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جنگ کنونی در افغانستان؛
 ضرورت و مطلوبیت آن

 پیرامون جنِگ قریب نیم قرنه ی افغانستان و راه های 
تحلیل های  و  ها  بحث  منازعه  این  پایان  به  رسیدن 
زیادی از سوی جناح های مختلفی در داخل، منطقه 
و در سطح بین المللی صورت گرفته است و این روزها 
بیش از پیش تنور این تحلیل ها در مدیای اجتماعی، 
در  ها  و کنفرانس  ای، سیمنارها  نشست های رسانه 
اما  است.  داغ  از آن جمله در کشور  و  سراسر جهان 
بحث  توان  نمی  هم  مشکل  به  بازار،  آشفته  این  در 
و تحلیلی را پیدا کرد که در آن این کشمکش ها را 
کل  تحلیل  بنیاد  بر  که  اجتماعی  کانتکست  یک  در 
مبارزه ی طبقاتی و مجموع مرودات اقتصادی- سیاسی 
مشخص  دوره ی  یک  در  آنهم  جهان  و  منطقه  در 

تاریخی به بررسی گرفته باشد.
مخیله ی  داده ی  و  ترشی  پیشانی  زاده ی  ها  جنگ   
که  همان گونه ای  نیست؛  منازعه  های  طرف  رهبران 
خیر  نیت  از  ناشی  فقط  منازعه  ختم  و  جنگ  پایان 
چند مذاکره کننده ی دور و بر یک میز نیست. »جنگ 
است«  آن  خشونت آمیز  شیوه ی  به  سیاست،  ادامه ی 
پشت هر جنگی منافع سیاسی-اقتصادی یک جنبش 
و طبقه ی اجتماعی نهفته است که بر مبنای تشخیص 
درست آن سیاست و منفعت، می توان ضرورت، امکان 

و مطلوبیت یک جنگ را توضیح داد. 
جنگ افغانستان و به همین گونه هیاهویی که امروزه 
های  دوره  در  باید  را  است  افتاده  راه  به  صلح  برای 
مشخص سیاسی و در متن مجموع مناسبات طبقاتی 
قرار داد و به بررسی گرفت؛ بدون این، اساساً نمی شود 
فهمید که کدام شرایط اقتصادی- سیاسی و معضالت 
به گونه ای سوق داده  را  منطقه ای و جهانی وضعیت 
است که ادامه ی سیاست باید در شکل خشونت آمیز 
باید  بکار گرفته شود)ضرورت جنگ(. بعدش هم  آن 
دید که اهداف و منافع که پشت این جنگ قرار دارد 
عامه  اذهان  خورد  در  و  توجیه  هایی  عنوان  چه  با 
داده می شود) مطلوبیت جنگ( البته مطلوبیت جنگ 

چیزی نیست به جز انعکاسی از ضرورت جنگ.  
 ضرورت و مطلوبیت جنگ های پیشا یازدهم سپتامبر 
را در افغانستان می شد در چهارچوب دوره های جنگ 
سرد و یا نظم نوین جهانی به تحلیل گرفت؛ اما آنچه 
بیشتر مکث گردد مشخصا  آن  باالی  باید  امروزه  که 
جنگ امریکا و ناتو است که از دو دهه به اینسو زیر 
عنوان »مبارزه با تروریسم« شعله ور است. این جدال 
کشمکشی است میان امریکا و غرب با اسالم سیاسی، 
اما این جنگ را نمی شود به شکل دربست در شرایط 
جهانی  نوین  نظم  و  سرد  جنگ  های  دوره  اوضاع  و 

به تحلیل گرفت، هرچند که طرف 

» سرمایه دار بودن به معنای داشتن، نه فقط یک موقعیت صرفًا فردی؛ بلکه موقعیت اجتماعی در 
تولید است. سرمایه، یک محصول دسته جمعی است و می تواند فقط به واسطه ی فعالیت جمع انبوهی 
از اعضای جامعه و در تحلیل نهایی، فقط به فعالیت دسته جمعی اعضای آن به حرکت در می آید. پس؛ 

سرمایه نه یک قدرت فردی؛ بلکه یک قدرت اجتماعی است.« 
                                                                                                    مانیفست کمونیست

تریبون »نه« به وضعیت موجود

ماهنامه
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 ځوانان او په افغانستان کې د جګړې طبقاتي ماهیت

چرا باید از سرمایه داری فراتر رفت؟
از نقد کل یک  وقتی که سخن 
همواره  آید  می  میان  به  پدیده 
برو  رو  مشکل  با  مخاطب  ذهن 
می شود. علتش هم واضح است، 
چون انسان ها در یک برهه ای 
ای  محدوده  و  تاریخ  از  خاصی 
خاص ازجغرافیای زمین زندگی 
ها  محدودیت  واین  کنند  می 
ها،  محرومیت  و  موانع  ودیگر 
به  باید  آنچانچه  را  ها  انسان 

استعداد و توانایی هایشان دست 
آگاهی  و  ساخته  محروم  یابند، 
شانرا نیز فقط آگاهی تشکیل می 
دهد که طبقات حاکم و فرهنگ 
مجراهای  از  برایشان  حاکم 
رسمی،  آموزش  چون  مختلف 
مذهب و مطبوعات که همه آنها 
به شکلی از اشکال مبلغ و مروج 
هستند،  جامعه  در  حاکم  نظم 
ازینرو،  دهند.  می  تشکیل 

صحبت از تغییر بنیادی نظام ها 
و  آگاهی  به  سیستم،  کل  ونقد 
خصوصا به آ گاهی طبقاتی نیاز 
دارد که تا با فهم تضاد و منافع 
تاریخ  ای  گذشته  و  جامعه  در 
جوامع بشری و تحلیل مناسبات 
توان  می  جامعه،  حاضر  و  حی 
کل  نقد  ای  ریشه  و  اهمیت  به 
آنرا  و  برد  پی  دیکال  را  نقد  یا 

فهمید.

چگونه مارکس، مارکسیست شد

صفحه  7

دختران فریاد بزنند!

صفحه  9

بریدن از کهنه گرایی، 
دگم اندیشی و قوم گرایی

صفحه  6 صفحه  3

نگاهی به مفهوم چپ در ادبیات سیاسی افغانستان

برای ریشه یابی واژگان چپ و راست  ناچار باید در 
گذر زمان سیر نموده و به اروپای عصر لویی شانزه 
ملی  مجمع  در  هر طرح  موافقین  که  بر گشت  هم 
طرح  آن  مخالفین  و  راست  سمت  کرسی های  در 
در کرسی های سمت چپ می نشستند، آن هم در 

فرکسیون داخل یک نظام  سیاسی- طبقاتی.
و  معنا  راست  و  چپ  نمادین  اصطالح  آنزمان  در 
دیگر  از هم  و  داشت  دقیق  و  روشن  مفهوم خاص، 

تفکیک پذیر بودند. 
به سنت شکنی  رنسانس هر گونه گرایش  در دوره 
برداشت  این  که  گرفت  خود  به  روی  چپ  مفهوم 
آن هایی  به  بیشتر   داشت. چپ  لیبرالیزم  در  ریشه 
اطالق می گردید که از تاخت و تازهای انقالب فرانسه 

علیه نهاد های پادشاهی دفاع می کردند.       
کلیسا  سیاسی  سلطه  به  واکنش  در  چپ  پیشینه 

در  قرون وسطی  اواخر  در  آن  گیری های  تصمیم  و 
امور  در  علیه دخالت مذهب  و  آمده  وجود  به  اروپا 
قوانین  با  مخالفت  در  دیگر  از سوی  و  بود  سیاسی 
جزایی غیر انسانی کلیسا مانند زنده سوزاندن انسان، 
زنده  چشم،  کردن  کور  بریدن،  پا  و  دست  اعدام، 
مدنی  جامعه  روش  و  شرایط  با  و...که  گورکردن  به 

بورژوازی سازگاری نداشتتند، فعالیت می کردند.
در قرن نزدهم چپ روی مساوی شد با پذیرش قدرت 
دولتی و میهن پرستی و دفاع از مالکیت خصوصی. 
در قرن بیست پس از جنگ جهانی نخست اصطالح 
کار  محافظه  راست  و  تندرو  راست  به  هم  راست 
منشعب گردید، همچنان اصطالح چپ دچار تغییر 
گردید. بورژوا ناسیونالیزم، بورژوا فاشیزم موسیلینی 
در ایتالیا، نازیزم)فاشیزم(هیتلر در آلمان که خود را 

چپ می نامیدند.
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ایجاد جبهه آزادی خواهی نه به طالبان



  ادامه سخن نخست

های اصلی این کشمکش به گونه ای در آن دوره ها هم 
دارای نقش های اساسی بودند. 

غرب و مشخصا امریکا پس از حادثه ی خونین یازدهم 
سپتامبر به طوری جدی متوجه این مساله شد که دیگر 
اسالم سیاسی آن نیروی حاشیه یی و فقط ابزار غرب در 
جنگ سرد بر ضد شوروی و سد جنبش های انقالبی و 
چپ نیست، بلکه در این دوره اسالم سیاسی و گروهای 
تروریستی یک »پایگاه واحد و یک سازمان هرمی ندارند، 
بل به حرکت بین المللی متشکل از سلولها، سازمان ها 
و شبکه ها و محافلی به هم بافته تبدل شده اند« که از 
حاشیه ی این جدال به متن آمده اند و از سرمایه داری 
کشورهای منطقه و امپریالیسم غرب و امریکا خواهان 
در  امریکا  بمباردمان  و  لشکرکشی  استند.  سهم جدی 
منطقه  در  از جمله  دیگری  مناطق  و  افغانستان  عراق، 
خاورمیانه و شاخ افریقااز همان ابتدا نه آن گونه ای که 
طریق  از  آنجا  و  اینجا  جنگ  این  مطلوبیت  توجیه  در 
رسانه ها تاکید می کردند، بر ضد تروریسم و براندازی 
بلکه  جهان،  و  منطقه  در  تروریستی  های  گروه  کامل 
و  جنبش  این  کردن  آرام  و  رام  سر  بر  بیشتر  مساله 
جنایتکارانه ی  و  تروریستی  اعمال  برای  قلمرو  تعیین 
از همین رهگذر هم است که در  بود.  شان در منطقه 
توافق امریکا با طالبان در قطر، آنچه که بیشتر هم و غم 
خلیل زاد و قدرت حاکمه در امریکا را می سازد، مصون 
بر  تروریستی  های  گروه  نکردن  حمله  و  منافع  ماندن 
نیروهای امریکایی و ناتو بود؛ که تا این جای کار فرایند 
را به سود منافع استراتژیک شان و نیازهای ضروری ای 

که در این جدال داشتند مدیریت کردند. 
آه و اسف های از این دست که چرا امریکا بعد از بیست 
سال کشمکش، و با وجود هزینه کردن میلیاردها دالر 
از سربازان و شهروندان  بیشماری  قربانی های  و دادن 
و  تروریستی  با گروه های  افغانستان  بی دفاع و محروم 
تا سرحد تسلیمی  و  به دور میز مذاکره نشست  جانی 
از  بیشتر  نمود،  کرنش  گروها  این  به  نظام  و  قدرت 
ضرورت آغاز این جنگ به دست می آید نه از مطلوبیت 
یاری  بر شراکت و  ناسیونالیستی دال  آن. تحلیل های 
نظامی  قدرت  شکست  نمیدانم  و  پاکستان  با  امریکا 
امریکا از چند موتر سایکل سوار و خزعبالت وشطحیات 
های  تحلیل  بیشتر  همه  و  همه  دست  این  از  دیگری 
متکی بر مطلوبیت این جنگ است؛ که شالوده ی آن هم 
از سوی امریکا و غرب از طریق غول های رسانه ای در 

اذهان و افکار عامه تزریق می گردد. 
امریکا تا هنگامی که از تأمین منافع اش در افغانستان 
و در کل خاورمیانه، با توجه به صف بندی های جدید 
سر شکل  بر  منطقه ای  ظهور  نو  های  قدرت  و  جهانی 
دادن به آینده ی سیاسی- اقتصادی این قلمرو، مطمئن 
نگردد به هیچ صورت یکبارگی و به ساد گی پتو تکانده 
و رخت سفر نمی بندد؛ طالبان و گروهای تروریستی از 
همان آوان تأسیس شان نقش تثبیت کننده ی هژمونی 
قدرت امریکا را به عنوان یگانه ابر قدرت جهانی داشتند 
تایید  باز هم  برسند  توافقی که  با هر  فرجام هم  در  و 
مارکس  دقیق  قول  به  اما  هستند.  نقش  این  کننده ی 
در هر جنگی تعیین کننده تنها دو طرف جنگ نیست؛ 
»انقالب یک طرف آن است.« یعنی نه گفتن آحاد مردم 
اساسی  بخشی  موجود  وضع  کل  از  رهایی  جنگ،  به 
یازده  پسا  جنگ  است.  جنگی  هر  کننده ی  تعیین  و 
سپامبر امریکا- ناتو در افغانستان دقیقا »جنگ قدرت 
با  امریکا  رابطه  تعریف  و  آرایش  »تجدید  برای  است« 
اسالم سیاسی برای ساختن یک نقطه تعادل جدید« در 
جهت رویارویی با قدرت های نو ظهور منطقه در آینده، 
نه حذف و زدودن طالبان و کل گروه های تروریستی در 
منطقه و جهان. پس این جدال و به تبع آن توافق طرف 
های درگیر در هر شکل و شمایلی آن نه تنها که به نفع 
مردم افغانستان نیست بلکه بیش از پیش جنگ، فقر، 
بیکاری و همه ی ابعاد خشونت را در قد و قامت دیگری 

بر مردم تحمیل خواهد کرد. 
در این برهه ی حساس نباید یکی را بر دیگری ترجیح 
تشکل  که  است  رسیده  فرا  آن  فرصت  فقط  بلکه  داد، 
های برابری طلب، نیروهای مترقی و آحاد مردم که به 
وضعیت موجود اعتراض دارند، سوای منافع جناح های 
درگیر و بدون تمکین به هر تک این ها)امریکا، طالبان 
مناسبات  از  دور  به  را  خود  الترنانیف  موجود(  نظام  و 
بدون دخالت  نگذارند که  و  بردگی مزدی شکل دهند 
مستقیم طبقات فرودست، ساختار خونبار و غیرانسانی 
جغرافیایی  این  مردم  بر  رسمی  و  اسم  هر  با  دیگری 

سیاسی تسلط یابد.  
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  طارق پیکار 
طبقاتی  مبارزات  تاریِخ  انتقادی  بررسی  و  مطالعه 
واپسگرایانه  انگیزه های تحوالت  و  جهت درک علل 
و ارتجاعی در مقیاس جهانی، برای مبارزان راِه رهایی 
از  استبداد،  و  استثمار  چنگ  از  زحمتکش  انسان 

اهمیت بزرگی برخوردار است.
تبلیغات  جلو  تا  میرساند  یاری  را  ما  بررسی  چنین 
امپریالیزم را علیه جهانبینی پیشرو عصِر ما بگیریم؛ 
تبلیغاتی که با دستاویز ساختِن تجربه های منفی و 
ناکاِم "سوسیالیزم دولتی" یا به قوِل دگر، )سوسیال- 
سرمایه داری دولتی(، "سوسیالیزم را یک امِر ناممکن 
بی  تخیلی  را  از طبقات  رها  به جامعه ی  و رسیدن 

بُنیاد" وانمود میسازد.
بر بُنیاد چنین بررسی و کاربُرد نقاِد جهانبینی علمی، 
برنامه  سیاسی،  های  اشتباه  و  ها  انحراف  شود  می 
یی، سازمانی و ایدیالوژیِک "سوسیال- سرمایه داری 

دولتی" را افشا نمود. 
تکوین آگاهی سیاسی- طبقاتی یک مسآله ی ِصرف 
دانشمندان  و  ها  تیوریسن  تنها  که  نیست  تیوریک 
در  بلکه  نمایند،  حاصل  دسترسی  آن  به  میتوانند 
اساس و پیش از هر چیز، مسآله ی عملی یا پراتیک 
علیه  مستمر  مبارزه ی  از طریق  که  است  اجتماعی 
به  داری  نظام سرمایه  ویژه  به  طبقاتی،  مظالم  تمام 
دست می آید و دانش پیشرو و انقالبی عصر، خود نیز 

محصول پراتیک می باشد.
نقادانه و  تحلیل  با  و  استدالل  با داشتن چنین  پس 
شرایط  و  مناسبات  های  تفاوت  و  ها  ویژگی  علمی 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  خاص  و  عینی 
و  انسجام  رونِد  میشود  که  است،  مختلف  کشورهای 
سازماندهی هسته های در حال تکویِن جنبش چپ 

بنیادی را از کژروی های فاجعه آفرین رهانید.
شدن  متمرکز  امروز،  جهاِن  مقیاس  در  جانبی،  از 
سرمایه در کنسرن های چند ملتی و یورِش بی سابقه 
و تجاوزکارانه ی آن ها بر هستی مادی و معنوی خلق 
این  مبارزان جنبش چپ  به  های زحمتکش جهان، 
امکان را فراهم ساخته، تا آن را به مثابه ی یکی از 
زمینه های معاصِر اجتماعی در راستای رشد و ژرف 
نگرِی آگاهی سیاسی- طبقاتی و کاربُرد شیوه های 
شامِل  واقعی،  مبارزان  سازماندهی  و  بسیج  و  نوین 
"پروسه ی طوالنی و قانونمند دگرگونی های بنیادی 

اجتماعی" بسازند.
سرمایه داری طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران 
دربرگیرنده ی  که  را  انحطاط خویش  مراحل  حاضر 
نماید.  می  باشد، سپری  می  گون  گونه  های  بُحران 
درجه ی رشد و تکامل جوامع سرمایه داری متناسب 
با اوجگیری تضادهایش بوده، یعنی هر دو به حد اکثر 

و درجه ی نهایی خود رسیده اند.
جهان معاصِر سرمایه داری را، امروز بیشتر از هر زمان 
که زاییده  دیگر بحراِن "اضافه تولید مطلق سرمایه" 
تهدید  باشد،  می  سرمایه  "رکود"  و  "تورم"  آن  ی 
عینی،  های  واقعیت  از  یکی  خود  این  که  کند،  می 
انکارناپذیر و عالج ناپذیر عصر بوده، جهان سرمایه و 
به خصوص کشورهای بزرگ سرمایه داری را با پرابلم 

های حیاتی مواجه ساخته است.
دکترین نظام سرمایه داری جهت کاهش بحران های 
از  برونرفت  هدف  به  و  متروپول  جوامع  در  دامنگیر 
اند،  نموده  اختیار  را  هایی  شیوه  و  ها  تاکتیک  آن 
اوضاع  نتیجه و دستاورد آن جز بحرانی ساختن  که 
فاشیزم،  ی  توسعه  و  ایجاد  اشکال  در  جهان  تمام 
نژادی،  تبعیض  گسیخته،  لجام  دیکتاتوری  تروریزم، 
و  پیرامونی  کشورهای  در  داخلی  ُکن  تباه  جنگهای 
چیِز  انسانی،  آزادیهای  و  حقوق  ترین  ابتدایی  نقض 

دیگری نمی باشد.
نظام  ذاتی  تنگناهای  و  ها  بحران  تضادها،  تکامل 
سرمایه داری، این نظام را در چنان شرایطی قرار داده 
است، که دیگر هیچ امکانی برای پنهان کردن خصلت 

ارتجاعی و درنده خویی آن باقی نمانده است.
در دوران کنونی کشورهای امپریالیستی جهت گریز از 
بحران های ذاتی اش از یک سو و تاراج هستی مادی 
و معنوی بشریت از سوی دیگر، شکل "پساُمدرن" را 
"صندوق  جهانی"،  "بانک  مانند  بنیادهایی  وجود  در 
. . به  و.  بین المللی پول"، "سازمان جهانی تجارت" 

