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شمارۀ ۳۹

در این شماره:

سخن سردبير:

متن سخنرانی فهیم آزاد به مناسبت روز
جهانی کارگر

صفحه ۶

جامعۀ مدنی از پندار تا واقعیت

صفحه۱۰

با اعالم زمان برگزاری انتخابات شوراهای

گسترده و خونین جناح های مختلف طالبان و

ولسوالیها و شورای ملی (پارلمان) از جانب

داعش به اوج خودش رسیده است .ارتجاع اسالمی

کمیسیون "مستقل" انتخابات رژیم پوشالی و راه

و ناسیونالیسم قومی و تباری چه در درون قدرت

برقى

اندازی سیرک ثبت نام رای دهنده گان و

حاکمه و چه مخالفان مسلح بیرون از نظام هر کدام

کاال سازی جسم زن از تبارزات نظام مزدی

کاندیداتورها تخاصمات و تقابل درونی جناح

در تالش هستند تا بر بستر تناقضات نظام سیاسی و

صفحه ۱۳

های مختلف حاکمیت و همچنین حمالت

وضعیت ناهنجار اقتصادی و اجتماعی به نفع تحکیم
ادامه در صفحه ۲

درحاشیۀ جدال بر سرِ شناسنامه هاى
صفحه ۱۲

در پس پروژۀ آتش بس و صلح با طالبان
صفحه ۱۵

نگاهی گذرا به آتش بس میان دولت و
طالبان

صفحه ۱۸

گزارشات کارگری

صفحه ۱۹

اول ماه می به سوی نان ،صلح ،آزادی!
صفحه ۲۰

اعالمیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری
افغانستان به مناسبت اول می

صفحه ۲۲

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

۹
مواضع شان بار دیگر آحاد جامعه را به عشایر

که "دولت وحدت ملی" را در یک وضعیت درمانده

"دموکراسی اسالمی" را به عنوان یک متاع دلخواه

و اقوام متعارض و نسبت به همدیگر دشمن

و سر درگم قرار داده است.

و "معقول" به افکار عمومی حقنه می نمایند؛ تا از

تقسیم نموده و به خدمت بگیرند و از این طریق
انقطاب بیشتری را إعمال نمایند.

انتخابات که قرار است بعد از تأخیر چندین ساله در
بیست و هشتم ماه میزان سال روان برگزار شود از

این طریق مقبولیت آن را در مقایسه به امارتِ دار
و تعزیر طالبان به مردم زحمتکش یاد آور شوند.

رژیم پوشالی پس از سه سال با حمایت مالی و

همین آغاز دچار چالش شده و تخطى و تقلب از

بر همین اساس است که تمام معایب و تناقضات

سیاسی حامیان جهانی و منطقه یی اش سرانجام

همین اکنون شروع شده است .قرار معلومات دقیق

رژیم سیاسی حاکم را به عنوان بیماری و اشکاالت

موفق شد تا پروسۀ تدارک برگزاری انتخابات

تذکره (شناسنامه) در بخش های مختلف افغانستان از

دوران کودکی پروسۀ دموکراتیزاسیون توجیه می

را زمینه چینی نماید .این پروسه از همان آغاز

جمله در مناطقی معین در شهر کابل بدون طى مراحل

کنند و آن را پروسه یی که در نهایت به قوام و

با چالش های زیادی مواجه شد و نیروی های

"قانونى" در خانه هاى زورمندان و جریانهای مسلط

ثبات می رسد مد نظر می گیرند .بر مبنای همین

شریک در قدرت سیاسی را به صف آرائی در

سیاسی توزیع می گردد .وضعیت موجود و ادامۀ تنش

درک و تبیین است که امروزه علی ا لرغم واقعیت

برابر هم کشانید .یکی از این صف آرائی ها

میان جناحهای متعدد حاکمیت و قطبهای تباری یی

تلخ و ملموس جنگ ،فقر و بربریت حاصل از این

جنجال و دعوا بر سر ترکیب اتنیکی و چگونه

شکل گرفته که هر کدام از مکان و امکان استفاده از

نظام و مناسبات حاکم ،امیدی کاذب دال بر بهبود

گی انتصاب اعضای "کمیسیون مستقل

برگۀ اختالفهای قومی بر خوردارند و این امر زمینۀ

وضعیت و نجات "دموکراسی جوان" را دارند به

انتخابات" بود که در نهایت با مداخلۀ مستقیم

تقلب را به مراتب بیشتر مساعد ساخته است ،زمینه یی

نسلی از فعاالن جوان سیاسی و جامعۀ مدنی القا می

قدرت های حامی نظام سیاسی کنونی نهائی

که هر کدام از این قطبها می خواهند و می توانند

نمایند .گویا نسل جدیدی از کنشگران موظف

شد؛ مسألۀ دیگری که قرار بود جهت تسهیل

در خدمت منافع و تحکیم مواضع سیاسی شان از آن

شده اند که اوضاع را مهار نمایند و "دست آورد"

مشارکت مردم و همچنین برای جلوگیری از

استفاده کنند.

های تا کنونی را با مشارکت فعال شان در نهادهای

تقلبات انتخاباتی جزء اولین اقدامات "دولت
وحدت ملی" باشد مسألۀ توزیع شناسنامه های
الکترونیکی بود ،چیزی که هنوز منشأ انشقاق
و اختالف جریان های قومی و تباری گرد
آمده در دولت پوشالی را می سازد .این مسأله
نه تنها که اجرائی نشد و نتوانست زمینۀ
مشارکت بیشتر مردم و شفافیت پروسه را تأمین
نماید بل خود به یک جدال جدید ،گسترده و
خطرناک که ریشه در تاریخ گذشتۀ این جامعه
دارد ،دامن زده و به عصبیت های قومی و
تباری ابعاد پیچیده تری بخشیده است .در کنار
جنگ و عدم مشروعیت سیاسی و توده ئی
رژیم این فاکتها آن عامل تعیین کننده یی است

برخالف آنچه که بسیاری از روشنفکران خوش نیت
و ساده لوح از چپ و راست و میانه می پندارند پروسۀ
"دموکراتیزاسیون" کشورهای سرمایه داری در رأس
امریکا قرار نیست آن دموکراسی ایده آلیزه شده در
اذهان این طیف را که رویاهای شبانه روزی شان را
می سازد ،محقق سازد؛ این را تجربۀ خونین مردم و
جامعۀ افغانستان طی قریب ۱۸سال به روشنی به اثبات
رسانیده است .هرچند که در واقعیت عینی و زنده گی
مادی مردم زحمتکش دیوار مشروعیت "دموکرا
تیزاسیون امپریالیستی" ترک برداشته و هر روز خشت
خشت آن دارد فرو می پاشد ولی هنوز رژیم ،با وجود
تناقضات آشکارش ،و همچنین حامیان امپریالیستی
آن و در کل دستگاه های تحریف و تحمیق بورژوائی
از میدیا تا نهادهای داخلی و بین المللی کاالی بنجل

مشروعیت دهندۀ این مناسبات و استفاده از
ابزارهای در دسترس از جمله انتخابات ،پارلمان و
شوراها صیانت نموده و از اضمحالل آن جلوگیری
نمایند .بر بستر همین توهم و خوشخیالی است که
برخی از جوانان و فعاالن نهادهای مدنی الاقل در
کالن شهرها از جمله شهر کابل بخت شان را برای
کاندید شدن می آزمایند و کاندیداتوری شان را
البته از طریق همین سیستم فاسد و در همراهی با
جریان های سیاسی یی که خود یک پای فالکت
کنونی اند اعالم می دارند .این در حالی است که
مردم زحمتکش که قربانیان اصلی بربریت جاری و
مناسبات کاپیتالیستی اند میل و رغبت زیادی برای
سهم گیری و مشارکت در روند انتخابات که در
عمل چیزی جز تداوم فقر و فالکت و ارتجاع در
ادامه در صفحه ۳

۹
اشکال دیگری نیست ،از خودشان نشان نمی

"دموکراسی اسالمی" یی که نزدیک به دو دهه است

درک را تشکیل می دهد و در اشکال و گونه های

دهند .به همین دلیل است که نهادهای قدرت

در افغانستان تجربه می شود ،با همۀ معایبی که دارد،

حاکمه از جمله "کمیسیون مستقل انتخابات"

اساساً به لحاظ نظری بنیادش بر "دموکراسی بر مبنای

مختلف نیز بیان شده و می شود.

هر روز موعد ثبت نام را تمدید می نمایند تا

روال کار دولت" استوار است .در این تبیین از

باشد که بیشتر مردم را با تهدید و تطمیع به

دموکراسی که امروزه رایج ترین تبیین در جهان و از

صف نمایند و غایلۀ انتخابات نمایشی را به سر

جمله در مدل "دموکراتیزاسیون امپریالیستی" است،

انجام برسانند.

خصلت دموکراتیک رژیم سیاسی بر حسب نهادها و

مسألۀ کلیدی برای جنبش سوسیالیستی
کارگری تشخیص اهداف واقعی نیروها و
طبقات اجتماعی در همۀ پروسه های مادی
است ،مخصوصاً آنجا که قدرت سیاسی تعیین
تکلیف می شود .بنابراین مقابله با وضعیت
جدید و اعالم موضع نسبت به آن از جمله
پروسه انتخابات شورای ملی و شوراهای
ولسوالیها مستلزم شناخت از ماهیت جنبش
های سیاسی و نقش عینی نیروهای طبقاتی
درگیر در این پروسه ها است .تنها پس از
شناخت درست از ماهیت این نیروها و جنبش
های سیاسی و نقش عینی طبقات اجتماعی در
آنها است که می توان ارزیابی درست وعمیقی
از کل این روند و نقش حامیان امپریالیستی
رژیم حاکم در شکل دادن به پروسه های
سیاسی و نهادهای مشروعیت دهندۀ آن داشت.
مهمتر از همه باید حقیقت سیاسی "دموکراسی
اسالمی" را که بخشی پروژۀ "دموکراتیزاسیون
امپریالیستی" در منطقۀ خاورمیانه و افغانستان
است ،به طور منسجم و شفاف رو به جامعه
افشاء نمود تا کارگران و مردم زحمتکش
درک درست و بهتری از تمام این غایله داشته
باشند.

روال کار تعیین و تعریف می شود .اصلی ترین و
بنیادی ترین مشخصۀ دموکراسی بر مبنای روال کار
انتخاب نهادها و رهبران توسط مردم از طریق یک
انتخابات رقابتی است .برای درک پروسه های جاری
از جمله انتخابات توضیح بیشتری در مورد این درک
و تبیین از دموکراسی الزم و ضروری است ،چرا که
همه از حامیان جهانی رژیم سیاسی در افغانستان تا
قدرت حاکمه و اپوزیسیون رنگارنگ آن همین معنی
از دموکراسی را مد نظر دارند و در مباحث و مجادلۀ
نظری میان کنشگران سیاسی مخصوصاً دلباختهگان
دموکراسی که بیشترینۀ بازمانده های چپ را نیز در بر
می گیرد ،این درک و تبیین رایج ترین و مسلط ترین

به لحاظ تاریخی تعابییر مختلفی از دموکراسی ارائه
شده است که در این فرصت پرداختن به همۀ آنها
نه میسر و نه هم مراد این نبشته است ؛ کاری که در
فرصت دیگری بایست مورد توجه قرار گیرد و به
آنها با تفصیل بیشتر پرداخته شود .ولی در بحث
حاضر به دلیل محوری بودن تبیین روال کار از
دموکراسی ،الزم است که کوتاه و در ظرفیت این
متن به روی آن مکث شود .ساموئل هانتینگتون که
یکی از تئوری پردازان دست راستی صاحب نام
است در این زمینه نظراتی را تدوین نموده است که
آبشخور اصلی تئوریک کنشگران لیبرال و حامی
سیستم سیاسی کنونی در افغانستان را میسازد.
هانتینکتون در ضمن رد دیدگاههای کالسیک که
او آنها را "خردگرا ،اتوپیک و ایده آلیستی" می
نامد ،دیدگاه شومپیتر از دموکراسی یعنی
دموکراسی بر مبنای روال کار را ستوده و آن را
ادامه در صفحه ۴

۹
تعریفی "آمپریک ،توصیفی ،نهادگرایانه و بر

دیرپای فرهنگی می باشد ،با دموکراسی تلفیق کرد و

دموکراسی قایل هستند از یک طرف و نیروهای

مبنای روال کار" می نامد و خود تعریف

مدل افغانی-اسالمی جدیدی از دموکراسی عرضه

شدیداً ضد دموکراتیک مانند مجاهد ،طالب و

فشردۀ زیر را به دست می دهد" :یک نظام

داشت .هانتینکتون انتخابات باز ،آزاد و عادالنه را

داعش را از طرف دیگر در خدمت سیستم و

سیاسی قرن بیستم تا به آنجا دموکراتیک

جوهر دموکراسی می شمارد .او مانند پیروان افغانی

ساختار حاکم در بر بگیرد" .به این ترتیب ما دو

(تعریف می شود) که قدرتمندترین ارگانهای

اش معتقد است که "دولتهایی که محصول انتخابات

قطبی رژیم غیردموکراتیک و رژیم دموکراتیک

تصمیم گیری جمعی در یک انتخابات

اند ممکن است غیرکارآ ،فاسد ،کوته بین،

نداریم ،بلکه طیف گسترده یی داریم که یک

ادواری ،سالم و عادالنه انتخاب شوند .و در

غیرمسؤول ،تحت نفوذ منفعت گروه های معین و

سرش غیردموکراتیک و سر دیگرش رژیم

این انتخابات کاندیداها آزادانه برای کسب

ناتوان از اتخاذ سیاستهایی باشند که منفعت عمومی

دموکراتیک است و در طول این طیف رژیمهایی

رأی رقابت کنند و کلیۀ افراد بالغ واجد حق

می طلبد .این خصوصیات ممکن است چنین

که می توان آنها را کمتر و کمتر غیردموکراتیک،

رأی باشند".

حکومتهایی را نامطلوب کند ،اما آنها را

یا بیشتر و بیشتر دموکراتیک خواند".

سخنگویان قدرت حاکمه در افغانستان و

غیردموکراتیک نمی کند".

همانطور که در آغاز مورد اشاره قرار گرفت این

مراجع و نهادهای جامعۀ مدنی و انجوها همه

یک نتیجۀ منطقی و گریزناپذیر دموکراسی بر مبنای

درک کمِّی از دموکراسی که زیربنای درک رایج

در تبیینی که از دموکراسی دلخواه شان ارائه

روال کار ،آنچه که هانتینکتون به دست میدهد ،و

علوم سیاسی از "پروسۀ دموکراتیزاسیون" در

می نمایند با دیدگاه دموکراسی بر مبنای روال

امروزه دربخشهای بیشتری از جهان رایج است و در

جهان سوم را می سازد ،درکی است مسلط بر

کار مورد نظر هانتینگتون نیز همسنخ هستند و

افغانستان نیز مردم آن را طی حدود دو دهه تجربه

اذهان کنشگران و فعاالن سیاسی در جامعۀ

عین استدالل هایی که هانتینگتون برای توجیه

کرده اند این بوده و است که دموکراسی نه یک

افغانستان؛ چیزی که این روزها با داغ شدن تب

دمکراسی بر مبنای روال کار به کار می برد را

مقوله و مفهوم کیفی که در تقابل با دیکتاتوری یا

انتخابات و فعال مایشاء بودن بازمانده های چپ

بر می شمارند؛ البته با قبول وضعیت خاص

استبداد معنی می یابد ،بلکه به یک مقولۀ کمی تقلیل

بورژوا-ناسیونالیست در این غایله بیشتر ابراز می -

افغاستان و دموکراسی مبتنی بر عقاید اسالمی.

