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متجلی  "!کارگران جهان متحد شوید"شعار 

و که از تحلیل عوامل عینی است  عمق بینشی

داری، سر انسانی سرمایهرغیماهیت نظام به شدت 

برای پایان ممکن  ویگانه آلترناتی وبر افراشته 

است؛  مبتنی بر کارمزدیمناسبات دادن به 

که رنج بیکران و مشقت گسترده ای را مناسباتی 

فروش نیروی جز که  ،بر اکثریت عظیم انسانها

، ندارندبرای زنده ماندن دیگری کار شان امکان 

 حمیل کرده است.ت

در یک بعد داری را سرمایهنظام تجسم ماهیت 

بربریت که به بشریت تحمیل توان در میگسترده 

فقر و سیه روزی که هر جا کرده است دید. در 

امنیت نباشد،  داشته باشد،گسترده وجود 

و سود ثروت  اشد وزورگویی حاکم ب

جنگی در جریان  معیارسنجش انسانیت باشد

اهیت به شکل عریان و بارزی تجسم این م، باشد

این زشتی  ۀبا همو با تأسف الوصف معیابد. می

ها و انزجاری که اکثریت افراد جامعه از آن 

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

 ۀگی و ارادهزند ۀهمچنان ادارداری سرمایهدارند، 

 انسانها را در دست دارد.

این امر تصادفی نیست. دالیل عینی ای وجود دارند 

انسانها را به دست صاحبان  ۀکه امکان کنترول اراد

. یکی ازآن دالیل سازدو میسرمایه ممکن ساخته 

توسط  "جمعمنفعت "کاذب  و القأ حسایجاد 

 حاد جامعه است. شیوه ای کهآدر میان بورژوازی 

 

  سخن سردبير:
 

 

 در این شماره:

 مانیفست کارگران اول می روز اعالم

 سعید، حجاب و فتوای مالها اآریان

 لویه جرگه، ابزار سنتی تحمیق مردم

سخنرانی فهیم آزاد به مناسبت روز 

 جهانی کارگر

میز ؛ به مناسبت روز جهانی کارگر

سوسیالیسم کارگری در مورد  مدور

 در فغانستان  وضعیت کارگران

 د؟!ورطمدین رد شدۀ دین یا ط

گی گرامی باد اول می، روز همبست

  جهانی کارگران

 یاد هفت تن از کارگران جانباختۀ...ه ب

 کارگران افغانستان و ایران به پیش!

به پیشواز اول می روز جهانی 

 همبستگی طبقۀ کارگر
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بر ایجاد احساس تعلق جمعی و مالکیت  

یا یک شی، در میان  کاذب به یک پدیده و

انیسمی ایجاد افراد جامعه استوار گردیده و میک

نماید که انسانها را وادار به گذشتن ازحقوق می

و منافع فردی شان به نفع منافع یک سیستم و 

نماید که در واقع در برابر آنها موسسه ای می

قرار داشته و با زیر پا گذاشتن منافع و حقوق 

به رسند. مکنت میثروت و به  اکثریت جامعه

تاریخ  همین سبب است که بورژوازی در طول

دولت و منفعت طبقاتی خودش را دولت و 

منفعت همگانی قلمداد کرده است و از 

ابزارهای مشرعیت دهنده و توجیه کنندۀ 

این ایدئولوژیک استفاده برده است. یکی از 

پوتانسیل وسیعی برای تخدیر ابزارها که از 

باشد، دین میبرخوردار  افکار و ذهنیت مردم

 ۀهم س مالکیت،تقدبا اعالم رسمی دین  است.

 ۀآالم و نا برابری های انسانها را محصول اراد

خدا دانسته و رنج کشیدن و دم نزدن را صفت 

د مومن معرفی کرده که در بهشت ابرتر افر

تواند روابط و یا می .پاداش شان را در می یابند

 ۀخونی و تعلقات تباری و در ابعاد بزرگتر پدید

، منافع ملی و ناسیونالیسم چون میهن مشترک

به عنوان ابزاری برای تسلط و کنترول  اذهان 

 آحاد جامعه مورد استفاده قرار گیرد. 

سرمایه داری به این ترتیب توانسته است با 

منفعت "اندیشۀ و  ایجاد هویت های کاذب

، هویت های واقعی انسانها را که از "جمعی

د شکل انسانها با وسایل و مناسبات تولی ۀرابط

با تحمیل  می گیرد، از آنها بر گرفته و

خصوصیات و هویت های غیر واقعی به آنها، 

را  "کارگران جهان متحذ شوید"تحقق شعار 

به تعویق افگند. و علی الرغم افشا شدن وجوه تخریبی 

که بی مهابا از انسانها قربانی  دارینظام سرمایهعظیم 

یده و حتی گرفته هر روز بیشتر از گذشته نکبت آفر

زمین را به مخاطره می اندازد، کرۀ موجودیت 

 انگیزش ادامه دهد.  نفرتکماکان به حیات 

در پهلوی این ترفند آگاهانه سرمایه داری در کنترول 

و سمت و سو دادن ذهنیت ها که اسالمیزه کردن 

حیات اجتماعی، قدسیت بخشیدن به تعلقات نژادی و 

چپ  ۀلحدو نتباری، بخشی از آن است، کنش هر 

با تفصیل به آن پرداخته شده  )که در نشرات ما قبالً

است(، و تصویری که در اذهان مردم از جنبش های 

ثیر أکارگری و سوسیالیسم، شکل گرفته است، ت

نبش و باز دارنده ای در ایجاد یک ج بسیار ناگوار

کارگر را منعکس  ۀاجتماعی که بتواند منافع طبق

 ست. نماید، به جا گذاشته ا

فوق الذکر  ۀسف محدود به دو پدیدأمعضل با ت

 سوسیالیستی کارگری با آن نهادها و مجامعنیست. 

که توانسته اند ماهیت احزاب و سازمان ها و تعلقات 

بینش و افق دید آنها را تحلیل نموده، جایگاه  ،طبقاتی

خود نتوانسته اما د، نو منافع طبقاتی آنها را آشکار ساز

 کهۀ کارگر، با طبق ، طبیعیدینامیک ۀاند یک رابط

ایجاد  را دارند،به آن ادعای تعلق اجتماعی و طبقاتی 

گرایش سوسیالیستی و در جایگاه یک ایند نم

 کارگر ۀحزب طبقکارگری زمینۀ شکلگیری و ایجاد 

 شد که طبقۀ کارگر متحزب بابا را فراهم سازند تا

 در فعل و انفعاالت سیاسی وکارگری،  وآلترناتی

  در جامعه ظاهر گردد.و بالقوه بالفعل اجتماعی 

در نبودن یک چنین حزبی است که جناح های 

مختلف دولت وحدت ملی و همکاران بین المللی 

و احزاب جنایتکار جهادی  آنها در قالب نیروهای ناتو

فرصت می یابند، با تالش های همسو و برنامه 

را  صلح با طالبان، هژمونی دین ۀریزی شده برنام

برای کنترول و تخدیر اذهان مردم، در جامعه 

گسترده تر نموده و همزمان از توده های فرودست 

را برای آنها به ارمغان  "صلح"به دلیل آنکه 

خواهند آورد، توقع دارند از بخشی از حقوق و 

بگذرند. بی دلیل  "صلح"آزادی های خود، به نفع 

-نیست که در این شرایط بحث حجاب داغ می

دد، مولوی ها فرصت می یابند با استفاده از گر

محاسن ریش تبلیغ  ۀوسایل ارتباطات جمعی در بار

کرده و متخلفین را با مجازات سر بریدن و یا بریدن 

ند، مرعوب نمایند. حتی گلوی شان با چاقوی کُ

کسانی که به عنوان فعال مدنی و مدافع حقوق زنان 

رویج فحشا گردند، بی حجابی را معادل تمعرفی می

نمایند. در این در جامعه دانسته و بر له آن تبلیغ می

رابطه برای کسب مشروعیت از مردم، با تشکیل 

برخی از  متشکل "ۀ مشورتی صلحلویه جرگ"

متنفذین، آخندها و جنگ تحصیل یافته ها، 

 ای "جرگه"و گماشته شده در  "منتخب" ساالران

ایفی که میراثی از دوران فیودالی و ملک الطو

قانونیت ببخشند؛ حاکمیت و حامیان جهانی است، 

آگاهی مردم توهین نموده شعور و بیشرمانه به آنها 

ها و تحقق سیاست نمایند برایو تالش می

استراتژی های شان و ادامۀ اقتدار ساسی 

از دست دادن گی را به قیمت ه، سیر زنددولتمردان

عقب بر آزادی و حق انتخاب و تحقیرانسان ها، به 

 گردانند.

با این همه ممکن نیست رویای رسیدن به یک 

گی انسانی و ایجاد جهانی که در آن از جنگ، هزند

از ذهن کارگران را و نابرابری اثری نباشد،  کشتار

 ، روز همبستگی جهانی یزدود. تجلیل از اول م

۳ادامه در صفحه   
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 سخن سردبير 
هدفمند  ۀکارگران، برای تجدید پیمان مبارز

کارگران جهان متحد شوید،  کارگران با شعار

برای سرنگونی سرمایه داری که با تمرکز به 

کسب بیشتر ثروت، انسان و انسانیت را به 

حاشیه رانده است، گواه این امر است. 

که در عمل، فرودستان، ماهیت دموکراسی را 

برای چیزی نیست جز یک دیکوراسیون 

سرمایه داری، درک مشروع ساختن بربریت 

دانند که دموکراسی کاربردی میکرده اند و 

داران ندارد. تجلی ه فراتر از توجیه منافع سرمای

واقعیت دین هم در جنایات روزمره اسالمیست 

ست، مشهود ا ها که طالبان بخشی از آن ها

-است. کشتار انسانها در سریالنکا که گفته می

شود در تالفی کشتار در نیو زیلند صورت 

ز وحشت دین گرفته باشد، تجسم دیگری ا

است. غلت زدن های سیاسی، تشکیل و از هم 

 چندان نه زمان در که کسانی با تالفێپاشی ا

دور، بدترین دشمن معرفی می شدند، برای 

رهبرانی که با توسل به قوم و تبار در تالش 

شان  ۀحفظ موقعیت، قدرت و ثروت باد آورد

هستند، دیگر آبرویی برای آنها باقی نگذاشته 
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واقعیت های جاری جامعه از  ۀاست. کوتاه اینکه هم

دیت وجنگ فرسایشی و کثیف، عدم موج ۀقبیل ادام

های عریان میان تضادامنیت، بیکاری گسترده، 

و فقر  قدرتمندان در حاکمیت، شگاف عمیق طبقاتی

ی انلمللی الپوشبیکران، با آنکه توسط بازیگران بین ا

گردند، وضعیت فوق العاده شکننده ای ایجاد می

تواند با اشتراک مساعی و تحزب کرده است، که می

دنیای در فرایند مبارزۀ شان زمینۀ ایجاد کارگران، 

 مدمربرای اکثریت  ، فارغ از تبعیض و نابرابریزیبا

 فراهم گردد.

با درک اهمیت بسیار عظیم تشکل و جنبش فعال 

ری ناشی از آن، بی تردید، تشکیل حزب کارگ

ها و نهاد لویت کار سازمان وقدرتمند کارگری در ا

های کارگری قرار می گیرد. و به این گونه قدرت 

، فعلیت "!کارگران جهان متحد شوید"شعار  ۀبالقو

-ممکن میرا می یابد و برگشت انسانیت به انسانها 

 گرداند. 

انستان در راه سازمان سوسیالیست های کارگری افغ

مبارز و تشکل های فرد تحقق این اندیشه، دست هر 

 کارگری را با صمیمت و گرمی می فشارد.  ۀرزمند

به پیش در راه تحقق اتحاد کارگران برای ایجاد 

 !کارگری سوسیالیستیحزب 
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بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان 

 دهند، اما جهانی را به دست خواهند آورد!چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی

برای  یماه می و هر روز دیگراول  ماهیتاً

کارگران سراسر جهان سوای بر اندازی کاخ 

کل نظام سرمایه زدودن مالکیت خصوصی و 

داری از جامعه معنا و مفهومی ندارد؛ چون نظام 

سرمایه داری بیش از پیش دنیا را به جهنم از 

برای کارگران و  اشکال مظالم اجتماعی

ی دست و مسکن مرفه برامجموع طبقات فرو

سرمایه داران تبدیل کرده است؛ همه ی دولت 

های سرمایه داری از اروپا و امریکا گرفته تا 

آسترالیا و آسیا از عقب مانده ترین کشور های 

افریقایی تا پیشرفته ترین کشور های اروپایی و 

امریکایی برای رشد و شگوفایی جامعه به جز 

نسخه ریاضت کشی اقتصادی که آنهم فقط و 

ه و تهاجم همه جانبه به طبقه کارگر و فقط حمل

مجموع  توده های زحمتکش است ندارند. 

سیستم بردگی مزدی با این عمل کرد که دارد 

تر از روز قبل امید بهبود و تغییر آشکارهر روز

سیاسی را از احاد بشریت گرفته و  -اقتصادی

زندگی نه دهم آدم ها را به مرگ تدریجی 

جهت است که تبدیل کرده است. از همین 

اعتراضات عمومی در تمام کشور ها از فرانسه 

تا افغانستان و از بنگله دیش تا امریکا و افریقا 

باال گرفته است، هیچ روزی نیست که جنبش 

و ها  های نه به وضعیت موجود در پایتخت

کالن شهر های کشور های مختلف به جاده ها 

ناامنی اجتماعی و فردی،  فقر،  نریزند و از

کال ستم و تبعیض، جنگ، کشتار و تمام اش

سیاه روزی های بشر که در این عصر همه تولید 

و باز تولید نظام سرمایه داری است دست به اعتراض 

 نزنند. 

