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انتخابات دیگری در  مۀبا بیشتر از دو سال تأخیر، هنگا

راه افتاده است. انتخاباتی که قرار است بافغانستان 

در تناقضات و که  ینظامو برای تداوم حاکمیت 

زند کسب یی دست و پا میبحران های نابود کننده

 نظر از تناقض بسیار آشکارصرفمشروعیت نماید. 

در مدیریت تضادهای  آن ماهیت کلی دولت و نقش

می طبقاتی به نفع اقلیت فرادست، که با مهارت تالش 

از انظار دور نگهداشته شود. فاکت های  گردد

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

به  "دولت وحدت ملی"ر آن است که متعددی نمایانگ

رهبری اشرف غنی فاقد هرگونه معیار و ارزشی است 

قادر به ایفای نقشش به عنوان یک دولت  نه تنهاکه 

اگر حضور نظامی و تالش بلکه  متعارف نبوده و نیست

لی آن در جهت سر پا نگهداشتن دولت لحامیان بین الم

 اتفاق بیفتد. می تواند غنی نباشد، سقوط آن در هر لحظه

، صرفاً محدود به "دولت وحدت ملی"تناقضات متعدد 

 دولت نیست. قانون اساسی،  نۀترکیب نامتجانس بد
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تطبیق دموکراسی با ممیزشریعت، سیاست ها و 

طرح ها و عملکردهای مسؤولین درجه اول از 

ی آنکه تداوم جمله خود اشرف غنی بر عالوه 

هم قرار دارند.  منطقی ندارند، عمآل در تناقض با

کوبیدن بر ارزش های کهن قبیلوی در متن 

تواند  داری، عالوه بر آنکه نمی حاکمیت سرمایه

دولت وحدت "ابزار کار آمدی در پیشبرد امور 

چرخش آن  خۀریگی در چر بۀباشد، به مثا "ملی

ها این پارادوکسۀ ید. تأثیرات بازدارندمی نماعمل 

حامیان بین المللی ی یهخدمت استراتیژی منطق رد

نماید که اکثراً وحدت ملی چنان عمل می دولت

شده و در مواردی در امتداد مصوبات  گرفتهنادیده 

 د.می شوکنفرانس بن، به آنها پر و بال هم داده 

در شرایط فعلی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ 

نظامی و اقتصادی و در متن رقابت های بین المللی 

گشته و چین هم به تهدید بالقوه مجدداً به صحنه بر

منافع بال  ۀبزرگی علیه آنچه امریکا آن را حوز

، تبدیل شده است. می دهدمنازع خودش تشخیص 

در جریان جنگ سرد، امریکا و شرکای اروپایی 

آنها، از سیاست آمیزش دین و ناسیونالیسم و 

آن تجربیاتی زیادی کسب کرده اند که باز  ۀاستفاد

برای زیر فشار  موثریر برد کا می تواند هم

 گذاشتن روسیه، چین و ایران داشته باشد. 

صلح دولت غنی با  به  ۀدر راستای این نیاز پروژ

دولت که بنا بر نیاز  "مخالفین مسلح "اصطالح 

داعش ظاهر  قبایطالبان و زمانی با با عبای گاهی 

دند و حمایت امریکا و دیگر اعضای ناتو گر می

وم می یابد. هم جهتی نیازهای ازین پروژه، مفه

مشترک بین المللی و دولت اشرف غنی است که 

به طالبان فرصت و جسارت به آتش کشیدن یک 

شهر، منفجر کردن مکتب، ورزشگاه و کشتار 

. با به نمایش گذاشتن می دهد راانسانها  نۀوحشیا

گی، ه پوتانسیل طالبان در وحشیگری و درند

می مردم کشیده  قدرت تخریب و هیبت آن بر رخ

د تا مردم از نظر روانی تلقین شوند که با جنگ شو

د طالبان و جنایات آنها را مهار کرد. صلح و تفاهم نمی شو

د. می شوممکن تأمین امنیت شمرده  ءبا آنها یگانه وسیله

پایگاه  می تواند در این پروسه و با این شیوه هم اشرف غنی

طالبان تقویت  ۀاجتماعی اش را در مناطق تحت سیطر

نماید، و هم ناتو و حامیان بین المللی دولت وحدت ملی، 

با مشروعیت بخشیدن حضور شان در افغانستان، اهداف 

استراتیژک منطقوی شان را در تحمیل فشار بر روسیه، 

 برند. چین، ایران و کشور های آسیای مرکزی به پیش می

توقف  سیاسی برای مهار طالبان موجود باشد، ۀاگر اراد

به همان سرعتی اتفاق  می تواندجنایات و سرکوب آنها

در اوج قدرت طالبان اتفاق  2001نوامبر  12بیفتد که در 

افتاد. اما آنگونه که اشاره گردید تحقق استراتیژی منطقوی 

کشورهای عضو ناتو بر رنج بیکران انسانها در افغانستان 

زنان و  آن را کودکان، ینۀارجحیت داده شده و بها و هز

 پردازند. مردان این جامعه می

فرماندهی ناتو به رهبری استولتنبرگ، همصدا با دولت 

دست راستی در کشورش ناروی که در مقاطعی رسمًا 

میزبان رهبران طالبان بوده و در همکاری با سفارت 

سفر آنها  ینۀمردم مخارج اقامت و هز لیۀافغانستان با پول ما

برگشت دوستم از ترکیه، به دلیل  را تأمین نموده است، در

ادعای ایشچی، خواهان به محاکمه کشانیدن دوستم 

ند. گیر گردیده، ولی در قبال جنایات طالبان خفقان می

رهبر ناتو بایست جواب بدهد چرا با موجودیت هزاران 

نظامی، طالبان فتۀ نظامی تا دندان مسلح ناتو و وسایل پیشر

 180حاربوی شان را در توانند ماشین های ثقیل م می

 کیلومتری غرب کابل به جوالن آورده آزادانه حق زنده

 ولی هدف قرار نگیرند.  ببرندصدها نفر را به یغما  گی

که با پیوستن به نظام امرار  نیکشتار نظامیان ) کارگرا

یند(، از طرف وزیران دفاع و داخله، صرفاً می نمامعاش 

ی هم بدون کتمان ارزش یک رقم احصایوی را دارند. غن

که قلبش از کشته شدن طالبان به درد آمده،  کند بیان می

شهروندان عادی به دست طالبان را اراده  نۀو کشتار فجیعا

ید. اینها همه می نماو امتحان الهی از مردم توصیف 

ید که تصور می نمامورادی اند که به وضاحت آشکار 

ملی مهار طالبان و همزادش داعش توسط دولت وحدت 

و نیرو های ناتو، توهمی  بیش نیست. رهایی مردم از 

فقر و سیه روزی و خالصی از رنج مضاعف اعمال شده 

توسط بازیگران گوناگون نظام حاکم برای آنها که به 

مردم تبدیل شده است، و  ه گییک امر عادی در زند

 انسانی فقط و فقط زنده گیهمانطور مهیا ساختن یک 

نظام،  ۀهیت ابزارهای مورد استفادبا درک ما می تواند

د، و می شوکه از جمله دین و ناسیونالیسم را نیز شامل 

با ساقط کردن این نظام امکان پذیر گردد. راه نجات از 

وضعیت فالکتبار کنونی بی تردید، استفاده از ابزارهایی 

نیست که اساس دولت و نظام نابرابر کنونی بر آنها بنا 

 نهاده شده است.

الف اهداف دیگر طالبان و همزاد شان داعش، که بر خ

هر دو سر در یک آخور دارند، کشتار هدفمند و 

در کل، به ها  ساکنان غرب کابل و هزاره نۀوحشیا

می ها نسبت داده تعلقات نژادی و باورهای مذهبی آن

الوقت،  د. آخندها، بنگاه های دینی و تبارگرایان ابنشو

 استفاده از عواطف بازمانده ، باییبا وقوع هر تراژیدی 

ن قربانیان، تالش در تحکیم پایه های قدرت و گا 

ها را دارند. و تفکر آن زنده گیاستمرار تسلط شان بر 

خیلی آشنایی در میکانیسم کنترول اذهان و ۀ این شیو

انسانهاست که هم جناح اشرف غنی و هم مخالفان  ۀاراد

بهره برداری  سیاسی او با تعمیم و گسترش آن در تالش

مانند  ییباشند. ایجاد سمبول ها به نفع خود شان می

آراستن تکیه خانه ها، افراشتن علم در عاشورا، اسم 

ها و هر آنچه که گذاری مکان ها، مدارس، خیابان

زنده از   لحظه ییحضور دین در هر  ۀبتواند تداعی کنند

و از ها باشد، برای به انقیاد کشانیدن، کنترول انسان گی

 د. گیر ها مورد استفاده قرار میانسان ساختنخودبیگانه 

با همین منطق کورس ها، مکاتب و باشگاه های ورزشی 

به نام های مهدی موعود، سید الشهدا، مزاری ... که هیچ 

با ماهیت آن مکان ها ندارند، نام  ییارتباط منطقی 

گذاری شده که همزمان با تحکیم هژمونی دین، متولیان 

، آن مکان ها را به می تواندن و تعلقات تباری،دی

اهداف باالقوه برای جنایت کاران طالب و داعش تبدیل 

۳ادامه در صفحه  نماید.   
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حاکم  طبقۀدر جوامع مبتنی بر طبقات،  

که همواره بخش بسیار کوچکی از 

، با کار برد می دهدجامعه را تشکیل 

همان شیوه های پاپولیستی و با همگانی 

کردن خواسته های خود شان آنگونه 

که در باال به آنها اشاره گردید، قادر 

شان را بر بخش بزرگی  ۀند، ارادمی شو

از جامعه تحمیل نمایند. به این دلیل 

تقاضای احترام به عقاید مردم، که در 

قلیلی است که با  ۀعد ۀواقع عقید

می کل جا زده  ۀگی به عنوان عقیدزرن

 د، تقاضای بیموردی است. شو

سازمان سوسیالیت های کارگری 

افغانستان معتقد است که نظام حاکم 

داری جهانی در پس هر نکبت  سرمایه

متعارف  زنده گیو ستمی که شیرازه 

گیتی از  پهنۀانسان های بیشماری را در 

 طبقۀهم گسسته است، قرار دارد. 

از مردم  مستقیماً تواند دار نمیسرمایه 

برای منفعت آنها از منافع و  تا بخواهد

با بکار لذا شان بگذرند.  زنده گیحتی 

چون دین،  هاییگیری ابزار

ناسیونالیسم، تبارگرایی و ایجاد تفاوت 

نیرو  می شود، قادر میان انسانها  و نفرت

مردم را در اختیار گرفته و در  ۀو اراد

جهت منافع خود از آن استفاده نماید. 

 ۀما معتقد هستیم که در کنار مبارز

آن  ییتوان برای لحظه طبقاتی که نمی

را تعطیل کرد، مبارزه با زایده های 

نظام، مانند دین و ناسیونالیسم الزامی 

 طبقۀاست. در نهایت فقط حزب 

استعمار و در مصاف با  می تواندکارگر

را که در  ییانسانی  زنده گیاستثمار 

آن رنگ، نژاد، تعلقات جغرافیایی 

مبنایی برای امتیاز نباشد، به ارمغان 

 .بیاورد

 

 

دولتی که با سقوط طالبان و اشغال افغانستان  کشیدند بگذریم،

داری به رهبری آمریکا در بن ه توسط چهل کشور سرمای

مذهبی است که مردم  -دولت قومی منی سازماندهی شد،جر

و باشندگان کشور را عملن به اقوام مقابل هم و در جنگ 

تقسیم  دایمی با هم برای سهم داشتن و قدرت داشتن در دولت،

از آن لحظه تاکنون البته با جانفشانی یکتعداد نویسندگان . نمود

و دشمنی میان  نفاق  شاعران و ژورنالیستان شونیست و مزدور ،

 مردم تا جایگاه کنونی آن رسیده که دردآور است و جانکاه. 

به نظر  الزم است بگویم که به جواب بخش دوم پرسش شما

من هنوز جامعه آنقدر ترک برنداشته و درزها عمیق نشده که 

به نظرم هنوز نیروهای خفته و منتظر زیادی  کاری نتوان کرد،

خواهند به نظرم می یادی و برابردر جامعه ما جود دارند که آز

آرمان و ظرفیت مقابله  هیچ نیروی دیگری جز سوسیالیست ها

و متشکل ساختن میلیونی مردم را برای جلوگیری از تاالب 

های خونین قومی و سرانجام لگام زدن و بزیر کشیدن نیروهای 

است داری را ندارد، لهذا الزم اهریمنی سرمایه و نظام سرمایه

فکران به رهبری سوسیالیست ها با طرح پلتفرم های تا روشن

آزادیخواهانه و برابریخواهانه در شهرها و روستاها به تبلیغ و 

 به نظرم این شدنی است.  ترویج و سازماندهی مردم بپردازند،

 
 

 

  :سوسیالیسم کارگری 
بخشی از فضای عمومی جامعه داریم به وضاحت می بینیم که 

نیروی چپ واقعی و  از تصادمات قومی و اتنیکی رنج میبرد،

تواند این خطر را کاهش دهد و از آزادیخواه چگونه می

آیا به نظر شما  ،عمیقتر شدن بحران قومی جلوگیری نماید

 جاگزینی برای جلوگیری ازین بحران وجود دارد؟ 

  :همراه. ع
از  ،شما اگر از گذشته های دوربرای پرداختن به پرسش 

سیاست های ستمگرانه و تبعیض آلود دوران نسبتا طوالنی 

زمینه های نارضایتی و تقابل باشندگان این سرزمین  سلطنت که

از کودتای خونین ثور و دولت حاصل  وجود آورده بود،ه را ب

دعوای دفاع از زحمتکشان و کارگران را داشت و  آن که

پیش از همه برسر قدرت  واست پیاده نماید،خسوسیالیسم را می

جنگ درون حزبی در گرفت و در هنگامه ی فروریزی و 

سقوط به پایه های قومی و زبانی تجزیه گردید و هر گروه 

قومی به هم قوم و تبار مجاهدان سربرکف اسالمی خود 

از  سرانجام جنگ کثیف قومی را تیوریریزه نموده، .پیوستند

از دولت مجاهدان ؛ بربریتی ابا نورزیزدند انجام هیچ جنایت و

جان و  و گله های اسالمی که به نام قوم و زبان و منطقه به

با چنگ و دندان دمار از روزگار مردم  هستی مردم چسبیدند،

 با ع. همراه نشریۀ سوسیالیسم کارگری مصاحبۀ
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بین دو تا سه ملیون مهاجر افغانستانی در ایران کار 

می کنند و با وجود این که عمری را  گی و زنده

ها حتی در ایران گذرانده اند و نسل های جوان آن

افغانستان را ندیده اند، اما همچنان در موقعیتی 

فرودست قرار دارند. آنها نه به عنوان شهروند درجه 

دوم بلکه به مثابه اشخاصی که نه تنها شهروند 

نیستند بلکه حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی نیز 

ایران به  ۀبرخوردار نیستند. می دانیم که در جامع

برکت جمهوری "الف طبقاتی به غیر از ستم و اخت

انواع ستم های دیگر که از حکومت  "اسالمی

سلطنتی به ارث رسید چند برابر افزایش یافت. ستم 

وسیع و گسترده بر زنان، ستم ملی، ستم بر ادیان 

غیر شیعه، ستم بر کودکان و ... که در چهار دهه 

حیات ننگین جمهوری اسالمی ایران به اوج خود 

-ما با وجود تمام سرکوب ها در هیچرسیده است. ا

یک از این زمینه ها جمهوری اسالمی نه تنها 

نتوانسته سیاست خود را تثبیت کند بلکه موجی از 

و ایجاد نهادها و  یی مبارزات کارگری و توده

تشکل های مختلف و ظهور رهبران عملی مبارزه 

پایه های رژیم را سست کرده و در مقابل جنبش 

ویی، زنان ، رفع ستم ملی و ... کارگری، دانشج

ناچار به عقب نشینی های قابل توجهی شده است. 

 -هر چند محدود -اکنون تشکل های کارگری

خود را تثبیت کرده اند. تشکل های دانشجویی با 

وجود تمام سرکوب ها از بین نرفته اند. پس از 

چهل سال نه تنها حجاب را نتوانستند به زنان تحمیل 

طالبات زنان فراتر از حجاب رفته و کنند بلکه م

برابری اقتصادی را طلب می کنند و جنبش رفع 

ستم ملی سال ها است که ادامه دارد.  اما افغانستانی 

ها در ایران که بیش از نود درصد آنها کارگران و 

خانواده هایشان هستند، درگیر نوعی ستم مضاعف 

 هستند که نمی توان بر آن فقط نام ستم ملی، یا

تبعیض گذاشت. در عرصه ی کار آنها از کمترین دستمزد 

به آنها  ییو بدترین شرایط برخوردارند. هیچ گونه بیمه 

تعلق نمی گیرد، موارد فراوانی از عدم پرداخت دستمزد 

و حتی نمی  وصول کنند دارند که هرگز نتوانسته اند آن را

توانند رسما شکایت کنند. ساعت کار آنها معموال بیشتر 

بیشتر است.  آنان  باالیاز ایرانی ها است و یا شدت کار

توهین و تحقیر آنها در محیط کار امری عادی و گاه 

روزانه است. هر چند همه ی کارگران ایران از حداقل 

امکانات ایمنی در محیط کار برخوردارند و ساالنه به طور 

میانگین هزار و پانصد کارگر در جریان حوادث کار جان 

کارگر ایران است اما  ۀند و این جنگی علیه طبقمی باز

کارگران افغانستانی حتی از همین حداقل امکانات نیز 

 کارگرانِ کارِ حوادثِ برخوردار نیستند و درصدِ

افغانستانی به مراتب بیشتر از کارگران ایرانی است که البته 

آماری در این رابطه وجود ندارد. کارهای پر خطر بیشتری 

-ل می کنند. مثل چاه کنیوَّح  گران افغانستانی مُرا به کار

ی در صورت فقدان دستگاه هوادهی گ هکه خطر گاز گرفت

گونه  کار در ارتفاع بدون هیچ -و ریزش وجود دارد

آموزشی، کار با مواد شیمیایی بدون ماسک و هواکش 

های الزم، از جمله مواردی هستند که در آن بیشتر 

ر گرفته می شوند. اما ستم کارگران افغانستانی به کا

مضاعف به افغانستانی ها فقط شامل محیط کار نمی شود 

 و بسیار وسیعتر از اینها است.

توانند شناسنامه بگیرند و به  در ایران افغانستانی ها نمی

اکثریت آنها اقامت داده نمی شود و به همین دلیل 

کودکان شان از تحصیل محرومند، امکان داشتن شغل 

برایشان وجود ندارد، نمی توانند پاسپورت و کارت رسمی 

ملی بگیرند و بر این مبنا از برخوردار شدن از بخش زیادی 

از حقوق اجتماعی محرومند. عالوه بر اینها دستور عمل 

های محلی زیادی نیز علیه آنها وجود دارد. در بعضی 

استان ها و شهر ها استانداران یا فرمانداران اجازه ی 

ه افغانستانی ها را نمی دهند. آذربایجان و سکونت ب

مازندران نمونه هایی از این دست هستند. در برخی از 

شهرها با تخریب خانه ها و یا حمله به محل سکونت 

 یدنافغان ها آنها را به خشن ترین شکلی وادار به کوچ

له که به دلیل فقدان بیمه های أکردند. جدای از این مس

ها نمی توانند از خدمات پزشکی پر اجتماعی افغانستانی

هزینه بر بیایند، حتی برخی بیمارستان ها رسما از 

پذیرفتن بیماران افغانی حتی اگر توان پرداخت هزینه 

 داری می کنند.  دآن را نیز داشته باشند خو

افغانستانی ها در ایران حتی به راحتی در خیابان تردد 

با خطر بازداشت، نند. عموم آنها که مجوز ندارند ک نمی

ضرب و شتم، توهین و فرستاده شدن به کمک هایی 

که فاقد هرگونه امکاناتی هستند روبرو هستند و در 

مرزی برده و رها می کنند. افراد  ۀنهایت آنها را به منطق

بازداشت شده حتی گاه تا چند هفته نمی توانند با 

به خانواده و آشنایانشان تماس بگیرند و آنها در نگرانی 

سر می برند. افغانستانی ها اگر مورد دزدی، تعرض و 

هرگونه تهاجمی قرار بگیرند به دلیل اینکه فاقد اقامت 

و مدرک هستند و از ترس بازداشت نمی توانند شکایت 

کنند و به همین دلیل طعمه های مناسبی برای اراذل، 

اوباش و باندهای تبهکار هستند. موارد بسیاری بوده که 

ه آنها کمین کرده و به راحتی مال و اموالشان بر سر را

را به غارت برده اند. اگر پای درد دل هر افغانستانی که 

ی کرده بنشینید ماجراهای بسیاری از گ هدر ایران زند

ستم هایی که بر او یا نزدیکانش روا شده است، می 

 شنوید. 

برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی ها بسیار خشن، 

میز و شدید است. تنها به جرم افغانی بودن مورد توهین آ

سرکوب و آزار و بازداشت قرار می گیرند. گاه در 

بازداشت گاه یا اردوگاه تا چند روز به آنها غذا داده 

نمی شود. جمهوری اسالمی بسیاری از افغانستانی های 

مقیم ایران را که شدیدا تحت فشارند و فقدان مجوز 

 ۀاصلی آنها است را با وعداقامت یکی از مشکالت 

 ۵ادامه در صفحه 

 افغانی یا ایرانی)؟!(
 محمد حسین مهرزاد
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اقامت دادن روانۀ جنگ سوریه کردند و دهها نفر 

از آنها کشته شدند. عموم آنها هیچ دل خوشی از 

جمهوری اسالمی نداشتند اما ناچار برای گرفتن 

ای ه ه اقامت ایران و نجات جان خود و خانواده

 سوریه شدند.  ۀشان از فالکت و هراس دائمی روان

غانستانی های مقیم ایران را اگر بخواهیم ستم علیه اف

کامل بنویسیم خود مثنوی هفتاد من کاغذ می شود 

و از ظرفیت این مقاله خارج است. ذکر موارد فوق 

خصوص در چهار  هنشان می دهد آنچه در ایران و ب

دهه حاکمیت جمهوری اسالمی بر افغانستانی ها 

ستم  گذشته و همچنان ادامه دارد و بسیار فراتر از

ملی است این نوعی آپارتاید است. حتی در 

معروفترین رژیم آپارتاید که سرنگون 

شد)آفریقای جنوبی( سیاهان که مورد تبعیض 

نژادی بودند کار رسمی و مدارک اقامتی و 

 ملیون ها افغانستانیایران  درشهروندی داشتند اما 

در دلیل این که  بهکه بسیاری از آنها را این  با ، را

ان به دنیا آمده و زنده گی کرده اند حتی نمی ایر

که پدر و  اینخاطرصرفا به  نامید ، شود  افغانستانی

مادر آنها افغانستانی هستند از تمامی حقوق ابتدایی 

یک انسان محروم کرده اند. و این چیزی نیست جز 

 برخورد فاشیستی و جنایت علیه بشریت. 

همه جانبه بر این مبنا رژیم ایران سیاست سرکوب 

را علیه بخش بزرگی از افغانستانی های مقیم  یی

ایران به کار می برد که در ردیف آپارتاید در 

آفریقای جنوبی است.  اگر رژیم آپارتاید آفریقای 

جنوبی در تمام دنیا منزوی شده بود و انزجار 

همگانی را به دنبال داشت و با جنبش وسیع ضد 

وضعیت افغانستانی  آپارتاید در نهایت از بین رفت،

های ایران به مراتب بدتر است و ویژگی های 

خاص خود را دارد. این ستم گسترده توسط رژیم 

جمهوری اسالمی سرپوش گذاشته شده و ابعاد آن 

در جهان شناخته شده نیست. چون افغانستانی ها ی 

ساکن ایران به هر شکل مهاجر حساب می شوند و 

تم به آنها به یک در شرایط نا آگاهی توده ها س

فرهنگ تبدیل شده و تحقیر و توهین و انزوا و 

له أاستثمار مضاعف به یک فرهنگ اجتماعی به مس

عادی تبدیل شده است. هرچند همواره  یی

سوسیالیست ها و بخشی از مردم آگاه تالش داشته 

برخوردی انسانی و برابر با افغانستانی ها تا  اند 

اینکه آنها فرهنگ غالب  داشته باشند اما هم به دلیل

 ستم ؛ستم ملی ۀلأنیستند و هم به دلیل کم بها دادن به  مس

 علیه افغانستانی ها بسیار رواج دارد.و تبعیض 

رواج ستم شدید علیه افغانستانی های ایرانی فقط بر دوش  

رژیم جمهوری اسالمی نیست. و حتی بر دوش نا آگاهانی 

که به این ستم دامن می زنند نیز صرفا نیست. ما به عنوان 

سوسیالیست ها و فعالین کارگری باید از خود بپرسیم تا 

کنون چقدر برای رفع این ستم وسیع و همه جانبه علیه 

ملیون ها نفر که بیش از نود درصد آنها کارگران و 

خانواده هایشان هستند اقدام کرده ایم؟ همانطور که 

نهادهایی برای مبارزه با کار کودک، دفاع از حقوق زنان 

و ... وجود دارد و در رسانه ها و کانون های فعالیت های 

اجتماعی فعالین سیاسی و اجتماعی به آنها می پردازند. به 

ر مثال مبارزه برای حقوق کودکان و زنان در جامعه طو

نهادینه شده و با وجود اینکه تا پایان عمر این رژیم این 

ستم ها وجود دارد اما مبارزه با آنها نیز نهادینه شده و 

دمکراتیک مهم در جامعه ی ما است. ما  ۀجزئی از مبارز

سوسیالیست ها می دانیم که در متن اوضاع سیاسی ایران 

یچ جنبشی بدون حمایت و دخالتگری جنبش کارگری ه

و فعالینش نمی تواند قدرتمند و متحد پیش برود و هر روز 

بر وزن جنبش کارگری و تعیین کننده بودنش بیشتر 

افزوده می شود. لذا در چنین اوضاعی که جنبش کارگری 

تالش دارد با کسب هژمونی و دخالتگری در جنبش های 

واقع شود بخش قابل توجهی از  دمکراتیک جامعه موثر

های خود را فراموش کرده است. به هیچ وجه  ییهم طبقه 

در مقابل چنین ستم بزرگ و وسیع که مترادف آپارتاید 

است نمی توان با یک بند قطعنامه در برگزاری اول ماه 

می و مطالبه ی برابری کارگران افغانستانی و ایرانی به 

 ۀ.  بخش بزرگی از طبقمبارزه با این ستم مضاعف رفت

همه جانبه و  ۀکارگر ایران فراموش شده اند باید مبارز

برای برابری حقوقی آنها و حمایت را  پیگیر و دائمی 

راه انداخت. اما ستم بر افغانستانی های ایرانی  هاز آنها ب

چنان وسیع و گسترده و و همه جانبه است که حتی در 

ای نسبتا روشن میان بسیاری از روشنفکران و طیف ه

رسوخ کرده است. تبعیض الیه های متفاوتی دارد و 

نسبی است. برتر پنداشتن خود، برخورد از باال، منزوی 

کردن، چشم پوشی بر ستم هایی که اعمال می شود و 

... در میان طیف وسیعی از روشنفکران و مردمی که 

برای مناقع خود مبارزه می کنند نیز به چشم می خورد. 

وسیع اقتصادی که مسبب آن رژیم جمهوری بحران 

اسالمی است زمینه ی بیشتری برای اعمال فشار و ستم 

بر افغانستانی های ایران دارد. بر این مبنا سوسیالیست ها 

سنگین بر دوش دارند. باید این  ۀو کارگران آگاه وظیف

ایران را مد نظر قرار دهند  طبقۀ کارگربخش بزرگ از 

و تحقق تمام حق و حقوق برابر و تالش برای اتحاد 

اجتماعی و اقتصادی با دیگر کارگران را تحقق ببخشند. 

ایجاد فرهنگ و مبارزه برای رفع آپارتاید بر افغانی های 

ایرانی مشروط به فعالیتی همه جانبه، دائمی و همراه با 

سازماندهی است و این امر مهم با عظم سوسیالیست ها 

 گر پیشروان جنبش هایو فعالین جنبش کارگری و دی

 6ادامه در صفحه 
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دمکراتیک تحقق پذیر است. همانطور که معتقدیم  

بدون اتحاد با دیگر جنبش های دمکراتیک  طبقۀ کارگر

در جامعه و بدون کسب هژمونی کارگری در آنها نمی 

تواند انقالب سوسیالیستی را به پیروزی برساند، بدون 

گی کامل با کارگران افغانستانی ایران  هاتحاد و همبست

و تالش برای رفع ستم بزرگ برآنها ممکن نیست رهایی 

ها افغانستانی ملیون ایران تحقق پذیرد. طبقۀ کارگر

طبقۀ ایران هستند و  طبقۀ کارگرایرانی بخش بزرگی از 

ایران هم در مبارزه با جمهوری اسالمی و هم در  کارگر

ران و منطقه نیازمند اتحاد مبارزه با سرمایه داری ای

 ها کارگر افغانستانی ایران هستند. ملیون با

حمایت و مبارزه برای برابری حقوقی و رفع ستم تنها  

توسط سوسیالیست های ایران و فعالین کارگری و دیگر 

کارگر   ملیون ها ۀکند، مبارز آزادیخواهان کفایت نمی

ت های و زحمتکش افغانستانی مهمتر است و سوسیالیس

افغانستان و دیگر نیروهای انقالبی و آزادیخواه امکان 

بیشتری برایشان وجود دارد تا مردم زحمتکش افغان 

مقیم ایران را برای احقاق حقوق خود متشکل و یا 

جمعی این مردم برای  ۀحداقل آگاه سازند. بدون مبارز

رهایی از ستم آپارتاید و همچنین رفع استثمار و نابودی 

داری باید به پا خیزند. شکل گیری کوچکترین سرمایه 

نهادها و تشکل های درونی و صدای جمعی که بیان 

مطالبات آنها باشد ارزشی بسیار تعیین کننده دارد. 

بسیاری از مهاجران افغانستانی که عموما کارگر هستند 

طی چند دهه زنده گی در ایران متوجه شده اند که با 

نمی شود و لذا  سکوت و سازش نتیجه ای حاصل

اعتراضات و مبارزه در آنها شکل گرفته است. هر چند 

اعتراضات محدود و پراکنده هستند اما گاه بسیار نتیجه 

داده اند. کارگران افغانستانی برای دریافت دستمزدهایی 

که به آنها داده نمی شود بارها دست از کار کشیده و 

با  اعتصاب کرده اند و حتی به برخورد و رودرویی

کارفرما پرداخته اند. این راه نتیجه داده و کارفرمایان 

محتاج کار کارگران بارها عقب نشینی کرده اند. با 

توجه به ستم شبه آپارتایدی که بر افغانستانی ها اعمال 

می شود و بخش قابل توجهی از آن در محیط کار و با 

استثمار مضاعف و عدم پرداخت دستمزد و ... وجود 

ینه را برای آنها فراهم می کند که تشکل و دارد، زم

نهادهای خاص خود و یا همراه با دیگر کارگران برای 

تحقق خواسته های خود داشته باشند. حضور آنها در 

ها را بر آن می  ییتشکل های کارگری دیگر هم طبقه 

دارد که مطالبات ستم ملیتی را نیز بر دیگر مطالبات 

ست چون تنی واحد به بیفزایند و هر جا که ممکن ا

 ۀمقابله بپردازند. باید توجه داشته باشیم که جامع

افغانستان نیز پس از فراز و نشیب های فراوان دستخوش 

جنبش  ۀتغییرات قابل توجهی شده است. مبارز

 هبیکاری، مبارزه و اعتراضات خیابانی زنان که ب

خصوص پس از مرگ فرخنده فعالتر شد و مطالبات 

طرح شده و برای آن مبارزه می شود، زنان بیشتر م

آنها فعالیت  ۀمبارزات آزادیخواهانه و در راس هم

سوسیالیست هایی که از هرگونه گرایشات انحرافی و 

گسست کرده  "خلق و پرچمی ها"لیبرالی، مائویستی و 

و فعالیت مستمر و تاثیر گذاری دارند. اکنون افغانستان 

ی شده و در بیش از گذشته دچار شکاف های طبقات

عرصه های مختلف ما شاهد این واقعیت هستیم. حتی 

هنر و ادبیات نیز این موضوع خود را نشان  ۀدر عرص

می دهد. چهره هایی مثل شکیب مصدق که صدای 

کارگران و زحمتکشان است از جمله ی این دست 

آوردها است. در ایران نیز بسیاری از افغانستانی ها در 

کوران تحوالت سیاسی و اجتماعی تجربیات زیادی 

دی برای کسب کرده اند. همه ی اینها زمینه های مساع

فعالیت در میان کارگران و زحمتکشان افغانستانی 

 است. 

الزم به ذکر است که همکاری سوسیالیست ها در ایران 

کوچک  ۀو افغانستان به طور رسمی و سیستماتیک مسل

طبقاتی نیست. در درجه اول  ۀمبارز ۀو فرعی در عرص

انترناسیونالیستی ما کارگران در هر جا و  ۀبه دلیل وظیف

 ههر شکل باید بتوانیم با یکدیگر همکاری و همبستبه 

گی های بر  هگی داشته باشیم. حال با توجه به ویژ

چند  مسألهایران و افغانستان این  طبقۀ کارگر ۀشمرد

برابر اهمیت دارد و تاثیر گذار است. در دنیای 

کاپیتالیستی که سوسیالیست ها دچار ضربات سنگینی 

و انواع سوسیالیست های گی  هشدند و تشتت و پراکند

غیرکارگری و رویزیونیستی و ... در کنار رشد غول 

آسای لیبرالیسم عرصه را بر ما تنگ کرده اند، 

همکاری تشکل های سوسیالیستی و از آن جمله ایران 

و افغانستان از جایگاه مهمی برخوردار است. نباید 

تصور کنیم که بیانیه های مشترک و اتحاد عمل های 

حاشیه ایست. این فعالیت می تواند  یی مسألهما موردی 

الگویی برای کارگران و زحمتکشان ایران و افغانستانی 

باشد و صدای رسایی در مبارزه با ستم مضاعفی که بر 

 ما. شود می اعمال ایرانی –مردم افغانستانی 

 هم در منافع چنان افغانستان و ایران های سوسیالیست

توانیم فعالین سیاسی و  می که داریم مشترکی و تنیده

تشکیالتی مشترک و متحدی داشته باشیم و تاثیرات 

طبقاتی در هر دو کشور  ۀمهمی بر روند مبارز

گی جغرافیایی دو  هبگذاریم. زبان مشترک، همسای

کارگر و  ملیون ها کشور و مهمتر از همه وجود

ایرانی برای ما زمینه ی فعالیت  -زحمتکش افغانی

را فراهم کرده است و باید بیش از  مشترک و مستمر

 پیش به آن بها دهیم و به آن بپردازیم.

 

 

 
های سازمان سوسیالیست

کارگری برای آزادی، 

برابری و سوسیالیــسم 

مبارزه می کند، برای 

تقویــت صف آزادی 

خواهی و برابری طلبی و 

برای تحقق آرمان 

سوسیالیـــسم به آن 

  بپیـــوندید!

www.workersocialist.org  
https://www.facebook.c

om/workersocialism 

www.asrejadid.org 

 

http://www.workersocialist.org/


  

40                 

 

 10ادامه از صفحه 

دست  مهم تر اینکه در این بحبوحه چپی ها هم از

راستی ها کم نه آورده  یک تعداد کفش و کاله 

تغییر را در کارزار های  انتخاباتی اند و امکان کرده 

دیده و یک تعداد کاندیدا را کارکتر های تحوالت 

باز هم اینطور محاسبه نشود که  . داننداساسی می

در این جستار چند سطری شرکت در انتخابات 

رد انتخاب بد بل هرکس حق دا ،قطعغن شده است

له أه از بهتر داشته باشد ولی تصور این مساز بدتر یا بِ

برای یک چپی که در چپ بودن کسی را اجازه 

واقعن جالب توجه  بجویدنمی دهد از او سبقت 

که این دوستان اکثرن در ی از آنجایالبد است. 

پایی و امریکایی یا به زبان دیگر وکشورهای ار

، گی می کنندهزند دولت های محل صدور سرمایه

با این ابزار تحوالت بنیادی را می پندارند می شود 

همان  باچون افغانستان  هایکشورو ها در افغانستان 

که در کشورهای محل بود باش شان  یی رفاه نسبی

وجود دارد بیاورند؛ حاال آنکه با در نظر داشت 

وضعیتی ی مناسبات کاپیتالیستی برای ادامه 

شورها نیاز است که جهنم های در آن ک "بهشتی"

مثل افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، ایران و غیره را 

باید داشت؛ سخت خوش خیالی و حتی غیر ممکن 

است که شما با این تغییرات درون ساختاری 

که در یی آرزوی رسیدن به آن رفاه نسبی 

 برسید.  ،کشورهای اسکاندناوی می بینید

 

 یا عدم شرکت در پروسۀشرکت به هر حال هدف اساسی 

آدم ها یل است که أخم شدن به مسانتخابات نیست بلکه 

انجام به شکل جمعی یا فردی و با تأسف اکثرن غیر آگانه 

توده ها باید بدانند که کدام تغییرات را در چه  ندمیده

محدوده یی می خواهند، با کدام ابزار ها به جنگ این همه 

ن خوش خیالی برای ؟ آیا ایمی روندمصایب اجتماعی 

سر نوشت  برتغییر نیست که شما پنج سال  تمام  کسی را 

صادی خود حاکم بسازید که در کارکردهای اقت –سیاسی 

روزمره و نهایتن در عزل آن هیچ نقشی نداشته باشید؟ و به 

باید  ،عنوان موخره باید خرد نقادانه در جامعه جا باز کند

عمومی اکم ححرکت خالف روند در جهت گام های 

گاهن نیاز است که اجتماعی  های  گذاشت و در زمینه

قسمت خالی گیالس را دید و رویش مکث کرد.  باید 

انتخاب کردن و انتخاب شدن چه در عرصه سیاسی و چه 

هم در کوچک ترین نهاد مدنی وقتی گزینش معنا دار 

ی است که شما هر از گاهی احساس کردید که نماینده 

بتوانید به  ،دعمومی گام بر می دار شما خالف منفعت

کنید و دوباره بدون وقفه اش عزل در هر مقطعی سادگی 

قضاوت آدم صاحب صالحیت دیگری را گزینش کنید. 

مناسبات اجتماعی  بد بینانه نخواهد بود که بگویم متأسفانه 

هم اجازه نمی  را این امر خیلی سادهبه یقین سرمایه داری 

باید موانع و سد ها را از سر راه دهد؛ پس بیش از پیش  

ترقی جامعه بشری کنار زد و جامعه ی عاری از حُقه بازی 

های سیاسی و اقتصادی به راه انداخت. به پیش برای این 

 .امر مهم

 

 

 

 20ادامه از صفحه 

این اعتراضات از  گاهن .بدون نتیجه باقی مانده است

 که آنست گواه لهئمس این و مییابد ششپونیز  طریق میدیا

 ابعاد ، زن بر انقیاد پدیدۀ با جوانان بویژه زنان تمکین عدم

  به زنان انسانی حقوق و آزادی مسئلۀ و یافته گسترده

 .میشود تبدیل اجتماعی جدی معضلۀ شکل

از آنجایی که رسیدن به آرمان های انسانی زنان بدون 

 این آرمان ۀمذهب وتمام انواع ابزار بازدارندمبارزه با 

بوجود آمدن جنبش زنان در افغانستان  ،ناممکن است

و رهایی بخش زنان جنبش آگاه  یک امر ضروریست.

با مطالبات مشخص در جهت بهبود وضع زنان مثل  باید

بردگی خانگی ، کسب برابری اقتصادی،  رهایی زنان از

 ، لغو قوانینو ضد انسانی لغو احکام و قوانین زن ستیزانه

برابر با  مردان قرار انه ای که زنان را در موقعییت ناظالم

ش شریک حق گزین ،چند همسریمیدهد، لغو قانون 

 ، مجازات سنگین برای زندگی، منع ازدواج اجباری

 آزار جنسی، حق تحصیل و حق کارتجاوزات جنسی و 

نده و سنت های عقب ما قانونی صد ها مورد عرف لغو و

زنان با آن  رده وکل زنان نهادینه بکه خشونت را در مقا

تولد شده و دوران کودکی شانرا گذشتانده اند، و با تبلیغ 

و حمایت دین از آنها به امر طبیعی و پذیرفته شده ای 

صلح با طالبان یعنی  .تبدیل شده اند، امریست نهایت الزم

 نقض و پایمال کردن تمام این خواست ها و راندن

زندگی نصف از جامعه انسانی در افغانستان در توحش و 

 .استبداد است
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به مناسبت هفدهمین سال مرگ احمدشاه مسعود 

یکی از فیگورهای اسالم سیاسی که حاکمیت 

و  "شهید"آن را روز روز کشته شدن ارتجاعی 

نام گذاری کرده است، امسال نیز  "قهرمان ملی"

مانند سالهای گذشته مراسم یادبود رسمی و نیمه 

در یکی از این  .رسمی دولتی برپا گردیده بود 

اران دیگر ارتجاع در کنار سران و کارگز هامراسم

اسالمی رسول سیاف سخنرانی نموده و مدعی شد 

از این سرزمین و ضامن که مجاهدین سپر دفاع 

ستند. اگر از گذشته های بسیار هع آن بوده و ادف

دور در تاریخ این سرزمین بگذریم و به این صد سال و 

اندی تا امروز نگاه گذرایی بیاندازیم به روشنی در می آبیم 

که ارتجاع اسالمی مانند امروز پیشقراول ارتجاع و در 

و کشورهای  خدمت محقق شدن استراتژی سرمایه جهانی

 امپریالیستی بوده است.