داده می شود .و بر همین اساس از درجات مختلف

شود .این نیروها البته در مخالفت با جریان هایی که

کسانی که تازه در افغانستان به دموکراسی

دموکراسی سخن می گویند .از منظر هانتینکتون و

از یک منظر طبقاتی منتقد مناسبات حاکم هستند و

اقتدأ کرده اند که شامل و در بر گیرندۀ طیف

نظریه پردازان دیگر بورژوا ،مخصوصاً وقتی مسألۀ

همچنین جریانهای حاشیه ئی چپ ناسیونالیست

متنوعی از فعاالن و کنشگران سیاسی و

دموکراتیزاسیون جوامعی چون افغانستان مد نظر

که از تحریم انتخابات دم می زنند ،استدالل می

اجتماعی می شود و کعبۀ امیال و آمال شان را

است ،باید دموکراسی را به مثابۀ یک طیف پیوسته

کنند که پروسۀ دموکراتیزاسیون حیات سیاسی و

دموکراسی می سازد می پذیرند که

در نظر گرفت و شاخص های آمپریک متعددی برای

اجتماعی جامعه یی که بیشتر از چهار دهه خشونت

"دموکراسی اسالمی" موجود هزار و یک

سنجش میزان دموکراسی ابداع کرد که تلفیقی باشند

را تجربه کرده است و هنوز هم جنگ و انارشی در

عیب دارد و با "دموکراسی حقیقی" به معنای

از ،مثال ،عادالنه بودن انتخابات ،میزان ممنوعیت و

آن ادامه دارد یک امر و پروسۀ جاری و طوالنی

آزادی ،برابری ،برادری منافات دارد ،چون

محدودیت احزاب سیاسی ،محدودیت آزادی بیان و

است .بنابر این با وجود این که دموکراسی هنوز

باالخره این دموکراسی محصول شوره زار

نظایر اینها .به یک معنی و به تعبیر رایج در افغانستان،

ثبات نیافته است و "دولت وحدت ملی" به

جامعه یی چون افغانستان است و نمی توان از

آن را بومی ساخت یعنی با داده ها و شاخصه های

خصوص جناح اشرف غنی به ارکان های

آن انتظارداشت که در این عمر کوتاهش زمینۀ

جامعۀ افغانستان که مذهب و سنت یک فاکتور مسلط

دموکراسی به طور شاید و باید تمکین نمیکند

کنترل موثر شهروندان بر سیاست ،دولت

را در آن می سازد ،تلفیق کرد و در نهایت از آن

ولی باید از آنچه که به دست آمده است صیانت

مسؤول ،سالمت و شفافیت سیاسی ،شور و

دموکراسی اسالمی و قبیلوی را استخراج نمود.

نموده و برای نهادینه شدن و توسعۀ دموکراسی

مشورت عقالنی و آگاهانه ،قدرت و مشارکت
برابر ،و دیگر فضیلت های مدنی را بر آورده
سازد .در ضمن باید معنویت مسلط بر اذهان
توده مردم را که عبارت از اسالم و سنتهای

در نتیجه این دموکراسی که بر بنیاد نظریۀ دموکراسی
بر روال کار سازمان می یابد هیچ تناقض پایه یی با
اصل دموکراسی ندارد و می تواند نیروهایی که به

تالش و پیکار نمود و حتی کردار و افعال و
باورهای ضددموکراتیک نهادهای قدرت و
جریانهای سیاسی را با سعۀ صدر نادیده انگاشت.
بر اساس این درک کمِّی از دموکراسی است که
ادامه در صفحه ۵
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برخی از جوانان و فعاالن جامعۀ مدنی در

بربریت خاتمه دهد .آنچه که مبرهن است در غیاب

دستمزد و برخی مزایای کاری دیگر دست از کار

انتخابات کنونی خودشان را کاندید نموده اند

صف مستقل کارگران و جنبش آزادی خواهی

کشیدند.

تا از یک جانب از "دموکراسی" و "دست-

آنهایی که قدرت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را

آورد"های تا کنونی "دفاع" نمایند و از جانب

همین اکنون در دست دارند ،چه با عبا و قبا و پکول

دیگر آرزوهای سرکوفته شدۀ درونی رسیدن

و چه با دریشی و نکتایی ،در همراهی و حمایت

به جاه و مقام و بلند رفتن از نردبان شهرت و به

بورژوازی جهانی همچنان برای جامعه تعیین تکلیف

جرگۀ الیت سیاسی و اقتصادی پیوستن را

خواهند کرد و فقر و حرمان و ستم ادامه خواهد یافت.

تجربه نمایند؛ این آن وجه واقعی و زمینی توهم
پراکنی و توجیه "دموکراسی اسالمی" و
تقدیس از کل این روند را می سازد .توهمی
که توده های کارگر و زحمتکش به نوعی در
عمل از آن عبور کرده است و بی میلی و عدم
رغبتش را با عدم استقبال از این پروسه به
نمایش می گذارد.
یگانه و امکان پذیرترین راه رهائی از این
بربریت نفی وضعیت موجود و شکل دادن به
قطب آزادی خواهی در جامعه است .تا زمانی
که مردم آزادی خواه در رأس کارگران
متشکل نباشند و به عنوان یک قدرت اجتماعی
به میدان نیایند ،هیچ نیروی دیگری نخواهد

ادامه گزارشات کارگری:
برای پرداخت سنوات بازنشسته گی صادر شده بود،
تحویل لوازم التحریر ساالنه ،پرداخت اضافه کاری
ها ،پرداخت حق بیمۀ همه کارگران و عدۀ دیگر از
جمله خواستهای فوری کارگران است.

توسل به نیروهای ارتجاعی و حامیان آنها در
کمپ ارتجاع بورژوا-امپریالیستی و راه حل-
های احزاب و جریانهای ناسیونالیست قومی
ممکن و میسر نیست .همانطور که در چند
دور گذشته انتخابات و راه حلهای قدرت
حاکمه و حامیان امپریالیستش نتوانست از
بحرانهای مزمن اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
جلوگیری نماید در ادامه نیز قرار نیست که این
مناسبات و سیستم حاکم و نهادها و مجامع
مشروعیت دهنده اش که خود اساسش به
نابرابری و ستم و استثمار استوار است به این

متحدانه

زدند

و

خواستار

تحقق

کلیه

خواستهای شان شدند .کارگران خواستهای مهمی
دارند.
جهان
به مناسبت اول می روز همبسته گی جهانی طبقۀ

ماهشهر همراه با خانواده هایشان در اعتراض به بیکار

صورت پرشکوهی بزرگداشت به عمل آمد.

سازی ها در این شرکت دست به تجمع زدند .با

محافل و جشن ها ،اعتصابات کارگری و تظاهرات

خصوصی شدن این کارخانه و باز گذاشته شدن
دست کارفرمایان ،هر روزه تعداد بیشتر کارگران از
کار بیکار می شوند.

نابرابری و ستم و وضعیتی که بیشتر از چهار

سازمان دادن یک زنده گی آزاد و برابر با

 -کارگران سه معدن «همکار» «حشونی» و «پایدانا»

-کارگران شرکت کاالی پتروشیمی در منطقۀ

اعتراض شان به خاطر عدم پرداخت چهار ماه

رفع ستم و تبعیض و بی حقوقی ملی و سرانجام

از سوی صندوق فوالد دست به تجمع زدند.

کارگر ،در تمام کشور های جهان از این روز به

توانست آنها را از فقر ،جنگ ،ارتجاع،

گیرد نجات دهد .رفع ستم و اپارتاید جنسیتی،

اعتراض به تاخیر شش ماهۀ پرداخت حقوق شان

متعلق به شرکت ذغال سنگ دست به اعتصاب

 -کارگران کشتی سازی بندر عباس در سومین روز

دهه است از مرد و زن این جامعه قربانی می

 -کارگران و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در

خیابانی در کشور های مختلف جهان از افغانستان
گرفته تا اقصی نقاط دیگر جهان نمونه یی از موج
همبسته گی طبقاتی کارگران و نه گفتن به سیستم
طبقاتی سرمایهداری بود.

۹

متن سخنرانی فهیم آزاد به مناسبت روز جهانی کارگر


نقااش مخاارب بازمانااده هااای چااپ

قدرت هم نافى اشکاالت و عوارض آن نیستند.

همبسااته گاای جهااانی طبقااۀ کااارگر را بااه همااۀ

بااااورژوا -ناسیونالیساااات ،انجوهااااا،

فالکت اقتصادی ،گسترده بودن دامنۀ فقر و به

کااارگران ،بااه شااما حضااار گراماای تبریااک و

جامعۀ مدنی و نیروهای مذهبی.

موازات آن جنگ و ناامنی و تمام مصائبی که

رفقاااا و حضاااار گرامااای درود ،پیشااااپیش روز

تهنیت می گویم.

ساااازمان ماااا باااا تشاااخیص و تحلیلااای کاااه از

جامعه امروزه از ناحیۀ آنها در رنج است حاصل
این نظام و کارکرد آن طی این شانزده سال بوده

همااان طااور کااه ماای داناایم مشااکالت و مصااائب

وضااعیت عیناای دارد در گذشااته نیااز بااه جنبااه

کااارگران و زحمتکشااان در افغانسااتان یکاای دو

هااایی از عااوارض و انقطاااب هااایی کااه در ایاان

تااا نیسااتند .بحااث در ایاان مااورد و داسااتان غاام

صااحبت بااه ر وس آن خااواهم پرداخاات طاای

انگیااز طبقااات زحمااتکش جامعااۀ افغانسااتان آن

مقاااالت و مباااحثی از طریااق نشااراتش پرداختااه

قاادر عمیااق و گسااترده اساات کااه نماای شااود در

اساات .مسااائل و معضااالت واقع ای و عیناای یاای

یک چناین فرصات کوتااهی هماۀ ابعااد پیچیاده،

کاه کمتار ماورد توجااه فعااالن و مادعیان چااپ

هولناااک و گسااتردۀ آن را بااه بررساای و تحلیاال

و "سوسیالیسااات" دیگااار در افغانساااتان قااارار

گرفااات .کااااری کاااه در جاااای خاااودش اماااری

دارد حتااای اگااار هااام ایااان مصاااائب را باااه

اساات ضااروری و مهاام .بناااءً امشااب و در ایاان

رساامیت بشناسااند کااه ماای شناسااد ولاای در

سازمان سوسیالیستهای

بحث مختصر ،تارجیح مای دهام کاه باه مناسابت

مقایسااه بااا دل مشااغولی هااای دیگااری کااه ایاان

اول ماااای ،روز همبسااااتهگاااای جهااااانی طبقااااۀ

افااراد و جریااان هااا دارنااد سااازمانیابی و تشااکل

کارگری برای آزادی،

کااارگر ،بااه برخاای از دالیاال و مسااائلی کااه در

کااااارگران آن اهمیاااات و ارجحیاااات الزم را

برابری و سوسیالیــسم

کناااار فقااار گساااترده ،تاااداوم جناااگ و سااالطۀ

نازد اینهاا نادراد و بهماین دلیال هام هیچگاااهی

نیروهااااای ارتجاااااعی ،بصااااورت گسااااترده و

طاای ایاان شااانزده سااال مهاام پنداشااته نشااده

دهشاااتناکی از کاااارگران و تاااودۀ زحماااتکش

اسااات؛ واقعیااات ایااان اسااات کاااه هماااۀ ایااان

قربااانی ماای گیاارد و سااد و م اانعی باارای تشااکل

مصااائب و مشااقاتی کااه طبقااۀ کااارگر و مااردم

تقویــت صف آزادی

یااابی کااارگران هسااتند ،بپااردازم .در ایاان مااورد

زحمااتکش باااه آنهااا دچاااار هسااتند ناشااای از

خواهی و برابری طلبی و

بااه چنااد نکتااه کااه از اهمیاات بیشااتری برخااوردار

عملکااارد سیساااتم و نظاااام سیاسااای حااااکم

انااد ماای پااردازم و نکااات زیاار را بااه اختصااار

بورژوایی است.

پوشش میدهم:



بیکاری و معضالت اجتماعی ناشی از آن

بیکاااری و معضااالت اجتماااعی ناشاای

یکی از این معضالت و نارسائی ها بیکاری و

از آن.

معضالت اجتماعی ناشی از آن است؛ طی این

نقاااش ناسیونالیسااام قاااومی و تبااااری

شانزده سالی که گذشت ،به خصوص پس از

در ایجاااااد تفرقااااه و انشااااقاق میااااان

مهندسی دولت وحدت ملی و افتضاحات و

کارگران.

شکستهاى پی در پی آن در همۀ عرصه ها ،حتى
راستترین مدافعان حاکمیت ارتجاعی و عاشقان
و دلداده گان نظام سرمایهدارى در درون ساختار

ادامه در صفحه ٧

مبارزه می کند ،برای

برای تحقق آرمان
سوسیالیـــسم به آن
بپیـــوندید!
www.workersocialist.org
https://www.facebook.c
om/workersocialism
www.asrejadid.org
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است .وضعیت رقتبار طبقۀ کارگر و بیکاری

وجود واقعیات عینى یى را که نمى پسندند و بنفع شان

مواجه ساخته است .همانگونه که فعاالن

میلیونی هم یکی از تبعات این نظام و سیاستهای

نیست انکار کنند ،و یا تحت عناوین دیگری از جمله

سوسیالیست کارگری در جنبش علیۀ بیکاری به

اقتصادی قدرت حاکمه و حامیان آن در نظام

وضعیت بد امنیتی ،جنگ و ...بحران بیکاری گسترده

درستی بر شمرده بودند بیکاری عامل اصلی تمامی

کاپیتالیستی میباشد .فقط کافیست که بدانیم که

و فقر و ستم و نابرابری را موجه جلوه دهند بگذریم

معضالت اجتماعی دیگر از جمله فقر ،رواج هرچه

تنها پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی-

هر کس که اندک قدرت تشخیص و شرافت سیاسى

بیشتر تن فروشی ،اعتیاد ،مهاجرت ،تمویل نیروی

عبداهلل بر اساس گزارشات منابع رسمی و نیمه

و چشم بینا داشته باشد این را به روشنی می بیند که

انسانی جنگ ،خشونت و جنایت و ...است .همۀ

رسمی دولت پوشالی چیزی حدود  500هزار

هیوالی جنگ ،ارتجاع  ،بیکاری و فقر مزمن چگونه

این ها به سهم خود بیشترین فشار را بر کارگران از

آدم مشاغل شان را از دست داده و به ارتش

دمار از روزگار مردم در آورده است و طبقۀ کارگر

جمله کارگران بیکار وارد می آورد ،حقیقتی که

میلیونی بیکاران پیوسته اند .یعنی  500هزار

و دیگر اقشار زحمتکش را به نیستی و تباهی کشیده

برای هیچ کسی پوشیده و پنهان نیست .بر همین

خانواده قسماً نان سر سفرۀ شان را به دلیل کثر

است.

اساس است که جنبش سوسیالیستی کارگری و

معاش کامال و یا نصف از دست داده اند .آمار

این روشن است که طبقۀ کارگر افغانستان نه مسؤول

سازمان ما نسبت به این وضعیت معترض است و تا

بلند بیکاری سبب شده است که سه میلیون

فالکت اقتصادی است و نه مسؤول به وجود آمدن

آنجا که مقدور بوده حقیقت سیاسی و منافع مادی

شهروند این کشور که اکثریت شان قشر جوان

بیکاری ،تبارگرائی و سلطۀ آرا و افکار ارتجاعی در

پشت سر آن را در متن بحران سرمایه داری جهانی

را تشکیل میدهند به مواد مخدر رو بیآورند.

جامعه .دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی از طرق

و آنچه که در عرصه سیاسی جامعۀ افغانستان می

از سویی هم بر بنیاد آمار چهل و یک درصد

مختلف تالش کرده اند و همچنان تالش میکنند که

گذرد روشن ساخته و افشا کرده است .بر همین

باشنده گان کشور بر اساس استاندارد رایج و

وضعیت و بربریت جاری را نه حاصل نظام و سیاست

اساس از اعتراض اجتماعی نسبت به بیکاری

سقف تعیین شده برای سنجیش میزان فقر در

های اقتصادی یی که توسط بورژوازی جهانی و

میلیونی که در نفس خود اعتراضی است به

افغانستان ،زیر خط فقر زنده گی می کنند .باز

نهادهای مالی اش چون بانک جهانی و صندوق بین

مناسبات حاکم و نابرابری و ستم ناشی از آن،

طبق امار منابع رسمی دولتی و نهاد های بین

المللی پول دیکته می شود و قدرت حاکمه آن را در

حمایت و تا حد خودش در سروسامان دادن این

المللی دو میلیون کودک کارگر به دلیل آمار

منصۀ عمل اجرائی می سازد ،بلکه ناشی از اجبارهای

اعتراضات دخالت کرده است .ما به دلیل سنت

بلند بیکاری و فقر اقتصادی از سر اجبار مادی

عینی بیرون از حیطه و اختیار خودشان ،جلوه می

جنبشی و درک و تعلق طبقاتی مان از هر اعتراض

به کارهای شاقه مشغول هستد و در وضعیت بد

دهند .سران رژیم از پشت هر تریبیون و منبری پیام و

کارگران برای بهبود شرایط زنده گی شان حمایت

معیشتی و در معرض سوی استفاده های

پیغام شان این است که معضالت اجتماعی ،فقر و

کرده ایم از جمله جنبش علیه بیکاری ،اعتراض

گوناگون از جمله اذیت و آزار جنسی قرار

ادبار و بیکاری امری جمعی اجتماعی است که باید

کارگران معادن بغالن و موارد دیگری ...اگر چپ

دارند.

