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صفحه 2

سخن نخست

زمینه سازی برای 
شکل یافتن یک 

الترناتیو کارگری 

کارگر کیست ؟ آیا کارگر ابر انسان است؟ تفاوت 
کارگر با انسان های دیگر چیست؟ آیا کارگر رسباز 
سوسیالیسم و رهربان احزاب چپ و فرماندهان 
آن هاست؟ کارگر از چه قدرتی برخوردار است که 
دیگران فاقد آن است؟ پرسش های زیادی از این 
دست در مورد طبقۀ کارگر از سوی جامعه شناسان 
و می¬شود.  مطرح شده  اجتامعی  کنشگران  و 
عده ای از فعاالن و متفکران جنبش طبقۀ کارگر 
باشند  پاسخ داده  این پرسش ها  به  ممکن است 
و مطمئناً هامن گونه که کلید فهم نهایی و مطلق 
مسایل علمی و اجتامعی به شکل دربست، دست 
کسی نیست، نقدهای زیادی هم استند که می تواند 

از جنبه های مشخص به هر پاسخی وارد شود. 
اما دقیقاً چیستی و چرایی طبقۀ کارگر و به تبع آن 
چگونگی قدرت آن، از اصلی ترین مباحث در چند 
قرن اخیر است. بعضی از جامعه شناسان، که تعداد 
شان کم نیست، انسان ها را رصفاً بر بنیاد تعیّن مادی 
به بررسی می گیرند. در این وارسی ها انسان ها و همۀ 
موجود زنده که دارای تن، صورت، چشم، مغز، 
دست و پا و ... استند مورد بررسی قرار می¬گیرند. 
اما در تعیّن اجتامعی این طور نیست؛ انسان ها در 
مراودات اجتامعی، در جایگاه هایی قرار می گیرند 
که تعریف اجتامعی شان، از رهگذر برابری، کامالً 
در پیوند ناگسستنی با آزادی و موقعیت اجتامعی 
رابطه ی شان  تولید و چگونگی  شان در پروسه 
با وسایل تولید به تعریف گرفته می شود. کسانی 
که در پروسۀ تولید ارتباط مستقیم با وسایل تولید 
دارند؛ ولی با محصولی که تولید می کنند بیگانه 
اند، کارگر؛ و کسانی که در پروسۀ تولید ارتباط 
مستقیم با ابزار تولید ندارند؛ اما از ِقبَل مالکیتی که 
بر وسایل تولید دارند هم ناظر بر پروسۀ تولید اند و 
هم مالک محصول کار دیگران، رسمایه دار گفته 
می شود. بر همین مبنا است که در گروندریسه در 
مارکس  پرودون،  نقِد  در  رسمایه  و  فراورده  باب 
تذکر می دهد: »جامعه رصفاً مجموعه ای از افراد 
نیست که کنار یکدیگر ایستاده اند؛ بلکه مرکب از 
حاصل جمع روابط متقابلی است که افراد در درون 
آن ها قرار دارند. مثل این که کسی بگوید: از چشم 
انداز جامعه برده و شهروند نداریم، هر دو انسان اند. 
اگر جامعه را در نظر نگیریم همین طور است که 
می گویند. اما برده بودن و یا شهروند بودن از تعینات 
نیست.  برده  خود  به خودی  برده  اند...  اجتامعی 
او از طریق جامعه و در جامعه برده می شود.« و یا 
در کار دستمزدی و رسمایه می خوانیم » یک سیاه 
پوست، یک سیاه پوست است، و فقط در مناسبات 