برادران سیاف در قد و قیافۀ مالی لنگ و جنبش ارتجاعی 

سپر دفاع و نیروی "حبیب اهلل مشهور به بچه سقا نه تنها که 

از این سرزمین در آن دوران نبوده اند بل مانند  "صیانت

نیروهای اسالمیست جهادی و طالبی در خدمت اشغالگری 

یستی قرار داشته اند. ارتجاع اسالمی که و ارتجاع امپریال

ها و رهبران آن است در سیاف یکی از منفورترین چهره

جدال دو نیروی امپریالیستی بلوک شرق و غرب در 

داری بازار به سر کنار و در خدمت استراتژی سرمایه

ها انسان این گی میلیونکرده گی امریکا جنگیده و زنده

ی کشانیده اند. این نیروی سرزمین را به نیستی و تباه

ارتجاعی همچنان در خدمت بورژوازی امپریالیستی 

قرار دارد و یک پای ثابت بربریت جاری، فقر، ارتجاع 

و جنگ در افغانستان است. این حرف سیاف و یاران 

مصیبت یا بانی همۀ مصایب )؟!(                                                            "دفع"اسالم سیاسی
 فهیم آزاد

 
جهادی اش که سربازان کنونی نیروهای نظامی و 

ارتش مزدور نیز فرزندان همین مجاهدین است، 

شاره و یاددهانی به قدرت حاکمۀ امریکا بگونه یی ا

که این نیروی مزدور همانند  ،و سران ناتو است

-گذشته کمر بسته در خدمت تأمین استراتژی سرمایه

باشد. سربازان بخت برگشته فرزندان داری جهانی می

گی چاره یی مردم زحمتکشی اند که برای تأمین زنده

تار را جز پیوستن و اجیر شدن در صنعت جنگ و کش

ندارند. این سربازان با قربانی کردن روزانۀ خویش، 

تداوم حاکمیت ارتجاعی این قشر مفتخوار و جنایت 

پیشه و همچنین زمینۀ در ناز و نعمت زیستن نازادانه ها و 

-اسالمی را فراهم می -آقازاده های سران ارتجاع قومی

 آورند. 

ها در بحبوحۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی

و  اوضاع سیاسییافته است و  دامنۀ جنگ گسترش

هرچه تر شدن نگر عمیقاجتماعی افغانستان همچنان بیا

ۀ رقابت شدن بیسابق چاقو حاکمیت بحران درونی بیشتر 

و نیروهای  "دولت وحدت ملی"و جدال نیروهای متشکلۀ 

پیرامونی آن برای مقبول خاطر قرار گرفتن نزد ارباب و 

باشد. به ویژه که امریکا از مدتی به این ان میتأمین منافع ش

سو به طور مستقیم با نیروی ددمنش و جنایتکار طالبان این 

نیز باب و... سنخ سیاف و گلبدین برادران همزاد و هم

مذاکره برای پیوستن شان به قدرت حاکمه را باز کرده 

 است. قرار است طالبان به عنوان مدعی اصلی اسالم سیاسی

  نیسم قومی پشتون، سهم بارزی در خوان قدرتو شیوی

9ادامه در صفحه    
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المللی دنبال تأمین منافع و هژمونی شان در سطح بین رقیب

و منطقه از جمله افغانستان هستند، درک نموده و سیاف به 

های مهم اسالم سیاسی نگرانی و عنوان یکی از مهره

ری و به آب رفتن ترسش را از جمع شدن بساط غارتگ

به  سخنرانی اشها چپاول شان در اندوخته های سال

به  "قهرمان ملی"و  "شهید"روز از مناسبت بزرگداشت 

  نحوی انعکاس داده است.

 

ها اندازند. در همین راستا مردم افغانستان دیدند که این

بدین حکمتیار را با دبدبه و حزب جنایتکار اسالمی گل

ن وشوکت و دادن قصرها و امکانات وسیع ، وارد أش

در مقام مشاوریتِ رژیم وابسته توظیف  کابل ساختتند و

نمودند، اکنون نوبت طالبان و گروه حقانی است که با 

برنامۀ صلح ارتجاعی، وارد مجلس و دولت و حاکمیت 

 ساخته شوند.

 

انستان به شمول کارگران اما جنبش آزادیخواهی در افغ

ستبداد همۀ این او زنان و جوانان که زهر و ستم و 

پوست  گوشت و اجریان های تروریستی اسالمی را ب

چشیده اند، راه جدا مسیرِ آزاده گی  و لمس کردهخود 

و خالصی از شرِ این ارتجاع و تروریسم را انتخاب 

و کرده اند. افغانستان با وجود اینکه سرزمین بیداد 

های انسان های در بند لقب گرفته است سالخی آرمان

نسل سوز درس عبرتِ عظیم  اما این تجارب خونین و

برای نسلِ بیزار از جنایات تروریسم اسالمی واسالمِ 

تجربۀ خونینِ چهاردهۀ اخیر  سیاسی در مجموع است.

عروج و به قدرت رسانیدن مجاهدین،  در افغانستان،

مین سلطۀ أازمان القاعده، تهمکاری با بن الدن و س

سیاه ترین نیروی مذهبی )طالبان( نشان داد ۀ کپک زد

که نظام جهانی سرمایه پیوسته یارِ غار ِ مذهب بوده 

منافع طبقاتی اش در همکاری و معاشقه با آن نه 

برعکس در دروغی بنامِ جاروب کردن تروریسم 

 اسالمی در افغانستان، نهفته است.

 

 8ادامه از صفحه 

به همین دلیل این روزها شاهد جابجایی  داشته باشد.

نیروهای رقیب  "تساهل"و  "وحدت"مهره ها و 

منافع نیروهای جنگ ا همدیگر هستیم. ب دیروزی

گیری های تازه، شریک قدرت و همسویی و جهت

سناریوهای قبلی به ویژه یک روند متفاوت و تکرار 

دهۀ نود میالدی است. اما سناریوی امتزاج و افتراق 

های اسالم سیاسی و ناسیونالیسم احزاب و جریان

تباری هرچند پدیدۀ جدیدی نیست ولی در متن 

اوضاع و احوال کنونی یک مقدار متمایز از گذشته 

است. در گذشته این نیروها قادر نگشتند و نتوانستند 

ع مستقل سیاسی، اقتصادی و طبقاتی یک که مناف

سانی، آنچه که مراد شان بود، را دنبال و بر آورده 

اما در موقعیت جدید هر یک چه امروز  بسازند؛

گروهی و چه فردی نه تنها قدرت سیاسی را در اختیار 

دارند و بلحاظ ایدئولوژیک سیطرۀ فکری و اعتقادی 

ن تمام شریان شان را اعمال می کنند، بلکه مهمتر از آ

خودشان  تصاحبهای اقتصادی جامعه را دربست در 

ند. این منفعت مادی و طبقاتی است که آورده ا در

این جریان ها و احزاب را فارغ از هر ادعایی که در 

گذشته داشته اند و امروز هم دارند را در کنار هم 

داری دهد، مخصوصاً در خدمت به سرمایهقرار می

و مهمتر از آن در مواجهه به جنبش تر جهانی و مبرم

 آزادیخواهی و اکثریت مردم. 

و جنایت نیروهای درگیر )از  در کنار جنگ، تباهی

فقر  طالب و داعش تا نیروهای اشغالگر امریکا و ناتو(

و بیکاری و فشار شدید اقتصادی، اجتماعی و 

که ماحصل مناسبات حاکم و سیاست لجام فرهنگی 

بیش از هر زمانی کارد است، گسیختۀ سرمایه جهانی 

زحمتکشان و همۀ مردم را به استخوان کارگران، 

است. این  فرو بردهزنان و جوانان بخت از جمله نگون

ها و وضعیت زمینه ساز شکل گیری عصیان

انفجارهای اجتماعی فراگیر است و این موقعیت را 

گر و هم سران دولت وحدت ملی هم نیروهای اشغال

رتجاع امپریالیستی مخصوصاً در و در کل کمپ ا

یی اوضاع و احوالی که قدرت های جهانی و منطقه

 11ادامه از صفحه 

بکار بسته شد تا طالبان و حزب اسالمی و دیگر 

جذب حاکمیت های وابستۀ  ترورریست ها رسماً 

 صلح»یی در افغانستان شوند و همان آرزوی امریکا

آنها برآورده گردد. این برهم خوردن توازن قوا « ارتجاعی

و اتوریته بخشیدن به طالبان تا جایی رسید که حتی وابسته 

های همین نظام که زمانی از تاسیس پایگاه های نظامی 

امریکا در افغانستان زیرنام موافقتنامۀ استراتژیک امریکا و 

کردند را پشتیبانی می ودل حمایت  نستان با جان وافغا

را مورد تجدید نظر قرار دهند و  نآوادار به این ساخت تا 

 را فریاد نمایند. نآفراخوانِ ملغای 

 

سفانه آشکارا می بینند أچنین است که مردم افغانستان مت

که ناتو وامریکا به کمک ملیاردرها و شیخ نشین های 

ساختن تمامی ارتجاع اسالمی و خلیج برای یک کاسه 

ها را دوباره قومی با پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان، این

بجان آزادیخواهی، بجان زنان و  بجان مردم افغانستان،

و آزادی های مدنی می مردان، بجان کوچکترین حقوق 
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آغاز می کنم انتخابات را از سری بحث در مورد 

از این جهت کار را  این ؛کنمچنین نباید  البد که

تا دیگران بهتر متوجه شوند و از آن دهم میانجام 

انتخاب کردن و انتخاب شدن در احتراز جویند. 

ساختار های قدرت  سیاسی حقا که در مقایسه با 

دیکتاتوری های زمینی نظام های  سلطنت مطلقه و 

چندین گام به پیش  در عصر های گذشته و آسمانی

نماید ات همباآن ه بکه امروز هم بشر  اما این .است

برای چند آن هم که فقط ظرف چهار یا پنج سال 

جای  ساعت محدود حق تنفس سیاسی داشته باشد

گی سیاسی در هزند دنویگبه این می سوال دارد و 

قرون وسطی. برای همین من  از این سر آغاز کردم 

که تاکنون همیش وقتی از یک سری از دست 

  ،آورد های بشریت آزادی خواه و مترقی یاد شده

نهاد برابر ایستا خیلی کهن )ضد آن هم( به رخ 

کشیده شده تا انسان های امروزه قبول کنند که این 

  .به پیش است اصلِ

که مسایل از امروز باید به پیش معرفی ی حالدر 

برای  آدم ها لی دور؛ شوند نه از گذشته های خی

د تا در گذشته باشند بل بیاد پنآن به تاریخ نمی چس

داشتن و مرور نظری تاریخ برای رها شدن از 

 روگذشته است تا ماندن در اعصار تاریخی. به هر 

امروزه در سراسر جهان انتخابات در نظام های 

سیاسی فقط و فقط حق تنفس چند ساعته سیاسی 

ه برای تغییر بنیادی و شهروندان است؛ آنهم ن

ساختاری بل برای ابقا و رد تن چند در مجالس 

نمانیدگان یا هم  ریاست کل کشور. منظور این 

طور نیست که گزینش و انتخاب شدن در امور 

بل  ،سیاسی امر نا میمون و مردود است-اجتماعی

 ۀست که تا کنون هما مفوله های ۀمساله بر سر تفکر نقادان

اصل مطلب ماندن در حد است؛  میدهبشریت برایش رز

  ی.اقل دست آورده هاست نه چیزی دیگر

 اجتماعی -ای سیاسیبرای یک لحظه بدور از همه ایزم ه

اگر قرار باشد در هر پنج سال فقط انسان ها  که فکر کنید

برای هشت تا ده ساعت حق نفس کشیدن سیاسی یا هم 

د، تا نشاقتصادی خویش داشته با -مداخله در امور سیاسی

سن هجده سالگی حق سیاسی بدلیل کودک بودن از آدم 

در  نبعد از هجده سالگی نهایت ،استشده ها سلب 

چون افغانستان ممکن در حد هفتاد سال حیات با  یکشور

تو باشد آنهم اگر از گیر این همه فجایع هیوال های خون 

آشام قرن بیست و یک مثل انتحار، انفجار، فقر، جنگ 

چانس  نهای تقابل منافع، گرسنگی و بی دارویی تصادف

 شبانهاگر  گیهدر هفتاد سال زند ؛بیاری که زنده بمانی

 

 

 

 

 

  

 

محاسبه کنید ممکن است شما پنج شبانه روز حق  روزی

مداخله در امور عمومی چون اقتصاد، سیاست و اجتماع را 

به زعم خود داشته باشید در غیر آن اگر دقایق مراحل رای 

دهی به عنوان زمان قید شود در حد کمتر از دو ساعت 

صالحیت تصمیم گیری را خواهید داشت نه بیشتر از 

کسانی گزینش  حق ت هم شما فقطآن. در آن دو ساع

در عرصۀ را در یک چهار چوب از قبل تعیین شده 

سیاست و اقتصاد دارید، شما حق تغییر سیستم سیاسی یا 

نظام اقتصادی را ندارید فقط در یک ساختار فاسد، 

یده و بیکاره ممکن است انسان های پاک و کار دگن

 آگاه را پسیف بسازید نه چیزی دیگر.

که تصور واقع بینانه خواهد بود اگر  ینا حال کجای

محلی دیگر مثل های فکر شود پارلمان یا هم شورای 

شورای والیتی و ولسوالی و... در افغانستان با جا بجایی 

یک تعداد از دانش آموخته های جوان و بی آالیش 

تغییر ریل دهد و به مسیر منافع عمومی سوق داده شود 

ر از گند سر جای صادی پُکه نظام سیاسی و اقتدر حالی 

 ندنیست این جا افراد تعیین کننده سفأخودش باشد، با ت

بلکه سیستم و ساختار است که برساخته ی مناسبات 

تولیدی است ؛ شاید برای خواننده پرسشی پیش شود 

ساختار و سیستم هم انسان ها استند،  ۀکه خب سازند

مناسبات   دقیقن که چنین است اما اینجا افراد با قبول این

 .و ساختار میروند که در آن چار چوب نقش ایفا کنند

ه ی له بر ادامأله بر سری تغییر نیست بل مسأسفانه مسأمت

 .یک تعداد از مهره ها استتبدیلی همان وضعیت با 

برای همین هم است که متغیر های این سیستم  به جای 

آنکه هر روز بهتر شوند بر عکس رو به بدتر شدن است؛ 

ن تغییر ساختاری و بنیادی در این نظام خط قرمز چو

با هر وسیله ی ممکن جلو حرکت به پیش را می  .است

از این رهگذر هم است که بشریت با دست  ،گیرند

گی می کند و آن حد اقل ها را هآورد های  گذشته زند

 داند. غنیمت می

 
7ادامه در صفحه   

 

 های چپ و راستهیاهوی انتخابات و خوشخیالی
"طیب"جواد   
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هفده سال را بنام جنگ  ،امریکاآن س أدر ر ،ناتو

تبلیغات  علیۀ تروریسم در افغانستان سپری نمود.

آغازین چنان بود که گویا امریکا با برداشتن رژیم 

های  تخریب تندیسودستگاه منفور طالبان که با 

و وحشی  نیروی واقعاًیک بزرگ بودا به حیث 

قصد شده بود،  شناختهبه تمام جهانیان ویرانگر 

سازمان دموکراتیک را و یک رژیم جدید دارد 

بر  ،أوائل . شور وهلهلۀ کذایی عدۀ زیادى دردهد

چنین یک دید و مالحظۀ ساده انگارانۀ سیاسى 

استوار بود. موجى از نیروهاى سیاسى خسته در 

رأستِ افغانستان در پیش بینى ها و  طیف چپ و

یندۀ افغانستان را در نبود آاستنباط هاى متعدد شان 

صحنۀ  نها،آاستبداد دینى  طالبان و إمارات تهدید و

کشتار و  پایان جنگ وکمال و  از رهایی تمام و

کردند. اما واقعیت پیشروى صلح پایدار تصور می

ن، آمده از آروند سیاسى و تحوالتِ بوجود 

فاکتورهاى دیگرى را عرضه نمود که درست 

ن پیش گویی ها و نتیجه گیرى هاى ساده آمقابل 

 لوحانه بود.

 

سازمان جا دارد تا در همین جا و اول موضع گیرى 

وان یاد آارگرى را در همان هاى کسوسیالیست

نمود که تلویحا به مردم افغانستان بیان کرد آوری 

مریکا بر طالبان تحت ا و پیام داد که حملۀ ناتو و

عنوان مبارزه علیۀ تروریسم اسالمى دروغی بیش 

ورده بودند آنیست و همانطوریکه اینها طالبان را 

در ضمن هردو قطب  نها را برچیدند وآدوباره 

 یث دو قطب تروریستى عمل مى نمایند.جنگ بح

هاى کارگرى افغانستان همان سوسیالیستسازمان 

زمان گفت که این جنگ نه علیه تروریسم اسالمى 

که بعد از جنگ سرد در افغانستان به قدرت رسانده 

مین هژمونى أبلکه ضمن ت ،باشدشده است می

درد سر جدید به رقباى ایجاد مریکا و انظامی ناتو و

در خدمت تصفیۀ  اساساً سیاى میانه،آنى اش در جها

سیاسى رهبرى اسالم سیاسى در افغانستان از عناصر ضد 

غربى و ضد امریکایی است و با اصل تروریسم اسالمى که 

نه تنها مزاحمت  خواهى باشد،زادىآمتوجه چپ وجبهۀ 

-نها نیز میآکند بلکه در صدد تقویت دوبارۀ ایجاد نمی

 شود.

 

ها همان هنگام تاکید نمودند که این جنگ نه سوسیالیست

عنوان شده بود که تروریسم  نچنانیکه توسط ادارۀ بوشآ

اسالمى و القاعده را در تمام افغانستان و منطقه جاروب 

کند و براى برچیدنِ واقعى بساط تروریسم اسالمى می

نها القاعده و پایگاه هاى تعلیم و آطالب و یاران عربى 

بلکه با بازى  ر پاکستان به راه انداخته شده،نها دآتربیت 

نظامى سیاسى جدید، امریکا میخواهد در منطقه حضور 

 یهدایمى داشته باشد و نیروى مزاحمتِ محکم در برابر روس

 و چین ایجاد نماید.

درک ماهیت واقعی  های کارگری باسوسیالیست ءًبنا

 سال قبل دقیقاً 17امریکا در همان  لشکرکشی ناتو و

واضح ساخته بودند که تصادم میان این دوقطب 

ارتجاعی کامال تاکتیکی بوده و هیچگاه ریشه در افتتاح 

متفاوت برای مردم  جبهه یا فاز جدید سیاسی کامالً

 افغانستان ندارد.

 

سالۀ امریکا و ناتو در افغانستان این واقعیت را  17تجربۀ 

خواست به عینیه نشان داد که ضمن اینکه ناتو هیچگاه ن

تا جبهۀ منظم جنگی را برای سرکوب گروه تروریستی 

طالبان باز نماید بلکه با گذشت هرسال از سقوط امارت 

مناسبات غرب و امریکا و طالبی در افغانستان رابطه ها 

با این قطبِ تروریستی بظاهر شکست خوردۀ طالبان 

 بهبود یافته و بخصوص بعد از مرگ بن الدن رسماً

ه دیگر با طالبان هیچ دشمنی وجود اعالم گردید ک

 تمام امکانات چه در داخل و چه خارج ندارد و عمالً

 9ادامه در صفحه                                                       

هفده سال دروغ بنام جنگ علیۀ تروریسم اسالمی در 

 افغانستان
 ح. بریالی
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بیش از چهار دهه جنگ و ویرانی، دست به دست 

پایان شدن قدرت سیاسی و جدالها و کشمکش بی

ای از مجاهدین و طالبان المللی و منطقههای بینقدرت

شیرازه تا حکومت کنونی، حاصلی جز متالشی شدن 

جامعه، ناامنی و فساد گسترده، فقر و آوارگی برای 

مردم مصیبت دیده افغانستان نداشته است. در هر 

ای هرکدام از باندها و مافیای سیاسی حاکم برای برهه

سرپا ماندن، مردم افغانستان را قربانی منافع سیاسی خود 

 ٔ  اند و زخمی دیگر بر پیکر مجروح جامعهکرده

 .اندگذاشته غانستاناف دیده مصیبت

در شرایط حاضر آنچه به اصطالح دولت وحدت ملی 

شود سکاندار سیاست ناظر به ویرانی و خوانده می

تباهی جامعه است. حقیقت عیان این است که طی 

زمامداری چهار ساله این حکومت، نه تنها باری از 

مشکالت بیشمار جامعه برداشته نشده است بلکه 

بار جنگ و ناامنی، آوارگی، مصیبتگسترش آتش 

های قومی، فساد ، فقر، بیکاری، تشدید کشمکش

های وقفه جنبشبیعدالتی و تبعیض و سرکوب بی

خواهانه از هر زمان دیگر نهادینه تر اعتراضی و عدالت

خواهی و رقابت باندهای حکومتی بر سهم .شده است

 کند. حذف فیزیکی، نقشهسر تقسیم قدرت بیداد می

ید کردنها و استعفاها ها، خلعبرای ترور رقبا، کنار زدن

و دوری و نزدیکی باندها بر همین محور شکل 

یابد. شود و تقسیم بندی جدید میگیرد، منحل میمی

ها شده است، منافع آنچه بطور مطلق قربانی این دسیسه

 .است مردم ستمدیده

این وضعیت، میدان را برای سربازگیری نیروهای 

کند و دست روریستی بیش از هر زمان دیگر مهیا میت

دفاع را سهلتر از پیش درازی و یورش به مردم بی

حکومت نه تنها عزمی برای دفاع از مردم و . سازدمی

خاتمه دادن به تهاجم نیروهای تروریستی ندارد، بلکه 

خود آشکار و نهان دست در دست برادران نازاضی 

آنچه بعنوان .سیاسی استمشغول معامله و بده بستان 

شود، چیزی بجز سازش به مردم وعده داده می "صلح"

و تقسیم قدرت حکومتی با طالبان نیست. بازگرداندن و 

سهیم کردن یک نیروی فوق ارتجاعی، تروریستی 

اسالمی در حاکمیت سیاسی کشور، استراتژی دیرپای 

حکومت است. این همان روندی است که جنایتکار 

ای چون گلبدین حکمتیار و دستجات شناخته شده

 حکومتی متعفن ٔ  تروریست حزب اسالمی را به پیکره

ز برادر نازاضی خواندن طالبان تا ایجاد . اساخت ملحق

دفتر علنی امارات اسالمی طالبان در قطر و مذاکرات 

پشت پرده با تأیید و تمهید مستقیم امریکا و بازیگران 

روزه و سه ماهه و  های سهای تا اعالم آتش بسمنطقه

های صلح و غیره هیچ معنایی بجز رها کردن کنفرانس

مردم بیدفاع در چنگال مشتی تروریست وحشی، ندارد. 