نسبت به آن با حوصله مندی ،سیعۀ صدر و

و سوسیالیست این جامعه از آن میان سازمان

با وجود این وضعیت اسفبار و فقر و ادباری که

دوراندیشی برخورد شود .سران ،کارگزاران و حامیان

سوسیالیست های کارگری این دخالت گری را

از کران تا کران جامعه را فرا گرفته است،

رژیم از همه ،به خصوص کارگران شاغل و بیکار،

نداشته باشد در بهترین حالت و در نهایت چیزى به

سران و کارگذران حاکمیت و روشنفکران

می خواهند که برای بهبود وضعیت در قدم اول آمادۀ

جز منتقد دموکراتیک نظام سیاسى فعلى در جامعه

"لیبرال" حامی این نظام مدعی هستند که با

دادن قربانی بیشتر از این باشند و به تمهیدات نظام

نخواهد بود .ما قطعا فعال ضد تبعیض جنسى ،ضد

همۀ این اشکاالت ،گزینۀ مطلوب و دلخواه

برای سود سرمایه گردن بگذارند ،تا با رونق سرمایه

تبعیض ملى ،ضد بى حقوقى سیاسى،

دیگری جز سرمایهدارى و قبول وضعیت

های کالن و سود و بازدهی بیشتر زمینه های مساعد

ضد مذهب و ناسیونالیسم و  ...که در خود امری

موجود وجود ندارد و تنها راه حل ممکن و

و الزم فراهم گردد تا بر بستر آن راه حلی برای همۀ

است درست خواهیم ماند ،ولى لزوما فعال ضد

عملى براى اقتصاد جامعه بشرى و مهمتر از آن

معضالت مردم جستجو گردد.

نظام سرمایهدارى از موضع طبقۀ کارگرنخواهیم

برای افغانستان مناسبات مبتنی بر اقتصاد بازار و

بیکاری نتیجۀ مستقیم و طبیعی کارکرد حکومت

کارمزدی است.

کنونی و نظام سرمایه داری است .بدون هیچ تردیدی

اگر از آن جریان ها و اشخاصی که منفعت

بیکاری از عظیم ترین بالیایی است که زنده گی

مادی دارند و بر اساس آن ترجیح میدهند نفس

بخش عظیمی از اعضای جامعه را به تباهی و نیستی

بود .بنابراین از این سر است که سازمان ما نتنها از
این حرکت ها ،خواست و مطالبات کارگران دفاع
می کند بلکه میخواهد در قوام یافتن و به پیروزی
رسیدن اعتراضات کارگری نقش موثرش را ادأ
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نماید .این دید و تبیین در مبارزه سیاسی ناشی

دهۀ نود ،احزاب و دارودسته های اسالمی دیگر

را تأمین نمایند .امروز در افغانستان حتی خواستها و

و متکی به یک درک طبقاتی از معضالت

قدرت بسیج بر مبنای جنگ کفر و الحاد را از دست

مطالبات رفاهی که یک خواست و مطالبه عمومی

جنبش

دادند و این نیروهای ارتجاعی برای جذب نیروی

و به نفع همه است از منظر "عدالت قومی" مطرح

سوسیالیستی کارگری در همۀ عرصه های

رزمی و جنگی شان در مجادالت قدرت ،مدت

می شود .با وجود این همه جنایت و تباهی و با

مبارزه و در مورد حرکت های اعتراضی این

کوتاهی پس از اضمحالل حاکمیت حزب

وجود فقر و محنتی که حاصل مناسبات حاکم

دید و تبیین را نماینده گی نماید ،در آنصورت

دموکراتیک خلق و تقسیم قومی و تباری آن ،با

است ،ناسیونالیسم تباری هنوز هم میداندار است و

و فقط در آن صورت است که می تواند مدافع

استفاده از شگاف های عمیق تاریخی به تبارگرائی و

به لحاظ ایدئولوژیک و همچنان به لحاظ سیاسی

جدى بىحقوقان در عرصه های دیگر هم

ناسیونالیسم قومی در حدی دامن زدند که کران تا

سد و مانع آگاهی و تشکل یابی کارگران و

باشد .با تأسف بیکاری و بحران ساختاری

کران کشور و کوچه و پس کوچه های شهر کابل به

زحمتکشان به عنوان یک طبقه در تقابل و تعارض

رژیم و وضعیت واقعی یی که کارگران شاغل

دارالخالفه های اسالمی و دژ و باروی جریان های

با طبقات دارا و سرمایه دار است .به همین دلیل نقد

به آن مواجه هستند شرایطی را به بار آورده

مذهبی -قومی تبدیل شدند.

ناسیونالیسم و تبارگرائی یکی از عرصه های مهم

است که کارگران برای امرار معاش و ترس از

چه جنایاتی نبود که به افراد و آحاد جامعه ،که تاریخ

مبارزۀ فکری و نظری سوسیالیسم کارگری در

این که کار شان را از دست ندهند به هر ناروا

کمتر شاهد آن بوده است ،تحت عنوان تعلق تباری و

افغاسنتان را می سازد.

و ستم مضاعفی گردن نهند و به شروط

قومی روا داشته نشد .این انقطاب سرانجام جامعه را

نقش مخرب بازمانده های چپ بورژوا-

استثمارگران و صاحبان سرمایه تمکین کنند.

تبدیل به اردوگاهی از آواره گان کرد که انسانیت در

ناسیونالیست ،انجوها ،جامعۀ مدنی و

این وضعیت و ترس از خانه خرابی است که به

آن مرده بود .همنوع بودن و انسان بودن اعتبارش

نیروهای مذهبی.

عنوان یک عامل مانع از همبستهگی ،تشکل

ساقط شد و تعلق قومی ،زبانی و تباری به عنوان

پذیری و ایجاد نهادهای مستقل کارگری و

مورد دیگر نقش مخرب بازمانده های چپ

متعالی ترین هویت بر شمرده شد و در یک شکل

اتحاد نیروی کار شاغل و بیکار می شود و

بورژوا -ناسیونالیست ،انجوها ،جامعۀ مدنی و

دهشتناکی فراگیر گردید؛ و هر نوع جنایتی به

دست صاحبان سرمایه و کارفرماها را برای

"غیرخودی" که البد دشمن قبیله و تبار "خودی"

نیروهای مذهبی در این زمینه است .چپ نه در

اجحاف و ستم و بیحقوقی بیشتر باز می گذارد.

گذشته و نه هم امروز این تعلق اجتماعی و طبقاتی

است جایز شمرده شد و جنایتکاران قبیله قهرمانان

به طبقۀ کارگر و سایر مزدبگیران را نداشته است.

نقش ناسیونالیسم قومی و تباری در

قبیله خوانده شدند و مورد اکرام و اعزاز قرار گرفتند.

ترجیحات

بورژوا-

ایجاد تفرقه و انشقاق میان کارگران.

در یک چنین برهوتی بود که هویت انسانی و تعلق

ناسیونالیست ،هردو نحلۀ آن ،مخصوصا بخشی

عامل دیگر و به همین اندازه مهم نقش مخرب

طبقاتی انسانها مسخ شد .این انقطاب همچنان چالشی

وسیعی از آن ها که امروز به لیبرالیسم و دموکراسی

ناسیونالیسم قومی و تباری است .چهار دهه

بزرگی در جامعه در کل و برای طبقۀ کارگر

سر سجود فرو آورده اند و به صرافت انکار واقعیت

است که جامعۀ افغانستان دست خوش حوادث

باالخص است .ناسونالیسم تباری و تقسیمات افراد

مبارزه و جدال طبقاتی افتاده اند را فعالیت سیاسی

و نامالیمات اسفبار است .اگر دورانی در آغاز

جامعه بر این مبنا باعث شده است که طبقات و اقشار

در چهارچوب مقررات بازی در بستر رسمی

دهۀ هشتاد میالدی ارتجاع اسالمی به عنوان

زحمتکش بر اساس تعلق اتنیکی ،زبانی و مذهبی شان

سیاست در افغانستان و دفاع از نیولیبرالیسم لجام

بازوی رزمی سرمایه داری بازار آزاد یا بلوک

تجزیه شوند .این معضل همین امروز هم مانع بزرگی

گسخته تشکیل می دهد .این طیف به کشف

غرب در تقابل با بلوک سرمایه داری دولتی

در سر راه وحدت طبقاتی کارگران به عنوان یک

حقایق تازه در مورد نظم "مطلوب" که همان نظم

شرق به رهبری شوروی قدیم تحت عنوان

طبقۀ اجتماعی است .جریان های بورژوا سوای تعلق

مبتنی بر کارمزدی و دموکراسی بورژوائی است

جنگ اسالم و کمونیسم با استفاده ازعقاید

تباری شان منفعت واحدی را دنبال می کنند و در

رسیده اند و بر همین اساس مدافع و مجیزگوی

مذهبی و "عرق ملی" و ناسیونالیستی و بیگانه

مواجهه با مردم و کارگران این منفعت طبقاتی را

مناسبات نابرابر طبقاتی کنونی هستند .بخش

ستیزی مردم زحمتکش ،کسب نیرو می کرد،

نماینده گی می کنند و از آن چون تن واحد به دفاع

دیگری از این نیروها که در تئوری و در پس اذهان

اما پس از شکست و فروپاشی شوروی و

بر می خیزند .هرچند که در عرصۀ سهم خواهی از

شان خود را نماینده و وصی کارگران می شناسند

متعاقب آن زانو زدن دولت حزب دموکراتیک

قدرت سیاسی به ابزار تعلق تباری و قومی مردم پناه

اما در عمل از سیاست ها و منفعت طبقات و جنبش

خلق در پیشگاه اسالم سیاسی و جهادگران در

می برند تا با اتکا به آن منافع سیاسی و اقتصادی شان

های دیگر نماینده گی می نمایند و بر بنیاد همین

اجتماعی

موجود

است.

اگر

بازمانده

های

چپ

ادامه در صفحه ٩
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عدم تعلق طبقاتی به طبقۀ کارگر است که

قلاام و قاادم ماای زننااد و بااه تبلیااغ خیاار وصااالح

آنها بیاان شاد از جملاه دالیال و اسابابی اناد کاه

بازمانده های چپ پوپولیست هیچ عمل و

کاااارگران و ساااایر زحمتکشاااان از طریاااق دنباااال

در شاااارایط جاااااری طبقااااۀ کااااارگر و اقشااااار

واکنشی نسبت به وضعیت طبقۀ کارگر و حرکت

کااردن منااافع قااومی و تااأمین آن کااه چیاازی نیساات

زحمااتکش را ب اه انشااقاق و انقطاااب ماای کشاااند

های اعتراضی کارگران نشان نداده و نمی دهند

جاااز بسااایج اردوی کاااار و زحمااات در خااادمت

و مااانعی باار ساار راه متشااکل شاادن ،سااازمانیابی،

چه برسد به حمایت و تالش در جهت قوام و

بخشاای از بااورژوازی نوخاسااته یاای کااه امااروز از

تحاازب و ساارانجام دخااالتگری مسااتقل طبقاااتی

هدایت بهتر آن اعتراضات برای به ثمر رسیدن و

نردبااان هویاات قااومی باارای باااال رفااتن و عااروج در

اش اسااات .ناسیونالیسااام ،مشخصااااً ناسیونالیسااام

تحقق مطالبات کارگران .اکثریت بازمانده از این

قاادرت سیاساای اسااتفاده ماای کننااد ،تبلیااغ و تاارویج

مبتناای باار قااوم و تبااار ،باورهااا و عقایااد مااذهبی،

چپ هنوز خودشان را در حصار قومیت و تبار

مااینمایناد .بخااش دیگااری از ایاان نیروهااا بیشااترینه

تجرباااۀ شکسااات چاااپ مااادعی سوسیالیسااام و

می یابند و حد آزادیخواهی شان فراتر از

در نهادهااای جامع اۀ ماادنی کااه از جانااب انجوهااا و

نقااش منفاای ایاان چااپ بااورژوا -ناسیونالیساات و

"عدالت قومی" نمی رود و آنهایی که ظاهراً

نهاااد هااای بااورژوائی جهااانی مااورد حمایاات قاارار

همچنااین تبیااین هااای نئولیبرالیسااتی یاای کااه از

خود را نسبت به سایر همقطاران و همرهان

ماای گیرنااد و بااه لحاااظ منااابع مااالی و همچنااین

طریاااق انجوهاااا و جامعاااۀ مااادنی در ذهنیااات

دیروزی شان "رادیکالترین" می پندارند ،اساساً

ایاادئولوژیک تااأمین ماای شااوند نیااز فعااال انااد .ایاان

جامعاااه "روشااانفکری" و تحصااایل یافتاااه گاااان

مشکل شان سرمایه داری و کارمزدی نبوده و

باااه ساااهم خاااود در القاااای ذهنیااات نیاااولیبرالی و

فعااال در آنهااا ،بااا حمایاات مااالی و ایاادئولوژیک

نیست بلکه نقد شان به حاکمیت کنونی یک نقد

تئوری هاای پساا مدرنیساتی کاه هویات طبقااتی را

نهادهااای بااورژوائی جهااانی ،القااا ماای شااود و از

ناسیونالیستی و بیگانه ستیزانه است و به همین

انکااار ماای کننااد و هویاات هااا و شاااخص هااای

آن طریااق بااه اذهااان تااوده هااای کااارگر نیااز

دلیل هم است که حاکمیت کنونی را مزدور

دیگااری را پایااه یاای تاار ماای داننااد ،ماننااد هویاات

تزریااق ماای شااود همااه بااه نوبااۀ خااود تااأثیرات

بیگانه دانسته و ضدیت اش را نسبت به وابسته

قااومی ،در میااان همااۀ اقشااار و طبقااات از آن میااان

منفاای و عمیق ااً ناااگواری در وضااعیتی کااه اشاااره

گی این رژیم بیان می دارد و سران و رهبران

و باااه خصاااوص کاااارگران تاااأثیر گااازار باااوده و

شد ،دارناد .باا وجاود گساترده گای دامناۀ فقار و

رژیم را "شاه شجاع" و "میهن فروش" وغیره

اساات .ایااان مسااأله و عقایاااد مااذهبی ،و اساااتفادۀ

بیکااااری و مااارارت هاااای بیشااامار امااار اتحااااد

می خوانند.