خود گرفته است.
جهانی  جون  مفاهیمی  در  جز  پسامدرن"  "استعمار 
کردن فقر، فالکت، بحران و هم "قتل عام اقتصادی" 
باشنده گان کشورهای اطراف سرمایه، در چیز دیگری 

نمیگنجد.
نمونه های تاریخی "تحوالتی" که مبارزه ی طبقاتی 
در جهان شاهد آن بوده، گواِه آن است، که استعمار 

و امپریالیزم در داخل مناطق و کشورهایی که آن را 
نهادهای معامله گر و  اقشار و  به  اشغال می نمایند، 
را  ارتجاعی که حیثیت دالالن سرنوشت ستمکشان 
دارند، ضرورت داشته و متکی بر آن ها و از طریق آن 
ها شعارهای تحمیق کننده و برنامه های استعماری 

خود را عملی می نمایند.
به  سرمایه  اطراف  جوامع  در  که  ارتجاعیی  نهادهای 
اشکال و نام های گوناگون ایجاد و تمویل می گردند، 
طبقاتی  تاریخی  منافع  حفظ  اساسی  وظیفه  صرف 

ستمگران را عهده دار می باشند.
کاربُرد مفاهیمی چون حفظ منافع ملی، دموکراسی 
به  ها،  آن  ی  شده  تدوین  های  برنامه  در   .  .  . و 
منافع  تامین  و  ستم   زیِر  گان  باشنده  اغوای  هدف 
های  دولت  طبقاتی"  باالخر  و  سیاسی  "اقتصادی- 
داخل  در  حاکم  ارتجاع  و  داری  سرمایه  استعماری 

میباشد.
ُکلی  مفهوم  یک  منحیث  کشور،  یک  ملی  منافع 
مجموعه یی از عناصریست، که مهم ترین و حیاتی 
این  و  میدهد  تشکیل  را  کشور  های  احتیاج  ترین 

عناصر عبارت اند از:
ارضی،  تمامیت  سیاسی،  استقالل  موجودیت،  حفظ 
و  گانی  همه  رفاه  ملی،  حاکمیت  نظامی،  امنیت 

استقالل اقتصادی.
با تاسف و به صراحت باید گفت، که تامین منافع ملی 
و  نفوذ  زیر  کشورهای  در  کنونی  شرایط  در  مذکور، 
سلطه ی سرمایه داری جهانی که به شکل مستقیم یا 
غیِرمستقیم باِر ُکشنده ی"استعماِر پساُمدرن" و سایر 
اشکال خشن استثمار را به دوش می کشند، با منافع 
قرار می  و تضاد  امپریالیستی در مغایرت  کشورهای 
گیرد و این خود یکی از ویژه گی های روشن نظام 
های سیاسی است که تحت شعاع نظم نوین جهانی، 
رفتاری  و  ساختاری  لحاظ  از  که  گردند؛  می  ایجاد 
سراپا تاثیرپذیر و بیان کننده ی واضح "منافع ملی"، 
امپریالیزم  ی  سودجویانه  شوم  اهداف  و  استراتیژی 

میباشند، نی منافع ملی کشورهای شان!
منحیث  ارتجاعی  های  گروه  و  نهادها  چنان،  هم 
موظف  داری  سرمایه  نظام  گران  توجیه  و  ثناگویان 
اند، تا بر ضد رونِد انسجام و تشکل هسته ها، نهادها 
سرگیری  از  جهت  که  پیشرو  و  انقالبی  نیروهای  و 
بلند می  یا تشدید مبارزه ی طبقات زحمتکش سر 
نمایند، وسایل سرکوب، فشار و خفه کردن شان را با 
تمام امکان های دست داشته، به نفع دنیای چپاولگر 
سرمایه و متحدان ارتجاعی آن فراهم سازند و یکه تاز 
شدن امپریالیزم را پایان تاریخ و شکست جهان بینی 

علمی زحمتکشان اعالن نمایند.
کشورهای  در  ارتجاعی  حاکم  نیروهای  همین 
پیرامونی اند، که "منافع ملی" را فدای منافع "سرمایه 
ی فراملتی"، شرکت های غارتگر خصوصی و استعمار 
و  نهادها  ی  مثابه  به  را  شان  نقش  ساخته،  جهانی 
اقتصادی  نظام  سیاسی،  روساختی  های  سازمان 
ساختن  طوالنی  برای  آن،  متحد  ارتجاع  و  سرمایه 
"بربریِت ُمدرن"  و  فقِر جهانی شده  مرحله ی ستم، 

به راحتی ایفا می نمایند.
جهان  در  موجود  جوامع  ُکلیه  که  دانست،  باید 
امروزی، جوامع طبقاتی هستند و دارنده گان وسایل 
آگاهی طبقاتِی  اشاعه ی  از  تولید در جوامع مذکور 

انسان زحمتکش همواره در هراس اند و با تمام نیرو 
تالش می ورزند تا به ترویج شیوه ی تفکر، فرهنگ، 
ارزش  و  ها  )نورم  همانا  که  رسوم خود،  و  ها  عادت 
های طبقات حاکم( می باشد، بپردازند و آن ها را بر 

فرودستان تحمیل نمایند.
اما، تاریخ سیاسی و اجتماعی جامعه ی سرمایه داری 
مملو از مقاومت و مبارزه ی طبقاتی نیروهای مترقی 
گرایش  که  امری  است،  آزاد  ی  جامعه  تحقق  برای 
بورژوایی  ی  جامعه  مادی  شرایط  و  مولد  نیروهای 

خواستار آن است.
انقالب  سازماندهِی  و  اندازی  راه  باید  اساس،  بدین 
اجتماعی، استوار بر اصِل مبارزه ی سیاسی- طبقاتی، 
در اشکال گونه گون آن در دستور کاِر نهادهای چپ 
قرار گیرد، تا به وسیله ی آن پیش زمینه های رهایی 

بشریت از ستِم طبقاتی فراهم گردند.
یی-  اندیشه  نوسازی  و  انسجام  رونِد  این،  بر  بنا 
از  یکی  کنونی  شرایط  در  چپ  جنبش  ساختاری 
منافع  مدافع  نیروهای  وظایف  ناپذیرترین  تاخیر 
فرودستان را در راستای ادامه ی پی گیِر مبارزه ی 

که  اجتماعی  مناسبات  بنیادی  دگرگونی  و  سیاسی 
استوار بر بینِش طبقاتی از پیوندهای اجتماعی باشد 
و مساله ی مالکیت بر وسایل تولید را منحیث بنیادی 
های  فورماسیون  تمام  در  اقتصادی  ی  مساله  ترین 

اجتماعی- اقتصادی مطرح کند، تشکیل میدهد.
اساسگزاری  با  و  کنونی  شرایط  درِک  و  تحلیل  با 
"پروسه ی انسجام و نوسازی اندیشه یی- ساختاری 
و  طبقاتی  آگاهی  اشاعه ی  طریق  از  جنبش چپ"، 
سازمان  و  نقاد  علمی-  شکِل  به  طبقاتی  ی  مبارزه 
یافته ی آن، می توان رونِد تاریخی گذار از جامعه ی 
طبقاتی به جامعه ی بدون طبقات را تکوین بخشید.

بدین اساس میتوان در مقیاس کشور ما به این نتیجه 
رسید، که برای نیروها، نهادها، سازمان ها و شخصیت 
یا خارج زندگی می کنند  هایی که چه در داخل و 
که  هایی  و هسته  مبارزان  منحیث  که  اند  مدعی  و 
تنها دو  دارند،  را دوست  و مردم شان  "منافع ملی" 
یا  داشت:  نخواهد  وجود  راهی  و  چیزی  بیشتر  راه، 
ی  مبارزه  ی  عرصه  در  جدید  واقعیتهای  با  را  خود 
سیاسی- طبقاتی، یعنی تغییرهای کیفی در سیاست 
ها، تدابیر و عملکردهای اجتماعی به منظور انسجام و 
سازماندهی نیروهای انقالبی و زحمتکشان در مقیاس 
جهانی مطابقت دهند و یا، منحیث نیروهای سست 
عنصر و تسلیم طلب و . . . در تصورها و خیالپردازی 
یی،  قبیله  یی،  فرقه  ناسیونالیستی،  "ارتجاعی،  های 
مذهبی و . . ." خود محبوس مانده، به ُکلی از نیازهای 
مبارزه ی طبقاتی در عصر حاضر ُدور افتاده، در نهایت 
امر تبدیل به پدیده یی بیگانه با تحول ها و واقعیت 

های زنده ی دوران می گردند.
در اخیر، نباید فراموش کرد، که هیچ جنبش انقالبی 
ساختارها  به  نسبت  طبقاتی  آگاهی  فراگیری  بدون 
و  را شکل  ما  دوران  داری  که سرمایه  دینامیزمی  و 
امپریالیزم و دستگاه  با  آرایش می دهند، نمی تواند 
های ارتجاعی وابسته به آن مبارزه ی عملی نموده، 
نظام جهانی سرمایه داری را به مصاف تاریخی بکشاند 
از استثمار  و راه را به سوی پاگیری جامعه ی فارغ 

باز کند!

  کدام منافع، ملی یا طبقاتی؟
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نگاهی به مفهوم چپ در  ادبیات سیاسی افغانستان

طور مقدمه بایدگفت واژه ها،اصطالحات، جمالت، کلمات 
می باشند  اجتماعی  قراردادهای  همه  فلسفی  مقوالت  و 
که مفاهیم خاص را در قید زمان و مکان افاده می کنند و 
در اثر کثرت استعمال عام و فراگیر می گردند. این واژها، 
تحول پذیر  زمان  هر  بوده  نسبی  مقوالت  و  اصطالحات 
و  مفاهیم  همچنان   هستند.  تغییر  و  بازنگری  قابل  و 
برداشت از این قراردادهای اجتماعی بر مبنا قوانین تضاد 

مطلق بوده نمی توانند.
واژه چپ و راست

برای ریشه یابی واژگان چپ و راست  ناچار باید در گذر 
بر  هم  شانزه  لویی  عصر  اروپای  به  و  نموده  سیر  زمان 
گشت که موافقین هر طرح در مجمع ملی در کرسی های 
سمت راست و مخالفین آن طرح در کرسی های سمت 
چپ می نشستند، آن هم در فرکسیون داخل یک نظام  

سیاسی- طبقاتی.
در آنزمان اصطالح نمادین چپ و راست معنا و مفهوم 
خاص، روشن و دقیق داشت و از هم دیگر تفکیک پذیر 

بودند. 
شکنی  سنت  به  گرایش  گونه  هر  رنسانس  دوره  در 
مفهوم چپ روی به خود گرفت که این برداشت ریشه 
اطالق  آن هایی  به  بیشتر   چپ  داشت.  لیبرالیزم  در 
می گردید که از تاخت و تازهای انقالب فرانسه علیه نهاد 

های پادشاهی دفاع می کردند.       
و  کلیسا  سیاسی  سلطه  به  واکنش  در  چپ  پیشینه 
اروپا  در  وسطی  قرون  اواخر  در  آن  گیری های  تصمیم 
سیاسی  امور  در  مذهب  دخالت  علیه  و  آمده  وجود  به 
غیر  جزایی  قوانین  با  مخالفت  در  دیگر  سوی  از  و  بود 
اعدام، دست  انسان،  انسانی کلیسا مانند زنده سوزاندن 
و... گورکردن  به  زنده  چشم،  کردن  کور  بریدن،  پا  و 

سازگاری  بورژوازی  مدنی  جامعه  روش  و  شرایط  با  که 
نداشتتند، فعالیت می کردند.

در قرن نزدهم چپ روی مساوی شد با پذیرش قدرت 
خصوصی.  مالکیت  از  دفاع  و  پرستی  میهن  و  دولتی 
اصطالح  نخست  جهانی  جنگ  از  پس  بیست  قرن  در 
کار  محافظه  راست  و  تندرو  راست  به  هم  راست 
تغییر  دچار  چپ  اصطالح  همچنان  گردید،  منشعب 
بورژوا فاشیزم موسیلینی در  ناسیونالیزم،  بورژوا  گردید. 
را چپ  خود  که  آلمان  در  نازیزم)فاشیزم(هیتلر  ایتالیا، 

می نامیدند.
این  لنین  رهبری  به  بلشویک ها  توسط  اکتوبر  انقالب 
معیارها و مفاهیم گذشته را به طور کامل تغییر داده و 

معیارها و مفاهیم جدید جاگزین آن گردید.
از مفهوم  راست چنان  و  واژگان چپ  استالین  در دوره 
و  تندروی  میان  تفاوت  که  کردند  عدول  خود  اصلی 
محافظه کاری، موافق و مخالف و انقالبی و ارتجاعی به 
طور کامل از میان رفت و مرز روشن میان آن ها ناپدید 
گشت، حتا کار به جایی رسید که جهت برچسب زدن، به 
انزوا قرار دادن، سرکوب،  تبعید و هرگونه مخالفت های 
می گرفت.  قرار  استعمال  مورد  سیاسی  و  شخصی 
بلشویک های زیادی زیر نام راست تبعید گردیدند و دیگر 
چیزی جز یک مفهوم مبهم و گنگ از اصطالحات چپ 
و راست باقی نماند.                                                               

رژیم های توتالیتِر بسیاری در جهان استند که  باوجود 
های  با کشور  عملکرد  نظر  از  اصطالح چپ  از  استفاده 

توتالیتر راست هیچ گونه تفاوتی ندارند.
بعد از جنگ دوم جهانی اصطالح چپ و راست  از  اروپا 
و کشورهای  افریقایی گردید  و  آسیایی  وارد کشورهای 
زیادی به وجود آمدند که عناصر چپ نما در آمیزش با 
عناصر راست قرار گرفتند.                                                                           
ارتجاعی  تز  و  خروشچف  ریوزیزنزم  طلبی  تجدید  با 
مبارزه  و  آمیز  راه رشد غیر سرمایداری، گذار مسالمت 
پارلمانی که برای کشورهای کمتر رشد یافته پیرامونی 
ماهیت  تغیر  اصطالح  این  دیگر  بار  می گردید  سفارش 
یافته و از مفهوم لنینی تهی گردید. این انحراف ریشه در 
واقعیت مادی جامعه شوروی داشت. هنوز تولید کاالیی 
از میان نرفته  و خرده مالکی در شوروی به طور کامل 
بود. از جهت مادی و ذهنی زمینه برگشت شیوه تولید 
سرمایداری و تکامل به امپریالیزم فراهم گردید. چون تا 
زمانی که تولید کاالیی و خرده مالکی موجود باشد باز 
گشت به سرمایه داری حتا بعد از انقالب سوسیالیستی 
در  که  است  موضوعی  همان  این  است،   حتمی  هم 

جریانات بورژوادموکراتیک نادیده گرفته می شود.                                                           
ماوتسه دون چپ  نیز جناح   فرهنگی چین  انقالب  در 
نه  تفاوت  می شدند.  شمرده  راست  لیوشاوچی  جناح  و 
بر پایه مناسبات اجتماعی، بلکه به طور کامل سلیقه ای 
را که  نوین چین هدفی  بورژوا دموکراتیک  انقالب  بود. 
دنبال می کرد رشد و تکامل بورژوازی خودی، جزیی از 
کلیت نظام بورژوازی زیر نام بورژوازی ملی و مترقی بود. 
امر حتمی است که بورژوازی  کوچک )ملی و مترقی( 
ارزش  ربودن  با  کاالیی  تولید  روند  و  تکامل  پروسه  در 
اضافی از کار مادیت یافته طبقه کارگر در پروسه انباشت 
به  و  گردیده  بزرگتر  و  بزرگ  سرمایه  متداوم  تراکم  و 
امپریالیزم می انجامد، تاثیر این عنصر مادی یعنی تولید 
رقم  را  طبقاتی  مناسبات  خصوصی  مالکیت  و  کاالیی 
میزند و بر تداوم و بقای شیوه تولید سرمایه داری می 

افزاید، چنان که این مساله در عمل دیده  شد.
جنبش مشروطه                                                                                   

از آن جا که ماهیت و پایه طبقاتی جنبش های مشروطه 
در  جنبش ها  این  مبنا  همین  بر  باشد.  می  بورژوایی 
ردیف جنبش های بورژوا دموکراتیک به حساب می آیند. 
خاستگاه جنبش  مشروطه خواهی کشور انگلستان بوده و 
نظام سلطنتی تشکیل  را  حفظ  اهداف جنبش مذکور 
مشروطه  جنبش های  مورد  در  چپ  اصطالح  و  می داد 

استعمال نمی گردد.   
مشروطه و مشروطه خواهی در آوان قرن بیست و تقابل 
اقمار  به  جهان  تقسیم  سر  بر  امپریالیستی  کشورهای 
اله خان وارد  امارت حبیب  کشورهای صنعتی در دوره 
عرصه سیاسی افغانستان گردید که قربانیان زیادی نیز 
از منورین جامعه گرفت. مشروطه دوم با وجودی که در 
از مشروطه خواهان  تعدادی  و  بود  اول  تداوم مشروطه 
دوره امیر حبیب اله خان در آن نقش کلیدی داشتند، 
تسلط  از  طلبی  استقالل  دوره  این  در  که  آنجا  از  اما 
امپراطوری انگلیس نقطه عطف بود مشروطه دوم با این 
نام شکل گرفت. مشروطه خواهان دوم در دوره سلطنت 
محمد نادر شاه و صدارت محمد هاشم خان مورد اتهام 
قرار گرفتند و شایعات و اتهاماتی مبنی بر چپ روی آن ها 
زندانی  سرکوب،  به  منجر  ادامه  در  که  گردید  مطرح 

کردن و اعدام برخی از آن ها گردید.
تز ارتجاعی کودتا بدیلی برای انقال ب                                                                       
عدم کارایی تز خروشچف در عمل موجب گردید که با 
به قدرت رسیدن برژنیف تز ارتجاعی دیگری جاگزین آن 
گردد با این محتوا»اگر گرفتن قدرت سیاسی از طریق 
مسالمت آمیز امکان پذیر نباشد می توان دولت را توسط 
ارتش بر انداخت. این تز ارتجاعی زمینه مداخله آشکار 
 ۲۶ کودتای  و  ساخت  مساعد  را  افغانستان  در  شوروی 
سرطان سال 1۳۵۲ هجری خورشیدی با رهبری سردار 
هجری   1۳۵۷ سال  ۷ثور  کودتای  و  داودخان  محمد 

مبنا  همین  از  نیز  خلق  دموکراتیک  حزب  خورشیدی 
نظامی  ای  کودتاه  این  متاسفانه  که  بودند  گرفته  شکل 
منجر به تجاوز آشکار و جنایات ضد بشری زیر نام چپ 
روی و چپ اندیشی در افغانستان گردید.                                                                                         
همواره  چپ  اصطالح  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
مسیر پر تالطمی را پیموده و موارد استعمال متفاوت به 
خود گرفته است. چپ میانه رو، چپ تندرو، چپ لیبرال، 
چپ مدرن، چپ سنتی، چپ اصولگرا، چپ سکوالر و... 