جنگ ساالران  "صلح"این حقیقتِ عریان سناریوی 

 !است

 !ناجیان صلح یا ناجیان جنگ؟

پیچیدگی وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان و درهم 

ازیگران جنگ نیابتی و تحوالت تنیدگی منافع متضاد ب

ای است که سازش و رقابت را پرشتاب منطقه به گونه

همزمان روی میز طرفین گداشته است. سیاست 

استرتژیک آمریکا، ماندن در منطقه پر آشوب 

خاورمیانه و ساختن بستری برای هژمونی طلبی و کنار 

آمریکا دودهه  .زدن رقبا و تسلط بر اوضاع منطقه است

ه عمال سیاست کالن حکومتی را در افغانستان است ک

کند. در استراتژی آمریکا مهار مدیریت و رهبری می

طالبان و فشار بر پاکستان بعنوان حامی و پدر مادی و 

معنوی طالبان یک ضرورت چند فوریتی است. پاکستان 

گذارد و در سیاست حمایت از طالبان را کنار نمی

مریکا نخواهد ماند، در رقابت با هندوستان در جبهه آ

نتیجه عمال در کنار روسیه و چین و جمهوری اسالمی 

گیرد. کمک هرینه چند صد میلیون و قطر قرار می

دالری آمریکا برای بازسازی ارتش پاکستان قطع 

 .شودشود و قراردادهای لجستیکی نیر لغو میمی

آمریکا با پروژه داعش سازی و ایجاد تهدید در آسیای 

گذارد و هم مال هم طالبان را تحت فشار میمیانه ع

تهدیدی جدی برای روسیه، جمهوری اسالمی و چین 

کند. مداخله عربستان بعنوان رقیب سرسخت ایجاد می

جمهوری اسالمی و قطر، برای مهار جریانات اسالمی و 

گذاری مستقیم، اقتصاد محتضر و فروپاشیده سرمایه

ریکا در افغانستان افغانستان بخش دیگری از سناریو آم

سیاست مذاکره مستقیم آمریکا با طالبان برای  .است

زلمی "دست یافتن به امکانی برای صلح و اعزام 

بعنوان نماینده و هماهنگ کننده پروسه صلح  "زادخلیل

با طالبان اگرچه به معنای ناتوانی حکومت وحدت ملی 

در راضی کردن طالبان به مذاکرات صلح است، اما بیان 

ی کم وکاست سرشاخ شدن مستقیم آمریکا با رقبای ب

ای مقتدری است که تفاهم با آنها از عهده دولت منطقه

 .افغانستان خارج است

روسیه با نزدیک شدن به طالبان در سدد کاهش خطر 

کند دامنه داعش است. با مجهز کردن آنها تالش می

پای جنگ را در داخل افغانستان گسترش دهد و جای

ری در مقابل استراتژی ماندگاری آمریکا در تمحکم

منطقه کسب کند. با تهدید نیروهای آمریکا و متحدینش 

ابتکار اعالم  .امتیاز بیشتری بر سر میز مذاکرات بگیرد

کنفرانس صلح در مسکو و دعوت از طالبان بعنوان یک 

عرض با حکومت افغانستان و نیر شرکت دادن نیروی هم

قه در این کنفرانس، بعنوان یک دوازده کشور دیگر منط

آلترناتیو حل مناقشات درمنطقه و مبتکر صلح با طالبان 

است. نه افغانستان و نه آمریکا خواهان برگزاری چنین 

ین اقدام . انشست و اعمال ابتکاری از جانب روسیه نیستند

گردد. ضربه سنگینی به حکومت افغانستان محسوب می

له با اعالم عدم شرکت خود، رو افغانستان بالفاصاز همین

خواهان تعویق این اجالس گردید. سپس روسیه اعالم 

کرد که افغانستان به شرط دیدار مستقیم با نمایندگان 

این نشست، در آن شرکت خواهد  "حاشیه"طالبان در 

 !کرد

 جنگ و صلح در افغانستان
        779منتشر شده در انترناسیونال 

 سیامک بهاری

 13ادامه در صفحه 
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در واقع روسیه،  .شوداستراتژک برای چین محسوب می

چین، پاکستان و جمهوری اسالمی ایران علیرغم تشابه و 

ای خواهان آن هستند که های منطقهتفاوت در سیاست

رت سیاسی در افغانستان از کانال منافع آنان پیش برود قد

و افغانستان از اتحاد و همسویی به آمریکا و ناتو دست 

 .بردارد

 !کلید صلح اینجاست

هایی که یا در پی معادالت خونین و پیچیده حکومت

حفظ و تقویت یک جریات اسالمی تروریستی اند و یا 

بهکار و برای سرپا نگهداشتن یک حکومت فاسد و ت

دهد که هیچ اند، نشان میپایمال کردن منافع جامعه مشغول

توان بست. از چشم امیدی به هیج دولت و حکومتی نمی

دعوای احزاب جهادی بر سر کسب قدرت وسهم خواهی 

های سیاسی، بیشتر تا معامالت آشکار ونهان و بند وبست

اند. پرونده هرکدام همه و همه امتحان خود را پس داده

تر از دیگری است. امروز برای کشتن رقیب خود نقشه تیره

دهند و جبهه متحد کشند فردا با او دست مودت میمی

ها فقره قتل عمد و غیر سازند. هر کدام دستشان به دهمی

عمد و مشارکت در جنایت آلوده است. هر کدام بیشتر از 

زند. یک دیگر قومی گرایی و مذهب تراشی را دامن می

ی تبهکار و به غایت خطرناک و فاسد به جان جامعه مافیا

تکلیف یک چیز در این میانه باید روشن شود.  .افتاده است

آن منافع میلیونها مردمی است که بیش از چهار دهه است 

های نیابتی، تنظمیات جهادی و طالبان و در دام جنگ

ها جریان وحشی تروریستی، به یغما شبکه حقانی و ده

اند و تنها نصیب از هر طرف گوشت دم توپ شدهاند. رفته

ای و آنها از غوغای جنگ ساالران محلی و منطقه

المللی حرمان بی پایان و جنگ و آوارگی و تبعیض و بین

 .بیعدالتی بوده است

تنها راه نجات، خود مردم ستمدیده و اتحاد آنها برای 

خاتمه دادن به این وضعیت جهنمی است. برای خالصی 

ر این وضعیت جهنمی جامعه افغانستان نیازمند فوری از ش

یک نیروی متحد کننده است که افق آن عدالت و برابری 

برای جامعه باشد. ناجی، اتحاد خود مردم علیه وضعیت 

شود. در موجود است. این اتحاد به خودی خود خلق نمی

رأس آن باید حزبی از جنس برابری و عدالت، عمیقا 

ض قد علم کند. در غیاب این نیروی انسانی و ضد تبعی

متحد کننده وضع اگر از این بدتر نشود هرگز بهتر نخواهد 

خواهانه باید به های برابری طلبانه و عدالتشد. جنبش

بستر واقعی اعتراض کل جامعه تبدیل شوند. این امر 

مستلزم یک رهبری سوسیالیستی است. اگر این رهبری 

مان بدهد خواهد در اشکال اجتماعی خود را ساز

توانست اعتماد جامعه را کسب کند. جامعه زخم 

خورده و مجروح امیدش به این جریان سیاسی است. 

فکری که هیچ نسبت و منفعتی با نسل معترض و خوش

جریانات ارتجاعی و قومی ندارد و برای یک دنیای بهتر 

با هیوالی بیعدالتی و نابرابری درنبردی نابرابر روبرو 

نیرو باید سازمان داده شود تا بتواند صلح و  است. این

 .رفاه و برابری را نصیب جامعه کند

 
 

وارد شدن روسیه به میدان منازعات و ابتکار 

سیاسی تر اوضاع مذاکرات صلح نشان از ابعاد پیچیده

درمنطقه و بویژه در افغانستان دارد. بدیهی است که 

تقویت طالبان، تحمیل خسارات نظامی و امنیتی بیشتر 

بر نیروهای امریکا و متحدین آن در افغانستان است 

که بعنوان نیروهای خارجی مورد حمله طالبان قرار 

نباید فراموش کرد که رهبری طالبان عمال . گیرندمی

 و آتش بس ندارد. چراکه در واقعیت، تمایلی به صلح

نظامی و حتی اقتصادی طالبان با  -منافع سیاسی 

شود و دست باالتری گسترش آتش جنگ، تأمین می

کند. سربازگیری درمقابل حکومت مرکزی پیدا می

و حفظ نیرو نیر فقط در حالت جنگی میسر است. 

ن بدون تردید کنترل و استیال بر بازار مواد مخدر بعنوا

یک منبع مالی حیاتی، عمال و بطور مستقیم به 

وضعیت جنگی گره خورده است. اقتصاد سیاه و 

 .تروریسم الزم و ملزوم یکدیگرند

به مرزهای همجوار با  "فاطمیون"انتقال لشکر 

افغانستان توسط جمهوری اسالمی ایران به بهانه مقابله 

با داعش در منطقه، بخش دیگری از فشار روسیه با 

جمهوری اسالمی بر حریف است. این انتقال  کمک

نیرو قطعا باید با موافقت حکومت وحدت ملی 

افغانستان صورت پذیرد. از این رو سیاست تهدید و 

تحبیب جمهوری اسالمی با فشار بر افغانستان با 

اخراج گسترده پناهجویان و یا مجوز ورود و خروج 

ومت گیرد. حکقانونی به مهاجرین روی میز قرار می

وحدت ملی با هماهنگی آمریکا با مسدود کردن 

ورود آب رودخانه هیرمند و پرداخت حقآبه به مقابله 

مجهز  .رودبا این سیاست جمهوری اسالمی ایرن می

هایی از طالبان و آموزش نظامی و تأمین کردن بخش

لجستیکی آنان توسط سپاه قدس دیگر موضوع 

سوی دیگر  از .شودای محسوب نمیچندان محرمانه

تواند با چین رقیب قدرتمند دیگری است که می

کنترل بازار و رفع نیازهای پاکستان، ایران و قطر 

درمیانه این رقابتها نقش محوری بازی کند. چین با 

معضل جریانات اسالمی متحد القاعده و گسترش 

دامنه فعالیت داعش در آسیاسی میانه روبروست و در 

های کمرشکن امریکا تعرفهبازار اقتصاد جهانی با 

مواجه است. بنابراین نزدیکی به بلوک روسیه در 

منازعات افغانستان یک فرصت سیاسی و اقتصادی 

 فرگشت
هرۀخندان شمعـریان چـم گچش  

 جمع اضداد است اندر جامِ جم
 شب پره در شمع می جوید وفا

فاـز جـه که نبیند جـت آگـنیس  
 اشک گرم و شعلۀ تابان شمع
 نیست مرپروانه راجزقلع وقمع

یزـر و آب  نـحـر آرام وبـاهـظ  
 موج دارد شوری و گرداب نیز

ر شویـاهـاید شیفتۀ ظـس نبـپ  
پخته  و ماهر شویم ـکیـا حـت  

ریــا خـیـر دنـاهـاع ظـر متـگ  
ا خزیـب عقبـانـه جـانـوفیـص  
اده دلـیِر سـال وپـی ومـوفـص  
دیده داده دلـل بـرگ گـگ بـرن  
ه نیندـون ز اسباب حیات آگـچ  
دـهنـر نـا بـدار دنیـده از دیـدی  

خزندازاین جهاناین عزیزان می  
 جانب عقبا که هست آن ال مکان

ردن دهندـۀ مـی را هدیـگ دهـزن  
ردن نهندـی آورده و گـده گـنـب  

 می ندانند کین همه نقش و نگار
ارـر روی کـده بـرمک آمـرم نـن  

هانـرگشت جـدانند رمز فـر بـگ  
لقه های صوفیانـویندحـرک گـت  

اندگانهـرد بیـن جماعت از خـای  
ه اندـان النـده درمیـرنـون پـچ  
باورین و کهنه ـه یی ازدیـالن  

د و نی داوریـابـرد تـکه نه بِخ    
رچه زودـان هـآرزو دارم که آن  

زهست و بودـابند زرمـهی یـآگ  
اهـیـگ و سـۀ تنـان النـوز می  

ایند سوی آفاق و فضاـرگشـپ  
................................................... 

 رحمانی پیکارجو
2017سپتامبر 21  
1396سنبله  30  
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 وسیالیسم کارگرى:س
ن آقبول سپس حکومت و جانبۀ یکتش بس آاجراى 

روز عید و ورود برای مدت سه طالبان تنها  از جانب

ى از طالبان در مراکز عدۀ از شهرهاى بزرگ یدسته ها

یادگارى  وسلفى  هایگرفتن عکسمنجمله کابل و 

ویس احمد برمک  از جملهدولتى  یی از مقاماتهعد

در اشکال ، طالبانبا  ۀ دولت وحدت ملیوزیر داخل

توهم آمیزی دامن زد که نوع فضای مختلف به یک 

شدنى میسر و  در آنبا طالبان امکان صلح و آشتی 

 هن هرچآباید براى عملى شدن  نمود، که همهمی

در یک چنین فضای وهم  .دونجدى تر دست بکار ش

-کنشگران اجتماعی، نیروهای آزادیاکثریت انگیزی 

خواه و مردمی که تجربۀ خونبار امارت اسالمی طالبان 

و توحش و بربریت کنونی را در پس ذهن شان دارند، 

و پیامدها و مخاطرات آن از یک صلح ارتجاعى 

صلح  نظر شما، صلح واقعى وه ب. دهندهشدار می

؟ ا طالبان را چگونه باید از هم تفکیک کردارتجاعى ب

که در  ىییا شما هم نگران از یک صلح ارتجاعآ و

تواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته درازمدت می

  هستید؟باشد، 

 فهیم آزاد:
پیش از این که به طور مشخص نظرم را در مورد 

و تفکیک آن دو  "صلح ارتجاعی"و  "صلح واقعی"

به پرسش شما در مورد نگرانی خودم در بیان بدارم و 

مورد استقرار یک صلح ارتجاعی پاسخ بدهم، 

های عینی و الزمی دانم به دالیل و زمینهضروری می

بس و مهمتر از آن ترغیب طالبان به پروژۀ اجرای آتش

ها به قدرت صلح و پیوستن و شریک ساختن آن

ن سیاسی بپردازم. چون مسألۀ محوری و هستۀ اصلی ای

 گیرد.جا مایه میطرح قبل از هر چیز دیگری از این

بر  "وحدت ملی"رژیم پوشالیگونه که شاهدیم همان

زبانی و ایدئولوژیک مجریان  -دو ارکان تعلق تباری 

گانش بنیاد نهاده شده است. ساختاری و سازماندهنده

های که به دلیل تناقضات و تعارضات درونی جناح

ز تا ایندم دچار تنش و تقابل تشکیل دهنده اش از آغا

است و نتوانسته از قوام و ثبات الزم برخوردار باشد و 

به عنوان یک قدرت یک دست اتوریته و حاکمیت 

اش را بر تمامی این جغرافیای سیاسی اعمال نماید. این 

افقی رژیم تناقضات درونی هستۀ اصلی تزلزل و بی

به همین  عبداهلل را می سازد و -سیاسی به رهبری غنی

طی این مدت اوضاع در همۀ زمینه ها سبب است که 

نسبت به گذشته رو به وخامت نهاده است. تناقضات و 

تعارضات درونی هیأت حاکمه که گاه حتی به صف 

آرائی و تمرد آشکار فیگورها و جناح هایی از آن نیز 

-، چون خوره رژیم را از درون میکشیده شده است

نهایت اضمحاللش را خورد و اسباب ضعف و در 

سازد؛ نمونۀ متأخیر این وضعیت آشفته فراهم می

از حامیان و تفنگ به  "قیصاری"داستان گرفتاری 

دستان جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال دوستم 

معاون اول تبعیدی اشرف غنی در فاریاب و واکنش 

فیگورها و حلقاتی از درون ساختار قدرت و حواشی 

خی از مردم در مناطقی در حاکمیت و همچنین بر

این  باشد.شمال از جمله فاریاب نسبت به آن می

فروریزی گسست و  پیشبیشتر از وضعیت و تداوم آن 

شالودۀ نظام سیاسی حاکم را در پی دارد که خود به 

بحرانی اوضاع گی بیشتر و پیچیدهوخامت نوبه باعث 

جرگه و جاری در پس زمینۀ تدارک انتخابات ولسی

آن و زمینۀ بر متن  است کهشده ها ای ولسوالیشوراه

تقسیم و تفکیک مردم بر اساس عشایر و  بنیادبر و 

تر از و پیچیدهقات تباری و زبانی انقطاب بیشتر تعل

گذشته را به اکثریت مردم محروم که خود قربانیان 

های ارتجاعی و ضدانسانی این سیاستو اصلی اولیۀ 

  نماید.هستند، تحمیل می

و بالتبع جدال نیروهای رقیب درون این وضعیت 

افقی مطلق رژیم تر از آن بیحاکمیت و مرکزی

ها است که در سیاسی و ناکامی آن در همۀ عرصه

ها همۀ بحبوهۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی

نیروهای بورژوائی و مقتدر از جمله جناحی از 

غنی را بورژوازی در قدرت حاکمه به رهبری اشرف 

به تکاپو و تالش واداشته تا جهت تقویت و استحکام 

مواضع سیاسی جناحی نیروهای شوونیست پشتون، 

حزب اسالمی حکمتیار و از آن میان طالبان را بر محور 

بسیج  "صلح"بس و و تحت عنوان آتش "تیم ارگ"

نماید. به همین دلیل بود که غنی و تیم ارگ به صرافت 

شان افتادند و با  "اراض طالببرادران ن"با  "صلح"

سوی استفاده از بیزاری برحق مردم از جنگ و 

بس یک جانبه را مطرح و مدت خشونت، طرح آتش

طور که در هژده روز به منصۀ اجرا گذاشتند؛ و همان

پرسش شما نیز تذکر رفته طالبان نیز سه روز عید را از 

 بسبه مردم آتش "ترحم"یک موضع البته برتر و از سر

اعالم نمود و نیروهای رزمی طالب با یال و کوپال و تا 

دندان مسلح وارد شهرها از جمله شهر کابل شدند و 

و برخی از مردم خوشخیال و  "برادران"مورد استقبال 

  متوهم قرار گرفتند.

مشروعیت سیاسی و جا که رژیم در کل فاقد از آن

های تشکیل دهندۀ آن هرکدام و جناح استاجتماعی 

ا حربۀ تبار و زبان در صدد بست و گسترش پایه های ب

نفوذ شان جهت بردن سهم بیشتر از خوان قدرت 

بس و تقالی رژیم برای آتش بائیستهستند، از این رو 

با طالبان، الاقل بخشی از آن به رهبری غنی و  "صلح"

را در متن این  شوونیست های پشتون،-ناسیونال

  ررسی نمود.وضعیت و برنامۀ سیاسی دید و ب

دولت وحدت "گیری و مهندسیاز همان آغاز شکل

پروژۀ مصالحه با طالبان و مشارکت آنها در  "ملی

قدرت سیاسی هم برای گرداننده گان و سران 

حاکمیت و هم حامیانش در ناتو و هیأت حاکمۀ امریکا 

 و به رسمیت شناختن طالبان "صلح"مطرح بود. گزینۀ 

 15ادامه در صفحه                                                     

 آتش بس دولت اشرف غنی و طالبانپیرامون 
 مصاحبۀ سوسیالیسم کارگری با فهیم آزاد

 ند.ا شدهمنتشر  ،سازمانهای انترنتی قبال از طریق سایت  اقبال چاپ یافته است هکه در این شمار با رفقای دیگر این مصاحبه و همچنان مصاحبه
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زمینۀ به حیث یک جریان سیاسی و فراهم ساختن  

مشارکت شان در قدرت به عنوان یک طرح 

  .ها قبل آماده شده بوداستراتژیک مدت

همکاسه و هم صف شدن نیروهای ارتجاعی و 

از هر قماش و همچنین تنازع و جدال خونین میان شان 

که باشند نه امروز و نه در درازمدت به نفع  ه ییقبیل

، نبودهبه ویژه کارگران اکثریت مردم زحمتکش 

مثل گذشته چون در هردو حالت  ؛و نخواهد بود نیست

بازندۀ اصلی این کارزار کارگران و زحمتکشان و 

و جوانان های آزادیخواه و مترقی از جمله زنان جنبش

گونه که شاهد بودیم طالبان همانخواهند بود. 