نیروهااای ارتجاااعی از آن در کنااار مسااائل دیگاار

کااارگران شاااغل و بیکااار و سااایر اقشااار محااروم

هر دو نحلاۀ چاپ باورژوایی در افغانساتان چاه

کااه اینجااا و در ایاان فرصاات مجااال بررساای آن هااا

حااول یااک پالتفاارم واحااد بااا بطائاات و کناادی

در گذشااته و چااه امااروز ماادعی نماینااده گاای

نیساات هاام مزیااد باار علاات شااده طبقااات و اقشااار

پیش مای رود ،چیازی کاه باه یاک لحااظ دلیال

از طبقااۀ کااارگر و سااایر زحمتکشااان هسااتند و

زحمااتکش بااه طااور عمااوم و در رأس کااارگران

عیناای و مااادی در تاااریخ مبااارزات کااارگری در

این در حالی اسات کاه ایان جریانهاا و بقایاای

را در وضااعیتی قاارار ماای دهااد کااه در عااین بااه

جامعااۀ افغانسااتان دارد ،اینجااا تشااکل هااای زرد

بازمانااااده از آنهااااا در عماااال موجودیاااات

دوش کشااایدن یاااک تناااۀ باااار مشاااقات و ساااتم و

کااارگری رساامی و نیمااه رساامی یاای کااه در

اجتماااعی طبقااۀ کااارگر را انکااار ماای نماینااد؛

ناااابرابری هااایچ ساااهمی از ثاااروت خلاااق شااادۀ

چهااارچوب نظااام فعالیاات ماای نماینااد (اتحادیااه

البااد در مجااامع خااودی و در پااس ذهاان شااان

اجتمااااعی و امکاناااات کاااه باااه دساااتان پااار تاااوان

ملاای کارکنااان و کااارگران افغانسااتان) مطمااح

بااه خااود "مارکسیساات" و "کمونیساات" هاام

خودشااان خلااق ماای شااوند ،و یااا منااابع عظیماای

نظاار نیسااتند .از نظاار مااا عاادم سااازمانیابی و نبااود

ماای گوینااد .ایاان نیروهااا نتنهااا کااه کاااری در

مالی یی که طای بیشاتر از یاک دهاه و نایم سارازیر

تشاااکل مساااتقل کاااارگران و سااانت مباااارزۀ

جهاات سااازمانیابی ،ارتقااای آگاااهی کااارگران

شااد ،نبرنااد؛ و مهمتاار از آن نتواننااد بااه عنااوان یااک

متشاااکل ،دلیااال اصااالی ایااان بطائااات و ایااان

و زحمتکشااان انجااام نااداده و نماای دهنااد بلکااه

طبقاااۀ مااادعی و طبقاااۀ بااارای خاااود کاااه بتواناااد

وضااااااااعیت بااااااااه شاااااااامار ماااااااای رود.

نقااش شااان بیشااتر منفاای بااوده و اساات .بخشاای

خواسااات هاااا و مطالباااات رفااااهی خاااودش را باااا

نقااد مااا از ساارمایه داری نقاادی بااه کااارمزدی و

از ایاان هااا چااه فااردی و یااا جمعاای اتااومیزه و

اتکاااء بااه قاادرت اجتماااعی خااود بااه نظااام حاااکم

بااه اساااس و بنیاااد اسااتثمارگرانۀ آن اساات .در

تجزیااه شااده انااد و بااه اعتبااار هویاات هااای

تحمیااال نمایاااد و در نهایااات مناسااابات طبقااااتی

مناساابات اجتماااعی موجااود کااه در آن بشااریت

کااااذب قاااومی -تبااااری شاااان وارد عرصاااۀ

مبتناای باار کااارمزدی را باار اناادازد و خااود و بقیااه

باارای بقااا و اماارار معاااش خااودش مجبااور اساات

سیاسااات رسااامی در جامعاااه شاااده اناااد و در

جامعه را رهاا ساازد ،ظااهر شاود .خالصاه کاالم از

نیااااروی کااااارش را بفروشااااد ،انسااااان ارزش،

خاادمت جریااان هااای ناسوینالیسااتی و قااومی

نظاار ماان از میااان مسااائل و موجباااتی کااه ر وس

ادامه در صفحه ۱٩
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جامعۀ مدنی از پندار تا واقعیت
اتیال مهربان
سیر تحوالت زیر بینایی در جوامع همواره

فیودالی بر آن استوار گردیده بود ،جایش را با

دو پهلو دارد .یکی آنکه چون محصول یک

مناسبات و روابط اجتماعی یی را که ظرفیت

مناسباتی که متناسب با شیوه جدید تولید بود ،عوض

قرارداد اجتماعی بوده و آرمانی را بیان می کند،

الزم برای بر تاباندن نیاز های آن را داشته باشد،

می کرد .برای آنکه مردم بتوانند در کنار هم به زنده

پس ارزش مثبت است .اما از آنجا که که در عمل

بر جامعه تحمیل می نماید .پیدایش و شکل

گی اجتماعی شان ادامه دهند ،نا گزیریر بودند که

بستن قرارداد اجتماعی بر عهدۀ دولت ملی است و

گیری نهاد های سیاسی ،اجتماعی ،ارزش های

کهنه را ترک کرده و به قرارداد های اجتماعی

دولت متعهد به حفظ شاهرگ های موجودیتش

فرهنگی و اخالقی ،همه متناسب به شیوۀ تولید

جدیدی متعهد گردند .در این مرحله از انکشاف،

که تحفظ و دفاع از مالکیت خصوصی است ،و به

و برای تحکیم ارزش های آن پدید می آیند.

دسته بندی انسانها نیاز به قالب جدیدی داشت .هم

این گونه نا برابری و بیعدالتی اجتماعی را دامن

علی الرغم نا همگونی های ظاهری روابط

آهنگی ارتباط میان انسانها ،تعیین جایگاه شان در

میزند ،به ارزش منفی تبدیل می گردد .پس

روبنایی یی که بعضاً تا سرحد سر شاخ شدن با

تولید و در مناسبات تولید ،برداشتن محدودیت های

استقالل جامعۀ مدنی از دولت موضوعیت می یابد.

نظام جلو می روند ،نه تنها تضاد انتاگونیستی

تجارت و بالخره تغییر در همه شؤونات زنده گی ،به

(قرارداد های اجتماعی – ژان ژاک روسو)

میان آنها وجود ندارد ،که برای حفظ ،تحکیم

نظمی نیاز داشت که بشر تا آن زمان نظیر آن را تجربه

اهداف اصلی متفکران عصر روشنگری در اروپا

و تداوم پایه ها و ارزش های بنیادی نظام کار

نکرده بود" .رعایا " که از قیودات فیودالیسم رها شده

که تفکرات آنها ستون فقرات ایدۀ "جامعۀ مدنی"

برد دارد .ولی مانند بعضی از مفاهیم دیگر در

و به مزایای" شهروندی" دل خوش بودند بایست

را تشکیل می دهد ،آزادی ،پیشرفت ،دلیل ،مدارا

پس حقانیت از قبل نهفته شده در آن  ،از نظر

وارد یک شبکۀ سازمان یافته در نظام جدید می

و پایان دادن به سوء استفاده از قدرت دین و دولت

دور می ماند ،که "جامعۀ مدنی" یکی از آن ها

شدند .بر مبنای همین نیازها بود که "دولت ملی" از

بوده است ،نه پایان دادن به سلطه آنها .به همین

است.

خرابه های فیودالیسم سر بر افراشت.

دلیل تناقضات متعددی بر دیدگاه های آنها سایه

جامعۀ مدنی که قدمت تاریخی آن به ادبیات

دولت ملی می بایست با ابزار "قانون" ساحۀ آزادی و

افگنده است .مثالً همزمان که روسو در کتاب

روم باستان بر میگردد ،در مفهوم امروزی

امنیت شهروندان را تعیین وتضمین کند .چون دولت

مشهورش قرارداد های اجتماعی می نویسد " :

محصول دنیای مدرنی است که با انقالب

ملی مظهر ارادۀ تمام ملت و حافظ منافع هر فرد و

همزیستی مسالمت آمیز آزادی سیاسی و نا برابری

بورژوازی بر ویرانه های نظام فیودالی پی

ضامن برابری همه شهروندان در برابر قانون قلمداد

اقتصادی در دموکراسی ،غیر ممکن است" و ادامه

ریخته شد .فروپاشی فیودالیسم و تغییراتی که

می شد ،شهروندان ناگزیر بایست از بخشی از حقوق

میدهد " :برابری به مفهوم برابری کامل قدرت و

بعد از آن در شیوۀ تولید و حیات مادی جوامع

خود در برابر دولت ملی چشم می پوشیدند .دولت

ثروت نیست ،بلکه به این معنی است که هیچ کس

بشری ایجاد گردید سبب شد تا انسان ها به

ملی در وجود سمبول هایی چون پرچم ملی ،سرود

نباید آنقدر ثروتمند باشد تا دیگری را بخرد ،یا

هنجار های حاکم و سنت هایی که در نظام

ملی ،زبان ملی تجسم می یافت تا احساس ملی را در

کسی آنقدر تهی دست باشد که خود را بفروشد"،

فیودالی ریشۀ عمیق داشتند ،پشت پا زده

شهروندان ایجاد و تعمیم دهد و آنها را به دفاع از

بر وجود دولت هایی که برابری طلب باشند تأکید

وسایل تولید سنتی را ترک نموده و به شهر

موجودیت دولت ،قانون و اقتدار سیاسی دولت متعهد

کرده و باور دارد که دولت هایی که برابری خواه

های تازه تأسیس که توسط پیشه وران بنا نهاده

سازد.

باشند ،خادم پدر وطن هستند .روسو آزادی انسان

شده بود سرازیر گردند .دیگر فیودال ها و نظام

از همان دوران اولیۀ ظهور مفهوم "جامعۀ مدنی" در

ها را در پیروی آنها از معیار های عالی اخالقی و

اداری آنها نبودند که امنیت رعایا را تضمین

بستر مناسبات بورژوایی تأکید متفکران عصر

رعایت از دولت و قانون می داند.

نمایند .وضعیتی که "طبیعی" انگاشته می شد

روشنگری از آن جمله ژان ژاک روسو بر این بود که

هیگل ،یکی از شیفته گان آثار روسو و اولین

و بنیان زنده گی اجتماعی رعایا در جامعه

جامعۀ مدنی محصول یک قرارداد اجتماعی است که

بنیانگذار فلسفۀ سکوالریسم ،تأسیس"دولت ملی"
ادامه در صفحه ۱۱
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را یک عبادت جمعی می دانست .او با

را در متن فلسفۀ "جامعۀ مدنی" قرار دارد ،نمایان

دین و ناسیونالیسم می گیرد ،امتیاز دادن به دین و

تناقضات دیدگاه های روسو به این دلیلی که

سازد .ایجاد زمینۀ فعالیت برای فعالین "جامعۀ مدنی"

تبار خود شانرا حق مشروع شان می دانند .این ها

می نویسد " :دیالکیتک سازش تناقض ها و

نه از آن بود که آزادی مردم یا به قول متفکرین جامعۀ

نمونه هایی از تناقض در گفتار و عمل فعالین

اضداد در وجود اشیاء  ،ذهن و طبیعت است"

مدنی "شهروندان" برای دولت افغانستان و حامیان

"جامعۀ مدنی" در افغانستان هستند که ماهیت آن

مشکلی نداشته است .هیگل بر این باور بود که

بین الملی آن اهمیتی داشته باشد .بلکه دولت و سیستم

در پس شعارهای آزادی خواهانه از نظرها دور

تاریخ بشریت مانند"عبادت جمعی" در کلیسا

حاکم نیاز داشتند در مقطع پسا طالبانی چهرۀ انسانی

نگهداشته می شود.

است و تأ سیس دولت ملی ،هدف اصلی این

یی از خود نشان داده و خودش را شایستۀ حمایت

پارادوکس هایی از این قبیل صرفاً به دلیل

"عبادت جمعی" است .او پارلمان ها و دولت

"شهروندان" نشان دهد .آنان می دانستند که فلسفۀ

حاکمیت وضعیت نامتعارف در افغانستان نیست.

ها را خادمین خدا می دانست .شاید به همین

وجودی"جامعۀ مدنی" بر پایۀ یک دولت ملی و در

این پارادوکس ها از ماهیت دو پهلوی "جامعۀ

دلیل از دولت پروس و تقویه آن دولت

محدودۀ قانون استوار است .و کنشگران "جامعۀ

مدنی" که موجودیت و اجرایی شدنش به

حمایت می کرد.

مدنی" در تیوری و در شکل ظاهر به فرودستان جامعه

موجودیت "دولت ملی" گره خورده است می

مارکس که در جوانی از هیگلیان جوان بود،

پیوسته و از شاهرگ های منافع دولت ،یعنی حفظ

باشد .در غرب ،در کشور هایی که شرایط

اولین بار در رابطه با دیدگاه هیگل در مورد

مالکیت خصوصی ،دفاع نموده و آن را یک نهاد

موجودیت "جامعۀ مدنی" در بهترین وجهش

دولت که هیگل آنرا ممثل منافع جمع

اساسی می دانند.

موجود است ،نیز آزادی های فردی بخشی از

میدانست ،به نقد نظریات هیگل پرداخت.

آزادی مذهب ،به طور مثال ،بخشی از آزادی "در

انسانها بر انسانهای دیگر به دلیل جنسیت و موقعیت

تیوری قرار داد اجتماعی بر آن بود که در

جامعۀ مدنی" است که یک شهروند حق دارد از آن

اجتماعی افراد ترجیح داده می شود .مثآل فرزندان

اجتماع سازمان یافته ،هر فرد باید از مقداری از

برخوردار باشد .ولی دولت مجاز نیست که مذهب

دختر ،عمدتاً به خواست پدر فامیل بایست از

حقوق خود به نفع دولت به عنوان ممثل منافع

رسمی داشته باشد .فعالین جامعۀ مدنی در افغانستان نه

حجاب استفاده کرده و در فعالیت های دستجمعی

جمع صرف نظر نماید.

تنها چشم شان را بر این تناقض می بندند ،که برای

مدارس همراه با پسران شرکت نه نمایند .همچنان

مارکس با درک ماهیت دولت و قانون به این

مذاهب سهم خواهی هم می نمایند.

بخشی از مصارف عبادتگاه ها و مکاتب خصوصی

نتیجه رسیده بود که منظور از این که گویا

جنبش های اعتراضی تبسم ،جنبش روشنایی،

که از همان سال اول مدرسه با تحمیل آپارتاید

دولت ممثل منافع جمع است ،در واقع فقط

اعتراضات چهار راهی زنبق نمونه هایی از جنبش های

جنسی ،کودکان دختر و پسر را اجازه نمیدهند زیر

قسمتی از جامعه – یعنی دارنده گان مالکیت

"جامعۀ مدنی" در افغانستان هستند .خواسته های

یک سقف آموزش ببینند با اسم رمز احترام به

خصوصی – می باشد .بنا بر این واگذار کردن

عمدۀ نماینده گان جنبش های نامبرده پایان دادن به

فرهنگ و عقاید ،از طرف دولت ها تمویل

حقوق فردی به دولت و موسساتی که در

سوء استفاده از مذهب و سوء استفاده از قدرت دولتی

میگردد .اینجا با نفس پدیدۀ آزادی بر خورد

حقیقت با وضع کردن و إعمال قوانین ،آحاد

بود ،نه پایان دادن تسلط آنها و تعیین خط و نشان بر

سیاسی صورت می گیرد و حق آزادی کودکان

جامعه (شهروندان) را ملزم به گذشت از بخشی

زنده گی "شهروندان" توسط آنها .به صورت دقیق

قربانی حق آزادی اولیای آنها می گردد.

از حقوق شان در برابر دولت می نماید،

تر آنها اگر امکان می داشتند ،همین میکانیسم و کنش

همۀ این واقعیت ها می رساند که تغییر در یک

نمایانگر پدیدۀ از خود بیگا نه گی است ( .علل

موجود دین و دولت را در صورت صرفاً تعویض

جامعه و تحقق بخشیدن به برابری انسانها در

از خود بیگانگی – ارنست مندل)

افراد کنشگر و تطبیق قرائت خود شان از دین  ،با

محدودۀ قانون و دولتی که اساسش بر حفظ و دفاع

بعد از سقوط امارت اسالمی طالبان و پروژۀ

کمال میل می پذیرفتند.

از مالکیت خصوصی بنا نهاده شده است ،ممکن

دولت سازی غرب در افغانستان بر اقتضای

خصوصیت دیگر جنبش های مدنی در افغانستان،

نیست .سازش تناقض ها فقط می تواند زمینۀ تداوم

منافع دولت ،زمینۀ فعالیت فعالین"جامعۀ

تأکید بر الگوی رهبران جهادی مانند مزاری و مسعود

قدرت طبقات حاکم را میسر سازد" .جامعۀ

مدنی" زیر چتر دولت کرزی و غنی مهیا

بود .رهبرانی که جنایات شان در حافظۀ تاریخ

مدنی" با تضاد های سلیقه یی اش با نظام حاکم و

گردید .اما چون از متن مناسبات حاکم سر در

باقیست .آن ها تبارگرایی ارگ نشینان را برحق مورد

با افق دیدی که دارد ،پوتانسیل عظیمی دارد که در

نیاورده و بخشی از دکوراسیون دولت بود،

انتقاد قرار می دهند ،نه نفس تبار گرایی را .آنها علی

مقطعی از زمان ،خودش به سد بزرگی برای ایجاد

نمی توانست خصوصیات و خواسته های آنچه

الرغم اینکه می دانند کشتار مردم مشروعیتش را از

برابری میان انسانها تبدیل گردد.

