
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ۲0١٩  اکتبر، ١٣٩8  میزان                                                                                                                                  50 شمارۀ

 آید، معموالًدر میان میسخن از تاریخ آنگاه که 

یا گو و در گذشته رُخ دادهبازگویی اتفاقاتی است که 

 . اما سخن از انقالب اکتوبر،استبه تاریخ پیوسته 

 به میان آمدنزمان  از است که تمرکز بر جریانی

در جریان بوده و به اشکال مختلف همواره ، طبقات

 ناشی از تقابل کار با سرمایه در متن هر تضادشود می

آن تضاد  انقالبی که نیروی محرکۀ. سراغ گردد

ستمگر به وسیلۀ  براندازی طبقۀبوده و منجر به  طبقاتی

تواند با گذشت زمان ، نمیطبقۀ ستمکش گردد

( ؛ صلح ٩گان با... )صفحه ( ؛ رام کننده7یی بر انتخابات... )صفحه ( ؛ تبصره5)صفحه  چه نوع صلحی؟! در این شماره:

دیدگاه "آژیتاسیون سیاسی و ( ؛ ١٣... )صفحه "سوسیالیسم کارگری"( ؛ مصاحبه ١١ ارتجاعی و انتخابات... )صفحه

در مورد هجوم وحشیانۀ ارتش رژیم فاشیستی ( ؛ اطالعیه ١٩( ؛ پیام شادباش به کنگرۀ یازده... )صفحه ١7)صفحه  "طبقاتی

 (۲0... )صفحه "روژئاوا"مردم آزادیخواه اردوغان بر 

 

بر آینده  ثیرجزئی از تاریخ گذشته و بدون ربط و تأ

که  شبحی از انقالب حتی باشد. به همین دلیل حرکت

، فرودستی متجسم می گردد در اعتراض هر کارگر و

ود و دارد که به خگان پیشتاز بورژوازی را وا میهنمایند

که مثآل آمریکا  دهندتسلی خاطر شان را( و  ییطبقه هم

  شود.تواند سوسیالیستی هیچگاهی نمی

 شرایط داری امپریالیستی در سراسر دنیاامروز سرمایه

آغاز و پیروزی مشابه به آن زمانی را که اجتماعی 

 پدید آورده است.انقالب اکتوبر را در پی داشت، 

 پروژۀ صلح؛ انتخابات و پیامدها

 زادفهیم آ  

 

 

 پروسۀناگفته پیدا است که از آغاز رسمی 

طالبان در اکتبر سال  وامریکا  "صلح"مذاکرات 

پار جریان های سیاسی از چپ تا راست و هر دو 

ه جناح دولت وحدت ملی در زمینه ابراز نظر نمود

آورد و ند. یکی این پروسه را به عنوان یک دستا

 گوهر، این سرانجام رسیدن به مدینۀ فاضلۀ صلح

، برشمرد و دیگری آن را گمشدۀ مردم افغانستان

سی و شریک ساختن آن به تمکین به اسالم سیا

قدرت سیاسی تلقی نمود. در این میان سازمان 

های کارگری افغانستان همۀ این سوسیالیست

ت از ماهیت نیروهای پروسه ها را با توجه به شناخ

-ها نمایندهی که این نیروها و قدرتدخیل و منافع

طبقاتی به -کنند از یک منظر اجتماعیگی می

تبیین خودش از مسایل را بررسی گرفته و تحلیل و 

تر از جغرافیای افغانستان و در یک حوزۀ وسیع

تعامالت نظم کاپیتالیستی در سطح منطقه و جهان، 

 رو به جامعه به صورت روشن بیان نموده است.

 گونه که در گذشته نیز در مقاالت متعددی  همان

 

 

 

 

4ادامه در صفحه   

 

فرا رسیدن صد و دومین سالگرد انقالب سترگ 

 اکتوبر خجسته باد!

 آتیال مهربان  
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پروژۀ صلح؛ انتخابات و 

 پیامدها
از جانب ما به این مسأله پرداخته شده است، 

پروژۀ صلح امریکا با طالبان که چیزی نیست 

جز یک کاسه ساختن نیروهای ارتجاعی از 

باعث تحرک و مذهبی -تا ملی تکنوکرات

ها و محافل شیفت مواضع احزاب، سازمان

افغانستان سیاسی بستر رسمی سیاست در جامعۀ 

وسیعی از نیروهای اسالم سیاسی  بخش گردید.

رقیب طالبان که یک پایۀ اصلی و مهم اقتدار 

 دهندسیاسی را در این هجده سال تشکیل می

، حزب از جناح های مختلف جمعیت اسالمی

تا شاخه های منشعب از حزب وحدت  اسالمی

اسالمی به رهبری  -اسالمی، جنبش ملی

گذشته اتحاد سه گانه دوستم و آنچه که در 

شد به جنب و جوش افتادند و سعی  خوانده می

رسیدن موفقیت به نمودند که سهم شان در 

و شکل پروژۀ صلح ارتجاعی امپریالیسم امریکا 

با همراهی را  "امارت اسالمی سرمایه"دادن به 

یی و جهانی ادأ نمایند.  های دیگر منطقهقدرت

ی یامیان بقا بخش وسیعی از این نیروها از آن

 شدۀ چپ به پا بوسی برادران طالبتازه لیبرال 

های ها عکسشان شتافتند و هر کدام با آن

یادگاری گرفتند. این همه شعبده بازی در یک 

-های جهانی و دولتنوعی از اجماع با قدرت

به ثباتی که در  یی برای شکل دادنهای منطقه

ها جهانی و ایادی محلی آنۀ آن منافع سرمای

صورت گرفت. قرار بر این بود  ضمانت شود

ارتجاع تمام قد  "صلح"که تحت عنوان تأمین 

بار  "امارت اسالمی"را در شکل و شمایل 

و کارگران دیگر بر سرنوشت مردم و 

که را زحمتکشان افغانستان مسلط سازند و آنچه 

جلوس  شد به پایخوانده می "آورددست"

ر این بحبوحه جناحی امیرالمؤمنین سالخی نمایند. د

از قدرت حاکمه به رهبری اشرف غنی که جانورانی 

را به  و... اکبریزرداد، محمد ، خیلچون مال تره

کنار خود دارد، رکاب و عنوان حامی سیاسی در 

های قانون اساسی و ارزش"تحت عنوان صیانت از 

در حقیقت دفاع از منافع سیاسی  ،"جمهوری اسالمی

، ساز و مهمتر از آن تداوم قدرت خودشان جناحیو 

در مورد پروژۀ صلح امریکا تراشی و بهانه "مخالفت"

 سر داد. تزویربا ریا و  با طالبان را

آرایی جدیدی مسألۀ صلح امریکا با طالبان به صف

در میان نیروهای سیاسی و بورژوازی افغانستان شکل 

داد. جناحی از قدرت حاکمه و نیروهای اسالم 

سفیران "رهبری و زعامت کرزی یکشبه به  سیاسی به

ند و جناح دیگری از قدرت حاکمه گشت مبدل "صلح

مدافع "به رهبری اشرف غنی و همراهان در نقش 

های قانون اساسی، جمهوریت و ارزش حقوق زنان،

جناح ، ظاهر شدند. "آوردهای هجده سال اخیردست

ید صدا و پارۀ ناسیونالیسم افغانی کوبدوم بر طبل بی

تا بدین وسیله بتواند بند نافش را به گذشتۀ تاریخی 

اهلل، که در اذهان به نمادی از ترقیخواهی، سلطنت امان

 گی در برابر نیروهای عقبگرامدرنیسم و ایستاده

، گره است تبدیل شده( سلف مجاهدین و طالبان)

اشرف غنی و حامیان و روایت گیری بزند؛ این موضع

از تاریخ گذشتۀ جدال ارتجاع و مدرنیته سیاسی اش 

 است برای جذب نیرو،/که تالشی بوددر افغانستان، 

تقویت مواضع و دفاع از منافع بخشی از بورژوازی در 

بازمانده های قبال نیروهای رقیب از جمله طالبان، 

ناسیونالیست را نیز دچار نوستالژی -چپ بورژوا

دست  ساخت و امید شان را برای دفع سلطۀ یک

طالبان و نیروهای دیگر اسالم سیاسی به جناحی از 

-پنداشتند و میقدرت حاکمه بستند و چنین می

پندارند که این جناح در برهۀ حساس و تعیین 

و  "آوردهادست"مانع از دست رفتن کنندۀ جاری 

های دموکراتیک هجده سال ارزش"ضامن تداوم 

 است و خواهد بود.  "اخیر

 هاپنداشت ،هاگیریها ، موضعاما همۀ این مصاف

با یک تویت ارباب، ترامپ، مانند و پندارها 

و کابوس هولناک پس از یک رویای خوش 

جناح اشرف روی سر همۀ شان خراب شد. شیرین 

کرات صلح امریکا با طالبان را با اغنی الغای مذ

یک روایت دروغین حاصل درایت و صحت 

و  ؛خواند "آوردهاحفظ دست"و مواضع خودشان 

یعنی این توهم است تا بود و همچنان در تالش 

را که در آن بیشتر نیروهای تداوم دست آوردها 

در اذهان  ،ناسیونالیست نیز شریک اند-چپ بورژوا

مردمی که نگران بازگشت بربریت دهۀ نود و سلطۀ 

اما د. نمای هستند، حقنه یک دست ارتجاع اسالمی

و طالبان تیر جناح طرفدار پروژۀ صلح امریکا 

مالمت را به سوی جناح رقیب نشانه رفته و آن را 

و تداوم  "صلحفرصت "عامل از دست رفتن 

به  ،این وضعیت جدیدداند. خونریزی و جنگ می

انتخابات ریاست  هایپیکار زارویژه در کار

نیروها و جریان  اکثریت قریب به اتفاق ،جمهوری

از  بیشتراسالم سیاسی را  در رأسهای سیاسی 

ساخته است. افق، متشتت و دست و پاچه بیگذشته 

جمعیت اسالمی به عنوان یکی از سُکان داران 

قدرت در طی این هجده سال که سخت در 

برد چارۀ کار را در انحطاط و اضمحالل به سر می

یی در قد و قامت احمد مسعود  زاده یافتن امام

فرزند احمدشاه مسعود یکی از قافله ساالران 

 ارتجاع اسالمی یافته تا خودش و همچنان

 
۳ادامه در صفحه   
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 پروژۀ صلح؛ انتخابات و پیامدها 

ناسیونالیسم تباری تاجیک را در محور او احیا  

اما این کار به دلیل وجود جناحها، محافل نماید. 

و چهره ها و منافع متضاد شان در وضعیت 

ن دلیل است که جدید کارساز نیست و به همی

گی و در نهایت یارگیری  شاهد تداوم پراکنده

های نیروهای دیگر از جمعیت هستیم. بازمانده

های تباری ناگزیر از جهادیسم و ناسیونالیست

تکا آن شده اند که بار دیگر بخت شان را در ا

 مایند. یازبه شفقت قدرت حاکمۀ امریکا ب

لح به همین دلیل و پس از آن که مذاکرات ص

اولویت قدرت  ۀامریکا با طالبان موقتاً ازعرص

و  "دولت موقت"خارج شد و حاکمۀ امریکا 

شراکت طالبان در آن به آیندۀ نامعلومی واگذار 

الرغم گردید، حامیان پروژۀ صلح امریکا علی

همۀ تناقضات و تعارضات درونی و جناحی 

به رهبری  "تیم ثبات و همگرایی"شان بر محور 

داهلل که این روزها خودش را مدافع عبداهلل عب

صادق و سر سخت اقتصاد بازار و سیاست های 

جمع شدند تا  خواندلجام گسیختۀ نیولیبرالی می

بار دیگر بخت شان را برای بردن سهم بیشتری 

از خوان قدرت و صیانت از منافع اقتصادی و 

کسانی که تا مدتی پیش  .مایندیازبسیاسی شان 

به قدرت در چهارچوب در طمع عروج مجدد 

عطای  "صلح"ادارۀ موقت و به نتیجه رسیدن 

با طالبان امریکا انتخابات را به لقای صلح 

بخشیده بودند، یک دست و سراسیمه به 

به دموکراسی و مردم  "التزام"مردم و  "آرای"

ساالری سوگند خوردند و خاک باد انتخاباتی 

بزرگ  نــــــهبر پا داشتند. انتخاباتی که با 

مردم زحمتکش عاصی از فریب، دغل، جنایت 

 گشت. مقابلو فقر و... 

عدم استقبال مردم از کارنیوال براه افتادۀ انتخابات 

تمام نظام سیاسی حاکم و حامیان آن در کمپ 

امپریالیستی را در یک موقعیت بدی -ارتجاع بورژوا

قرار داده است. نتایج نهائی انتخابات هر طوری که 

ردد پیامد ماندگاری برای نیروهای مهندسی گ

بورژوائی و مناسبات حاکم خواهد داشت که جدا از 

که  بحران مشروعیت و منازعه بر سر نتایج انتخابات

در جامعه تواند منجر به نزاع و انقطاب بیشتری می

در پروسه های آتی از جمله پروژۀ صلح گردد، 

در  راپسا انتخابات ارتجاعی با طالبان قدرت سیاسی 

یک موقعیت شدیداً تضعیف شده قرار خواهد داد؛ 

این وضعیت در عدم موجودیت یک قطب سوم 

پراکنده گی کارگران و ضعف و غیبت  آزادیخواه،

اجتماعی جنبش سوسیالیستی زمینه های مساعدی را 

برای همکاسه ساختن نیروهای ارتجاعی و مهندسی 

 برای بورژوازی جهانی و سرمایه "امارت اسالمی"

های امپریالیستی از آن میان امریکا و متحدانش قدرت

  فراهم خواهد آورد.بیشتر از قبل 

به تمام این طبقاتی  -یک تبیین اجتماعیاگر از منظر 

از انتخابات تا پروژۀ صلح امریکا با طالبان،  ،پروسه ها

یی را نیز که حمایت قدرت های دیگر جهانی و منطقه

مردم در کل و طبقات ،  دد رگنگاه  با خود دارد

زحمتکش به ویژه کارگران، زنان و نسل جوان حتی 

برای تداوم گشایش سیاسی و حفظ نیمچه دست 

است نیاز به سازمانیابی، تشکل و آوردها هم که شده 

شکل دادن به یک قطب سوم دارند. وضعیت کنونی، 

به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، چیزی را که 

اعتباری سیستم سیاسی در به عینه ثابت ساخت بی

اعتبار شدن راه حل های مجموع و مهمتر از آن بی

ناسیونالیسم تباری است. بازندۀ اصلی روند جاری 

جریان های قومگرا از چپ تا راست هستند که 

به اعتبار تعلق تباری، زبانی و اتنیکی مردم روزگاری 

  

ها به عنوان نردبان رسیدن به منافع و قدرت از آن

کردند. بناءً دوران توهم به راه حل استفاده میاسی یس

های امپریالیستی و تکیه به جناحی از قدرت حاکمه 

گی متعارف که در آن  برای سازمان دادن یک زنده

از جنگ و جنایت خبری نباشد به پایان رسیده است؛ 

این را مردم حتی آنهایی که در این سالها به این توهم 

کارگر تا زنان و جوانان  در اذهان مردم زحمتکش از

در یافته  گیهزدند نیز در تجربۀ عملی زنددامن می

ترین راه برای دفع و طرد اند. پس یگانه و مطلوب

وضعیت هولناک و اسفبار جاری و برای عقیم ساختن 

سازمان  "امارت اسالمی سرمایه"پروژۀ شکل دادن به 

دۀ خواهانه است و این کار به عهدادن به قطب آزادی

جنبش سوسیالیستی کارگری و نیروهای مترقی و 

ین شرایط حساس را خواه قرار دارد. باید اآزادی

، تخفیف  ه ییو ذرو بدون اما و اگر درک کرد 

حقیقت سیاسی تحوالت جاری و منافع نهفته در پس 

از یک د نو عینیت دار ندستطوری که ه ها را آنآن

و مورد  ءجامعه افشارو به منظر طبقاتی و سوسیالیستی 

 بررسی قرار داد. 
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رزند. پرولتاریا در این میان بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بل

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

های به اصطالح نیرو تقابلجنگ های خانمانسوز، 

فقر و مدرن و متمدن با حاکمان سنت گرا، 

گرسنگی، زورگویی و فرستادن جبری افراد به 

کشتارگاه های جنگی که خود شان هیچ سهم و 

آنها گسترش  و مهمتر از همۀ منفعتی در آن ندارند

، میتوان به عنوان نمونه ذکر طبقاتی عظیم فاصلۀ

آغاز شرایط بالقوه برای وجود . اما با وصف کرد

داران را هکه تصورش آرامش سرمای یدیگر اکتوبر

هم بر سرمایه داریهای قدرتمندترین کشوردر 

 با همان محتوا یانقالبیک چنین چرا تکرار میزند، 

آیا نرسیدن انقالب  ؟خیر افتاده استاین قدر به تأ

انسانی و جهانشمول مان های آن همه آر اکتوبر با

 بت اجتماعی اش، آنگونه که به هر وسیلۀتأثیرات مث

شکست یک ، تبلیغ میگرددعلیه آن ممکن به شدت 

مگر  ؟را می رساندایدیالوژی یا شکست یک آرمان 

ما سوسیالیست ها ادعا نداریم به آن دلیل که انقالب 

یک جنبش اجتماعی بر علیه نابرابری  ۀاکتوبر نتیج

ها بود، تا زمانی که نا برابری ها و بیعدالتی ها در 

یک چنین  تواندنمیجهان ادامه داشته باشند، 

یده و از حرکت محو گردهای آن انقالب و آرمان

 ؟باز ماند

 اجتماعی جهان و افغانستان شاهد جنبش های

رمان از آی یبزرگی بوده اند که در مواردی بخش ها

تاباند و ملیون ها انسان های انقالب اکتوبر را بر می

، ولی علی الرغم دادن استرا به خیابان ها کشیده 

حتی بدون رسیدن به حد اقل  شمارهای بیقربانی 

جنبش نود و نه  خواسته هایشان خاموش گردیدند.

