگان ب باهــم جنگیدن
جــان هــم میافتنــد و اشــراف و ســرمایه داران باهــم پیــک شرابشــان 
را بــه افتخــار حماقــت ناشــی از تفرقــه توده هــا بــه هــم می زننــد و 

بــه ریــش تمــام افــراد جامعــه می خندنــد. زمانیکه تقســیم قــدرت و 
منافــع اقتصــادی باشــد جــادان و قصبــان دور هــم جمــع می شــوند 
و برنامــه می ریزنــد ولــی از ســوی دیگــر هــر دو طــرف جنــگ گاهــن 
فرزنــدان تــوده هــای زحمــت کــش اســت کــه گوشــت دم تــوپ می 
شــوند. گرســنگان هــر قــوم بــا گرســنۀ قــوم دیگــر بــر ســر منافــع 

حاکمــان می جنگنــد و همدیگــر را تکــه و پــاره می کننــد. 
وضعیــت مــا بــه جایــی رســیده اســت کــه درد و رنج دیگر احساســی 
ــی  ــوپنهاور م ــور ش ــاد ســخن آرت ــه ی ــن را ب ــد و م ــد نمی کن تولی
انــدازد کــه می گفــت: »درد و رنــج و فقــر را مــردم از ســر بی تفاوتــی 
تحملــش می کننــد و حتــی دیگــر ابــداً احســاس هــم نمی کننــد که 
چنیــن درد و رنجــی وجــود دارد«. گروه ســوم کســانی می باشــند که 
ایــن درد و رنــج را بــا تمــام وجــود خــود احســاس می کننــد ولــی اگر 
گوینــد زبــان ســوزد و اگــر نگوینــد مغــز اســتخوان. این گــروه تاش 
می کننــد بــا پیرامــون نابرابــر شــان مبــارزه کننــد، بخواننــد، بحــث 
کننــد، مقالــه بنویســند، راه حلــی پیــدا کننــد ولــی چالش هــا چنان 
بــزرگ اســتند کــه همانند ســیاه چالۀ اســتیون هاوکینگ همــه را در 
درون خــود می بلعــد. فرزنــدم تــاش کــن کــه درد و رنــج، احســاس 
را از تــو نگیــرد و از ســر بــی تفاوتــی درد و رنــج را قبــول کنــی، نبایــد 
فرامــوش کنــی کــه درد و رنــج تصنعــی و مصنوعــی هرگــز مفهــوم 
رنــج طبیعــی را نــدارد. گرچــه آلبرکامــو، شــوپنهاور، کافــکا و صــادق 
هدایــت رنــج را در ذات زندگی می دانســتند و فــرار از آن را غیرممکن، 
ولــی هیچــگاه نبایــد رنج هایــی کــه ناشــی از نابرابری هــای اجتماعی 
و توزیــع ناعادالنــۀ فرصت هــای مــادی مــی باشــد را رنــج طبیعــی 
ــرا و  ــون، فیلســوفان پوچ گ ــه از مذهبی ــاش ک ــیار ب ــداری. هوش بپن
ســرمایه دارن چــرب زبــان خــود را دور نگهــداری کــه اینهــا گــرگان 
جامعــه هســتند. شــیمن هایی کــه لبــاس مذهــب برتــن کرده انــد 
تــو را بــه سرســپردگی دعــوت می کننــد و آن را فضیلــت می پندارند، 
فیلســوفان نیهیلیســت دنیــا را در جلوی چشــمانت پــوچ و میان تهی 
تصویــر می کننــد و از تــو می خواهنــد سبکســرانه زندگــی کنــی و نه 
درد دیگــران را مربــوط بــه خــود بدانــی و نــه مســوولیتی را متقبــل 
شــوی. از فیلســوفان هــم گریــزان بــاش کــه ذهنــت را درآشــفته بازار 
کلمــات و مفاهیــم بــه زنجیــر خواهندکشــید تــاش کــن انقابــی 
باشــی و زندگینامــۀ انقابیــون را بخوانــی و خــود را بخشــی از صاحب 
تاریــخ قلمــداد کنــی. تــاش کــن ازدواج کل هــم و غــم اجتماعــی 
ات را محصــور چهاردیــواری خانــه نســازد چــون اگــر در زنده¬گــی 
شــخصی غوطه ور شــدی محــدود می شــوی مخصوصــا در جامعه ای 
کــه باورهــای ســنتی هماننــد ابرســیاه بــر سراســر باورهــا مســتتر 
اســت. زنده¬گــی مشــترک بــا همســر و کــودکان بــه همــان میزانــی 
کــه لــذت بخــش اســت گاهــاً بــه مراتــب بیشــتر درد آور و منــزوی 
کننــده اســت. یــک انقابــی خــودش در درون انقــاب تولــد و بازتولد 
می شــود نبایــد اجــازه دهــی کــه انقــاب فرزنــدان اصیــل خــود را 