۹

درحاشیۀ جدال بر سرِ شناسنامه هاى برقى
ح .بریالی
مقدمه

-

نگارش ویا ثبت کلمۀ افغان در کارت هاى

-

آیا استفاده از کلمۀ افغان در شناسنامه یا

شهروندان افغانستان ذکر کلمۀ افغان و دین و

کارت هویت الزم است ؟

مذهب در شناسنامه نه تنها اینکه عامل معرفى

چه استفاده های ابزارى از این مسأله

شهروندان نیست بلکه تا همین اکنون نیز زمینه ساز

وجود دارد؟

تصادمات ارتجاعى و صف آرائی هاى قومى

آیا مخالفینی که حاضرند تا مرز تجزیۀ

گردیده است.

مقررۀ تصویب شده از جانب پارلمان به یکى

افغانستان در این مسیر پیش بروند ،محق

دوم  :اما اشرف غنى و تیم کارى اش دوتا بهره

از مسأله هاى بحران زا در افغانستان مبدل

هستند ؟

بردارى اصلى را در قبال این اقدام مد نظر دارند.

آیا راه حل سوسیالیستیی براى حلو

نخست این که وى با عزم سیاسى آشکار

فصل این معضالت وجود دارد ؟

شوونیستى با پذیرش و نگارشِ واژۀ افغان در

هویت یا شناسنامه هاى برقى با صدور فرمان
تقنینی ازجانب اشرف غنى و کنار گذاشتن

شده و تمام شوونیستهاى عظمت طلب در
عقب آن سنگر گرفته و می خواهند صف

-

-

آرائی هاى گسترده ترى را زیر همین عنوان

اول  :در گام نخست باید یاد آورشد که داشتن

کارت هاى هویت یا شناسنامه هاى برقى ،زمینۀ

راه اندازى نمایند و افغانستانِ بحران زده را

هویت هاى کشورى و ملى و إلصاق آن به انسانها از

بحران و تصادم کثیف قومى را به فاز جدید و منفى

به عمق بیشتر بحران سوق دهند .حکومت از

کشفیات نظام هاى کثیف سرمایه داریست .اینها در

تر مساعد ساخت .این یک واقعیت انکار ناپذیر

همان آغاز به همان مفهوم بورژوایى اش نیز

حالیکه خود شان هیچ مرزی را برای تأ مین منافع

است که همه برآن واقف اند .اشرف غنى عامدانه

نه حکومت وحدت ملى بود و نه متمرکز!! و

شان لحاظ نکرده و به رسمیت نمی شناسند و همیشه

و قصداً و براى هدف ارتجاعى بقاى سیاسى اش،

با تفکر شوونیستى قومى از همان اول در

در پى تسخیر تمام بازارهاى اقتصادى میان جوامع

این بازى کثیف را به چنین مرحلۀ بحران ساز وارد

تالش بوده اند تا با استفاده از نفرت پراگنى

مختلفه هستند اما برعکس براى جلوگیرى از اتحاد

ساخت .وى با وجود این که مخالفت پارلمانِ

قومى به قدرت و عظمت سیاسى و حکومتى

مردمان زحمتکش و براى مشروعیت دادن به مظالم

پوشالى خود را در رد این تصمیم  ،نیز بر علیه خود

خود بیافزایند .این اگر از یک جانب ریشه

متعدد این نظام در پى کشف هویت هاى

داشت اما در حقیقت امر براى خشنودى

در تاریخ زعامت سیاسى شوونیستى قبلى

ناسیونالیستى و ملى هستند و بایجاد مرز هاى متعدد

شوونیستهایی که داعیۀ لوى افغانستان را در سر

افغانستان دارد که زمامداران اش معتقد

میان انسانها به نام هاى گوناگون پیوسته کنترول

دارند و هم در حاکمیت و خارج از حاکمیت

بودند که با نفرت از اقوام دیگر و تحکیم

دایمى حرکت و جا به جایی آنها را برنامه ریزی

هستند ،بخش وسیعى از جریان طالبان که برایشان

پایۀ هاى قوم خود ،میتوان به حاکمیت مشت

می کنند .برخى أسناد هویتى از جمله کارت هاى

پشتونوالى گاهى ارجح تر از قداست راه اسالمى

آهنین یا همان حکومت متمرکز قوى رسید،

هویت و یا شناسنامه ها و یا هم پاسپورت هاى

شان است ،حزب اسالمى حکمتیار که تا کنون در

از جانبى هم حلقه هاى شووینیستى دیگر نیز

مسافرتى اساسا همین جریان کنترول انسانها توسط

دفاع از غنى و حکومت وى بارها دیگران را به

دقیقا مانند اینها وحتى بدتر از آن با چسپیدن

حاکمیت هاى همان سرزمین ها را بیان می کند .اما

اخراج از افغانستان و کوچهاى اجبارى اخطار داده

به اسم و رسم های قوم گرایانه و تبلیغ

در همین حدود و چهارچوب بورژوایی نیز در

و خود نیز می خواهد سیماى جنایتکار اسالمى

شعارها خواستهای کاذب و دروغین مبنی بر

اکثریت جهانِ کنونى این أسناد فقط با درج اسم و

خود را با ماسک قوم و زبانِ مشخص مخفى سازد،

سعادتمند ساختن قوم مورد نظر خود و تأمین

نام خانواده گى  ،محل تولد و محل سکونت  ،از

و نیز به این بهانه یک ائتالف نانوشته واعالم نا شدۀ

عدالت هاى واهى می خواهند از احساسات

ذکر و تفتیش هاى بى موردتر مانند نوعیت دین و

قبلى را براى بقاى سیاسى خود و آماده سازى و

عدۀ بى خبر و احساساتى سوء استفاده نموده

مذهب  ،قوم وتبار ،رنگ و نژاد مبرا اند و به همان

گشودن راه پیروزى در انتخابات آیندۀ ریاست

و از این معرکه سود کالن سیاسى ببرند.

معیار هاى أولیه و الزمى شهروند در شناسنامه ها

جمهورى ،به توزیع شناسنامه هاى برقى با إلصاق

بسنده نموده اند .با همین دید ناظر از لحاظ معرفى

ادامه در صفحه ۱۷
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کاال سازی جسم زن از تبارزات نظام مزدی
زرقا فروغ
روابط انسانها بر اساس نیاز های متقابل شکل می

قضات و محاکمی که قرار است در مورد تجاوز بر زن

زمینه ساز إعمال زور بر زنان و تملک بر جسم زنان

گیرد ولی مالکیت خصوصی چنان بر انسانها اثر

قضاوت کنند اول از طرز پوشش ،وقت و زمان

گردیده و إعمال تجاوز جنسی را از بستر بر همسر

گذاشته است که تا به یک شی یا پدیده یی تملک

تجاوز(یعنی زنان نباید ناوقت شب بیرون از خانه باشند)و

گرفته تا کودکان روی جاده میسر میسازد.

نداشته باشد احساس خودی یا نزدیکی نمی کند.

چگونگی حالت زن یعنی زن مست بوده یا نه و یا خانم از

در افغانستان ویران شده از جنگ رقبای درگیر قدرت

با مستولی شدن مالکیت خصوصی بر جوامع انسانی

قبل با متجاوز رابطه داشته یا خیر پرسیده می شود ،و این

و پول جهانی ،تمام روابط انسانی تحت مدیریت

حتی احساسات و عواطف ساده و طبیعی انسان

خود می رساند که قربانی (کاال) خودش درینجا محرک

وکنترول دیکتاتوری مذهب ،سنت های قبیلوی و

کاالیی می شود ،جایگاه زنان به عنوان اولین برده

پنداشته شده و مجرم به اثبات برسد چون مرز های تعیین

خشونت جنگ و سلطه مافیای مواد مخدر مختل

گان تاریخ محدودۀ خانه تعریف شده وکانون

شده را عدول کرده است ،لذا خشونت و حمله و تجاوز

گردیده است و جامعۀ انسانی در خشونت و بحران به

خانوادۀ تک همسری هسته یی می شود که سلول

بر زن طبیعی انگاشته می شود.این امر در کتاب منشاء

سر می برد .تملک و بهره برداری جنسی به صورت

های انفرادی انقیاد زنان و فرزندان برده گان مرد

خانواده به روشنی بیان شده که( ،اخالقیات ریاکارانۀ

عریان اعمال می گردد .تجاوز جنسی از پدر و همسر

خانه را پی میریزد .اینجاست که اولین پایه های

بورژوایی و طبقاتی در واقع آنچه را برای زن بزرگترین

خانواده گرفته تا معلم و مال سر باز و قوماندان و هر نر

ستم جنسی و مرد ساالری بنا نهاده شده و استفاده

جنایت محسوب می کند و شدیدترین عواقب قانونی را

جامعه امکان پذیر است.

از وجود زن برخالف میل زن برای ارضای غرایض

دارا می باشد ،برای مرد امری افتخار آمیز محسوب می

زنان در افغانستان زشت ترین استبداد و دیکتاتوری

جنسی مرد ها مشروعیت کسب نموده و طبیعی

کند ،یاحداقل لکه ی ننگ اخالقی است که مرد با لذت

مردساالری را از سر میگذرانند ،قدرتهای

انگاشته می شود.

بر خود میپذیرد)* .

سرمایه داری حاکم بر افغانستان با هزار نیرنگ و فریب

در جامعۀ خشن و بسته و طبقاتی سرمایه داری

تجاوز جنسی امروز بیشتر از هر زمان دیگر تحت حاکمیت

آزادی بی ترکیب و ماالمال از نواقص را در افغانستان

آسایش و آرامش و مصوونیت افراد مونث جامعه

نظام های ارتجاعی و مذهبی و با باز تولید مرد ساالری

در مورد زنان دکته می کند .گاهی به نام روند قدرتمند

به صورت بالقوه و بالفعل توسط افراد مذکر سلب

کثرت یافته است ،این نظامها فرا دستی مردان بر زنان را با

سازی

ترکیب

می گردد ،درین نظام وارونه تصاحب  ،بهره

اصرار و تاکید انقیاد زنان در محدودۀ خانه و کنترول

فمینزم اسالمی و یا گروه های مدنی دفاع از حقوق زن

برداری واستثمار نورمالیزه می گردد .هر رابطه یی

خانواده به مثابۀ کانون اصلی جامعه به جای فرد با

در چارچوب قوانین اسالمی ظاهر میگردند .زنان در

در چوکات نظام سرمایه داری هر چند از ابتدا

فریبکاری و تبلیغات رسانه یی چهره یی وحشتناکی داده

افغانستان از هر طبقه و طیف نه تنها از آزادی اجتماعی

طبیعی باشد در سیر و تعامالت این سیستم کاالیی

است ،روزی نیست که خبری از تجاوز جنسی بر زنان و

و حق انتخاب محروم اند بلکه حتی از کوچک ترین

می گردد و رابطه بین زن و مرد نیز ازین امر مبرا

کودکان خورد سال درگوشه وکنار جهان پخش نگردد

آزادی فردی نیز برخوردار نیستند ،به گونۀ مثال می

نیست ،امیال انسانی از جمله میل جنسی کاالیی

لذا آشکارا به نظر می آید که این پدیدۀ شنیع در بین

توان از روال غنی بانوی اول کشور نام برد که اشرف

شده که برای ارضای این میل و به دست آوردن

هزاران معضالت دیگر اجتماعی

یکی ازبزرگترین

غنی زن ستیز به صورت عریان و بی توجه به حقوق

این کاال به خرید و فروش و حتی اعمال زور و

معضالت را تشکیل می دهد.

فردی و انسانی او ،حتی اسم او را از او گرفت و بی بی

فشار دست می یازند .حاکمیت مذهب و سنت به

از آنجاییکه نظام مزدی بهره برداری و تملک را از هر

گل خطابش کرد ،روال هم در مقابل قدرت و پول و

صورت کامالً غیر انسانی بر تشدید این فشار ها می

طریقی نورمالیزه کرده است ،و قوانین ساخته شدۀ این نظام

ارادۀ شوهر از تعلقات طبیعی و انتخاب فردی اش مثل

افزاید.

 ،آداب و رسوم و خرافات و مذهب و تمام روابط روبنایی

زادگاه و مذهب اش دست برداشت و به خواست شوهر

زن درین جا کاالیی است که شدیداً زیر کنترول

جامعه متاثر از زیر بنایی استثماری جامعه در خدمت مرد

خودش را پشتون و مسلمان خواند .چگونه می توان به

نظام حاکم در جامعه قرار دارد  ،از نشست و

ساالری و در مطیع سازی و فرمانبرداری زن تاکید دارند

پروژه توانمند سازی زنان روال اعتماد کرد در حالیکه

برخواست گرفته تا طرز پوشش و نوع سخن گفتن

لذا مردان از بستر زنا شویی تا دفاتر و محاکم و مدارس و

خودش مصونیت فردی ندارد.

با نزدیک ترین اقاربش زیر ذره بین است ،حتی

تمام ارکان جامعه دست برتر و آزادتر دارند که این خود

زنان

و

گاهی

هم

در

ادامه در صفحه ۱۴
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آزادی و حقوق زن در جامعۀ نا متجانس(بیداد

حتی در  ٢۴ساعت تنها یک عدد خیار صرف می

میکند از شانس کمتری در به دست آوردن حرفه

مذهب و سنت های پوسیده ،روابط اجتماعی

کنند ویا مدل های مشهور برای سرزنش اشتها به

و کار برخوردار بوده و یا بعضاً در محیط خانه یا

قبیلوی ،فریاد گروه های مدنی پست مدرنیست،

کار به تمسخر و تحقیر مواجه می گردد.

شرایط جنگ و وحشت ،جوالن مافیای مواد مخدر

اقدامات انضباطی که بدن ایدهآل زنانه از آن شکل

و فقر) افغانستان مملو از تناقضات بیشماری است .

می گیرد شیوۀ کاالیی شدن زن در جامعه طبقاتی

به طور مثال از یک جانب دولت اسالمی افغانستان

و مرد ساالر است و زنانی که از عملی کردن این

با قانون اساسی اسالمی که در بند بند آن تاکید بر

انضباط بنابر عواملی عاجز اند احساسِ نقص و

کاالیی شدن جسم زن ( تاکید بر سطر و پوشش و

کمبود می کنند که در بسا حاالت این زنان با

مقنعه و حجاب دارد ،و حبس زن در خانه )  ،گروه
های رنگارنگ اسالمی زیر نام طالب  ،داعش و

احساس خجالت از بدن شان حاشیه نشین و ایزوله

مجاهد روزی نیست که تراژیدی ایجاد نکنند.

می گردند .زنان فقیر و بی بضاعت که توان

محکمۀ صحرائی زنان توسط هر نر مسلمان در مأل

جراحی های گران قیمت ،و ورزش های

عام امکان پذیر است“ ،دولت وحدت ملی” به ارادۀ

مخصوص و اسباب آرایش مناسب را ندارند این

حامیانش با سهیم ساختن احزاب ارتجاعی مانند

زنان بیچاره احساس شرم مضاعفی را تحمل

حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار و
مذاکره و “صلح” با طالبان و باج دهی مادی و
سیاسی به آنها  ،آتش بس یکطرفه و صد ها
سناریوی دیگر ،در عمل بر تقویت مردساالری و
خشونت بیشتر علیه زنان کمک می کند.
انضباط جسمی در جوامع مرد ساالر و طبقاتی
پدیدۀ دیگریست که زنان و دختران طبق معیار های
تعیین شدۀ این نظام باید بدن شان را سایز و شکل

خوردن کاغذ تکافو می کنند؛ بسیاری از ورزشگاه

میکنند ،بار سنگینی را که این زنان فقیر تحمل

ها فقط مختص زنان هست .در این ورزش خانه ها

میکنند ،تنها فشار جسمی و روانی نیست که حتی

بخشهایی از بدن طبق خواست نظام مردساالری و

میتواند دلیل فحشا نیز در جامعه گردد.

جلب توجه مد رایج باز سازی و توانمند سازی می
شود .مشاوران بدن سازی میگویند که ورزشهای
خاصی برای شکل دادن به سینه و فرم دادن به اندامها
و کاهش چربی بدن زنان وجود دارد.