جنبش در صدی ها در امریکا، یونان، اسپانیا و 

رژیم قیام های مردمی علیه بهار عربی، موسوم به 

، جنبش مصری ها علیه مبارک و لیبیقذافی در 

اسد در اعتراضات ملیونی علیه رژیم بعدآ مرسی، 

جنبش اعتراضات جلیقه زرد ها در فرانسه، سوریه، 

این دست نمونه هایی از های اعتراضی در ایران 

 هستند.

که انقالب اعتراضاتی چه تفاوتی میان شرایط عینی 

جنبش های ملیونی آورد و  برآن سر متن اکتوبر از

مانند وجود که درنهایت عقیم میچندین دهه بعد از آن 

 دارد؟

ها آنهای فعال گوناگونی که جنبش های اعتراضی و نیرو

حامی حقوق  مدنیت، به راه می اندازند، بر له آزادی، را

زنان، معترض به رادیکالیسم اسالمی و خشمگین از خود 

شرایطی که اتفاق یا جنایتی  اند. دری های حاکمان کامگ

امکان بسیج تعداد  عمومی را بر انگیخته است،خشم 

زیادی از افراد حول خواسته های فوق و کشانیدن مردم با 

اصلی  مسألهشود. خیابان ها میسر میگرایشات متفاوت به 

این است  مسألهکمیت معترضین در اعتراض ها نیست.  اما

راض ها و جنبش ها چه خواسته هایی مطرح که در اعت

زمانی که  مثالً خواسته ها چیست؟ ، غایت آنمیگردد

داده و از مدنیت دفاع را سر  "آزادی "ن شعار معترضا

چه نوعی از آزادی است؟ کسب این ، منظور مینمایند

این آزادی  سطحآزادی برای چه کسانی؟ حدود و 

سیستم حاکم یا فرا تر  قوانین آزادی در محدودۀ چیست؟

از آن؟ هیچ فردی چه در قدرت و چه در اپوزیسیون ، 

اجتماع مخالفتی  به شدت محافظه کار درحتی بخش های 

 تیپرسش هاست که ماه نیپاسخ به اندارند.  "آزادی"با 

و سر آن ماهیت  تبعو به  شودمی که شعار داده  یی یآزاد

 .می سازدروش  ها را  جنبشنوشت 

 
عنوان مثال: تا آنجا که در صدد لگام ه ب "تبسمجنبش "

و آزادی تردد و  طالبان بود تاجنایظلم و استبداد و  زدن

امنیت را می طلبید، جنبشی بر حقی بود. اما رهبران جنبش 

. یا در جنبش دادندشعار میدیگری های  از آدرس

ر متفاوتی از آنچه در مسی پالکاردها ها وشعارروشنایی 

که  سیر میکرد ،گرایانه بودندتبار بیشتر شد وکه ادعا می 

های انقالب اکتوبر مؤلفه برابری و آزادی که از  به ربطی

اعتراضات جلیقه زرد ها در  به همین منوال ندارد. بود،

ین ا ی ازیجنبش ها بنابر اینقیم. فرانسه بر ضد افزایش 

حول تضاد  از این کهقبیل با وصف آنکه مردمی اند ولی 

 توانند تغییری کار و سرمایه نمی چرخند، نمیهای اصل

  در قبال داشته باشند. را بنیادی یی

مهارت رهبران جنبشی که انقالب اکتوبر را از دید من 

رادیکالیسم و سازش نا پذیری آنها  ،به پیروزی رسانید

ن دیگری چون منشویک ها معترضا گزینه های در برابر

در تفکیک  داشتند( و) که آنها هم ریشه های پرولتری 

با شرایط شعار های متناسب  طرح ماهیت خواسته ها و

گی آن زمان در روسیه بود. رادیکالیسم هعینی زند

 که پیروزیتوانست در مقطع زمانی رهبران بلشویک می

انقالب مطرح بود، برای شان هزینۀ هنگفتی  شکستو 

 انقالب ارضی سیاست در قبال داشته باشد. مثالً

ست دهقانان را به عدم حمایت از کارگران ترغیب میتوان

 "همۀ قدرت به شورا ها"بکار بستن شعار طرح و کند، یا 

وتسکی ێکا "دموکراتیک و متمددانه"طرح در برابر 

مبنی بر پارلمانیسم و سوسیال دموکراسی میتوانست 

بلشویک ها دقیق  تکرار تراژیدی قیام پاریس باشد.

تشخیص دادند که چه منافعی در عقب هر شعار قرار 

را  کارگرانبیباکانه منافع طبقاتی آگاهانه و دارد و 

 مالک عمل قرار دادند.

بسیار با اهمیت دیگر در به پیروزی رسانیدن  مسأله

انقالب اکتوبر، موجودیت حزب متشکل بلشویک بود. 

ش های هایی با بین نبود که در آن الیت این حزب، حزبی

یکسان گرد هم جمع شده باشند. خاستگاه طبقاتی افراد 

آنها را به فعالیت مشترک  ،و منافع همگون اجتماعی

که تصور  ییواداشته بود. برخالف باور ساده لوحانه 

مینماید شعار ها و تصمیمات جنبش ها در خیابان ها 

پیروزی انقالب  به شود، تصمیمات قیامی کهگرفته می

بر مبنای توضیحات ریالیستی معضالت  اکتوبر انجامید،

 رابطه با نظام حاکم استوار بود.  جاری در جامعه و در
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در مورد قطع مذاکرات امریکا با طالبان و صلحی 

که قرار بود به میان آید بحث های زیادی از 

جانب همۀ طیف های اجتماعی و جریانات 

شود. سیاسی و فکری انجام یافته و دارد انجام می

در  خوشبینی ها، بدبینی ها، نگرانی ها و امیدها

این رابطه تقریبا در همۀ اشکال آن به نفس 

گی حضور مجدد طالبان در قدرت ه چگون

 .شودسیاسی آیندۀ افغانستان وصل می

پرداختن به این موضوع حق مسلم و انکار ناپذیر 

خصوص زحمتکشان ه تمام آحاد جامعه ب

افغانستان که بیشترین قربانیان جنگ و این جدال 

 .باشددهند مییل میتروریستی اسالمی را تشک

در میان تمام نگرانی ها و صداها، آنچه که مفقود 

است مطالبۀ طبقۀ کارگر به اضافۀ حرکت ملیونی 

زنان و طیف گستردۀ جوانان بیزار و بی روزگار 

باشد که چگونه و با از جنگ و مصایب آن می

کدام موضع گیری مشخص و روشن در برابر 

گی نموده و  تحمیل یک صلح ارتجاعی ایستاده

خواه و بیزار  به صف مستقل ملیونی مردم آزادی

از این وضعیت و برای پایان دادن به جنگ و 

های عینی و کشتار شکل بدهند. اگر به واقعیت

شرایط حاضر از دید و نگاه سوسیالیستی نگاه 

شود به نظر من با توجه به پارامترهای واقعی از 

ماعی جمله: تشتت طبقۀ کارگر و غیبت اجت

نیروهای سوسیالیست و مترقی خیال بافی خواهد 

بود که در یک چنین وضعیتی از یک صلح 

سوسیالیستی دم زده شود که با حصول آن بتوان 

ضمانت هایی چون گرفتن قدرت سیاسی توسط 

طبقۀ کارگر و یا جلوگیری از تهاجم کشورهای 

امپریالیستی را به دست بیاوریم. ارجاع به تجربۀ 

راها در اوایل انقالب اکتوبر و صلح حکومت شو

برست لیتوفسک که شاید برخی آن را زمزمه کنند 

در وضعیت نامساعدی که جامعۀ افغانستان، طبقۀ 

کارگر و جنبش سوسیالیستی در آن قرار دارد 

نادرست وغیر ماتریالیستی است، هرچند هم که خیلی 

 رادیکال به نظر برسد.

م زحمتکشان اکثریت عظی این هم روشن است که

افغانستان جانبدارِ یک صلح ارتجاعی نیستند که با 

حصول آن بخواهند افغانستان دوباره به دوراِن مشابه 

حاکمیت طالبانی و حکومت مطلق دینی، گذار 

نماید. از جملۀ جریان های سیاسی ایکه بیشتر در این 

رابطه موضع گرفته و به آن پرداخته، سازمان ما است 

سیار هم روشن و به موقع در مورد که به شدت و ب

صلح ارتجاعی و تبعات آن ماتریال بیرون داده است. 

اما چیزیکه میان این دو نگاه مفقود و غایب به نظر می 

آید عبارت از انتخاب گزینۀ سومی است. آیا ممکن 

و میسر است که این طیف گسترده و عظیم 

زحمتکشان به شمول زنان و جوانان در این برهۀ 

یی س تاریخی بتوانند در زیر چتر یا مجموعهحسا

قطب سومی را شکل دهند؟ آیا راه برای بسیج 

و « صلح ارتجاعی»خاطر عقیم ساختن ه عمومی ب

پایان دادن به جنگ و جنایت دو قطب که هستی 

 مردم را به تباهی و نیستی کشیده است وجود دارد؟

به نظر من بهترین گزینه آن است که به صورت یک 

قطع جنگ و صلح »اجتماعی، مطالبۀ  -ز سیاسی سنت

به نفع اکثریت جامعه به شعار اصلی همۀ « پایدار

نیروهای مترقی تا رسیدن به یک چنین صلحی و 

های درگیر تبدیل گردد و قدرت تحمیل آن به طرف

بسیج پیدا نماید؛ همانطوریکه قبال نیز تذکر داده ایم 

اجزای مهم  بر طبقۀ کارگر است که به حیث یکی از

و اساسی اکثریت شهروندان جامعه با خواست و 

به میدان عمل پا « قطع جنگ و صلح پایدار»پالتفرم 

 .نهد

ها و جریان های متعدد سیاسی و صدالبته که طیف

تعاریف و « قطع جنگ و صلح پایدار»اجتماعی از 

های خود را دارند و خواهند داشت، اما یک برداشت

و تعریف آن این باید باشد وجه مشترک در تعبیر 

که تمامی این طیف های متعددِ سیاسی و اجتماعی 

خواهند که حاکمیت طالبانی دوباره و این بار به می

یی به های جهانی و منطقهکمک و مشارکت قدرت

گی امریکا بر گردۀ مردم تحمیل نگردد و ه سرکرد

نیز پیامد یک چنین صلحی قطع جنگ، حفظ و 

های دموکراتیک بورژایی که رزشتداوم مظاهر و ا

های گستردۀ طیف و تالشتا اکنون به زور، مقاومت 

دست آمده است باشد. ه جامعه در این هجده سال ب

این مطالبه بایست جوهر و هستۀ اساسی خواستِ 

همگانی تمام نیروها، طیف ها و کسانی باشد که 

گاه اجتماعی شان خود را در تحقق سوای خواست

 دانند.و شریک می آن ذینفع

همانگونه که در فوق نیز متذکر شدم با تأسف طبقۀ 

گارگر به دالیل بیشماری از جمله به اثر مصایب 

چهار دهه جنگ و جنایاتی که صورت گرفته چنان 

دور از ه سرکوب ، پراکنده و از لحاظ سیاسی ب

های تشکل شده است که ناآگاه ازمنافع خود وجدال

فته است؛ در شرایط کنونی طبقاتی خویش قرار گر

جز درتیوری درعمل خیلی دشواراست که یک 

طرف جدال برای شکل دادن به آیندۀ سیاسی جامعه 

را بسازد و درانعقاد یا بستن و نبستنِ صلح و جنگی 

به حیث نیروی قدرتمند نقشی را ادا نماید. طبقۀ 

کارگر در متعارف شدن اوضاع، ختم جنگ و تداوم 

تواند ذینفع بیشتر ازهمه می گشایش های سیاسی

 باشد. 
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 چه نوع صلحی؟!
متحول شدنِ بعدی طبقۀ کارگر در ظرفیت های 

سیاسی، تحزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر در آینده، 

توسعه و عمیقتر شدنِ تمامی مطالبات آزادیخواهانه 

قطع جنگ و »صورت تنگاتنگ با ه در افغانستان ب

ارف بورژوایی و یک شرایط نسبتاً متع« صلح پایدار

 مرتبط است. بر این اساس طبقۀ کارگر و تمام آزادی

به  نه»باید دورپالتفرمِ خواهان در افغانستان درعمل

که برای جامعه در کلیت آن « صلح ارتجاعی

خطرناک است و تأثیرات بد ماندگار و پایداری 

 د. نخواهد داشت، متحد گرد

نیِت گیری و ارزیابی یی منبعث از عییک چنین موضع

تعامالت و شرایط خاص این سرزمین و نیز بیان کنندۀ 

ها که به شدت مخالف صلح موقف سوسیالیست

ارتجاعی با طالبان اند و آن را یک پسرویِ به شدت 

دانند و با همۀ آحاد جامعه و در رأس ضد مردمی می

 .باشدکنند میآن طبقۀ کارگر آن را نفی می

 

 فرا رسیدن صد و دومین سالگرد...

از نظر من درک آن برای که یکی از دالیل مهم آن  و

که در جنبش سوسیالیست ها حیاتی است این بود 

کارگر هویت متمایز خویش  روسیه، طبقۀ درکارگری 

و  نده بودبه درستی شناخت یت طبقات دیگررا با هو

کا به نیروی خود آزاد ات توانستند در بد ترین شرایط با

با درک مارکسیستی تضاد منافع شان با آنها  شوند.