بس سه روزۀ اعالم بالفاصله پس از پایان مهلت آتش

به درخواست شده به حمالت شان شدت بخشیدند و 

های مکرر و تضرع های پی هم قدرت حاکمه برای 

مصالحۀ بیدون قید و شرط و پیوستن شان به حاکمیت 

و همچنین نشست هاو فتاوی نهادهای مذهبی چه در 

نیزی و کابل و چه در عربستان سعودی، که یکی اندو

کاری که رود، راهاز حامیان اصلی طالبان به شمار می

به هدف ابزار فشار و ترغیب طالبان به پروژۀ صلح به 

پاسخ مثبتی به جز کار گرفته شده است،تا این دم 

ولی رژیم  .تشدید حمالت نظامی شان نشان نداده اند

-باوجود آتشکا، و حامیان آن در رأس امری

در و عدم استقبال طالبان از آن،  روزۀ یک جانبه18بس

پس از در هم آغوش گرفتن کنار هیاهوی تبلیغاتی 

همدیگر و نوید دادن صلح دروغین و ارتجاعی و 

ایجاد فضای توهم در بین مردم، از زبان غنی 

از عقیم ماندن این پروژه و پایان گی شان سرخورده

اگر های زیادی اعالم و به نیروهای  با اما وبس را آتش

قلع و قم را طالبان و داعش تا  تحت فرمانش دستور داد

 نمایند.وادار به تمکین نموده و با توسل به زور نظامی 

این در حالی است که سران حاکمیت و حامیان جهانی 

طالبان ساختن م یبر استراتژی پیوستن و سه چنانآن هم

ورزند و این روزها سخن اصرار میقدرت سیاسی  به

. از مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان در میان است

-و حامیان بینپروژۀ صلح با طالبان و اصرار حاکمیت 

به دنبال کردن آن به هر شکل و قیمتی این المللی آن 

رساند که پروژۀ طالبان و همچنین داعش هنوز را می

و  یی امریکابرای به ثمر رساندن استراتژی منطقه

متحدانش در ناتو و کشورهای منطقه از ارزش مصرفی 

 برخوردار است.

که با هر اقدام و اداعایی از به همین دلیل هم است 

المللی آن در جهت تأمین جانب رژیم و حامیان بین

، ختم جنگ و منازعه، و تحلیل عوام پسندانۀ "صلح"

و شدیداً سطحی یی که از جانب کنشگران و فعاالن 

عرصۀ سیاست رسمی در افغانستان از کل این 

شود، نوعی از امید و خوشبینی ماجراها ارائه داده می

آید که ناشی در میان توده مردم به وجود میذب کا

از موقعیتی است که در آن گرفتار آمده اند. مدیای 

های جهانی رسمی و سرکاری و به همین منوال رسانه

یی از پروژۀ صلح مورد نظر نیز درک و تبیین ریشه

قدرت حاکمه و حامیان آن و پیامدهای احتمالی آن 

جنایت ها جنگ و پس از سالنمایند. ارائه نمی

یی های امپریالیستی و ایادی محلی و منطقهقدرت

مجاهد، طالب  افغانستان )در شکل و شمایلدر شان 

این منازعۀ طرف های درگیر  ۀ، همو داعش و... (

ی یر رأس امریکا و دیگر قدرت های منطقهخونین د

ین در حالی زنند، امی از برقراری صلح و امنیت دم

یرانگر همچنان شعله ور وجنگ  اینآتش است که 

گی را برای هزنداین تراژیدی خونین که است و 

در  به جهنمی تبدیل کرده استسرزمین مردم این 

گیرد و این یک شکل دهشتناکی از مردم قربانی می

 غایلۀ خونین همچنان ادامه دارد.

حاصل استراتژی بورژوازی جهانی که جاری جنگی 

ها در منطقه یی آنمنافع پایهبه رهبری امریکا و تأمین 

است ارمغان جز تباهی و سیاه روزی برای مردم از 

که  افغانستانمردم زن و مرد و کودک نداشته است. 

جنگ می  تنوراین چنین در بیشتر از چهار دهه 

آن نداشته و ادامۀ هیچگونه نفعی در برپایی  سوزند،

همه با وجود این پرسش این است که و ندارند. 

شود قرار نمی برچرا صلح و امنیت مصیبت و بربریت 

و چرا فریاد صلح طلبی و خواست تأمین امنیت و 

 جایی نمی رسد؟ بهاین مردم گی هآسایش در زند

پردۀ تذویر  بایدواقعی دادن به این پرسش  پاسخبرای 

وریای منادیان دروغین صلح را کنار زد و یک لحظه 

آن خیره شد و منفعت  هم که شده به چهرۀ حقیقی

 "صلح"مادی نهفته در پشت این ر ج زخوانی ها و 

گی به سادهآنگاه  طلبی را برای مردم افشاء کرد.

ها یک پای ثابت اینخواهد شد که خود  آشکار

هنگامی که تا  ؛هستندتداوم آن عامل اصلی جنگ و 

های درازمدت قدرتو استراتژیک منافع 

۱۶ادامه در صفحه   

 

با طالبان و اصرار و ابرام  "صلح"در واقعیت امر پروژۀ 

حاکمیت برای دست یابی به آن، قبل از آن که ناشی از 

خیرخواهی و صلح طلبی هیأت حاکمه باشد ناشی از 

م پایه الزامات دیگری از آن میان تأمین منافع مادی و تحکی

های قدرت سیاسی و مادی نیروهای بورژوایی و تحقق 

پروژه های استراتژیک قدرت های امپریالیستی از جمله 

با  "صلح"امریکا در این منطقه است. بناءً التزام این ها به 

نیروی ارتجاعی و قرون وسطائی یی چون طالبان و توجیه 

 .گیردآن از این حقیقت انکارناپذیر سرچشمه می

و حامیان آن در کمپ ارتجاع  "لت وحدت ملیدو"

چون یی جانیامپریالیستی هیچ مشکلی با نیروهای  -بورژوا

که در پرسش  "صلح ارتجاعی"طالبان و داعش ندارند، 

شما به آن اشاره رفته است را باید در این متن و محتوی 

و جامعۀ  دید و مطالعه نمود و ماحصلش را برای مردم

این نیروها و جریان  تان به بررسی گرفت؛ارتجاع زدۀ افغانس

ها از گذشته های دور تا امروز حاصل پروژه های سیاسی 

قدرت های سرمایه داری و در خدمت تحقق این پروژه ها 

بوده است. پیوستن آنها به جرگۀ قدرت حاکمه در 

افغانستان و در خدمت تحقق استراتژی های قدرت های 

ی آنها با توجه به تعارض سرمایه داری و متحدان منطقه ی

منافع قدرت های امپریالیستی از جمله بلوک غرب به 

رهبری امریکا و قدرت های رقیب چون روسیه و چین، 

 این گزینه را ترجیحاً در اولویت عرصۀ سیاست منطقه یی

 آسیای میانه قرار داده است.  به ویژه در، امریکا و متحدانش

خواه و نگرانی شان نسبت بنابراین هشدار نیروهای آزادی

به یک صلح ارتجاعی که در آن صف نیروهای ارتجاعی 

متحدتر شده و در درازمدت پیامدهای هولناک و ناگواری 

را به همراه داشته باشد، یک هشدار و نگرانی عینی و واقعی 

ها در این است. و من نیز خود را شریک نگرانی آن

افغانستان  دانم. جنگ جاری درچهارچوب و محتوی می

ابعاد پیچیده و تاریک و به هم تنیده یی دارد که تعریف 

روشن و درستی از آن به عمل نیامده است. در یک نظر و 

نماید که این سازد، چنین مینگاه که نگاه غالب را می

تباری درون جامعه -های قومیجنگ صرفاً حاصل تنش

خلۀ افغانستان و یا فراتر از آن حاصل دست درازی و مدا

باشد. این دید از کشورهای همسایه حریص و طماع می

ترین دید در بین کنشگران جنگ در افغانستان، رایج

سازد گران اوضاع افغانستان را میسیاسی و همچنین تحلیل

گرایانه از کل پارامترها و که به نظر من یک درک تقلیل

 فاکتورهای شامل در این بحران است.
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یی و ایادی محلی طقههای منامپریالیستی و قدرت

ها تأمین نشود، این نیروها از جان مردم و بازی آن

 به سرنوشت شان دست بردار نخواهند بود.

که حاصل آن تثبیت  "صلح ارتجاعی"بنابراین

دارتر قدرت نیروهای ارتجاعی در اشکال پایه

تواند تأمین کنندۀ صلح گوناگون آن است، نمی

آن جامعه باشد که  ها انسان دربندمورد نظر ملیون

امنیت، رفاه و آسایش یعنی یک جامعۀ انسانی که 

در آن انسان از شأن و حرمتی برخوردار است، 

باشد. این آن تفکیکی است که باید در مورد صلح 

های امپریالیستی و صلح ارتجاعی مورد نظر قدرت

ها و جنبش واقعی مورد نظر ما سوسیالیست

 "صلح"شد. اما  آزادیخوهانۀ طبقۀ کارگر قایل

داری مورد نظر حاکمیت بورژوایی و سرمایه

جهانی به صف شدن نیروهای خودی و صف 

های آزادیخواهانۀ آرائی همۀ شان در قبال جنبش

 مردم زحمتکش در رأس طبقۀ کارگر است. 

و آسایش مردمی که خواهان برقرای صلح و امنیت 

هستند به دلیل انقطاب و انشقاق که طی بیشتر از 

به ها تحمیل شده است بنوعی چهار دهه بر آن

حاشیه رانده شده اند. امروز این اعتراض و بیزاری 

 -از جنگ و بربریت دو قطب ارتجاع بورژواآنان 

جاری و یکه تازی نیست که در فضای امپریالیستی 

را در تحوالت سیاسی و متمایز حرف اول آن دو، 

ها و می زند، بلکه رقابت و نظامی افغانستان 

، کشمکش سیاسی و اقتصادی قدرت های جهانی

و هم صلح  و محلی است که هم جنگ ییمنطقه

و چگونگی دست یافتن به آن را در محور  ادعائی

ها بر سر کسب آن کنند.منافع شان تعریف می

موقعیت های استراتژیک جغرافیائی، بر سر به 

موقف استراتژیک برتر و بسط حوزۀ دست آوردن 

، بر سر بازار و کنترل مواد اولیه در منطقه نفوذ شان

، بر سر غنی منطقۀ آسیای میانه و ذخایر زیزمینی

مسایل از این و شکل دادن به آیندۀ سیاسی منطقه 

آن را هم چون بهای  در رقابت هستند. امادست 

گذشته کارگران و مردم زحمتکش در افغانستان 

و  العموممردم علیاین پردازند. پرداخته و می

طبقات محروم از جمله زنان هستند که در جنگ و 

صلحی که از آن شان نیست و هیچ منفعتی برای 

شان جز تباهی و ویرانی به بار نیاورده است، قربانی 

به میدان کشمکش  افغانستاندر شرایطی که شوند. می

قدرت های جهانی و نیروهای ارتجاعی منطقه تبدیل شده 

و همپالگی هایش و نه  اامریک قدرت حاکمۀنه  ،است

ی برای تأمین یهیچ اراده المللینهادهای بورژوایی بین

 ندارند. صلح و امنیت 

ی بورژوایی نه تنها امید بستن به راه حل های قدرت هابناءً 

گونه که طی این مدت بل همان ،راه به جائی نمی برد که

شاهد بودیم و انقطابی که از برکت حضور نظامی و شکل 

 -به آیندۀ سیاسی مورد نظر ارتجاع بورژوادادن 

گذراند داللت بر نطفه امپریالیستی جامعۀ افغانستان سر می

های طوالنی مدت و کاشتن بذر نفرت و گذاشتن تنش

جنگ در آینده است، چیزی که واقعیت های کنونی و 

گی اش وضعیت جاری در افغانستان آن را با همۀ پیچیده

واقعیت این است سازد. بارز میترین شکل متو به عریان

صلح واقعی که چیزی نیست جز رهایی انسان از همۀ که 

های تواند میسر گردد که جنبشقیود، تنها و زمانی می

آزادیخواهانۀ مردم در رأس کارگران به عنوان یک صف 

متحد و مستقل برای شکل دادن به آیندۀ سیاسی جامعۀ 

های ارتجاعی ریانافغانستان موضع خودش را با تمامی ج

اعم از ناسیونالیسم تباری و ارتجاع مذهبی و حامیان 

ها اعالم نماید و به مصاف و جدال یی آنجهانی و منطقه

 سرنوشت ساز با این نیروهای اهریمنی برود. 

ریشه در تناقضات جامعۀ  ، جنگممارکسیس دیدگاهاز 

انسان و ذات طبیعت خشن  داری دارد و حاصلسرمایه

در یک بعد بزرگتر و فراتر از ست که ا واقعیت این نیست.

امروز که سرمایه مرزها را در در جهان جامعۀ افغانستان 

نوردیده است و جهان را در انقیاد خودش در آورده است، 

. وجود نداردنیز صلحی به معنی بورژوائی آن  حتی

های مردمانی که در یک چهارچوب جغرافیایی سال

یگر زیسته اند یک شبه بر مبنای متمادی در کنار همد

تعلقات نژادی، زبانی، مذهبی و حتی جنسیتی چنان به 

انقطاب کشیده شده اند و به جان هم افتاده و به قتل و 

غارت همدیگر متوسل شده اند که شاید نمونه اش را بتوان 

در عصر توحش بشر یافت. این روی کرد حاصل نظام 

. در عصر کنونی است افقی آنداری، بحران و بیسرمایه

های قومی و ناسیونالیستی بناءً اسالم سیاسی و انواع جریان

های ارتجاعی همانند و از آن میان طالبان، داعش و جنبش

داری زمان ما حاکمیت پوشالی محصول نظام سرمایه

با طالبان با این محتوی و روی کرد  "صلح" ۀلأمساست. 

 پوچ و سیاست نی شعارکنودر وضعیت و از موضع ضعف 

 است. و ارتجاعی

 22ادامه از صفحه 

 هویت شدن دار خدشه از این دست

 را آنان و داشته پی در را مسلمانان انسانی

 باشد تا کشاند می گرایان بنیاد صفوف به

 وهویت حیثیت خودشان زعم به که

 نمایند مرمت را خویش برداشتۀ خدشه

ه ب گرمی از که آنند از غافل متأسفانه ولی

آتش پناه برده زنده گی و آیندۀ خود را 

 !برباد می دهند

 نظام که زمانی تا ، آمد گفته که آنچه داشت درنظر با

 بیشتر هرچه گسترش صدد ودر جا پابر سرمایه و سود

 إدامه نیز هنجار نا وضعیت این متأسفانه است خویش

 نیز ناهنجارتر و آورتر درد که بسا چه و یافت خواهد

 .شد خواهد

 
 23ادامه از صفحه 

خاواهم بگاویم کاه قاوم گرایای سااخته به هر حاال مای

و پرداختااۀ دولاات هااا اساات کااه منااافع طبقاااتی شااان 

کنااد، نااه مخلااوق زنااده گاای روز ماارۀ ایجاااب ماای

شااهروندان یااک محاادودۀ جغرافیااایی؛ نااه پدیاادۀ اذلاای 

بااه منااافع و اباادی؛ حااال در افغانسااتان هاام از باااال نظاار 

المللای شاان مساایل قاومی بار دولتمدارن و حامیاان باین

شاااهروندان تحمیااال میشاااود و الباااد وقتااای مسااااله از 

طریااق توافقااات باااین المللاای و گنجاناادن در قاااوانین 

شاود قشارهای اجتمااعی کاه عادی و مادنی مطارح مای

سااطح آگاااهی پااایینی دارنااد در نبااود پالتفاارم روشاان 

بار تبعیضاات اتنیکای و  انسانی حاول برناماه هاای مبتنای

تباااری جمااع شااده مااورد اسااتفاده هااای سیاساای قاارار 

 گیرند.می

اجتماااعی -بنااابرین تنهااا الترناااتیف و جاااگزین سیاساای

در وضااعیتی کااه از رئاایس جمهااور گرفتااه تااا وکیاال 

پارلمااان و حکوماات محلاای بنااا باار منااافع شااان از نااای 

کشااند باار جناابش شوونیسااتی تباااری صاادا بیاارون ماای

اساات کااه بااا مانیفساات روشاان باادون هااای مترقاای 

تعلقااات اتنیکاای و تباااری بااه میاادان بیاینااد و حکوماات 

های پوشالی کاه جناگ هماه در برابار هماه را باه بهاناۀ 

مقولااه هااای کااه کااامالً  ساااخته و پرداختااۀ خودشااان 

است به راه انداختاه اناد، باه زیار بکشاند و یاک جامعاه 

 یای کاه شایشاته انساانی زیساتن بارای هماه اسات باادور

از جنااگ، تفرقااه، فقاار، بیسااوادی، بااد امناای و ناااامنی و 

 شکاف های طبقاتی سر و سامان دهند.
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 سوسیالیسم کارگری:

که در صفحات اجتماعى انترنتى مشاهده  قراری

 چپ قدیم وشود برخى از اعضا ى احزاب می

که وطن در خطر است  هوادارانِ شان زیر اسم این

حتى طالبان را ناجى  و افغانستان نباید تجزیه شود،

افغانستان وانمود ساخته و از دیگران نیز دعوت 

طلبان " تجزیه"در مقابل  ند تا اگر الزم باشدنمایمی

و برای جلوگیری از آن، در کنار طالبان و نیروهای 

بر دفاع ه ب "وطن"گی و یکپارچه دیگر از وحدت

. نفس ایجادِ چنین ساختارها یا محاسبات بر خیزند

 است؟ یچیز همبنای قومى بیانگر ِ چ

 کبیر کهکشان:

من این خاصیت در چپ قدیم افغانستان را بیشتر 

را در  نآ ۀیک خاصیت ضد استعماری و ریش

که این نیرو به  مبینمبارزات ملی قرن گذشته می

این  اًبعدلحاظ تاریخی و جنبشی به آن تعلق دارد. 

خاصیت را هم حزب دموکراتیک خلق و هم 

و امپریالیسم  ۀنام مبارزه علیه جاوید ب ۀجریان شعل

 به گونۀ مثال .کارگرفتنده غرب در مجموع ب ۀعلی

تاریخ مقابلۀ این دوجریان علیۀ یکدیگر نیز به 

ب و آ نام وطن وه ب وضوح نشان داد که این چپ،

 ،خاک یعنی تمامیت ارضی و استقالل افغانستان

ند و حتی ه اهای سال بر ضد یکدیگر جنگیدسال

شان با مجاهدین یعنی  "وجیبۀ ملی"مین این أبرای ت

اهی و آزادی خوسیاه ترین نیروهای ضد تمدن 

پراتیک های مشترکی را نیز سازمان دادند. این ها 

سازم که بخواستم واضح وری کردم زیرا میآرا یاد

که خود را  ،برخالف ادعاهای تیوریک آن چپ

های کارگران و زحمتکشان متعهد به آرمان بخشاً

های بیش دشمنی این جدال و ساختند،وانمود می

بت زرۀ هم نس شان،همدیگر ۀیک دهه علی از

بهروزی  وگی هو در دفاع از زندبا طبقاتی 

از آبشخور واهی  زحمتکشان نداشت و وکارگران 

شد. حاال تغذیه می« وطن پرستی»بورژوایی بنام  و

میان در  انرهبری طالب ههم وقتی دفاع از وطن ب

هیچ گاهی  اساساً شود،مطرح میچپ این  یبخشی از بقایا

که مثال  وجود نداردن طیف میان ایو نگرانی در این دلهره 

سرنوشتی مواجه  هها در زیر حاکمیت طالبان به چانسان

کاسه شدن دوباره و این بار با همکه  این خواهند شد. یا

فضای  هچترین نیروها و باورها یی از ارتجاعیمجموعه

جوان و در  کودک و سرنوشت زن و مرد، ربهولناکی 

 د.شخواهد مسلط مجموع آزادی انسان 

سران و را مانند بهانۀ و توجیه و بهانه  "خطر"من این 

اسالم اعالم داشتند که که  رهبران اسالم سیاسی مجاهدینی

از احساسات مذهبى مردم  آزگار سال 14در خطر است و 

استفاده بردند مورد حمایتش علیه شوروى ها و دولتِ های 

 یدند،رس ینشان ها به نام ونابودی انسانو جنگ  قِب لو از 

ادعاهاى پوپولیستى یی  ها همه شعارها ومى بینم. این

تواند بسیارى را که در جوامعى مانند افغانستان می ندهست

ها و لیدارنِ به صف سازد و از این صف آرائی ها نیز آدم

می سیاسی سود  اند، یزرنگی که محرک چنین احساسات

 برند.

وونیسم از جانبی هم به نظرم در شرایط کنونی، این ش

رِ زیاده خواهى هاى حاکم در دولت فعلی است که تب 

چپ  و عدۀاست دیگر را نیز دسته داده  یهاشوونیست

نماهاى پشتو زبان را از تمام اصالتِ چپى شان تخلیه نموده 

پهلوى اشرف غنى و  وطن در خطر است، ۀو تحت بهان

که،  ییانهاآن طالبان قرار داده است. پهلوىآحتى بدتر از 

حتی اکنون نیز یقین دارند که در گذشته و ین چپ ها ا

طالبان و حکومت پاکستان و سازمان اى اس اى، از هم 

به یاد دارند که همین نیز هیچ فرقى ندارند و این را هم 

طالبان و حزب اسالمی بودند که داعیۀ ایجاد کنفدریشنِ 

 داشتند.در سر پاکستان را  -افغانستان 

ن همان آیدۀ تبدیل نام افغانستان و یا تجزیۀ إبه نظر من اوال 

کسی بخواهد پاکستان  کهاست  نیقدر غیر عملى و ناشد

نام فارس ه یا ایران را به سرزمینی بو ارد ذرا هند نام گ

 یی،هدوم نفس دفاع از طالب تحت هر بهان سازد. یمسم

ی از ینیروهاکه است  و مشمئز کننده همان قدر ارتجاعی

 در افغانستان دم میزنند.مردم دایی اتنیکی تجزیه و یا ج

سازمان  دنخواهمیو همراهان آن من وطنى را که طالب 

فاشیستی که در پندار و کردار و نیروهای ارتجاعی  دهند،

-شان ضد همۀ مظاهر انسانیت، مدنیت، آزادی و ترقی

پراتیک و تالش شان سازمان و تمام  ندستخواهی ه

 کات عصر حجر و ضدیت بادادن جامعۀ مبتنی بر ادار

خواهم. نمیو ابداً را أصال باشد می زادى واقعى انسانآ

که از سر تعلق تباری  ،بقایای چپ گذشتهبرخی از اگر 

های ارتجاعی تبدیل شده اند، امروزه به بلندگوی طرح

مثقالی دفاع از داشتند و جو شرافت سیاسی مییک 

ا نماینده گی ردر جامعه انسانیت و آزادیخواهی انسانی 

یا عقب  کناردر  ییههیچ گاه و زیر هیچ بهان ،دکردنمی

و مدنیت بنام طالب وحزب دشمنان قسم خوردۀ آزادی 

 گرفتند.میقرار ن... و اسالمی 

 

 بس و پروژۀ صلح با طالبانۀ سوسیالیسم کارگری در مورد آتشیپرسش نشر به پاسخ
 

 19مه از صفحه ادا

نقصی نیست، نقص در مسلمانی است، پرداختند. ناگفته 

پیداست که این خصوصیات ناشی از نیت افراد نبوده و 

ریشه در خاستگاه طبقاتی و منافع روشنفکران داشته 

 است.  