ستم بر زن در نظام طبقاتی سرمایه داری چون
شمشیر دو لبه است که یک لب آن فقط زنان و لبه
ای دیگر کارگران از هر دو جنسیت را هدف قرار
می دهد .ریشۀ ستم بر زنان طبقاتی بوده وادامۀ

دهند و تربیت کنند که زنان و دختران مشغول

پروژۀ ایجاد یک بدن بی عیب برای زنان تنها به بدن

ساخت بدنهایی با سایز مشخص که هدفشان

سازی ختم نمی گردد صورت باید بدون چین

نمایش اندام و حرکات مشخص است .اقداماتی که

چروک و لبها پف کرده باشد و حتی زنان باید کم

هدف آن بدن سازی برای نمایش و جلب توجه

تحرک و آرام باشند ،خالصه این که در جوامع

یک ظاهر تزیین شده است و ماهیت این انضباط

سرمایه داری فضایی که زنان در آن تنفس و فعالیت

دقیقن به سلطه افکار پدرساالرانه ربط می

کنند بسیار محدودتر ازفضای فعالیت مردان هست.

گیرد .زیرا شکل و ظاهر زنان در طول زمان و

فضای زن جایی نیست که او در آن بتواند هدفمند و

در میان فرهنگها ی مختلف همواره در تغییر

آزادانه خود را معرفی کند بلکه چاردیواری است که

بوده است .امروزه ،کسی عالقه ای به دیدن

احساس میکند در آن قرار داده شده و محدود شده

* "این پاسخی به فریاد اعتراض موعظهگران

بدن درشت و عضالتی ویا فربه زنان را ندارد.

است« .زنان بیبند و بار» این هنجارها را نقض

بیفرهنگ اخالق علیه جامعه کمونیستی زنان نیز هست.

مُد بدن فعلی زن ،یک بدن سخت با سینههای

میکنند .بیبند و باری آنان نه تنها در رفتارشان بلکه

اشتراکی بودن زنان رابطهای است کامال متعلق به

کوچک ،سرین بزرگ  ،اندام الغر و

در شکل حرفزدن ،و به عبارت دیگر ،در حرکات

استخوانی است .این امر زنان را وادار به تحمل

آزاد و راحت آنان است.

رژیم شدید غذایی  ،اراده های آهنین در

ظاهر آراستۀ یک زن می تواند به عنوان کارت ورود

کنترول و سرکوب اشتها که بدن آنان باید

یا پذیرش در محیط های اجتماعی و حرفه یی به

ضرورت به غذا را فراموش کند .بعضی از زنان

حساب آید  ،و اگر زنی این انضباط و آرایش را نقض

حیات آن نیز طبقاتی است .بورژوازی با ترویج
جنبش فمینیزم می خواهد مبارزات اساسی رهایی
زنان را به بیراهه بکشد .بنابر طبقاتی بودن ریشۀ ستم
بر زنان رهایی زنان فراتر از قوانین مدنی است و
پایان دادن به آن در گرو فعالیت و مبارزۀ
کمونیستی است .نقطۀ اصلی در این پیوند این است
که جنبش کمونیستی این ستم را طبقاتی میداند.

جامعهی بورژوایی و امروزه اساساً به شکل روسپیگری
درک می شود .اما روسپیگری در مالکیت خصوصی
ریشه دارد و همراه با سقوط آن ،آن سرنگون می شود.
بنابراین سازمان کمونیستی به جای ایجاد و ترویج
اشتراک زنان ،به آن پایان میدهد( ".اصول کمونیسم،
 ، MECWمجلد )6
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در پس پروژه آتش بس و صلح با طالبان
آتیال مهربان
در پی تالش مذاکرات "صلح" با طالبان و وعده

امپریالیستی میباشد .مذهب هیچگاه در تضاد با

الهی دانسته ،و صلح با طالبان را از زاویۀ منافع

دادن امتیازات ویژه به گروهی از وحشی ترین

مالکیت خصوصی و کسب سود و در اختیار داشتن و

خودش نه نتها خواست مردم که فراتر از آن

جنایتکاران جنگی ،اعالن آتش بس یک جانبه

یا تملک وسایل تولید نبوده بلکه با توسل به دین

خواست خداوند میداند.

از طرف اشرف غنی به"برادران ناراض طالب"

حفاظت از آن را وظیفۀ شرعی خود میداند .یکی از

محور استدالل رقبای سیاسی غنی را در ضدیت

اش که عالوه بر نگرش اعتقادی واحد ،وجوه

دالیل اصلی حامیان بین المللی دولت غنی در حمایت

با کشانیدن طالبان به قدرت ،هم دالیل

مشترک فراوان دیگری نیز با دولت پوشالی

از توافق "صلح" با طالبان از همین همسویی آب می-

ناسیونالیستی و تبارگرایانه تشکیل میدهد.

وحدت ملی دارند ،دیگر تعجبی را بر نمی

خورد .مزید بر آن استفاده سیاسی از پوتانسیل عظیم

استدالل جناح های مربوط به جمعیت اسالمی

انگیزد .اعالم آتش بس نیتجۀ منطقی پروسۀ

تخریبی نیروهای دینی که بنا بر اقتضای شرایط گاهی

که خود شان را نمایندۀ مردم تاجیک جا میزنند،

مناسبات جاری میان دولت ،حامیان بین المللی

با مارک طالب ،گاه با اسم داعش در سرحدات

مقاومت در برابر شوونیسم پشتون و پایان دادن

دولت و طالبان که فرایند پروژۀ رشد اسالم

شمالی ،شرقی و غربی افغانستان کار برد دارد،

به آن میباشد ،ولی در عمل چیزی فرا تر از

سیاسی کشورهای سرمایه داری است ،میباشد.

کماکان میتواند گزینۀ مطلوبی مخصوصاً برای امریکا

جاگزین کردن تبارگرایی پشتون ها با تبارگرایی

نظام سر مایهداری در رأس امریکا ،با شکست

در رقابت های بین المللی باشد.

تاجیک ها انجام نمیدهند .همانگونه که غنی

نظامی شوروی سابق در افغانستان به اصلی ترین

جنایات طالبان را نادیده گرفته و "افغان" بودن

هدفش دست یافت .امریکا در اوج قدرت طالبان

آنها را مقدم بر زشت ترین جنایات میداند،

رسماً اعالم کرد که با طالبان دشمنی ندارند .اگر

جناح جمعیت اسالمی هم با چشم پوشیدن از

برنامۀ حمله به مرکز تجاری امریکا و نا گذیری

جنایات رهبران جمعیت مانند احمد شاه مسعود،

ارایۀ پاسخ به افکار عمومی در آن جامعه نبود،

چشم پوشی کرده و علناً او و ربانی را رهبران

امریکا آمادۀ به رسمیت شناختن امارت اسالمی

شان اعالن کرده و پیاده شدن اهداف آنها را

طالبان بود .انتقال رهبران و نظامیان طالب ،در

هدف خود میدانند .از آنجا که اسالم و

جریان سقوط امارت اسالمی شان با هوا پیما های

تبارگرایی مخرج مشترک دیدگاه های هردو

نظامی به پاکستان ،در حافظۀ تاریخ باقیست .طی

جناح را تشکیل میدهد ،تشابهات آنها در

هفده سال اشغال نظامی افغانستان توسط ناتو و

در بازی قدرت در داخل افغانستان و ایجاد بحران

موضیعگیری هایشان چیزی عجیبی نیست .هر دو

پیاده شدن پروژۀ دولت در افغانستان ،هیچگاه

پس از بحران دیگری در دولت وحدت ملی ،پیوستن

جانب واژههای"صلح و آزادی" را به گروگان

ارادۀ سیاسی برای نابودی تروریسم طالب و

طالبان به دولت غنی ،میتواند تضمینی برای تداوم

گرفته و از حقانیت از قبل نهفته شده در آن

برچیدن بساط تحجر فکری فوق ارتجاعی نیرو

حاکمیت او باشد .درست همین منطق گلبدین

کلمات در معامالت سیاسی خود شان سوء

های اسالمی در افغانستان ،پاکستان ،کشور های

حکمتیار را که در جنایت دست کمی از طالبان

استفاده میکنند .صلح در قاموس دولت و

عربی و شاخ افریقا ،وجود نداشته است .دلیل این

ندارد ،در پهلوی دولت قرار داد .به همین دلیل غنی

اپوزیسیون که خود در دولت سهیم اند ،فقط در

مسأله که بارها در نشرات ما بازتاب یافته است،

و تیم مربوطش در ارگ ،مانند سلسفش کرزی،

قدرت ماندن آنها معنی میدهد .در حالی که

خیلی روشن است .کنترول اذهان آحاد جامعه

هیچگاه طالبان را علی الرغم جنایات متعددی که

صلح تنها نبودن جنگ گرم نیست .صلحی که به

توسط مذهب و تحمیل از خود بیگانهگی یکی

مرتکب شده اند ،نه فقط دشمن نمیداند که با استفاده

قیمت سلب آزادی نیمی از جامعه که زنان

از نیاز های اساسی تداوم قدرت نیروهای

از ادبیات دینی ،کشتار مردم توسط طالبان را ارادۀ

ادامه در صفحه ۱۶
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هستند ،تمام گردد ،با هیچ معیاری نمیتواند

بگنجانند .بخشی از جریان های چپ با نشخوار کردن

صلح باشد .صلح صرفاً خفه شدن صدای

تیوری تضاد عمده ،طالبان را در صف نیرو های

اسلحه و انفجار نیست .آنچه صلح را ارزشمند

استقالل طلب و ضد امپریالیست جا داده و استقالل را

میسازد ،این است که بتواند امنیت بیاورد.

در اولویت قرار میدهند .آنها در این ادعای شان تا

انسانها بتوانند به انجام آنچه که دوست ندارند،

آنجا پیش میروند که در اعالمیۀ شان به مناسبت روز

نه بگویند .حق انتخاب داشته باشند ،حق اظهار

جهانی کارگر ،مدعی میگردند که نصف افغانستان

نظر داشته باشند.

از استعمار امپریالیست ها آزاد شده است و اشارۀ شان

آتش بس سه روزۀ طالبان که "تفقدی" بود از

به مناطق روستایی تحت نفوذ طالبان است.

جانب نظامیان پاکستان جهت کشته شدن

به باور ما هرچند که دیدگاه شوونیستی "پشتون

موالنا فضل اهلل رهبر تحریک طالبان پاکستان

والی" در مسأله صلح با طالبان نقش مهمی را بازی

در افغانستان ،حد اقل دو مورد دیگر را که

میکند ،اما با تسلط طالبان بر مناطق پشتون نشین با

همزمان هم کومیک بود و هم تراژیک به

ظرفیت عظیم ضد انسانی یی که این نیروی ارتجاعی دارد

نمایش گذاشت.

 ،مبرهن است که در دراز مدت مردم آن مناطق بازندۀ

مورد اول عینیت یافتن این گفتۀ مارکس که

اصلی این سیاست هستند .چون تفکرات عصر حجری

مذهب در رکاب طبقات فرادست تحقق افسانۀ

طالبان سد جدی یی را برای دگرگونی وضع معیشت آنها

موجود در خیال انسانهاست ،را در سلفی
گرفتن و استقبال عده یی از مردم از طالبان
متجلی ساخت.
مورد دوم خفقان گروه های مدنی "مدافع"
حقوق زنان و بعضی از جریانات چپ در

ایجاد مینماید.
ارسال نیروهای نظامی از کشورهای عربی به افغانستان ،بی
تردید جبهۀ جدید جنگ نیابتی دیگری را میان کشورهای
عربی و ایران می گشاید که نکبت بیشتری را بر مردم در
افغانستان تحمیل مینماید .با توجه به نقش مخرب دین چه
در هیأت طالبان یا دیگر گروه های جهادی و ناسیونالیست

پروسۀ صلح و آتش بس با طالبان بود که ناشی

در طول چندین دهه جنگ ،با قاطعیت میتوان گفت که

از ماهیت آنها میباشد .گروه اول ،یعنی

افشای ماهیت این دو پدیدۀ زشت در فوریت قرار گرفته

فعالین گروه های مدنی علی الرغم سر و صدا

و راهگشای یک مبارزۀ تمام عیار طبقاتی در برابر نظام

ها و انتقادات شان از دولت ،فقط میتوانند در

سرمایهداری که مسؤول درجه اول رشد پروژۀ ناسیونالیسم

سایۀ موجودیت همان دولت امکان حضور

و دین است ،میباشد.

داشته باشند .به این دلیل صرفاً به اصالح امور
در "دموکراسی نو پا – در باور آنها" مشغول
بوده و نمیتوانند ایجاد تغییر را در برنامۀ شان

با آنها که باالی دیوار نشستهاند
سید علی صالحی

نان از سفره و کلمه از کتاب،
چراغ از خانه و شکوفه از انار،
آب از پیاله و پروانه از پسین،
ترانه از کودک و تبسم از لبانمان گرفتهاید،
با رویاهامان چه میکنید!
ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید...
دروغ میگویید که این کوچه ،بن بست و
آن کبوتر پر بسته ،بی آسمان و
صبوری ستاره بی سرانجام است.
ما گهواره به دوش از خوف خندق و
از رود زمهریر خواهیم گذشت.
ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار
هنوز عالیمی عریان از عطر عالقه و
آواز نور و کرانهی ارغوان باقی ست.
سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم
پردههای پوسیدهی پر سئوال را کنار میزنیم
پنجره تا پنجره  ...مردمان را خبر میدهیم
که آن سوی سایه سار این همه دیوار
باغی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و
نم نم روشن باران باقی ست.
ستاره از آسمان و باران از ابر،
دیده از دریا و زمزمه از خیال،
کبوتر از کوچه و ماه از مغازله،
رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفتهاید،
با رویاهامان چه میکنید؟
ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید...
دروغ میگویید که فانوس خانه شکسته و
کبریت حادثه خاموش و
مردمان در خواب گریهاند.
ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار،
روزنی روشن از رویای شب تاب و ستاره
روییده است.
سرانجام روزی از همین روزها
دیده بانان بوسه و رازداران دریا میآیند
خبر از کشف کرانه ی ارغوان و
آواز نور و عطر عالقه میآورند.
حاال بگو که فرض
سایه از درخت و ری را از من،
خواب از مسافر و ری را از تو،
بوسه از باران و ری را از ما،
ریشه از خاک و غنچه از چراغ نرگس گرفتهاید،
با رویاهامان چه میکنید!؟

۹
کلمۀ افغان برای همه إقدام نموده و موج

قومى حتى تا مرز خواست جدایی اقوام و سرزمین

انسان قرار داشته و جز کوچک ساختن مقام انسان

جدید بحران را رقم زِد و به این ترتیب عمداً

ها  ،تغیر نام و إیجاد کشورى به نام خراسان وغیره

و بالتبع برترى خواهى وعظمت طلبى مخترعین

با اتخاذ چنین یک اقدام غیر مدنى چشمهاى

مى میکوبند .اینها نیز به غلط و عمدى راه حل

آن هدف دیگری ندارند .سوسیالیتها باور دارند

خود را به یکى از شفاف ترین تعریف های

معضل هاى اقتصادى  ،امنیتى و سیاسى را پاى تقسیم

که هیچ هویت ملى و قومى و قبیله وى و همراه با

هویت شهروندى در افغانستان بست.

سرزمین و أقوام و تبار ها مى ریزند و تمام مشکالتِ

آن هیچ شکلى از هویت مذهبى تمثیل کنندۀ

ثانیاً این که وى می خواهد توجه عمومى

تا کنونى در تمام عرصه هاى سیاسى نظامى و

ماهیت واقعى جایگاه و فضلیت انسانى نیست.

مردم را از مدیریت و رهبرى ناکام امورِ در

اقتصادى را به افغان بودن و نبودن حواله می کنند.