آری! امروزه کل رتق و فتق امور جهان زیر سیطره 

نظام سرمایه داریست به عبارت دیگر مناسبات حاکم 

گی مزدی است؛ در تمام کشور ها مناسبات  نظام برد

در این نظام مسیر تمام فعالیت های بشری از کارگر و 

مامور در یک شرکت تولیدی تا پژوهش های 

دانشگاهی و فضایی، ورزش و تن پروری، اختراع و 

اکتشاف، موسسه خیره و بانک جهانی، نهاد جامعه 

مدنی و سازمان ملل متحد، نو آوری در شرکت های 

دم آدم ها بسوی تولید خرد و بزرگ و کل دم و باز 

بیشتر سوق داده می شود، هدف اساسی از تولید بیشتر 

نه رفع مایحتاج و مشکالت انسان ها بل تولید بیشتر 

برای سودی بیشتر است و سود و منفعت هر چه بیشتر 

برای تن چند از میلیاردران جهانی که هر روزه بر 

 سرمایه های شان از قبل کار کسان که توان شانرا در

مدت زمان معین  بفروش می رسانند انباشت بیشتر 

میشود طرف  دیگر کارگران استند که هر چه بیشتر 

کار می کنند  محتاج تر و فقیر تر می شوند. این 

سیستم اساسن یک رابطه اجتماعی است رابطه ای که 

از اساس نا برابر، دور کننده و بیگانه کننده انسان ها 

ایه بر کار است. در این از کاراش و تابع سلطه سرم

رابطه اجتماعی که حاال جهانگیر هم شده یک طرف 

دارای اراده، آزادی، مالک ابزار تولید و از طریق 

مالکیت بر ابزار تولید صاحب مدیریت، برنامه ریزی 

و نظارت برکل  پروسه کار و تولید  است؛ در این 

فرایند همه روبنا های این نظام در جهت منافع و برای 

تحکیم قدرت هر چه بیشتر طبقه سرمایه دار دیزاین 

شده است، اما طرف دیگر این رابطه اجتماعی، طبقه 

ایست که نه تنها اراده، اختیار، مالکیت و نظارتی بر 

کار و ابزار کار ندارند بلکه محکوم و مجبور است 

که برای زنده ماندن نیروی کار شان را منحیث کاال 

ه دار بفروشند؛ در این بطرف مقابل یعنی سرمای

بردگی مزدی انسان ها تا هنگامیکه برای طبقه 

سرمایه دار خلق ارزش مازاد می کنند به بهای نا 

چیزی که بنام دستمزد یا همان بخشی از بهای 

کارشان می باشد می ارزند آنهم برای اینکه فقط 

بتوانند توانی را که امروز منحیث نیروی کار فروخته 

ای فردا باز تولید کنند  تا چرخه تولید اند تا حدی بر

 ازرش مازدا یا ارزش اضافی راکد نماند.

اساسن نقطه عزیمت در نظام سرمایه داری بر خالف 

ادعا های کر کننده که دارد خود فرد یا در کل  

انسان نیست بلکه نقطه عزیمت درست  تولید ارزش 

اضافی بوسیله فرد یا انسان است خارج از محدوده 

تولید ارزش مازاد نظم بردگی مزدی همانند اشیا با 

 انسان ها برخورد می کند.

بر این اساس دنیا زیر سلطه سرمایه دست به هر 

کاری میزند تا سود بیشتر را از قبل کار توده های 

کارگر بدست آورد. تروریسم، جنگ با تروریسم، 

فقر، استفاده از سالح های کشتار جمعی و شیمایی، 

بیعت و محیط زیست، بی حقوق فرو تخریب ط

دستان جامعه، فقر، گرسنگی و بی سرپناهی، 

کودک آزاری و زن ستیزی، بی دارویی و خیابان 

خوابی، تهاجم نظامی و لشکر کشی به کشورهای 

 دور و نزدیک،  فاجعه پی فاجعه و بحران پشت 
 ۵ادامه در صفحه 

 بهنام قدیمی
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 اول می روز اعالم ...
بحران، داده های سرمایه جهانی برای روی پا 

نگهداشتن چرخه سرمایه و سود آورتر کردن 

 در اجتماعی آن است، از این رهگذر مصایب

 ستیز انسان سیستم این بنمایه  قامتی و قد هر

است؛ پشت همه ای اینها دست سرمایه است و 

سرمایه داری از این اوضاع و احوال که بر عالم 

 بشریت آورد ه است سخت  سود می برد.

بی، سوریه، عراق، سودان، افغانستان در قطار لی

ایران، پاکستان و کشور های در همین صف بد 

ترین قسمت های برزخ سرمایه داری برای 

توده های فرو دست و کارگران در دنیا است؛ 

تقابل منافع دول  سرمایه داری امپریالیستی در 

این کشورها و باالخص در افغانستان چهار دهه 

میانه سال   تمام است که روزانه صدها جوان و

را که همه ی شان فرزندان طبقه کارگر و از 

خانواده های زحمت کشان استند در جنگ 

ارتجاعی تقابل سرمایه های امپریالیستی نظام 

بردگی مزدی به خاک و خون کشیده شده و 

 همچنان کشیده می شوند.

فرایند سرمایه در دوصد سال اخیر در همه ی  

نستان به وضوح دنیا و چهار دهه اخیر در افغا

نشان میدهد که صلح و جنگ در نظام های 

سرمایه داری امپریالیستی دو سناریوی کاملن 

وابسته و مرتبط با هم اند که همیشه بدست 

سرمایه  در جهت تحقق هر چه بیشتر انباشت و 

سود مضاعف برای یک اقلیت  مفت خور و 

تحمیل گرسنگی و فقیر سازی هر چه 

است، گاهی که منافع  فزونترطبقات فرو دست

شان ایجاب کند خشن ترین و خون آشام ترین 

نیروها  را بنام های مجاهدین، جمهوری 

اسالمی، امارت اسالمی وغیره با حمایت های 

مالی و نظامی شان برگرده های مردم سوارمی 

کنند؛ زمانی هم سکه رو می خورد ایتالف 

جهانی شکل می دهند و با بخشی اینها تحت 

وه های ضد تمدن، تروریست، بنیادگرا نام گر

های مذهبی، ناقضان حقوق بشر، جنایت پیشه گان، 

جنگ ساالران و وحشی ها جنگ  به راه انداخته اسم 

اش را می گذارند جنگ برای دموکراسی و حقوق 

بشر، میلیون ها انسان در این جنگ زندگی، خانواده، 

 فرزندان و کل دار و ندارشان را از دست میدهند

چندی نمی  گذرد که دوباره با همان جمع به شدت 

انسان ستیز در یک سالون روی یک میز ساز صلح و 

آشتی سر می دهند،  کار کرد اینها به وضوح نشانگر 

آن است که صلح برای سرمایه داری نه ایجاد یک 

فرصت پایدار در جامعه برای رفاه و شگوفایی بشریت 

ی است در یک جغرافیا بل گردن نهادن  مقطع

چارچوب توافق سیاسی برای رفع تضاد ها و 

کشمکش های معین خود؛ بدین اساس صلح سرمایه 

داری همانقدر از رفاه مجموع انسان ها بدور است که 

جنگ اش ازتعالی و  توسعه اجتماعی بیگانه است؛ 

صلح و جنگ اش جز امتداد خط  فقر و فالکت 

دم چیزی دیگر برای طبقه کارگر و اکثریت مر

 محروم به ارمغان ندارد.

 

طبقه کارگر در افغانستان همانند مجموع این طبقه در 

سراسر جهان به شدت پاره پاره و پرا گنده است؛ 

تقابل و تبانی سرمایه ها در این کشور همانند هر 

کجای دیگر دنیا بیشترین مشقت، تلفات و قربانی را 

ازمان با استفاده از عدم اتحاد، تشکل، همبستگی و س

یابی طبقه کارگر باالی این طبقه اورده است، نظر به 

جایگاه اجتماعی، کارگران و خانواده هایشان آسیب 

پذیر ترین طبقه اجتماعی در نظام سرمایه درایست، 

در نظام بردگی مزدی نخستین و باالترین خشونت 

علیه  زنان و کودکان طبقه کارگر صورت می 

ناه ترین آدم ها در گیرد چون تیر رس ترین و بی پ

این نظام  است، نیروهای تروریستی مثل طالب و 

داعش باالترین یار گیری و سرباز گیری را از پایین 

ترین طبقات اجتماعی به دلیل اوضاع و احوال 

اجتماعی که  برای شان چیده شده است  -اقتصادی

دارند، همان گونه که در فوق ذکر شد کمیته  ی 

بکار حکومت پوشالی بغایت بی کفایت و نا

وحدت ملی که یکی از آخرین حلقه ها وضعیف 

ترین حلقه نظام سرمایه داری جهانی است روزانه 

صدها جوان و بیشتر از آن را از فرزندان طبقه 

کارگر در صفوف ارتش، پولیس و مجموع نیروی 

های  نظامی در یک جنگ بی پایان تقابل سرمایه 

ام مرگ می سپارد. های منطقه ایی و فرامنطقه به ک

اینجا دقیقن بد ترین مکان جهنم سرمایه داری برای 

طبقه کارگر و مجموع نیروهای مترقی است؛ راه  

رهایی و خالصی از چنین وضعیتی در افغانستان و 

کل دنیا در گرو همبستگی، سازمان یابی و آگاهی 

طبقه کارگر بر شرایط رهایی از استثمار، ستم 

 اجتماعی است.طبقاتی و اشکال ستم 

اول می مناسب ترین فرصت برای اتحاد، 

همبستگی، تشکل و آگاهی طبقاتی هر چه بیشتر 

طبقه کارگر در سراسر جهان است، حاکمیت و 

استمرار سلطه ی سرمایه داری بر جامعه و طبقه 

کارگر بیش از همه تکیه بر تفرقه و پرگندگی طبقه 

کارگر کارگر دارد؛ این روز، روز جمع آمد طبقه 

و اعالم الترناتیف کارگری علیه نظام سرمایه داری 

 در موجود وضعیت بدیل برای و الترناتیف است؛

 این و است؛ سوسیالیستی فقط انقالب  افغانستان

رفتن  پذیرد؛ می انجام کارگر طبقه وسیله به انقالب

طبقه کارگر و توده های زحمت کش پشت 

تداوم سناریوهای رنگارنگ نظام سرمایه داری 

خط سلطه هر چه بیشتر سرمایه بر کار وزدن  تیشه 

؛  طبقه کارگر بنا به تعریف تنها به ریشه خود است

 طبقه ایست که با رهایی خود از بردگی مزدی کل 
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 لویه جرگه... 

، ، به امتیازات پیشنهادی اشرف غنیخاطر آسوده

یچ هراسی از پاسخ به جنایات پشت پا زده و بدون ه

شان، همچنان به قتل، کشتار و غارت ادامه  یومیۀ

طالبان  جنایتکار دستۀدهند. چنان به نظر میرسد که 

 که در خلق ترور و وحشت دست پیشنیان خود شان

 را از پشت بسته اند، مورد الطاف بیشتری از جانب 

 آمریکا قرار دارند. دلیل این امر هم مشخص است.

بن( کنفرانس )مام مشخصاتی اند که در آنها واجد ت 

زعامت در افغانستان قرار داده شده بودند. به این  معیار

روشن اسالمی دارند، روابط نزدیک  ۀمفهوم که پیشن

و خونی با قبیله های که بصورت سنتی حاکمیت 

بازوی نظامی  ان به آنها سپرده شده بود، دارند؛افغانست

ناسیونالیست هایی اند که شکست امارت اسالمی 

را جریحه دار  ، احساسات قبیلوی شان٢٠٠١ طالبان در

ساخته بود و بالخره متحد با اعتماد نزدیکترین هم 

 پیمان آمریکا در منطقه، یعنی پاکستان هستند.

صلح به مفهوم واقعی کلمه با کشانیدن طالبان به 

دولت ممکن  رت سیاسی و با اتصال آنها به بدنۀقد

نواحی  نیست. در زمان حاکمیت امارت اسالمی، در

، نها جنگی وجود نداشت، ولی اختناقتحت نفوذ آ

بود که  ه گونه ایزن ستیزی، تحقیر و اعمال زور ب

 مردم از آن به شدت متنفر بودند. 

صلح برای مردم افغانستان عبارت است از امکان در 

امنیت زیستن، دسترسی به غذا و سر پناه، رفع تبعیض 

تن حق و ستم جنسی و نژادی، داشتن کار، داش

انتخاب، حق اظهار نظر و بیان، دسترسی به امکانات 

صحی، حق تحصیل و بالخره جلوگیری از دخالت 

 دین در امور فردی انسانها. 

از آنجا که آزادی زن و رفع ستم جنسی که سر آغاز 

آزادی فرودستان جامعه میباشد، بدون سیکوالریسم 

ممکن نیست، و این خواسته در تضاد با حاکمیت 

عت اسالمی است، بر پایی لویه جرگه، ایجاد شری

دولت،  رت صلح، و کشانیدن طالبان در بدنۀوزا

هیچگاه نمیتواند تغییری در شرایط زندگی مردم 

 ایجاد نماید.  

  

 اول می روز اعالم ...

بشریت را از مجموع قیود سرمایه داری  رها می 

سازد؛ اما این قدرت رهایی خود و بشریت 

ود  کارگران تجسم می یابد که از هنگامی در وج

سر آگاهی طبقاتی منحیث یک طبقه متشکل  به 

هر چه تفرقه و پارچه پارچه سازی طبقه کارگر 

است نه بگویند و کوچک ترین و بزرگترین 

مطالبه روز و استراتیژی اش از زدن سرمایه بدور 

نباشد؛ اول می روز اعالم و تحقق مانیفست 

تیف موزاییکی و رنگین کارگران در برابرالترنا

کمانی  سرمایه داری بر کل جامعه بشری است، به 

پیش بسوی برگذاری تجمع های هر چه گسترده 

طبقه کارگر در اول ماه می برای اعمال برنامه های 

 کارگری.

 

 

 

  اندباالی دیوار نشسته ها کهبا آن
 سید علی صالحی

 نان از سفره و کلمه از کتاب،

 چراغ از خانه و شکوفه از انار،

 آب از پیاله و پروانه از پسین،

 اید،مان گرفتهترانه از کودک و تبسم از لبان

 !کنیدبا رویاهامان چه می

 ... گوییدبینیم و شما دروغ میما رویا می

 کوچه، بن بست و گویید که ایندروغ می

 آن کبوتر پر بسته، بی آسمان و

 .صبوری ستاره بی سرانجام است

 ما گهواره به دوش از خوف خندق و

 .از رود زمهریر خواهیم گذشت

 دانیم آن سوی سایه سار این همه دیوارما می

 هنوز عالیمی عریان از عطر عالقه و

  .ی ارغوان باقی ستآواز نور و کرانه

 گردیماز همین روزها برمیسرانجام روزی 

 زنیمی پر سئوال را کنار میهای پوسیدهپرده

 دهیمپنجره تا پنجره ... مردمان را خبر می

 که آن سوی سایه سار این همه دیوار

 باغی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و

  .نم نم روشن باران باقی ست

 ستاره از آسمان و باران از ابر،

 ه از خیال،دیده از دریا و زمزم

 کبوتر از کوچه و ماه از مغازله،

 اید،رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته

 کنید؟با رویاهامان چه می

 ...گوییدبینیم و شما دروغ میما رویا می

 گویید که فانوس خانه شکسته ودروغ می

 کبریت حادثه خاموش و

 اند.مردمان در خواب گریه

 این همه دیوار، دانیم آن سوی سایه سارما می

  روزنی روشن از رویای شب تاب و ستاره روییده است.