تواند قابلیت ایجاد تغییر به باور من نفس روشنفکری نمی

در افغانستان های مدنی دیگرگونی را داشته باشد. نهادو 

روشنفکران هستند. آنها در بهترین حالت  لقۀهمه در ح

در چوکات توانند فضای متشنج تضاد منافع را فقط می

اصلی اما  مسألۀتر سازند. حاکمیت موجود قابل تحمل

 همزیستی مسالمت آمیز تضاد های طبقاتی و اصالح امور

پایان برحالت  و نهادن نکتهۀ اصلی حذف لنیست. مسأ

ۀ کارگر قادر به که فقط طبقلی است. وظیفۀ سنگینی فع

 باشد.ن میانجام آ
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 :  کارگرى سوسیالیسم نشریۀ

 شاامال در وضااعیت رساایده هااایگاازارش قاارار

 روز تااا روز نظااامى لحاااظ بااه افغانسااتان شاارق

 تقابال أوج آیاا شاود.مای تارتر و بحرانای پیچیده

 اشاارف  دولاات در آن ساار یااک کااه قااومى هاااى

 حااازب ثاباااتِ حمایااات غناااى وصااال اسااات و

 بااا خااود نیااز را اعااالم نشاادۀ طالبااان و اسااالمى

 از شوونیسااات برخااى باااه آن دیگاار ساار و دارد

 تهدیااد اساات، متصاال  دیگاار هاااى اتنیااک هاااى

توانااد باعااث رود و ماایبااه شاامار ماای واقعااى

دیگااااری در سراساااار  فراگیاااارِ ایجاااااد بحااااران

 چنااین اگاار بااه نظاار شااما ؟ گااردد افغانسااتان

ین، در آن واقعاای اساات و بحااران آفاار تهدیاادى

خاااواهی چاااه کارهاااا و صاااورت جنااابش آزادی

فعالیاات هااایی باارای جلااوگیری و عقاایم ساااختن 

   ؟ دهد تواند انجامآن می

  جواد طیب :

پیچیاادگی وضااعیت در شاامال شاارق، تشاانج در 

کاال والیااات شاامال، بااد امناای و نااا امناای در 

سراسااار کشاااور، بیااارون زدن فااااحش سااارآمد 

قاااوم و گرایااای هاااای ایتنیکااای وتبااااری از هااار 

زبااان، فقاار و باای روز گاااری نااه دهاام جامعااه و 

هماااۀ مصاااایب اجتمااااعی دسااات آورد دولااات 

 مااذهبی -بااه شاادت ارتجاااعی هااای پوشااالی و

اروپااا و شاارکا شااان در  -دیاازاین شاادۀ امریکااا

منطقااه اساات؛ از  همااان آغاااز ، در  کنفاارانس 

بن، رسماً پایاه هاای دولات ماوزاییکی مبتنای  بار 

س قاااوم، زباااان، تقسااایمات انساااان هاااا بااار اساااا

ساامت، مااذهب و جنساایت در افغانسااتان ریختااه 

شااد. حااال آن کااه کاال فجااایع بشااری در همااۀ 

تااااریخ ناااه تنهاااا در افغانساااتان بااال در سراسااار 

جهااان از همااین تقساایمات آدم هااا بااه ساایاه و 

ساافید، شاارقی و غرباای، باای دیاان و ال مااذهب، 

آریااایی و غیاار آریاااایی، عاارب و عجااام، زن و 

بعضاای و کشاامکش ماارد، باار تااری بعضاای باار 

طبقاااتی آب خااورده اساات؛ مااا از همااان ابتاادا در 

همااۀ نوشااته هااا اعااالم کااردیم کااه ایاان جاادا سااازی 

انسااان هااا باار اساااس قااوم و زبااان، مااذهب و جنساات، 

سمت و محل جامعه را هار چاه بایش تار باه  لباۀ پرتگااه 

سااازد. امااا جمعاای بااا تأسااف از ساار سااقوط قاارین ماای

اندیشاااانه، شاااوق و از نهایااات تحلیااال هاااای سااااده 

طراحاااان ایااان سیساااتم و نظریاااه را منجااای و رهاااایی 

دولاات "دانسااته و خااواب تحقااق  "خلااق اهلل "بخااش 

را از ایااان رهگاااذر در سااار داشاااتند؛ ایناااک  "ملااای

 برآینااد یااک چنااین طاارح "حکوماات وحاادت ملاای"

سات، ولای جامعاۀ انساانی ناه باا تقسایم انساان باه هایی ا

ان ایتنیااک و تبااار بلکااه بااا بدساات آوردن حقااوق جهاا

هااا، باادون در نظرداشاات تعلقااات ایتنیکاای شاامول آدم

 و تباری وغیره میسر است. 

الاای اکنااون یعناای اواخاار دهااۀ دوم قاارن  15از قاارن 

بیسااات و یاااک  بشاااریت مترقااای باااا دوری از تعلقاااات 

قاااومی، سااامتی، زباااانی، ماااذهبی جنسااایتی وغیاااره 

خواهااد از سااایۀ ساایاه قاارون وسااطی تبعیضااات، ماای

أسااف افغانسااتان و کشااورهای فاصااله بگیاارد. ولاای بااا ت

زیاااادی در جهاااان باااه خااااطر مناااافع کشاااور هاااای 

امپریالیسااتی و یااک مشاات شاارکای محلاای شااان هاار 

-روز دارنااد بااه ورطااۀ دوزخ قاارون وسااطا پاارت ماای

شاوند اماا باار دوم در شوند. دقیقاً کاه وقاایع تکارار مای

شااکل کمیاادی. بااه هاار حااال بااا ایاان فشاارده خواسااتم 

الترنااااتیفی بااار  پاساااخ بخاااش اخیااار پرساااش را کاااه

 وضعیت فعلی باشد هموار تر سازم. 

امااا اینکااه چاارا شاامال شاارق در وضااعیت پیچیااده یاای 

، دالیال متعاددی دسات باه دسات هام داده تاا قرار دارد

وضعیت را بادین گوناه شاکل بدهاد. یکای از دالیال ناا 

امناای و باادامنی والیااات شاامال شاارق مخصوصاااً کناادز، 

ی از تخااااار و بدخشااااان هاااام ماااارزی تعااااداد زیاااااد

شهرسااتان هااای ایاان زون بااا کشااور تاجیکسااتان و از 

آن طریااق بااا آساایای میانااه اساات؛ خااب در ایاان شااکی 

نیساات کااه امریکااا و متحاادین بااا اسااتفاده از تیااوری 

کننااد. هاارج و ماارج خااالق افغانسااتان را ماادیریت ماای

اماااا تقابااال مناااافع باااین کشاااورهای امپریالیسااااتی و 

طقااه مااذهبی شااان در محاال و من-متحاادین ارتجاااعی

هاار از گاااهی ممکاان اساات زیاار نقشااه و برنامااه هااای 

یک دیگر بزنناد و زمیناه هاای ناا امنای و باد امنای را 

از یک محل باه محال دیگار انتقاال دهناد؛ هماۀ مارز 

 1300مشاااترک میاااان تاجیکساااتان و افغانساااتان کاااه 

کیلااومتر اساات از والیااات شاامال شاارقی ماای گااذرد 

و متأسااافانه ساااوای چناااد بنااادر تجاااارتی رسااامی، 

ساامت هااای زیااادی ایاان ماارز باارای قاچاااق مااواد ق

مخاادر، قاچاااق انسااان، قاچاااق سااالح و قاچاااق امتعااه 

چیااان قاارار از هاار دو طاارف مااورد اسااتفادۀ قاچاااق

گیاارد. بنااابر ایاان موقعیاات جغرافیااایی و در آمااد ماای

کااالن قاچاااق ناشاای از ایاان معباار یکاای از دالیاال 

مهماای وضااعیت جاااری در ایاان منطقااه اساات کااه در 

ق نیاروی هاای قاچااقبر و نیارو هاای انساان شمال شار

 کش برای خودشان مامن و ماوا ساخته اند.

دلیل دومی هم ناشی از همین موقعیت مرزی این منطقه 

است، مدت زیادی امریکا، متحدین بین المللی 

وشرکای منقطه یی و محلی شان حضور و فعالیت 

طالبان را خیلی دست کم گرفته و آن را ناچیز جلوه می 

دادند و این در حالی بود که پروژۀ تولید داعش را در 

کشور آغاز کرده بودند، آن را تقویت نموده و در مورد 

نمودند، امری که تا هنوز ادامه آن بزرگ نمایی می

دارد. همین اکنون هم در صدد هستند که آهسته آهسته 

ها را مانند با انداختن افسار صلح به گردن طالبان، آن

ی و حکمتیار از طریق فشارهای نظامی )چه حزب اسالم

هوایی و زمینی( و  همچنین از راه های دیپلماتیک و 

میانجیگری از چرخۀ جنگ و منازعه بیرون نمایند و 

برای زدن حریفان شان، عوض القاعده و طالبان، گزینۀ 

داعش را به کار گیرند. برای همین هم بود که چندی 

با تروریسم و افراط گرایی پیش پاکستان به بهانۀ مبارزه 

جمعی از افراط گرایان تاجکستانی، ازبکستانی، 

 قزاقستانی و چیچینی را برای جهاد در ساحات تحت

  سیطرۀ داعش به افغانستان فرستاد.
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   نشریۀ سوسیالیسم کارگرى:
محقق معاون رئیس اجرائیه اخیراً در اظهارات  محمد

اشرف غنى در دفاع از حق ملیت  تندى علیۀ ارگ و

ها نسبت به آنهزاره و تبعیضى که از جانب حکومت 

شما جایگاه وى در  .موضع گرفت شود ،روا داشته می

که بر المی مظرفع براى گفتمان سیاسی دهى سمت

نقش اقشارِ  چگونه مى بینید ورا ملیت هزاره رفته 

در تقابل با ریاکارى هاى زادیخواهِ آ روشنفکر و

-دولتمردانِ ارتجاعى را چگونه ارزیابى می وان لیدر

  کنید؟ 

 آتیال مهربان:

محقق یکی از مهره هایی است که در ابتدا با مشارکت 

سوی رژیم جنایتکار اسالمی ایران با  با مزاری از

علی بهشتی یکی ازمان نصر در تقابل با سیداتیکیت س

یس شورای اتفاق ئاز روحانیون سنتی متنفذ محلی و ر

محقق و شرکا با امکانات اشته شد. گمدر هزاره جات 

ایران توانستند شورای اتفاق را که اولین  و پشتوانۀ

ات سنتی حاکم در سیاسی بر پایه مناسب تشکل متمرکز

مناطق هزاره جات بود، با شعار های به عاریه گرفته 

در ایران مانند ) نه  1357شده از خیزش مردمی سال 

شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی (، و تبلیغ والیت 

فقیه ،کنار بزنند. سازمان نصر با ادغام چند تشکل 

دیگر از جمله سپاه، نهضت اسالمی مستضعفین که 

ان پی نهاده شده بودند، در تقابل با وحدت همه در ایر

احزاب اسالمی اهل سنت در پاکستان، با پوشش 

 نام حزب وحدت ظاهر شدند.ه ب یجدید

مختصر اینست که ادعای دفاع از  هدف ازین مقدمۀ

 زاره فقط توجیهی برای بودن افرادمنافع مردم ه

مربوط به حزب وحدت و شخص محقق است. 

أثر از در مقاطع مختلف متگیری های آنها موضیع

مین منافع فردی آنها بوده و هیچ ربطی به دفاع از تأ

الرغم ادعای دفاع از علیمظلومیت مردم هزاره ندارد. 

حقوق مردم هزاره، محقق در رکاب مزاری در 

سالهای شصت آتش جنگ را در مناطق مرکزی 

مردم،  فروخته و عالوه بر کشتار بیرحمانۀافغانستان بر ا

 "مهربان"با آتیال  شریۀ سوسیالیسم کارگرین مصاحبۀ

 

 

ن موج مهاجرت های گسترده را بر مردم هزاره اولی

 تحمیل کردند. 

در یکصد و سی سال اخیر سه بار حکام افغانستان در 

خرین بار بعد هزاره اعالم جهاد کرده اند. آبرابر مردم 

از وارد شدن گله های مجاهدین در شهر کابل، 

عبدالرسول سیاف فتوای جهاد در برابر مردم هزاره را 

بعد از صادر کرده است. در اولین انتخابات پارلمانی 

متأثر از مهندسی  ریختن امارت اسالمی طالبان،فرو

بر محور قوم گرایی و  دولت کرزی، رأی مردم عمدتاً

نست با بود. به این دلیل محقق توا مذهب استوار

را در شهر کابل  استفاده از جو حاکم، باالترین آرأ

راز بدست آورد. محقق در تبانی با سیاف برای اح

ی مردم را به پای موقیعت بهتر در اهرم قدرت، رأ

 سیاف ریخت. 

ترده و خود جوش مردم در بار دوم در اعتراضات گس

ناامنی ) د با عوامل کفایتی دولت در برخوربرابر بی

داد، و هزاره ها را هدف قرار می طالبان(که مخصوصاً

به جنبش تبسم مسمی گردید، رهبران سنتی کنار 

گذاشته شده بودند. این بار محقق با درک موقعیت 

حق باز هم به خواسته های برمتزلزلش در میان مردم 

مردم پشت نموده و با انتقاد شدید از رهبران جوان 

 بسم، در برابر مردم و در کنار دولت ایستاد.جنبش ت

جنبش روشنایی، برای بار سوم  فاصله عظیم میان ادعا 

مانده متعلق به بازو عمل محقق را افشا نمود. چون افراد 

های شعله جاوید، بخش قابل توجهی از کنشگران 

دادند، محقق با استفاده جنبش روشنایی را تشکیل می

را بی دین و شرابخوار خطاب از ادبیات اسالمی آنها 

نموده و میزان ثروت آنها را محکی برای ارزش 

گزیده و با بیان اینکه آنها کسانی اند که ها برگذاری آن

در آسمان ستاره و در زمین بوریا ندارند، به تحقیر آنها 

 پرداخت.

 اعتراض های اخیر محقق در آستانۀ انتخابات پارلمانی

زدیکان او برای ورود به یی از نکه پسر محقق و عده

درت و امکان کسب بیشتر ثروت به رأی افراد ق عرصۀ

مند هستند، قابل درک است. اعتراض محقق نه از نیاز

ۀ به شدت حقوق مردم که برای ترمیم وجهاز سر دفاع 

 باشد. خودش می آسیب دیدۀ

صرف نظر از آنچه که تا به حال بیان گردیده است، 

تفکری است که پایه  خصوصیات محقق محصول طرز

دین در طول های اعتقادی محقق بر آن استوار است. 

ی بوده است که در رکاب یزمان موجودیتش وسیله

قدرت برای تخدیر افکار انسانها و توجیه موجودیت 

دستان در جوامع کار برد فرودستان و فراتفاوت میان 

داشته است. حتی اگر فرض شود محقق در رابطه با 

دید او در تضاد با ایجاد یک صادق باشد، افق اعتقاداتش 

در او انسانی و عاری از ستم است. دیدگاه های  جامعۀ

مورد نصف نفوس جامعه، مشروعیتش را از احکام قرآن، 

 مه میگیرد. ئسفارشات محمد و ا

برای دفاع از حقوق  "مبارزه"ادعای  محقق در حالی

بخشی کشد که خودش عربده میدهد و سر میهزاره ها 

عبداهلل که در  یهئاجرااز دستگاه حاکمیت بوده و با رییس 

معیت احمد شاه مسعود شریک قتل سیستماتیک هزاره 

 های مقیم افشار بوده است، همکار است. 

در رابطه با پرسش حول نقش اقشار روشنفکر و 

کاری های رهبران مرتجع، آزادیخواه در تقابل با ریا

له این روشنفکران به مسأتعلق طبقاتی  بایست از زاویۀ

 پرداخت. 

در جنبش روشنایی، آنگونه که قبلن اشاره گردید، 

روشنفکران زیادی متعلق به بقایای جریان شعله جاویدکه 

خود را مارکسیست هم تعریف میکردند سهم داشتند. 

علی الرغم ادعای آنها در ایستادن در برابر بیعدالتی و 

و عرصۀ تنگ  مزاریدین،  د از انقیادستم، آنها نتوانستن

 تعریف گرایی بیرون جهند. آن روشنفکران همچنانتبار

چه  سواالتی محوری از قبیل: مشخصی از آزادی نداشتند.

 که؟ نقش جنسیت در استفاده نوع آزادی؟ آزادی برای 

از آزادی، بی جواب بودند.  آنها نتوانستند به ریشه های 

 بهترین حالت در صدد اصالح بیعدالتی دست ببرند و در

نظام بودند. در رابطه با دین اوج شهکار آنها تنزیل دادن 

ماهیت زشت و نکبتبار دین از کل به جزء بود. به این 

 مفهوم که آنها بی آزرم به تبلیغ این باور که در اسالم 
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 بس با طالبانمصاحبۀ نشریۀ سوسیالیسم کارگری با زرقا فروغ در مورد آتش

 
 سوسیالیسم کارگرى :ۀ نشری

ن میزان از جانب آ بهن از آتش بس با طالبان و استقبال آ

 ،هاى طالب به شهر هادولت و طالبان و ورود تروریست

ه جامعه ایجاد نمود. ب ۀزادآ شوک بزرگى را میان زنانِ

 در ؟ بود واقعىو چه مقدار  چرا شوک ایننظر شما 

تجاعى در جلوگیرى از یک صلح ار زنان نقش ضمن

 چیست؟

  :زرقا فروغ

سوسیالیسم کارگرى بابت توجه و  ۀنشری با سپاس از

که امروز زشت  ،پرداخت به وضع  زنان در افغانستان

ترین استبداد و دیکتاتوری مرد ساالری و مذهب را از 

که دو جز دارد در این سوال شما  .سر میگذرانند

ی زنان مشکالت و بدبختی ها ۀبیشترین ۀحقیقت شالود

 تشکیلرا در جغرافیای بد سگال افغانستان امروز 

جواب سوال شما بپردازم به چند  قبل ازینکه به .میدهد

را که زیر  از استبداد بر زنان افغانستانی ۀارش که شمزگ

 ،توسط عناصر مختلف چون طالبو قیادت مذهب 

احزاب  وین مجاهد ،دولتی مسلح افراد ،مالداعش، 

اعمال میگردد نرینه سلمان مهر  اسالمی و رنگارنگ

 جلب میکنم.