معاصر  سیاسی  ادبیات  در  چپگرایی  و  چپ  اصطالح 
سوسیال  دموکراسی،  سوسیال  معنای  به  معموال  غرب 
در  و  می رود  کار  به  انارشیزم  اشکال  و  ناسیونالیزم 
ادبیات  در  می شود.  استفاده  راستگرایی  و  راست  مقابل 
متضاد  قطب  دو  بین  تضاد  که  مارکس  سوسیالیستی 
یک پدیده و یک نظام طبقاتی مدنظر است و در اقتصاد 
سیاسی که زیر بنای مبارزات سیاسی و تفکرات فلسفی 
می باشد واژه چپ مورد استعمال قرار نگرفته است.                                                                                               

چپ در افغانستان
اصطالح چپ در دهه چهل )1۳4۳(هجری خورشیدی 
سیاسی  عرصه  وارد  خلق  دموکراتیک  حزب  ایجاد  با 
جنبش  آن  از  پیش  گردید،  افغانستان  اجتماعی   و 
بر  نه  چپ  مفهوم  و  مشروطه خواهی  و  بود  مشروطه 
روبنایی  پایه  بر  نه  و  است  مادی)اقتصادی(استوار  پایه 

اجتماعی.
در باره استعمال این واژه نه در تشکالت سیاسی  نه در 
واقعیت  پایه  بر  علمی  و  روشن  دید  گونه  هیچ  جامعه  
های عینی اجتماعی و مناسبات  طبقاتی وجود نداشته 
بلکه در  تنها در تشکالت سیاسی  نه  این مشکل  است. 
ناروشن  ایجاد سر درگمی کرده و دید  نیز  کل جامعه  
را به وجود آورده که موجب عدم تفکیک میان عناصر 
انقالبی و ارتجاعی گردیده است و تفکیک میان ستمگر 
میان  از  سرمایه   و  کار  و   مظلوم  و  ظالم  و ستمکش، 

رفته است.                                                    
بر مبنای آموزه های کارل مارکس این واژه را که بر سر 
ایستاده، باید بر پا ایستاد کرد و به آن پایه مادی، علمی 
وطبقاتی باید داد و تشکالت سیاسی و جامعه را  از این  

عدم تفکیک و سردرگمی رهانید.
یافته  زوال  جامعه  درون  از  که  بروژوازی  نوین  »جامعه 
فیودال برون آمده تضاد طبقاتی را از میان نبرده است؛ 
و  ستم  و  جور  نوین  شرایط  و  نوین  طبقات  تنها  بلکه 
بود ساخته  کهنه  آنچه  جانشین  را  مبارزه  نوین  اشکال 

است.«
پای  سرمایه داری  جامعه  در  مارکس  تحلیل  اساس  بر 
تضاد منافع مادی دو طبقه اجتماعی در میان است که 
در تقابل هم قرار دارند: طبقه کارگر و سرمایه دار، پس 
آنچه را باید در نظر داشت تامین منافع  دو طبقه موجود 
اجتماعی متخاضم در نظام اقتصادی کنونی می باشد که 

چپ و راست را بر این پایه باید از همدیگر تفکیک کرد. 
منافع  ترفند  هر  و  شیوه  هر  به  کی  هر  اصل  این  روی 
استثماری غارتگراته سرمایه  را تامین می کند راست و 
هر کی در راستای تامین منافع طبقه کارگر حرکت کند 

چپ محسوب می گردد.
مفهوم سوسیالیزم علمی و کمونیزم

چیز  تحلیل  آخرین  در  کمونیزم  و  علمی  سوسیالیزم 
دیگری نیست جز حل یک تضاد)تضاد بین کار اجتماعی 
و مالکیت خصوصی(حل این تضاد بدون سلب مالکیت 
تشکالت  قاعده  بنابراین  نیست.  میسر  کننده  سلب  از 
سلب  از  مالکیت  سلب  شان  برنامه  درصدر  که  سیاسی 
کننده وجود نداشته باشد به هیچ روی سوسیالیستی و 

چپ حساب نمی گردند.
آن طور که تذکر رفت این جا پای منافع دو طبقه متضاد 
در میان است که در جدال همیشگی باهم  قرار دارند. 
طبقه کارگر با رهایی خود از یوغ ستم و استثمار سرمایه 
جامعه  برچیدن  و  مزدوری  و  بردگی  نظام  زدودن  با  و 
طبقاتی نه تنها خود؛  بلکه کل جامعه بشری را از ستم  
و استثمار نجات می دهد. اقشار دیگر جامعه نه بر اساس 
ستمکشی و فقر بلکه نسبت تامین منافع مادی هریک 
و سرمایه دار(  کارگر  اجتماعی)طبقه  موجود  دوطبقه  از 
جزیی از همان طبقه به حساب می آیند که سوسیالیزم 
و بورژا را باید بر این مبنا  تفکیک کرد. روی این اصل 
از واژه ها و  با استفاده  هر کی به هر عنوان و هر شیوه 
اصطالحات فوق طبقاتی چون دموکراتیک، خلق، توده، 
مردم و ملت منافع استثماری سرمایه را تامین می کند، 
را  نیست و آن  به سوسیالیزم علمی و کمونیزم مرتبط 

باید جزیی از کلیت نظام سرمایداری شمرد.
جنبش های بورژوادموکراتیک که ماهیت و پایه طبقاتی 
فلسفه  تضاد  قانون  مبنای   بر  می باشد  بورژوایی  آن ها 
ردیف  در  علمی  سوسیالیزم  و   دیالیکتیک  ماتریالیزم 
گونه  نمی شوند. چه  جنبش های سوسیالیستی شناخته 
و  ماهیت  که  را  دموکراتیک  برژوا  های  میتوان جنبش 
پنداشت.  سوسیالیستی  را  دارند  بورژوایی  طبقاتی  پایه 
گویا این جا قانون تضاد جهت عوض کرده است! تصور 
پایه  و  ماهیت  با  بورژوادموکراتیک  جنبش  که  این 
منافع قطب متضاد  بتواند در خدمت  بورژوایی  طبقاتی 

خویش قرار گیرد، اتوپی بیش نیست. 
عام  اصول  و  طبقاتی  جوامع  در  تضاد  قانون  بر  بنا 
های  جنبش  و  سیاسی  تشکالت  علمی  سوسیالیزم 
با هر پسوند و پیشوند که  بورژوا دموکراتیک  اجتماعی 
تامین  و  بورژوایی  آن ها   طبقاتی  پایه  و  ماهیت  باشند 
کننده منافع طبقه مربوط به خویش هستند و از این رو  
در ردیف جنبش های سوسیالیستی  به حساب نمی آیند.

 زلمی ثاقب جمال  
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 ځوانان او په افغانستان کې د جګړې طبقاتي ماهیت 
جوړوي.  راتلونکی  او  بنسټ  ټولنې  یوې  د  ځوانان   
پرمختللې ټولنې په ځوان نسل باندې پانګونه کوي او د 
هغوی د روزلو، زده کړو او استعدادونو غوړولو الرې 
رواني  د  هم  او  لري  انرژي  هم  ځوانان  کوي.  چمتو 
رول  خپل  کې  ټولنه  په  چې  لري  تیاری  بشپړ  لحاظه 

ولوبوي او خپل وړ مقام وګټي. 
د افغانستان د ټول نفوس شاوخوا اویا سلنه د ۲۲ کلونو 
څخه الندې عمر لري او په دې توګه دلته شاوخوا ۲۳ 
ملیونه  دیرویشت  دا  اما  اوسیږي.  نفوس  ځوان  ملیونه 
دی.  مخامخ  سره  کړاونو  ناوړو  ډیرو  له  نفوس  ځوان 
د  کېږي.  نه  پاملرنه  ډول  هیڅ  ورته  لخوا  حکومت  د 
د  یې  متحدین  نړیوال  او  دولت  اسالمي  افغانستان 
افغانستان د ځوانانو د هوساینې او غوره راتلونکي لپاره 
او  بهرنیانو  لري.  نه  پروګرامونه  اوږدمهاله  ډول  هیڅ 
کورنیو ګوډاګیانو یې د افغانستان اقتصادي، امنیتي او 
ټولنیز شرایط  داسې جوړ کړي دي چې ځوانان یې په 
او  مجبوریتونو  له  هغوی  د  او  نښلولي  کې  لومو  خپلو 
بیوزلي ژوند  څخه ناوړه ګټه پورته کوي. هغوی ته د 
قلم او کتاب ورکولو پرځای، ټوپک او وسله ورکوی. د 
ښوونځي او پوهنتون ته د تګ پر ځای هغوی د جګړی 
زده  پالنې  بشر  او  انسانیت  د  ته  لیږي. هغوی  ته  ډګر 
کړې پرځای د وینو تویولو، کرکې او ویجاوړولو درس 

ورکول کېږي.
په تیرو شلو کلونو کې د هیواد په زیاترو والیتونو کې 
د جګړو له کبله ښوونځي تړلي وه او هغه ماشوم چې 
په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان د اشغال څخه وروسته 
د  پرته  هغه  دی.  نالوستی  او  کلن  اوس شل  زیږیدلی، 
انصافي  بي  کډوالۍ،  لوږې،  تاوتریخوالي،  جګړې، 
او کرکې بل څه لیدلي نه دي. له دې نالوستو ځوانانو 
څخه د جګړې دواړې خواوې )حکومت او وسله وال 
مخالفین( د جګړې د سون لرګیو په توګه  ګټه اخلي. 
وي  نه  نالوستي  که  چې  پوهیږي  ټیکداران  جګړی  د 
به  هیڅکله  نو  ولري،  ژوند  مناسب  او  کار  او ځوانان 
ددې خاینو حکومتي چارواکو، جهادي مشرانو، طالب 
لپاره  د ګټو خوندي ساتلو  ډلو  او جنایتکارو  افراطیانو 

خپل ژوند نه قرباني کوي. 
د جګړې طبقاتي جوړښت: په ټوله نړۍ کې د جګړو 
او نورو اقتصادي او ټولنیزو او حتا طبیعي ناورینونو 
وي.  وګړي  بیوزلي  او  طبقات  ټیټ  ټولنې  د  قربانیان 
وګړو  طبقو  بیوزلو  او  الندینیو  د  تل  طبقه  واکمنه 
کار  د  هغوی  د  او  اچوي  پیټي  درانده  اقتصادي  باندې 
ته  ژوند  طفیلي  خپل  وسیله،  په  لوټولو  ثمرې  زیار  او 
 ۹۹ اړخه  طبقاتی  د  کې  افغانستان  په  ورکوي.  ادامه 
سلنه ځوانان چې له بیوزلۍ او بیکارۍ، رواني ستونزو 
او اعتیاد څخه کړیږي، د ټولنی ټیټو طبقو پورې تړاو 
لري. دغه ۹۹ سلنه ځوانان چی د کارګرانو، دهقانانو، 
نورو  او  کارکوونکو  دولتی  پوړو  ټیټ  ښوونکو، 
محرومو طبقو څخه استازیتوب کوي، د واکمنې طبقې 
او د سیاسي ځواک باندې برالسو قشرونو د اقتصادي او 

سیاسي ګټو قرباني دي.
د جګړې ډګرونه هم له همدي بیوزلو ځوانانو څخه ډک 
ټیټو  د  ټولنې  د  همدا  هم  قربانیان  د جګړې  او  کیږي  
طبقاتو اوالدونه او کورنۍ یې دي. هغه ځوانان چې د 
جګړې په ډګر کې په مخامخ ډول د دواړو خواو څخه 
وژل کېږي، نهه نوي سلنه یې بیوزلو طبقاتو پورې تعلق 
نیسي او هم هغه کسان چې په نامستقیم ډول په جګړه 
ایزو سیمو کې وژل کېږي، بمباریږي، چاودنو کې خپل 
اغیزو  ناوړو  د  د جګړو  یا  او  ورکوي  له السه  ژوند 
لکبله د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ ایستل کېږي، هم 
د  افغانستان  د  دا چی  لري.  تړاو  پورې  طبقاتو  ټیټو  د 
وینه  انسان  د  او  لوړ دي  دومره  تلفات  انساني  جګړی 
اوریدل  نه  غږ  اوربند  او  سولې  د  ده،  ارزانه  دومره 
واکمنې  د  یې  قربانیان  چې  دی  همدا  یې  المل  کیږي، 
طبقې څخه نه بلکې محرومو طبقاتو سره تړاو لري. په 
طبقاتي ټولنه کې، په ځانګړي ډول پانګوال نظام کې، 
ټول انساني ارزښتونه او اخالقي معیارونه خپل اهمیت 

له السه ورکوي.    
بیکاري: د ازادۍ راډیو )۱۳۹۹ د زمري ۸( د راپور 
په اساس، نړیوال بانک ویلي چې د ۲۰۲۰ کال تر پایه 
افغانستان کې د بیکارۍ نرخ ۷۲ سلنه لوړ شي  به په 
سلنی څخه ۷۲  د ۵۵  به  کچه  بیوزلی  د  راز  همدا  او 
ملي  د  هم  غني  اشرف  ولسمشر  شي.  پورته  ته  سلنې 
دسترخوان د پروګرام د پرانیستلو په مهال ویلي وو چې 
په افغانستان کې ۹۰ سلنه وګړي د بیوزلۍ کرښې څخه 

الندې ژوند کوي.
د افغانستان د کارګرانو د سراسري اتحادیې په وینا، د 
افغانستان نیم نفوس چې کاري وړتیا لري، بیکاره دي 
او ۹ ملیونه ځوانان سره له دی چې ډیری یې لوړې زده 
ددې المل شوې  بیکارۍ  دي.  وزګاره  لري،  هم  کړي 
ته  ښوونځي  ماشومان  خپل  کورنۍ  بیوزلې  ډیری  چې 
د لیږلو پرځای، سختو او نا مناسبو کارونو ته اړباسي 
او په دې توګه له لیک او لوست او زده کړو شاته پاتې 

شي. 
امنیتي،   نورو  د  چې  دی  بیوزلي  او  بیکاري  همدا 
بیکاري  ټولنیزو ستونزو المل شوی دی.  او  اقتصادي 

قتل،  غال،  ځوانان  چې  ګرځي  المل  ددي  بیوزلي  او 
جنایي  او  خطرناکو  نورو  او  فحشا  ګدایي،  اختطاف، 
جرمونو ته الس واچوي او په دې توګه خپل ژوند، د 
انسانانو ژوند له ګواښ  خپلې کورنۍ ژوند او د نورو 

سره مخامخ کړي.
د افغانستان حکومت، نړیوال متحدین یې او هم مخالفې 
هر  داعش،  او  القاعده  طالبان،  لکه  ډلې  والې  وسله 
ګټو خوندي  خپلو  د  او  کولو  ترالسه  خپلو موخو  د  یو 
ساتلو لپاره د بیکارو او بیوزلو ځوانانو له لښکر څخه 
سرتیري ښکار کوي او په ډیر ارزان قیمت له هغوی 
او  بیکاري  اخلي.  کار  توګه  په  جنګیالو  خپلو  د  څخه 
فقر هغه ستر ناورینونه دي چې د حکومت او متحدینو 
ماشین  ایز  د خپل جګړه  ترڅو  یې زیږول شوی  لخوا 
فعال ساتلو او استراتیژیکو موخو د ترالسه کولو لپاره 

ورڅخه په اسانه توګه ګټه پورته کړي.
افغانستان  د  کېدل:  یوځای  ځوانانو  د  سره  طالبانو  له 
اکثریت بیوزلې کورنۍ چې د خپلو اوالدونو د روزلو 
ته  پاکستانیو مدرسو  نلري، خپل زامن  توان  او مړولو 
لیږي چېرې چې هلته ورته وړیا دیني روزنې او ډوډۍ 
ورکول کېږي. دغه ماشومان چې تعداد یې لسګونو زرو 
ته رسیږي، د پاکستانیو مدرسو لخوا چې د آی ایس آی 
ترهګرۍ روزنه  د  فعالیت کوي، ورته  تر څار الندې 
خوا  په  افراطیت  د  مغزونه  هغوی  د  کېږي،  ورکول 
اړول کېږي او په پای کې د طالبانو او نورو تروریستي 
شبکو د لښکر په توګه له هغوی څخه په افغانستان او 
نورو سیمو کې کار اخیستل کېږي. ځیني هم هغه شمیر 
له  لحاظه  له دی چی د شعوري  پرته  ځوانان دي چې 
طالبانو سره نږدیوالی ولري، د حکومت څخه ناراضه 
او ناهیلي دي، د فقر او بیکارۍ له کبله د طالبانو لیکو 
لږ  ډیر  څخه  هغوی  له  کې  بدل  په  او  کېږي  مل  سره 

معاش ترالسه کوي.  
له داعش سره د ځوانانو یوځای کېدل: د داعش ډلی 
جنګیالی که څه هم یو شمیر یې بهرني وګړي دي خو 
په افغانستان کې ډیری وسله وال یې افغانان او د ډیورند 
د  حکومتونو  د  چې  دي  ځوانان  پښتانه  غاړې  پورې 
ځوانان  دغه  دي.  شوي  ښکار  بیعدالتیو  او  ظلم  فساد، 
ددې لپاره چې خپل غچ له حکومت څخه واخلي، همدې 
ډلې  ددې  دي.  شوي  یوځای  سره  ډلې  مذهبي  افراطي 
ځینې غړي چې د اسالم او خالفت دعوه کوي، حتا خپل 

لمونځ او د اسالم په پنځه بناو باندې نه پوهیږي.
د  څه  که  کېدل:  یوځای  ځوانانو  د  سره  حکومت  له 

اشرف غنی فاسد حکومت نور هیچا ته  د منلو وړ نه 
دی، خو د ځانګړو شرایطو له کبله چې دوی په هیواد او 
هیوادوالو باندې تپلي دي، بیوزلي ځوانان بله الر نلري، 
پرته له دې چې له ملي اردو او ملي پولیسو یا اربکیو 
سره یوځای شي. حکومت  بیوزلو ځوانانو ته د وطن او 
خاورې څخه د ساتنې په هکله تبلیغات کوي او د هغوی 
د  سره  هیوادوالو  او  وطن  له  او  احساساتو  سپیڅلو  له 
مینې څخه د خپل کرغیړن نظام او قدرت د ساتلو لپاره 
ناوړه ګټه پورته کوي. د جنګ په مورچلو او د جګړي 
اوالدونه  کورنیو  بیوزلو  د  همدا  کې  کرښو  لومړیو  په 
ځای پرځای کېږي. هره ورځ په لسګونه او سلګونه تنه 
سرتیري وژل کېږي او ټپیان کېږي.ډیری وخت د وژلو 
شوو سرتیرو له کورنیو سره د حکومت لخوا مرستې 
نه کیږي او ماشومان او میرمنې یې اړ کېږې چې بازار 
او سرکونو باندې ګدایې وکړي. د ټپیانو یا معیوب شوو 
خپلو  په  هغوی  دی.  ناوړه  دې  له  وضعیت  سرتیرو 
کورنیو باندې پیټی وي او د درملنې پیسې هم نه لري.    
ځوانانو  ځینو  د  سره  جنایتکارانو  او  ډلو  مافیایی  له 
یوځای کېدل: مافیایي او جنایتکاره ډلې هم د افغانستان 
له  ځوانانو  بیوزلو  د  نیسي.  کبان  کې  ډنډ  خړ  دې  په 
خطرناکو  د  هغوی  او  کوي  پورته  ګټه  مجبوریتونو 
جنایتکارې  دغه  ګماري.  لپاره  رسولو  سرته  کارونو 
ډلې زیاتره په دولت کې پراخ نفوذ لري، د حکومت له 
لوړ پوړو چارواکو سره اړیکې لري او د هغوی لخوا 
حمایت کېږي. د هیواد او کابل په کچه ټولو اختطافونو، 
وسله والو غالو، د مخالفانو د ترورولو، د مخدره توکو 
په  الرې  دې  له  او  لري  الس  کې  قاچاق  او  کاروبار 

ملیونونو ډالره عاید ترالسه کوي.  
کېدل:  یوځای  ځوانانو  د  سره  تنظیمونو  جهادی  له 
دین او مذهب، قوم او ژبه او حتا سیمه  هغه په زړه 
پورې غولونکي شعارونه دي چې جهادي تنظیمونه او 
ګوندونه ورڅخه  سیاسي-نظامي  کباړ شوي  نور  ځیني 
ځانونو ته د انساني ځواک موندلو لپاره ګټه پورته کوي. 
دغه جنایتکاره او له بشري حقونو څخه په سرغړاوي 
او  پرمختګ  د  هیواد  د  تنظیمونه  جهادي  تورن  باندې 
سوکالۍ لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري او لکه پرازیتي 
موجودات د دولت بدن پسې نښتي دي. کله کله په کابل 
د  کې  واټونو  او  په جوړولو  غونډو  د  کې  والیتونو  یا 
الریونونو سرته رسولو سره خپل زور حکومت ته په 
ډاګه کوي او له دې الرې څخه خپل باج اخلي. دغه ډلی 
خپلو لیکو ته د ځوانانو د راجلبولو لپاره تل هڅه کوي 

په دې  او  لمن ووهي  ته  توپیرونو  او ژبني  چې قومي 
توګه د هغوی مالتړ ترالسه کړي.  