اجتامعی معینی تبدیل به یک برده می شود«. 
کارگر و طبقۀ کارگر تا زمانی که از پُشت عینک 
تعیّن مادی نگرسته شود بلی هامنند و شبیه همۀ 
آدم ها است؛ نه ابر انسان است و نه هم قدرت و 
اما در تعیّن  توان خیلی بیش تر از دیگران دارد. 
اجتامعی در جایگاهی قرار دارد که دقیقاً صاحب 
جامعه است؛ همۀ کاالهای جهان از بیلیون بیلیون 
ثروت مالی مالتی میلیاردر ها گرفته تا بزرگرتین 
تکنالوژی و هوش مصنوعی و از دم دست ترین 
مواد اولیه و رضوری تا عجایب متدن برشی زاده 
و مخلوق توان کار کارگر است. امروزه دیگر نه 
عرص فیزوکرات هاست و نه هم مرکانتلیست ها، 
این دیگر مربهن شده است که اساساً منشاء ثروت 
نه زمین است و نه هم تجارت و طال و نقره. منشاء 
ثروت و ارزش مازاد، نیروی کار کارگران است. 
امروزه اگر گروه های تروریستی و جانی  داریم، 
اگر بیم  از برگشِت بزرگرتین ابر دیکتاتورها، در نظر 
است، اگر نربد بر رس متلک و تصاحب ماشین 
کنگو،  مردم  اگر  است،  مصنوعی  هوش  های 
سومالی، افغانستان،عراق، سوریه، لیبی، بنگله دیش، 
پاکستان، لبنان، ایران، فلسطین و جاهای دیگر در 
دل هولناک ترین جنایات و بزرگرتین شکاف های 
طبقاتی در عمر برش، دم و باز دم می کنند؛ این همه 

اکرثاً برای تصاحب هرچه بیش تر ارزش مازاد )کار 
بدون مزد( طبقۀ کارگر است. این طبقه در تعیّن 
بزرگرتین  که  دارد  قرار  جایگاهی  در  اجتامعی 
ظرفیت و پوتنسیل تغییر وضع موجود جامعه را در 
دست دارد. مثال خیلی ساده، تصور کنید در یک 
هامهنگی و همبستگی، این طبقه یک یا چند هفته 
شبکه های  برق رسانی،  بانکداری،  کار  از  دست 
اینرتنتی و همۀ کار های تولیدی و خدماتی بکشد، 
دنیا در چه منجالبی گیر خواهد کرد؟ این جاست 
که قدرت طبقۀ کارگر در جایگاهی که قرار دارد، 
مشخص می شود که هیچ طبقه و قرش اجتامعی 
به موقعیت اجتامعی خود، چنین  دیگری، نظر 

قدرتی را ندارد.
از سوی دیگر هرچند که کارگران خالق متدن های 
دنیاست؛ ولی موجودیت آن ها و خانواده های شان 
با وضعیت اسفباری که دارند مبین »کمبود متدن 
برشی« است؛ چون کارگر در مناسبات مزدی هرچه 
بیش تر زیبایی بیافریند، برای خودش زشتی خلق 
می کند. به قول نویسندۀ دست نوشته های اقتصادی 
و فلسفی 1844 ، »کار تولید کنندۀ شعور است اما 
}در مناسبات کاپیتالیستی { برای کارگران خرفتی و 
بی شعوری به بار می آورد«. طبقۀ کارگر در فرایند 
جدال کار و رسمایه، هر روز بیش از پیش به قدرت 
و توانایی خود در تغییر وضعیت مشقت بار خود 
از کارمزدی و رهایی جامعه از مالکیت خصوصی 
و اشکال ستم اجتامعی که فقط در گرو مبارزه 
متحدانه و همبستگی هرچه بیشرت این طبقه است، 

پی می برد. 
اما در افغانستان با تخریب صنعت، بر اثر جنگ های 
چندین دهه، بخشی زیادی از کارگران از ریشۀ 
صنعتی  شان برای مدتی کامالً کنده شدند و تا امروز 
که دوباره بخش های از صنایع کوچک و بزرگ، 
در حال کار است، از این ناحیه سخت رنج می برند. 
بدامنی،  و  ناامنی  به عالوۀ جنگ،  این گسست 
فقر، بی حقوقی، بیکاری گسرتده، مشخص نبودن 
حداقل دستمزد وعدم ثبات سیاسی، کارگران را 
هرچه بیش تر در تفرقه و پراکندگی نگهداشته است. 
در یک چنین وضعیتی شیوع اپیدمی کوید 19 
در کشور، کارگران را بیش تر از پیش، در وضعیت 
خیلی فالکت بار معیشتی قرار داده است؛ دولت 
بدون آن که اندک ترین امکانات را در دسرتس 
طبقات پایینی جامعه قرار دهد، محدویت گشت 
و  مزد  روز  کارگران  است.  کرده  وضع  را  وگذار 
تهی دست، از صبح تا شام در پی به دست آوردن 
لقمۀ نان برای خود و خانواده های شان بدون داشنت 
کمرتین تجهیزات ایمنی در معرض مستقیم مصاب 
شدن به ویروس کرونا قرار دارند. در آسیب های 
اجتامعی و طبیعی، نخستین قربانیان و مترضران، 
از طبقات پایینی جامعه و کسانی هستند که به دلیل 
کهولت و یا ناتوانایی جسمی، توان خلق ارزش 
اضافه را ندارند. این امر در متامی نظام های رسمایه 
پنداشته  طبیعی،  و  معمولی  مسأله ی  داری یک 