طالبان در تاریخ  :سخنگوی والیت بدخشان نوید فروتن

دلو در والیت بدخشان یک زن که چهار طفل  13

ذبیح اهلل امانی سخنگوی والی  .داشت را به قتل رساندند

گفت که اواخر سال قبل، یعنی  "سالم تایمز"به  سر پل

اتهام رفتن به شهر بدون  زنی را بهجدی، طالبان  7در

حمیرا محمدی، که  بریدند. سر همراه محرم شرعی ،

ساله و کارمندان متقاعد دولت افغانستان است،  53

حقوق مانند  طالبان هیچ ارزشی برای مفاهیمی"گفت: 

وی به بازگویی . "دبشر و حقوق زنان قائل نیستن

مشاهدات خود از رویدادهای دوران حکومت طالبان 

او گفت: یک . ( پرداخت2001-1996ل )در کاب

ما  ۀخواست با یک دختر در محلقوماندان طالبان می

عروسی کند. اما این دختر نامزد پسر کاکایش که در 

جرمنی زندگی می کرد، بود. طالبان والدین دختر را به 

طوری لت و کوب کردند که آنها تقریبا به حال مرگ 

دند نصف شب از خانه افتادند. این فامیل نهایتا مجبور ش

 .شان فرار کرده و به پاکستان بگریزند

 مکتب یک و بریده سر افغانستان در را زن سه داعش

 از ساله، 27 دختر ملکزاده فرخنده؛ زد آتش را زنانه

 شاه مسجد در قرآن سوزاندن اتهام به که کابل

 صدها حمله پی در 1393 حوت 28 تاریخ در دوشمشیره

 جسدش سپس و کشته مسلمان خشمگین مردان از تن

 .شد سوزانده کابل دریای در

ر به اصطالح مردان عمامه پوش قریه غلمین والیت غو

ی را تا گردن یساله 19دختر  «احکام دینی»مجریان 

دختر که رخشانه نام این زنده مدفون کردند.  ۀگونبه

کرر مسلمان بودنش و صورت مداشت، عاجزانه و به

در  اتی پس از آنکرد و لحظمیرا تقال  بیگناه بودنش

 ها ارشگز این به توجه با. ها جان دادزیر بارش سنگ

 .بپردازم مطالیبانیز ایجاد چگونگی به که نیست بیجا

 سابق شوروی اتحاد توسط افغانستان اشغال از پس 

 با دینی های شبکه تمام و ها مال اسالمی، احزاب

 کافران با جهاد یا دینی جنگ ،ندپیوست دولت مخالفین

 خروج و شکست با. گرفت قرار جنگ لوحۀ سر در

 کابل در مجاهدین ورود و افغانستان از شوروی نیروهای

 فرماندهان .گرفت شدت داخلی جنگهای و پراگندگی

 و رقابت به شهرها مختلف نقاط در جهادی احزاب

 چندین منطقه یک در حتی پرادختند، ها خونریزی

 بحران یک در کشور و میراند فرمان جهادی حزب

 ازین استفاده با .میزد پا و دست اجتماعی و سیاسی

 قدرت به و نفوذ ۀزمین اش متحدین و امریکا وضعیت

 .ندساخت فراهم ثبات و نظم  شعار با  را طالبان رسیدن

 مدارس در که بود داده تشکیل افرادی را طالبان جنبش 

 مالهای سرپرستی تحت عادی گی زنده از دور به دینی

 بدان این البته .بودند شده مغزی شوی و شست رو تند

 خالص ایدئولوژی یک طالبان جنبش که نیست معنی

 طالبان ایدئولوژی بلکه مینمود، گی نماینده را مذهبی

 و قبیلوی و قومی سنتهای ، اسالمی بنیادگرایی از کلیتی

 ایکه مذهبی مدارس .است و بوده اتنیکی ناسیونالیسم

 دولت حمایت مورد ند میدید دینی تعلیم نآ در طالبان

 جهاد در کار المللی بین تقسیم در و بود پاکستان

 کشورهای به مذهبی مدارس مالی حمایت افغانستان،

 آنها رأس در و فارس خلیج حوزه عرب ثروتمند

ه شد واگذار عرب متحده امارات و سعودی عربستان

ده انگلیس برعه مریکا واحمایت تسلیحاتی را  بود.

به  گرانکمکها به جهاد ۀهماهنگ کنندنقش گرفتند و 

  .شد گذاشته پاکستانعهدۀ 

 نهادهای مدیریت تحت دینی مدارس شاگردان و طالب

 بازگشت اسالمیستی دیدگاه اب پاکستان ارتش و مذهبی

 شوی و شست و آموزش مورد ،اسالم اصل و صدر به

 منتقدین از اندیشی جزم و شوندمی داده قرار مغزی

 انواع تمام با .اند جامعه در زنان حضور سرسخت بشدت

 این اند. ادضت در اجتماعی چه و فردی چه زن دیآزا

 از نهی و معروف به امر منضبط های کننده پیاده افراد

 .میباشند منکر

 شکنجه، تجاوز، با طالبان ؛نرویم دور موضوع از

 کردن ابودن قصد زنان فروش و بریدن سر سنگسار،

 .دندار درافغانستان را زنان ابتدایی و نسبی های آزادی

 و تقویت در خود سهم به ملی حدت و مرتجع دولت

 مذاکره باب کردن باز با و یارتجاع نیروی این با همدلی

 و اسالمی نیروهای متحجرترین  با یکجانبه بس آتش و

 امتیازاتی تا ناگذیراست ، طالبان داشتن نگه راضی برای

 یطۀح شودمی داده که یامتیاز هر و بدهند آنها برای

 ترینابتدایی عملن و کرده محدودتر را زنان آزادی

 دولت .میگذارد پا زیر را جامعه نفوس از نصفی حقوق

 بیشتر چه هر  حقوق سلب ساز زمینه دیگر بار پوشالی

 تولید باز و آشپزخانه و خانه به آنان کردن محدود و زنان

 آن حجری عصر و مانده  عقب نوع به جنسی آپارتاید

زنان افغانستان  ۀکه درین صورت دورنمای آیند میگردد

  آید.به نظر می تر از هر زمان دیگریکنندهنگران

ی و بیحقوقی زن با ضرورت دارند، واقعیت ستم کش

طوالنی آن هنوز برای اکثریت زنان در افغانستان  ۀسابق

 .تلقی میگرددیک امر طبیعی و پذیرفته شده 

گرچه در جواب قسمت دوم سوال تان باید بگویم که 

زنان  ما شاهد اعتراضات خودجوش و غیر متشکل

که عمدتن هستیم عاصی در گوشه و کنار افغانستان 

 هم اعتراضات شان فردی و غیر سیاسی است و اغلبن 

7ادامه در صفحه   



 

  
 ی بنیادگرایی اسالمی در افغانستانها و انگیزه علتها

نستان با رفیق رحمانی پیکارجو مصاحبه یی انجام داده است که اینک خدمت در افغاهای گسترش بنیاد گرایی اسالمی و انگیزه سوسیالیسم کارگرى پیرامون علت  یۀنشر

  خواننده گان گرامی تقدیم می گردد
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   سوسیالیسم کارگری:

با مشاهده و در نظر داشت وضعیت ناگوار کنونى که 

مانند حزب  گرایان مسلمانبنیادحاکى از همسویی 

اسالمى داخل  ارتجاع هاوستیاسال م وطالبان  اسالمى و

أهداف سیاسى مشترک  در راستای رسیدن بهنظام 

هایی باعث شده چه علت –افغانستان است  ۀیندآدر

یک ایده هنوز هم قابلیتِ  به حیثاسالمِ افراطى  است تا

یا متحد نگهداشتنِ نیروهاى معین  یک پارچه ساختن و

 تکلیف نماید؟ خواهد براى مردم تعیینمی وا بوده را دار

  :پیکارجو رحمانی

 گرایی باید گفت که بنیاد با سپاس ازپرسش خوب شما

 شبکۀ در ریشه اجتماعی پدیدۀ یک مثابۀ به اسالمی

پیچیده یی از واقعیت های جامعۀ بشری دارد که 

هست  ییپرداختن به آن نیازمند وقت و مجال گسترده 

 د توان خویش سعی خواهم کرد تا بهمگر من در ح ،

  . گونه یی هرچه فشرده تر به پرشس شما پاسخ دهم

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که از چهار پنج دهه 

بدینسو بنیاد گرایی اسالم با وجود تحمل سرکوبها و 

کماکان در حالت  قابل مالحظه ییعقب گردهای 

گسترش بوده و هزاران جوان خون گرم را در صفوف 

خویش پروریده و آنان را به انتحار و انفجار و دهشت 

زداوطلبانه به همچو جنایاتی تن و آنان نیافگنی وامیدارد 

حال باید دید که چه علت ها و انگیزه هایی  می دهند،

سبب شده است تا این پدیدۀ شوم این گونه رشد و 

رشد و گسترش  و انگیزه های علت ها .گسترش یابد

 و نبوده دوتا یکی اخیر های سال سالمی دراگرایی بنیاد

 بسا در و پیچیده اربسی حال عین در و گسترده بسیار

م . این پدیدۀ شوهست نیز  متناقض و ناهمگون موارد

چنان که قبالً نیز اشاره نمودم ریشه در واقعیتها تلخ زنده 

گی بشر در روی زمین ونظامهای طبقاتی وناعادالنه 

داشته و به صورت انتزاعی و پا   حاکم برجوامع بشری

 در زمینۀ پیدایش و گسترش .درهوا به میان نیامده است

جریانات اسالمیستی در کشورهایی که ما آنرا اسالم زده 

نامیم وبه ویژه در افغانستان که اسالم زده تراز هر می

های گونه گونی م زده ییست برداشتها و نقطه نظراسال

موجود است ،که عمده ترین و مروج ترین آن عبارتند 

 : از

بسیاری از روشنفکران و نخبه گان افغانستانی به این  -1 

و  نادانباور اند که اسالمیستها یک مشت آدمهای 

 و إرتجاعی العملی عکس افکارآنان و بوده منطق بی

طایی در برابر رشد اقتصادی و فرهنگ وس قرون

آید و با رشد و گسترش بیشتر کاپیتالیستی به حساب می

. انقراض و نابودی خواهند نهاد این تمدن آنان نیز رو به

 سازمان که بیستم قرن نخست نیمۀ در این باورمندی

 حیثیت از بودند نیافته چندانی رشد هنوز اسالمیستی های

د مگر رشد ونموی این جریانات بو برخوردار اعتباری و

در سالهای اخیراین نظریه را بی ارزش و ناکارآ ثابت 

لیبرالیستها و پوست ت ولی با آن هم نموده اس

 خواهند آنرا از سرمدرنستهای مان به آن چسپیده و نمی

 .برون نمایند

 و سنتی چپهای و مدرنیستها هواداران این نظریه که

یبرالهای آتئیست هستند و ل و دموکراتها و سکوالریستها

 بحران اند چسپیده آن به نگرانه سطحی هم هنوز

 و مدرناسیون های پروژه ناکامی از ناشی ساختاری

 مالی های بحران و پیرامونی درکشورهای سکوالریسم

 آن از و جهانی سطح در داری سرمایه نظام ساختاری و

را که باعث شد تا بهای  1973 سال اقتصادی بحران جمله

نفت چند ین برابر افزایش یابد، به مثابۀ علت و انگیزۀ 

 پیش تحقق عدم نموده رشد و گسترش اسالمیسم قلمداد

 می برائت را خویشتن و توجیه آن با را خود های گویی

  .دهند

 بنیاد گراییبرخی دیگر از صاحب نظران پدیدۀ  -2

رشدیابنده را محصول دوران جنگ سرد و نا امیدی 

غرب از رژیمهای ناسیونال مدرنیست وابسته به خود و 

کمکهای سخاوتمندانۀ آنان به جریانات اسالمیست به 

منظور رؤیا رویی بااتحاد شوروی سابق دانسته و آنرا 

پروژه یی تلقی می نمایند که نخستین پایه هایش را 

آمریکایی گذاشتند ولی نتوانستند  امپریالیستهای غربی و

زیر نظر و کنترول خود نگهدارند، لذا آهسته  آنرا تا اخر

علیه خود  آهسته از کنترول آنان خارج و در بسا موارد

 .آنان دست به کارشدند

سومین دسته از نظریه پردازان مسأله را نسبت به دو  -3

دستۀ پیشین در ابعاد وسیعتری نگریسته رشد و گسترش 

سالمیسم را برآیندی از بحران اقتصادی و فقر و ا

ها نتیجۀ جنگ در کهیی  ومعنویمحرومیتهای مادی 

دامنگیر  چهاردهۀ اخیر درگیری های خانمان سوز

شده و ذهن و دماغ  افغانستان های وسیعی از مردمالیه

آنان را منکوب وآمادۀ پذیرش تبلیغات اسالمیستها 

 .ساخته است تلقی می نمایند

دستۀ چهارم به این باورند که شکست و نارسایی  -4

ل مدرنیست در تأمین آسایش اقتصادی سیونارژیمهای نا

مردم و عدم حضور فعال چپها وسوسیالیستها و احزاب 

پیش آهنگ طبقۀ کارگر در صحنه و عدم توانایی آنان 

رهبری اعتراضات توده یی و مردمی زمینه را برای  در

ت تا زمام امور را به دست گرفته اسالمیستها آماده ساخ

با برخورداری از هژمونی  واین خالی ایدئولوژیک را

 .هزار وچهارصد سالۀ خویش پیروزمندانه پرنمایند

گروه دیگری از تئوری سازان که بیشتر پست  -5

مدرنیستها و طرفداران نسبیت فرهنگی را با خود دارند 

به مثابۀ یک  دبه این عقیده اند که پدیدۀ اسالمیسم را بای

جنبش اجتماعی و در متن تحوالت نوین جهان مورد 

. آنان با اشاره و تأکید روی کارهای بررسی قرار داد 

آنان عام المنفعه و اخالق مدار اسالمستها و توانایی 

 خون جوانان ویژه به و درسمت و سو دادن افکار عامه

 وفدا امپریالیسم با ضدیت راستای در احساساتی و گرم

 سعی ، اسالمی آرمانهای به بخشیدن تحقق راه در کاری

زند تا اسالمیسم را به گونه یی ایجابی و جانب ورمی

  به اینکه بدون گیرند، بررسی به متن جامعه دارانه در

 22ادامه در صفحه                                                      
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 این به و پنداشته داری سرمایه ماقبل جوامع ایدئولوژیک

 و داری سرمایه نظام تعمیم و تحول با که باوراند

 شوم سرمایه دارانه در جهان این پدیدۀ گسترش مناسبات

حاشیه رانده خواهد شد وسیر قهقرایی  نیزخود به خود به

 .و نابودی خود را طی خواهد کرد

چنانکه همه می دانیم جهان بینی مارکس برمبنای فلسفۀ 

ود بیگانه پراکسس و یا کُنِشِ هوشمندانۀ انسان و از خ

اجتماعی قابل در پروسۀ تولید  گی وی بنایافته است که

رویت است و این پروسه در سیستم اجتماعی یی در 

جریان است که اساس آنرا طبقات اجتماعی و مبارزۀ 

طبقاتی تشکیل می دهد ، بررسی و نقد شیوۀ تولید 

سرمایه داری در تئوری مارکسیسم جایگاه مهم و ویژه 

یی را احراز می نماید، در این شیوۀ تولید مبارزۀ طبقاتی 

یت خاصی بر خوردار است زیرا در پهلوی اینکه از أهم

مشخصۀ اصلی آنرا تشکیل می دهد وسیله یی در راستای 

. مارکس براندازی ودگرگونی آن نیزبه حساب می آید

نمادهای از خود بیگانه گی  مذهب را یکی از دین و

 درزنده که آورد، که برای انسانهاییحساب میانسان به 

ویش از رسیدن به خوشبختی ی واین جهانی خواقع گانی

واقعی محروم گردیده اند مژدۀ رسیدن به خوشبختی 

را « بهشت » در ناکجا آبادی به نام  خیالی در آسمان و

کنش و مبارزۀ می دهد. پس هرگاه این انسانها بتوانند با 

 بیگانه خود از هالۀ و پیله از هوشمند و هدفمند خویش

و خوشبختی واقعی دست  آزادی به آمده بیرون گی

زمینۀ کاربرد خویش  الزمیت و یابند دین و مذهب نیز

دست داده آرام آرام رهسپار زباله دان تاریخ  را از

 .خواهد شد

سر دمداران نظام سرمایه داری حاکم در حال حاضر

به و برجهان از این پدیده با مهارت تمام و هوشیارانه 

استفاده می نمایند، به این شرح که از یک  گونه دو پهلو

سو زمینه های تمویل وتجهیز بنیاد گرایان را مخفیانه و 

غیر مستقیم از طریق شبکه های استخباراتی خویش 

آماده می سازند و از سوی دیگرآنان را تروریست و 

دهشت افگن نامیده وچنان وانمود می نمایند که به 

حمت ایجاد و تاسیس منظور سرکوب و قلع وقمع آنان ز

انداختن عملیات های  به راه وپایگاه های نظامی 

می متحمل را درکشورهای اسالمی  سرکوب گرانه

واقع قربانی  شوند و از مردمان این سرزمین ها که در

برخوردهای خونین میان هردو جناح شده اند توقع دارند 

تا سپاس گزار باشند و شکر آن را به جا آورند که 

ز شر ا ناتو در آیندۀ نه چندان دور گویا آنان را سربازان

 خواهند رها“!  مسلمان نا “بنیاد گرایان و افراطیون 

 آید دست به لعل هم خواهند می طرفند این با و ساخت

 .نرنجد یار هم و

پرده برداشتن از این طرفند هوشیارانه و جادو گرانۀ 

 قرار سردمداران نظام سود وسرمایه در اولویت نیروها یی

دارد که یک زمانی پندارها و ادعا های مترقی بودن و 

 بودن را در سر می پروراندند و در حال حاضر چپ گرا

متأسفانه به خواب زمستانی فرورفته اند و به جز یگان 

خُرو پُف وآنهم به گونه یی مقطعی و موقت ، زحمت 

 . هیچ گونه جنبشی را به خود نمی دهند

ا ر گرایان بنیاد به وابسته افراد از برخی که آنجایی از

قاره های  جوانان مسلمانی که درکشورهای غربی و

امریکا و استرالیا چشم به جهان گشوده و پرورش یافته 

 نه “ مسلمان جوانان “اند تشکیل می دهند و من آنان را 

 ناگزیریم نامم می “غربی گان زاده مسلمان “  بلکه

بر  فشرده بسیار یی گونه به نیز را پدیده این علتهای

علت  .رده به بحث مان عجالتا  نقطۀ پایان بگذاریممش

پیوستن این مسلمان زاده گان غربی به صفوف بنیاد 

 :برشمرد زیرین گونۀ به توانگرایان را می 

  تبلیغات و خود بزرگ نمایی های بی جا

 و میان تهی مهاجرین مسلمان مبنی بر

و ارجحیت داشتن کلتور و عنعنات ملی 

عنعنات  خودشان بر کلتور واسالمی 

 نمودن  و وادارکشورهای میزبان و تشویق 

 . ارج نهادن به آن فرزندانشان به پابندی و

  کم توجهی و بی تفاوتی دولتهای اروپایی

به مسائل مربوط به آموزش و پرورش 

معیاری در مدارسی که در محله های 

مسلمان نشین موقعیت داشته وکودکان و 

ان مسلمان أکثریت شاگردان آن نو جوان

 .را تشکیل می دهند

  فراهم نبودن فرصتها و امکانات دست

 ومشاغل مناصب به مسلمان جوانان رسی 

 این امیدی نا و آبرومندانه و دولتی حساس

 .مناصبی چنین به یابی دست از جوانان

 برخی از برخورد راسیستی و إهانت بار 

خارجیان باشنده گان بومی این کشورها با 

 .و به ویژه با مسلمانان

  یادشده و عوامل دیگری مجموع عوامل 

  ۱۶ادامه در صفحه 

 این  که وخیمی و زشت آمدهای پی و خاستگاه و منشأ

 پی مداردر واخالق دوستانه انسان اصطالح به آرمانهای

 .نمایند مبذول توجهی دارند

رخی از به اصطالح روشنفکران ما با تکیه برگفته ب -6 

های فریبندۀ اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

علت دوام و گسترش بنیاد گرایی در افغانستان را در 

طالبان و داعش  ارتش پاکستان ازحمایت استخبارات و 

ساده لوحانه به این باور اند که هرگاه  نگریسته و

گروهای دهشت افگن و  پاکستان از حمایت مخفیانۀ

افغانستان دست بردارد ؛ این گروها توان  تروریست در

ناتو را از  مت در برابر نیروهای مسلح افغانستان ومقاو

  .دست داده به شکست سوق خواهند یافت

در مورد علت وانگیزۀ  همسویی بنیاد گرایان  -7

مسلمان  مانند حزب اسالمى وطالبان واسال مست    

هاوارتجاع اسالمى متشکل از پشتون تباران  داخل نظام 

واحتمال جمع شدن ایشان دوریک محورباید گفت که 

این خودشاهد این مدعا خواهد بود که اسالمست ها و 

کدام به مبادی و تعهدات قبالً ناسیونالستهای تباری هیچ 

اعالن شدۀ خویش وفادار نبوده ودر بزنگاه های اصلی 

حاضرند انرا فدای رسیدن به أهداف سیاسی  تازه یی 

نمایند که با برنامۀ عمل تصویب شدۀ شان درمنافات 

قرار دارد . چنان که هم آغوشی گلبدین  حکمت یار 

ام یافت و اشرف غنی که در بسترگرایشهای تباری انج

  .تواند لیل خوبی برای اثبات این ادعا باشدمی

باورند  نو اما سوسیالیست های کارگری به ای -8

محصول  سته به آنواب سیاسی جریانات و اسالمیسم که

و پی آمد وقائع ، دگرگونی ها و روی دادهای 

اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دنیای امروزی بوده و 

ریشه درزنده گی طبقاتی چندین هزار سالۀ بشر در رو 

پیوندی نا گسستنی با زیر بنای  ی زمین دارد و در

اخالقی جوامع و کتله  اقتصادی و روبنای فرهنگی و

دارد و به مراتب ژرفتر و  رارداشته وق های انسانی

گسترده از آن است که ناسیونال مدرنیستهای سنتی و 

پست مدرنیستها و لیبرالهای کالسیک و نوین و 

مارکسیستهای آرمان گرا وغیر کارگری و چپهای 

چریکی که خویشتن را مارکسیست  سنتی و خلقی و

ل تقلی یی گونه به یننیست مائوئیست معرفی می نمایندل

 هم یا و فریبانه عوام و آگاهانه پوشی چشم با و گرایانه

 دهندۀ تکان و ملموس واقعیتهای از ابلهانه و ناآگاهانه

 و روبنایی یی پدیده آنرا ، امروزجهان و دیروز
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 18ادامه از صفحه 

باارای ایاان افااراد هاایچ مکااان دیگااری بااه جااز ماارز 

هااای کشااور بااا آساایای میانااه مساااعد نبااود، هاام بااه 

لحاظ نزدیکای باکشاور هاای شاان و هام باه لحااظ 

 بودو باش شان از بعد فرهنگی. 