په  ژوند  راتلونکې  خپل  د  ځوانان  زیاتره  ګډوالۍ: 
ځوانان  ډیری  بریښي.  ناهیلي  او  لري  اندیښنې  اړه 
د  موسسو  نادولتي  او  حکومتي  د  او  هلوځلو  ډیرو  د 
دروازو ټکولو څخه وروسته، په هیڅ ډول له سم چلند، 
الرښوونې او زړه ډاډونکي  ځواب سره مخامخ شوي نه 
دي. هرې ادارې کې رټل شوي، سپکاوی ورته شوی او 

په میاشتو او میاشتو یې وخت ضایع شوی دی. 
قانوني  تګ  د  ته  هیوادونو  بهرنیو  ته  ځوانانو  اکثرو 
په  چې  هیوادونه"  "متمدن  هغه  دي.  نشته  فرصتونه 
افغانستان کې د جګړې اور بل کړی او د جګړې ښکېلو 
غاړو ته پټ او ښکاره وسلې، پیسې او امکانات چمتو 
کوي، د افغانستان له ځوانانو او کډوالو سره هیڅ ډول 
خواخوږي نه لري. دا په اصطالح د بشري حقونو مدافع 
نړیوالو  حقونو  بشري  د  دي چې  نه  چمتو  حکومتونه، 
معیارونو په اساس له افغان کډوالو یا د جنګ لمبو څخه 
د تښتیدلو ځوانانو سره مرسته وکړي او یا د پناه اخیستلو 
بهیر کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دغه د بشري 
ننداره  په پرانیستو سترګو  حقونو مدافع حکومتونه ښه 
کوي چی هره ورځ او هره میاشت په سلکونو ګډوال 
په سمندرونو کی ډوبیږی او د هوسا ژوند ته د رسیدلو 

هیلې له ځانونه سره خاورو ته وړي. 
کله چی د دموکراسۍ او د بشري حقونو څخه د دفاع په 
پلمه بیوزلو هیوادونو کې د امریکا او ناټو لخوا جګړې 
پیل کیږي او د هیواد هر ګوټ په جهنم بدلیږي نو بیوزله 
چی  دی  له  پرته  لري،  نه  الره  بله  ځوانان  او  وګړي 
ناقانونه او خطرناکو الرو باندې رهي شي. ځوانان او 
کورنۍ یي د کډوالۍ د ناقانونه الرو په خطرونو، مرګ، 
د  هم  بیا  خو  پوهیږي  ښه  باندې  ګواښونو  او  ستونزو 
تدریجی مرګ، لوږې، محتاجۍ او ګډایۍ څخه دا الره 
ځانونه  چې  کوالی  نشي  ګډوال  سلنه   ۸۰ ګڼي.  غوره 
خپلو موخو ته ورسوي. ډیری ځوانان  د افغانستان او 
ایران په پوله، د ایران په خاوره کې، د ایران او ترکیې 
په پوله کې، په ترکیه کې دننه یا د پولیسو لخوا وژل 
کېږي، ټپیان کېږي، شکنجه او بندیان کېږي او یا هم د 
ترکیې او یونان تر منځ سمندرونو کې ډوبیږي او یا هم 
د قاچاق وړونکو په کانتینرونو کی خپل ژوند له السه 
د  پولیسو  د  پیدا کوي چې  ورکوي. هغوی چې چانس 
لوږې،  د  کې  اوږدو  په  الرې  د  وتښتي،  څخه  منګلو 
تندې، یخنۍ یا تودوخۍ او نورو آفاتو له امله مړه کیږي.
د  کله  چې  ځوانان  ډیری  روږدیدل:  توکو  مخدره  په 
پاتې شي،  ناورینو څخه خوندي  له  کډوالۍ  او  جګړې 
بیا د مخدره توکو د استعمال او روږدیدلو په لومه کې 
مبارزی وزارت" وایي  د  توکو سره  د "مخدره  نښلي. 
چې په افغانستان کې ۳.۶ ملیونه ځوانان معتاد دي او دا 
شمیره د هر کال په تیریدو سره لوړیږي. د مخدره توکو 
قاچاق کوونکي او ځینې پیاوړې کړۍ چې له حکومتي 
چارواکو سره اړیکي لري، د مخدره توکو په ویشلو او 

د ځوانانو په اخته کولو کې لوی الس لري.
ډیری د لوړو زده کړو لرونکي ځوانان کله چې وروسته 
له کلونو او کلونو د کارموندلو په هڅه کې پاتې راشي 
او د هیلو او بریاوو ورونه ورباندې وتړل شي، نو د 
مخدره توکو کارولو ته مخه کوي. په مخدره توکو باندې 
د ځوانانو روږدیدل هغه ناورین دی چې په جسمي او 
رواني لحاظ ځوانان او په ټولیز ډول کورنۍ او ټولنه له 
نه جبرانیدونکو زیانونو سره مخامخ کوي او هغوی د 

ویجاړۍ کندې ته غورځوي.  
پایله: لږ تر لږه په دې شلو کلونو کې په ښکاره ډول په 
امپریالیستي ځواکونو،  افغانستان کې  په  ډاګه شوه چې 
امریکا او ناټو خپلې استراتیژیکې موخې درلودې او د 
قربانیان  ناوړلو موخو  او ځوانان ددې  افغانستان ولس 
وو. د افغانستان حکومتي چارواکي او واکمنه طبقه چې 
جګړه ورته په یو ګټور تجارت بدل شوی دی، خپله او 
بهر  او  دننه  افغانستان  د  یې  اوالدونه  او  خپلې کورنۍ 
سوکاله او هوسا ژوند لري، خو د جګړې دروند پیټي او 
ناوړو اغیزو یې د بیوزلو وګړو مال ماته کړې ده. نو 
له دې کبله، له بهرنیو ځواکونو او کورنیو جګړه مارانو 
کاله  درلودل هسې شل  هیله  او سوکالۍ  د سولې  څخه 

نور ځان غولول دي. 
د جګړې هرې  که  ځوانان  بیوزلي  او  کورنۍ  بیوزلې 
ځمکه  په  وسله  خپله  ژرترژره  باید  دي،  سره  غاړې 
کېږدي او د جګړی ډګر څخه خپلې پښې سپکې کړي. 
نور د اسالم، د وطن او ملي ګټو په تشو شعارونو ونه 
غولیږي او خپل ځان د یوې کوچنۍ طبقې د ګټو قرباني 
نکړي. دا د ژمنو روڼاندو، انقالبي ځواکونو او فعالینو 
آګاهی  او  راویښولو  په  ځوانانو  بیوزلو  د  چې  ده  دنده 
طبقاتي  هغوی  د  او  واخلي  برخه  رغنده  کې  ورکول 

شعور لوړ کړي. 
د خالصون الره، نه له ناسیونالیزم، قوم، مذهب، وطن 
او یا ملي منافعو څخه تیریږي، بلکې د محرومو ځوانانو 
او محرومو طبقو راویښولو او د هغوی متشکلولو او د 

اقلیت طفیلی طبقې رانسکورلو کې نغښتې ده.     

 ناصرلویاند

 په ټوله نړۍ کې د جګړو او نورو اقتصادي او ټولنیزو او حتا طبیعي ناورینونو قربانیان د 
ټولنې ټیټ طبقات او بیوزلي وګړي وي. واکمنه طبقه تل د الندینیو او بیوزلو طبقو وګړو باندې 
اقتصادي درانده پیټي اچوي او د هغوی د کار او زیار ثمرې لوټولو په وسیله، خپل طفیلي ژوند 
ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د طبقاتی اړخه ۹۹ سلنه ځوانان چې له بیوزلۍ او بیکارۍ، 
تړاو لري. دغه ۹۹ سلنه  ټیټو طبقو پورې  ټولنی  د  اعتیاد څخه کړیږي،  او  رواني ستونزو 
ځوانان چی د کارګرانو، دهقانانو، ښوونکو، ټیټ پوړو دولتی کارکوونکو او نورو محرومو 
د  قشرونو  برالسو  باندې  ځواک  سیاسي  د  او  طبقې  واکمنې  د  کوي،  استازیتوب  طبقو څخه 

اقتصادي او سیاسي ګټو قرباني دي.
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وقتی که سخن از نقد کل یک پدیده به میان می 
آید همواره ذهن مخاطب با مشکل رو برو می شود. 
علتش هم واضح است، چون انسان ها در یک برهه 
ای خاصی از تاریخ و محدوده ای خاص ازجغرافیای 
ودیگر  ها  واین محدودیت  زندگی می کنند  زمین 
باید  آنچانچه  را  ها  انسان  ها،  محرومیت  و  موانع 
یابند، محروم  هایشان دست  توانایی  و  استعداد  به 
ساخته و آگاهی شانرا نیز فقط آگاهی تشکیل می 
دهد که طبقات حاکم و فرهنگ حاکم برایشان از 
و  مذهب  رسمی،  آموزش  چون  مختلف  مجراهای 
مبلغ  اشکال  از  شکلی  به  آنها  همه  که  مطبوعات 
و مروج نظم حاکم در جامعه هستند، تشکیل می 
دهند. ازینرو، صحبت از تغییر بنیادی نظام ها ونقد 
کل سیستم، به آگاهی و خصوصا به آ گاهی طبقاتی 
و  منافع در جامعه  و  تضاد  فهم  با  تا  که  دارد  نیاز 
گذشته ای تاریخ جوامع بشری و تحلیل مناسبات 
حی و حاضر جامعه، می توان به اهمیت و ریشه ای 

نقد کل یا نقد را دیکال پی برد و آنرا فهمید.
 ما در زندگی روزمره خود با مسایل فراوان مواجه 
می شویم که اکثر اوقات پیش پا افتاده ترین مسایل 
برای زیاد کسانی که از آگاهی واقعی و حرکت تاریخ 
مسایل  نوع  این  خبرند،  بی  بشری  جوامع  گذشته 
بدیهی و ابدی و ازلی به نظر می رسند. باری، در 
جهادی،  های  تنظیم  یرانگر  و  های  جنگ  زمان 
منطقه  روحانیون  از  یکی  کشور  والیات  از  دریکی 
ای دور افتاده و محصور در یک جغرافیای الصعب 
العبور، خودرا خلیفه ای روی زمین خوانده بود. و 
می  زمین  روی  خلیفه  را  او  نیز  آگاه  نا  های  توده 
پنداشتند. مساله جالب این بود،  وقتی کسانی که 
در دوران مهاجرت از منطقه به کشور های همسایه 
رفت و آمد داشتند و درجن تنظیم های اسالمی و 
صدها امیرو چوچه امیرهای جهادی را دیده بودند 
و از آنان سالح و مهمات بدست می آوردند، و برای 
مردم منطقه حکایت از امیران و قوماندان بزرگتر و 
قدرتمند تر را می گفتند، برای تعدادی از مردم در 
به اصطالح  و  و دروغ آشکار  باور  قابل  منطقه غیر 
تا  حتا  و  رسید.  می  نظر  به  اسالم  دشمنان  تبلیغ 
باور  این  به  ها  برخی  مرگش،  و  حاکمیت  سقوط 
بودند که امیرک منطقه شان در آینده امیر المونین 
کشور و تمام امت مسلمه خواهد بود. و ازین قبیل 

خواب پنبه دانه دیدن!
 به هر صورت امروز اگر کسی به نظام سرمایه داری 
تجربه  با  تاحدی  مردم   بختانه  خوش  کند  نقدی 
شان  گوشت  و  پوست  با  نظام  این  تبعات  نمودن 
نظام ها چه  این  به ماهیت  اخیر،  درین چند دهه 
نوع مذهبی و چه نوع لیبرالش را چشیده اند؛ ولی 
مبلغان  این نظام با در نظرد داشت غیابت جبنش 
نظام سرمایه داری  پیشرو و دگرگونی طلب،  قوی 
و عناصر آنرا پدیده های ازلی و ابدی تبلیغ نموده 
و کسانی که این نظام  را نقد می کنند، آنان را با 
چسپ های خیال پرداز و آرمان گرا و غیر واقع بین 
جلوه می دهند؛ در حالیکه این بیانگر کوته نظری 
و درک ناقص واقعیت تاریخ و تغییرات که درنظام 
گذشته  سال  هزار  شش  درین  حتا  بشری   های 
تاریخ نوشتاری آمده اند، می باشد. ایدئولوگ های 
نظام سرمایه داری  بیشرمانه دوره سرمایه داری را 
مثل فوکویاماها، پایان تاریخ رقم می زنند که یک 
چیز غیر علمی و خالف حکم تاریخ و نظریه تکامل 

جوامع انسانی است.
سرمایه داری، بورژوازی یا  جامعه مدنی امروزی چه 

نوع نظامی است؟
الفاظ مترادفی مثل  جامعه شناسان و پژوهشگران 
سرمایه داری، کاپیتالیسم، بورژوازی و جامعه مدنی 
به کار گرفته  به نظام سرمایه داری  اشاره  برای  را 
روابط  نوع  مفهوم  بیان  عموم  صورت  به  که  اند 
ومناسبات تولید خاص در یک برهه ای تاریخی از 

تاریخ جوامع انسانی است که  از قرن چهاردهم  و 
و  صنعت  بارشد  جوامع  در  مناسبات  این  پانزدهم 
تکنالوژی، خصوصا  باذوب آهن و ایجاد ماشین بخار 
انگلستان  در  ابحار  تسخیر  و  بزرگ  های  و کشتی 
آغاز گردید و باالخره با رشد تکنالوژی و کاال شدن 
خود  اوج  به  هجدهم  قرن  در  کارگران  کار  نیروی 
در  را  امریکا  بعد  و  اروپا  قاره  سرعت  به  و  رسید 

نوردید.
 بخاطر فهم بهتر مساله بیائید به سراغ کارل مارکس 
جامعه  منتقد  ترین  رادیکال  که  کسی  رویم،  می 
مدنی یا نظام بورژوازی است و همه دانشمندان از 
جمله کارل پوپر که یکی از سر سخت ترین ناقدان 
مارکس است، در کتاب »جامعه باز و دشمنان آن« 
می نویسد که باز گشت به علوم اجتماعی پیش از 
گان  پژوهنده  و  نیست،  تصور  قابل  دیگر  مارکس، 
امروز همه گی به او مدیون اند، ولو خود به این دین 

خویش آگاه نباشند.
 مارکس در بندی از پیش گفتار »گرندریسه« که از 
مشهور ترین متونی که از مارکس در مورد جامعه 
چنین  مانده  جا  به  مدنی  جامعه  یا  داری  سرمایه 
می نگارد: »هر قدر ژرف در تاریخ فرو رویم خواهم 
بیشتر  کننده،  تولید  فرد  برین  بنا  و  فرد  که  دید 
وابسته وبیشتر در حکم جزیی از یک کل بزرگتر به 
نظر میرسد نخست و بصورت کامل طبیعی جزیی 
از خانواده، سپس جزیی از خانواده گسترش یافته 
از شکل های  بصورت کالن قبیله و بعد ها جزیی 
متنوع جماعات)یا آبادی ها( برخاسته از برخورد و 
ادغام قبایل یاکالن ها با یک دیگر. تنها درسده ی 
هجدهم در جامعه بورژوازی)جامعه مدنی( است که 
نظر  از  اجتماعی  های  پیوند  گوناگون  های  شکل 
به  رسیدن  برای  ای   ساده  وسایل  عنوان  به  فرد 
و  منزله ضرورت خارجی)  به  ای  مقاصد خصوصی 
این همه  دورانی که  با  نه درونی( جلوه می کند. 
این دیدگاه، یعنی دیدگاه فرد جدا از جامعه را پدید 
در آن  اجتماعی  مناسبات  که  است  دورانی  آورد، 

گسترده ترین حد توسعه ی خود رسیده اند.
نویسد:  می  های1۸44  نوشته  دست  در  مارکس 
مدنی)  جامعه  سیاسی  اقتصادانان  نظر  از  جامعه 
بورژوایی( است که در آن هر فرد بیان تمامیت نیاز 
تا جای و جود دارد  برای دیگران  ها است و فقط 
که دیگران برای او وجود دارند تا آن جا که هرکس 

برای دیگری به ابزار تبدیل می شود.
کتاب  نویسنده  و  مارکس  منتقد  احمدی  بابک   
گوید:  کتابش می  در  و سیاست مدرن«  »مارکس 
حکم بنیادین مارکس به جامعه مدنی استوار است 
روابط  طبقاتی  منش  مالکانه،  مناسبات  فهم  به 
رشد  مدنی  جامعه  در  حکم  این  بنابه  اجتماعی. 
نیروهای تولید نکته اصلی است که برپایه این رشد 
مناسبات تولید دگرگون می شوند اگر نشوند تعارض 
میان نیروهای تولید و مناسبات تولید بحران های 

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی پدید خواهد آمد. 
مدنی  جوامع  باره  در  مارکس  بحث  اصلی  نکته 
یک  را  مدنی  جامعه  مارکس  اگرچه  است  این 
ولی  داند  می  بشری  تاریخ  در  بزرگ  پیشرفت 
تاریخ  پایان  آنرا  بورژوازی  ایدئولوگ هایی  برعکس 
نمی پندارد.  و با حالجی  و نقد را دیکال، امکان 
صوری  های  آزادی  فقط  که  نظام  ازین  رفتن  فرا 
اثر  در  است،  آورده  باخود  را  یا شهروندی  سیاسی 
رشد نیروهای مولده  آنرا محتوم به زوال می داند. 
تولید  یعنی  را،  نظام  این  بودن  متناقض  مارکس 
از  انسان  شدن  بیگانه  و  فردی  تصرف  و  جمعی 
ابزاز  بر  تولیداتش در موجودیت مالکیت خصوصی 
با عدالت و رهایی  آنرا وارونه و در ضدیت   ، تولید 

کامل انسان از ستم و استثمار می داند. 
هر  بورژوازی،  مدرن  جامعه  در  مارکس  نظر  به 
کس به دوشخص تقسیم می شود: یکی موجودی 

سیاسی و یا شهروند انقالب فرانسه، دیگری موجود 
اجتماعی که مارکس از او به عنوان بورژوا یاد کرده 
است:» اگر آزادی سیاسی بدست می آید، شهروند 
در حد زندگی سیاسی، حقوق برابر با دیگران می 
و  واقعی  زندگی  در  انسان  یک  عنوان  به  اما  یابد، 
نیست.  برابر  دیگران  با  اقتصادی  تولید  جریان  در 
دولت محصول، ونیز نگهدارنده ای این نظام تفاوت 
تا زمانی که علت وجودی  و  نابرابری هاست.  و  ها 
خودرا در مبانی مادی می یابد، دولت وجود خواهد 
داشت.« مارکس در رابطه دولت می افزاید: زمانی 
زندگی  انسان  تازه  شود،  کامل  سیاسی  دولت  که 
دوگانه ای می یابد، در بهشت برابری سیاسی، دوزخ 