می شود. 
در  گونه  همین  به  و  جهان  رسارس  در  کارگران 
افغانستان نباید هیچ گاه توهمی نسبت به این یا آن 
بخشی از بورژوازی در قدرت یا اپوزیسیون را داشته 
باشند؛ طبقۀ رسمایه دار چه در قدرت سیاسی و چه 
هم بیرون از آن، دشمن طبقاتی طبقۀ کارگر است. 
خواست ها و مطالبات کارگران هیچ گاه از سوی 
دولت های بورژوازی قبول و عملی نشده است؛ 
مگر این که صف متشکلی از کارگران در عقب 
آن خواسته ها و مطالبات قرار داشته باشد. بر این مبنا 
کارگران با تغییر وضعیت و پایان پاندمی کرونا باید 
بیشرت از پیش متشکل و متحد شوند و با مناسبات 
بورژازی مبارزه کنند. تنها با لغو برده گی مزدی و 
مالکیت خصوصی است که طبقۀ کارگر و به همین 
گونه، جامعه از سیستم نابرابر، باژگونه و سودپرست 

رسمایه داری رهایی می یابد. 

»پرولتاریا آن موجود اجتامعی است که وجودش بیان 
کمبود تکامل است. با از میان برداشنت رشایط هستی خود 
کل جامعه را دگرگون می کند، و تکامل از اینجا به بعد ممکن 

می شود.«
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طبقه یافغانستاکارگران  خود
خود تا درن

 برای

ــتی در  ــامن سوسیالیس ــای گفت ــران و احی ــان کارگ ــی در می ــی طبقات ــنت آگاه ــد رف ــرای بلن ــاره: ب اش
افغانســتان، نیــاز بــه بحــث تیوریــک و تحلیــل رشایــط  جامعــه اســت. ماهنامــه ی اعــراض بــه ایــن منظــور 
بــا شــامری از فعــاالن کارگــری و سوسیالیســتی پرســش هایی از پیــش طــرح شــده را در میــان گذاشــت و 
خوشــبخانه از جانــب آن هــا اســتقبال شــد. بــرای شــفافیت، امانــت داری، هــر گفت وگــو، بــا هــامن شــیوه 

ــا آورده شــده، اعــراض مــنت گفت وگــو را ویرایــش نکــرده اســت. ــگارش  خــود رفق ن
با دقت،  به دلیلی در نظر گرفتیم که نتیجه گیری آسان شود. خوانندگان  پرسش ها یکسان است، این را 

پاسخ ها را بخوانند و از تکراری بودن پرسش ها ، هدف ما را در نظر بگیرند.
 این گفت وگوها، اولین گفت وگوی غیرحضوری ما با فعاالن و صاحب نظران سوسیالیستی است. امیدواریم 
خوانندگان و صاحب نظران دیگری نیز دیدگاه ، تحلیل و نقد شان را پیرامون این گفت وگوها با ما رشیک 

بسازند.
بصیر زیار مدیر مسئوول فصلنامه ی کمون، طارق پیکار فعال سیاسی برای نوسازی جنبش چپ، فهیم آزاد 
و یونس سلطانی از سازمان سوسیالیست های کارگری نظریات شان را با ما رشیک کردند و از آن ها صمیامنه 

سپاس گزاری می کنیم.

به نوسازی تفکر و 
نقدگذشته بپردازیم

شبح شوم 
سرمایه دار

نظام اقتصادی حاکم 
در افغانستان سرمایه 

داری است
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وژیه کاررگان

روز جهانی کارگر روز »اعراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است«!