 سرانجام روزی از همین روزها

  آینددیده بانان بوسه و رازداران دریا می

 خبر از کشف کرانه ی ارغوان و

  .آورندآواز نور و عطر عالقه می

 حاال بگو که فرض

 سایه از درخت و ری را از من،

 را از تو،خواب از مسافر و ری 

 بوسه از باران و ری را از ما،

 اید،ریشه از خاک و غنچه از چراغ نرگس گرفته

کنید!؟با رویاهامان چه می  
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آریانا سعید یکی از آواز خوان های توانا ولیبرال  

افغانستان است. در جامعۀ ایکه از هر سوراخ وسنبه اش 

اسالم سیاسی و سنتی فوران می زند و میدان تاخت 

وتاز وعربده کشی اسالمی برای هرنوع اسالم مالیی تا 

اسالم واقعی گلبدینی و طالبانی و ضدیت با هرگونه 

تن فراهم است، توانسته تا جایی مظاهری از آزاد زیس

با نمایش خود و آهنگ ها وستیژ رفتن هایش 

این مراجع مذهبی گردد و خارچشم و موی دماغ 

برعکس، آنها ، یعنی همین نیروی اسالم سیاسی نیز از 

و ظاهر بی حجاب و همان آغاز با تابو خواندن بدن 

نمایشات هنری اش که میان اکثریت اقشار جامعه 

جوانان دختر و پسر محبوب واقع شده، الی بخصوص 

و خفه ساختن آواز وی فعال شده و با دادن مرز کشتن 

فتواهای اسالمی نقش هنری این آواز خوان محبوب 

را مضر به حال اسالم و ترویج فحشا میان زنان دانسته 

اند. اینکه اسالم سیاسی در افغانستان از هر نوع حرکت 

تا نمایش و بیان هرگونه  رادیکال سوسیالیستی گرفته

و هنری بخصوص توسط ازاد اجتماعی  بیان و نمایش 

زنان جلوگیری نموده و بدین وسیله فضای ارعاب، 

وحشت، نگرانی و استیصال را پیوسته میان مردم تا 

 کنون ایجاد نموده است، هیچ جای شکی نیست. 

تیزاب پاشی به روی دختران مکتب به خاطر بی 

پنجاه سال قبل از جانب حزب حجاب بودن حتی 

اسالمی گلبدین حکمتیار در افغانستان شهرۀ عام و 

خاص است. عشق ورزیدن، عاشق شدنِ پسر و دختر، 

رقص و پایکوبی و خالصه شاد زیستن و شنگول بودن 

در شریعت اسالمی حرام بوده و این نیروهای سیاسی 

مانند کاسۀ داغتر از آش در تمام این زمینه ها 

  ند حتی از عربستان سعودی نیز پیشی بگیرند.میخواه

این که آریانا سعید نفرت خود را از حجاب پوشان ضد 

و شادی جوانان در اظهار نظر شخصی موسیقی و رقص 

اش بیان داشته، کدام کارستان عجیبی ننموده بلکه به 

تفکر اسالمی طالبانی اشاره  یکی از ده ها حقیقتی زیر 

درجه  ۴۸تا  ۴٠در گرمای باالی  داشته که زنان را حتی

بخش بزرگ چنین قشری  کنند که در برقه و چادری می

و مخالفت علیه هنر و از زنان وقتی با چاشنی نفرت 

شادی، سرودن و سراییدن بار می آیند، واقعا چنان تعفن 

و گنده گی نیز از آنها بیرون می زند. چنین گروه های 

البان و حزب اسالمی از زنان که در حقیقت پشت جبهۀ ط

حکمتیار اند در حقیقت نقش پرچم داران آگاه یا نا آگاه 

اسالم سیاسی و قشریون مرتجع مذهبی را به عهده دارند 

که مخالفت و دشمنی آنها با ارزش های ابتدایی مدرن و 

شاد زیستن جامعه به هیچ کسی پنهان 

 نیست.

 

یۀ آریانا و مخفی مال ها و متعصبین مذهبی علفتاوی علنی 

سعید دقیقا در اوضاع و احوالیست که بالمقابل مردم 

افغانستان عمیقا نگران طالبانیزه ساختن بیشتر افغانستان 

توسط امریکا و قدرت های بزرگ منطقه و مرتجعین 

مذهبی داخلی بنام مذاکرات صلح اند. طالبانیزه ساختن 

و نگرانی مردم از آن چیزی نیست جُز حد اقل های همین 

اکنونی ایکه مردم افغانستان با هزار زحمت و مقاومت 

گفتار و هنر و بنام های آزادی های نسبی بیان و نوشتار 

موزیک شاد بودن های موسمی، که آواز خوانی 

بخصوص از جانب زنان و دختران یکی از اجزای 

زیرا  آنهاست، بدست آورده اند که شاید از دست برود. 

اهوی وعمیق میان حکومت در غیر آن کدام تفاوت م

های ارتجاعی تاکنونی و یا حاکمیت آمدنی بعدی 

 وجود ندارد.

اما واکنش عدۀ که خود را چپ نیز می انگارند در مورد 

آریانا و اظهارات وی جالب است. این افراد که از سرِ 

ایدیالوژیکِ و به اصطالح خشکه سیاسی و مذهبی ولی 

و حرکات و کیفیت به بدن « طبقاتی»به باور خودشان 

کنند، وی را هنری آریانا سعید در مجموع نگاه می

دربست ارتجاعی، در صف اشراف و اشرافیت، مرتجع، 

که این نمونۀ  و حتی بدتر از طالب می شمارند« کثافت»

برخورد به یک آواز خوان آنهم از آدرس چپ خیلی ها 

تعجب آور وحتی اسفناک است. این ها طوری می 

ه چون وی اشرف غنی را در میان جرگۀ پندارند ک

کورانِ بورژوازی افغانستان قابل اعتنا تر دانسته و 

جوایزی از نهادهای داخلی و خارجی بورژوازی گرفته 

نه تنها که نباید پشتیبانی نشود بلکه همردیف با سیاسیون 

مرتجع و مانند پروژه های امپریالیستی! با وی برخورد 

  شود.

کنند که این الوژیکِ پناه فراموش میاین دوستانِ ایدی

انهدام و برچیدن جامعه و کوچکترین پژواک شادی 

 وهنر نمایی را از بین بردن در جنایتبار ترین فاز

 افغانسنان بنام امارت طالبان بود که چنین اسالمیسم  

 

۸ادامه در صفحه   

اب  وآ   د، حج  ا سعی 
 
ای وای ملاها ری  ی 

 
 ف

 بریالی .ح
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دآ   ا سعی 
 
ای   ...ری 

 یورش جوانان و زنان و اکثریت جامعه را برای یک 

تنفس عمیق ِ حداقلی، سبب گردید. این فرار از زندان 

طالبی و نفرت و انزجار از شریعت اسالمی امارت 

حمل افزار های شریعت مانند حجاب اسالمی بود که 

آریانا و شاید هزاران آریانا سعید گمنام و بی نام دیگر 

  را تولید وعرضه داشته است.

این آشکار است که آریانا سعید، احمدظاهر، ناشناس 

وغیره مهره های کدام جریان سوسیالیست نیستند و 

ی را که در عرصۀ هنر طی نموده اند نبودند ولی راه

و معنویاتی را که ایجاد کرده اند و تاثیر گرانبهای را 

که در برابر سرکوب تعصبات مذهبی، سنتی و دست 

و پا گیر برای نسل جوان بجا گذاشته اند و سرور و 

شادی حد اقلی ای را موجد بوده اند نباید به نام اینکه 

-ا مانند من فکر نمیاز جرگۀ من نیست یا نیستند و ی

 کند را به چوب تکفیر بست.

باید در برابر طالبانیسم و اسالم سیاسی و قدرت  

گیری آنها با تمام افزارها و امکاناتی که وجود دارد 

و تاثیر گذار است، ایستاد. باید گرایشات متعدد 

و تکان فردی و جمعی دموکراتیک را که حرکت 

ر های بلند تعصب گردد خشتی از دیواآنها باعث می

مذهبی و سنت های چرکین و پوسیده کم نماید و 

بکند، نه تنها این که از خود نراند بلکه دلجویی، و 

   حمایه نمود و روحیه داد. 

 

 

ن سوسیالیست این تنها پیشروان طبقۀ کارگر و فعاال

کنند. آن نیستند که بر ضرورت حزبیت تأکید می

در افغانستان چنانچه که شاهد هستیم سخنگویان 

بورژوازی )و حامیان جهانی شان( نه این که از 

 زنند، بلکه دست اندرضرورت حزبیت حرف می

ستند، که هر ا کار ایجاد احزاب متعددی بوده و

جغرافیای  ۀعرصرا چه در  کدام به نوعی منافع آنها

 کند. گی میافغانستان و چه فراتر از آن نماینده

همانطور که همه واقفیم حزبیت الزمۀ مبارزه در 

عرصۀ سیاست است، و امروز هر تغییری در 

مناسبات قدرت و رژیم سیاسی حاکم، از نظر همۀ 

طبقات و اقشار مهم جامعه و مهمتر از آن از نظر 

کند. تأیید میعینی وجود و ضرورت آن را 

بورژوازی با در دست داشتن تمام و کمال اهرام 

 ،عم از سیاسی، اقتصادیاقدرت واقعی 

ایدئولوژیک و حمایت بورژوازی جهانی و دول 

تواند در چارچوب نظام و مناسبات امپریالیستی، می

حاکم منافع اش تأمین شود، اما مطالبات و خواسته 

مردم های حقوقی، سیاسی و رفاهی اکثریت 

زحمتکش و تحت ستم افغانستان بدون برچیدن و 

سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و نماینده گانش 

 قدرت حاکمه قابل تحقق نیست.  در

کارگر افغانستان، برای رهایی خود و جامعه از  ۀطبق

بالهت کنونی و برچیدن استثمار سرمایه داری و 

ایجاد جامعۀ در خور و شایستۀ انسان راهی جز 

ورت برپائی حکومت خود ندارد؛ بنابر این ضر

 ۀکارگر در کل و طبق ۀحزب سوسیالیستی برای طبق

و  کارگر افغانستان باالخص از اینجا ناشی می شود

وجود آن را الزامی می سازد. کارگران و پیشروان 

سوسیالیست آن در افغانستان هنوز در آن موقعیتی 

نیستند که در شکل یک طبقه اجتماعی پا به میدان 

مبارزۀ آشکار سیاسی بگذارند، اما دیر یا زود و با 

انتشار منظم، بهبود کفیت و نشر 

کارگری در مستمر سوسیالیسم 

گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

بخوانید و به دوستان تان 

 معرفی نمائید!

ایجاد بیشتر تحول اوضاع در جهت ثبات سیاسی 

ضور مؤثر در چنین حزبی یک شرط حیاتی برای ح

 .مبارزه بر سر قدرت سیاسی است

مبارزه و جدال طبقاتی کارگران مبارزه یی است علیه 

طبقۀ سرمایه دار و دولتی که از منافع آن پاسداری 

کارگر در این مبارزه نه تنها با رژیم  ۀکند. طبقمی

حاکم رو در روست، بلکه در مقابل همۀ احزاب 

ارد ]چه احزاب رنگارنگ طبقۀ سرمایه دار قرار د

 -قومی شریک قدرت و یا ناسیونال -اسالمی

لیبرالهایی در مدار حاکمیت و چه شبه اپوزیسیون 

بیرون از آن، در شکل و شمایل فعاالن و نهادهای 

جامعه مدنی، نیروهای بازمانده از حزب دموکراتیک 

طالبان و ... [ چنین مبارزه یی و  ،حزب اسالمی ،خلق

جامعه بدون وجود حزب پیشبرد آن در گسترۀ 

 سوسیالیستی کارگری ممکن و میسر نیست. 

کارگران و مهمتر از آن رهبران عملی طبقه کارگر 

و پیشروان سوسیالیست آن در تمام مراحل مبارزه 

]چه درعرصه اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی[، 

تنها زمانی می توانند پیشروی جنبش را ضمانت کنند 

ست های احزاب بورژوائی که قادر به شناخت سیا

الم ک باشند و راه مقابله با آنها را بدانند، در یک

ظرفیت و پتانسیل تشخیص و خنثی سازی سیاستهای 

 -بورژوازی را داشته باشند و بتوانند از شرایط سیاسی

اجتماعی ارزیابی عینی، دقیق و درستی ارائه نمایند. 

-می همۀ این موارد و کارها نیاز به حزب را الزامی

 سازد.

ضروری و حزب سوسیالیستی کارگری ابزار 

 کارگر ۀنیرومند جنبش طبق
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و معرکه گیری هایش، برای مردم است و طالبان 

 ارزشی برای زندگی مردم و نیاز های شان قایل اند.

هیچ ربطی  طرح پروژه صلح با طالبان از همان آغاز

به مردم و منافع مردم در افغانستان نداشته و ندارد. 

ست کاربرد پسوند صلح در پس این پروژه نیرنگی ا

برای فریب افکار مردم که به درازای طول عمر اسالم 

ای نکبت و سیه روزی از آن بهره  ، چیزی جزسیاسی

خر اسالم سیاسی و نبرده اند. طالبان که جلوه متأ

ابزاری در پیشبرد استراتیزی منطقوی کشور های 

، با ترکیبی از ناسیونالیسم، دین است سرمایه داری

ر آمدی در ایجاد تشنج، کا سیلۀوسنت های قبیلوی و

، که با متشکل ه ای استهراس و فاصله در میان طبق

شدن شان گور کنان سرمایه داری خواهند بود. 

 

اشرف غنی به عنوان مجری برنامه های کشور های 

سرمایه داری، خوب میداند که با آن همه کنش های 

متناقض، سوء استفاده از امکاناتی که در اختیارش 

قرار داده شده، سر و شاخ شدن با رقبای قدرت در 

داخل دولت وحدت ملی و تعمیق شگاف میان 

فاصله  باشندگان افغانستان از یک سو، و بیشتر شدن

طبقاتی از سوی دیگر، اعتباری برایش باقی نمانده 

است. در سطح بین المللی نیز به دلیل ترجیح دادن 

منافع فردی اش بر منافع تیمی کار فرمایانش، به انزوا 

کشیده شده است. بنا بر این در تالش استفاده از هر 

 امکان برای بقای قدرت سیاسی اش میباشد. 

نیم قرن اخیر  یخ تقریباًلویه جرگه که در تار

افغانستان، اولین بار برای کسب مشروعیت ریاست 

سردار داود، مورد استفاده قرار گرفت، همواره 

ابزاری سنتی تحمیق مردم بوده و چیزی بیشتر از 

منافع کسانی که آنرا تدویر مینمایند، را نمیتواند 

مبتنی بر  نعکس سازد. آنگونه که در یک جامعۀم

ت نمیتواند، ممثل اراده و منافع جمعی طبقات، دول

، آنگونه که باشد، ابزار های مورد استفاده دولت نیز

نمیتواند  ندینمایحاکمان و همرکابان شان ادعا م

جمع و در خدمت منافع اکثریت مردم  ممثل ارادۀ

 قرار گیرد. 

مانند ن کردن خط قرمز های لویه جرگه هنشا

ند پذیرش پیشوماهیت خودش مسخره است. 

دولت، چیزی نیست که طالبان با آن  "اسالمی"

عت مخالف باشند. حاکمیت اسالم و تطبیق شری

مشترک دیگری دولت غنی با  اسالمی هم وجهۀ

طالبان میباشد. تالش غنی برای دادن امتیازات بیشتر 

به طالبان، اظهار آمادگی غنی در ایجاد تغییر قانون 

یان طالبان پیشنهاد آتش بس و آزادی زنداناساسی، 

ه بدون تردید مسوول قتل صد ها انسانی اند که ک

 برای بدست آوردن معاش خود شان بعنوان سرباز

های نظامی دولت قرار داده اند، را در اختیار نیرو

هیچکدام نتوانسته اند، کارگر واقع شوند. ولی 

غنی، سرور دانش و دیگر مزد بگیران بی آزرم، 

گر شان تبریکی موفقیت لویه جرگه را به همدی

 میدهند.