طبقاتی شکل می  گیرد.
مارکس حقوق بشر بورژوای  را نیز ناقص و فریبنده 
می داند. به گفته ای او این حقوق به نابرابری های 
اقتصادی اعتنایی ندارند و در حقیقت حقوق مالکانه 
اند که ظاهر دیگر یافته اند. و به همین دلیل مارکس 
بند دوم بیانه ای حقوق بشر 1۷۸۳ که در آن چهار 
مالکیت  و  امنیت  آزادی،  برابری،  یعنی  اصلی  حق 
گوید  می  و  کند  می  نقد  است  کشیده  پیش  را 
استعاره  نیست،  بیش  ای  استعاره  اینجا  آزادی  که 
مارکس  شود.  می  تعریف  آن  با  مالکیت خصوصی 
آزادی  به  وقتی  انسانی  حقوق  عمل  در  گوید:  می 
مربوط می شود در واقع حق بشر در مورد مالکیت 
خصوصی می شود، این جا نابرابری واقعی به شکل 
برابری حقوقی وسیاسی مطرح می شوند. و باالخره 
قلمرو  را  داری  سرمایه  یا  مدنی  جامعه  مارکس 
مالکیت  و  تولید جمعی  مبادله کاالیی،  بازار،  نظام 
این  که  داشت  باور  و  دارد  می  معرفی  خصوصی 
قلمرو با قوانین ویژه ی خود یعنی قوانین مستقل 
اقتصادی اداره می شود. به نظراو به دلیل رانه های 
سود طلبانه ی فردی و اضافه تولید  جامعه منجر 
به بحران وهرج مرج می شود و نابخردی در گستره 
زندگی اقتصادی آشکار است و فرد درجامعه مدنی 
یا بورژوای آزادی های خودرا از دست می دهد و 
و  می شود  بورژوای  اقتصاد  قوانین  یا  ها  نیاز  تابع 
کار  ساز  تابع  و  بیگانه  ازخود  کننده،  تولید  انسان 
ارزش گذاری سرمایه دارانه ای کاالها) محصوالت 

تولیدی( می شود.
امروزه پس از یک نیم صد سال نقد مارکس به این 
که  است  حقیقت  این  بیانگر  تاریخ  پراتیک  نظام، 
حقانیت نقد مارکس و نظریه فرا رفتن ازین نظام، 
روز به روز اجتناب ناپذیر می گردد. من درین اینجا 
به دو مشکل عمده این نظام که امروز به همه آشکار 

گردیده رویشان مکث نموده و زیر بحث میگیریم.
1- نابرابری

۲- بی ثباتی
 ۲010 سال  در  اکسفام  گزارش  براساس  نابرابری: 
جمعیت  از  نیمی  ثروت  معادل  نفر   ۳۸۸ ثروت 
این   ۲01۵ در  و  بود  نفر  ملیارد   ۳.۶ یعنی  جهان 
در  و  یافت)اکسفام،۲01۶(  تقلیل  نفر   ۶۲ به  تعدا 
ثروت  میخوانیم  دیگری  گزارش  در   ۲01۷ سال 
نیمی  که  است  ثروتی  معادل  جهان  از  نفر  هشت 
از  دارند.)اکسفام،۲01۷ص۲(  جهان  جمعیت  از 
۲010 به اینسو ثروت یک در صدی ها 4۵ در صد، 
یعنی۵00 ملیارد دالر، بیشتر شده ولی ثروت نصف 
جمیعت دنیا در طول همین مدت یک تریلیون دالر 
کاهش یافته است)اکسفام،۲01۶ص۲( در طول این 
سالها اقتصاد جهانی در حال رشد بود ولی نه فقط 
سرریز در آمد ها به پایین صورت نگرفت بلکه اگر 
هم چیز سرریز شده باشد این سرریزی به باال بود. 
یک نظام گسترده ای بهشت های مالیاتی و مخفی 
تا مطمئن شوند که  ایجاد کرده  مالیاتی  گاه های 
ثروت سرریز شده به باال در همان باال ها باقی بماند.
 Credit Suisse Global  ۲0۲0( همچنان  
Wealth report ( گزارش می دهد: یک در صد 

الیه فوقانی خانوارها در جهان 4۳ درصد کل ثروت 
در صد   ۵0 درحالیکه  دارند  اختیار  در  را  شخصی 
الیه تحتانی آنها فقط صاحب یک در صد این ثروت 
ثروت  بر مبنای  این یک در صد خانوارها  هستند. 
اند  از کسر قروض( همه ملیونر  خالص شان) پس 
است. 1۷۵000نفر  خانوار  ملیون  آنها ۵۲  و شمار 
ازین یک در صد خانوار ها فوق ثروت مند هستند 
که ثروت خالص شان بیش از ۵0 ملیون دالر امریکا 
کمتر  ها)  انسان  از  ناچیزی  بسیار  شمار  است، 
جهانی  ثروت  صد  در   ۲۵ صاحب  صد(  از1.0در 

هستند.
بیانگر  و  شده  منتشر  گی  تازه  به  فوق  های  داده 
سرمایه  نظام  حاکمیت  در  جهان  در  ثروت  نابرابر 
داری است. این جامع ترین و روشنگرترین تحقیق 
ثروت جهان و نابرابری ثروت شخصی است که نظام 
سرمایه داری به ارمغان آورده است، یعنی یک در 
صدی های در بهشت روی زمین و ۹۹ در صدی 

جمعیت جهان در در دوزخ فقر و محرومیت ها.
بی ثباتی: بحران های ادواری و رکود شاخص نظام 
سرمایه داری اند که هر چند سال بعد به وقوع می 
پیوندند که آخرین بحران  در سال ۲00۸ در امریکا 
به وقوع پیوست که بانک »لهمان برادرز« اعالم ور 
شکستگی کرد که ور شکستگی این بانک که زمانی  
چهار مین بانک سرمایه گذاری امریکا بود، واقعیت 
روز افزون بحران مالی در سیستم سرمایه داری را 
مالیه دهنده  پول  از  امریکا  و دولت  عریان ساخت 
بانک  کرد  تالش  دالر  ملیارد   ۷00 کمک  با  گان 
هارا از ورشکستگی نجات دهد و سایر دولت های 
سرمایه داری در اروپا نیز به فکر دولتی کردن بانک  

یا حمایت پولی از بانک ها افتادند .
نیاز  اساس  به  تولید  داری  نظام سرمایه  در   چون 
مردم نبوده؛ بلکه به اساس رقابت و عدم همآهنگی 
بین مولدین و بدون در نظر داشت نیاز و توان خرید 
قدرت  حد  از  بیش  مثال  گیرد.  می  صورت  مردم 
خرید مردم پوشاک تولید می شود، در نتیجه انبار 
ها از پوشاک پر می شوند و کار خانه دار کارخانه را 
تعطیل می کند و کارگران زیادی بیکار می شوند 
و دست مزدی کمی که قبال می گرفتند قطع می 
وتولید  کار  بین  تضاد  ها،  بحران  اصلی  علت  شود. 
تولید می  بر وسایل  اجتماعی و مالکیت خصوصی 
جامعه  تناقض  و  تضاد  این  زمان  مرور  به  باشد. 
طبقه  ناپذیر  آشتی  تضاد  شکل  به  داری  سرمایه 
کارگر و طبقه سرمایه دار نمایان می گردد. به طور 
عموم تا زمانی که شیوه تولید سرمایه داری و جود 
دارد، تضاد بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی 
به همین  و  داشت  و جود خواهد  تولید  وسایل  بر 
برای  داری  تولید سرمایه  از شیوه  رفتن  فرا  خاطر 
رسیدن به عدالت و برابری اقتصادی را ناگزیر می 

سازد.
منابع:

1 – مارکس و نظریه ی بحران،نوشته مایکل رابرتز، 
ترجمه احمد سیف، فصل سوم

بابک،چاپ  احمدی  مدرن،  سیاست  و  ۲-مارکس 
ششم،1۳۹۳

ایرج  –سرمایه جلد دوم، کارل مارکس، ترجمه   ۳
اسکندری،چاپ چهارم، تهران 1۳۸۶

  4- تقسیم ثروت جهانی درسال ۲0۲0، نوشته ی 
در  منتشره  بهزادی  کاووس  ترجمه  روبرتز،  مایکل 

سایت »نقد«
جامعه  در  مارکس  کارل  های  نوشته  ی  ۵-گزیده 
پرویز  ترجمه  اجتماعی،  ی  فلسفه  و  شناسی 

بابای،تهران 1۳۹۲
۶– سایت اکسفام

چرا باید از سرمایه داری فراتر رفت؟ 
 صالح
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ایجاد جبهه  آزادی خواهی نه به طالبان
وتالش  امریکا  محوریت  به  جهانی  داری  سرمایه  اینکه 
خواهد  می  را  طالبان  پاکستان،  ستراتیژیک  های 
برهیچکس  برساند،  قدرت  به  نحوی  هر  به  دوباره 
ها  نوشته  تا کنون خیلی  زمینه  دراین  نیست.  پوشیده 
درس  می شود.  هنوز  و  شده  داده  بیرون  ها  واظهارنظر 
بسیار ابتدایی ای که باید نیروهای مترقی ومقابل طالبان 
در افغانستان از این امر بگیرند آن است که این پرتاب 
همگانی  اتفاق  یک  نتیجه  قدرت  به  طالبان  ی  دوباره 
انگلیس،  امریکا،  مانند  امپریالیست  بزرِگ  های  کشور 
تالش های  درمحوریت  و  ایران  کمک  به  چین  روسیه، 
و  یابد  می  انجام  هایش،  برنامه  تحقق  برای   پاکستان 
آن  ی  نتیجه  که  است  »اتحادمقدسی«  همان  این 
وامتداد  افغانستان  بنام  وکشوری  جامعه  دوباره  بربادی 
سرکوب مردمی که  چهل سال سرکوب شده اند، است .

جهانی  ارتجاع  اتحادمقدِس  این  با  مقابله  برای  آیا 
ومترقی  آزادیخواه  نیروهای  اتحاد  به  ضرورت  وداخلی، 
و  اولین  و  بلی  که  البته  صد  ؟  است  افغانستان  در 
گفتن  ونه  وسرمایه ی جهانی  ارتجاع  به  پاسخ  بهترین 
مترقی،  نیروهای  تماِم  تاریخی  اتحاد  یک  طالبان،  به 
اتحاد  این  می کند.  طلب  را  خواه  وآزادی  سیکوالر 
سراسری تمامی نیروهای آزادی خواه در افغانستان زیر 
تاثیر  وعملی  بزرگ  قدرت  به  باید  طالبان«  به  »نه  نام 
گذار در جامعه مبدل گردد. اما چگونه؟  حقیقت وآنچه 
مسلم است این که این نیروها وظرفیت های بزرگ به 
صورت پراگنده وغیر متحد عمل می کنند و نقطه ضعف 
هایش را همین پراگندگی وعدم اتحاد تشکیل می دهد.
گرچه، چنین یک اتحادعملی همه نیروهای مترقی در 
سیاسی  تاریخ  ی  مرحله  هیچ  در  متاسفانه  افغانستان، 
افغانستان  سیاسی  ی  وگذشته  نشده  تجربه  تحوالت 
های  وجدایی  ها  مخاصمت  ها،  تقابل  صحنه  پیوسته 
حتی همفکران، احزاب وگروه های بوده که حتی از یک 
اسم ورسم وبرنامه ها وسمبول های مشترِک هویتی و 
عمل  اتحاد  آیا  اینکه  اما  نمودند.  می  استفاده  یکسان، 
این  به  پاسخ  است؟  ممکن  طالبان  برابر  در  مشترک 
پرسش اساسا ربط دارد به این که چه تصویری از آینده 
ی افغانستان با بودن طالبان در قدرت سیاسی، نزد این 
اکثریت عظیم مترقی، وجود دارد.عمل مشترکِ  سیاسی، 
همان عنصرسیاسی تاریخیست که می تواند مسیر تاریخ 
تحوالت در افغانستان را عوض کند وامیدی گردد برای 
نجات جامعه در برابر برنامه ی بربادی مجدد افغانستان. 
اگر قیمت گذاری به تفکر وُکنش طالبان به حیث عامل 
بربادی همه ارزش های جامعه وکشوری بنام افغانستان از 
یک نگاِه همسان برخوردار است، پس اتحاد وایستادگی 

ویکسان،  همگانی  به صورت  می تواند  نیز  آنها  برابر  در 
نامیده  تمامیت  خطِر  طالب،  خطر  زیرا  گردد  پیاده 
می شود وهیچ نیروی بالنده از گزند آن آرام نخواهد یافت.

حاال این نیروهای مقابل طالبان کی ها اند وچگونه باید 
نیروهای  از   ِ را بشناسند؟  طیف وسیعی  یکدیگر خود 
چپ در داخل و خارج از افغانستان که حتی الی پنجاه 
سال قبل تاریخ سیاسی حرکت وفعالیت مترقی داشتند 
و دارند. این ها از سوسیالیست ها گرفته تا تمامی جزایر 
وگروه های متعدد چپ اند که می توان آنها را به صورت 
بسیار مختصر چنین به معرفی گرفت. الف: جریان های 
مائویستی که به لحاظ تاریخی خود را متعهد به سنت 
های مبارزاتی »جریان دموکراتیک نوین« یا شعله جاوید 
کاپیتالیسم  و  ارتجاع  علیه  مبارزه  و  میدانند  منتسب 
این  می کنند.  تعریف  خود  سیاسی  هویت  از  ُرکنی  را 
در  که  سازند  می  را  احزابی  وحتی  سازمان  ها  ده  ها 
همین جامعه از تاثیر ونفوذ معینی میان اقشار وطبقات 
دموکراتیک  حزب  بقایای  ب:  اند.  برخوردار  اجتماعی 
و گروه  احزاب  به صورت  اکنون  خلق وحزب وطن که 
از  ای  عده  و  می کنند  عمل  جدا  هم  واز  متعدد  های 
آنها به مبارزه رسالتمند علیه نظام سرمایه و ارتجاع می 
پردازند وبه پراتیک منفی گذشته آن جریان در دولت و 
جامعه، نگاه انتقادی دارند. ج: افراد وشخصیت های چِپ 
هیچ  ظاهرا عضویت  که  مبارزی  روشنفکران  و  مستقل 
یک از جریان های سیاسی را ندارند وبه صورت مستقل 

همه  این  ها،  مصیبت  از  جامعه  رهایی  برای  وجداگانه 
وبرای  نویسند  می  کشیدند،  بیکران  های  رنج  ها  سال 
،پیوسته  متعدد  مظالم  برابر  در  گی  وایستاده  بیداری 
رهنما، روشنگرومشعل بدست هستند. د:  فعاالن عرصه 
رهایی زنان و مدافعین حقوق زن که چه گروهی ویا هم 
تک فردی عمل می کنند و از نهضت بیداری وبرپایی زنان 
ارتجاع مذهبی طالبی،  به خصوص  و  علیه زن ستیزی 
جامعه  فعاالن  از  وسیعی  دسته  آن  نمایند.  می  دفاع 
و  دموکراتیک  ی  گسترده  موازیِن  به  اعتقاد  که  مدنی 
انسانی دارند ودفاع از جمهوریت، دموکراسی، انتخابات، 
مبارزه  سیاسی،  احزاب  فعالیت  بشر،  حقوق  تامین 
اصلی  بخش های  را  مدرنیته  و  سیکوالریسم  مدنی، 
چارچوب  در  سیاسی  اجتماعی  زندگی  یک  وابتدایی 
ی:  میدانند.  جامعه  همین  در  متعارف  ومدنیِت  قانون 
خواه،  ترقی  دموکرات،  های  دسته  و  ها  گروه  احزاب، 
مخالف سیطره ی هرگونه حاکمیت های سیاسی دینی 
اند.  وابسته  وغیِر  مستقل  آزاد،  افغانستان  وخواهان 
حزبی  ایدلوژیک،  برخورد  هرگونه  که  است  دقت  قابل 
بینی  مرکز  وخود  ها  محوری  خود  هرگونه  وگروهی، 
های سیاسی چه توسط احزاب وگروه ها وتک شخصیت 
اتحاد  هرگونه  امکان  که  عاملیست  مجموعه،  این  های 
وناکامی  بیراهه  به  را  طالبان«  به  »نه  نام  زیر  تاریخی 
تهدید می کند. در این هیچ شکی نیست که بخشی از 
این نیرو ها بنابر تجربه و پراتیک منفی در گذشته ی 

سیاسی علیه یکدیگر حتی تا مرز دشمنی های متاسفانه 
استخوان سوز پیش رفته اند و شور بختانه تاریخ وتجربه 
خونینی را میراث دار استند که هنوز هم داغ آن  زنده 
و فراموش ناشدنی است. اما  در به پا کردن، آراستن و 
بیدار ساختن جبهه ی ازادیخواهانه »نه به طالبان « که 
باید  است  تاریخی  تاکتیک  یک   اتخاذ  قطعی  مستلزم 
حتی به صورت موقت هم که می شود از این مخاصمت 
چنین  وکامیابی  پیاده  برای  و  گذشت  تاریخی  های 
وانجام  ایجاد  ابتکاِر  و  زد  بر  وآستین  دست  ی،  جبهه 
رسالت تاریخی اش را به عهده گرفت. عمِل فراسازمانی، 
وسیعِی   سیاسی  چتِر  آن  انحصاری،  فرا  ایدلوژیک،  فرا 
بزرگ  ی  جبهه  چنین  ایحاد  های  مولفه  که  است 
می تواند،  خود  تنهایی  به  و  کند  می  بیان  را  کشوری 
باید  گردد.  مبدل  طالبان«  به  »نه  اجتماعی  عنصر  به 
و  افغانستان  مردم  تاریخی  آرمان  همین  به  احترام  به 
ناپذیر زمان، پاسخ داد وپراتیک گذشته،  انکار  نیاز  این 
نباید مانع از چنین یک گام بزرگ ترقی خواهانه گردد.
باید نظاره گر نبود زیرا زمان بی  تجربه ثابت است که 
رحم است و منتظر نمی ماند. چنانچه واضح است آن 
اند   بوده  منفعل  وپراتیک  تیوری  در  همیشه  که  های 
وبه مثابه ی تاریخ نگاران، و ناظراِن صحنه، جلوه کرده 
خورده  شکسِت  تاریخ  های  کننده  درج  اند،  همیشه 
تاریِخ  اند.  شده  جامعه  در  مدنیت  های  فروریزی  و 
سیاسی افغانستان  آنهایی را نمی بخشد )از کمونیست 
وسوسیالیست گرفته تا لیبرال ها و دموکرات ها را( که 
کنفرانس  برای  رفتن  مانند  اساسی  و  معین  بزنگاه  در 
و  تجاهل،  سکوت،  قدرت،  به  طالبان  اوردِن  و  ترکیه 
شدیدا  و  سیاسی  های  تاکتیک  بناِم  را  سیاسی  ترصِد 
ساختِن  صف  برای  حرفی  و  کردند  اتخاذ  منفعالنه، 
برابر،  در  افعانستان  در  خواه  آزادی  مردم  ها  ملیون 
سلطه ی مجدِد طالبان به مدد قلدراِن جهانی نداشتند . 
چپ  تمامی  که  است  عیان  وکامال  واضح  که  حقیقتی 
جهانی+  کاپپتالزم  هراقدام   های  دشنه  قربانی  افغانی، 
در  طالبان  آوردن  شد.  خواهند   افغانستان  در  طالبان 
قدرت سیاسی اینده افغانستان خواهد بو د، بنأ در فقداِن 
افغانستان،  در  آزادی خواه  و  انسجام عمومی چپ  یک 
تمامی این شعب سیاسی و چِپ افغانستان و گروه وافراد 
تار یخ کشانیده خواهاندشد. آن دادگاه  به دادگاه  تکی 
ی که شاید هیچ وقت هم برگزار نشود، ولی نفرین ابدی 
بی  و  سیاسی  اعتنایی  بی  همه  آن  خاطِر  به  را  جامعه 
شد. خواهد  نصیب  تاریخی،  بزنگاه  یک  در  گی  برنامه 