کسب و  پشت سر ایستادناز توهم  منافع طبقات دیگر

حمایت طبقات دیگر به قیمت کتمان ایده آل ها و 

ا با کسب آنه ند.ارزش های خود شان بیرون شده بود

عظیم شان، با درک عمیق از  آگاهی از نیروی بالقوۀ

 کارگر تی شان و با پیوستن به حزب طبقۀهویت طبقا

برای طبقه کارگر( منسجم شده بودند.  یباحزا)نه به 

در پیروزی انقالبی بود که  ییاین عوامل نکات اساسی

 بی تردید آینده از آن اوست.

 

  

 

 

 مؤیدینش و غنی جمهور رئیس از عبارتند که را

 و ها وعده نتیجۀ در که ملی وحدت دولت در

 انیخو رجز و زاد خلیل پردازانۀ بلند وعیدهای

 را خود روانی آرامش طالبان وقیحانۀ های

 نغمه مثابۀ به بودند افتاده لرزه به و داده ازدست

 بخشید آرامش آور وخواب بخش آرامش های

 تکاپوی در آرام نسبتاً خاطر با تا شد باعث و

 جمهوری رئاست إنتخابات إجرای تدارک

 نسبت را تری گسترده هرچه های تقلب و برآمده

 .نمایند دهی سازمان و یمهندس گذشته

 شد خواهد آغاز دوباره مذاکرات روند باورمن به

 آورد، خواهند صحنه روی سرانجام را طالبان و

 های گرگ کریه و زشت چهرۀ در نه بار این مگر

 شغال چهرۀ در بلکه خوان رجز فاتحان و وحشی

 فرمان به گوش و بگیل های بودنه و الشخوار های

 انگلیسی و امریکایی باز عبدهش و کار کهنه باداران

 .شان ناتویی و

 کنون تا آنچه که شد یادآور باید فرجام در

 بود سکه آشکار و مکشوف روی همانا برشمردیم

 که را سکه این دیگر روی باشیم خواسته هرگاه و

 در که یی پرده پشت جریانات از است عبارت

 بنگریم گذرد می سفید قصر و پنتاگون پستوهای

 و سود نظام ذاتی سرشت و ها گی یژهو بایستی

 نظر در هایش بربریت و ها زشتی همه اب را سرمایه

 .باشیم داشته

   

 

 منابع:

 
https://www.youtube.com/watch?

s422v=CAvXroOIpgM&t=(1) 

https://www.youtube.com/watch?
4bL1v=evRbeWv (2) 

    

https://www.youtube.com/watch?
s575v=omFWoRfceto&t= (3) 

 
 

 گان با تنبیه...رام کننده 

 
 .بمانند واج و آج حیران زده

 جوی استفاده و پابین پیش بازان سیاست آنسوتر و

 بورژوا و ثوری هشت های جهادی شمول به ما

 و مدرن لیبرالهای و ثوری هفت ناسیونالیستهای

 به مردساالر و نشین پارلمان زنان و مدرن پُست

 هزینه دریافت و امریکایی سبز چراغ دیدن مجرد

 دالری های خرج جیب و اباته و إعاشه و سفر های

 و ابلهانه تا شدند ماسکو و دوحه راهی چهارنعل

فرا  گوش بانطال گان نماینده های موعظه به منفعالنه

 برایشان کابل به آنان آمدن از پیش ذلیالنه وداده 

 لحۀ صام کلچۀ و کیک از مبادا تا نمایند بیعت اعالن

 مگر  .مانندب نصیب بی باطالبان زاد خلیل و ترامپ

 یک با " تویتی "جمهور رئیس که نپایید دیری

 و یکسان خاک رابه آنان آرزوهای خویش تویت

 .زد برهم را شان یی کنجاره های خواب

 

 

 باید زاد خلیل زلمی آقای به رابطه در اما و

 ایشان اند آگاه گان همه که گونه همان، گفت

 بلندترین با آشکارا سو بدین سال چهل از

 متحده ایاالت استخباراتی و إداری مقامات

 و ها سیاست دادن سو و درسمت و بوده همکار

 نپشتو ساالران جنگ نفع به آنان های گرایش

 نورزیده دریغ تالش و سعی گونه هیچ از تبار

 فراتر گلیم از پا خواست می بار این مگر است،

 مردم های برشانه مجانی و مفت را طالبان نهاده

 سوار مان کشیدۀ بال و فقرزده کشور ستمدیدۀ

 و بیدار ترامپ بازدارندۀ اشپالقهای با که نماید

 حاضر حال در اقل حد اش ساله چهل های رؤیا

 ولی تصمیم این از تا شد باعث و رفت فنا به

 .نماید تعجب ابراز خویش نعمت

 امریکا شکن سنگ بلبل آمد، گفته که چنان

 فرصت بازان سیاست هم خویش تویت بایک

 مسلمان طالبان گروه هم ، جو استفاده و طلب

 طالیی خوابهای از را زاد خلیل زلمی آقای وهم

 .است ساخته سراسیمه و بیدار شان یی نقره و

 ترامپ جمهور رئیس های تویت که افزود باید

 یی نقره و طالیی خوابهای زدن برهم با همزمان

 دیگری گروه ، شده یاد گروه سه یی کنجاره و

https://www.youtube.com/watch?v=CAvXroOIpgM&t=422s
https://www.youtube.com/watch?v=CAvXroOIpgM&t=422s
https://www.youtube.com/watch?v=evRbeWv1bL4
https://www.youtube.com/watch?v=evRbeWv1bL4
https://www.youtube.com/watch?v=omFWoRfceto&t=575s
https://www.youtube.com/watch?v=omFWoRfceto&t=575s
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جمهوری بورژوازی  کارنیوال انتخابات ریاست

برابر با ششم میزان  28/09/2019افغانستان دیروز) 

( در محدودۀ مراکز والیات و بخشی از 1398

 "مردم "ولسوالی ها با سطح اشتراک خیلی پایین 

در  آن، برگزار گردید. در اکثریت ساحات دور 

دست به دلیل جنگ، حضور و تهدید طالبان هیچ 

دو روز قبل از روز  خبری از این کارنیوال نبود.

برگزاری انتخابات به دلیل غیر فعال بودن شبکه 

های مخابراتی و نبود مطلق برق سقوط ولسوالی 

ها به دست طالبان و تلفات انسانی ناشی از آن در 

والیات شمال و شمالشرق اصالً بازتاب رسانه یی 

نیافت؛ تنها در والیت تخار نه تنها که سه ولسوالی 

ر اکثریت بخش های ولسوالی سقوط کرد بل د

های دیگر نیز ادامۀ جنگ و حضور طالبان مانع از 

روند نورمال برگزاری انتخابات شد. این وضعیت 

در کندز، بغالن، بدخشان، سمنگان، بلخ، 

جوزجان، فاریاب و والیات دیگر نیز وجود داشته 

است و این را تمام تحلیل گران سیاسی به شمول 

خابات و وزراء دفاع و مسؤوالن کمیسیون انت

داخله یک دلیل مهم سهم نگرفتن شهروندان در 

 دانند.پروسۀ انتخابات می

بیشتر کارگزاران و حامیان نظام سیاسی فاکت 

نبود امنیت را به خودی خود مولفۀ کالن و عامل 

اصلی عدم مشارت گستردۀ زنان و مردم در این 

شمارند که اساساً درست نیست چون پروسه می

-فه ها و عوامل اساسی و مهم را از قلم میمؤل

تواند به عنوان یک علت و اندازند؛ این عامل می

مؤلفه در نظر گرفته شود. دلیل اصلی و تعیین 

کننده اما چیزی نیست به جز بی باوری مردم 

نسبت به این سیستم و فرایند آن؛ هر دو عامل بر 

شمرده شدۀ عمده که حاصل و فراوردۀ مناسبات 

-است و بر عالوۀ آن ناکارگی،گند و پوسیده حاکم

گی حکومت وحدت ملی بازتاب وضعیتی است که 

العموم و طبقات و اقشار زحمتکش به طور مردم علی

ویژه اعتماد شان نسبت به سیستم و ابزارهای 

 مشروعیت دهنده اش را از دست بدهند. 

در اولین انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت 

چیزی حدود هشت و نیم میلیون نفر مردم در آن 

بود، به همین گونه در انتخابات های دور دوم و سوم 

ریاست جمهوری. ولی امروزه سطح آگاهی توده 

ها به حدی رسیده که نتایج شرکت شان در 

انتخابات های گذشته را تشخیص دهند. با وجود 

قبول تلفات سنگین و شرکت در پروسۀ انتخابات در 

تغییری در جهت بهبود و ضعیت  گذشته نیز هیچ

گی اکثریت مردم به وجود نیامده است. فقر، زنده

بیکاری، اعتیاد، فحشا و جنایت بیشتر از هر روزی  

-کند. اکنون اکثریت مردم در تجربۀ زندهبیداد می

گی رای انسان گی شان پی برده اند که تعیین کننده

یم ها در پروسۀ به شدت توام با تخلف، تخطی و جرا

انتخاباتی به حدی صفر است؛ از سوی دیگر ابتدایی 

ترین آدم از لحاظ سطح سواد و بینش سیاسی تا 

دارندۀ بلندترین مدرک تحصیلی و تحلیلی در 

افغانستان به این اذعان دارند که اگر سرسوزن هم 

مشکل در پروسۀ انتخابات پیش نیاید باز هم گزینش 

ملکرد نهایی از سوی امریکا و ناتو است؛ ع

امریکایی ها و شرکا در پروسه های گزینش معنا دار 

افغانستان در گذشته پر واضح نشان داد است که 

رای از شهروندان کشور ولی انتخاب و گزینش از 

سوی آنها است. بدین جهت سطح مشارکت رای 

گان در این انتخابات حتا از سوی خوشبین دهنده

از یک  ترین کارشناسان هم چیزی در حد باالتر

میلیون گفته شده است؛ اما من مطمئنم، چه به دلیل 

تقلب های سازمانیافتۀ که پیش و بعد از انتخابات 

شود و چه هم از گیر و صندوق ها پُر میصورت می

بُعد گرفتن کردیت، کمیسیون انتخابات رقم 

مشارکت مردم و رای انداخته شده را خیلی بیشتر و 

و واقعی است، اعالم بلند تر از آنچه که  حقیقی 

 خواهد کرد.

به هر حال فرایند انتخابات و تبعات ناشی از آن بر 

سرنوشت بیش از سی و چهار میلیون انسان در 

کشور در همین جا خاتمه نخواهد یافت؛ پس لرزه 

ها و سناریو های بعد از این مخصوصاً برای طبقات 

پایینی جامعه نهایت مایۀ نگرانی است. صحبت های 

رهای انتخاباتی چه پیش از انتخابات و چه هم فیگو

در روز انتخابات از مرتجع ترین آنها گرفته تا 

ترین شان نشان گر آن است که گویا  "دموکرات"

ها باالترین رای را به دست نیاورده اگر خود این

باشند مطمیناً که رقبای شان که از بیشترین رای بر 

یسیون های خوردار شده باشند را به تبانی با کم

انتخاباتی و استفاده از زور و قدرت دولتی با تکیه بر 

نیروی بیرونی متهم و نتیجۀ انتخابات را به چالش 

خواهند کشانید. بدین معنا که برآیند انتخابات 

هرچه که باشد به استثنا یک یا دو کاندیدای پیش 

تاز برای بازیگران دیگران قابل قبول نیست؛ البته 

اندیداتورها خود نیز باورمند نیستند برخی از این ک

که کسی به آنها رای داده باشد بل از سر این است 

که با این چانه زنی ها و مرده باد و زنده باد گفتن ها 

در تالش اند تا پس از انتخابات از این نمد سهمی 

 را صاحب شوند. 

8ادامه در صفحه   

یی بر انتخابات ریاست جمهوری و سناریوهای تبصره

 محتمل بعد از آن

 جواد طیب
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متأسفانه شرایط پیش آمده زمینۀ سناریوی رفتن 

، قابل پذیرش نبودن نتیجۀ انتخابات به دور دوم

آن برای جوانب ذیدخل و بر اساس آن بدتر 

کند. از شدن اوضاع را از همین حاال بازگو می

سوی این امر می تواند سرتیتر برنامه های امریکا 

و ناتو هم باشد تا در نهایت باز منحیث منجی 

بشریت افغانستان، موضوع را همانند گذشته 

و گویا بار دیگر دراماتیک حل و فصل کنند 

خاطر نشان سازند که در هر صورت  نبود اینها 

اوضاع را می تواند دوباره به دهه های خونین 

پیشین برگرداند. از جانب دیگر با در نظر داشت 

وضعیت کنونی افغانستان یعنی شرایط صلح با 

گروه تروریستی طالب، نفوذ و فوکس قدرت 

ک های منطقه در اوضاع کشور، شرایط را ی

مقدار برای کارگذاران سیاسی داخلی و بیرونی 

تنگ ساخته است؛ یعنی نتایج نهایی این دور 

انتخابات ریاست جمهوری بر خالف دوره های 

گذشته همۀ این پیوند ها و زد و بند ها را تا حدی 

 باید در نظر داشته باشد. 

بدین اساس سناریو های بعدی نه در حد پیش 

یی که رخ اجتماعیگویی بل در هیات مظاهر 

داده است نشان میدهد که امریکا در این دور 

نباید تا آخرین ثانیه های دقیقه نود کاراکتر و 

منفعت خود را به کرسی نشاند، اما در غایت 

 مطمیناً مسأله به نفع آنها خواهد بود.

در سناریوی اول ممکن بعد از رفتن اتخابات به دور 

داهلل و اشرف غنی که دوم، رقابت بین تیم عبداهلل عب

ممکن یک تعداد از فیگور های انتخاباتی دیگر 

بیشتر حول این دو جمع شوند، برگزار گردد. از 

آید که قرار است عبداهلل عبداهلل قراین چنین بر می

را برنده اعالم شود و چندی نگذشته )یعنی پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا( دوباره مسأله 

و ادغام سیاسی این گروه تروریستی،  صلح با طالبان

در چهارچوب ایجاد یک حکومت ائتالفی و یا هم 

دوباره تا سرحد حکومت موقت به انجام رسانیده 

با درنظر داشت  "ثبات و هم گرایی"شود. چون تیم 

کسانی که در محور این تیم جمع استند و هم از نظر 

شعار ها و دیدگاه های که نسبت به توافق صلح و 

ذاکرات صلح امریکا با طالبان داشت گزینۀ مؤثر م

این سناریو است؛ بدین معنا که در سناریو های از 

این دست آنچه که برای سیاست و منافع 

امپریالیستی مهم است شکل و شمایل افراد نیست. 

ریش و پشم یا هم نیکتایی و یا تکنوکرات بودن 

ر زیاد ملحوظ نظر نیست هر که خوبتر و مؤثرتر قاد

به انجام برنامه ها و استراتژی قدرت های سرمایه 

 گمارند. داری باشد را به خدمت می

سناریو بعدی می تواند زمینه دادن به اشرف غنی تا 

یک مرحلۀ معین باشد که با تکیه بر زور و قدرت 

بر کمیسیون های  "دولت ساز"دولتی و نفوذ تیم 

وم به نفع انتخاباتی برآیند انتخابات را بعد از دور د

خود اعالم کند و اوضاع بیش از پیش به وخامت 

ناگزیر  2014برود و او خود بار دیگر مانند سال 

خواستار مداخلۀ صریح و آشکار امریکا برای 

 مدیریت وضعیت پیش آمده شود. 

سناریوی دیگر به گونه یی خواهد بود که یا پیش  

یجۀ از رفتن به دور دوم انتخابات یا هم بعد از آن نت

نهایی انتخابات همانند انتخابات پارلمانی گذشته در 

هالۀ از تاریکی، اعتراضات و کشمکش ها تا یک 

مدت زمانی نا معلوم نگهداشته خواهد شد تا اینکه 

کاراکتر ها و تیم های مختلف که هر کدام به گونه 

یی با یکی از کشور های منطقه یا فرامنطقه تار دارد، 

انتشار منظم، بهبود کفیت و نشر 

مستمر سوسیالیسم کارگری در 

گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

رستید، نشریه را مقاله بف

بخوانید و به دوستان تان 

 معرفی نمائید!