گوساله به زور میخ  "گفته ای معروفی که میگوید 

در شرایط حاضر بیانگر این واقعیت  "می جنبد

است که بدون حمایت آمریکا از طالبان، آنها 

 هیچگاهی نمیتوانند این گونه با بی تفاوتی و با

 6ادامه در صفحه                                                 

، این ابزار سنتی لویه جرگۀ مشورتی صلح 

، روز  هنگفت با صرف هزینۀتحمیق مردم 

جمعه سیزدهم ثور، آنگونه که انتظار میرفت  با 

برروی  عمدتاًکه  ئیبلند باال "قطعنامه" صدور

کسب مشروعیت خواسته های اشرف غنی 

متمرکز است، به پایان رسیده و بالفاصله با 

 جواب رد از جانب طالبان مواجه گردید.

لویه جرگه، آزادی  گام های عملی حاصل کار

زندانی طالبان که سال های متمادی در  ١٧٥

زندان بودن شان، نشانه ای از بزرگی جنایاتی که 

د، و تشکیل یک وزارت رمرتکب شده اند، دا

 باشد. می "در امور صلح"خانه جدید 

رسول سیاف  س انتصابی لویه جرگه،رئی

جنایتکار معلوم الحالی که در پهلوی جنایات 

نفرت انگیزش مبنی بر اعالم جهاد علیه هزاره ها 

همچنان فتوای سر و زیر شدن شهر کابل را برای 

گماشتگان شوروی سابق زدودن ناپاکی های 

که افتخار همکاری با باز ماندگان دولت حزب )

ا در حنیف اتمر، تنی ر -دموکراتیک خلق

را در کارنامه اش  دولت های پسا طالبانی دارد(

خواستار ایجاد دارد، در سخنرانی پایان کارش 

گردید تا بتوانند اختالفات ناشی  "علما"تیمی از 

 ت های گوناگون از اسالم را رفع نمایند. قرائاز 

داری که در ظرفیت ه، گماشته سرمایشرف غنیا

فردی اش نیز فرصت طلب و استفاده جوی 

است، در صحبت پایانی اش با تأکید بر  مکاری

در اختیار شرکت کنندگان  "چک سفید"اینکه 

 لویه جرگه قرار داده و انتظار دارد ببیند مال

میدهد  "چک سفید"هیبت اهلل به مردم افغانستان 

ارد نشان دهد که گویا این جرگه یا نه، تالش د

 لویه جرگه، ابزار سنتی تحمیق مردم
 آتیال مهربان
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رفقا و دوستان گرامی درود، پیشاپیش اول می 

روز جهانی دادخواهی و همبستگی طبقۀ کارگر 

 بر شما مبارک باد!

این روزها پیشبرد پروژۀ صلح از جانب قدرت 

یی، احزاب و نیروهای سیاسی های جهانی، منطقه

و دولت پوشالی محور تمام فعل و انفعاالت 

سیاسی در افغانستان قرار گرفته است. سرمایه 

داری جهانی با وجود نکته عزیمت ها و منافع 

متضاد و متفاوت شان در زمینۀ ایجاد نوع و درجه 

یی از ثبات سیاسی و متعارف در افغانستان پروژۀ 

بان را نتنها روی دست گرفته صلح ارتجاعی با طال

اند بلکه برای تحقق آن زمینه چینی می نمایند. 

در رأس این تالش ها امریکا و متحدانش در 

اتحادیۀ اروپا، کشورهای عربی حوزه خلیج و 

پاکستان از یک جانب و چین و روسیه و ایران از 

 جانب دیگر قرار دارند. 

 امریکا پس از هیجده سال به دلیل ضعف بنیۀ

اقتصادی از یک جانب و پیشبرد استراتژی اش 

در این منطقه در تالش است که ارتجاع اسالمی 

قداره بندان را در یک هیأت عمومی و در هیأت 

قدرت حاکمۀ یک دست، در خدمت بگیرد. به 

اردیبهشت  /همین دلیل است که دیروز نهم ثور

لویه جرگۀ "دولت پوشالی به رهبری غنی 

هزینۀ گزاف برای چهار روز  را با "مشورتی صلح

فراخوانده و با استفاده از ابزارهای تحمیق 

تاریخی مردم این سرزمین یعنی جرگۀ از سران 

خواهند به پروژۀ صلح ارتجاع و عشایر، می

یی امپریالیسم امریکا مشروعیت حقوقی ارتجاعی

 و سیاسی کمایی نمایند.  

و اما قبل از آنکه به پیامدهای ماندگار سیاسی 

اجتماعی پروژۀ صلح در یک بعد کالن اجتماعی 

ارتجاع اسالمی به عنوان نیروی ذخیرۀ جنگی هستند. 

تبعات دیگر اجتماعی این وضعیت گسترده و شایع 

اده های گی خانوبودن کار کودک برای تأمین زنده

شان و پدیدۀ به نام کودکان خیابانی است که به 

گیرند. کشی قرار میدست طماع سرمایه مورد بهره

اعتیاد، تن فروشی، زن ستیزی و بیکاری میلیونی و 

مهاجرت های اجباری از تبعات دیگر و حاصل نظام 

 و مناسبات حاکم در این هیجده سال است.

به نفع مردم  این طبیعی است که تداوم این وضعیت

و اقشار و طبقات محروم و کارگر نیست. چون 

همانگونه که یادآور شدم قربانی اصلی جنگ 

ارتجاعی کارگران و مردم بی دفاع و محروم هستند. 

همه آرزو دارند که غایلۀ کشتار و بربریت جاری 

پایان پیدا کند و صلح و ثبات نسبتاً متعارفی به میان 

هد قتل و جنایت نباشند. اما بیاید تا مردم هر روز شا

پرسش اصلی و عینی این است که پروژۀ صلح 

کنونی که قبل از هر چیزی تابع منافع استراتژیک 

دول امپریالیستی است، می تواند این آرزو را بر 

شدن نیروهای راست  هآورده سازد؟ آیا با هم کاس

ارتجاعی در قد و قیافۀ طالب و مجاهد زمینۀ برای 

 گردد؟ امنیت بیشتر فراهم می صلح، رفاه و

اگر از حامیان پر و پا قرص پروژۀ صلح امپریالیسم 

ها و فیگورهای امریکا با طالبان، که در وجود جریان

 شوندگی میسیاسی  به رهبری حامد کرزی نماینده

را بایکوت نموده و  "لویه جرگۀ مشورتی صلح"و 

 مدعی اند که برگزاری این لویه جرگه تالشی است

از طرف غنی و متحدانش که پروسۀ جاری صلح 

بگذریم؛ جریان ها و امریکا با طالبان را عقیم سازند، 

در لویه جرگه سفارشی مشورتی گرد هم افرادی که 

دهند که به هر آمده اند را بیشتر کسانی تشکیل می

نگران سیاست جاری و پیامدهای احتمالی دلیل 

بپردازم شاید بهتر باشد که وضعیت جاری را از منظر 

منافع و موقعیت اقشار و طبقات اجتماعی محروم 

یران به جامعه از آن میان کارگران و سایر مزدبگ

ده سال با وجود سرازیر بررسی بگیریم. طی این هج

و مردم شدن منابع عظیم مالی سهم کارگران 

زحمتکش چیزی جز فقر و فالکت، جنگ و جوالن 

ارتجاع و بیکاری و معضالت اجتماعی ناشی از آن 

نبوده است. آالم و ادباری که طبقۀ کارگر به آن 

مواجه بوده و است آنقدر عمیق و گسترده است که 

پرداختن به همۀ وجوه آن در این فرصت کوتاه 

حنت فزاینده الاقل برای من مقدور نیست. در کنار م

و فقر متداوم بار مصیبت جنگ را نیز کارگران و 

سایر اقشار زحمتکش به دوش کشیده اند. اجیر 

شدن و پیوستن در ارتش و نیروهای نظامی رژیم 

بیشتر از سر اجبار اقتصادی و محرومیت اجتماعی 

. بخش عمدۀ "وطن"است تا عشق به تفنگ و 

جنگ  یی که هر روزه در میادیننیروهای رزمی

ارتجاعی قربانی می شوند از اقشار و طبقات محروم 

جامعه از جمله طبقۀ کارگر هستند. همچنان بخش 

وسیعی از نیروهای طالبان و بقیه جریان های اسالمی 

دهند که به دلیل را فرزندان مردم محروم تشکیل می

اقتصادی و نه الزاماً اعتقادات ایدئولوژیک و برای 

این نیروها می شوند و  تأمین معیشت شان جذب

 اصلی جنگ هستند. نقربانیا

در کنار نیروهای رزمی دو طرف متخاصم بیشتر 

کسانی که در اثر جنگ از هستی ساقط می شوند را 

مردمان بی پناه، فقیر و دردمند تشکیل می دهند. و 

طی این همه سال دار و ندار شان را در این جنگ 

همچنان  ارتجاعی و خانمانسوز از دست داده و

دهند. فرزندان طبقۀ کارگر و دارند از دست می

مردمان زحمتکش در مناطق جنگی از درس و 

تحصیل و درمان محروم اند و طعمۀ خوبی برای 

مناسبت اول متن پیاده شدۀ بخشی از سخنرانی فهیم آزاد به 

 می روز جهانی همبستگی طبقۀ کارگر
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در کل تحت هر عنوان و زیر هر پرچمی که نیروها 

ر بیان شود این بوده و است که منافع خودشان را د

متن تحوالت سیاسی حاضر از جمله پروژۀ صلح با 

  طالبان جستجو نمایند.

 تنها کهنیروهای چپ، آزادیخواه و سوسیالیست ن

واقعیت کل ماجرای نهفته در پس پردۀ  نتوانسته اند

فریاد های صلح خواهی حاکمیت و قدرت های 

امپریالیستی از جمله امریکا را به مردم و به 

بدیل  ند و بر اساس آنکارگران توضیح نمای

اجتماعی خودشان را از طریق بسیج نیرو و مخاطب 

و به میدان آوردن قرار دادن افکار عمومی 

ها را به و آن نمایندمردم بیان کارگران، زنان و 

 ، بلکهبکشانندتعین کننده صحنۀ اصلی این جدال 

در سطح بیشتر پاسیو و شیوۀ برخورد این نیروها 

ها باقی مانده تقابل این ارزشها و گفتمان ارزش

البته باید اذعان نمایم که بیشترینۀ نیروهای است. 

بازمانده از چپ، وقتی مسأله بر میگردد به طرح 

خواست ها و مطالبات کارگران و برخورد طبقاتی، 

به دهد؛ میل و رغبتی از خود نشان نداده و نمی

تفاوت و تمایز و نتوانسته که هم است همین دلیل 

ها و مخالفت خودشان همچنان دینامیزم خواسته

در عرصۀ جاری جدید و روند نسبت به وضعیت 

برای مردم زحمتکش و کارگر نشان  اجتماع را

 همه پیامد ماندگار و درازمدتمهمتر از دهد. 

سیاسی استراتژی امریکا و منفعتی که  –اجتماعی

در یی آن بورژوازی جهانی و ایادی محلی و منطقه

کنند را به توده دنبال میستان و سطح منطقه افغان

 مردم بازگو نمایند.

چیزی که برای هر فعال سوسیالیست طبقۀ کارگر "

مبرهن است، این است که تغییرات اجتماعی و در 

رفاهی را تنها از این میان تحمیل مطالبات سیاسی و 

توان دنبال نمود و به و مبارزه می طریق بسیج نیرو

. افزایش قدرت مبارزاتی کارگران سرانجام رساند

ها و مطالبات و اقشار آزدیخواه و تحمیل خواست

شان امری است که قبل از همه نیازمند آگاهی، 

تشکل و سازمانیابی و اتحاد است. بنابراین در مورد 

با طالبان و مخاطراتی که در  "صلح"مسألۀ 

درازمدت جامعه را به تباهی بیشتری سوق خواهد 

العموم و کارگران و زنان و اقشار م علیداد و مرد

محروم به ویژه بهای آن را خواهند پرداخت، کافی 

-دست"نیست که یک سویه ساز نارسای دفاع از 

را سر داد و از این موضع  "هاارزش"و  "آوردها

های مهندسی حرکت نمود؛ سرمایه جهانی و دستگاه

افکار شان همین امروز چنان بر اهمیت و ضرورت 

کنند با طالبان و فواید آن کوبیده و تبلیغ می "لحص"

که از ارباب رسانه تا فعال جامعۀ مدنی و سیاسی در 

داخل و بیرون از افغانستان چنان مسخ و مجاب شده 

شد از اند که آنچه که طی این مدت پراتیک می

رسانه و بیان تا مشارکت برخی زنان در  "آزادی"

با آه و حسرت از  امور اجتماعی و... را پیشاپیش

پندارند، بدون آنکه در فکر اعتراض دست رفته می

جویی باشند. چون در یافته اند و یا چنین در و چاره

 "جامعۀ جهانی"ذهن شان القا شده است که ارادۀ 

 

 ١۸ادامه در صفحه                                                 

سیاسی  آوردن و شریک ساختن طالبان به قدرت

-دست"و  "هاارزش"آنچه که و از دست رفتن 

شوند، هستند. نهادها، مجامع می خوانده "آوردها

-و افراد حاضر در این نشست از هرچه که نماینده

گی نمایند از اقشار و طبقات محروم و ستمکش، 

ها از جمله طبقۀ کارگر و منافع و مصالح آن

 گی نمایند.توانند نمایندهگی نکرده و نمینماینده

این روزها نمی توان دربارۀ سیاست و تحوالت 

سیاسی افغانستان حرف زد و از همسویی ارتجاع 

امپریالیستی که آیندۀ تار  "صلح"اسالمی و پروژۀ 

و هولناکی را برای مردم در کل و طبقۀ کارگر و 

 کنند،زحمتکشان افغانستان باالخص ترسیم می

ویژه  حرف نزد. هر فرد و فعال سیاسی به

سوسیالیست و چپ که این مخاطره را نبیند و کار 

و فعالیتی در جهت عقیم شدن آن انجام ندهد؛ 

حتا اگر شریک این پروسه ها نباشد با سکوت و 

بی عملی اش در خدمت سیاست های بورژوازی 

 جهانی و ایادی محلی آن ها قرار خواهد گرفت

همۀ جناح طبقاتی  -در یک بعد کالن اجتماعی.

بورژوازی و صاحبان سرمایه با وجود  های

تمایزات سیاسی شان در این پروسه نماینده گان 

 و حامیان بالقوه در سطح منطقه و جهان دارند.