بریدن از کهنه گرایی، دگم اندیشی و قوم گرایی

در بخش نخست این یادداشت به کهنه گرایی در شیوۀ نگارش و ادبیات فعاالن 
چپ افغانستان و نگاه شان به متن هایی که تولید می کنند، پرداخته شد که 
اکثریت، به بیماری کهنه گرایی و جزم گرایی مبتال اند آنچه می نویسند را 
بی عیب می دانند و حتا برای واژه ها و ساختار جمله هایی که استفاده می کنند 
مخالف  پنداری  تقدس  با  که  مارکسیسی  بینش  برخالف  اند.  قایل  تقدس 
است و از علم و تحول استقبال می کنند؛ اما ما مطابق آن عمل نمی کنیم. 
گفته شد که این مسأله، بیانگر معلق بودن درگذشته است و گیرماندن، به 
روایت ها و پندارهایی قدیمی و نشخوار کردن کتاب ها و متن هایی است که 
زمان  آن ها گذشته و نشان دهندۀ این واقعیت است که چه قدر از پویندگی، 
به روز اندیشدن و بهره بردن از مهارت و دانش بی بهره ایم و نمی توانیم ادبیات 
کاربردی تولید کنیم. از این رهگذر است که در عرصه ی سخن و عمل، پیام ها 
و گفته های خود را به دیگران، به خوبی رسانده نمی توانیم. باید اعتراف کنیم 
که در دگم اندیشی و کهنه گرایی گیر کرده ایم، از زمان و دانش زمانه ای 

خود، بهره ای چندانی نبرده  ایم.
به غیر از جزم گرایی و کهنه اندیشی، قوم گرایی بیماری دیگری که اکثریت 
در  بیماری  این  نشانه های  ببّریم.  آن  از  ایم  نتوانسته  و  متأثریم  آن  از  ما 
بعضی ها به صورت آشکار، در موضع گیری و تحلیل های شان دیده می شود. 
در بعضی ها در سکوت و انفعال شان در قبال مسایل و حوادث اجتماعی ای 
روشن  موضع  مسایل  این  به  اکثریت  می دهند.  نشان  را  قومی  قساوت  که 

نمی گیریم یا با گرایش قومی تضاد طبقاتی مسأله را نادیده می گیریم؛ یا اگر 
می خواهیم از این منظر نگاه کنیم، مسأله ی تضاد و تبعیض قومی را نادیده 
می گیریم. گرایش قومی در ما سبب می شود که این مسأله در تحلیل های 
ما در تحت عنوان تحلیل طبقاتی، کمرنگ نشان داده شود. اگر به پیشینه ی 
جنبش چپ افغانستان نگاه کنیم این رویکردهای دوگانه، در حلقات و فعاالن 
چپ وجود داشته و حتا سبب انشعاب های تشکیالتی و پراکندگی شده است. 
انشعاب هایی در »جریان دموکراتیک نوین« موسوم به »شعله ی جاوید« به 
به خوبی ریشه یابی  اگر  »ساما« و »سازمان رهایی« و شاخه های های دیگر، 
شود یک علت آن این مسأله بوده است. اگر نحوه ی تحلیل و رویکرد تئوری 
پردازان و رهبران شاخه های این جریان و نیز حزب دموکراتیک خلق را در 
خصوص تبعیض قومی در نوشته و یادداشت آن ها بررسی کنیم به صورت 
روشن چنین اختالف نظر دیده می شود. حلقاتی که اکثریت اعضا و موسس 
آن مربوط به اقوام، تاجیک و هزاره بوده اند، تضاد قومی و نژادی را بزرگترین 
مسأله در افغانستان بیان کرده اند؛ اما حلقاتی که در رأس آن پشتون بوده 
و در  اند  به تضاد طبقاتی کرده  بیشتر  تاکید  و  بوده  نگاه شان متفاوت  اند، 
تحلیل و تئوری های شان، آنچنان که باید و الزم است به حل مسأله ای تضاد 

و تبعیض قومی نپرداخته ا ند.
و  طالبان  عملکرد  قبال  در  ما  رویکرد  در  دارد.  وجود  هنوزهم  مسأله  این 
رویکرد فاشیستی حاکمان در دولت کنونی، دیده می شود. هنوز هم بزرگترین 

بیماری است که سبب تفرق در میان حلقات و جریان های چپی افغانستان 
می شود. فرق نمی کند این حلقات مربوط نسل قبل و نسل نو باشد؛ اکثریت 

ما به این بیماری به نحوی و به اشکال و درجه ای متفاوت، مبتال ایم. 
هدف این یادداشت یاددآوری بیماری کهنه گرایی، دگم اندیشی و قوم گرایی 
در میان اکثریت فعاالن چپ افغانستان بوده است و اگر بخواهیم این مسایل 
را مستند بررسی و تحلیل کنیم، نیاز به کار تحقیقاتی و موردی بیشتر است. 
پس از نشر بخش نخست این یادداشت انتقادها و واکنش هایی مطرح شد 
که چرا این موضوع به صورت فشرده در "هفت صد کلمه" بیان شده، باید 
مفصل و با استناد بیان می شد. این انتقاد درست است. هدف این یادداشت 
تنها بیان این مسایلی و بیمارها بوده که در این یادداشت عنوان شده است. 
اگر بخواهیم این موضوع را به صورت مستند و تحقیقی بیان کنیم نیاز به 
زمان و مطالعه ی اسناد و یادآوری خاطرات و تجربه ی  کارهای مشترک است. 
و  نکوهش  دریافتم  رفیقان  تعدادی  واکنش  در  آنچه  یادداشت  این  هدف 
خرده گیری نبوده؛ بلکه این است که باید بیماری  کهنه گرایی، دگم اندیشی 
و قوم گرایی را جدی بگیریم. تا زمانی که این بیماری ها، در ما وجود داشته 
باشند، نمی توانیم بر ناتوانایی ها و ضعف های ما، غلبه کنیم. قدرت گیری و 
احیای جنبش چپ در افغانستان، نیازمند آسیب شناسی، تشخیص و معرفی 

مسایلی است که سبب ناکامی و شکست این جنبش می شوند.

بخش دوم و پایانی؛ بخش نخست در شماره چهاردهم منتشر شده است

 بریالی حنیف 

 بشیر یاوری 
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دوست  همکار،  انگلس،  فریدریش   1۹۸۲ درسال 
ادوارد  به  نامه ای  مارکس،  کارل  ومتحد  نزدیک 
مشکالت  درمورد    Eduard Bernstein برنشتاین 
انگلس  نوشت.  روزگار  آن  اروپایی  سوسیالیست های 
یادآوری کرد که چگونه مارکس به دامادش پل الفراگ 
Paul Lafargue گفته بود که درمورد بسیاری ازچیزها 
مطمئن نیست، مگر یگانه چیزی که او دربارۀ آن یقین 

داشت، مارکسیست نبودن او بود. 1
بپرسد،  را  دیالکتیک  از  تعریفی  شما  از  کسی  هرگاه 
آغازگردد.  ازاین جا  پرسش[  به  ]پاسخ  که  بهتراست 
منظورخاصی  نبود،  مارکسیست  اینکه  بیان  با  مارکس 
داشت. حتی در زمان خود مارکس، بسیاری از کسانی 
که آرزوی پیروی از وی را به سرمی پروراندند، مارکسیسم 
را مجموعه ازافول مکانیکی ازاندیشه های او می پنداشتند 
دخیل  فرقه گرا  سازمان های  نظری  تنگ  یک  با  که 
می نامید،  انقالبی"  لفاظی های   " را  آن  او  که  درآنچه 
مرتب می گردید، اندیشه ها و اصولی که کامال با روحیه ی 
فرقه گرایی، جزم  مارکس که  مارکسیسم، خود  نقادانه  
می  رد  را  گرایی(  کاست  )فرو  گرایی  تقلیل  و  گرایی 

نماید، درتخاصم قرار داشت. 
باری! مارکس نوشت که شعار موردعالقه ی وی عبارت 
بود ازاین که در باره " همه ی چیزها ]باید[ شک کرد." ۲

مورد  در  را  آن  او  تنها  نه  که  بود  قضاوتی  یک  این   
اندیشه های مسلط عصرش به کارمی برد؛ بلکه او در بارۀ 
جریان های دیگر سوسیالیستی و حتی نظریات خودش، 
نیز این حکم را جاری می دانست و آن ها را در روشنایی 
اوضاع و شرایط تاریخی توسعه داده و به طوردوامدارمورد 

سوال و تجدید نظر قرارمی داد. 
قهرمان  بر  مبتنی  سیاست  هرگونه  پیوسته  مارکس 
رد  را  و...  منجی  یک  از   هرجنبشی  اطاعت  و  پرستی 
مردود  نیز  خودش  مورد  در  را  قاعده  این  و  می کرد 

می پنداشت.
مارکس غالبا بنابر نداشتن پروگرام مشخص در رابطه با 
آینده،  جامعه ی سوسیالیستی  اینکه چگونه  اولیه  طرح 
او  اما  می گرفت؛  قرار  انتقاد  مورد  می کند  پیدا  انتظام 
رد  آگاهانه  سیاسی  دالیل  بنابر  را  طرحی  یک  چنین 
دانست  می  و]اتوپیا[  دموکراتیک  غیر  مارکس  می کرد. 
را  طرحی  چنین  کوچک  گروه  یک  یا  و  فرد  یک  که 
زیرا  نماید؛  ترسیم  آینده  سوسیالیستی  جامعه  برای 
توسط  می تواند  تنها  جامعه ای  چنین  که  می دانست  او 
برای  گسترده  ازاکثریت  متشکل  مستقل  یک"جنبش 
مطرح  او  طوریکه  آید.  به وجود  عظیم"  اکثریت  منفعت 
نمود، این مامول با انجام انقالب و دگرگونی سرمایه داری 
این  به  و  گیرد  می  صورت  سوسیالیسِم،  به  رسیدن  و 
اندیشه های  انکشاف  و  امکانات  جنبش  این  ترتیب، 
پیش برده  چگونه  جامعه  این که  مورد  در  را  تازه ای 

می شود، به وجود خواهد آورد. ۳
دگرگونی های  محور  در  را  رادیکال  دموکراسی  او 
مارکسیست های  ترتیب،  این  به  می دید.  سوسیالیستی 
حتی  و  شخصیت  کیش  و  فرقه ها  که  پنداری  خود 
نمودند،  بنا  مارکس  به نام  را  کاراجباری  اردوگاه های 

چیزی  را در بارۀ مارکسیسم نمی دانند. 
مارکس  کمونیست(  )مانیفست  کمونیست  دراعالمیه ی 
و انگلس در برابرفرقه گرایی بسیاری از سوسیالیست های 
آن ها  ترتیب  این  به  نمودند.  آرایی  صف  شان  زمان 
درآغازاعالمیه چنین مطرح ساختند: به صورت کل رابطه 

کمونیست ها با پرولتاریا در کجا قرار دارد؟ 
دیگر  احزاب  برابر  در  ویژه ای  حزب  کدام  کمونیست ها 

کارگری نیستند. 
که  نمی کنند  تعین  خود  برای  را  ویژه ای  اصول  آن ها 
خواسته باشند آن را برای جنبش پرولتری الگو قراردهند.

از  مجزا  و  جداگانه  منافع  دارای  کل  به صورت  آن ها 
کارگران نیستند. 

تنها  پرولتری  احزاب   دیگر  با  کمونیست ها  تمایز  وجه 
در آنست که از یکسو در مبارزات پرولترهای ملت های 
گوناگون منافع مشترک مجموعه پرولتاریا را که به ملیت 
بستگی ندارد، برجسته می کنند و برای آن ارزش قایلند 
وازسوی دیگر در مراحل گوناگون گسترش مبارزه میان 
در  جنبش  منافع  بیانگر  همیشه  بورژوازی  و  پرولتاریا 

مجموع آن می باشند. 
بنابراین کمونیست ها درعرصه ی عمل قاطع ترین بخش 
احزاب کارگری تمام کشورها هستند که احزاب کارگری 
دیگررا به پیش روی برمی انگیزد و درعرصه تئوریک برتری 
آنان بر بقیه توده ی پرولتاریا در آن است که شرایط و 
چگونگی سیرجنبش پرولتری و پی آمدهای کلی آن  را 
به رو شنی درمی یابند. استنتاج های تئوریک کمونیست ها 
به هیچ وجه بر مبنای اصول ابداعی واکتشافی این و یا آن 

مصلح  جهانی استوار نمی باشد. 
آن ها به طورکلی، صرفا روابط واقعی ناشی  از یک مبارزه 
طبقاتی جاری و جنبش اجتماعی را که در جلو انظارما 

به وقوع می پیوندد وضاحت می دهند. 4
سوسیالیسم "از پایین"

سوسیالیسم  مورد  در  را  خود  دیدگاه  وانگلس  مارکس 
از سایرگروه های سوسیالیستی  و سازمان سوسیالیستی 
وجود  مانیفیست  نگارش  زمان  در  که  مهاجر  عمدتا 
داشتند متمایز کردند. در سال 1۸4۸ مارکس و انگلس 
رسما برای پیوستن به لیگ عدالت، سازمانی از کارگران 
داشت،  را  آن  عضویت  کشور  چندین  که  مهاجرآلمانی 
دعوت شدند؛ اما آن ها توافق نمودند که با مد نظرداشت 

شرایط خاص، به این گروه بپیوندند. 
شکل های  به  عدالت  اتحادیه ی  که  بود  این  اول  شرط 
عمومی، علنی و دموکراتیک به مبارزه بپردازد. اینکه از 
وسایل  از  گسترده  استفاده  زیرزمینی  سازمانی  فعالیت 
را  خود  ووسایل  اهداف  وعلنا  نماید  آمیزپرهیز  توطئه 
برای رسیدن به آن اعالم کند. آن ها همچنان پیشنهاد 
تغییر نام سازمان، از لیگ عدالت به لیگ کمونیست را 
اکثریت  که  مبارزه ای  مدل  به جای  آن ها  نمودند.  ارائه 
به آن متکی  انگلس  و  ازمارکس  سوسیالیست های قبل 
به  و  منافع  جهت  در  که  کوچکی  اقلیت  یعنی  بودند، 
اشکال  دنبال  به  می کردند،  عمل  آن ها  از  نمایندگی 

عمومی، دموکراتیک وعلنی بودند. 
نمود،  مطرح  بعد  سال  چندین  مارکس  که  همانگونه 
دردستورالعمل های بنیادی انترناسیونال اول، انجمن بین 
المللی کارگران که آن ها ]مارکس وانگلس[ در تأسیس 
آن درسال 1۸۶4 کمک نمودند" رهایی طبقه ی کارگر 

باید عمل و اقدام خود طبقه کارگرباشد." ۵
توسط  آنها  رهایی  سازند.  رها  را  خود  باید  کارگران 
شود.  تأمین  نمیتواند  دیگری  اجتماعی  عامل  یک 
مارکس  گسست  قطعی  تجسم  رهایی  خود  ایده  این 
میسازد  مجسم  سوسیالیسم  قبلی  ازاشکال  را  وانگلس 
و  بیشمار  های  دوامدارازسوسیالیست  گونه  به  را  آنها  و 
مارکسیست های خود خوانده تا به امروزمتمایزمی سازد . 
مارکس  انقالب  تئوری  دریپرنویسنده  هال  همانطورکه 
سوسیالیست های  های  نوشته  نماید،  می  توضیح 
استثنایی  هیچگونه  بدون  ازمارکس"،  قبل  سرشناس 
طرفداریک  سوسیالیست  های  ایدئولوگ  اولین 
سوسیالیسم فوقانی بودند ... مارکس اولین کسی بود که 
از طریق مبارزه برای گسترش مداوم کنترول دموکراتیک 
" از پائین " به پذیرش ایده سوسیالیسِم دست یافت ." ۶

]فوقانی[  ازباال  "سوسیالیسم  را  قطب  دو  دریپراین   
و"سوسیالیسِم ازپائین" می نامد.۷  

جنبش  تاریخ  طول  در  چگونه   که  می دهد  نشان  او 
کسی  آیا  براینکه  مبنی  رقابتی  ایده های  سوسیالیستی 
تعهدی  سوسیالیسم،  سوی  و  سمت  به  پائین  یا  ازباال 

دارد، وجود داشته است. 
برخالف اشکال مختلف سوسیالیسم ازباال، تعهد مارکس 

به مبارزه ی بود که درآن "رشد آزاد هر فرد، شرط رشد 
آزاد همه است. " ۸

امروز  آن  مبنای  به  که  است  معنایی  همان  این 
را  خود   International  Socialist Review
سوسیالیست می نامد و ما سعی داریم این ایده ها را وارد 
مارکسیسم  هدف  سازیم.  خود  زمانه ی  واقعی  مبارزات 
عملی بودن، انقالبی بودن و درگیرشدن درمبارزه است.

 تصویری که ما اغلب از مارکس به عنوان کسی داریم که 
]گویا[ اساسا در دنیای عقاید فعالیت می کرده، کسی که 
از جامعه واز مبارزه جدا شده، مصروف خواندن کتاب ها، 
ازاینکه  اسناد و رساله ها می باشد کامال به خطا می رود 
چه  وی  وایده های  شد  مارکسیست  مارکس،  چگونه 

چیزهایی را بیان می نماید. 
مارکسیسم با نظریه پردازان دانشگاهی و فکری امروز که 
اما دیدگاه های  پنداری می کنند؛  مارکسیسم هویت  با 
شان کامال از مبارزه جدا شده، سروکاری ندارد. مارکس 
در آخرین تز خود  در مورد فویرباخ که در سال 1۸4۵ 
می سازد:"فیلسوفان  مطرح  صراحت  به  شده،  نگاشته 
تاکنون جهان را تفسیرکرده اند، هدف تغییر آن است." 