کارل مارکس را شاید بتوان از بزرگترین متفکران دانست که طبقه ی 
کارگر، مبارزات طبقاتی و لغو مالکیت خصوص با نام او عجین است، 
همان طوریکه مفهوم هژمون با آنتونیوگرامشی، برخورد تمدن ها با 
سموئل هانتینگتون، دهکده جهانی با مک لوهان، نظام جهانی با 
والرشتاین، معمای امنیت و توازن وحشت با جان هرتس، سیاست قدرت 
با هالستی و دست نامرئی با آدام اسمیت پیوند دارد. عبارِت »شرایط 
اجتماعی، شعور اجتماعی یا آگاهی اجتماعی را شکل می دهد« از جمله 
کلیدی ترین عبارتی می باشد که منسوب به کارل مارکس است، البته 
این عبارت بسیار عمیق و در عین حال قابل تامل است و حتی می توان 
گفت که یک سخن ایدئولوژیکی هم می باشد. شعور اجتماعی و شرایط 
اجتماعی در حقیقت بحث بر سر سوبژکتیو و ابژیکتیو می باشد یا به 
عبارتی ساده تر محراق بحث بر سر عین و ذهن یا واقعیت و ذهنیت 
می باشد. مارکس اساساً از لحاظ فلسفی و جهان بینی یک ماتریالیست 
است و هر پدیدۀ اجتماعی و طبیعی را از منظر علل و معلول مادی در 
فرایند تاریخ  می بیند. در حقیقت مارکس یک فیلسوف و متفکر انقالبی 

خودبنیاد بود که بن نگره های اصلی تئوری او را نقد اقتصاد سیاسی و نظام 
سرمایه داری تشکیل می داد. 

مارکس بر خالف هگل، واقعیت را مقدم بر ذهنیت می پنداشت و 
باورمند بود که شرایط اقتصادی-اجتماعی آگاهی و شعور اجتماعی را 
شکل می دهد و بر مبنای تفرد علی )ابزارهای تولیدی( فراساختارها را 
معلول شیوه اقتصادی و تولیدی قلمداد می کرد؛ البته یک نکته را نباید 
فراموش کرد که مارکس هرگز یک علیت بنیاد )جبرگرای تاریخی( نبود 
و در مقام یک محقق آینده را پیش گویی نمی کرد؛ بلکه بربنیاد داده های 
اجتماعی مسایل را به تحلیل می گرفت. مارکس با بهره گیری از شرایط 
واقعی؛ یعنی نبرد کار و سرمایه، دو کار بسیار مهم را انجام داد. یکی اینکه 
ماهیت نظام سرمایه داری )خریدن نیروی کار کارگران و انباشت مازاد( 
را تحلیل نمود و دوم اینکه راه حل نهایی را برای عبور از استثمار، آگاهی 

طبقاتی و انقالب به رهبری طبقه ی کارگر می دانست. 
فیلسوفان یونان »دانش را فضیلت« می دانستند؛ ولی آنچه پاردوکس 
بین این باور و شرایط اجتماعی آن زمان بود این است که در یونان کسی 

مارکس مدیون کارگران است!

امان شاد کامگفت وگو  با یونس سلطانیگفت وگو   با طارق پیکارگفت وگو با فهیم آزاد

2      گفت وگو با بصیر زیار



مارکس مدیون کارگران 
است!
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زیار  بصیر  با  را  اعراض  گفت وگوی  این جا 
می خوانید.

اعرتاض: تحلیل جامعه، یک موضوع مهم است. 
به طور کلی سه دیدگاه در مورد جامعه ی افغانستان 
مطرح می شود. یک دیدگاه این است که نظام حاکم 
سیاسی و اجتامعی رسمایه داری است، این جامعه 
روند رسمایه داری را تجربه می کند. دیدگاه دومی 
مخالف آن است می گوید؛ زمین منبع غالب تولید 
است، تولید کارخانه ای و صنعتی عام نشده است، به 
این دلیل، جامعه ی افغانستان هنوز پیشارسمایه داری 
است. دیدگاه سومی، مخالف هردوی این دیدگاه ها 
بوده می گوید؛ ما نه هنوز به رسمایه داری رسیده ایم 
و نه از گردونه ی فیودالی گذشته ایم. شام به کدام 
یکی از این دیدگاه ها موافقید، یا نظر متفاوت دارید؟