در این جمع قرار است موقعیت و منفعتی که 

سر سوزنی به منفعت اجتماعی  شودگی نماینده

ها منافع گروه ؛اکثریت محروم جامعه ربطی ندارد

که  حاکمه قدرتمایه و سردمداران صاحبان سرو 

که اختالفات درونی و راه حلهای متفاوتی با همۀ 

د، مانند گذشته به منافع ند داشته باشنتوانمی

سرمایه جهانی و پروژه های امپریالیستی گره 

 خورده است.

جدال این نیروها بر سر مسألۀ مصالحه و شراکت 

طالبان به قدرت سیاسی و بیم از دست رفتن 

و بازگشت امارت اسالمی با قاعدۀ  "هاارزش"

و چانه زنی  وسیعتر بیشتر یک کشمکش گفتمانی

به نفع  است تا تعیین یک راه کار بازدارنده درونی

 ؛ تالش این اقشار و طبقات محروم و زحمتکش
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گردد چنان که مشاهده می سوسیالیسم کارگری:

گی جهانی طبقۀ کارگر هبزرگداشت از روز همبست

مانند تجلیل از هشت مارچ از خصلت طبقاتی خود 

خالی شده و بیشتر رنگِ دموکراتیک به خود گرفته 

 چه می بنید؟ عامل آن را دریا است. دلیل و 

برای توضیح این حقیقت الزم است  کبیر کهکشان:

 به چند مورد در گام نخست اشاره کرد.

اول: اینکه فروپاشی و سقوط کمپ های دروغین 

چین ماهیت غیر کمونیستی  سوسیالیستی در شوروی و

در این بلوک  "سوسیالیسم"غیر طبقاتی چیزی بنام  و

ه بر اساس آشکار ساخت . سقوط آن سیستم ک را 

بنا شده  ،انحرافات گسترده و دوام ناکامی انقالب اکتبر

بنام کمپ های کمونیستی معرفی شده ه غلط بود ولی ب

بودند، سبب گردید تا آن صورت بندی ظاهری تجلیل 

بخاطر خالی ساخته شدن  از سنت های کمونیستی،

کامل آن از خصلت طبقاتی، مستقیما به دست 

بورژوازی افتد. این یک واقعیتی است که همین حدود 

را نشان داده. بدین اساس  نآدونیم دهه به وضاحت 

وتهی می تجلیل کانون های بورژوازی از اول ماه 

ن را ل این روز جهانی از خصلت طبقاتی آساختن کام

وغ پراگنی بورژوازی مبنی بر زیست توان در درمی

باهمی کارگر و سرمایه دار در پهلوی همدیگر، انکار 

از موجودیت فاصلۀ وحشتناک طبقاتی در جامعه، 

وحشیانۀ کارگران بحیث طبیعت ذاتی  معرفی استثمار

و عادی مناسبات تولید و بالخره نفی ومردود شمردن 

   مبارزه وجنگ طبقاتی در جامعه، مشاهده نمود.

-گرد وقتی مطالعه میدر افغانستان این تجربه و عقبدوم: 

شود در همسانی معین با توضیح باال بصورت تلویحی 

پراتیک هردو نحلۀ چپ افغانی در  ارتباط اش به نظر و

پوزیسیون و اپوزیسیون سیاسی و بعدا هیوالی سیاه 

مجاهدین وطالب، انکار ناپذیر است. چپ سنتی قبلی 

های به ظاهر خوب برای کارگر و وعدۀ  علی الرغم ادعا

 هعمل برعکس به آن پیمان رفع استثمار از این طبقه، در

به ملی گرایی، مذهب پناهی، انحراف از اصول، تشکیل 

جبهه های ارتجاعی با دشمنان طبقۀ کارگر و بالخره 

 پرداختند و، شستن کامل از ادعا های اولیۀ شان دست

تافتند که از یک جانب یش شچنان در این زمینه به پ

این مدعیان دروغین نمایندگی از منجر به انحالل خود 

این نیروها دیگر نیاز به محمل برای و  کارگر گردید

ناسیونالیستی که -تحقق آرمان ها و سیاست های بورژوا

شد از طریق دنبال می کردند، نداشتند، چون آن را می

واقعیت این است که  دیگر نیز محقق ساخت؛

سیالیست و چپ پیشکش شان، این نیرو به معنی دقیق سو

از و بورژوائی کلمه حتی دموکرات پیگیری هم نبود؛ 

جانب دیگر حاصل آن فروپاشی به عروج عملی 

یاسی در قدرت انجامید که در بورژوازی و اسالم س

سیاسی توسط و فعالیت محدود حرکت  هزمینآن  نتیجۀ

کامال در افغانستان طبقۀ کارگر و برای طبقۀ کارگر نیز 

برچیده شد. این تجربۀ بسیار تلخ و زیان بار با تمام 

تاثیرات عمیق اش جنبش مبارزه و برابری خواهی 

کمال کارگری وسوسیالیستی را به انزوا کشید و تمام 

   را توقف داد.  نآمسیر و حرکت ممکن و متعارف 

های برآمده از پروژه های امریکایی سوم: در حکومت

که فلسفۀ وجودی این  نجاییاین هژده سال نیز از آطی 

حاکمیت ها را بسط سرمایه و تقویت این سیستم تشکیل 

و اصل پایه یی مناسبات اقتصادی در دفاع  میدهد میداد و

مالکان سیستم  آشکار از منافع و امتیاز های ثروتمندان و

داری و تجار تعریف شده ههای اقتصادی تولیدی سرمای

اختن به طبقۀ کارگر و وضعیت عمومی آنها پرد ءًبنا

، و قصدا همیشه غائب، سرکوب شونده بصورت آگاهانه

ناامنی های  و تحت تاثیر وسایۀ جنگ ودر حاشیه 

 اجتماعی معرفی میگردد.

توان نتیجه گرفت که خطای با این اشارات کوتاه می

، به افالس بردن نابخشودنی چپ سنتی در گذشته

توسط مجاهد و طالب و حاال  ها عرصه ۀافغانستان در هم

 اقتصاد جنگی، حاکمیت ارتجاعی فعلی، تولیدمافیایی،

 پیمان کاران داخلی و صف عظیمی از چپاولگران و

رزمینی در سخارجی که مشغول غارت منابع زیر زمینی 

از عواملی هستند که در تهی ساختن  ،افغانستان هستند

 یرگزار بود است.تأث ،لت طبقاتی تجلیل اول ماه میخص

و  قدرتمند سوسیالیستی بخش دیگر نبود چپ متمدن و

رود که سازمان سوسیالیستهای عامل اصلی بشمار می

کند تا این فقدان را مرفوع کارگری به جد تالش می

 نماید.

در بحبوحۀ روز جهانی کارگر  سوسیالیسم کارگری:

-وضعیت کار کودک در افغانستان را چگونه ارزیابی می

نظر تان راجع به موقعیت خاص کارگر زنان و  ید ؟کن

افغانستان که بار ستم جنسیتی و طبقاتی هر دو را به دوش 

-می کشند و هر روز مورد استثمار مضاعف قرار می

 چیست؟  گیرند

 ١3ادامه در صفحه 

 

سوسیالیسم  میز مدوربه مناسبت روز جهانی کارگر؛ 

 در افغانستان کارگری در مورد وضعیت کارگران
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قبول کنند.  دیبا زیرا ن شودیکه با آنان م ینژادپرستانه ا

وارده  یبهایمشکل و آس اریآنها بس یکردن کار برا دایپ

 که یمهاجرو بزرگتر است. کودکان  شتریب اریبر آنها بس

 ریپناه برده اند در گ دیگری به کشور یاز جنگ و ناامن

 یو فرهنگ یاقتصاد ی، جنگدبه مراتب بدترهستن یجنگ

  میسازد.فرساتر  قتسختتر و طا شانیرا برا یکه زندگ

پر از درد و رنج  یدردناک زندگ تیواقع اینست 

ی جنگ زده و بحران زده جغرافیا ک درکود ونهایلیم

 یانسان ی ساده وزندگ کیکه داشتن  ای بنام افغانستان

همه  نیااست و نان شب حق مسلم شان  ۀو بدون دغدغ

ارش گزافغانستان  هیاست که  وزارت مال یدر حال

صلح  یمشورت ۀجرگ برگزاری دولت در»: میدهد که

 «.کرده است نهیهزرا  یافغان ونیلیم 369

 

مشورتی صلح با طالبی که بیشتر از سه دهه است  جرگۀ

که در جنگ یا انتحار پدر یا مادر این کودکان را از 

آنها گرفته است، طالبی که مکاتب و مکان های بازی 

 جز این کودکان را خاکستر ساخته است، طالبی که به

و  ادیاعت ،یکاریب تجاوز جنسی، جنگ، فقر روز افزون،

از  فقر نتیجۀ ی، امراض جسمی و روحی و درخانمان یب

چیزی  .نمایدیاستفاده م یانتحار های اتیآنها در عمل

 دیگری ارمغان ندارد.

ن لحاظی باکودکا هر وضعیت  کودکان در افغانستان از 

غانستان ؛ کودکان افکشور های دیگر دنیا متفاوت است

در جنگ  تولدشده و با یک عالم محرومیت زندگی 

برخی ازکودکان حتی شانس دیدن والدین شان  .میکنند

-سالگی  علی ٥/6این کودکان از سن  را هم ندارند.

تغذیه کافی آغاز به کار میکنند،  و رغم نبود امکاناتال

رد سال هر روز از بام تا شام در پی لقمه این کارگران خُ

ترین و کثیف ترین کار  ای زنده ماندن تن به شاقهنانی بر

. این کودکان با دستمزد خیلی نازل و ساعات ها میدهند

بدترین شرایط بدون کوچک ترین  کار طوالنی و

مصوونیت و با آزار و اذیت صاحبان کار، کار میکنند 

کودکان  ۀش دفتر حقوق بشر در مورد کار شاقارزبنابر گ

اطفال در هنگام کار در صد  ۴٠که  هداد نشان  ٢٠١٧سال 

کار  انیجردر صد  33و درند با فشار و تهدید روبرو هست

و  رندیگیقرار م نیو توه ریتحق ایمورد لت و کوب 

از توان  باال تر یدر صد آنان مجبور به کارها ٢۸از شتتتریب

در  ١6به  کیاست که نزد یدر حال نی. اشتوندیخود م

واقع شده اند که  زین یجنست تیصد آنان مورد آزار و اذ

 .بوده است یآزارها از نوع تماس بدن شتریب

کوکنار و یا در تولید مواد  کودکان در مزارع نیاکثر ا

مخدر در بی امن ترین شرایط جسمی و روحی کار 

 ،یزن خشت ،یباف نیقال ی، کارگاه هامیکنند 

 ییزباله و کار ها یکار در معادن، جمع آور ،یدستفروش

شاقه   یکار ها ریموتر و سا یاز جمله شستشو یابانیخ

بد بختی این کودکان تا به اینجا  مصروف کار اند.

خالصه نمیشود بلکه در طی سالیان جنگ های نیابتی 

 یقربان یابانیخ ادیکودکان زسرمایه داری در افغانستان 

 و مله طالبجاز  یاسالم یگروه ها یحمالت انتحار

گروه اند. یا معیوب گردیده  و یا کشته شده اند داعش

های دهشت و وحشت افگن جهادی و طالبی و داعشی 

این کودکان و خانواده های شان  یبضاعت یاز فقر و ب

از  ریفق یهاخانواده استفاده کرده و با پرداختن پول به 

 اتیو از آنها در عمل گیری میکنندکان آنها سربازکود

از کودکان  یاستفاده جنس سو. ندینایاستفاده م یانتحار

 یمساجد هم امر یمال امام ها توسط  یدر مدارس مذهب

و  ستین ییگذرا یا دهیصدمات پد نیاست. ا یمعمول

را در کودکان سبب  یروحجسمی و  نیصدمات سنگ

تر که هیچ مرجع مسوول و هیچ قانونی از همه بد .گرددیم

و  در قبال این همه کار شاقه و سیاه روزی های کودکان

 کودکان کار در افغانستان موجود نیست.

 ١۴ادامه در صفحه 

 به مناسبت روز...

ین شرایط حساس ا ممنون از شما که در زرقا فروغ:

طالبان و بازگشت دوبارۀ صلح با که زیر هیاهوی 

 به حاشیه ترین قشر طبقۀ، هیوالی طالبی در قدرت

 کارگر که همیشه از دید پنهان مانده اند پرداخته اید.

بگذارید در  در جواب سوال شما بدو بخش میپردازم.

دکان ابتدا اشاره ای داشته باشم به وضعیت عمومی کو

کار در مورد کودکان  و اطفال در افغانستان و بعدا

در افغانستان مانند سایر کشور های  خواهم پرداخت.

جنگ زده و بحرانی اطفال و کودکان در وضعیت 

 اسفناکی بسر میبرند.

و محنت نهفته در آن که یک عالم رنج  جمله ساده ولی

گردان در جاده ها در از زبان میلیونها کودک سر

نان نداریم ، پدرم در جنگ یا "شنوید: افغانستان می

 ". کار ما نیاز دارند و...حاری کشته شده، خانواده به انت

 یآرزو ها و روند زندگ یدار هیحرص سرما ؛بلی

 یدسترس ،ینورمال کودکانه که همانا یک زندگى انسان

 ی، دسترسیزندگ یبرا یبه خوراک و لباس، محل امن

 نیرا از شادى کودکانه است به آموزش و تفریح و

  .استکودکان ربوده 

کودک دختر با جبر یا مصلحت به فروش هزاران 

ه نوع استفاد نیتر عیشند یا به شوهر داده میشوند. نمیرس

و  یبچه باز ،از کودکان مخصوصن کودکان پسر

 یدسته جمع ای یاست که به صورت فرد یزجنستجاو

 ؛شده است لیرسم تبد کیه و امروز ب .گرددیاعمال م

رت به منظور پورن و تجا فروش و قاچاق کودکان

اف و به غنیمت گرفتن کودکان، زندانی سکس، اختط

بودن کودکان همراه با مادران شان که به جرم فرار از 

خشونت و قصاص شرعی از خانواده های شان توسط 

کودکان دختر در مناطق تحت  .دولت زندانی شده اند

اند، کنترول طالبان از رفتن به مکتب و آموزش محروم 

ی شان در اثر جنگ حتی ه هاکودکان بیجا شده از خان

از داشتن سقف باالی سر شان محروم اند، کودکان که 

با خانواده های شان مجبور به مهاجرت میشوند در 

کودکان  ۀکه هم ییعالوه بر تمام ظلمها کشور میزبان

 یرفتارها ،کنندیتحمل م گرید یابانیکار و خ



 

47       

 به مناسبت روز...

 در مورد وضع زنان کار در افغانستان

است. هر  شیگرسنگان روز به روز در حال افزا لیخ

. به شوندیاضافه مدر افغانستان روزه به جمع گرسنگان 

خیل از با دارند. خانواده ها دو وقت غذا ندرت 

سوادان بیکار و معتاد شهر ها را فرا گرفته و این در 

دولت  ندستهمه دنبال مصالحه با طالبان احالییست که 

چک چک برای  پول را هزینۀوحدت ملی میلیونها 

. این دولت مرتجع و خایین صلح با طالبان میکنند

 رفاه خانواده های کارگران گرسنه را دزدیده و هزینۀ

فاشیستان طالبی میکند، امریکا با خلیل صرف صلح با 

زاد گاهی در قطر و گاهی در دوحه و پاکستان به نیرو 

روسیه، ایران و کشور های  .سازی طالبان پا میفشارد 

 انتی ناتو در مسکو با طالبان نماز جماعت بر پا میکنند.