۹
است  ایده ی  آن  شکل  شده ترین  تقطیر  در  مطلب  این 
که مارکس را دراوایل زندگی به دنبال خود  کشیده و 
یکی از لحظات سرنوشت ساز تفکر او را نشان می دهد. 
است.  آن  تغییر  بلکه  نیست،  جهان  تفسیر  صرفا  هدف 
رد می کند  را  ایده ها  مارکس  نیست که  معنا  بدان  این 
برای  را صرف تالش  او یک عمر  یا ضد روشنفکراست. 
جنبش  ایده های  تعلیم  خود،  ایده های  سازی  شفاف 
این  تصحیح  و  دادن  قرار  سوال  مورد  سوسیالیستی، 

ایده ها  در روشنایی تحوالت  تاریخی، نمود.
روشنگرانه،  کارهای  که  می دانست  همچنین  مارکس 
شکل  تاریخی  نظر  از  وی   ایده های  پردازی  نظریه 
لووی در کتابش  بنابراین همان طورکه مایکل  می گیرد. 
"تئوری انقالب در مارکس جوان " استدالل می نماید، ما 
نیز باید مارکسیسم را در مورد خود مارکس اعمال کنیم 
ایده ها و  تفکر،  ببینیم که مارکس چگونه سیستم  تا   -

عمل خود را توسعه داد. 10
واقعیت این است که مارکس، مارکسیست یا انقالبی به 
را  روندی  مطمئنا  مارکس  و  ما  بود.همه ی  نیامده  دنیا 
درپیش گرفته ایم که مجموعه ی ازایده ها را مشروط  به 
شرایط تاریخی پیرامون خود، شرایطی که در کنترول ما 

نیست، توسعه دهیم.
همانگونه که مارکس و انگلس در مانیفست می نویسند 
ایده های طبقه  کنون  تا  برهر عصری  ایده های حاکم   "

حاکم آن بوده است." 11
طبقه کارگروگروه های تحت ستم در جامعه از دسترسی 
اندک به وسایل اطالع رسانی وازکنترول برنظام آموزشی 
منتشر  را  ایده ها  که  مهم  سایرنهادهای  ویا  کلیساها 
می سازند، برخورداراند. ایده های که بارها و بارها با آن ها 
است   حاکمی  طبقه  ایده های  همان  می شویم   بمباران 

که در زمان مارکس و همچنان زمان ما  مسلط اند.
هگلی  های چپ 

واقعیت این است که مارکس در شرایط کامال متفاوت 
ازجایی که به سرانجام رسید کاررا آغازنمود. وی درسال 
1۸1۸ در ایالت پروس که اکنون بخشی از شمال آلمان 
را  جالبی  موقعیت  که  آمد  دنیا  به  خانواده ای  در  است 
زندگینامه  وین،  فرانسیس  بود.  نموده  پیدا  خود  برای 

نویس مارکس، این گونه بیان می کند: 
می   ۵ تاریخ  به  تولد  لحظه ی  از  خودش  "مارکس 
1۸1۸، یک بچه اجنبی بود – پسر یهودی ا ی که دریک 
تریر( درکشور پروس که مذهب   ( شهرعمدتا کاتولیک 
گرچه  بود.  پروتستانیسم  انجیلی  مسیحیت  آن  رسمی 
به  ناپلئون  جنگ های  طول  در   Rhineland راینلند 
فرانسه پیوست شده بود؛ اما سه سال قبل ازتولد وی به 

شاهنشاهی پروس ادغام گردید و یهودیاِن تریرمشمول 
ممنوع  درحرفه ها  را  آن ها  فعالیت  که  شدند  حکمی 
می ساخت. پدر کارل مارکس، هانریش مارکس برای کار 

در بخش وکالت به کیش لوترانیسم  روی آورد."1۲ 
وبه  بود  اجنبی  فرد  یک  ابتدا  ازهمان  مارکس  بنابراین 
برخوردار  از روحیه ی عصیانگری  قول معروف درجوانی 
وجدال  بحث  نوشیدن،  به  تمایل  او  دردانشگاه،  بود. 
)دوئل(  تن  به  تن  ازجنگ های  دربرخی  دخالت  کردن، 

وعشق ورزی داشت.
پدرش  بود،  دانشگاه  در  وی  که  1۸۳۷زمانی  درنوامبر 
برای او نامه ای نوشت وبا این جمالت او را نصیحت کرد: 
ها،  بی نظمی  دربرگیرنده ی  رفتارتوصرفا  که  "افسوس 
فرازوفرود درهمه ی زمینه های دانش، رفتارپوسیده ناشی 
ازخیرگی بینش روشنایی، انحطاط درخرقه ی آموزش با 
موهای ژولیده، همراه با انحطاط گیالس های بیر، مردم 
وحتی  قراردادها  ازهمه  امتناع  و  آور  خجالت  گریزی 
احترام به پدرت، می باشد. رابطه ی تو با دنیا محدود به 
اتاق گنده ی توست که درآن احتماال، به شیوه ی متروک 
آینده ی  زن   [ ازجینی  عاشقانه ای  نامه های  کالسیک، 
مارکس[ ومشوره های اشک آلود پدرت، به هرسو افتاده 

اند." 1۳
هنگامی که مارکس در حال اتمام دانشگاه بود، چندین 
بار به دلیل بدهی، مورد شکایت وسرزنش قرارگرفت و 
درطی پنج سال اقامت خود، حد اقل ده  بار آدرس خود 

را تغییرداده بود. 
مارکس[  ایده های  بود]منظور  ایده ها  مشتاق  که  گرچه 
اما او درابتدا به مسیری گام برداشت که منجر به کسب 
درجه ی پروفیسوری و یا حقوق دان شدنش گردید.او در 
یک مرحله می خواست رمان نویس یا شاعر شود؛ ولی به 

سرعت متوجه شد که این استعداد را ندارد. 
جذب  دانشجویان  از  گروهی  به   مارکس  دانشگاه،  در 
آلمانی  فیلسوف  ویلهلم هگل،  ازگئورگ  بعد  گردید که 
بعدا  که  آنچه  جوان"می نامیدند.  "هگلی های  را  خود 
مبارز  و  متخاصم  جریان های  این  مورد  در  مارکس 
آن ها  که  بود  این  کرد  احساس  جوان  هگلی های  در 
را  هگل  فلسفه ی  از  جنبه ی  آن  ویا  این  است  ممکن 
آرمان  اساسی  فرض  پیش  جریان،  هردو  اما  کنند؛  رد 
گرایی)ایدیالیسم(هگل را با هم درمیان می گذاشتند که 
مارکس  نزد  منظورازآرمان گرایی  رد می کرد.  را  آن  وی 
یا  این اصطالح،  به معنی معمول  واال  آرمان های  داشتن 
کارسازباشند  نمی توانند  درعمل  که  ایده هایی  داشتن 
در  نبود.  می شوند،  متهم  آن  به  مارکسیست ها  واغلب 
که  بود  این  منظورمارکس  برداشتی،  چنین  عوض 
ایده ها در فرجام نیروی محرک تاریخ اند و اینکه ایده ها 

واقعیت های مادی رامعین می سازند.
مارکس وانگلس چنین شکلی از آرمان گرایی را در یکی 
قطع  نمایانگر  که  دادند  نشان  خود  اولیه ی    کارهای  از 
رابطه ی آن ها با هگلی های جوان و ایدئولوژی آلمانی بود:
"روزگاری، دالوری دچار این توهم شده بود که انسان ها 
نیروی  ازایده ی  که  می شوند  غرق  درآب  دلیل  به  فقط 
ثقل، برخوردارند و اگر این ایده را مثال با اعالم خرافی 
و مذهبی بودن آن، از سرانسان ها بیرون کنیم، آن ها به 
گونه ی متعالی ضد آب خواهند شد. دالور ما در سراسر 
عمرخود با توهم نیروی ثقل که شواهد تازه و متعددی 
جنگید.این  بود،  آورده  فراهم  مضرآن  برپیامدهای 

دالورالگوی فیلسوفان جدید انقالبی در آلمان بود." 14
زمانی  آن  گرایی  آرمان  از  متمایزاو  روش  بود  این 
آن،  نهایت  و  ماتریالیسم  نظریه ی  ابتدایی  وانکشاف 
فرض  پیش  وی،  گفته  به  تاریخی.  ماتریالیسم  تیوری 
وهستی،  بودن  که  بود  این  تاریخی  ماتریالیسم  اساسی 
تعیین  آگاهی  این که  نه  می کند،  تعیین  را  آگاهی 
کنندۀ هستی باشد. مارکس به این نظر رسید که فقط 
تغییرایده ها در سر کسی، از طریق بحث و مجادله کافی 

چگونه مارکس، مارکسیست شد
 Anthony Arnov نویسنده: آنتونی آرنوف
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نعیم سلیمی 

پنداری  هویت  مارکسیسم  با  که  امروز  فکری  و  دانشگاهی  نظریه پردازان  با  مارکسیسم 
می کنند؛ اما دیدگاه های شان کامال  از مبارزه جدا شده، سروکاری ندارد.



نیست؛ بلکه تغییر شرایط مادی و نهادها می باشد که ما 
را شکل می دهند. 

یکی ازمهمترین شرایط در دورۀ شکل گیری اندیشه های 
توسط  هگلی  جوان  روشنفکران  سرکوب  مارکس  خود 
دولت پروس بود. اگر به آن ها اجازۀ شکوفایی داده می 
سیرفکری  ومی نوشتند،  می کردند  مطالعه  وآزادانه  شد 
مارکس مسیر کامال دیگری را طی می کرد؛ اما درحقیقت 
تلقی  تهدید  بسی  پروس  دولت  برای  جوان  هگلی های 
می شدند و تعدادی ازاستادان مرتبط با آن ها پست های 
چاپ  به  قادر  آنها  می دادند.  دست  از  را  خود  آموزشی 
را  آزارواذیت  ازسانسور،  مختلفی  وانواع  نبودند  آثارخود 
شد  امید  نا  واقعیت  ازاین  مارکس  می شدند.  متحمل 
دولت  آزاروشکنجه ی  این  با  که  افرادی  از  بسیاری  که 
روبرو بودند، تصمیم گرفتند تا ازمبارزه دردنیای واقعی و 
سیاست عملی خودداری کنند و در عوض مبارزه خود را 
به اتاق های سمینار، ایده ها وبحث های روشنگری محدود 

سازند. 
هنگامی که مشخص شد دولت پروس ادامه  ی تحصیل 
دردانشگاه رابرای اوغیر ممکن خواهد ساخت، مارکس به 
طورفزاینده ای ازاکادمی ناامید شد وتصمیم گرفت که به 
روزنامه نگاری بپردازد و درسال 1۸4۲ دریک روزنامه ی 

لیبرال 
Rheinische Zeitung( ) اشغال وظیفه کرد. مارکس 
به عنوان یک روزنامه نگارجوان دراین روزنامه، مقاالتی را 
دربارۀ سانسورمطبوعات نوشت و در آن جا با مسایل عملی 
زمانش مواجه گردید. یکی ازاین مسایل که مارکس به 
آن عالقمند شد  قوانین سرقت چوب بود. دهقانان برای 
آوری  مشاع جمع  و  عمومی  زمین های  از  هیزم  قرن ها 
مالکیت خصوصی   اعالم  دلیل  به  اکنون  اما  می نمودند؛ 
دستگیر وزندانی می شدند. مارکس به شناسایی تناقضات 
و ماهیت طبقاتی حقوق تحت ساختاردولتی پروس، آغاز 

کرد. 
مسیری  چنین  در  مارکس  تا  داشت  وجود  آن  امکان 
آشوبگر،  حتی  و  لیبرال  نگار  روزنامه  یک  شغل  با 
سانسور  بااعمال  تاریخی  اوضاع  باردیگر  درصورتیکه  
باالی  Rheinische Zeitung از جانب دولت پروس 
بودن  بجانب  این کار حق  ادامه دهد.  نمی کرد،  دخالت 
مطبوعات  آزادی  محدودیت های  بارۀ  در  را  مارکس 
مارکس،  مقاالت  انتشار  از  تنها  نه   . رسانید  اثبات  به 
جلوگیری به عمل آمد؛ بلکه او به تبعید سوق داده شد. 
توسعه ی  و  تحول  در  بود،  حساسی  لحظه ی  یک  این 
سیاسی وحرفه ای مارکس، درزندگی وی. مارکس آلمان 
ترک  وانگلستان  بلژیک  به   وبعدا  فرانسه  مقصد  به  را 
از  متفاوت  کامال  مجموعه ی  معرض  در  ودرآن جا  کرد 
جریان های سیاسی قرار گرفت. به طور خاص او از آلمان 
به  داشت،  نیافته ای  توسعه  نسبتا  کارگری  طبقه ی  که 
فرانسه نقل مکان کرد. وی درآن جا با کارگرانی روبرو شد 
که به اشکال خود سازماندهی و مبارزۀ بسیار پیچیده تر 
و پیشرفته تراز آنچه در آلمان دیده بود، مشغول بودند. 

به  مارکس  که  افتاد  اتفاق  هنگامی  دیگر،  مهم  واقعه ی 
پاریس نقل مکان کرد. او یک هفته را با فریدریک انگلس 

گذراند و آن ها همکاری مادام العمرخود را آغاز کردند.

فریدریک انگلس در منچستر زندگی می کرد، شهری که 
از بسیاری جهات در لبه ی تحوالت سرمایه داری صنعتی، 
نظام کارخانه، اجتماعات کارگران درمراکز جدید شهری 
قرارداشت. این روند طبقه ی جدیدی از کارگران را که 
وتشکل های  کارآن ها  شرایط  شهر،  با  متفاوتی  رابطه ی 
با  انگلس  آورد.  گردهم  داشتند،  کارگر  طبقه  اولیه ی 

رهبران جنبش چارتیست ها مالقات می کرد. 1۵
بود،  منچستر  در  کارخانه ها  حالت  شاهد  ]عمال[  او 
طبقه ی  "اوضاع  عنوان  زیر  را  کتابی   1۸4۵ سال  در 
کارگردرانگلستان " نوشت که تصویر روشنی ازاین طبقه 
را ارائه می نماید. انگلس ضمن توصیف وحشت از نحوۀ 
رفتار با کارگران در سرمایه داری، طبقه کارگر را قربانی 
منفعلی نمی داند که مورد ترحم قرارگرفته و یا خیراتی به 
وی داده شود و یا توسط لیبرال های روشنفکر نجات یابد. 
درعوض انگلس پتانسیل )ظرفیت( این طبقه رامشاهده 
نمود که نه تنها اوضاع خود را دگرگون می سازد، بلکه با 
این کار جامعه را نیز دستخوش  دگرگونی قرار می دهد.

عوامل رهایی خود طبقه کارگر 
دراین دوره مارکس وانگلس، هردو، به این نتیجه دست 
یافتند که اقتصاد سیاسی را به مثابه ی مرکز تفکرشان، 
آغاز  به مشاهدۀ نقش مرکزی طبقه کارگر  و  قراردادند 
اکثریت  برای  که  بیان کردند  درمانیفست  آن ها  کردند. 
سوسیالیست ها طبقه ی کارگر فقط به عنوان "رنجبرترین 
طبقه "مطرح بحث می باشد به عنوان طبقه ی که باید از 

شر ستم  آزاد شود. 1۶
خودش  آزادی  عوامل  به عنوان  کارگررا  طبقه  آن ها 
قرا  مالحظه  مورد  کل  به صورت  جامعه  دگرگونی  و 
را  مساله  این  آن ها  که  ترتیبی  به  است  این  می دادند. 
اصطالح  به  سیستم های  ساختند:  مطرح  درمانیفست 
صحیح و درست سوسیالیستی و کمونیستی سن سیمون 
فوریه، اوون ودیگران اوایل دوره توسعه نیافته که درباال 
بورژوازی  و  پرولتاریا  میان  مبارزه  از  شد  داده  توضیح 

به وجود می آیند  ...
تضادهای  واقعیت  در  سیستم ها  این  بنیانگذاران 
را  پاشیدگی  هم  عناصر  عملکرد  وهمچنین  طبقاتی 
هنوز  اما  می نمایند.  مشاهده  جامعه  درساختارعمومی 
بدون  را  طبقه ای  نمایش  آن ها  برای  نابالغ  پرولتاریای 
سیاسی  مستقل  جنبش  هرگونه  یا  تاریخی  ابتکارعمل 

ارائه می دهد. 1۷
مارکس وانگلس ازطبقه ی کارگربرداشت کامال متفاوتی 
را ارائه می دادند، این طبقه با ابتکارعمل خاص خود که 
از ظرفیت مبدل شدن  تاریخ  برخالف طبقات دیگر در 
را  مطلب  این  جهانی"برخورداراست.  "طبقه ی  یک  به 
آن ها به این گونه درمانیفست توصیف می نمایند: تمامی 
استحکام  درجستجوی  باال،  دست  دارای  قبلی  طبقات 
موقف قبلی خود از طریق مطیع ساختن جامعه در کل، 
تحت شرایطی از آن خود سازی بودند. پرولتاریا نمی تواند 
با  مگر  مبدل شود،  تولیدی جامعه  نیروهای  به صاحب 
گونه،  به همین  و  قبلی خودش  تصاحب  لغو شیوه های 
دیگر شیوه های تملّک. آن ها از خود چیزی برای تامین و 
تقویت ندارند. ماموریت آن ها عبارت است ازمیان بردن 

تمامی تضمین های گروی مالکیت فردی است. 

تمامی جنبش های تاریخی قبلی جنبش های اقلیت ها ویا 
مستقل  جنبش  پرولتری  جنبش  بود.  اقلیت ها  نفع  به 
اکثریت عظیم است.  نفع  به  اکثریت عظیم،  وخود آگاه 
نمی تواند  ما  کنونی  جامعه  الیه ی  پائین ترین  پرولتاریا، 
بدون این که الیه های فوقانی رسمی، درکل به دورانداخته 

شوند، خود را به حرکت آورده و باال کشد.1۸
آن ها به این نتیجه رسیدند که انقالب کارگری متفاوت 
ازسایرانقالب ها درتاریخ می باشد، به دلیل این که به جای 
دیگری  با شکل  طبقاتی  استثمار  یک شکل  جایگزینی 
وانجمن  می برد  میان  از  را  طبقاتی  تضادهای  همه ی 
آزاد تولید کنندگان را جایگزین آن ها می نماید. مارکس 
وانگلس می دیدند که شرکت درمبارزات کارگری و ایجاد 
تهییج برای آن، کاریست حیاتی و آن ها بقیه ی عمرخود 
را  ایده های شان  آن ها  نمودند.  وقف  آن،  انجام  برای  را 

برآیندی از تعمیم مبارزات طبقاتی می پنداشتند.
معموال می شنویم که مارکس مجموعه از دگم های تنگ 
نظرانه و ایده های پابرجا را به وجود آورده است. اما اگر 
مارکس و انگلس را بخوانید، خواهید دید که آن ها دایما 
تصحیح  طبقاتی  مبارزه  با  رابطه  در  را  خود  ایده های 
نشان  وضوح  به  را  مساله  این  که  مثالی  می نمودند. 
می دهد، پاسخ مارکس به کمون پاریس است. در سال 
1۸۷1، کارگران در پاریس قیام کردند و شهر را به دست 
طبقه  سازماندهی  خود  از  بدیعی  واشکال  گرفتند  خود 
کارگر را ایجاد کردند. مارکس و انگلس با شور و شوق 
فوق العاده ی به این قیام، پاسخ دادند. دیری نگذشته بود 
که مارکس و انگلس از نسخه ی جدید مانیفست که در 
آلمان منتشر می شد اطالع حاصل نمودند. آن ها با این 
انتشارمشروط به این که مقدمه ی نوی به آن عالوه گردد، 
توافق کردند. در سال 1۸4۸ آن ها لیستی از اقدامات را 
تهیه نمودند که ممکن است، حکومت کارگری با رسیدن 
به قدرت آن ها را اجرا نماید: با توجه به تجربه ی عملی 
برای  پرولتاریا  که  جایی  پاریس،  کمون  در   ... حاصله 
اولین بار قدرت سیاسی را برای دو ماه در اختیار داشت، 
منسوخ  جزئیات  از  برخی  در   ] مانیفست   [ برنامه  این 
شده است. یک مطلب خاصی که در کمون ثابت گردید، 
این بود که " طبقه کارگر نمی تواند ماشین دولتی موجود 
را حفظ کند و برای اهداف خود ازآن استفاده نماید.1۹ 
قدرت،  تصاحب  با  توجه  با  کارگران  که  دریافتند  آن ها 
باید اشکال جدیدی از دموکراسی طبقه ی کارگر، اشکال 
ایجاد  را  کنترلی  جدید  واشکال  گیری  تصمیم  جدید 
سیاسی  نهادهای  سادگی  به  نمی توانند  آن ها  کنند. 
که  را  وغیره  عالی  دیوان  کنگره،  پارلمان ها،   – موجود 
با  که  طبقاتی  قدرت  از  خاصی  نوع  نگهداشت  برای 
دموکراسی کارگری  خصومت می نماید، تصاحب کنند. 
در  کارگران  سازماندهی  مشاهده  تجربه  طریق  از  فقط 
کمون پاریس بود که مارکس و انگلس مفکوره خود را 