خااب همااان گونااه کااه در فااوق تااذکر رفاات تقاباال 

منااافع کشااورها در افغانسااتان شاادیداً مشااهود اساات. 

ش در مااارز کشاااور بنااابراین نزدیکااای خطااار داعااا

هاااای آسااایای میاناااه و چاااین بااارای کشاااورهای 

روسایه و چاین نااه تنهاا کاه غیاار قابال تحمال اساات 

دارد کاه از هار طریاق بلکه این کشاور هاا را وا مای

ممکاان اوضاااع را الاقاال در نزدیکاای ماارز هایشااان 

در کنتاارول خااود داشااته باشااند؛ باادین ملحااوظ هاام 

ن است کاه اماروزه بار عاالوۀ ماردم محال، مساؤوال

دولااات محلااای هااام بااار کماااک هاااای نقااادی و 

تساالیحاتی کشااور روساایه در شهرسااتان هااای تخااار و 

 کندز شهادت میدهند. 

دلیاال بعاادی وجااود منااابع زیاار زمیناای و معااادن ماای 

توانااد باشااد، امااروز نااه تنهااا در شاامال شاارق کااه در 

سراساار افغانسااتان یکاای از در آمااد هااای اساساای و 

ونی و ارتجاااع بنیاادی داخلای نیروهاای مسالح غیار قاان

مااذهبی مثاال طالااب و داعااش، اسااتخراج خااود ساارانۀ 

معااادن و اخااذ مالیااات از شاارکت هااا و ساارمایه داران 

است. حتی گازارش هاای موثاق و تاییاد شاده یای در 

وزارت معاااادن و صااانایع و از آن طریاااق در وزارت 

داخلااه و دفاااع وجااود دارد کااه شاارکت هااای کااه 

 در نااا اماان شااوند، مسااتقماًبرناادۀ اسااتخراج معااادن ماای

ساااازی منطقاااه و معاااادن متاااذکرده دسااات دارناااد. 

ناگفتاااه نبایاااد گذاشااات کاااه ایااان شااارکت هاااا و 

موسسااات از هاایچ کساای نیساات بااه جااز زورمناادان 

محلاای، وزرا و وکااالی پارلمااان کشااور. ایاان ناااامن 

سااازی خااودی سااود هااای کالناای را بااه جیااب هاار 

کناد کاه مقاماات محلای هام از کدام سراسار زیار مای

ه نماای ماننااد. طاارف ممکاان اساات از یااک آن باای بهاار

معاادن ذغااال ساانگ در بغااالن در ماااه چناادین میلااون 

تاان ذغااال ساانگ اساااتخراج کنااد امااا در گااازارش 

رساامی باارای وزارت مربوطااه ممکاان اساات در حااد 

چند هزار تان گازارش دهاد؛ از آنجاایی کاه سااحه ناا 

امن و بد امان اسات هایچ کارمنادی باه عناوان تفتایش 

قضاایه ناادارد. بایااد یاااد آور و بااازرس، نظااارتی باار 

شوم که گفتاه هاای فاوق اختصاصااً دالیال باد امنای و 

شااود گفاات کااه ماای ,نااا امناای در شاامال شاارق نیساات

در فااراه، هلمنااد، نیمااروز، ننگرهااار، قناادهار، هاارات و 

 کند.والیات هم مانند هم صدق می

 

خااواهم اینجااا ماای

از تقابااال مناااافع 

کشااااور هااااا در 

کشااور باار گااردم 

م، بااه تقاباال اقااوا

همااان سااان کااه 

در ابتااادا پاساااخ 

مطااارح شااااد در 

افغانسااااااااتان در 

سااطح زنااده گاای 

روزمااره و روتااین 

تماااام اقاااوام باااا 

اجتماعااااات قااااوم 

گاااارا. دوم اینکااااه 

امااروزه علاام طااب 

خیلاااای واضااااح از 

ریااااق  پااااژوهش ط

هااای ژنیتکاای ثاباات 

سااااخته اسااات کاااه 

بشااریت ایاان عصاار 

بااه حاادی بااه هاام 

خلاااط شاااده اسااات 

کاااه اگاااار امااااروز 

DNA  بااومی تاارین

یااک دیگاار آمیاازش اجتماااعی دارنااد. شاااید هاایچ 

والیتاای را نتااوان یافاات کااه شااهروندانش تنهااا 

ازبیک، پشاتون، تاجیاک و یاا باه شاکل در بسات 

قااوم هاازاره ایماااق، بلااوچ، گجاار، تاارکمن و... 

لکااه در هاار یکاای از والیااات یااا مجمااوع باشااد؛ ب

اقوام افغانستان اساتند یاا هام چنادین قاو م و زباان 

کااه بااا هاام زنااده گاای خیلاای مسااالمت آمیااز و 

انسااااانی دارنااااد. در سااااطح ازدواج و تشااااکیل 

خااانواده، تجااارت و مااراودات، زنااده شااریکی و 

ماارده شااریکی، خوشاای و سااوگواری، برگاازاری 

ر میااان محافاال و جشاان هااا و دفاااع از خاااک د

 و درزی بااین تاارکِ زحمااتکش هایچ تاوده عظاایم ماردم

شااود. امااا فرآینااد تاااریخ نماای دیااده هااا زبااان و اقااوام

کشااور در سااطح قاادرت سیاساای از زمااان هااای دیاار بااه 

اینسااو پاار اساات از مهندساای برتااری قااومی، زبااانی، 

 مذهبی و ملیتی. 

دیاادگاه هااای مختلفاای در حااوزه علاام جامعااه شناساای 

و قومیاات وجااود دارد امااا نظاار  راجااع بااه مسااایل قااومی

بااه دالیلاای نخواسااتم بااه نظریااه هااای قااومی تماااس 

بگیاارم. نخساات اینکااه در افغانسااتان هاایچ گاااه تاانش 

هااای قااومی از پااایین نبااوده، باادین معنااا کااه مااا اکثااراً 

حکوماات هااای قااوم گاارا داشااته ایاام تااا زبااان هااا و 

جاپااانی را نگاااه کنیااد ممکاان اساات باااالترین اشااتراک 

ژن را بااا یااک افریقااایی و اسااکاتلندی داشااته باشااد تااا 

 DNAیااک آساایایی و جاپااانی. و همااین گونااه اگاار ِ

را شاااما ببینیاااد مطمیننااااً کاااه  باااومی تااارین انگلیسااای

بااااالترین اشاااتراک ژن را باااا یاااک روسااای و هنااادی 

داشاته باشاد تاا یااک اساکاتلندی و ویلازی. و آخار ساار 

اینکااه انسااان هااا نهایاات بااه یااک دیگاار نزدیااک انااد. 

مقولااه هااای نااژاد و تبااار ابزارهااای کهنااۀ تفرقااه بااین 

بشااریت اسااات و نظریااه پاااردازی را در ایاان ماااورد ال 

 از نمی بینم.اقل اینجا نی

 16ادامه در صفحه 
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با زنان آغاز هیچ تناقضی، بحث انقالب در انسان، بی

 .شودمی

انداز الغای نهایی تقسیم کار در جامعه و بنابراین چشم

کژدیسگی روابط انسانی که تقسیم کار تحمیل 

ی آغاز تقسیم کار اجتماعی که کند، به همان نقطهمی

اند، یعنی تقسیم مارکس و انگلس به آن اشاره کرده

ی و این به نوبه [I]گردد، ها، باز میکار بین جنس

ی خانواده، ی مسائل گذشته و آیندهخود کلیه

های ازدواج، روابط جنسی و غیره را پیش شکل

ای از معضالت که در آن زمان کشد اا مجموعهمی

 .شدنامیده می« ی زنمسئله»

شناسی و هنگامی که این مسئله، نه فقط در بستر روان

بلکه در «( شوونیسم مردانه»نگرش اجتماعی )مانند 

تقسیم کار آغازین بررسی شود، آنگاه روشن بستر 

های آن عمیقاً به است که به نظر مارکس ریشه

داری انسان، دولت یا تقسیم شهر ی پیشاسرمایهگذشته

گردد. به همین میو روستا یا حتی مالکیت خصوصی بر

های اجتماعی که منوال، باید انتظار داشت که نگرش

مقابلِ تقسیم کار هستند، در  این برآیند

 .شان مقاومت بیشتری نشان دهندشدنکنریشه

 مارکس یاولیه هایدیدگاه. ۱

)1846-1842( 
واضح است که مارکس پیش از آنکه سوسیالیست و 

هایی کمابیش سنتی شود، نگرش« مارکسیست»حتی 

ی خانواده، ازدواج و مسائلی از این دست درباره

ای دریافت مقالهتوان از دو داشت. این موضوع را می

نوشت، یعنی اولین سال فعالیتش  1842که مارکس در 

نگار لیبرال چپ؛ هر دو مقاله برای به عنوان روزنامه

نوشته شده بود،  تسایتونگ راینیشه یروزنامه

ای در کلن، که در اکتبر همان سال سردبیرش روزنامه

ای که تا آن زمان مارکس جوان در سومین مقاله .شد

، «مکتب تاریخی قانون»رده بود، یعنی انتقاد از منتشر ک

گرایانه به گوستاو هوگو به دلیل اتخاذ رویکردی نسبی

 :به نهاد ازدواج حمله کرد

ی جنسی از طریق انحصار، اما تقدیس رانه

که  اخالقی زیبایی داری از طریق قانون،خویشتن

آل از پیوند معنوی تبدیل کنترل طبیعی را به وجهی ایده

کند اا ذات معنوی ازدواج اا این چیزی است که می

برانگیز در خصوص ازدواج برای آقای هوگو شک

 [1] .است

دیدگاه هوگو، « یشرمی جسورانهبی»مارکس در طرد 

ای از لیبرال فرانسوی، بنجامین رفتهقول شستهنقل

کند و سپس نظر دیگر هوگو را با کنستان، ارائه می

ما « طبع حیوانی»که مبنی بر اینکند عصبانیت نقل می

ی جنسی ارضای رانه»مخالف این اعتقاد است که 

 [2] .«خارج از ازدواج مجاز نیست

 .کنداما در اینجا مارکس تالشی برای واکاوی نمی

 طالق یمقاله

در  طالق پیشنهادی قانون یای از مارکس دربارهمقاله

ا آشکارتر های پیشاسوسیالیستی او رپایان آن سال، ایده

مفهوم ازدواج و پیامدهای آن »گوید که کند. او میمی

بسط خواهد داد، اما « ی حقوقفلسفه»در تطابق با « را

 .تواند به این مقصود برسدی کوچک نمیاین مقاله

[3] 
ی مارکس، دفاع از رویکردی شک اولین خواستهبی

ماهیت [ »4کامال سکوالر نسبت به این مسئله است. ]

، و «اخالقی انسانی»بلکه « تقدسی روحانی»نه « اجازدو

است. او این « خودتعیّنی»بلکه « گیری از باالتصمیم»نه 

کند که قانون طالق انسانی ا نکته را نیز مطرح می

این قانون »اخالقی تنها زمانی تضمین خواهد شد که 

ی اراده مردم باشد و با آن و از طریق آن بیان آگاهانه

نقطه عزیمت تفکر مارکس، «. اشدایجاد شده ب

های او درباره دموکراسی رادیکال است. اما دیدگاه

ذات اخالقی این »الوقوع و قریب« قصد ازدواجِ»

آلیست هگلی نمود ، کماکان در قالب یک ایده«رابطه

یابد. مارکس هنوز به ازدواج، نه به عنوان یک نهاد می

ری اخالقی اجتماعی تاریخی بلکه به عنوان تحقق هنجا

اندیشد. همین امر، مارکس می« طبیعت انسان»ناشی از 

در قانون « ی طالقدالیل متعدد و بیهوده»را به نقد 

ظن به موارد مجاز سوق پروسی موجود و نگاه توام با سوء

 .دهدمی

جمالت زیر شِمایی از رویکرد او است که به سرزنش 

همسرانی که از بدبختی »خیزد که همواره آنهایی بر می

صحبت « اندعلیرغم میل خود به هم پیوند خورده

 :کنندمی

را از یاد  خانواده کنند وآنها فقط به دو نفر فکر می

کنند که تقریباً فروپاشی هر ازدواج، برند. فراموش میمی

فروپاشی یک خانواده است و فرزندان و آنچه به آنها 

خواهی حتی از تعلق دارد، نباید وابسته به هوا و هوس دلب

دیدگاهی کامال حقوقی باشد. اگر ازدواج اساس خانواده 

شد؛ همانطور که گذاری نمینبود، دستخوش قانون

 [5] .شودگذاری نمیی دوستی تابع قانونرابطه

سوسیالیستی خود را در و در واقع مارکس رویکرد پیشا

از طریق بازارزیابی تاریخی خانواده، و نه صرفاً 1845

ی ، رها کرد. در نتیجه آخرین جمله«دو نفر»ی رابطه

  .ای شرطی باشدتواند گزارهی باال دیگر نمیقطعه

 نمایید! دنبال نشریه بعدی هایهرشما در را مقاله این ادامۀ

 

 مارکس و انگلس در مورد آزادی زنان
 هال دریپر
 ترجمۀ نیکزاد زنگنه 
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 هایسوسیالیست کنفرانس نهم سازمان

آگست  19و  18تاریخ به  افغانستان کارگری

اسد برای دو روز در یکی از  28و  27مطابق 

کشورهای اروپایی با مشارکت مسؤولین، 

کادرها و اعضای تشکیالت داخل و تشکیالت 

کنفرانس با پخش سرود خارج، برگزار گردید. 

 به یادیک دقیقه سکوت و اعالم  انترناسیونال

 به کارشگان راه آزادی و سوسیالیسم هجانباخت

ت أهی ،تصویب آئین نامهپس از  نمود؛آغاز 

 کنفرانس توسط اعضای حاضر انتخابرئیسه 

  گردید.

نخست فهیم آزاد سخنرانی افتتاحیه اش تحت 

جاری در بررسی وضعیت سیاسی "عنوان 

افغانستان و جایگاه نیروهای چپ و 

و به ضرورت حزب  را ارائه نمود "سوسیالیست

ابی کارگران و سوسیالیستی کارگری و سازمانی

ها تأکید تالش سازمان ما در زمینۀ تحقق آن

نمود. رفیق فهیم در بخشی از سخنانش به 

سوسیالیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی 

اشاره نمود و افزود که حزب سوسیالیستی 

تواند حاصل جمع کارگری نه باید و نمی

ناسیونالیست و -نیروهای بازماندۀ چپ بورژوا

 ها، باشد. آن دیدگاه های نظری

ارزنده در مورد امور تشکیالتی و تصامیمی در 

این مورد، کنفرانس وارد سمینارهایی که از 

جانب برخی از کادرها ارائه شد، گردید. مباحثی 

که در سمینارها ارائه شدند قرار است به همین 

زودی از طریق نشرات سازمان رو به بیرون منتشر 

 ند:گرد

نقدی بر دیدگاه های سازمان انقالبی و چپ 

 مائوئیست.

گان سیاسی بررسی نظری فدرالیسم و نماینده

 آن در افغانستان.

 بحثی پیرامون مواضع چپ ضدامپریالیست.

 . یگرایتبارو م سناسیونالی

انتخاب اعضای  کنفرانسکار  در بخش پایانی

شورای مرکزی و تشکیل کمیته های کاری و 

ها صورت گرفت؛ کنفرانس ؤولیتتقسیم مس

های کارگری پس از نهم سازمان سوسیالیست

 دو روز کار فشرده و در فضای باز و رفیقانه با

پخش و با  سخنرانی پایانی دبیر منتخب سازمان

 پایان یافت.سرود انترناسیونال 

 

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

 2018؛ آگست  1397اسد 

 
 

کمیته ها و نهادهای گزارش عملکرد پس از آن 

به کنفرانس نهم دو کنفرانس  ۀدر فاصل یتشکیالت

ارائه شد. ضعف ها و اشکاالت از یک موضع اصولی 

و و بدون تخفیف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند 

در نهایت جهت استحکام و گسترش فعالیت 

سازمان در داخل کشور و پیوند آن با کارگران و 

تصامیمی اتخاذ  اجتماعیهای و جنبشسایر اقشار 

و شورای مرکزی منتخب کنفرانس نهم موظف شد 

تا مصوبات کنفرانس در این زمینه را در اولویت 

ای کارش قرار دهد و امکانات و زمینه های الزم را بر

تشکیالت داخل فراهم سازد. همچنین به بهبود کار 

نشراتی و استفاده از امکانات در دسترس، جهت 

بیان مواضع سازمان رو به جامعه، توجه جدی 

صورت گیرد و کمیته نشرات موظف شد تا از همۀ 

امکانات در دست داشته در جهت بهبود هرچه 

ی بیشتر این وجه از فعالیت سود ببرد و ارتقای کیف

کارها مورد توجه جدی باشد. همچنین اشاره شد که 

تالش مستمر در جهت تسهیل امر ایجاد حزب 

سوسیالیستی کارگری یکی از وظایف دائمی و 

های کارگری را تعطیل ناپذیر سازمان سوسیالیست

سازد، کنفرانس به شورای مرکزی وظیفه سپرد می

که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی پیگیر 

ن مسأله باشد. در مرحلۀ بعدی پس از مباحث ای

های کارگری افغانستاناطالعیۀ پایانی کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست  
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Workers of the world unite! 

افغانستان با موقعیت استراتژیک و حساس خود 

سالها است که به محراق تصادم منافع 

داری جهان، استراتژیک قدرت های بزرگ سرمایه

های طماع تبدیل یی و همسایههای منطقهقدرت

گردیده و بیشتر از چهار دهه است که در خالء نبود 

شکل کارگری و حزب قدرتمند و با نفوذ جنبش مت

های مترقی و سوسیالیستی کارگران و جنبش

قربانی ایلغار وحشیانۀ نظام  ،برابری خواهانه

 داری و ایادی محلی آن است. سرمایه

فاجعۀ کشتار بیرحمانه و هر روزۀ کودکان، زنان و 

مردان که نمونۀ متأخر آن هجوم وحوش طالب و 

ان غزنی و همچنان حملۀ کشتار و غارت شهروند

وحشیانه اسالمیست ها )طالب و داعش( در 

مدرسه یی در غرب کابل، جالل آباد، فاریاب، گردیز 

است، کماکان ادامه  و مناطق دیگر افغانستان

در ضمن استفاده امپریالیستی -دارد. ارتجاع بورژوا

هر دو صف این از ماشین جنگ و جنایتش )ناتو(، 

ارتجاعی )هم دولت وحدت ملی و جدال خونین و 

هم اسالمیسم مسلح در وجود طالبان و داعش( را 

یی شان حمایت می برای تحقق استراتژی منطقه

نمایند و غایلۀ کشتار، ویرانی، ارتجاع و توحش 

لجام گسیخته از کارگران و زحمتکشان 

 گیرد.افغانستان قربانی می

کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست های کارگری 

افغانستان با درک واقعیت های عینی و شرایط 

ورزد که یگانه و تلخ جاری بار دیگر تأکید می

ترین راه حل برای رهایی از وضعیت حاکم مطلوب

کنونی نفی وضع موجود و شکل دادن به جنبش 

آزادیخواهانۀ کارگران و زحمتکشان است که بدون 

موجودیت حزب سوسیالیستی کارگری و 

گران و آزادیخواهان نمی تواند سازمانیابی کار

محقق شود. بناءً کنفرانس نهم همۀ فعاالن 

کارگری، کنشگران سوسیالیست، زنان و مردان و 

خواند تا جهت تحقق جوانان آزادیخواه را فرا می

امر رهایی و شکل دادن به یک آیندۀ تابناک و 

جامعه یی که در آن انسان از شأن و حرمت انسانی 

برای شکل دادن به چنین گردانی  برخوردار باشد،

با فعالیت عملی  همدیگر را بازیابند و تحقق آن را

تالش و نظری ممکن سازند. ما به سهم خویش 

و جهت تحقق آن دست همه را می کنیم 

 فشاریم.صمیمانه می

 زنده باد سوسیالیسم!

 

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

1397اسد  28مطابق  2018اگست  19  

 

 

های کنفرانس نهم سازمان سوسیالیست 

با شرکت مسؤولین، کارگری افغانستان 

کادرها و فعالین تشکیالت سازمان در داخل 

اگست  19و  18به تاریخ و تشکیالت خارج، 

در یکی از شهرهای اروپا در شرایطی  2018

داری همچنان برگزار گردید که نظام سرمای

درگیر بحران ویرانگر، که ناشی از ذات متناقض 

آن گرفتار تنش و آن است بوده و بر متن 

رقابت برای شکل دادن به نظم نوین 

باشد؛ امپریالیستی و تقسیم مجدد جهان می

با عروج دوبارۀ روسیه به عنوان یک قدرت 

های درونی مدعی و قدر قدرتی چین و چالش

داری جهانی و قدرت اروپا، سرمایه اتحادیۀ

های جدیدی را های امپریالیستی صف آرایی

پیامد آن در سطح جهان  شکل داده اند که

چیزی نیست جز تشدید ملیتاریسم، ویرانی و 

ها انسان، گسترش فقر گی ملیونانهدام زنده

و عمیقتر شدن فاصلۀ طبقاتی، رشد راسیسم، 

فاشیسم، قومگرایی، ناسیونالیسم، ارتجاع 

مهمتر از آن و مذهبی از جمله اسالم سیاسی 

ۀ نهپبشر در گی هزند بحران ایکولوژیک که

مواجه ساخته  ییک تهدید جدبه را گیتی 

 است.

 