کارگران و زحمتکشان افغانستان که اکثریت

تمام قدمه ها و مشهور شدن افغانستان به حیث

تا همینجا هم درج ساختن ابزار هویتى به نام افغان

مطلق آن جامعه را می سازند هویت قومی و قبیله

فاسد ترین دولت در جهان  ،عروج نارضایتى

و برعکس درج نساختن آن ضمن ایجاد بحران و

وی یا مذهبی ندارند .ما عقیده داریم که اگر

مردم و ایجاد فاصلۀ عمیق طبقاتى میان یک

صف آرایی هاى جاه طلبانه  ،شووینیست و

صالحیت و آزادى انسان و شهروند افغانستان به

أقلیت فاسد بنام دولتمندان ،اراکین معتبر

سکتاریست هاى قومى را به جامعه بدرستى معرفى

خودش برگردد و بتواند به صورت تمام وکمال

دستگاه حاکمیت و تبانى آنها با ناتو و به

و نشان داد که اینها با تمام نیرو وامکانات می

از هرگونه هویت تقلبى أعم از ملى و قومى و

همین منوال شیوع مدحش بیکارى  ،اعتیاد به

خواهند واقعا جامعه را به مسیر یک بحران عمیق تر

مذهبى و جنسى و شغلى و حتى صنفى آزاد باشد

مواد مخدر وغیره مسایل و معضالت اساسی

بکشانند.

؛ آن گاه درد اساسى و محنت و رنج تاریخى آنها

و بنیادی جامعه به کانون هاى فرعى مشغولیت

چهارم  :آیا راه حل سوسیالیستى براى این مسائل

پایان خواهد یافت .این یک آرمان واهی و مدینۀ

همگانى سوق دهد.

وجود دارد؟

فاضله نبوده بلکه حتى در همین جوامع کنونى و

سوم  :ایا مخالفینى که الى تجزیه وجدایی

درک انسانى و سوسیالیستى مسأله  ،این حقیقت تلخ

رژیم هاى متعارف بورژوازى نیز می تواند بدست

افغانستان می خواهند در مورد این مشکل

را واضح مى سازد که کشف این هویت ها و به

آید .ارتجاع قومى در افغانستان چه در قدرت و

پیش بروند و  ...محق اند؟

جان هم انداختن انسانها از آدرس آنها زیر نام هاى

چه در به اصطالح اپوزیسون وقتى عشق خود را

گذشته از اینکه مخالفان این اقدام ،به دسته

مختلف و طى تاریخ روا داشتن شنیع ترین ستم ها

به هویت ها یی به نام افغان یا پشتون یا تاجیک

هاى چند گانه تقسیم می شوند اما یکى از

بر بخش های وسیعی از مردم  ،یکى از شیوه های

اعالم می کنند در حقیقت امر می خواهند هویت

جناح هاى اصلى یی که گویا اساسا منتظر

حاکمیت کثیف همین سیستم طبقاتى است .اینها

طبقاتی انسانها را در حاشیه قرار دهند و جنبشهای

چنین فرصتى بوده و قهرمانانِ به اصطالح

چیزى به نام هویت ملى کشف نمودند تا انسانهاى

آزادیخواهانه در افغانستان را سرکوب نمایند

ملى شانرا حبیب اهلل کلکانی  ،برهان الدین

این سرزمین را تحت نامهایی چون افغان  ،تاجیک ،

.زنده گى و واقعیت نشان داده که این خود مردم

ربانى و احمدشاه مسعود مى سازد  ،چنان

پشتون  ،هزاره  ،ازبیک و غیره به جان هم بیندازد.

اند که از این نفرت پراگنى هاى قومى دوطرفه

لگام گسیخته وارد معرکه شده اند که حتى

ساختِ چنین ترکیب هاى ناسیونالیستى قومى و

ضرر دیده اند و مى بینند .مردم را مشغول این

از اعالم علنی آماده گى ریختن خون و جنگ

استفاده از آنها به نام هویت ملى توسط رهبران و

بازى هاى کثیف ساخته اند تا نیایند یخن دولت

مسلحانه نیز دریغ نمى کنند .اینها نیز که یک

لیدرا ن شیاد و عوام فریب  ،توسط طبقات حاکم ،

و سیستم را بگیرند که چرا کار ایجاد نمیکند ؟

سر شان تشکیل دهندۀ همین حاکمیت

هرزمانیکه معضل کمبود قدرت و یا خواست تمرکز

چرا بدترین فرهنگ فساد حاکم است ؟ چرا

پوشالى است و چون نمی توانند بدیل واقعى

بیشترِ قدرت براى شان پیش آمده به حربه یا سالح

اسالم طالبى تقویت میشود ؟ چرا امنیت تأمین

عدالت خواهى و برابرى خواهى و فى

ایجاد لوى افغانستان  ،امپراطورى قدیم و یا اخیراً هم

نمی شود ؟ چرا هزاران نیروى جوان به امید دست

المجموع جاگزین بهترى براى یک اقتصادِ

خراسان به کار گرفته شده و به دروغ سعادت ملت

یابى به یک زنده گى بهتر افغانستان را ترک می

پیشرفته و رفاه همگانى بدهند  ،به خاطر بقا

و یا ذلت ملت را در پس آن پیوند داده اند.

کنند.

وسهم خواهى بیشتر از قدرت پیوسته به نام

سوسیالیست ها به تقسیم افراد بر مبنای نژاد ،رنگ،

 -کارت هاى هویت در همۀ دنیا از ثبت

هویت قومى مردم  ،مانند رقیبان شان ظاهر

جنس و تعلق جغرافیایی باور ندارند و تمام هویت

مشخصات قومى ودینى ومذهبى عارى اند بِنَا

شده و هرچه بلندتر بر طبل نفرت پراگنى

ها غیر از هویت انسان بود انسان در تقابل با انسانیتِ

براین تذکره ها ویا کارت های هویت باید باهمین
ادامه در صفحه ۱٩

۹

نگاهی گذرا به آتش بس میان دولت و طالبان
ح .بریالی
درحقیقت  ۱۷سال است که علیه طالب اتش بس

جنگ و سیاست و چه مانور ها در سایر عرصه ها عبارت

یگانه است .همکاسه شدن با نیروی ارتجاعی طالب و

جاریست ،اعالم آتش بسِ رسمی از جانب دولت

است از صدمه نزدن به تروریسم طالبی و حفظ روبنای

تمامی ارتجاع مذهبی در حقیقت تقویت و هم کاسه

«وحدت ملی» و استقبال آن توسط طالبان در روز

ارتجاعی ایکه در آن زمینه برای دوام حیات و فربه شدن

شدنِ یک ضلع نظام سرمایه در افغانستان را به نمایش

های عید به برخی از عیان ترین تفاهم های نانوشته

تمامی دارودسته های مذهبی مساعد باشد .خطابِ

می گذارد که مجری آن نه لیبرالیسم افغانی متکی به

ولی واقعی میان حاکمیتِ کنونی و نیروهایی به نام

(برادران ناراضی ) یا ( طالبان افغانهای ما اند) یا (مخالفین

غرب ،بلکه نیروی فوق ارتجاعی مذهب و قومیت

طالبان وسطح پایین شعور سیاسی و دیپلوماسی،

مسلح) یا (اپوزیسیون ) و سایر القاب و صفات به طالبان

است.

میان عوام الناس را به نمایش گذاشت.

در حقیقت بیان همین محتوای نزدیک یا شریکِ حاکمیت

به باور سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان هر

گذشته از اینکه هر آتش بسی در هرنقطه یی از

با طالبان را بیان می کند و نشان میدهد که هیچ پیمانه

صلح ارتجاعی ایکه نیروی فعال و تصمیم گیرندۀ آن

میدانهای جنگ میان نیروهای متخاصم به حیث

تروریسمی یا هیچ مقیاس شناعتی و یا هم هیچ مقدار

قطع موقت جنگ و جنایت و تجاوز شناخته می

بربریتی هم نمیتواند طالبان را ناامید از آیندۀ سیاسی نماید

دولت پوشالی کنونی و تروریسم طالب با ارتجاع

شود و زمینه را برای گفتگو های ریشه یی تر و

و یا جایگاه و جوالنگاه آنها را در آیندۀ معاملۀ قدرت و

رسیدن به آتش بسِ دراز مدت یا قطع دایمی

حضور سیاسی در قلمرو حاکمیت زیر سوال ببرد .این فضا

جنگ هموار می کند و افغانستان نیز نمی تواند

سازی برای امحای آدرس و نشانی دشمن آشکار مردم

جدا از یک چنین تصویر وشکل مسأله باشد ،اما

افغانستان و توهم اینکه طالب دشمن نیست ،به طالب از

حکومت های دست نشانده و مزدور می توانند هم با

واقعیت های سیاسی و تعریف مخالفت ها و

جانب دولت های دست نشانده در این  ۱۷سال روی

تروریسم اسالمی تعیین تکلیف کنند و هم میتوانند

مخاصمت ها و همچنان تبانی ها و همسویی های

کاراکتر جنگ زده و گیر مانده در باتالق جنگ و ناامیدیِ

صلح و سعادت انسانی و با افتخار را نوید بخش باشند.

دو طرفِ درگیر  ،چیز دیگری را نشان میدهد.

عده یی از عوام الناس نیز بی تاثیر نبوده که ما نمونه هایش

طی هفده سال اشغال افغانستان توسط ناتو و در

را در گرفتن عکسهای یادگاری و سلفی های مشترک

راس امریکا و ایجاد ارتش مزدور برای حفظ و

عده یی از آدمها با طالبان در کابل و شهرهای دیگر

صیانت دستاورد های این اشغال ،نه تنها هیچگاه

مشاهده کردیم.

ارادۀ سیاسی برای نابودی تروریسم طالب ،برچیدن

انفعال همیشه گی دولت پوشالی در برابر نیروی

بساط تحجرِ فوق ارتجاعی مافیا یی اسالمی نه نزد

طالب پیام آشکاری است به تمام نیروهای آزادیخواه به

امریکا و شرکایش و نه هم دولتهای دست نشانده

خصوص زنان وجوانان و آن اینکه ماهیت دو طرف آتش

وجود نداشته بلکه هرچه بود و هست چه در قلمرو

بس چه در شرایط جنگی و یا هم صلح احتمالی یکی و

اسالمی باشد ،هیچ گونه ضمانتی برای سعادت و آزادی
واقعی مردم افغانستان ندارد و نخواهد داشت .مردم
آزاده و متنفر از همۀ ارتجاع قومی و مذهبی و بیزار از

۹
طرف را افشا و راه درست را آشکار سازند.
سوسیالیست ها مقام انسانى و باشرف انسان را به
تمام معنى هاى داده شده و فرضى ایکه ارتجاع
سرمایه و مذهب و ناسیونالیسم کو ر به انسان داده
اند برعکس بدور از همۀ تفاوت هاى شکلى و
افغانستان

های شان بیش از  ۱۴روز اعتصاب کردند .آنها در

طى ماه مى که مصادف بود به بزرگداشت از

چهاردهمین روز اعتصاب خود ،دست به راهپیمایی

روز همبسته گى جهانى کارگران جهان،
دولت اشرف غنى بر« اتحادیهء ملی کارگران»
در کابل یورش برده و خواسته است تا مالکیت
های شخصی متعددِ این اتحادیه را که در
زمانهای قبلی آنهم به قول مسوولین اتحادیه با
پول حق العضویت های اعضای اتحادیه
خریداری شده است  ،غصب نماید  .باانکه

بزرگ زدند و شعارهایی چون  :کارگر می میرد ذلت
نمی پزیرد ؛ دشمن مان همینجاست دروغ میگن
امریکاست ؛ سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
؛ نمایندۀ بی عرضه نمیخواهیم نمیخواهیم ؛ و ...را
فریاد می زدند.
 کارگران بازنشستۀ شرکت نیشکر هفت تپه برایسومین روز متوالی تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

ماهیت همکاری این اتحادیه به لحاظ زرد

پرداخت حقوق سه ماهه معوقه ،حصول چکهای که

بودن اش و به تبع آن روحیهء آشتی طبقاتی

ادامه در صفحه ۵

اش میان کارگر و سرمایدار به هیچ کس پنهان
نیست و از همین منظرِ بی عرضه گی ،حتی

ادامه از صفحه ۱۷

هویتى قالبى ایکه به آنها اتهام زده شده است،
تصویر و تعریف می کنند و به مردم فراخوانِ می
دهند که فریبِ زرنگی ها و شیادی های نخبه هاى
سیاسى را که به نام قوم و ملیت و منطقه سرمایه
گذارى می کنند ،نخورند و علیه آن به پا خیزند.
ادامااااااااااااااااااااااه از صاااااااااااااااااااااافحه ٩
حرمااات و مقاااام انساااانی اش را از دسااات مااای
دهااد و تباادیل ماای شااود بااه یااک شاای .طبقااۀ
کااارگر باارای بهبااود زنااده گاای و تحمیاال هرچااه
بیشااتر رفاارم بااه نفااع خااودش ناااگزیر از مبااارزه بااا
بااورژوازی و دولااتش اساات .جنبشاای کااه حاصاال
وحاادت و سااازمانیابی کاااارگران ماازدی اسااات
مااای تواناااد تحقاااق مطالباااات و خواسااات هاااای

کارگرانِ افغانستان آدرس انرا به آسانی نمی

مشخصه توزیع شود .یعنى اسم ،محل تولد ،تاریخ

برحااق تااودۀ زحمااتکش را ضاامانت کنااد و باارای

توانند بیابند ،اما با اینهم این یورش دولت

تولد وکشورى به نام افغانستان و بس.

خالصاای و رهااایی از بالیااا و نکباات هااای نظااام

اشرف غنی وعبداله را همگان در افغانستان

 -به نظر ما هر آن کسی که پشت قوم و تبار معین

کنااونی بایااد و الزم اساات کااه متحااد ،منضاابط و

محکوم کردند.

پنهان می شود و از آن سنگر سیاسى ساخته و مى

یکپارچه عمل نماید.

 قرار معلومات بدست آمده از انترنت ،جمعیاز فعاالن سیاسی در کابل دست به تاسیس و
ایجاد نهادی به نام «کمیتهء اقدام کارگری» زده
اند و نشریه یی را به نام گاهنامۀ «کارگر پیشتاز»
انتشار داده اند .هیات تحریریۀ سوسیالیسم
کارگری به سهم خود ورود چنین جمع و اقدام
سیاسی را در دنیای مبارزه علیه نابرابری ها و
توسعۀ صف چپ در جامعه شاد باش گفته
برای این دوستان کامیابی مزید خواهان است.
إیران
 کارگران گروه ملى فوالد در مقابلاستانداری اهواز به خاطر نپرداختن دستمزد

سازد به حیث دشمن انسانیت و مدنیت شناسایی
گردد زیرا نمونۀ بارز این دشمنى ها  ،ملوک
الطوائفى هاى استخوان سوزِ مجاهدى -قومى در
دهۀ نود در افغانستان هنوز زنده است که بخش
بزرگى از داد وستد هاى کنونى قومى و تبارى نیز
ریشه در آن دارد.
مردم افغانستان در تذکره ها و یا کارت هاى هویت
خود ضرورت به مشخص ساختن هیچ نشانۀ قومى و
مذهبى وخانواده گى ندارند و باید متحدانه علیه
تمام رهبران کثیفى که به نام دفاع از کلمۀ افغان و
یا ضدیت با کلمۀ افغان سرمایه گذارى می کنند و
انسانهاى افغانستان را به جانِ همدیگر مى اندازند،
ایستاده شوند .تمام نیرو هاى متمدن و آزادیخواه در
قبال این بازى کثیف باید نیات شوم شوونیستهاى دو

به پیش به سوی سازمانیابی و تشکل یابی کارگران!
اول می روز همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر
فرخنده باد!

۹

اول ماه می به سوی نان ،صلح ،آزادی!
بحران اقتصادی و فاصله عمیق طبقاتی مرزها را در
نوردیده و دنیا را به ورطهی نابودی کشانیده است.
در قرن  ٢۱که رشد تکنولوژی ،صنعت و ارتباطات
حد و مرز نمی شناسد میلیاردها کارگر و مردم
زحمتکش حتی از ابتدایی ترین امکانات نیز

افروختن جنگ ها به بهانه های مذهبی،

در چشم انداز نمی بینند .باعث همۀ این شرایط

ناسیونالیستی ،قومی ،حمایت از “دمکراسی”،

اسفناک وضعیتی است که حاکمان و نیروهای

حمایت از دولت های متحد و … انجام می شود

بغایت ارتجاعی ایجاد کرده اند .قدرت های

که هیچ نفعی برای کارگران و مردم ندارد و تنها

امپریالیستی با بازوی نظامی ناتو سال ها است که در

باعث خانه خرابی و فالکت بیشتر آنها می شود

افغانستان النه کرده اند و نتیجهی حضور راهزنانۀ
شان جز فقر گسترده ،کشتار غیر نظامیان و هزینه

محرومند و برای گذران زنده گی با مشکالت

در ایران جنبش اعتراضی دی ماه  ۹۶با مطالبه ی نان

جدی روبرو هستند .کاپیتالیسم گندیده گی و

و آزادی نشان داد که راه حل دیگری وجود دارد.