در مورد این سوال مهم روشن سازند. 
انگلس در سخنرانی خود بعد از مرگ کارل مارکس در 
سال 1۸۸۳ مشاهدات خود را چنین بیان نمود: مارکس 
او  واقعی  ماموریت  بود.  انقالبی  یک  هرچیزی  از  قبل 
اشکال درسرنگونی  از  به شکلی  که  بود  این  زندگی  در 
جامعه ی سرمایه داری و نهادهای دولتی که به وجود آمده 

بود، سهم خود را برای رهایی پرولتاریای مدرن، به عنوان 
اولین کسی که وضعیت و نیاز آن را توام با آگاه سازی 

شرایط رهایی آن، ادا سازد. 
مبارزه، جوهراو را تشکیل می داد واو با شور، سرسختی 
و موفقیتی که کمتر کسی می تواند با آن مقابله نماید، 

پیکار نمود. ۲0
چنین است روحیه ی که امروزما باید خود را مارکسیست 
بدانیم و یک جریان سوسیالیست انقالبی را برای دفاع، 
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فیلم ایرانی) دختران جیغ نمیزنند( را دیدم. فیلمی 
اذیت   و  آزار  و  تجاوزات  روی  آن  اصلی  سوژه  که 
زیر سن  دختران  است.  مکتب  دختران خرد سال 
که بی خبر از وحشت دنیایی بیرون مظلومانه  در 
دنیایی کودکی شان توسط مردان وحشی  قربانی 
گردیده و آسیب می بینند، و این آسیب روانی  را تا 
آخر عمر با تاسف بدوش می کشند. قربانیان که نه 
صدای شان است و نه  اثری از قربانی شدن شان ، 
صرف زجر آنرا با همه شقاوتی که دارد یک عمر با 

خود حمل می کنند. 
هنگامی با جمع از بانوان روی یک تحقیق ابتدایی 
افغانستان هم  در  نتیجه دیدیم که  کار کردیم در 
آمار بلند ازین قربانی های خاموش را داریم . زنان و 
دختران جوان زیادی استند که تجربه ی تلخ آزار و 
اذیت را  در طفولیت و  نوجوانی سپری کرده اند و 
بیشترین آمار این آزار و خشونت ها از طرف اقارب 

نزدیک شان صورت گرفته است. 
در  آنکه  با  است   ساله   ۲۷ که  مستعار(  آروز)نام 
آنکه  با  گفت:  کرد  می  گریه  و  پیچید  می  خود 
هیچ  مگر  گذرد  می  موضوع  ازین  سال  چندین 
نبرده  یاد  از  را  لحظات  آن  و  تلخ  تجربه  آن  گاه 
در  گردیده  خوابم  کابوس  مساله  این  هرازگاهی  و 
نتیجه حتا  از جنس مرد نفرت پیدا می کنم.  آرزو 
که  ساله  بودم حدوو ۸-۷  »خیلی خرد  گوید  می 
در قریه با فامیل پدر کالن و کاکا ها یکجا زندگی 
را  کالنم  مادر  که  این  خاطر  به  من   . کردیم  می 
کمک کنم  همیشه با او بودم و شب های تابستان 
که  کاکایم  کردم.  می  بام خواب  باالی  او  کنار  در 
مرد چاق و بلند و مجرد بود در باالی بام دور از ما 
خواب می کرد . وقت همه خواب میرفت، به بهانه 
و چشمان  آمد  می  کالنم  مادر  کنار  مختلف  های 
برده،  خوابش  گویا  که  بست  می  دروغ  به  را  خود 
چشمان بسته قسمت های مختلف بدن مرا لمس 
می کرد. من از خواب شیرین بیدار شده و می دیدم 
که دستان کثیف او بدنم را لمس میکند. وقت می 
خواستم صدا بلند کنم میدیم که او خواب است و 
او خواب  خور و پوف دارد منم فکر می کردم که 
است و در خود نیست. مگر خیلی اذیت میشدم و 
به خیلی مشکل خودرا از دستان بزرگ و چاق او 
رها کرده در عقب مادر کالنم پناه می بردم . دقیق 
به یاد ندارم که چندین بار او مرا آزار داد، تا این که 
با هزاران گریه و زاری پدرم را قناعت دادم که دیگر 

شبانه نزد مادرم می باشم و نه مادر کالنم .
حاال هم کاکایم ازدواج کرده و چندین فرزند دارد، 
با  او نفرت دارم و هیچ گاه درین مورد  از  همیشه 
کسی حرف نزده ام . چون مطمین هستم اگر حرف 
هم میزدم کسی حرف مرا گوش نمی داد و باز مرا 
مالمت می کردند. حاال نظر به تجربه ی بدی که 

دارم، اگر ازوداج کنم  از همه بیشتر متوجه اوالد 
تا فرزندانم چنین وضعیت بدی را  باشم  هایم می 
تجربه نکنند؛ تا حدی سعی کرده ام غیر مستقیم 
خواهران و دیگر دختران قریه را متوجه این مساله 
مهم بسازم. تا اگر با چنین حاالتی مواجه می شوند 

صدای شان را بلند کنند.«
در این تحقیق دختر سی و دو ساله ی دیگری با 
اسم مستعار رویا میگوید » در حدود 1۲-1۳ ساله 
بودم که چندین مرتبه از طرف مامایم مورد آزار و 
فامیل  و  بود  سرباز  که  مامایم  گرفتم.   قرار  اذیت 
کوتاه  های  رخصتی  در  او  بود.  قریه  در  خودشان 
مدتش خانه ما میامد . مادرم به فکر این که ماما 
ما  اتاق  در  را  او  بستر خواب  معموال   است  محرم 
نیز  از من  برادر کوچک   و  و چند خواهر  که من 
بود آماده می ساخت و او معموال شب ها مرا اذیت 
آزار می داد. مادرم فکر می کرد که مامایم مرا  و 
دوست دارد و ناز می دهد مگر وقت او مرا  لمس 
می کرد خدا میداند که چی حال بدی داشتم. یک 
شب که ناوقت شب بود، مامایم در کنار بستر من 
بدن و صورتم شروع کرد.  به لمس کردن  و  آمده 
از ته دل ناله می کردم مگر صدایم بلند نمی شد. 
مامایم مثل اینکه چیزی خورده باشد و نشه باشد 
خودش را روی من انداخته بود تا این که از صدای 
او  آمد.  و  شده  خبر  مادرم  چطور  نمیدانم  ام  ناله 
مرا از دستان مامایم  به سختی خالص کرده و در 
نکنم و  بلند  را  برده و گفت که صدایم  اتاق دیگر 
از این موضوع به کسی چیزی نگویم. چون مامایم 
مسافر است و بعد از خیلی مدت ها خانه میاید و 
اگر پدرم از موضوع خبر شود روسیاه یی کالن می 
شود. مامایم در یک از والیات در سنگر کشته شد. 
مگر من هیچ گاه اورا نبخشیده ام و مطمین هستم 

که حاال او جزای او کارهایش را می پردازد.«
متاسفانه  کم تر زنی را در این تحقیق و حتا میان 
دوستانم یافتم که در کودکی آن هم در کانون گرم 
تجاوز  مورد  مادر  و  پدر  داشتن  وجود  با  خانواده 
و  باشند  نگرفته  قرار  این  چنینی  خشونت های  و 
سال های سال این داستان ها را در خود نگه نداشته 
باشند و با هیچ کسی جرات بازگویی اش را نداشته 

اند.
داستان  افغانستان  در   کودکان  به  جنسی  تجاوز 
در  گذشته ها  از  پدیده  این  نیست.  دیروز  و  امروز 
و  تاریخ  است.  داشته  وجود  مختلف  والیت های 
مواردی  در  که  می دهد  نشان  زندگی  تجربه های 
سالح  و  زور  از  استفاده  با  نظامی  فرماندهان  حتا 
چندین کودک را با خود نگه داشته و به حضورشان 
دید  از  قضیه  می کردند. همین  فخر  کنار خود  در 
میراثی،  طور  به  که  می شود  سبب  جامعه شناسان 
فرهنگ بچه بازی و تجاوز به کودکان از یک نسل به 

نسل دیگری منتقل شود.
بر اساس گزارش ها کم توجهی خانواده ها، اعتماد به 
مالهای مساجد محل و در مواردی فشار اقتصادی 
خانواده ها سبب می شود که میزان خشونت جنسی 
باشد.  داشته  افزایش  کودکان  به  تجاوز  حتا  و 
با  همکاری  از  زمانه«  عبارت »شرم  به  خانواده ها  
صدای  هم  و  می کنند  پرهیز  تحقیقی  های   نهاد 
شان را به خاطر باز پرس و پی گیری قضیه بلند 
دلیل  به  پسربچه ها  موارد   برخی  در  کنند.  نمی 
ترس از دست دادن وظیفه، تهدید از طرف خانواده 
به  مجبور  دیگر  دالیل  و  بیش تر  پول  آوردن  برای 

تن فروشی می شوند. 
 افزایش مهاجرت های داخلی، سهل انگاری مجریان 
و مسووالن تطبیق قانون در ردیابی عامالن تجاوز 
سوی  از  جنسی  تجاوز  عامالن  نشدن  مجازات  و 
افزایش  دیگر  دالیل  از  قضایی،  و  عدلی  نهادهای 
است.  کودکان  علیه  جنسی  خشونت های  میزان 
اکثر عامالن خشونت های جنسی و حتا متجاوزان 
محل  دکان داران  مساجد،  مالهای  کودکان،  به 
سن  پرونده ها  اکثر  در  و  استند  وابسته گان شان  و 

فاعالن باالتر از ۵0 سال بوده است.
معموال قربانیان، کودکان بین ۳ تا 1۲ سال استند 
اگر چه بشتر تجاوزها و  قربانیان دخترند.  اغلب  و 
پسران  روی  درصد(    ۶0( لمسی  آزارهای جنسِی 
و یا پسر بچه ها انجام می شود .همچنین به گزارش 
و  خانواده  سوی  از  از  آزارها  درصد   ۹۸ منابعی 
بستگان و تنها ۲ درصد از سوی افراد بیگانه  اتفاق 

می افتد.
خالصه اگر این اخبار را در کنار مواردی قرار دهیم 
که اطالع رسانی و بحث درباره تجاوز جنسی را در 
خانواده و در جامعه  نوعی تابوی فرهنگی می دانند 
ترس،  از  تا سال ها  نیز  قربانی،  یا همان  و کودک، 
یا گاهی پدر و مادر  افشا نمی کند،  را  آزار جنسی 
از  نگرانی  و  کودک  از  محافظت  برای  خانواده  و 
اختیار  می کنند،  سکوت  جامعه  در  برچسب زدن 
آنگاه می توان تخمین درستی از میزان آزار جنسی 

کودکان  به دست آورد.
در  جامعه  به  بخشی  آگاهی  و  اطالع رسانی  عدم 
روانی  دالیل  بررسی  و  اختالل  چنین  وجود  برابر 
اندازه  تا چه  آزار جنسی کودکان می تواند  ارتکاب 
برای خانواده و جامعه آسیب زا باشد. در حالی که 
اگر جامعه )والدین و خانواده ها( نسبت به این دست 
به حفاظت  باشند، نسبت  آگاهی داشته  اختالالت 
و نگهداری از فرزندانشان توجه افزون تری خواهند 

داشت. 
دوره  در  کودکان  آموزش  و  آگاهی  مهم تر،  آن  از 
درباره  متوسطه   و  ابتداییه  دوره  و  کودکستان 
و  جسمی  حریم های  از  حراست  و  حفاظت 

جنسی شان است که می تواند از خطرات نسبت به 
آزار جنسی به میزان باالیی بکاهد. برای مثال اگر 
شاگردان مکتب و مدرسه  که قربانی آزار جنسی 
آموزش های  از  گرفتند  قرار  مالها  و  شان  معلمان 
می توانستند  بودند،  برخوردار  زمینه  این  در  کافی 
در همان نخستین مشاهدات موضوع را به مدیران 
جلوی  و  کنند  گزارش  شان  والدین  یا  مدرسه 

پیشروی و توسعه چنین فجایعی را بگیرند.
 زنان نیز  ابتدا  تغییر را در خودشان ایجاد کنند 
این  و در مقابل هرگونه خشونتی سکوت نکنند و 
شهامت و آگاهی را به فرزندان خود انتقال دهند. ما 
باید به کودکان مان یاد بدهیم  که اگر کسی به شما 
و به بدن شما دست زد، حتماً موضوع را  در میان 
طوری  را  خانه  فضای  باید  ما  از  کدام  بگذارید.هر 
با ما نترسد  از بیان موضوع  مهیا کنیم که کودک 
ویران گر  و  نابهنجار  ازاتفاق های  جلوگیری  برای  و 

پیش از روی دادن آن، اقدام کنیم.
مبنای  بر  باید  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  دولت 
عامالن  و  متخلفان  به  رسید گی  برای  قانون 
و  مؤثر  اقدام  کودکان  علیه  جنسی  خشونت های 
پیش گیرانه کنند. حمایت های حقوقی و قانونی از 
ارائه اطالعات دقیق به  کودکان، آموزش درست و 
و  پی گیری  در  پولیس  نقش  شدن  پررنگ  و  آنان 
کشف جرایم اخالقی مرتبط با خشونت های جنسی 
بر کودکان می تواند نقش مهمی در کاهش میزان 
آزارواذیت جنسی و تجاوز به کودکان داشته باشد.

کودک«   از  حمایت  »کنوانسیون  ایجاد  از  آنکه  با 
بیشتر از ۳0 سال می گذرد و افغانستان هم در کنار 
سایر تعهدات بین المللی اش شامل این کنوانسیون 
قانون حمایت  از کودکان،  برای پشتی بانی  و  شده 
از طفل را به تأسی از احکام مواد هفتم و پنجاه و 
اساسی وضع و در 1۵ فصل و 10۶  قانون  چهارم 

ماده ترتیب کرده است.
به  پیوستن  و  طفل  از  حمایت  قانون  حال  تا  مگر 
کنوانسیون حمایت از کودک نتوانسته سبب بهبود 
و  گفته ها  شود.  کشور  در   کودکان  برای  اوضاع 
شواهد نشان می دهد که در مناطق دور و نزدیک 
از  زیادی  شمار  روزه  همه  ولسوالی ها  و  شهرها 
پس  و  می گیرند  قرار  جنسی  آزار  مورد  کودکان 
بهتر  آموزش  به  تشویق  را  خانواده ها  اطفال   باید 
تا زمانی که  به کودکان کنیم   و جرأت بخشیدن 
کودکان  نشود،  داده  الزم  آموزش های  کودکان  به 
آنان می گذرد، کم تر توجه  بر  به آن چه که  نسبت 
از  خانواده ها  و  کودکان  به  باید  می دهند.  نشان 
طریق رسانه های مختلف آموزش الزم داده شود و 
به کودکان فهمانده شود که کسی حق لمس بدن 
آنان را ندارد.اگر اطفال آموزش داده نشود و دختران 

جیغ نزنند همیشه مورد آسیب قرار می گیرند.

دختران فریاد بزنند!
 فریبا اکبریار 
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  زیر نظر شورای نویسندگان
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May Day, the day of human protest
against an inhuman life!

May Day is the day of solidarity of the whole work-
ing class against the whole bourgeoisie and "the 
day of human protest against an inhuman life". 
All demands and claims within all actions, gath-
erigns and celebrations on this day should not be 
excluded from axis of  abolition of wages and the 
overthrow of private ownership; the capitalist class 
everywhere carpeted a rug of blooedshed and grief 
for the working class and all the lower classes of 
society; the rein of poverty, misery and crime is in 
the hands of the capitalist system. Capitalism from 
a loaf of bread to human labor force and from love 
and emotion to medicine and treatment and even 
water and oxygen converted into the commod-
ity and has made it out of reach of people. A large 
number of the people were not killed by the corona 
virus and still does not kill; this is the capitalist sys-
tem that by commodifying drugs, vaccines and ox-
ygen, commits premeditated murder. Every second, 
hundreds of children, mothers, young and seniors 
lose their lives due to treatable diseases, financial 
inability and lack of access to treatment and medi-
cal drugs." Each year, starvation exceeds the total 
number of deaths from dangerous diseases like 
AIDS, tuberculosis and malaria, it selects victims 
among humans". 1
About 780 million people in the world are suffer-
ing starving and malnutrition, 98% of them living 
in underdeveloped and developing countries; 525.6 
million of these poor people living in Asia, 214 mil-
lion in Africa and 37 million in Latin America And 
the islands of the Caribbean. 2 
According to the latest statistics provided by the 
Administration Agriculture and Nutrition of the 
United Nations, among the five-year-old children 
in the world one in five is malnourished. Although 
the UN In the same report had claimed that up to 
2030 it would overcome the problem of hunger, but 
in last few years specially following the Coronavi-
rus outbreak and crisis of capitalism, the statistics 
indicates ascending course of this great global di-
lemma. These statistics are mostly based on surveys 
that are carried out in safe parts of the world. If Ac-
curate statistics on poverty, hunger, drug shortages 
and malnutrition in war-torn and unsafe areas are 
also added, it should be really shocking and even 
more ahame on humanity. We have to keep in mind 
that the hunger problem is not because of lack of 
resources and food; in the same UN reports it is ex-
plicitly stated that "the amount of food produced 
worldwide in one year is enough to feed the stom-
ach of ten billion people; while the population of 
the world is less than eight billion people"
Most importantly, nine in tenth of the world's hun-

gry population, consist of those people  who 
themselves practically produce food for ten 
billions of people every year. This is a funda-
mental question that when there are produced 
food resources and facilitating products for 
ten billion people each year in the world, then 
why a large number of world population re-
main deprived of them?
The foundation of this inequality exist in the 
production mode of capitalism. In this system, 
production does not aim to address the requir-
ments and needs of human life, the base of 
the production is only profit. Poverty, unem-
ployment, hunger and fatality due to curable 
diseases, war and inequality are the outcomes 
of this system and basically it is derived from 
the nature of continuied life of this spect of 
production. Maximum profit also according 
to social mode of production of capitalism, 
It is nothing but the result of gaining added 
value from the exploitation of the work force 
of others, or in other words, it because of as 
much as exploitation of the workers in the 
production process. As much as The lower 
classes have access to the available resources 
of the world, the same level the profit of capi-
talists are reduced. And as much as the rate of 
exploitation is high, in the same measure the 
profit of the capitalist  is increased. in simple 
words, this is the basis of the ralationship of 
economic crisis and promotion in a capitalist 
society.
So the social movement of the working class 
should not wait and expect kindness from the 
wage slavery system; Capitalism is inable 
and does not want really to increase the re-
quired labor hours to that extent where prac-
tically wipe out extra labor hours. If such a 

thing happens it  it would lead to the death of capital; 
and remember that if capitalism or even every single 
person as long as is not under extreme pressure, it does 
not want to commit suicide. first of the month of "May" 
is a "working class solidarity celebration" day for pro-
paganda and agitation to get rid of the whole system of 
capitalism. It is the day for the working class to under-
stand its social status and the potential it has for change, 
and present an alternative of a world free of wage slav-
ery and private ownership to humanity.
 May firts is an opportunity for the social movement 
of the working class that beyond religious, linguistic 
and national affiliations, based on a shared aspect make 
aware the humanity of a reality where in large part of 
history, bread, medicine, human labor force and all 
human products were not commodity and the goal of 
prodution and re-production was not capitalist profit, 
but it has been for the welfare and fulfillment of human 
needs; Even now, with the overthrow of the capitalist 
system It is possible. Human beings can enjoy a peace-
ful and human life without war and all social calamities 
that are the products of relations of capitalism based on 
profit in this era. Living conditions of the lower classes 
of society is extremely inhuman and catastrophic. Fun-
damental change in current situation depends only on 
the abolition of wage slavery and overthrow of private 
property. To welcome May first, we have to struggle for 
the realization of such task. 
Long live May day, the solidarity day of world working 
class!
1- VOA, Science and Heath
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