     بصیر زیار: جامعه ی افغانستان از لحاظ ساختار 
اقتصادی، یک رسمایه داری پیرامونی عقب مانده 
است. رسمایه داری برخالف پیش بینی های اولیه ی 
مارکس و مارکسیسم کالسیک، به گونه ی یکسان 
به پیش نرفت. با آن  که مارکس در مانیفست حزب 
کمونیست، به مولفه های اصلی رسمایه داری مانند 
مکان و دولت توجه دارد؛ اما به طور کلی در تحلیل 
مارکسیسم کالسیک، مولفه های جغرافیای سیاسی 
و نقش دولت در پروسه ی چگونگی رشد انباشت 
موقعیت  و  مکان  عوامل  است.  غایب  رسمایه، 
دولت ها، به ویژه زمانی که رسمایه داری وارد مرحله ی 
امپریالیستی می شود، درچگونگی رشد رسمایه داری 
در سطح جهانی تاثیرات جدی به جا می گذارد و از 
آن  زمان به بعد رسمایه داری مرکز و پیرامون به مثابه ی 
دوگونه، رسمایه داری پدیدار می گردد. اما با تحلیل 
دقیق  و مشخص تر در رشایط حارض به عالوۀ مرکز 
و مرتوپل، ما با رسمایه داری نیمه پیرامونی و پیرامونی 
عقب مانده نیز مواجه می باشیم. افغانستان چه به علت 
موقعیت جغرافیایی و چه به علت دولت های ناتوان و 
تاریخ سیاسی خاص خود، که چهاردهه ی اخیر آن 
با جنگ و ویران گری رقم خورده است، در در زمر ه ٔ 
رسمایه داری پیرامونی عقب افتاده تعریف می گردد.
     یکی از مشخصات اصلی رسمایه داری پیرامونی 
این است که پروسه ی انباشت آن تابع رسمایه های 
این جوامع، رشد  در  و  است  کشورهای مرتوپل 
پیش  به  ناموزون  به طور  رسمایه داری  اقتصادی 
رشد  رسمایه داری  مناسبات  شهرها  در  می رود. 
می کند؛ اما در روستاها هنوز مناسبات اقتصادی 
مناسبات  می کنیم،  مشاهده  را  داری  پیشارسمایه 
ماقبل رسمایه داری در روستا دیگر فاقد مشخصات 
اصلی فیودالی است. به طور مثال، دیگر هیچ دهقانی 
وابستگی فیودالی به زمین ندارد و مقررات فیودالی 
مانع مهاجرت آن ها از روستا به شهر و یا به کشور 
دیگری برای کارگری منی شود. باقی ماندن تعدادی 
در روستاها و کار روی زمین، به علت عدم امکان 
اشتغال به شهرها، مراکز تولیدی و خدماتی است. 
دولت های این کشورها، نتوانسته اند که زمینه ی 
مناسب و مطمنئ سود آوری یا مافوق سود آوری 
را برای رسمایه ی جهانی، فراهم منایند. رسمایه به 
امنیت، نیروی کار ماهر، زیرساخت های مناسب 
و... نیاز دارد. کشورهایی که از فراهم منودن این 
نیستند که رسمایه ی الزم  اند، قادر  رشایط عاجز 
فراهم منایند و  ایجاد مشاغل  انباشت و  برای  را 
برعکس کشورهایی که این رشایط را مهیا منودند، 
به رسمایه ی الزم دست یافتند. با این که نیروی کار 
در سطح وسیع در شهرها و روستاها به کاال تبدیل 
شده اند که یکی از رشایط الزمی تولید رسمایه داری 
مانع رشد  کمبود رسمایه،  اما  می شود؛  محسوب 
وسیع و متوازن رسمایه داری شده است. مهاجرت 
گسرتده ی نیروی کار به بیرون از کشور و شهر ها، به 
کمیت قابل توجهی از »کارگران مهاجر« و یا اقشار 
بی نوا و بیکار را  به وجود آورده است. کشورهای 
پیرامونِی عقب مانده از این واقعیت و تناقضات به 
شدت رنج می برند، این نابسامانی ها و تضادهای 
اقتصادی و اجتامعی، به بی ثباتی سیاسی انجامیده 
است. جنگ و بی ثباتی سیاسی، محصول تناقضات 
اقتصادی است؛ اما بی ثباتی متقابالً به تضادهای 
اقتصادی و اجتامعی بیشرت می انجامد. قربانی این 
جامعه  ضعیف  اقشار  و  کارگران  باطل،  دایره ی 
است. چهل سال است که افغانستان در این دایرۀ 
بحرانی گیر کرده است و بخشی از نیروی کار به مواد 
سوخت ماشین جنگ و جنایت تبدیل شده اند. 
 خالصه بقایای مناسبات فیودالی و شکل تولید 
عقب ماندۀ کشاورزی در بسیاری از  روستاهای 
افغانستان را باید در منت پروسه ی انباست رسمایه در 
سطح جهانی، به تحلیل گرفت. این مسأله تابع و پیامد 
حرکت جهانی رسمایه است. تعدادی از چپ های 
سنتی با عدم درک میکانیسم و منطق رسمایه در 
سطح جهان، تحلیل شان را بر مشاهدات سطحی و 
متایالت ملی گرایانه بنا کرده اند و دهه هاست که از 
شیوۀ تولید نیمه رسمایه داری و نیمه فیودالی به مثابه ی 
می زنند.  دم  تغییر،  غیرقابل  و  ایستا  پدیدۀ  یک 
منطق اصلی این تحلیل سود تجارتی مشرتک میان 