ناتو باشد -عتِ عمومی امریکابه یک طرح که به منف

 گردن نهند. 

اما در این بحبوحه الاقل از دید من بر خالف جمعی 

زیادی از رای دهنده ها و کنش گران اجتماعی به شمول 

یک تعداد تیم های انتخاباتی نبرد نه بر سر مسأله 

جمهوریت و امارت که اساساً بحث اصلی بر سر تقابل 

و به تبع آن منافع تیم های منافع کشور های امپریالیستی 

حاکم در داخل است. و از همین مبنا نتایج این انتخابات 

به شکل متعارف آن نخواهد بود تا ال اقل اگر سود آنی 

به نفع توده های زحمت کش نداشته باشد حداقل بتواند 

جامعه را به سمت متعارف شدن سوق دهد؛ با تأسف با 

ت ها نمی توان از این توجه به تعارض منافع نیروها و قدر

 منظر چشم امیدی به فرجام این پروسه داشت.
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 پیوست وقوع به کابل درک شش در( 1398بله سن

 یافته پایان و متوقف آنرا خویش تویتری پیام یک با

 خواهیم نظرگذرایی ابتدا راستا دراین. نمود اعالن

 وعلل کرات مذا این آغاز پیشینۀ به انداخت

 رئیس ترامپ دونالد تصمیم واحتمالی پدیداری

 این به دادن پایان بر مبنی متحده ایاالت جمهور

 جوانب از برخی اخیرواکنشهای در و ها گو و گفت

 شمرد برخواهیم آن به پیوند در را

 که نیست بار نخستین این که گفت باید همه از قبل

 خویش وحشی گرگهای رمۀ باالی ترامیپ دونالد

 ومسلما کند می راسرزنش وآنان شود می قهر

 تاریخ به او چنانکه بود، نخواهد بارهم آخرین

 گروهی حملۀ به واکنش در نیز  30/01/2018

 دانشگاه و کابل نینتال انترکانتی هوتل باالی طالبان

 در که ازشهرکابل دیگری بخشهای و فهیم مارشال

 از کم و کشته 160 از بیشتر ماه همین آخر روز ده

 اعضای با نشستی در  گذاشت برجا زخمی 250 کم

 وردم " شدت " به را طالبان متحد ملل امنیت شورای

 زنی گمانه " تمام قاطعیت" با و قرارداده نکوهش

امریکا  میان گو و گفت احتمال مورد در که را هایی

 ...  » : افزود و نموده رد بود افتاده راه به طالبان و

 و داشت نخواهیم وشنیدی گفت طالبان با ما

 باید که دهیم پایان چیزی به خواهیم می برعکس

 نتوانست دیگری کس که را آنچه ، دهیم پایان آنرا

  ... » دهیم انجام بتوانیم خواهیم می ما دهد پایان

(1) 

 قاطعیت" همان با هرچند نیز بار این چنانکه

 در را طالبان با گو و گفت "ترامپی و امریکایی

 یرذناپ إعاده و یافته پایان خویش تویتری پیامهای

 گجشکک پای اصطالح به بازهم مگر کرد اعالن

 روز و نبست را آسیاب به گندم راه و تبازگذاش را

 برای هم بهتری های راه که داشت اعالن بعد

 از توانند می طالبان و دارد وجود مذاکرات اجرای

 " این که گفت میتوان پس .نمایند استفاده آن

 استراتیجی از بخشهای و نبوده جدی " قاطعیت

 بیافرین دهشت" بر مبنی داری سرمایه نظام

 . دهد می تشکیل را! " وتسخیرکن

 و تجهیز و ایجاد تاریخی منظر پس مورد در

 رَمَّه و ها گله فعالیتهای وسودهی وسمت گسترش

 به کافیست جهان و منطقه در افگن دهشت های

 بانوی زمانی که کلینتون هیالری خانم سخنان

 گوش بود امریکا خارجۀ امور وزیر و نخست

 آنها با روزام که را کسانی":  دگوی می که فرادهیم

 وجود به خودمان پیش سال بیست جنگیم در

 شوروی با سرد درگیرجنگ که زمانی .آوردیم

 بود کرده اشغال را افغانستان شوروی بودیم، سابق

 برآسیای شوروی کنترول شاهد خواستیم نمی ما و

 جمهور رئیس ، شدیم جنگ وارد  ما  ،باشیم میانه

 پاکستان ارتش زا پشتیبانی به کنگره تأیید با ریگان

 سهمگیری با را افغان مجاهدین هم بعد و پرداخت

 مجهز جنگی تجهیزات انواع  به  آی . إس . آی

 مالی کمک هم سعودی عربستان از وحتی کردیم

 در وهابی اسالم تا دادیم إجازه و گرفتیم انسانی و

 را شوروی بتوانیم ما تا کند رشد ن آفغانستا

 شوروی ، شدیم هم موفق البته ، دهیم شکست

 امپراطوری نهایت در و داد دست از را دالر ملیونها

 معتقد ها خیلی همین برای پاشید، هم از شوروی

 اما نبوده ما برای بدی گذاری سرمایه کار این اند

 را همان بکاریم هرچه چون ، باشیم مراقب باید

ی  بانو این سخنان شنیدن برای  ".کرد خواهیم درو

 مراجعهدر پایان مطلب  نکلی به "راستگوی"

 10ادامه در صفحه                              (2.)بفرمایید

تماشاچیان را به بازی  های خویشگان با تنبیه گرگرام کننده

 گیرندمی
 ر. پیکارجو

 

 سرمایه و سود نظام ذات و سرشت از که آنانی

 از کم دارند هم خاکستری و مبهم ولو تصوری

 صداقت و گویی راست که دانند می را این کم

 ندرت به که یابیست کم میوۀ نظام دراین

 سرشت از که آنانی منوال همین به و . برمیدهد

 را وروز واقالیک آگاه لبانطا خشن طبیعت و

 سپری آنان سالۀ پنج جهنمی حاکمیت درتحت

 از جماعت این که دانند می خوب باشند کرده

 مطلق گی بیگانه خود چالۀ سیاه در که آنجایی

 موهوم شخص وارثان را خویشتن برند می سر به

 می  قریشی عبداهلل بن محمد نام به یی خیالی و

 خدا " نام به ی گردی موهوم موجود که پندارند

 آسمان از جبرائیل نام به " یی فرشته "  توسط "

 وی به را اندیشان دگر کشتار و قتل مجوز گویا

 خاص گان بنده را خود لذا ، است فرستاده می

 از بشریت عالم گان دهنده ونجات " خدا "

 دهند می حق خود به و معرفی ومنکرات فساد

 به و نندز گردن را خویش عقیدتی مخالفین که

 را پایشان و ودست کنند وسنگسار بیاویزند دار

 . ببرند

 توقف موضوع وارد خواهم می مختصر این با

 امیریکا متحدۀ ایاالت میان صلح مذاکرات روند

 بدینسو ماه نه حدود از که شویم طالبان گروه و

 خلیل زلمی گی نماینده به جناح دو این میان

 و یکاامر جمهور رئیس خاص نمایندۀ زاد

 سیاسی عضودفتر استانکزی عباس شیرمحمد

 رسیده اش نهایی مرحلۀ به و افتاده راه به طالبان

 سوی سپتمبراز هفتم روزشنبه به گهان نا که بود

 به ظاهرا امریکا جمهور رئیس  ترامپ دونالد

 یک در امریکایی سرباز یک باختن جان سبب

 14؛ 2019سپتامبر  5)تاریخ  که انتحاری حملۀ
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 گان با تنبیه...رام کننده

 ارتش ورود ثورو هفت کودتای آغاز همان از

 واکنش و افغانستان به سابق شوروی أتحاد

 بر مبنی امریکا گی سرکرده به جهانی امپریالسم

 سازمانهای و ها گروه تجهیز و تمویل و ایجاد

 اکنون تا پاکستان و ایران در اسالمی تروریستی

 نوازش و راندنها خود از و کنارها و بوس این

 در آنکه تا است داشته إدامه سرزنشها و ها

 اوج به ترامپ دونالد کیشوتی دون دوران

 طالبان مربیان حال شامل و رسیده خود وقاحت

 همان زا ترامپ که چنان ؛ شد نیز پاکستان یعنی

 نیز را پاکستان بار بار سفید کاخ به پانهادن آغاز

 دادههشدار  خویش ترامپی قاطعیت همان با

 رنه و بردارد طالبان به کمک از دست که است

 سیاسی و اقتصادی های گزینه از کارگیری به با

 شد، خواهد رسانیده اعمالش سزای به نظامی و

 خوش های روشنفکرنما برای که هایی تهدید

 نوید افغانستان نشاندۀ دست دولت اراکین و باور

 های سیاست در مهم  هایی چرخش بخش

 برای و افغانستان نفع به پاکستان قبال در آمـریکا

 بود دار خنده و برانگیز تبسم سوسیالیست من

 . وهست

  اسپنتا دادفر رنگین آقای اظهارات رابطه این در

 رد وهم است نوشته خاطراتش کتاب در هم که

 آن و شود می آور یاد نیوز طلوع با اش مصاحبه

 جمهورسابق رئیس معاون جوبایدن که این

 افغانستان از بازدیدش هنگام اوباما آقای امریکا

 برایش کرزی حامد طرف از که را ضیافتی

 پافشاری به واکنش در بود شده داده ترتیب

 در پاکستان منفی نقش روی افغانی مقامات

 و عصبانیت با را نان میز یزمترور علیه مبارزه

 کرده ازشما بار پنجاه پاکستان":  که این باگفتن

 بهترین تواند می " هست تر أهمیت با ما برای

  (3.)باشد مثال

 گذشته سال چهل طول در متحده ایاالت که این

 و داخلی های سیاست ایجابات داشت نظر در با

 روی نوساناتی و طرفندها همچو به اش خارجی

 وقوع به اعتماد قابل و معتبر تضمینی

  .بپیوندد

 تا طالبان به دادن نشان دندان و چنگ -2

 آخر حرف که امریکاست این که بدانند

 .ایشان نه زند می را

 جهان و امریکا ۀعام آراء دادن فریب -3

 به تالش امریکا گویا که این بر مبنی

 و صلح به افغانستان در تا دهد می خرج

 ادامۀ با طالبان مگر یابد دست شتیآ

 این خویش افگنانۀ دهشت اعمال

 به را امریکا " ! دوستانۀ انسان " آرزوی

 .است نموده مبدل یأس

 و گان نخبه ویژه به و مردم دادن  فریب -4

 براین مبنی افغانستان گان یافته تحصیل

 دست خواهد نمی امریکا گویا که

 نصیب اکنون تا که بندی نیم آوردهای

 طالبان جانب از یکسره است  شده آنان

 .رود تاراج به و برباد

 دولتمردان که یی لرزه تب فرونشاندن -5

 شدن مخلوع از نگرانی اثر در افغانستان

 مناصب و ها کرسی دادن دست از و

 ملیونی های دزدی از محرومیت و دولتی

  به آن دچار شده اند.

 این طالبان که آورشد یاد باید راستا این در

 سیاه گرگهای این و یکم و بیست قرن نئاندرتالهای

 رسانه های مصاحبه و إظهارات در که ناشدنی هار

 وحدت پوشالی دولتخلع ید از  لزوم از دم شان یی

 رئاست لغوانتخابات و آن مسلح قوایانحالل  و ملی

 به بازگشت و مؤقت حکومت تشکیل و جمهوری

 لزوم و اسالمی شریعت تطبیق و اسالمی امارت

 پنداشتند می چنان و زدند می اساسی قانون تغییر

 قهرمانان همچون و افراخته سرهای با عنقریب که

 جمهوری رئاست ارگ و کابل شهر وارد فاتحین و

 تویتری های پیام با ترامپ ناگهان که شد، خواهند

 اسالف پرودۀ دست و وحشی گرگهای این خویش

 شنیدن با انایش تا شد باعث و نمود توبیخ را خویش

 شگفت و پریده خواب از ناخوشایندش تویتهای

 6ادامه در صفحه                                                   

 بوده پذیر توجیه و درک قابل کامال است ه دآور

 عقل " و بازان سیاست های واکنش اما وهست،

 سازی هر به وار گوسفند که افغانستانی های " کل

 کنان بع بع و رقصند می  بنوازد برایشان امریکا که

 . است جالب کنند می آوازخوانی

 دروغ و ها طرفند و ها بازی شب خیمه مورد در

 به و داری سرمایه نظام سردمداران های پردازی

 که گفت باید امریکا متحدۀ ایاالت زمامداران ویژه

 و یکی را آن از کارگیری های زمینه و ها انگیزه

  :دهد می تشکیل زیرین موارد از تا چند همزمان یا

 کردها روی کردن پنهان درجهت تالش -1

 و جویانه توسعه گرایشهای و

 تنساخ متهم با شان تجاوزکارانۀ

 سالح داشتن به خویش مقابل طرفهای

 أعمال ارتکاب ، کشتارجمعی های

 متهم و جنگی جنایات و تروریستی

 دیکتاتوری إعمال به ها دولت ساختن

 شناخته های تهمت و اتباعشان باالی

  . نظیرآن دیگری شدۀ

 عمل دادن جلوه وارونه و توجیه -2

 نامهای تحت شان بشری ضد کردهای

 و دموکراسی ونچ یی فریبانه عوام

 و زنان حقوق از دفاع و بشر حقوق

  .غیره کودکان

 و لغزشها از جلوگیری جهت در تالش -3

 از یا و تصادفا که یی تاکتیکی های خطا

 نمایی خود یا و حماقت و نادانی روی

 شوند می آن مرتکب کیشوتی دون های

 شعبده و طرفندها و ها بهانه با سپس و

 ماله و مالی ماست آنرا خاصی های

 .نمایند می کشی

 با مذاکرات – موقت هرچند – توقف به رابطه در

 : برشمرد را زیرین موارد توان می طالبان

 در بود ممکن که ازلغزشی گیری جلو -1

 زلمی دیرینۀ آرمانهای یافتن تحقق نتیجۀ

 طالبان سازی شریک بر مبنی زاد خلیل

 یی گونه به آنهم و قدرت اریکه در

 و امتیاز هیچ فتیا در بدون و مجانی
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بدین ترتیب صدها مثال از وضعیت اسفناک 

کارگران تهی دست در افغانستان و جهان داریم که 

این تهی دستی و فقر مسبب صد ها مصایب دیگر 

است که پرداختن به هر کدامشان اجتماعی گردیده 

همانطوریکه بار بار بدان  .کشاندبحث را به درازا می

پرداختیم که نظام جنایت پیشه و ضد انسان سرمایه 

برای رسیدن به کسب سود بیشتر به هر نوع ابزار 

دست میبرد، جنگ و کشتار درافغانستان امروز به 

سرمایه داری نفع میرساند. کارگران تهیدست با 

جریان های تروریستی اسالمی وابسته )که دست ساز 

آمریکا بودنش را هیالری کلینتون تأئید کرد( به 

که در رسانه های  "تندرو اسالمی"مثابه گروه های 

پر زرق و برق سرمایه داری با اسم های رنگین چون 

اپوزیسیون، برادران ناراضی و یا مخالفان سیاسی 

مواجه اند؛ در قرا و دولت ... از آن ها یاد می شود 

قصبات همواره نمایش گردن بریدن و تکه تکه 

کردن کودکان و سنگسار و به شالق بستن زنان به 

دست این تروریست ها جریان دارد. این جنگ ها به 

هر شکل و سناریو و با هر دستاویزی که برپا شده اند 

و صرف نظر از این که خود را با چه ایدئولوژی و 

کنند، در کلیت خود یک هدف  نظری تبیین می

بیشتر ندارند آن تنها حفظ شرایط وحشیانۀ استثمار 

در جهان سرمایه داری کنونی است. هدف آن است 

که همچنان منافع صاحبان بانک ها، تراست ها و 

انحصارات غول آسا از طریق تحمیل شرایط بسیار 

ظالمانۀ بردگی مزدی به کارگران و غارت منابع و 

وامع زیر نفوذ سرمایه داران بین ثروت های ج

المللی،حفظ و حراست گردد. دقیقاً به همین علت 

 است که کشتار کارگران افغانستانی برای کرگسان 

 12ادامه در صفحه                                                 

برای روشن شدن بیشتر بحث جا دارد تا بر 

وضعیت امروزی کارگران در افغانستان و بخشی 

 هایی از جهان مکثی داشته باشیم.