درین حال بیکاری از اعتیاد و اعتیاد از بی امنیتی و بی 

ین ا در ر حال سبقت گرفتن است.امنیتی از فقر د

آشفته بازار باز هم تحت فشار ترین الیه زنان و 

کودکان اند، زنان در همچو شرایط وادار به هر کاری 

در جامعه ایکه مردانگی ارزش بشمار میرود  میشوند.

و با ده ها ابزار)مذهب، فرهنگ و.....( مرد ساالری باز 

 ،است آن گانتولید میشود و دولت هم از تقویه کنند

چه  دست درازی و توهین به زنان کار دشواری نیست،

بسا زنانیکه از حقوق شان آگاهی ندارند یا شوهرانشان 

معتاد اند یا فوت شده و آنها تنها نان آور خانواده اند 

حتی در مقابل خواهش خدمات جنسی آمر و صاحب 

ین جا وضعیت زنان ا در کار هم باید تمکین کنند.

افغانستان را با در نظر داشت موقعیت کارگر در 

و جنگ زده  در جامعۀ مردساالر، اجتماعی زنان

 طبقاتی میخواهم توضیح دهم.

 نقش دولت!

دولت افغانستان بحیث تقویت دهنده ارزش های 

مردساالری عمل میکند، دولت وحدت ملی با 

درنظرداشت دین و فرهنگ اسالمی و از آنجائیکه 

 

کارگر و فقیردم دست ترین نیروی ستم کش اند که 

ش خدمات جنسی حتی در بسا مواقع صاحبان کار خواه

این دست درازی شنیع  راهم از کارگران توقع دارند.

تنها به کارخانه و اداره محدود نمانده که حتی دامن 

دختران ورزش کار را هم گرفته به نقل از خالده پوپل 

زنان فوتبالر افغانستان در معرض خشونت فزیکی و 

 جنسی از طرف سر پرست فیفا افغانستان قرار گرفته اند.

 ی ازرداسران زن که در اردو خدمت میکنند نیز مواف

ار های جنسی را از جانب افسران مافوق شان که اغلباً آز

 .ارش میکنندمردان هستند،گز

 

طفل دار صاحبان کار  ایبار دار  یدر مورد زنان کارگر 

شان  دست  یکاریاستخدام و ب در پرادخت دست مزد و

ی از موقعیت گرچه امروز دولت وحدت مل .باز دارند

ایزوله شده اش یک ترکیب غیر متجانس زنان مرفه را 

و بنام حامی حقوق زنان افغانستان نموده دور خود جمع 

استفاده  در برابر خواسته های طالبانبه شکل ابزاری 

ولی زنان کارگر و تهی دست افغانستان هیچ   ؛دمیکن

  .مصالحه ندارندمجالس ین جرگه ها و ا سهمی در

از جنگ  ههم از کارگر و فقیر در افغانستان بیشتر زنان

. مند اندازین یصلح واقع کیبه اند و  خسته چهل ساله 

سرمایه  یابتین یو کشتار و جنگ ها دادیاز ب این زنان

 نیمردم و تأم یزندگ طی. بهبود شراداری بیزار اند 

در جامعه دیگر   روممح یکارگران و قشرها این یآزاد

مقاومت و  طبقۀ کارگر است؛یگیر گرو مبارزات پ

 یجنبش جابیا کارگر زنان یحق انسان یمبارزۀ برا

                                                      

 ١٥ه در صفحه ادام                                              

مرد است و زنان بیشتر نقش حقوق زن در اسالم نصف  

د بطور آگاهانه و ایدیولوژیک در نمادر و همسر را دار

مقابل خشونت هایی که  زنان در محیط کار یا خانواده 

زنان مجبور اند که هم  بی تفاوت است. اند، بدان رو برو

در خانه  برده وار خدمتگذار تمام اعضای خانه باشد و 

، اداره و مکتب با هزاران هم در بیرون از خانه در کارخانه

از دولت  یبانیبا پشت .فشار وخشونت کار کنند

 یمزد براکه در آن زنان کار بدون دست کارخانگی زنان

 شودیکه بر زنان م یستم هر از ،دهندیمردان انجام م

در  دارهیسرمارول حامی دولت  که کندیم تیحما

 ،خدمت میکند یدارهیسرما دیتول ۀویجهت گسترش ش

که  بردیاز خانواده سود م یاز شکل خاص یدارهیسرما

 یرویکار و وجود زنان به عنوان ن یروین دیدر آن بازتول

 .شودیعرضه م یراحتکار به ۀریذخ

اقتصادی و  در عرصۀ قوانین تبعیض آمیز اسالمی

اجتماعی از سالیان مدیدی با اندک تفاوت ها در قبال 

به همین رو گروه  درست زنان به اجرا گذاشته میشود.

مجاهد( با خاطرآرام  های سیاه اسالمی )طالب و داعش و

در مورد حقوق زنان و طرز پوشش وغیره با دولت چانه 

 .زنی مینماید 

 

 نقش آمر یا صاحبکار!

ازنجاییکه  در افغانستان دولت موج خصوصی سازی راه 

انداخته و بیشترین سکتور های آموزشی و اداری بدست 

 د کهنافراد شخصی  کنترول و اداره میشو شرکت ها و

ثروت و درآمد به نفع طبقات  عیتوزآن همانا  نتیجۀ

کار و  یروهاین یعموم تیموقع فیفرادست و تضع

ین میان زنان ا در .طور عام فرودستان جامعه بوده استبه
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آسبیب پذیر تر می سازد. با این مقدمه میتوان عوامل ذیل 

 ا بر شمرد: را بعنوان پاسخ به سوال شم

و ویرانی  چهل سال جنگ، کشتار افغانستان عرصۀ -١

 ت که فقر بیکران را بر افراد فرودست در اینبوده اس

های تحمیل نموده است. لشکر کشی نیرو جغرافیا

داری شرق و غرب حتی امکانات ابتدایی یک هسرمای

به یغما برده است. لشکر کشی ارف را دگی متعزن

غرب به سر کردگی ناتو، برخالف  الیستیهای امپرینیرو

به خورد مردم میدادند، نه  "نخبگان سیاسی"آنچه که 

تهنا امکان هیچ گونه بهبود اقتصادی را برای رنجبران 

مهیا ننمود که بیکاری، فقر و نکبت را در افغانستان 

تشدید نمود. عالوه بر آن اسالم سیاسی در پهلوی سنت 

که بر محور قوم و  های به شدت ارتجاعی حاکم قبیلوی

تبار استوار است، به نفع نیرو های حاکم، تضاد های 

دست ظر ها دور نگهداشته و طبقاتت فروطبقاتی را از ن

را پارچه، پارچه نموده و به گیتو های قومی تقسیم نمود. 

 کارگر است.مانیابی طبقۀ این یکی از دالیل عدم ساز

م مسلط داری، سیستهبا آنکه در حال حاضر سرمای -٢

اقتصادی در افغانستان میباشد، و متناسب با رشدش 

کارگر می آفریند، اما به دلیل عدم موجودیت کارخانه 

داری و موجودیت تعداد هو رشد غیر متعارف سرمای

اندک کارگران صنعتی که به دلیل تراکم بیشتر شان در 

محیط کار و استفاده از ماشین آالت از پوتنسیال بیشتر 

و انسجام برخوردار هستند، امر تشکل و  متشکل شدن

تحزب کارگران با چالش بیشتری مواجه میباشد. مزید 

بر آن بیسوادی تعداد زیاد کارگران، و فقر فرهنگی 

 مادی زندگی کارگران هم پروسۀحاصل از شرایط 

 تحزب کارگران را ساده تر نمی سازد. 

طبقاتی متشکل و تحزب  چون سوسیالیسم، مبارزۀ -3

گران مفاهیم به هم تنیده ای هستند، به عاریت گرفتن کار

نام سوسیالیسم توسط احزاب جنایتکار خلق و پرچم که 

در بهترین حالت نمایندگان چپ بورژوا ناسیونالیست 

متشکل طبقاتی و  ند، نیز چالش بزرگی در امر مبارزۀبود

تحزب کارگران ایجاد کرده است. جنایات و کشتار بی 

و رهبران احزاب خلق و پرچم عامل شماری که اعضا 

همچنان اپوزیسیون چپ حزب دموکراتیک ، ندشان بود

خلق نحلۀ دیگری از چپ بورژوا ناسیونالیست نیز با روی 

کرد غیرطبقاتی و عموم خلقی اش در این چالش سهمی 

و در پهلوی آن تبلیغات بسیار بزرگی ادأ نموده است؛ 

سوسیالیسم، تالش داری علیه هوسیع نظام حاکم سرمای

در شوروی سابق و اروپای که کردن آنچه ی برای نشان

غیر  چهرۀ شرق گذشت به عنوان محصول سوسیالیسم،

واقعی ای از سوسیالیسم، تحزب و مبارزه طبقاتی در 

 اذهان احاد جامعه حک کرده است. 

فعالیت شان  تشکالت کارگری موجود که عرصۀ -۴

یشرفت های خوبی در لی الرغم پافغانستان میباشد، ع

عرصۀ تیوری و کسب دانش مبارزۀ طبقاتی، در ایجاد 

شان، یعنی کارگران، موفق  یک رابطۀ دینامیک با طبقۀ

نبوده اند. در پهلوی آن فعالیت های آنها کمتر در 

راستای کسب قدرت سیاسی متمرکز بوده و برای ایجاد 

انجام نداده اند. یک حزب کارگری تالش های الزم را 

کارگر را نمیشود از پیوند  ما در این بینش که حزب طبقۀا

میکانیکی تشکالت چپ ایجاد کرد، تردیدی وجود 

 ندارد.

 

 

 

 

 

 به مناسبت روز...

سرکوب و  رغمالیکه عل دینمایآگاه را م کارگری 

و  یسنت ،یمذهب ییها تیبا تمام محدود وقفهیشکنجه ب

به صورت خسته گی ناپذیر به  یفرهنگ مردساالر

 طبقاتی ادامه دهند. ۀمبارز

با وجود وضعیت اسفبار  سوسیالیسم کارگری:

 تر شدن تمایز طبقاتی میانکارگران در افغانستان و عمیق

اکثریت ِاستثمارشونده و اقلیت ثروتمندِ استثمارگر، چرا 

یک بحیث  هنوز سازمانیابی و تحزب طبقاتی کارگران

طبقۀ کارگر در مبارزۀ آشکار علیه  امر و ابزار ضروری

  پا نگرفته است؟، مظالم طبقاتی

زمانی که ما از موجودیت طبقات در یک  یونس:

ان سرمایه و کار، منافع می جامعه صحبت مینماییم، تقابل

نمایندگان طبقات مذکور به اشکال گوناگون  مبارزۀ

ناگزیر است. همواره یک کارگر برای افزایش دستمزد 

و کارفرما برای کاهش آن چانه زده و با توافق روی 

یرسند. از آنجایی مقدار دستمزد به یک راه حل فردی م

نیروی کارش امکان دیگری برای  که کارگر به جز

کسب امتیاز در اختیار نداشته و با پا فشاری برای به دست 

وش نیروی کارش، میتواند آوردن نرخ باالتر برای فر

ا به کارگر دیگری که در نیروی کارش ر فرصت عرضۀ

ت میتواند رقیبش باشد، از دست بدهد، نا چار آن موقعی

 ا پیشنهاد داده است.از پذیرش نرخی میگردد که کار فرم

را گر فقر و نیاز برای کسب لب نان، کار ،در این حالت

سیب پذیری قرار میدهد. تصور ت آیک موقعیدر 

رقم زده شده که کارگر رقیب  ای م به گونهه یظاهر

کارگر تصور میشود و گمان میرود که سهم نان کارگر 

اول، توسط کارگر رقیب به یغما برده شده و در این میان 

 کارفرما به عنوان ناجی ظاهر میشود.

روشن شود،  به این سناریو به آن دلیل اشاره کردم که

خالف تصور رایج هیچگاه سبب فقر زیاد و احتیاج بر

اتحاد و شوریدگی  کارگران نمیگردد. بر عکس آنها را 
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اما دستورات و آموزه های هستند که اختالفی  

هستند و دقیقًا همین نکته است که میان انسان ها 

میایم . د های را بوجود آورده انداختالفات و تضا

تر روی موضوع اصلی که بحث ما متمرکزتر و جدی

فرضاً دین مسیحیت موضوع عیسی . مطرح شود

ی مطرح نموده است امسیح و مادرش مریم را بگونه 

ر تضاد است. و هنوز عقل که عقل با آن کامالً د

به قبولیت و برحق بودن آن مهر تایید نگذاشته  بشری

 . است

مثال در دین اسالم و قرآن سفر محمد به شب معراج 

 که هنوز انسان های که بربگونه ی مطرح شده است 

متقاعد به  ،مند هستند و نقل را نمی پذیرندعقل باور

نیستند و به این داستان نحوه و چگونه گی این سفر 

 .ید و شک مینگرندطرد ۀبه دید

داستان های قرآنی نقالنی هستند تا عقالنی،  ۀبیشترین

از آن جایکه انسان ها به اساس فشار مجبور هستند 

این داستان ها را قبول کنند و انسان ها بنابه داشتن 

عقل و تفکر از قبولیت این داستان ها سر باز میزنند 

مورد خشم و حتی واجب القتل شمرده میشوند. 

میکند و عقل  طرداینجاست که دین عقل را از خود 

یعنی انسان وقتی انسان خود و عقل خود را از جانب 

شده می بیند پس چه باید کند؟ من عقلم و  طرددین 

دین هستم یا  ۀشد طردن مرا قبول ندارد پس من دی

 من مرتد دین؟

 

کرده  طردرا از خود  آیا آموزه های دین است که ما

 است یا ما هستیم که مرتد دین شده ایم؟ 

هنوز بسیاری ها شاید از خود ا این سوالیست که ت

ت أیا شاید در ذهن شان بوده اما جر ده باشند وپرسین

که معلوم و آشکار ی از آن جای. را نداشته اند بیان آن

است ادیان بر اساس نقل استوار هستند نه بر اساس 

عقل، و تمام برداشت های عقلی و تفکر که مبنای 

قبول  آن عقل باشند نزد ادیان منسوخ و غیر قابل

هستند و مبداء عقل هم تفکر انسانی است، در 

حقیقت این دین است که عقل ) انسان( را از خود 

 . نموده است طرد

همیشه در طول تاریخ چنین استنباط گردیده است 

که عقل با نقل در هیج زمانی و هیچ مکانی با هم 

روی مسایلی به توافق نرسیده اند و اگر مسایل هم 

داد های اجتماعی هستند که در  وجود دارند قرار

تمام جوامع و باهم مشترک بوده اند و هیچ مبنای 

قتل  ۀرضاً در هیچ جوامع و هیچ اندیشف. دینی ندارند

 .یک انسان بی گناه قابل قبول نبوده و مردود است

این وجهی مشترک میان تمام انسان ها در تمام 

 جوامع بوده نیکی کردن به همسایه و احترام داشتن

به پدر و مادر، امرو هم شورا بین هم در هیچ فرهنگ 

ی کار نادرست نبوده بلکه یک امر او اندیشه 

ن انسان هاست. قابل قبول برای اجتماعی مشترک میا

 .جوامع بشریست ۀهم

 

 

 

 

 

 

www.workersocialist.org  
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 ؟!مطرود رد شدۀ دین یا دینط
مکاری قلمی این جهت نشر برای نشریه فرستاده شده است؛ از ه "امین ناسر" این مطلب کوتاه به قلم رفیق

 مطرح شده به عهدۀ نویسنده است.به امید همکاری بیشتر شان؛ مسوولیت مواضع  رفیق سپاس گزاریم و
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دیری نگذشته است که کارگران در سراسر جهان 

از اول می روز همبسته گی جهانی شان تجلیل 

وقتی که صحبت از  شکوهمندی به عمل آوردند.