امپریالیسم، رسمایه داری، کمپرادور و فیودالی است. 
تحلیلی که تنها بر جمع بندی مشاهداِت محدود، 
گمراه  و  منی رود  آن  از  فراتر  و  می کند  بسنده 
کننده است. از این منظر؛ سود  رسمایه داری به سود 
تجارتی تنزل می کند و استثامر نیروی کار به حیث 
منبع اصلی سود رسمایه داری کامال به حاشیه رانده 
اگر  رسمایه داری  از  این گونه،  برداشت  می شود. 
در مراحل ابتدایی با مستعمره سازی ها می توانست 
توجیه پذیر باشد؛ اما در رسمایه داری قرن بیستم 
عقب  بخش  به خصوص  پیرامونی  کشورهای 
ماندۀ آن که نیمی جمعیت آن زیر خط فقر قرار 
برای  دلخواه  بازار  تواند،  منی  هیچ گاهی  دارند، 
کاالهای رسمایه داری جهانی باشد. اگر جمع بندی 
کمبود  یک  سطح  در  ماندن  باقی  و  مشاهدات 
مارکسیستی  شناسی  معرفت  جدی  انحراف  و 
یک  جامعه،  بودن  رسمایه داری  انکار  اما  است؛ 
که  است  دیالکتیکی  غیر  و  دترمینیستی  نگرش 
مارکسیسم کالسیک متاسفانه از آن رنج می برد. 

در  را  کارگر  طبقه ی  وضعیت  اعرتاض:     
آگاهی  می کنید؟  بررسی  چگونه  افغانستان 
طبقاتی در میان کارگران افغانستان چگونه است؟