پوسیده گی خود را هیچ گاه تا این حد نشان نداده

کارگران و زحمتکشان دیگر نه توهمی به اصالح

بود و بنبست و بیافقی این مناسبات و روابط بیشتر

طلبان حکومتی دارند و نه به بهانه ی اسالم حاضر

از قبل برای توده های وسیعی از مردم آشکار شده

به تمکین می شوند .آنها از هر دوی این موانع

اکنون در افغانستان بیکاری و فقر بیداد می کند و

است .طوالنی ترین بحران اقتصادی جهان که از

تاریخی عبور کرده اند و منفعت خود را دنبال می

قدرت حاکمه برای مهار خشم مردم ،آنها را به

سال  ٢۰۰۸شروع شد همچنان ادامه دارد و فشار

کنند .بحران چند الیه ساختاری و حکومتی معاش

اجتماعات قومی و مذهبی و … تقسیم کرده و

بیکاری ،نداری و فقر ناشی از بحران را به دوش

کارگران را چند مرتبه به زیر خط ققر رانده است.

نمایندگان ارتجاعی را از این راه به میدان آورده اند

طبقه کارگر گذاشته اند تا سرمایه های خود را حفظ

سوسیالیست ها و جناح چپ جنبش کارگری با

تا هر چه بیشتر بتوانند منافع عمومی کارگران و مردم

کنند .در جریان بحران وسیع و طوالنی اقتصادی

وجود تمام سرکوب ها بیش از پیش صفوف خود

را پرده پوشی کنند.

قدرت های امپریالیستی و منطقه ای برای نجات با

را متشکل کرده اند و هر روز امید به اینکه در آینده

سیاست میلیتاریستی در تالش برای کسب بازار

سیاسی ایران نقش تعیین کننده ایفا کنند ،بیشتر می

جدید و یا حفظ آن و یا کسب موقعیت های برتر به

شود .جنبش زنان و جنبش دانشجویی و رفع ستم

جنگ های مستقیم و نیابتی روی آورده اند و میلیون

ملی جان تازه ای گرفته و با اتحاد با طبقه کارگر

ها نفر را کشتند و زخمی کردند و یا با خانه خرابی

می توانند سرنوشت سیاسی جامعه را به نفع توده ها

آنها را آواره و در معرض درد و رنج مضاعفی قرار

رقم بزنند

داده اند .منفعت طلبی قدرت های سرمایه داری نه
تنها حد ومرز نمی شناسد بلکه پایان ناپذیر است.
خاور میانه در این بین بیش از همه در معرض جنگ
و فجایع انسانی قرار گرفته است .جنگ در سوریه،
عراق ،یمن ،افغانستان و … در چند سال گذشته
هزاران قربانی گرفته و لطمات جبران ناپذیری به
مردم زده است .در بیشتر کشورهایی که از مصیبت
جنگ در امان مانده اند  ،دولت های سرمایه داری
حاکم چنان فقر ،محنت و شرایط سیاسی و اجتماعی
ایجاد کرده اند که دست کمی از جنگ ندارد.
ایران و ترکیه نمونه هایی از این دست هستند .بر

های سرسام آور نظامی برای مردم افغانستان نبوده
است .آنها تنها به دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی
خود هستند و دردی از مردم دوا نمی کنند.

ما سوسیالیست ها بخش تفکیک ناپذیری از طبقۀ
کارگر جهانی هستیم .ما انترناسیونالیست و طرقدار
نان صلح و آزادی برای همه بدون در نظر داشتن
ملیت ،مذهب ،نژاد ،قومیت ،جنسیت و … هستیم؛
ما سوسیالیست های افغانستان و ایران همۀ کارگران
جهان و بخصوص کارگران و مردم خاور میانه را به

در افغانستان حکومت فاسد باعث بیکاری وسیع در

مبارزه برای کسب نان ،صلح و آزادی دعوت می

میان کارگران و مردم شده و هیچ راه حلی برای

کنیم .کارگران افغانستان و ایران پیوندهای قوی و

بهبود وضعیت اقتصادی ندارد .میلیون ها کارگر و

در هم تنیده ای دارند .میلیون ها کارگر مهاجر

جوانان جامعه راهی دیگر کشورها می شوند تا

متولد افغانستان اکنون سال های متمادی است که

بتوانند مأمن امنی بیابند و گذران زندگی کنند.

در ایران با خانواده های خود کار و زندگی می کنند

جنگ فرسایشی فقط به دلیل عدم توانایی حکومت

و به همین اعتبار نه تنها از زاویۀ انترناسیونالیستی

فاسد نیست که ادامه دارد ،بلکه شرایط اقتصادی و

باهم هم سرنوشتند ،بلکه با توجه به ویژگی های

اجتماعی که حاکمان و حامیان شان باعث ایجاد آن

اجتماعی آنها بیش از همه می توانند در مقابل

هستند نیروهای ارتجاعی را بازتولید می کند .افراد

سرمایه داری متحدانه عمل کنند و ستم مضاعفی که

مستاصل و نا آگاه راه حلی جز آواره گی و یا

بر کارگران افغانستانی در ایران می شود را کنار

پیوستن به نیروهای ارتجاعی چون طالبان و … را

بزنند.

ادامه در صفحه ۲۱

۹
دارد .هایچ نیاروی دیگاری قااادر باه بار اناادازی

در رهاااایی میلیاردهاااا انساااان از فقااار ،گرسااانگی،

بنیاادی ایاان هماه نااابرابری ،فقار ،نااا امنای ،عاادم

حقااارت ،باای ساارپناهی ،نکباات جنااگ ،باای امنیتاای،

رفاااااه ،بیکاااااری ،اعتیاااااد وغیااااره مصااااایب

اعتیاااد ،باای افقاای جامعااه و باای مفهااومی زنااده گاای

اجتماااعی نیساات؛ هاار الترناااتیف و باادیلی بااه

می دانند.

جاااز اتحااااد ،یاااک پارچاااه گااای ،تحااازب و

اول ماه می روز جهانی کارگر ،کارگران در اقسا
نقاط جهان به میدان می آیند و سرمایه داری را به
مبارزه می طلبند و منفعت و خواست های طبقاتی
خودشان را دنبال می کنند .روز کارگر روز

سااازمان سوسیالیساات هااای کااارگری بااه عنااوان

همبستگی و اتحاد جهانی برای پیشروی به سوی

بخااش آگاااه جناابش طبقااۀ کااارگر در افغانسااتان،

سوسیالیسم یعنی تامین نان و آزادی است .در روز

در ایاان مبااارزه از همااۀ کااارگران و فعااالین پیشاارو

جهانی کارگر ،کارگران و سوسیالیست های

کااارگری در سراساار کشااور ماای خواهااد کااه هاار

افغانستان و ایران و به طور مشخص سازمان

چاه متحاد تار و منضابط تار باه پار پاایی جشاان روز

سوسیالیست های کارگری افغانستان و اتحاد

بااا درک ایاان مهاام سااازمان سوسیالیساات هااای

بااین المللاای کااارگر رفتااه و بااا افشااای همااۀ عواماال

سوسیالیستی کارگری اتحاد و همبستگی خود را

کااارگری افغانسااتان بااه عنااوان یااک تشااکل

انقیاااد کاااارگران عناااان کاااار را از کاااف اتحادیاااه

برای تامین نان ،صلح و ازادی اعالم می کنند .روز

کااارگری در کشااور کااه محااک تمااام فعالیاات

هااای زرد دولتاای و نیمااه دولتاای بگیرنااد و ساااحه را

جهانی کارگر در سراسر جهان هر روز جایگاه

هاااایش مناااافع عماااومی طبقاااۀ کاااارگر اسااات،

هرچاااه بیشاااتر بااار باااورژوازی و دار و دساااته اش

مهمتری در عرصه مبارزه طبقاتی می یابد و ما نیز

وقفه ناپاذیر بارای متشاکل کاردن جنابش طبقاۀ

تنگ تر سازند .باه پایش باه ساوی برگازاری هرچاه

به نوبهی خود در تالش برای برگزاری هر چه با

کااارگر کااه سوسیالیساام مشخصااۀ غریضاای آن

بااا شااکوه تاار جشاان اول ماای روز بااین المللاای طبقااه

شکوهتر آن هستیم.

اسااات ،حاااول یاااک برناماااۀ کاااارگری بااارای

کارگر!

ساااازمان یاااابی طبقاااۀ کاااارگر بااارای بدسااات
آوردن قاادرت سیاساای جهاات تغییاار اساساای و
بنیااادی وضااعیت اجتماااعی خاکسااتری و ساایاه
است.

رسااایدن باااه جامعاااۀ سوسیالیساااتی و رهاااایی از
کاااارمزدی و مالکیااات خصوصااای بااار وساااایل
تولیااد ،کااار و تااالش ماای نمایااد .در اول ماای
روز جهااانی همبسااته گاای طبق اۀ کااارگر اعضاااء
و فعاااالن سااازمان سوسیالیساات هااای کااارگری

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر!

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر!

زنده باد اول ماه می!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد سوسیالیسم!

زنده باد اول ماه می!
نان صلح آزادی

در افغانساااتان و ساااایر کشاااورها در کناااار هااام

نان ،صلح ،آزادی!

طبقااه یاای هااای شااان باارای تحقااق شااعارهای

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

افغانستان

نااان ،صاالح ،آزادی! زنااده باااد اول ماااه ماای! و

 ۲۶اپریل ۲۰۱۸؛  ۶ثور ۱۳۹۷

اتحاد سوسیالیستی کارگری

زنااده باااد همبسااته گاای جهااانی طبقااه کااارگر!
زنااده باااد سوسیالیساام! بااه مصاااف ساارمایه داری
رفتااه و پیااروزی در ایاان جنااگ را فقااط و فقااط

سازمان سوسیالیست های کارگری

اردیبهشت /ثور  ۱۹۹۷؛ اپریل ۲۰۱۸

!Workers of the world unite

Workers Socialism
Workers Socialist Organization of Afghanistan
Issue 39

June 2018

A political and analytical journal

اعالمیۀ سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

اول می روز همبستهگی بینالمللی طبقۀ کارگر گرامی باد!
اول مااای روزی اسااات کاااه طبقاااۀ کاااارگر

همااین نظااام نااابرابر موجااود یعناای نظااام وارونااۀ

در افغانسااتان امسااال در حااالی بااه تجلیاال اول ماااه

بزرگتاارین تناقضااات مناساابات ضااد انسااانی

ساارمایه داری اساات کااه بااا جنااگ ،نساال کشاای و

ماای میاارویم کااه تعمیااق بحااران اقتصااادی ساارمایه

نظااااام ساااارمایه داری را در یااااک پیونااااد و

نااابودی تماادن بشاار همااه روزه تااالش دارد کااه

داری شااارایط تحمااال ناپاااذیری را بااارای طبقاااۀ

همبساته گاای جهااانی پرولتاری بااه نمااایش ماای

حیاااات ننگاااین اش را اساااتمرار بخشاااد .در ایااان

کااارگر ایاان کشااور بااه بااار آورده اساات؛ مهندساای

گاااذارد؛ روز جهاااانی طبقاااۀ کاااارگر روزی

روز هاایچ خواسااتی بیشااتر از ایاان فوریاات ناادارد

حکوماات مااوزاییکی وحاادت ملاای آنگونااه کااه

همبسااته گاای اکثریاات عظاایم جامعااۀ بشااری

کاااه طبقاااۀ کاااارگر و هماااۀ انساااان هاااای آزاده و

مقتضاای ماهیاات آن اساات ،آدم هااا را بااه هویاات

اساات کااه کاال تماادن بشااری را بااا نیااروی

زحمااات کاااش هرچاااه بیشاااتر متحاااد و متحااازب

هااای غیرانسااانی (قااومی ،ساامتی ،زبااانی ،مااذهبی،

کااارش خلااق کاارده ولاای سااهم خااودش از آن

گردناااد تاااا نظااام گندیاااده و واژگاااون سااارمایه

محلاااای و )...تقساااایم نمااااوده اساااات ،بیکاااااری

در بهتاارین حالااات بیشاااتر از کساااب حاااداقل

داری را باااه زیااار بکشاااند و جامعاااه یااای را کاااه

گسااترده ،باادامنی و ناااامنی ،فقاار ،تحمیاال دسااتمزد

امکاناااات معیشااات بااارای تجدیاااد نیاااروی

شایسااته و بایسااته همااۀ انسااان هااای براباار اساات،

پایین ،ناه پارداختن باه موقاع هماین دساتمزد نااچیز،

کااارش نیساات ،پدیااد آورناادۀ کاال ثااروت

برقرار سازند.

افاازایش ساااعات کااار در بخااش هااای خصوصاای

جهان است اما خاود ثروتای نادارد ،هماۀ رفااه
و آسااایش از قِبَاال نیااروی کااار او اساات ،امااا
در زنااده گاای روزمااره اش چیاازی کااه نیساات
رفاااه و آسااایش اساات .اول ماای اعتااراض بااه
وضاااعیتی اسااات کاااه رفااااه و آساااایش ۹۹
درصاااد انساااان هاااا را یاااک درصااادی هاااای
انگاال بااه گروگااان گرفتااه اساات؛ اول ماای
بیشااتر از هاار مسااالۀ دیگاار روز تعهااد باارای از
میااان برداشااتن ایاان وارونگاای اساات .در اول
ماای طبق اۀ کااارگر در سراساار جهااان ب اه هم اۀ
بشااریت اعااالم ماای دارد کااه امااروز نساابت بااه
هااار دورۀ پااایش از ایااان امکاناااات ساااعادت
انسان ها در تماام ابعااد آن بارای آحااد بشاری
مساعد است ،اما آنچاه کاه ماانع آن مای شاود

هیچگاااااهی در گسااااترۀ نظااااام هااااای طبقاااااتی،
تناقضااات جوامااع انسااانی تااا ایاان حااد عمیااق،
تراژیااک و غیرانساااانی نبااوده اسااات .فقاار ،سااایه
روزی و فالکتااای را کاااه نظاااام حااااکم سااارمایه
داری باار انسااان هااا در جهااان تحمیال کاارده اساات
باااه تناساااب رشاااد صااانعت و تولیاااد ،گساااترده و
واگیااار اسااات .تجسااام رشاااد صااانعت در جناااگ
هااای ویرانگاار ،تولیااد و اسااتفاده از سااالح هااای
مااادحش ،مااارگ ،نباااود امنیااات ،فقااار بیکاااران و
تخریاااب بااای رویاااۀ محااایط زیسااات انساااانها و
تجماال ،زورگااویی و بسااط دایارۀ اختیاارات وسایع
مشاات اناادکی از انگاال هااا و صاااحبان ساارمایه،
متجلی است.

اکثااراً تااا چهااارده و شااانزده ساااعت در روز ،نبااود
ثبااات شااغلی جامعااه را کااامال بااه باای افقاای محااض
سااوق داده و حااد اقاال امکانااات یااک زنااده گاای
متعااارف را از مااردم ربااوده اساات .ایاان وضااع ک االً
انعکاسااای از ماهیااات نظاااام سااارمایه داری جهاااانی
اسات کااه نشاان از عمااق پوساایده گای ایاان ساااختار
در سراساار جهااان دارد؛ ساارمایه داری بااا بااه وجااود
آوردن یااک چنااین وضااعیت و شاارایطی همزمااان
هم به انباشات سارمایه و هام باه حاشایه کشاانیدن و
منحصاار نگهداشااتن خواسااتۀ اصاالی مبااارزۀ طبقاااتی
که در همۀ احوال اماری اسات جااری ،دسات مای
زنااد .حیااات و ممااات نظااام ساارمایه داری کااامالً
بسااتگی بااه اتحاااد و عاادم تحاازب طبقااۀ کااارگر
ادامه در صفحه ۲۱