د همه برای رسیدن صبح وقت روز چهار شنبه بو

به مقصدی عجله داشتند نزدیک مسجد شاه 

دوشمشیره رسیدیم جمعیت انبوهی از جوانان، 

نوجوانان، میانه ساالن و حتی اطفال جمع شده 

بودند یکی پارچه نانی را میجوید و دیگری 

دستانش را با بخار دهن گرم میکرد، بعضی شان 

مخمور بود و از پارگی های لباس شان قسمت 

ای بدن شان نمایان بود همۀ این جمعیت فقط ه

برای به دست آوردن یک وقت غذا برای خود و 

خانواده های شان گرد آمده بودند، از چهره های 

شان فقر، بی نانی نا امیدی و پریشانی هویدا بود. 

اگر این کارگران روز مزد را از بعد دانش 

ومهارت رده بندی کنید تعداد کثیر شان افراد 

ل کرده با سند فراغت لیسانس و حتی ماستر تحصی

هستند، چه اسمی را میتوان بر این وضعیت 

یی برای صلح ارتجاعی و انتخابات ارتجاعی دو حیله

 استثمار بیشتر کارگران
 زرقا فروغ

 

منبع ثروت "اسفبارگذاشت؟ مارکس دقیق میگوید

داری، جدایی کارگران از وسایل تولید سرمایه

 . "است، نه ریاضت ثروتمندان

اگر به تفاوت طبقاتی در کشورهای در حال جنگ 

غذایی مصرفی  و پسا جنگ بنگریم مقدار مواد

فقیرترین اقشار کشورهای فقر زده برابر است با 

میزان مواد غذایی مصرفی در اردوگاه های آلمان 

 . 1940نازی در دهه 

مطابق گزارشی سازمان صحی جهان امروز 

میلیاردها انسان در سطح جهان در معرض 

گرسنکی قرار دارند البته این آمار از ساحات امن 

مناطقی از جهان که آتش  دنیا است حاالنکه در

 احصا این شامل است ور شعله ها¬جنگ در آن

 مواد تولید اضافه که حالیست در این. نمیشود یهێ

 و دارد وجود وفور به صنعتی کشورهای در غذایی

 های رژیم روز هر کشورها این داران سرمایه

نی وز کم و اشتها کنترول برای غذایی رنگارنگ

 وضع می کنند. 

دکان در کشورهای جهان سوم و در سرنوشت کو

گیر جنگ های تحمیلی، نمایانگر رشد بربریت 

است؛ بر اساس گزارش یونسیف )سازمان جهانی 

میلیون کودک از  16کودکان سازمان ملل(، 

گرسنگی یا بیماری های قابل درمان میمیرند. رقم 

ما را با این واقعیت مواجه میسازد که هر چهار سال 

کودک برابر میشود با کل مرگ  تعداد مرگ و میر

و میر انسان ها در جنگ جهانی دوم؛ اینست 

واقعیت ماهیت سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر 

 جهان.
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 ...صلح ارتجاعی و انتخابات

امریکایی و گماشته اش خلیل زاد برابر به پشیزی 

اهمیت ندارد و دارند زمینۀ صلح با سفاک ترین و 

م سیاسی یعنی طالبان و اسال گروه ترین آزرمبی

-مشارکت شان در قدرت سیاسی را مساعد می

 بازی 90 دقایق در اینکه تر آمیز تمسخر.سازند

 با و دانسته آمد کار نا را صلح این ترامپ ارباب

 را جنگ ادامۀ شیپور شبی، نصف تویت یک

 به قبل از هارتر سیاسی اسالم جریانات و. زدمینوا

تن پایه یی ترین گرف و برق های پایه تخریب

تسهیالت از مردم و ایجاد ممانعت جهت 

 دور مناطق به خوراکی مواد به مردم یابی¬دست

 در فرودستان و کارگران گردن بریدن و دست

 ...میدهد ادامه ها شاهراه

همۀ این واقعیات دال بر آن است که تضاد و تقابل 

منافع کشورهای امپریالیسی امروز با وضوح تمام 

از طریق گروه های اجیر شدۀ شان در منطقه آتش 

بیار جنگ در افغانستان شده اند. هر چه این قاتلین 

اجیر به حرکات جنایت کارانه و نفرت بار دست 

ری تحت بزنند و باعث شود که توده های بیشت

رهبری نیرو های ارتجاعی تباری و مذهبی رانده 

شده و آتش جنگ و نا امنی بیشتر منطقه را در بر 

بگیرد، امپریالیست ها بیشتر از آن سود خواهند 

برد. سیستم ظالمانۀ سرمایه داری جهانی، اگر 

دیروز در پی تقسیم جهان بود، امروز جناح های 

هان برای به مختلف نظام سرمایه داری حاکم بر ج

چنگ آوردن نیروی کار ارزان، بازارهای جدید 

و چپاول منابع و ذخایر موادخام جنگهای نیابتی به 

 راه انداخته اند.

سمت مقابل سناریو حکومت دوسره گزنیشی 

امریکا است. دولت ضعیف فاسد، ناسیونالیست و 

مافیایی. گرچه طبقۀ کارگر در سرتاسر جهان 

ۀ کارگر افغانستان در پهلوی استثمار میشود اما طبق

استثمار معروض به ده ها ستم دیگر نیزمیباشد. زیر 

پوشش جنگ خونریز یک جنگ بیمارگونه ای 

دیگر به شکل بیکاری، فقر بیش از حد، فساد 

گسترده، اعتیاد، بی امنیتی، سو استفاده جنسی از 

کودکان و زنان نیز در جریان است؛ این استبداد 

 بر را گی¬ن دارد و زندهدهه هاست که جریا

 کرده مبدل دوزخی به جهان از گوشه این مردمان

و پریشانی در  آینده از امیدی نا سبب بیشتر و است

 نزد کارگران و خانواده های آنها گردیده است.

دولت امریکا با خیمه شب بازی های طرح و 

مخالفت با صلح به انتخابات ریاست جمهوری ایکه 

ردم در افغانستان افتاده بود برای مدتی از چشم م

بیشتر مشروعیت بخشید، ولی زحمتکشان افغانستان 

نا امید از تمام این سناریوها کمتر در این انتخابات 

سهم گرفتند. کاندیدان خایین و بی وجدان برای 

رسیدن به قدرت و ثروت اندوزی از هیچنوع زد و 

بند و معامله و فساد، تبلیغات ضد و نقیض دریغ 

ند. گروپ سوم رهبران جهادی قومی و نکرد

مافیایی و ناسیونالیست استند که در قابو نشسته اند 

که تا شود از جانب بادار اشاره ای برسد و ایشان 

هم در معامله ای قرعۀ بُرد به اسم شان اصابت کند. 

این نوع انتخابات هیچ مالک و محدودیتی 

نمیشناسد. بنا بر این نمیتوان توقع داشت که 

خشهای بورژوازی بیرون از حاکمیت ب

)اپوزیسیون( که محروم از شرکت در این سناریوها 

بوده به برادران طبقاتی خود پشت کرده و به طبقۀ 

 کارگر و تهی دستان افغانستان بپیوندد.

واقعیت اینست که نه ختم جنک و نه انتصاب 

جدید مرهمی بر زخم های مردم زخم خورده از 

 کارگران، باید را این .گردد¬استبداد، نمی

 کارگری و چپ سازمانهای فعاالن و آزادیخواهان

تحمیل رهبر  و سازی قهرمان تفاوتی، بی که بدانند

قومی و ناسیونالیسم، مبارزه فردی و کمپاین های 

احمقانه برای این و یا آن بخش از بورژوازی 

آدمخور، دامن زدن به تفرقه و پراکندگی همگی 

افغانستان مضر است. مبارزه  به حال طبقه کارگر

بدون تشکل و سازماندهی و یا تحت تسلط 

سازمانهای جدا از طبقۀ کارگر نتیجه ای در بر 

نخواهد داشت جز اینکه در جلوی چشمانمان در 

بهترین حالت استبداد نوینی را جایگزین استبداد 

قدیم کنند؛ از پس نکتایی ریش و پشم و یا بر عکس 

چارۀ ما کارگران وحدت و "د.آن برای مان بیاورن

 ."تشکیالت است

 

 

 

 

بخصوص در زمینۀ  "دیدگاه طبقاتی":لنین

کند که هر جنبش یا حکم میسیاسی به پرولتار

های خواسته. دمکراتیکی را تحرک بخشد

سیاسی دمکراسی طبقۀ کارگر در اصل از 

های دمکراسی بورژوایی متفاوت نبوده خواسته

کنند. در مبارزه و فقط در درجه تفاوت می

برای رهایی اقتصادی، برای انقالب 

ای اصوال متفاوت سوسیالیستی، پرولتاریا بر پایه

گیرد و تنها هم خواهد بود )تولید ر میقرا

آید که کنندۀ خُرد تنها در حدی به کمک او می

وارد صفوف او گردد یا آمادۀ ورود به صفوفش 

شود(. به هر صورت در مبارزه برای رهایی 

سیاسی، ما متفقین متعددی داریم که نباید در 

قبالشان بیتفاوت بمانیم. ولی وقتی متفقین ما 

ژوا دمکراتیک، در مبارزه برای در اردوی بور

به   رفرمهای لیبرالی، همواره به عقب نگریسته و

کان به دنبال تعدیل امور هستند تا بتوانند کما

خوب بخورند، با آرامش "هزینۀ دیگران 

، پرولتاریا "بخوابند و با شادکامی زندگی کنند

تا به آخر به پیش خواهد رفت، بدون آنکه به 

 .عقب بنگرد
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در مورد پروژۀ صلح  "سوسیالیسم کارگری"به مصاح

 امریکا و طالبان

 

 

اینها تابع وسایل تولید است؛ یعنی در حقیقت سرمایه 

است که تصمیم جنگ و صلح و رفتن و ماندن را در 

ترامپ، مرکل، مکرون، جایی می گیرد نه نیت 

 جانسون، پوتین یا هر کس دیگری.

و  البته این طور برداشت نه شود که انسان ها اراده

تحت سلطۀ دترمنیزم  نقشی ندارند، یا این بحث کامالً

را زیر سوال برده  اقتصادی اراده انسان های مختار

اینطور نیست انسان ها حتا در قالب  است. نخیر ابداً

و ارادۀ شان می  "نیت خیر"نظام با همین سیستم و 

توانند در سریع سازی و کند سازی فرایندها نقش 

داشته باشند، ولی از آنجایی که در چهارچوب این 

ن سیستم سیستم تصمیم گیری می کنند ناچار، چو

ها است خواه نخواه ساختۀ مجموعی از متغیر

فردی می  متغیرهای دیگرِ سیستم مانع تصمیم و ارادۀ

علیه این سیستم و نظام باشد  اما اگر فردی کامالًشود؛ 

با در نظرداشت کاراکتر و جایگاه و پایگاه اجتماعی 

می تواند تصمیم اش در سطح اجتماعی منشأ اثر 

 باشد.

به هر حال خواستم بگویم بنیاد تحلیل من از موضوع 

بر پایۀ نکات فوق است در این گیرو دار، گزارش ها 

تیم های حاکم در امریکا، و خیمه شب بازی های 

اروپا، قطر و کشورهای منطقه در داخل نظام سرمایه 

باشد به نفع طبقات فرودست مخصوصاً داری هرچه 

در "طبقۀ کارگر نیست. من در نوشته ای تحت عنوان 

خاطر نشان  "آرزوی صلح جنگ تحویل نگریم

ساخته ام که جنگ و صلح به خودی خود به نیت 

شۀ دنیا کور گره نیست؛ بل چند آدمی در چند گو

پشت هر جنگ و صلحی در کشمکش طبقاتی، منافع 

 طبقات معیین اجتماعی نهفته است. و هر طبقه برای

منافع طبقاتی خود نیرو جمع می کند تا وزنه یی قابل 

 محاسبه در تعامالت جهانی باشد؛ حال بر مجموع

  14مه در صفحه ادا                                                 

  کارگری: سوسیالیسم
 ایاالت خارجۀ وزیر پمپیو مایک هاگزارش قرار

 ترامپ، توسط مذاکرات کامل تعطیل از قبل متحده

 داده انصراف پای توافقنامه گذاشتن امضایش از

 رئیس خاص به عنوان نمایندۀ زاد خلیل. بود

جری و کارگذار اصلی پروسۀ م جمهوری و

نیز  خارجۀ امریکا از جانب وزارت مذاکرات

ابراز نموده  ترامپ حیرت و تعجبش را از تصمیم

 سیاسی گی دسته موضعگیری ها چند این آیا است.

 نشان را افغانستان قبال در امریکا حکومت در

 است؟ سیاسی یک تاکتیک یا دهدمی

  طیب: جواد
لُب و گزیدۀ دیده  من می خواهم خیلی فشرده

گاهم را پیرامون اوضاع و احوال اخیر افغانستان 

ناتو و توقف  -مخصوصاً در قسمت حضور امریکا

گفت و گو ها از سوی ترامپ بگویم. همان گونه 

که شما در ابتدا پرسش یاد آور شدید قرار گزارش 

منابعی در امریکا و اینجا  ها! گزارش های زیادی از

ن میزند، ممکن است یک تعداد در افغانستان بیرو

شان دقیق و سر راست باشد که ارادۀ واقعی افراد را 

نشان دهد و بخش شان هم بیرون دادن پروپاگاند 

باشد برای ذهنیت دهی افکار عامه در جا های که 

نیاز دیده می شود. حال ممکن است ارادۀ پامپیو 

مبنی بر اظهار انصراف اش از امضاء پای توافق نامۀ 

اسی طالبان و امریکا پیش از تصمیم ترامپ دقیق سی

و مبنی بر منافع ایاالت متحده امریکا باشد یا هم 

تاکتیکی جهت سمت و سو دادن اذهان عامه، به 

همین گونه ممکن است توقف گفت و گو ها در 

این مقطع زمانی از سوی ترامپ حتا برای آن چیزی 

یا باشد که در توییت هایش ذکر کرده است که گو

به دلیل انفتجار که در کابل منجر به کشته شدن دو 

بیش از ده افغان شد، این تصمیم  سرباز خارجی و 

را گرفته است. من باورمند استم که چند دسته گی 

سیاسی، خلوص نیت افراد، اگر پامپیو است یا 

مشاور امنیت ترامپ و یا خلیل زاد و فالن آدم 

ی دیگر نا و موقف هاخیلی خّیر دیگری در س

و، اصالً روی حضور راهبردی امریکا امریکا یا نات

و شرکا اش در افغانستان و منطقه تاثیر آن چنانی 

 یی نخواهد داشت. 