بخــورد بلکــه بایــد آن را عقانــی و فربــه بســازد. 
اندیشــه و واقعیــت زیــاد از هــم دور نیســتند، اگــر دیــدی واقعیــت 
و اندیشــه باهــم ســنخیتی نــدارد هــر کــدام کــه مرتجــع و عقــب 
گــرا اســت آن را درهــم شــکن و چنــان دگرگونــش ســاز کــه گویــی 
چنــان واقعیتــی اصــا وجــود نداشــته اســت. انســانی کــه از هــوای 
ــد انســان  سیســتم ســرمایه داری تنفــس می کنــد هرگــز نمی توان
ــا دو  ــود. ب ــا هــم ناب ــا تــداوی کــن و ی ســالمی باشــد، دو راه داری ی
گروه انســان ســرخواهی خورد کســانی کــه مریض هســتند )اکثریت 
فقیــر و ناتــوان کــه از بــس کــه درد و رنــج را تحمــل کرده انــد دیگــر 
بــی تفــاوت شــده اند( بایــد تــداوی شــوند)آگاه( و کســانی هــم بایــد 
نابــود شــوند چــون ایــن گــروه دوم عامــل اصلــی مریضــی محســوب 
ــی  ــه در زنده گ ــم ک ــه ای می کن ــم توصی ــر بازه ــوند. در آخ می ش

بــدون انتخــاب راه هرگــز گام بــه پیــش نگــذار.

همــکاران نشــریه ی اعتــراض طــی پیامــی از مــن خواهــان همــکاری بــا ایــن نشــریه شــدند. 
راســتش و قتــی کــه نــام »اعتــراض « بــرده شــد،آن هــم بــرای نشــریه ای، نمــی دانم چــرا این 
نــام بــه دلــم چنــگ زد، شــاید اعتــراض یگانــه عنــوان مناســب بــه وضعیــت موجــود اجتماعی 
و سیاســی کشــور باشــد. اولیــن موضــوع و عنوانــی کــه بــرای نوشــتن در ذهنــم خطــور کــرد 
»اعتــراض بــرای رهایــی« بــود. بــه نظــر می رســد، بنابــر نابســامانی ها و وضعیــت نامطلوبــی 
کــه در کشــور وجــود دارد، جــز اعتــراض علیــه ایــن وضعیــت و  فرارفتــن از ایــن بن بســت، راه 

دیگــری بــرای رهایــی نداریــم.
 روش تحلیــل اثبــات گرایــی  یــا پوزیتیویســم؛ یعنــی تفســیر و تحلیــل جهــان آن طــوری  
ــه  ــه بایــد فراتــر از وضــع موجــود رفــت، در ســه صــد ســال اخیــر و حــاال، ب کــه اســت و ن
ــه اکادمیســن ها و  ــد ک ــر چن ــوده و نیســت. ه ــا و خواســت های بشــری، پاســخگو نب نیازه
ــا چشــم پار ه گــی  در عمــل، جــز توجیــه، تفســیر و میــک اپ  ایدئولوگ هــای ایــن نظریــه ب
نمــودن چهــرۀ زشــت نظام هــای اســتثمارگر و جنــگ افروز ، چیــزی دیگــری در چانتــه ندارند 
امــا ایــن گفتــۀ کارل مارکــس، جامعــه شــناس و فیلســوف آلمانــی کــه : » همــۀ فاســفه تــا 
کنــون جهــان را بــه اشــکال گوناگــون تفســیر کــرده انــد، حــال؛ امــا مســأله بر ســر تغییــر آن 

اســت «. روز بــه روز در جامعــه شناســی حقانیــت می یابــد.
 مســأله ی اعتــراض و رهایــی  یــک ابتــکار و خاقیــت مــِن ناتــوان نیســت! بلکــه ســال ها پیش 
جامعــه شناســان پویــا و باورمنــد بــه تغییــر، چون کانــت، هــگل، مارکــس، انگلــس، دورکیم و 
فرویــد و جامعــه شناســان دیگــر، بــرای رهایــی از نابســامانی ها و بی عدالتی هــای اجتماعــی، 
مطــرح کــرده انــد و کتاب هــا و مقالــه نوشــته انــد. تغییــرات و بســته های رفاهــی کــه اکنــون 
در جوامــع غربــی نصیــب توده هــای تهی دســت و طبقــۀ کارگــر شــده انــد، نتیجــۀ اعتــراض 
و مبــارزۀ  نیروهــا و جنبش هــای آزادی خواهــی و سوسیالیســتی در پرتــو تیوری  هــای رهایــی 
بخــش مارکــس و ایــن جامعــه شناســان پیشــگام و معتــرض بــه اوضــاع بــوده اســت کــه امروز 
ــوردار  ــبی برخ ــایش نس ــاه ازآس ــای رف ــش در دولت ه ــروم و زحمت ک ــات مح ــدی طبق تاح