طبقۀ کارگر، استثمار، تبعیض و خواست زنده گی 

رهایی کل بهتر برای این طبقه و بالخره مسالۀ 

جامعه از شر پدیدۀ استثمار به میان می آید نمی 

توان جدا از یاد آوری نام کارل مارکس منتقد ، 

جامعه شناس و رهبر کارگران جهان و رفیق همرزم 

او فرید ریش انگلس صحبت نمود. در اصل این 

کارل مارکس بود که با نقد فالسفۀ حاکم دوران 

ارگر از استثمار خود، مسالۀ رهایی جامعه و طبقۀ ک

را به شکل را دیکال بار اول در تاریخ مطرح 

 .ساخت

به نظر مارکس فقط تفسیر جهان برای فرا رفتن از 

وضعیت موجود و دسترسی انسانها به عدالت و 

پایان دادن به رنج آنها کافی نبود. و به همین خاطر 

مارکس گفت مسأله بر سر تغییر وضعیت حاکم در 

 جهان است.

بخشی از همین مبارزه برای تغییر و رهایی اول می 

کل جامعه از استثمار است. مبارزه برای کاهش 

ساعات کار و درآمد مطابق به نیازهای امروزی بشر 

حق مسلم همۀ کارگران جهان است؛ ولی به قول 

معروف حق داده نمی شود و باید آن را گرفت. 

کارگران که اکثریت نفوس جوامع امروزی را می 

و تولید کننده گان نعمات مادی هستند، فقط  سازند

با همبسته گی و با تکیه بر تیوری رهایی بخش شان 

یعنی سوسیالیسم کارگری می توانند به جامعۀ 

 عاری از استثمار و تبعیض دست یابند.

زیرا چنین کاری را فیلسوفان تاکنون کرده اند و 

 .کماکان می کنند؛ مسأله بر سرِ تغییرِ آن است

پکتی در کتابش به این نتیجه می رسد که ازدیاد 

ثروت سرمایه داران و فقر دیگر اقشار و طبقات 

رشت نظام سرمایه داری نهفته جامعه در خود س

است. اگرچه پیکتی جزئیات پروسۀ تولید جمعی و 

تصاحب فردی و حصول ارزش اضافی از نیروی 

کار کارگران توسط مالکین ابزار تولید مثل 

مارکس در اثرش کاپیتال توضیح نمی دهد؛ ولی با 

فاکت ها و آمار هایی که بیانگر ازدیاد ثروت 

می سازد که سر مایه  سرمایه داران است، ثابت

داری فقط نظام در خدمت یک اقلیت در جهان 

و حقانیت نقد مارکس بر این نظام روز به   .است

 .روز با گذشت زمان آشکار تر می شود

با وقوع بحران های متعدد مالی در امریکا و اروپا 

میالدی،  ٢٠٠۸خصوصا بعد از وقوع بحران سال 

یه داری صحت نظام سرماحاال حتا اقتصاد دانان 

تشخیص درست مارکس از اقتصاد بیمار و متناقض 

اذعان می دارند؛ ولی هنوز بدیلی را سرمایه داری 

را که مارکس برای رهای جامعه ارایه نموده است 

غیر عملی و خیالی می دانند. اما بهترین محک 

آزمایش تیوری ها پراتیک و گذشت زمان است 

رست و واقعی که ثابت می سازد که کدام نظریه د

و کدام نظریه ها غیر واقعی و خالف تامین عدالت 

  .و رفاه در بین انسان ها است

گرامی باد اول می روز همبسته گی کارگران 

 !جهان

 !کارگران جهان متحد شوید

 

بیمۀ بیکاری، صحی و دیگر امتیازاتی که کارگران 

امروز در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی دارند، نتیجۀ 

و انسان دوستیمالکین وسایل تولید نبوده بلکه رحم 

نتیجۀ خواست های رادیکال رهبران کارگران و 

مبارزۀ پیگیر کارگران آن کشورهاست که این 

حقوق را تا حدی به دست آورده اند. مبارزه به خاطر 

کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز توسط 

آغاز یافت و  ١۸۸6کارگران در شیکاگو در ماه می 

با قربانی و مبارزات عظیم شان دولت های سرمایه 

 داری مجبور شدند این خواست کارگران را بپذیرند.

در حال حاضر با جهانی شدن سرمایه و فقر،این روز 

به نماد مبارزه و مقاومت کارگران و دیگر اقشار 

محروم جامعه در برابر استثمار و تبعیض در جهان 

 مبدل گشته است.

است که اکثر پژوهشگران اقتصادی قابل یاد آوری 

متعلق به خود نظام سرمایه داری به این باور رسیده 

اند که نظام سرمایه داری چه لیبرال، چه محافظه کار 

و چه مذهبی؛ یک نظام متناقض و بحران زاست. 

توماس پیکیتی اقتصادان فرانسوی در کتابش سرمایه 

 در قرن بیست و یکم که به ثروت و نابرابری در

درآمد در اروپا و آمریکا از قرن هجدهم تا کنون 

می پردازد، با طوماری از آمارها و جدول ها از 

افزایش ثروت سرمایه داران و فقر اکثریت نفوس 

جامعه پرده بر می دارد. این و دهها تحقیق دیگر 

بیانگر تبعیض آمیز بودن نظام سرمایه داری و زوال 

 آن است.

وفان نوشت:مسأله این مارکس بر خالف دیگر فیلس

نیست که جهان را به این یا آن شیوه تفسیر کنیم، 

گی همبستگرامی باد اول می، روز 

 گران جهانکار
 فرهان احمد



 

 )کارل مارکس(

  

 

47       

متن پیاده شدۀ بخشی 

 آزاداز سخنرانی فهیم 

های امپریالیستی از جمله امریکا همین یعنی قدرت

توان گزینۀ دیگری شود و نمیاست و کاری نمی

در تقابل با آن را سازمان داد؛ به تعبییر دیگر منافع 

-امپریالیسم امریکا و متحدانش چیزی دیگری می

دموکراتیزاسیون "طلبد و این به یک معنی پایان

و جلوس یک دست اسالم سیاسی و  "امپریالیستی

بر پایی امارت اسالمی سرمایه در جغرافیای 

افغانستان. صدای سهمگین هیوالی به قالده کشیده 

که قرار است در هیأت و فرم  "صلح"در رژۀ شده 

جدید به جان و سرنوشت مردم رها گردد را زن و 

رد و پیر و جوان از پشت دیوارهای بیم و امید شان م

باید درک و روایت روشنی از این  شنیده اند.

 "کابوس هولناک ارائه داد.

داری و نظم ها از سرمایهروایتی که طی این سال"

حاکم سیاسی توسط بورژوازی جهانی، محلی و 

های آن مطرح و فورموله شده است این ایدئولوگ

-عصر حاضر یک نیروی ترقی است که بورژوازی

خواه است که با ارتجاع، استبداد و حکومت دینی 

مالزمتی ندارد. این روایت تاریخی از بورژوازی 

 -لیبرال چنان بر ذهنیت برخی از فعاالن سیاسی

اجتماعی نسل جوان حک شده است که بدون زرۀ 

درنگ و تأمل آن را به عنوان یک حقیقت جاری 

گنجد که یل در باورشان نمیپذیرفته و به همین دل

بورژوازی امپریالیستی که قرار بود پروژۀ 

دموکراتیزاسیونش را در افغانستان به سرانجام 

برساند؛ با نیروهای فناتیک چون طالبان که ضدیت 

های دموکراتیک، مدنیت و مدرنیسم شان با ارزش

غربی و یونیورسال را بارها به اثبات رسانیده اند 

وند و زمینۀ مشارکت شان در قدرت وارد معامله ش

سیاسی را فراهم آورند. این در حالی است که 

امپریالیسم امریکا و متحدانش در ناتو با اتکا به 

نیروهای اسالم سیاسی، مجاهد، طالب، القاعده و 

داعش و ... از افغانستان شروع تا عراق، لیبی، 

یک واقعیت عینی و تداوم آن  سیاسی به عنوان

شود برای مردم یک اصل معقول و مهم شمرده می

ولی غایلۀ جنگ نیروهای ارتجاعی و قطع آن 

 "صلح"چیزی است که مردم را به نتایج احتمالی 

سازد و این خوشبینی با توجه به تبلیغات میخوشبین 

-گیرد مییی که پیرامون آن صورت میگسترده

مارت اسالمی در میان مردم و تواند امکان تحمل ا

را  "آوردهادست"و  "هاارزش"پوشی از چشم

های تبارگرا و تقویت نماید. در ضمن هنوز جریان

اسالم سیاسی به یک معنی از نفوذ الزم برای سمت 

و سو دادن افکار مردم برخوردار اند و این زمینۀ 

انتخاب دیگری را از مردم گرفته است؛ با وجود 

شرایط و ترس و وهم تودۀ مردم از خطیر بودن 

تجربه کردن دوبارۀ امارت جهل و دار و تعزیر 

-اسالمی، هنوز یک جنبش و حرکت سلبی و نفی

گرایانه را شاهد نیستیم.  این جا است که تحلیل 

مارکسی و ماتریالیستی نیروهای سوسیالیست از 

آمدهای احتمالی آن برای به میدان وضعیت و پی

اعتراضی و آزادیخواهانه  هایآوردن جنبش

تواند موثر واقع گردد؛ و نماید و میاهمیت پیدا می

منافع نهفتۀ پشت پروژۀ صلح برای سرمایه جهانی و 

اضرار بلند مدت آن برای کارگران و اقشار 

 "هاارزش"زحمتکش فارغ از هیاهوی دفاع از 

برای اکثریت ملیونی مردم کارگر و زحمتکش 

امر خطیر به عهدۀ فعاالن قابل فهم گردد. این 

سوسیالیست و آزادیخواه طبقۀ کارگر و نیروهای 

 " ترقیخواه است.

 

 

 

 

سوریه و سومالی و... برای تضمین مافوق سود و 

یی شان به جان مدنیت و استراتژی منطقهتأمین 

انسانیت افتادند و تراژدی هزارۀ سوم را به بهای به 

نیستی کشاندن مردم و نابودی مدنیت در این 

ها رقم زدند. بناءاً دیکتاتوری و کشورها و سرزمین

های مذهبی همانقدر استبداد و سلطۀ جریان

 بورژوایی است که انتخابات و دموکراسی؛ جدال و

تحوالت سیاسی جاری و فرایند آن را باید با این 

عمق و پهنا دید و منفعت مادی و استراتژیک آن را 

برای بورژوازی جهانی به تحلیل نشست؛ چون 

ها تابع منافع بزرگتر و و صیانت از آن "هاارزش"

 استراتژیک سرمایه در عرصۀ جهان است.

ا و هاین وظیفۀ فعاالن سوسیالیسم کارگری و جریان

شخصیت های چپ و آزادیخواه از جمله فعاالن 

 "هاارزش"جنبش رهایی زن است تا فراسوی تقابل 

دینامیزم عینی تحوالت سیاسی جاری، پیامدها و 

مخاطرات طوالنی مدت آن را رو به جامعه نشان 

دهند. نتنها این بلکه به این بپردازند که امر خالصی 

اریوهای و نفی وضعیت موجود و عقیم ساختن سن

قدرت های امپریالیستی تنها با مبارزه و تشکل و 

بسیج اجتماعی میسر است و بس؛ تمامی فعالیت 

ها حتی وقتی بحث از تئوریک و تبلیغی کمونیست

در میان بیاید، باید از این  "هاارزش"تمایز و تقابل 

منظر و در خدمت این امر قرار گیرد. اهداف و منافع 

داری وهای مدافع نظام سرمایهبورژوازی جهانی و نیر

یی کارگران و از یکسو و منفعت فوری و مرحله

اقشار و طبقات محروم بائیست از زیر آوار و گرد و 

براه افتاده برای صلح را  "اتن"خاک به پا شده در 

در روشنایی جلو چشم بینای مردم گرفت و از نظر 

آمدهای ناگوار و ماندگار شان را عینی تبعات و پی

یی که تا ایندم با تأسف کمتر شان داد؛ کار و عرصهن

 مورد توجه بوده است. 

مارکسیست ها به هیچ صورت نسبت به رواج باورها 

و ارزش های خرافی و ارتجاعی و همچنان گسترش 

های قدرت حاکمه در میان توهم در قبال سیاست

محرومان بی تفاوت نبوده و نیستند. هرچند گشایش 
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اپریل  ٢٢مطابق  ١39۸ثور  ٢به تاریخ 

و در بحبوحۀ روز جهانی کارگر  ٢٠١9

هفت تن از کارگران معدن در یکی از معدن 

سمنگان  های ذغال سنگ درۀ صوف والیت

به دلیل آز و طمع سیری ناپذیر صاحبان 

های سرمایه و چپاولگران ثروت عامه، جان

شان را به شکل تراژیک و دردناکی شرین 

  از دست دادند.

مرگ هولناک کارگران در معادن زغال 

سنگ افغانستان تاریخ خونباری دارد و هر از 

گیرد. بخشی از گاهی از کارگران قربانی می

فقیر ترین الیه های اجتماعی جامعه فقط 

بخاطر زنده ماندن خود و خانواده های شان 

و نبود کار در عرصه از سر اجبار اقتصادی 

غیر انسانی تن در شرایط کامالً های دیگر، 

 ذغالاستخراج  کار شاق و خطرناک به

شکل دادن به یک صف متحد، حزب 

سوسیالیستی کارگری، فعاالنه تالش 

عرصه های  نمایند؛ حزبی که بتواند در

متعدد مبارزۀ صنفی و طبقاتی از خواست 

ها و منافع کارگران و سایر اقشار 

زحمتکش دفاع نماید. تعلل برای شکل 

دادن به این صف روشن و تأثیر گذار 

سوسیالیستی، هر روز بیشتر از قبل از صف 

میلیونی کارگران در ابعاد مختلف قربانی 

خواهد گرفت. بورژوازی در هیئت 

طالب و حاکمیت ارتجاعی و مجاهد، 

حامیا جهانی شان با هم متحد اند و از یک 

-گی و دفاع میمنفعت و سیستم نماینده

ولی اتحاد استثمارشونده ها، اتحاد  ،نمایند

طبقۀ کارگرِ آگاه و فعاالن سوسیالیست 

شان هنوز به یک واقعیت تبدیل نشده 

 است.