ناتو برآیند تصمیم  –چون اساس حضور امریکا 

از  بیلر و کسانی دیگری نیست که واقعاًبوش، 

 2001حمله به آسمان خراش های امریکا در 

تحت این تاثیر و عصبانیت خشمگین شده باشند و 

ناشی از آن اقدام به فرستادن سرباز و لشکرکشی 

به افغانستان و منطقه کنند؛ اگر بنیاد منطق آمدن 

همان امریکا و شرکا اروپایی اش در افغانستان از 

که در یک تحلیل  ابتدا این طور فرض شود یقیناً 

شود گفت که کله خرابی ترامپ یا دم دستی می

ر اعمال سیاسی خود و تیم اش می بی منطقی د

تواند منجر به هر تصمیم نهایی شود؛ حال آن که 

ناتو در  -کنه مساله این گونه نیست حضور امریکا

کشور و منطقه محصول و نتیجۀ روند خودگستر 

یک سیستم است که این سیستم یعنی کاپیتالیسم و 

آنهم در مرحلۀ معیین برای ادامۀ حیات خود ناچار 

ستان، لی در آنجا یعنی امریکا، فرانسه، انگاست وقت

آلمان و جاه های دیگر مارکیت ها از تولید کاالها 

و انباشت سرمایه اشباع شد و نرخ سود پایین آمد 

آنجا خود را به مناطق و جغرافیایی برسانند که در 

چه بیشتر و با نرخ کسب سود و انباشت سرمایه هر

، بیلر، ترامپ، سود باال باشد. در این فرایند بوش

پامپیو و هر کسی دیگر محکوم به اجرای حکم این 

نظام است نه آدم های مستقل با خلوص نیت 

بشردوستانه یا هم بشر ستیزانه؛ چون در این مقطع 
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 ..."سوسیالیسم کارگری"مصاحبه 

طبقۀ کارگر است که  طبقات فرودست مخصوصاً

در یک صف واحد گرد یک پالتفرم روشن 

سیاسی علیۀ کل سیستم و نظام بردگی مزدی 

انسجام سیاسی یابد و برای رهایی آحاد بشریت 

در جغرافیای افغانستان، منطقه و جهان به میدان 

از مجموع نعمات و زیبایی های  آید. در غیر آن

جهان به جز گرسنگی، فقر، اعتیاد، بی حقوقی و 

مجموع مظالم و اشکال ستم اجتماعی سهمی 

 نخواهد برد.

  ری:کارگ سمیالیسوس
آغاز  یدیبا آمدن طالبان به قدرت فاز جد ایآ

را چگونه  یفاز نیچن ی؟ خطرات احتمالشودیم

   ؟دینیب یم

 :مهربان الیات
دی در گسترش توحش و خفه کردن فاز جدی

صدای هر اعتراضی، آری. ولی نه در مناسبات 

حاکم اقتصادی! این فاز جدید چیزی نیست جز 

سیر قهقرایی. عقب گردی که نیروی محرکه اش 

ریشه در باورهای اسالم سیاسی طالبان دارد. 

باوری که به حکم قرآن و حدیث، اپارتاید 

فیلی را سنت بخشد، پیدوجنسی را مشروعیت می

پیامبر می داند، تفاوت های طبقاتی و موقعیت 

اجتماعی انسانها در رابطه با مناسبات تولید و سهم 

شان از تولید را ارادۀ الهی می داند، و به حکم 

دین به مالکیت بر وسایل تولید قدسیت قایل شده 

و هرگونه تالش در جهت تغییر آن را حرام و 

داند. هیچ شکایت و نقد  نافرمانی از ارادۀ خدا می 

احکام آسمانی و منصوب به خدا که عمیقاً غیر 

انسانی هم هستند، مجاز نبوده سرکشی از آن را 

توهین به مقدسات و محاربه با خدا دانسته و با 

سنگسار، بریدن گلو و ضرب و شتم پاسخ می 

دهد. در حکومتی که طالبان بخشی از آن باشد، 

و برابر انسانها گناه عشق و رابطۀ ارادی، آزاد 

کبیره و تجاوز بر کودکان )دختر( ادامۀ راه و 

مفهوم زیر و رو شدن روابط روبنایی موجود در 

جامعه نیست. به مفهوم واقعی کلمه، تقابل مدرنیته 

با توحش هم نیست. چون نقش جوامع به اصطالح 

متمدن غرب در عروج اسالم سیاسی و انسجام 

روشن است. نقش آنها نیروهای چون طالبان کامالً 

را در سرنگونی قزافی، در ائتالف ضد دولت 

سوریه، در جنگ عراق و نتایج آن را که از جمله 

عروج داعش بود، به وضاحت می توان دید. آلمان 

هستند  "متمدن "و ناروی جزء همین کشورهای 

که در دعوت از نماینده گان طالبان در مذاکرات 

م دیگر پیشی در تالش بودند تا از ه "صلح"

 بگیرند. 

با تصور تقابل توحش با مدرنیته، درک ماهیت و 

مخرج مشترک این نیروها به فراموشی سپرده شده 

و نقش و خصوصیات فردی افرادی که در برابر هم 

شود. مثآل استانکزی قرار گرفته اند برجسته می

جنایتکار در هیأت مذاکره کنندۀ طالبان و 

انون اساسی و استانکزی مدرن، پاسدار ق

دموکراسی در رکاب غنی. در نتیجۀ این خوشبینی 

کاذبی ایجاد میگردد که گویا میشود در کنار 

فعالین اجتماعی که خود به اصطالح به زور میخ 

دموکراسی بورژوایی میچرخند، جلو طالبان را 

گرفت. یا حتی با تکیه به نیروهای مدرن بین المللی 

بتواند جلو خزیدن دست به انسجام نیرویی زد که 

طالبان را به قدرت گرفته و از آزادی های موجود 

در چوکات نظام، دفاع نمایند. اما واقعیت این است 

که مخالفت نیروهای مربوط به جامعۀ مدنی با 

طالبان برای حفظ وضعیت موجود بوده و در 

مواردی هم تعلقات تباری آنها را در برابر طالبان 

رتیب توهمات نامبرده سبب قرار می دهد. به این ت

می گردد که تالش برای انسجام نیروی قدرتمند 

-کارگران و همچنان شکل دادن به جنبش آزادی

خواهانه که می تواند به عنوان یک نیروی مقتدر در 

معادالت قدرت نقش داشته باشند، به حاشیه کشیده 

 شود. 

 15ادامه در صفحه                                                      

سنت پیامبر است. این ها ناهنجاری هایی هستند که 

با اتکا به دین قباحت آنها حذف شده و به عنوان 

ارزش و هنجارهای پذیرفته شده بر اجتماع تحمیل 

 می گردند.

این همه شاخصۀ صرفاً طالب ها نیست. فنکسیون 

اند که اسالم سیاسی چه با مارک طالب، هایی 

مجاهد، داعش، جمهوری اسالمی یا ابزارهای دیگر 

دینی با آن برنامه ریزی شده اند تا بتوانند ضمانتی 

باشند برای استمرار نابرابری، ستم و خفه کردن 

صدای هر اعتراضی بر علیه سرمایه داری در سایه 

 توجیهات دینی. 

و نیاز متقابل دین و علی الرغم ظرفیت همزیستی 

سرمایه به همدیگر، این سرمایه است که شکل و 

مضمون دین را بر مقتضای نیازش تغییرداده و تعیین 

می کند. زمانی دین و مبشرانش را به سوراخ ها می 

رانَد و در فرصتی دیگر آنگاه که منافعش ایجاب 

کند بر تارک قدرت می کشاند. این جذر و مد ها 

سرمایه داری می تواند در اذهان  در روابط دین و

مردم توهم ایجاد کند، بدون آنکه در ماهیت سرمایه 

داری و میکانیسم استثمار تغییری پدید آمده باشد. 

یعنی ایجاد توهم یکی از خطرات  –همین نکته 

احتمالی به قول شما این فاز خواهد بود. به این 

مفهوم که افرادی رابطۀ میان طالب و نظام حاکم 

وجود را بیشتر در چوکات مخالفت های سیاسی م

آنها دیده و بر مبانی عینی و نیازهای متقابل آنها به 

همدیگر، کمتر توجه می نمایند. این درست است 

که خزیدن طالبان در بدنۀ دولت دامنۀ آزادی هایی 

را که ثمرۀ مبارزات مردم در محدودۀ دموکراسی 

العمل عکس بورژوایی است، محدود می نماید. مثآل

اعتراضی زنان در رابطه با کشته شدن فجیع فرخنده 

مانند برداشتن تابوت توسط زنان و جلوگیری از 

مراسم تدفین توسط نمایندگان دین و مردان، که 

یک سنت شکنی بود و قدسیت مذهب را خدشه دار 

نمود، به گمان اغلب نمیتواند تحت حاکمیت دولتی 

آن باشد، بدون  که طالبان یکی از سکان داران

پرداختن هزینۀ گزافی ممکن باشد. ولی این امر به 
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آنانی که تحت نام جامعۀ جهانی در روند ها، اول آن

وادار ساخته شود تا سلطۀ  افغانستان مؤثر اند تحوالت در

تمامی اسالم سیاسی را به لحاظ مادی و تشکیالتی و 

جنگی که چهل سال است بر مردم افغانستان به نام نبرد 

علیه کفر و کمونیسم مستولی ساخته شده است، برچینند 

تا آنان با کشیدن نفس عمیق و راحت، خود را مستقل از 

 "جامعۀ جهانی"ند. تأکید بر اینکه چرا این هیوالها بیاب

وادار ساخته شود! زیرا تمام فعل و انفعاالت کنونی در 

افغانستان و نیز پیرامون طرح های گوناگون از جمله 

در مورد افغانستان از نقش تهدابی و  "صلح"همین روند 

کیفی دولت ها و سازمانهای خارجی در سمت دادن و 

شود. مردم ستان ناشی میجهت دادنِ تحوالت در افغان

تر اگر بیان شود افغانستان هیچگاه نتوانسته اند و یا دقیق

برای شان فرصت داده نشده است تا انتخاب واقعی خود 

را برای رهایی از شر و نکبت های صادر شده در 

افغانستان انجام دهند. کارگران و زحمتکشانِ افغانستان 

دهند را تشکیل می« مردم »که اکثریت قاطبۀ این مفهوم 

منفی یک اقلیت مفتخوارـ ضد مردمی، پیوسته به حیث 

وسیله و مشروعیت دهنده برای سیستم های سیاسی 

اقتصادی استفاده شده اند و بدین جهت آن نقش 

تاریخی محرک دیگرگونی اساسی در تحوالت از آنها 

عامدانه سلب شده است. نتایج عدم دسترسی و دخالت 

احتمالی امپریالیسم با نماینده های  مردم در مورد صلح

تحجری اش طالبان در افغانستان از قبل به همه واضح و 

آشکاراست. گسترۀ این وضاحت و سیاه کاری به قدری 

وسیع و انزجار آور است که حتی نزدیک ترین 

همکاران ترامپ را نیز مجبور به نهیبِ ترک معامله با این 

   جنایتکاران ساخته است. 

ها پیوسته یک ان که میدانیم، تاریخ مبارزۀ انساندوم چن

تاریخ و حرکت طبقاتی است و در آن همیشه تقابل 

طبقاتی برای و بخاطر دیگر گونه زیستن و بهتر زیستن 

وجود دارد. به نظر من اگر مردم افغانستان به ویژه 

کارگران و نسل جوان با انتخاب اگاهانۀ شان از چنین 

یک مسیری به صف نشوند و یک مسیری و در چنین 

این اکثریت ستمددیده در افغانستان متشکل نشوند و 

خطری نشوند برای ارتجاع حاکم مذهبی و دولت های 

کپک زدۀ بورژوازیِ آنها، همۀ معامالت سیاسی مانند 

همین ادعای صلح با طالبان یک ارزش موقتی خواهد 

بود که در پهلوی دها آسیب شکننده اش، بازندۀ اصلی 

 خواهی خواهد شد.آن بازهم مردم و جنبش آزادی

  :سوسیالیسم کارگری

ی از جامعه در رابطه به صلح با طالبان یطیف ها

تجربۀ گذشتۀ امارت  .خوشبین به نظر می آیند

اسالمی طالبان چه چیزی را به مردم افغانستان می 

 متوجه آن نیستند؟ ییهموزد که هنوز عدآ

 :زرقا فروغ
گری اسالم  ار دهه جنگ و سلطههاین بیشتر از چ

و گاهی در نقاب مجاهدین  گاهی در چهرۀ سیاسیِ

های  موازات سیاست درافغانستان به طالب وداعش

امریکا و تحمیل جنگ و زم امپریالی ۀافروزانجنگ

گی مردم درافغانستان را تیره و تار ه ویرانی زند

 ساخته است.

امنیتی،  شرایط رقت بار جنگی، فقر، بیکاری، بی 

ی، خشونت های رنگارنگ یتتبعیض قومی و جنس

گیری جریانات  قدرت، تجاوز به جسم و مال مردم 

اسالمی، یأس و نومیدی شدید را در میان طبقات 

 بار آورده در افغانستان تهی دست و کارگران

 است. 

 های خونین ومرگجنگ افغانستان اکنون درآتش 

مایه داری سرهای بار ومداخالت نظامی دولت

آن به میدان  تبع سوزد و به وارتجاعی منطقه می

گرا تبدیل  نظامی اسالم وتاز جریانات شبه تاخت

ست که این جریانات متحجر به  هاشده است. دهه

سویی  ل، گاهی در خدمت و هماصورت پارادوکس

های امپریالیستی و گاهی در تقابل و تضادِ با قدرت

ت خبازیگران اصلی در سا بند با آنان، به نیم

و جهانی  یی های ژئوپلتیکیِ منطقهسیاست

. سالهای مدیدیست که باشند ه گان تهی انددرآمده

دست و کارگران این جغرافیای جنگ زده و 

ستمدیده در آرزوی یک آرامش نسبی و صلح 

واقعی و خواب آرام می سوزند که این آرزوی نا 

 نی مردم بهتمام می تواند یکی ازعوامل خوشبی

 16ادامه در صفحه                                               
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 سوسیالیسم کارگری: 
واقعیت این است که مردم افغانستان در کل و به ویژه 

طبقات و اقشار زحمتکش پیوسته اولینِ قربانیان همۀ 

 ارتجاعیِ و حامیان جهانی شان در تقابل های نیروهای

این  طول بیشتر از چهار دهه بوده اند، جایگاه و نقش

قربانیان در پروژۀ صلحِ قدرت های بزرگ جهانی و 

 یی شان در کجا قرار خواهد داشت؟ همرهان منطقه

 کبیر کهکشان: 
همانگونه که در سوال شما هم تذکر رفته است مردم 

یعنی اکثریت محرومان و فرودستان در افغانستان به 

حیث اولین سرکوب شده های تاریخی این سرزمین طی 

ار اصلی فاجعه در افغانستان را به دوش چهل سال ب

کشند. تراژیدی سرکوب، استبداد و کشیده اند و می

جنایات نیروهای دینی چون مجاهد و طالب و یا هم 

دیکتاتوری های غیردینی بیشترین قربانیان را از میان 

همین مردم محروم به حیث گروگانان و اسیران این 

تمام انواع و فُرم سیستم ها گرفته است از آن جایی که 

های مرتجعین و جریان های سیاسی آنها سازمان یافته 

کنند و به نحوی به پشتیبانی اند و سازمان یافته عمل می

هایی از جامعه نیاز دارند، بناءً ترفند هایی مانند بخش

ها و مطالبات مردم از از خواست "گی نمودننماینده"

منافع مردم  زن و مرد و یا ادعای صیانت و دفاع از

زحمتکش توسط این نیروها اسم رمزهایی اند که در 

واقع با توسل به آنها متأسفانه جامعه را با آن دچار 

 برای محرکی نتوانند مردم این تا نموده انقطاب شدید 

 .شوند خود رهایی

در صلح احتمالی کنونی با طالبان نیز، هر جریان سیاسی 

ه تا احزاب اسالمی عبداهلل گرفت -ودینی از حکومت غنی

از جمله جمعیت و حزب اسالمی به رهبری حکمتیار و 

خود طالبان ادعای رعایت نقش مردم در چگونگی این 

روند را دارند در حالی که به نام این ادعا ها اساسا آنها 

برای نقش سیاسی فردی یا گروهی خود دارند تالش 

دارند کنند اما با ماهیت ارتجاعی و ریاکارانه یی که می

-پنهان می "مردم"مانند پوپولیسمِ رسمی، پشت نقاب 

شوند. به نظر ما سوسیالیستها نقش مردم یعنی در حقیقت 

اکثریت محرومان و فرودستان جامعه زمانی در صلح 

و مقاومت احتمالی برجسته خواهد بود که به اثر فشار 
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در بین  یمذهب ایو  یتبار ای یشور قوم جادیا قیطر