شــده انــد.
نقــد و اعتــراض علیــه جنــگ، فقــر و نابرابری هــا در جامعــه،  در زمانــی کــه رســانه های گروهی 
منفعــل باشــد و افــکار عامــه توســط بنگاه هــای تبلیغاتــی طبقــه ی حاکــم مدیریــت شــود. 
آزادی بیــان کــه بــرای میلیون هــا انســاِن زیــر خــط فقــر و محــروم از زندگــی انســانی یــک امر 
مبــرم و حــق طبیعــی بشــر اســت امــا دســتاورد نداشــته باشــد، چــون رســانه ها را طبقــه ی 
حاکــم مدیریــت مــی کنــد، ســخِن وزیر و وکیــل، بنابــر موقعیت و شــهرت کاذب شــان، معتبر 
تــر از گفتــۀ یــک انســان زحمت کــش یــا روشــنفکر بــه خــورد مــردم داده می شــود. در چنیــن 
ــه دلیلــی ایــن  کــه در چنیــن شــرایط،  ــوان دم از موثریــت آزادی بیــان زد. ب شــرایط، نمی ت
همــۀ پدیده هــا ُمهــر طبقاتــی دارد و حــِق آزادی بیــان مثــل ســایر آزادی هــا و حقوقــی کــه 
نظــام بــورژازی بــه توده هــا قایــل اســت، ُصــوری اســت. اگرچــه؛ آزادی بیــان در قوانیــِن اکثــر 
کشــورها بــه شــمول کشــور مــا افغانســتان »از تعــرض مصئــون « گفتــه شــده اســت؛ امــا در 
موجودیــت رســانه های غــول پیکــر و میلیونــر طبقــه ی حاکــم کــه انحصــار اطاعــات را دارنــد 
و افــکار عامــه را بــه نفــع یــک فیصدی هــا مدیریــت می کننــد، نمی تــوان بــه ایــن رســانه ها، 

بــرای رهایــی از وضــع موجــود و رهایــی از محرومیت هــا و مشــکات اجتماعــی، اتــکا نمــود.
 بــر خــاِف مدعیــاِن فعالیــت مدنــی، اعتــراض نــه یــک اکــت و ژســت انتزاعــی مدنــی و بــه 
اصطــاح بــرای رســیدن بــه مقــام و کرســی حکومتــی یــا کیس ســازی بــرای گریــز بــه غــرب؛ 
بلکــه درســت حکــم تاریــخ و وظیفــه ی روشــنفکران و روشــنگران بــرای روشــن کــردن افــکار 

عامــه بــه منظــور رهایــی از ایــن همــه فســاد، تقلــب، بــی کاری، خشــونت و جنــگ اســت.
 در کشــورما مطابــِق آخریــن آمارِهایــی کــه توســط نهادهــا و فعالیــن حقــوق بشــری نشــر 
شــده، خانواده هــا، بــه جهنمــی بــرای زنــان، مکتــب و مدرســه بــه هیوالیــی بــرای کــودکان 

مبــدل شــده انــد.
 کشــوری کــه پوزیســیون اش متقلــب، مفســد، دماگوژ و مولــود یک تقلب و مضحکــۀ انتخاباتی 
اســت و اپوزیســیون اش نیــز جانــی، تروریســت و از چینل های اســتخباراتی و از شــیرۀ تریاک و 
چــرس و از قاچــاق ایــن موادهــا، تغذیــه می شــود، باورهایــش در ضدیــت باارزش هــای جهــان 
ــن نابســامانی ها هســتند، جــز  ــی ای ــی کــه قربان شــمول و انســانی باشــد، توده هــای میلیون

اعتــراض بــرای رهایــی از ایــن  مصیبت هــا، راهِ دیگــری ندارنــد.
 باالخــره در چنیــن دنیــای نابرابــر و مملــو از نفــرت و از خودبیگانگــی، جنــگ، فقر، بــی کاری و 
مهاجرت هــای اجبــاری، تنهــا اعتــراض و نقــد بی محابــا اســت کــه روزنــۀ امیــد را بــرای رهایی 

و فــرا رفتــن از وضــع موجــود، نویــد می دهــد.
 بــا در نظــر گرفتــن شــرایط عینــی جامعــۀ مــا نشــریۀ » اعتــراض « نمی تواند نجــات دهنده ای  
همــۀ مشــکات جامعــه شــود؛ ولــی ظرفیت هــای نهفتــه در جنبش هــای اجتماعــی و طبقه ی 

کارگــر را بــرای تأمیــن حقــوق مدنــی و اجتماعــی شــان پــرورش داده و آگاه خواهد کرد.
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