به پیش در راه ایجاد صف انقالبی 

 کارگران!

 کارگران جانباخته گرامی باد! یاد

 هیئت تحریریه سوسیالیسم کارگری

 ١39۸؛ ثور ٢٠١9می 

 

 

. از برکت ندمعادن افغانستان می دهدر سنگ 

سیاست های دولت های کثیف بورژوایی و 

آز سیری ناپذیر صاحبان سرمایه، این معادن 

از هیچگونه سیستم استاندارد و ایمنی برای 

برخوردار نیستند و کارگران در استخراج 

شرایط اسفناک و بدون ضمانت های ابتدایی 

-و بیمه، هر روزه در جدال میان مرگ و زنده

گی در این معادن مشغول فروش نیروی کار 

   خود هستند.

هیئت تحریریۀ و دست اندر کاران نشریه 

کارگری ضمن این که خود را در سوسیالیسم 

د آور شریک درغم انگیز و این تراژیدی 

گان و همدردی شان را به بازمانده ندندامی

-کارگران جانباخته و طبقۀ کارگر ابراز می

، از تمام کارگران و فعاالن سوسیالیست دارند

د تا برای نکارگری در افغانستان می خواه

هفت تن از کارگران جانباختۀ معادن به یاد 

 درۀ صوف
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بار دیگر روز جهانی کارگر فرا رسیده و همۀ 

نژاد و ... به کارگران فارغ از ملیت، مذهب، 

خیابان می آیند و همبستگی خود را علیه سرمایه 

داری جهانی اعالم می کنند. جهانی شدن 

سرمایه داری جهانی شدن کارگران را نیز به 

دنبال داشته است و اکنون بیش از گذشته 

کارگران استثمار می شوند و هر روز سهم 

کمتری از آنچه آفریده اند به دست می آورند. 

شدن سرمایه داری مساوی با جهانی جهانی 

شدن فقر برای کارگران و اکثریت مردم دنیا 

است. مطابق آخرین آمار ثروت بیست و شش 

نفر در دنیا برابر با ثروت نیمی از مردم دنیا است 

و این در شرایطی است که بیشتر کارگران دنیا 

کنند. پیشرفت زیر خط فقر زندگی می

رمایه مساوی با تکنولوژی، صنعت و انباشت س

گسترش هرچه بیشتر فقر، استثمار، محروم بودن 

از خدمات اجتماعی و بهداشتی است. ما این 

جهان نابرابر را به مبارزه می طلبیم و در هر جای 

جهان که باشیم علیه سرمایه داری به مبارزۀ 

 طبقاتی می پردازیم.

مرزها و دولت های سرمایه داری نمی توانند ما 

از هم جدا کنند. ما کارگران  کارگران را

افغانستان و ایران دوشادوش هم و متحد علیه 

مبارزه می  "خودی"سرمایه داری و دولت های 

کنیم و همۀ کارگران جهان را به اتحاد و 

همبستگی در این راه دعوت می نماییم. تنها با 

اتحاد و همبستگی جهانی می توان سرمایه داری 

ون فقر و استثمار بر پا را نابود کرد و دنیایی بد

 نمود.

را در پیش گرفته است. اساسا آمریکا هرگز با 

مرتجع مشکلی نداشته است،  نیروهای اسالمی

مگر آنجا که در تضاد با منافعش قرار گرفته 

باشند. بارها با نیروها و دولت های اسالمی 

مرتجع منطقه همراه و حتی متحد شده است و 

اکنون در افغانستان نیز نقشۀ راه سازش با 

طالبان را در دستور کار دارد. اما کارگران، 

ز حد اقل زنان و دیگر مردم برای دفاع ا

آزادی ها که دست آورد و حق آنها است 

مقاومت می کنند و این نیروی معترض می 

تواند جنبشی را شکل دهد که عملی شدن 

نقشه آمریکا و متحدانش را به چالش بکشد. 

بیکاری و فقر در افغانستان بیداد می کند و 

کارگران راهی به جز متشکل شدن ندارند. 

تان نیروی آنها متشکل شدن کارگران افغانس

ها چند را در مقابل سرمایه داری و امپریالیست

برابر افزایش می دهد. کارگران با شکل دادن 

توانند در به صف مستقل و قدرتمند شان می

تعیین سرنوشت جامعه و شکل دادن به آیندۀ 

 آن نقش بارز و مرکزی ادأ نمایند.

ما کارگران در ایران و افغانستان منافع 

لیه سرمایه داری داریم. اجازه مشترکی ع

ندهیم با تبعیض های ملیتی ما را از هم جدا 

کنند. اجازه ندهیم که رژیم جمهوری اسالمی 

سرمایه در ایران از میان کارگران و مردم برای 

نیروهای مزدور و تروریست منطقه ای خود 

سربازگیری کند و لشکرهای فاطمیون، 

 یت نماید. حشدالشعبی، حزب اهلل و ... را تقو

در ایران کارگران روز و هفته ای نیست که دست 

به اعتصاب و اعتراض نزنند. سرکوب کارگران 

نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز و زندانی کردن 

ها و از جمله اسماعیل بخشی و علی رهبران آن

نجاتی نمی تواند خللی در عظم کارگران علیه 

سالمی ایجاد کند. اکنون حکومت سرمایه داری ا

شعار نان کار آزادی به شعار استراتژیک 

کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشسته گان و 

... تبدیل شده است و بدین سبب آلترناتیوهایی 

که تالش دارند در چهارچوب سرمایه داری 

جمهوری اسالمی را کنار بزنند به چالش کشیده 

تحقق نان، کار  شده اند. کارگران در مبارزه برای

و آزادی نیازمند متشکل شدن بیشتر در تشکل 

های توده ای محیط کار و متحد شدن بیشتر 

جنبش های دمکراتیک با جنبش کارگری 

هستند. جامعۀ ایران آبستن تحوالت بزرگی است 

و مبارزۀ سرنوشت ساز برای حفظ سرمایه داری 

 و یا نابودی آن هر روز نزدیکتر می شود.

تان حکومت فاسد و ارتجاعی در اتحاد در افغانس

با نیروهای امپرالیستی برای کارگران و مردم 

چیزی جز فقر و بیکاری بیشتر به ارمغان نیاورده 

است. میلیون ها کارگر همچنان یا بیکار و یا 

ناچار به کار در دیگر کشورهای منطقه اند و با 

گی شان دستمزدی چند برابر زیر خط فقر زنده

می برند. نا امنی و کشتار مردم توسط  را به سر

نیروی ارتجاعی طالبان و دیگر جریانات اسالمی 

و نیروهای ناتو به رهبری آمریکا، همچنان ادامه 

دارد و اکنون قدرت حاکمه در آمریکا راه 

سازش و شریک کردن طالبان در قدرت سیاسی 

 کارگران ایران و افغانستان به پیش!
 

٢١ادامه در صفحه   
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 کارگران ایران و افغانستان به پیش!

همۀ این نیروها در درجۀ اول دشمنان کارگران 

ن و مردم خود آن کشورها هستند که هر زما

الزم باشد آنها را علیۀ کارگران و مردم به کار 

می گیرند. علیه همۀ دارو دسته ها و دولت های 

اسالمی باید متحد شویم. سرنگونی انقالبی 

جمهوری اسالمی ایران می تواند ریشۀ بسیاری 

از دارو دسته های ارتجاعی منطقه را خشک 

کند و سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی 

تواند سرنوشت کارگران و مردم افغانستان می 

 افغانستان را تغییر دهد.

در اول ماه می نشان دهیم که تنها راه رهایی 

کارگران و مردم زحمتکش نابودی سرمایه 

داری و برقراری سوسیالیسم است. سرنوشت 

خود را با شوراهای کارگری و مردمی می 

توانیم در دست بگیریم و دنیایی سرشار از 

و آزادی و برابری ایجاد  خوشبختی و رفاه

کنیم. کارگران و زحمتکشان می توانند آینده 

شان ایجاد کنند که   ای برای خود و فرزندان

تولید کنندگان، خود مالک وسایل تولید 

 باشند. 

 به پیش به سوی سوسیالیسم!

زنده و فرخنده باد اول ماه می روز 

 همبستگی جهانی کارگران!

 زنده باد سوسیالیسم!

سرنگون باد رژیم های اسالمی ایران 

 و افغانستان!

سازمان سوسیالیست های کارگری 

 افغانستان

 اتحاد سوسیالیستی کارگری

 ٢٠١9اپریل  ٢۸

 

یی خود، زیر نام اش همراه با ایادی محلی و منطقه

صلح فعال شده و طی دیپلوماسی پیچیده و 

نهانش، قصد بازگشتاندن دو بارۀ طالبان به قدرت پ

نه به »را دارد، متحدانه عمل نموده، جبش وسیع 

را از طریق ایجاد شوراها و « صلح ارتجاعی!

نهادهای کارگری و مردمی در شهرها و دهات، 

گری فعال کارگران سازمان داده، شرایط مداخله

و مردم را برای قطع جنگ و آوردن صلح و 

 کشان، پدید آورند.بنیادی به نفع زحمت تغییرات

می روز جهانی طبقۀ  اولزنده باد 

 کارگر!

 یابی کارگران!به پیش به سوی سازمان

 زنده باد سوسیالیسم!

های کارگری سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 ١39۸ثور  ۸؛  ٢٠١9اپریل  ٢۸

 

 

 
 

 

 ...به پیشواز اول می

عدم های اجتماعی، گرسنگی، محرومیت

رسی به درمان و مسکن، جنگ های دست

سوز، زن ستیزی، جهالت مذهبی و خانمان

قومگرایی و مهاجرت از سر اجبار را که نظام 

داری بر جهان تحمیل نموده است، به سرمایه

 کشند.دوش می

های بدین جهت سازمان سوسیالیست

کارگری افغانستان، از اول می که روز 

قۀ کارگر است همبستگی و اتحاد جهانی طب

به عنوان روز تجدید تعهد برای مبارزه در راه 

همبستگی، اتحاد، تحزب و خودآگاهی 

کشان افغانستان، طبقاتی کارگران و زحمت

به منظور براندازی مناسبات ظالمانه و غیر 

و برپایی جامعۀ فارغ از  داریانسانی سرمایه

 .ستم، تجلیل به عمل می آورد

کارگری افغانستان های سازمان سوسیالیست

به عنوان یکی از گردان های رزم طبقاتی و 

پیشرو طبقۀ کارگر، از تمام مدعیان مبارزه 

برای رهایی از وحشت و بربریتی که چهل 

کارترین وعقب سال جنگ، به دست سیاه

افتاده ترین نیروها وحمایت کشورهای 

یی، بر داری جهانی و منطقهبزرگ سرمایه

ست، صمیمانه و مجدانه امردم تحمیل نموده

خواهد تا برای بیرون رفت از وضعیت می

العاده حساس و دشوار امروزی که بار فوق

دیگر امپریالیسم آمریکا به دلیل فعل و 

انفعاالت داخلی و منافع استراتژیک جهانی 
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 به پیشواز اول می روز جهانی همبستگی طبقۀ کارگر

Workers of the world unite! 

آزادی و کرامت انسانی،  ،نان را با شعارهای

 شکل داده است.

افغانستان در قطار لیبی، سوریه، عراق، سودان، 

، فلسطین، ایران، پاکستان و... بدترین سومالی

قسمت های برزخ جهان سرمایه برای توده های 

تقابل منافع دول  .فرودست و کارگران دنیا است

یی در این های منطقهامپریالیستی و قدرت

کشورها و باالخص در افغانستان چهار دهه است 

کن، عالوه بر ویرانی خانه که با جنگ های تباه

دم روزانه صدها انسان از زن و مرد و کاشانۀ مر

 .کشدپیر و جوان را به خاک و خون می -

داری در جهان و فرایند سرمایه و نظام سرمایه

دهد که صلح و افغانستان، به وضوح نشان می

جنگ ابزار هایی اند برای تولید و باز تولید 

سرمایه و انباشت سود مضاعف برای اقلیت 

و فقر و گسترش دار و تحمیل نکبت سرمایه

جهالت مذهبی برای طبقات پاینی جامعه، به این 

ترین و ها، خشنصورت است که امپریالیست

خون آشام ترین نیروها به نام های مجاهدین، 

طالبان، القاعده، داعش و ... را با حمایت های 

بیدریغ مالی و نظامی برای غلبه بر رقبای شان، بر 

هرگاه منافع شان کنند؛ و گردۀ مردم سوار می

گان ایجاب نماید، برای مهار کردن دست پرورده

های بزرگ جهانی را زیر نام دفاع از شان، ائتالف

دموکراسی، حقوق بشر و تمدن به راه انداخته و 

دهند کنی را سازمان میجنگ های بزرگ و تباه

و دمار از روزگار ساکنین این سرزمین ها کشیده 

-را به ویرانه مبدل میو خانه و کاشانۀ آن ها 

شود که صلح برای بدین ترتیب دیده می نمایند.

داری نه ایجاد یک فرصت پایدار برای سرمایه

رفاه و شگوفائی جامعه، بل گردن نهادن مقطعی 

است در چهار چوب توافقات سیاسی برای رفع 

تضادها و کشمکش های ذات البینی کشورهای 

 .داریسرمایه

افغانستان همانند هم  کشانکارگران و زحمت

یی های شان در بسا نقاط جهان، به دلیل طبقه

گی، عدم تشکل و مهمتر از همه عدم پراکنده

 اهی طبقاتی بار کشندۀ ستم، فقر و خودآگ

بال اول می روز امسال در حالی به استق

رویم کارگر میی طبقۀ المللی همبستگبین

داری جهان را بیش از پیش که نظام سرمایه

به باتالق فقر، ناامنی و تخریب محیط زیست 

گان برای کارگران و اکثریت مطلق باشنده

افتاده ترین آن تبدیل کرده است. از عقب

داری در آفریقا و آسیا تا کشورهای سرمایه

ها در اروپا، استرالیا و پیشرفته ترین آن

-داری، برنامهدولت های سرمایهآمریکا 

جز خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی  یی

گی که حمله و تهاجم همه جانبه به زنده

کشان بخور و نمیر طبقۀ کارگر و زحمت

  است، ندارند.

کردش، گی مزدی، با این عملسیستم برده

امید بهبودی و تغییر اقتصادی و سیاسی را در 

ت گرفته، چوکات نظام موجود از آحاد بشری

و موجب اعتراضات همه روزۀ مردمی در 

تمام کشورها، از فرانسه و بنگالدش تا 

آمریکا و کشورهای آفریقایی گردیده است 

ه، به وضعیت موجود و جنبش های بزرگ ن

 

٢١ادامه در صفحه   