 ینیلذا خوشب .شان برسند صدامقتوده های ناآگاه به 

شان را  یدالالن قوم بیو نا آگاه که فر سوادیافراد ب

و مشترکات با  یکیتعلق اتن سیخورده اند  با تقد

توان  یم نانیبا اطم یولصدق کند  اندتویم زیطالبان ن

تعدادشان اندک است،  نیخوشب فیطاین گفت 

ارمغان جهاد طالبان برای از سه دهه  شتریب یرا اینز

کاری،  اهیس جز نافغانستا تهی دست و کارگر مردم

و خونریزی چیزدیگری نبوده است. بدبختانه  استبداد

طالبان دمبل چرکینی برای مردم منتسب به قوم 

پشتون است زیرا کارگران تهی دست پشتون مانند 

سایر کارگران  افغانستان در رنج و بدبختی به سرمی 

برند، زنان و دختران پشتون از سبب قیودات مذهبی 

عصر حجری طالبان از درس و تعلیم محرومند، 

کودکان و نوجوانان شان معروض به سوء استفادۀ 

مزارع یا جنسی ) بچه بازی( و یا مجبور به کاردر

کارگاه های تولید مواد مخدراند که درنتیجه سبب 

ایجاد اعتیاد در نزد شان می شود. طالبان و داعشیان 

بیشترین سربازان شان را از کودکان فقیر و نوجوانان 

پشتون به اعتبار تعلق تباری شان می گیرند و یا 

کودکان را ازخانواده های فقیروبی بضاعت می 

ای انتحاری ازایشان استفاده می خرند و در برنامه ه

کنند. چه بسا زنان و دختران پشتون که مثله، قصاص 

و سنگسار شده اند. با تاسف مجموع این عوامل 

سبب عقبگرد فرهنگی و افت غریبی در بین تمام 

شهروندان افغانستان و به خصوص پشتونها گردیده 

است. و ازآنجایی که کشورهای سرمایه داری 

نی از استبداد و عقبمانده گی حمایت منطقوی و جها

می کنند، انسانها به ویژه اقشار و طبقات زحمتکش 

و محروم درافغانستان هرروزدر آشفته گی و بحران 

 بی حد و حصری دست و پا می زنند و قربانی می

 گردند.

 سوسیالیسم کارگری:
برخی ها میگویند که جنسیت کیفی طالبان امروزه با 

مدنی تر توانند وت دارد و آنها میبیست سال قبل تفا

زادیخواهانه و با مدارا تر با مجموعۀ از نورم های آ
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صلح بدون در نظر داشت نوعیت و کیفیت این صلح 

 باشد. 

دست ساخت منطقه  گروه های اسالمی  اعمال

کشتارها  تماماست. طالبان  یو ضد بشر فیکث

لید از پیامبر و امامان دین شانرا در تق ی هایرانگریو

نیست  یالبته این بدان معنتوجیه می کنند که اسالم 

را  یخالص مذهب یکه جنبش طالبان یک ایدئولوژ

 یتیکل یطالب یایدئولوژ ، بلکهکند می یگ ندهینما

و  یو قبیلو یقوم ی، سنتهایاسالم ییاز بنیادگرا

 در افغانستان امروز، بوده  است یناسیونالیسم اتنیک

حربه بعد  نیبه عنوان دوم یو قوم یتبار سمیونالیناس

برد اهداف  شیپ یبرا سمیالیدست امپره مذهب ب از

است العاده مخرب  حربه فوق نیا راتیثأت .ستآنها

تا شان خاطر تعلقات و مشترکات ه افراد را ب ، زیرا

 یسبب نسل کش یکرده و حت کیتحر زمیونؤحد ش

ت مشترک، خون و از تعلقا یی. پاره گرددی ها م

 شنتند و خ تینژاد در مردم افغانستان تا حد  افراط

یه که سالها در همسا ییانسانها یرشد کرده که حت

ی را گردن م گریاند امروز همد ستهیزی هم م یگ

 .برند

 ۀ دیدارند پد یجهادۀ نیشیکه پ یقوم رهبران

 سیبا تقد ساخته و یاسیکور را کاملن س زمیونالیناس

زده  یقوم یجنبش ها سیدست به تاس تیتبار و قوم

 .برندی شان نفع م یسود و منفعت فرد ین براآ و از

 -ۀبر افکار تود سمیونالیناس قیبا تزر یرهبران قوم نیا

زبان  ،یخود یقوم اتیخصوص سیو با تقد یخود

خود را برتر شمرده و بر زبان و  اتیو خصوص

با  یخود ریغ یفرهنگ و آداب و رسوم ملت ها

 ۀدیپد کی سمی.  شوونکنندی حقارت نگاه م چشم

است که تخم خصومت و اختالف  یارتجاع قایعم

 و پاشدی م نیسرزم کیکارگران ساکن در را میان 

 انکارگران و زحمتکش یو همدرد یگه از همبست

 . کندی م یریجلوگ

که هر کدام شان سر از  یجهاد یرهبران قوم نیا

 ای ینطقوم یدار هیسرما یاز دولتها یکی خنی

 چطور ازآگاهند که  کین کنندی م رونیب یجهان

مدرن رفتار نمایند . این ادعا و یا ارزیابی به نظر 

به چه میزانی درست  شما چه اهمیتی دارد و

 است؟

بگذار این پرسش شما را با سروده  پیکار جو:

 در وصف طالبان 2010یی بیاغازم که در سال 

 ده ام. وسر

 طالبان

 دشنه ها بر دستها

 کله ها لبریز از باور به اهلل

 قلبها آگنده از انگیزه های انتقام

 آری ! اینان مؤمنان بارگاه پاک یزدانند

 بنده گان صاف و خاص ذات رحمانند

 پیروان رسم إبراهیم وإسحاق وسلیمانند

امتان أحمد مختاروسربازان میدان نبرد 

 کفروإیمانند

 طالبانند اینان

 حامیان دین إسالمند

 دشمنان دیگر اندیشان و خیل ملحدانند

 یک قلم بر ضد انسانند

 آری !

 اینان طالبانند !

++++++ 

 هالند –ر. پیکارجو 

2010/06/03 

12/03/1389 
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 ..."سوسیالیسم کارگری"مصاحبه 

افراد طالبان و همان گونه که بارها بیان داشته ام 

آنان که در هالۀ غلیظی  ی از رهبران عقیدتیبسیار

از خود بیگانه گی مطلق قرار داشته و به تأسی از 

پیامبر  "آموزه های آشکار و روشن قرآن و سنت 

تمام هست و بود خود را مدیون دین اسالم  "اسالم 

دین مبین  "می دانند و آنانی را که به گفتۀ ایشان به 

 و یا ظاهراً خود را مسلمان "اسالم مشرف نشده اند 

جلوه می دهند ، منفور و منحوس پنداشته و از ته 

 دل با آنان دشمنی می 

ورزند و کوچکترین صدای اعتراض مخالفین 

خویش را با لعنت و نفرین و توهین و تکفیر و در 

نهایت با گلوله و شمشیر و انفجار و انتحار پاسخ 

می دهند، اینان طبعا أعمال خشونت بار و 

خود را که در آیات  تروریستی خود و همطرازان

خوانده شده است، نه  "جهاد فی سبیل اهلل"قرآن 

تنها به گونه یی علنی و آشکار مورد تأیید و 

پشتیبانی قرار می دهند بلکه به آن می بالند و 

مباهات می نمایند و انجام دهنده گان آنرا مورد 

 نوازش و تفقد نیز قرار می دهند. 

 و جان بر کف رهبرآری! طالبان این پیروان راستین 

محبوب و درعین حال مجهول الهویه و خیالی شان 

که گویا شخصی به نام محمد بن عبداهلل قریشی 

بوده است ، از آنجایی که در خود بیگانه گی مطلق 

و نهادینه شدۀ قرون متمادی به سر می برند؛ این 

جنایات را که خود آنرا پیکار مقدس یعنی جهاد 

شان به خاطر رضای خدا و می نامند، به زعم خود

رفتن به بهشت برین و دست یابی به حور و غلمان 

عسل و شراب و انگبین در زنده  و جویهای شیر و

گانی بعد از انتحار و کشته شدن و یا مردن، انجام 

دست می دهند ، مگر غافل از آنند که در حقیقت 

مالی جهان )کمپنی های  یۀبخشی از سرما نامرئی

سازمانها و ار بزرگ و مدرنترین نفتی خلیج، تج

 آنان را (داری سرمایهی نظام استخباراتنهادهای 

ماهرانه به سان عروسکهای بی إراداه به جُنب و 

جوش آورده و این بیچاره ها دارند در راه تحقق 

آزادی  سخنرانی خواستار به رسمیت شناخته شدن

 .توسط قانون گردید عقیده

کار به رهبری موسکوفسکیه مطبوعات محافظه

ای سهمگین را علیه آقای مبارزهودوموستی 

اند. این مطبوعات قادر استاخوویچ به راه انداخته

نیستند صفتی بیابند که پستی او را به قدر کافی 

روند که تمامی توصیف نمایند و تا آنجا پیش می

نجبای اورل را بخاطر انتخاب مجدد آقای 

استاخوویچ به سردستگی، به خیانتی بزرگ متهم 

بته انتخاب مذکور در واقع واجد اهمیت کنند. المی

ای از خصلت نمایش مخالفت بسیار بوده و تا اندازه

عدالتی پلیسی نجابت در مقابل استبداد و بی

 .برخوردار است

استاخوویچ، »گوید: موسکوفسکیه ودوموستی می

به اندازۀ میشا استاخوویچ شوخ، خوش بیان، 

ی سرچشمۀ حیات و روح گروه، سزاوار سردستگ

بدا به حال شما  .(1901، 348)شمارۀ « نجبا نیست...

آقایان، مدافعین چماق. اگر حتی زمینداران 

خوشگذران ما دربارۀ آزادی عقیده سخن بگویند، 

های کشیشان و پلیس، پس باید براستی رسوایی

 ....خارج از شماره باشد

ما، که « روشنفکر»سران جمع سبک»

کنند چه و ستایش می انگیزندها را برمیاستاخوویچ

اهمیتی برای امور مذهب ارتدکس مقدس و 

باز هم بدا به حال شما آقایان، «... اجدادی ما قائلند؟

قهرمانان حکومت خودکامه، جوهر ملی و مذهب 

ارتدکس. اگر حکومت خودکامه پلیسی ما حتی 

مذهب را هم سرشار از روح سلول زندان نموده 

ه اعتقادات ها )کاست بطوری که استاخوویچ

مذهبی چندان محکمی نداشته، لکن آنچنان که 

خواهیم دید خواستار نگهداشتن مذهبی ثابت اند( 

کامال « ملی»هم نسبت به این مذهب رسوای 

اند )اگر واقعاً دشمن نباشد(، پس تفاوت شدهبی

 .این باید حتماً نظام خوبی باشد

 خوانند!! آنها ماآنها مذهب ما را یک وهم می ...»

گیرند زیرا ما به برکت این را به باد تمسخر می

 خوف داشته و سعی داریم از ارتکاب به گناه « وهم»

بخشیدن به پالنهای شوم آنان جانهای شیرین خود و 

 دیگران را بیرحمانه قربان می نمایند.

شمردم بعید به  ف و ویژه گی هایی که بربا این اوصا

سیاست  و نیرنگهابا این نظر می آید که طالبان بتوانند 

ها و دروغهای اسالمی که د ر ادبیات اسالمی  بازی 

معروف و مجاز هست، ماهیت و « تَقِیِّۀ » به نام 

موزه هایشان را یک شبه آساختار اساسی اندیشه ها و 

نده به گوسفندان و از گرگ های در تغییر داده و

آهوبره های بی آزار مبدل شوند. این دیگر خواب 

 است و خیال است و محال !..

ما، اکنون دیگر  که نسل جوان امروزمگر از آنجایی 

دوران توحش جهادی و طالبی  ۀآن نسل خواب آلود

 به یمن تجاربی که درطی سالهای أخیر نبوده و

 برابر ن درگفتن و عصیا« نه » اندوخته است آمادۀ 

و لندن و  معامله گری های سرمایه دارانۀ کاخ سفید

کرملن هست ، به شرط آن  و پیکنگ و پاریس  بن و

سازمانهای چپ و دموکرات بتوانند این  که فعالین و

 درایت تحریک و  نیروی عظیم را هوشیارانه و با

 رهنمایی کنند. 

 

 

18ادامه در صفحه   

آژيتاسيون سياسی و 

 "ديدگاه طبقاتی"
 لنین و. ای.

 
  

خواننده احساسی که با سخنرانی م. ا. استاخوویچ، 

سردستۀ نجبای اورل گوبرنیا در کنگرۀ مبلغین 

مذهبی به وجود آمده را به یاد دارد. وی طی آن 
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آژيتاسيون سياسی و 

 "ديدگاه طبقاتی"
اجتناب ورزیم و بدون گالیه وظایف خود را به 

رسانیم، بدون اینکه اهمیتی برای سختی انجام می

اندوه  آنها قائل باشیم؛ زیرا ما نیرو و شهامت تحمل

و تهیدستی را پیدا کرده و در ایام کامیابی و 

 !خوب« گردیم....خوشبختی دستخوش غرور نمی

ایمان ارتدکس برای آنها عزیز است زیرا به مردم 

تحمل نمایند. « بدون گالیه»آموزد فالکت را می

عجب مذهب پرمنفعتی برای طبقات حاکم! در 

ناچیز از  یافته، که اقلیتیای آنچنان سازمانجامعه

ها برد که تودهثروت و قدرت در حالی بهره می

را « وظایف سخت»در عذابند و « تهیدستی»مدام از 

رسانند، برای استثمارگران کامال طبیعی به انجام می

آموزد آواز شوند که به مردم میاست با دینی هم

بخاطر بهشتی موهوم در آسمان، جهنم را روی 

نند. ولی تحمل ک «بدون گالیه»زمین 

موسکوفسکیه در شور و حرارت خود به 

درازی تا آن حد که روده .گرایددرازی میروده

به  .سهواً، حقیقت را بیان داشته است در واقع

آنان شکی ندارند که »... دهیم: خواندن ادامه می

خورند، با آرامش ها خوب میاگر استاخوویچ

رکت کنند از بخوابند و با شادکامی زندگی میمی

 «.است« وهم»این 

حقیقت مقدس! موضوع دقیقاً همین است. این 

هاست که مذهبی شایع در میان توده« اوهام»بخاطر 

داران ما و همه سرمایه[ 1]هاها، آبلومفاستاخوویچ

نند و حتی خود کها زندگی میاز قِبل کار توده

با آرامش »موسکوفسکیه ودوموستی نیز 

و هر چه علم بیشتر در میان مردم اشاعه «. خوابدمی

یابد، تعصبات مذهبی راه بیشتری را برای آگاهی 

سوسیالیستی باز خواهد کرد و روز پیروزی 

ای که پرولتاریا نزدیکتر خواهد شد، همان پیروزی

ی که در اتمام طبقات تحت ستم را از بردگی

 .جامعۀ مدرن از آن در عذابند رها خواهد ساخت

کند؛ و نیز دربارۀ وادارند نیز صدق می«( دهدمی

ها که با خواندن خبر روزنامۀ ما دربارۀ نادژدین

خدای »پرسند: تضادهای آماری، شگفت زده می

« ؟بزرگ، این دیگر چیست؟ یک روزنامۀ زمستوو

 .هم مصداق دارد

کنند که منافع همۀ این سوسیالیستها فراموش می

حکومت خودکامه تنها با منافع معّینی از طبقات 

گردد؛ مالک و تنها تحت شرایط معّینی منطبق می

افتد که منافعش نه با منافع اغلب اینطور اتفاق می

این طبقات در کل، بلکه تنها با منافع اقشار معیّنی 

کند. منافع سایر اقشار نطباق حاصل میاز آنها ا

بورژوازی،  تمامی تربورژوایی و منافع شناخته شده

داری بطور کل، الزاماً به منافع انکشاف سرمایه

مخالفت لیبرالی نسبت به حکومت خودکامه دامن 

زند. مثالً حکومت خودکامه فرصتهایی برای می

ل ترین اَشکابورژوازی جهت به کار گرفتن ظالمانه

نماید، لکن از سوی دیگر استثمار را تضمین می

هزاران مانع در راه توسعۀ وسیع نیروهای تولیدی و 

کند؛ در این راه حکومت اشاعۀ علم ایجاد می

خودکامه، نه تنها خرده بورژوازی بلکه گاهی 

اوقات بورژوازی بزرگ را نیز علیه خود 

انگیزاند. حکومت خودکامه حمایت از برمی

نماید، علیه سوسیالیسم را تضمین)؟( می بورژوازی

ولی از آنجایی که مردم از حقوقشان محروم 

اند، این حمایت ضرورتاً به یک نظام شده

گردد که برانگیختن عدالتی پلیسی تبدیل میبی

خشم تمامی مردم را در بر دارد. آنچه که از این 

شود، آنچه که نیروی تمایالت خصمانه نتیجه می

کارانه و لیبرالی یا روندها در ت محافظهنسبی نظریا

کند را میان بورژوازی در حال حاضر کسب می

توان از چند تز کلی فراگرفت، زیرا این بستگی نمی

دارد به کلیۀ خصایص ویژۀ موقعیت اجتماعی و 

ای معیّن. برای تعیین این موضوع، سیاسی در لحظه

دقت باید موقعیت را بطور مشروح مطالعه نمود و با 

تمام منازعات با دولت را صرف نظر از آنکه کدام 

ریزی کرده است، مشاهده قشر اجتماعی آنها را پایه

 کرد.

 دنبال نمایید! 51ادامه مقاله را در شمارۀ 

های نامبرده در باال آگاهانه یا نا آگاهانه بویژه 

دامنه و محتوای تبلیغات سیاسی  تحدید برای

ولی موسکوفسکیه ودوموستی با نسنجیده به زبان 

تر نکته قابل توجه ای، خیلی سادهآوردن نکته

سازد. این نشریه در اعتقادش دیگری را فاش می

درک »ها اهمیت مذهب را مبنی بر آنکه استاخوویچ

ض به دنبال مح« فکریبی»و از روی « کنندنمی

اشکال لیبرالی هستند، بوضوح در اشتباه است. چنین 

لوحی تفسیری از یک روند سیاسی مخالف، از ساده

گردد. این واقعیت که در این ای ناشی میکودکانه

مورد آقای استاخوویچ بعنوان مدافع تمامی روند 

لیبرالی قدم پیش گذارده است، بهتر از هر چیز 

دوموستی به ثبوت توسط خود موسکوفسکیه و

رسد؛ در غیر این صورت دست زدن به چنین می

ای تنها علیه یک سخنرانی چه لزومی داشت؟ مبارزه

چه احتیاجی به صحبت دربارۀ نه استاخوویچ بلکه 

 بود؟ «جمع روشنفکران»ها و استاخوویچ

البته که اشتباه موسکوفسکیه ودوموستی عمدی 

رالیسمی که از باشد. این روزنامه در تحلیل لیبمی

نقطه نظر طبقاتی از آن تنفر دارد، بیش از آنکه ناتوان 

باشد، بی میل است. در اینکه او نسبت به این کار بی 

میل است جای بحثی نیست؛ ولی ناتوانیش در انجام 

تر است، چه این شکایتی این کار، برای ما جالب

است که حتی بسیاری از انقالبیون و سوسیالیستها نیز 

آن در عذابند. همینطور، نویسندگان نامه مندرج از 

ایسکرا که ما را بخاطر تالش در دنبال  12در شمارۀ 

کردن کلیه مظاهر ناخشنودی و اعتراضات لیبرالی در 

متهم « دیدگاه طبقاتی»مان، به انحراف از روزنامه

سازند، نیز همانقدر از این شکایت در عذابند که می

و چندین جزوه در [ 2]بوربا نویسندگان پرولتارسکایا

، که تصور [3«]کتابخانه سوسیال دمکراتیک»

کنند حکومت خودکامه ما نمایندۀ حکومت می

ها هم رژوازی است؛ این در مورد مارتینفمطلقۀ بو

خواهند ما را به دست کشیدن از مبارزۀ که می

ترین تبلیغات افشاگری چند جانبه )یعنی گسترده

سیاسی ممکنه( علیه حکومت خودکامه و تمرکز 

اصل تالشهایمان اساساً بر مبارزه برای رفرمهای 

به طبقۀ کارگر، « مثبت»اقتصادی )دادن چیزی 

به نام وی برای « های عینیخواسته»اختن مطرح س

که وعدۀ نتایج ملموسی را »اقدامات قانونی و اداری 

http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N1
http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N1
http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N2
http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N2
http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N3
http://lenin.public-archive.net/fa/L1081fa.html#N3


 

 

 

  

 

 

 

  

50       

از  افغانستان سازمان سوسیالیستهای کارگری

 ،گی ناپذیر طبقۀ کارگر، زنانمبارزات خسته

جوانان و مردم آزادی خواه ایران در برابر 

تاتوری اسالمی سرمایه با تمام قوت دفاع می دیک

نماید، حمله به رهبران و فعاالن کارگری از جمله 

نمادهای مبارزاتی یی چون اسماعیل بخشی، سپیده 

قلیان و دیگران را محکوم نموده و نترسی و 

 ها را منبع الهام طبقۀ کارگرآن پیگیر مبارزات

قۀ کارگر داند و برای پیروزی نهایی طبافغانستان می

و سوسیالیسم کارگری در ایران علیۀ دیکتاتوری 

گی خلل ناپذیر فاشیستی اسالمی سرمایه همبسته

 دارد. خود را اعالم می

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان معتقد 

سرنگونى انقالبی جمهورى اسالمى  که است

توحش سرمایه  و ارتجاع دژ این در ایران سرمایه

انقالبی مردم ایران به رهبری  جنبشداری توسط 

 سزا به تواند تأثیرمی که است طبیعی رطبقۀ کارگ

 های آزادیخواهانۀ مردمجنبش روی بخشی الهام و

 جمله از های کارگری جهان و منطقهو جنبش

  باشد. داشته افغانستان

ما به این باوریم که جمهوری اسالمی سرمایه در 

قۀ طب خواه به رهبریمردم آزادی ایران باید با انقالب

 فعاالنبه زیر کشیده شود. طبقۀ کارگر و کاگر 

کارگری در ایران برای تحقق این امر  مسوسیالیس

 تحزبشریف و انسانی نیاز به همدلی، اتحاد و 

دهمین کنگره حزب شما نقطۀ یازد. بگذار ندار

 .یعطفی باشد برای رفتن به پیشواز چنین امر خطیر

 انی طبقۀ کارگر!گی جهزنده باد همبسته

 زنده باد سوسیالیسم!

های کارگری شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 2019بر واکت 10

  

فقدان . گرفتار ساخته است وحشتناکگرد یک عقب

در سوسیالیستیِ  -الترناتیو نیرومند کارگری و غیبت 

یورش و چاپیدن  زمینۀ بیشتر وحشیگری،جهان 

داری را ایهبشریت توسط سیستم ضد انسانی سرم

 . فراهم ساخته است

های ایران لحظهآزادیخواه و طبقۀ کارگر در مردم  

مصاف با جمهوری اسالمی دشوار و پر التهابی را در 

رهایی از چنگال دژخیم سرمایه و رسیدن به  و 

اما در کنند. های انسانی خویش تجربه میآرمان

قدرت حاکمۀ امریکا به رهبری ترامپ با افغانستان 

قلدری تمام و کاربرد نیرنگ های ویژۀ نظام سود و 

سرمایه تالش دارد بار دیگر بختک طالب را در شکل 

و شمایل امارت اسالمی برسرنوشت مردم حاکم سازد 

که سیاهی و نکبت  پیاده نمایدو صلح ارتجاعی یی را 

 ،جوانان ،آن قبالً به همه گان هویدا است. زنان

پروژۀ در مقابل فغانستان و مردم آزادیخواه ا کارگران

مستقل خودشان را  باید جنبش صلح امریکا و طالبان

جنبش صلح خواهانۀ موفقیت تردید بی ؛سازمان دهند

یی گی جهانی و منطقهحمایت و همبسته مردم نیازمند

 خواه ایران است.آزادی مردمطبقۀ کارگر و از جمله 

 رهائی بشریت از نکبت نظام سرمایه داری و مصائب

 آنطبقۀ کارگر و جنبش سوسیالیستی  دوشبر آن 

بدین جهت رسالت و مسؤولیت جنبش طبقۀ  .است

به حیث  آنسوسیالیست و فعاالن پیشروان  ،کارگر 

نظام سرمایه از بربریت  یگانه امید براى رهایی بشریت

خور و شایستۀ انسان امروز  داری و بر پایی جامعۀ در

ات پرُشور طبقۀ زمبار؛ سنگین تر از قبل شده است

خواه ایران و کارگران جهان کارگر و مردم آزادی

داری در رهایی بشریت از قید سرمایه و نظام سرمایه

  دهد.جهان را نوید می

 

در  گانرفقای عزیز، مهمانان و اشتراک کننده

 گنگره! 

مان  های ها و شادباشبدین وسیله گرمترین سالم

دهم حزب یازگزاری کنگرۀ را به مناسبت بر

 .کمونیست کارگری بپذیرید

که همچنان در بحران  معاصر سرمایه داریِ

 به گذشته از بیشتر را بشریت گرفتار است دارد

 مشکل. دهدمی سوق نابودی و ویرانی پرتگاه

رشد ، لوژیک، ملیتاریسم، ناسیونالیسماکو

گرایی،  قوم افراطی، راست و فاشیسم تولید و

تجهیز هیوالى پرورش و باالخره  تروریسم و

میدان دادن به حاکمیت فاشیستی و اسالم سیاسى 

ترکیه در یورش بربرمنشانۀ لشکریان اردوغان 

در شمال سوریه از تبعات  "اوائروژ"باالی 

بالفصل این سیستم و استراتژی تفوق آن بر جهان 

وحشیانه ترین وجنایت بارترین بهره گرفتن از با 

 ابزارها است. 

نه تنها باعث تداوم حاکمیت اسالمی سرمایه 

گسترش فقر، فالکت و محرومیت ملیونی در 

های با پیش برد سیاست کهبلگردیده  ایران

-مداخله گرانه اش در منطقه و در تقابل با قدرت

 آسایش های جهانی از جمله امریکا و متحدانش

و به چالش را ایران و خاورمیانه در و امنیت مردم 

در سطح جهان  نیز  است.کشانیده دی مخاطرۀ ج

های نیولیبرالیستی سیاست شاهد تبعات زیانبار

در اشکال مختلف از جمله به صورت سرمایه 

تعرض وسیع راست به همۀ دستاوردهای طبقۀ 

کارگر و بشریت متمدن حتی در قلب اروپا و 

شکل امریکا هستیم. ظهور راست های وحشی در 

ومی و عروج شمایل باندهای سیاسی و قو 

های  با قدرتوحوش اسالم سیاسی در تبانی 

امپریالیستی، جهان کنونی را در همۀ عرصه ها به 

های کارگری افغانستان به گنگرۀ پیام شادباش سازمان سوسیالیست

 دهم حزب کمونیست کارگری ایرانیاز
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 اطالعیه به مناسبت هجوم وحشیانۀ ارتش رژیم فاشیستی

 در شمال شرق سوریه "ئاواژرو"اردوغان بر مردم آزادیخواه 

 

Workers of the world unite! 

از چیزی نیست جز ارتجاعی  یورشتبعاتِ این 

گی ملیونها هزندهستی و نسل کشی و انهدام 

گی و و موج جدیدی از آوارهباشندۀ این منطقه 

با همان اندک  مردم روژئاوا ها؛خانه بدوشی آن

در شان در چندین جبهه در دست داشتۀ امکانات 

قابل هجوم نظامیان تا دندان مسلح رژیم م

 پرداخته ونبرد اسالمی اردوغان به -فاشیستی

  .داده اند پایداری و استواری نشان

این جنایت آشکار یک بار دیگر ماهیت به 

شدت ضد انسانی کشور های به اصطالح متمدن 

یی و جهانی در غرب و قدرت های منطقه

مایش حمایت از اهداف دولت ترکیه را به ن

دهد تا زمانی که نظام غیر گذاشته و نشان می

-داری به حیات ننگین و جنایتانسانی سرمایه

بارش ادامه دهد، بروز جنگ و جنایاتی از این 

دست که هم اکنون در روژئاوا از مردم محروم 

گیرد، در اشکال دیگری دفاع قربانی میو بی

ادامه خواهد یافت. مهار جنایتکارانی چون 

ان و حامیان غربی او، تنها و تنها با مبارزه اردوغ

گی جهانی کارگران و مردم آزادیخواه و همبسته

 جهان میسر است. 

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در 

 کارانه و قصاوتجنایتیورش حالیکه این 

همچنان  محکوم می نمایدشدیداً آشکار را 

رکیه نظامیان جایتکار تقطع فوری تجاوز  اهانوخ

بر روژئاوا و کوبانی است و از هر حرکت 

آزادیخواهانۀ نیروهای سوسیالیست، چپ و 

مترقی برای دفاع از مردم این منطقه و محکومیت 

نماید. دولت فاشیستی ترکیه قویاً حمایت می

آمریکا و رهبران کشورهای غربی حامیان بالقوۀ 

این جنایت اند، دست همۀ این جنایتکاران از 

 و سرنوشت مردم کوتاه باد.گی زنده

روژئاوا مردم تحسین بر انگیز پیروز باد مقاومت 

 !ترکیهرژیم فاشیستی علیه ارتش 

 

 زنده باد سوسیالیسم!

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

 2019اکتبر  12

 

قدرت مشترک آهنگی و هم ۀدر اثر توطئ

 فاشیستی ترکیه دولتو های امپریالیستی 

ارتش جنایتکار این کشور به دستور اردوغان 

در شمال  "روژاوا"ه اش به حملۀ بربرمنشان

در همراهی با نیروهای سیاه اسالمی  را سوریه

رد. کآغاز اکتبر  9ز زمین و هوا به تاریخ ا

مهم و عضو یک ی ترکیه تفاشیسدولت 

د هخواسازمان جنایتکار ناتو مینیرومند 

مردم این سرزمین که قهرمانانه برای بار سوم 

یکی از  ،سیاه داعش تا پای جان علیۀ لشکر

 ایستادند وداری جهانی، فراورده های سرمایه

را جلو چشم  ندآن را به خاک مالید ۀپوز

گان هبه همکه . آنچه کندسالخی  جهانیان

داری جهانی، سرمایهدر حقیقت و  عیان است

کشورهای مرتجع منطقه و نیروهای اسالم 

سیاسی همه از گسترش و توسعۀ آن در 

مناطق دیگر و تحت نفوذ شان سخت در 

سیستم  هراس اند، سازمان دادن نوعی از

یک در و همزیستی دموکراتخودگردانی 

 است. مقاومت علیه اسالم سیاسی روژئاوا و 

 