  بصیر زیار: به نظرم این پرسش ها یکجا پاسخ داده 
شود بهرت است؛ چون که وضعیت طبقه ی کارگر 
طبقه ی  می شود.  ذهنی  و  عینی  وضعیت  شامل 
در وضعیت  موجود  افغانستان در رشایط  کارگر 
بسیار نامناسب قرار دارد. کارگران صنعتی به علت 
سطح نازل رشد صنعت و تخریب کارخانه ها در 
دوران جنگ، شامر کمی از طبقه ی کارگر کشور 
را تشکیل می دهند. کارگران کشور بیشرت دربخش 
فراموش  می کنند.  کار  نقل  و  حمل  و  خدماتی 
کارگران  از  عظیمی  کتله ی  کنار  در  که  نکنیم 
بیکار، کارگرانی به اصطالح مهاجر و فصلی نیز 
کمیت قابل توجهی را تشکیل می دهند. کارگران 
مهاجر و فصلی افغانستانی در کشورهای همسایه و 
کشورهای عربی از سال ها به این سو مشغول کارند 
و با بی رحمی متام استثامر می شوند. این بخشی از 
کارگران دایامً میان افغانستان و این کشورها در رفت 
و آمدند. این مسأله، حتی در مورد بعضی از کارگران 
افغانستانی در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. 
روشن است که یک چنین وضعیت، بر مبارزات و 
مطالبات آن ها تاثیر منفی به جا می گذارد. کارگران 
افغانستانی در رشایط نامساعد عینی و ذهنی قرار 
دارند. لذا بیشرت در پی حفظ و به دست آوردن یک 
شغل اند تا مبارزه برای بهبود رشایط کار و حقوق 
بیکاری، دست رسمایه داران و  باالی  نرخ  بیشرت. 
صاحبان کار را در تحمیل رشایط دل خواه شان، 
آگاهی  خود  پایین   سطح  است.  نگهداشته  باز 
طبقاتی، بخش از کارگران را در صف هواداران و 
اعضای احزاب جهادی و قومی قرار داده است.
 کارگران افغانستان مانند هر قرش و گروه اجتامعی 
دیگر، متاثر از افکار حاکم قومی و مذهبی اند. تعداد 
از کارگران قبل از آن که خود را کارگر بشامرند خود 
را متعلق به قبیله و قوم خود می دانند، در اغلب موارد 
هویت دینی و قومی، بر هویت طبقاتی آن ها سایه 
می افگند. کارگران افغانستان در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
میالدی بیشرت از این زمان، از هویت طبقاتی برخور 
دار بودند و از فضای سیاسی آن دوره متاثر بودند 
که گروه ها و بینش چپ نقش پر رنگی در شهرها و 
مراکز تولیدی داشتند. در رشایط حارض که گرایش 
چپ و سوسیالیسی در موقعیت ضعیف قرار دارد و 
گفتامن مذهبی و ناسیونالیسم قومی، حاکم است 
تاثیر آن را بر آگاهی کارگران به روشنی می توانیم 
شاهد باشیم. در مورد هویت غیر طبقاتی کارگران، 
برعالوۀ گرایش فکری حاکم اجتامعی، چگونگی 
شکل  گیری طبقاتی گارگران را نیز در عمل باید در 
نظر بگیریم. در بعضی موارد یک شغل در جامعه، 
که  باشیم  نداشته  انتظار  می یابد  اتنیکی  جنبه ی 
هویت اتنیکی در آن بخِش کارگری، از پر رنگی 
خاص برخور دار نباشد. در یک چنین وضعیت 
در هم تنیدگی هویت طبقاتی و اتنیکی محکم و 
دوامدار است. در جوامع پیرامونی بنا بر چگونگی 
رشد پیچیده و بطی رسمایه داری، ادامه ی بقایایی 
مناسبات و سنت های دیرینه ای پیشارسمایه داری و 
نقش دولت ها، در کمرنگ شدن هویت طبقاتی 
کارگران و پر رنگ شدن هویت غیرطبقاتی آن ها، 
بندی  فرمول  به  اگر  خالصه؛  است.  تاثیرگذار 
مارکس نتیجه گیری کنیم، طبقه ی کارگر افغانستان، 
برای خود. تا  است  در خود  طبقه ی   هنوز یک 

اعرتاض: جریان چپ افغانستان چهار دهه رسکوب و 
شکست را تجربه کرده با توجه به رشایط متفاوتی که 
پس از حاکمیت مجاهدین و طالبان به وجود آمد. این 
جریان نتوانست دوباره فعال شود. دلیل آن چیست؟

 بصیر زیار: چپ در جنگ افغانستان شکست خورد. 
مسئوول اصلی این شکست، چپ حاکم بود. چِپ 

اردوگاهی متمرکز به قدرت، که با زیر پا گذاشنت هر 
اصل انقالبی و روی آوردن به کشتار و جنایت، زمینه  
را برای تقویت نیروهای ارتجاعی و راست فراهم 
منود. بعد از سقوط سوسیالیسِم اردوگاهی، و احزاب 
وابسته به آن، پروسه ی سقوط و فروپاشی چپ و 
سوسیالیست بُعد جهانی به خود گرفت. گرایش های 
حاکم مارکسیستی و سوسیالیستی که عمدتاً با اتحاد 
شوروی و چین منایندگی می شد، در دهه های ۷۰ 
و ۸۰  رو به افول نهاد که اولی در اوایل دهۀ نود 
برابر رسمایه داری  و دومی در دهۀ ۷۰  عمالً در 
به زانو در آمدند. چِپ منطقه، به ویژه چپ ایران، با 
توجه به روابط فرهنگی و زبانی، تاثیراتی را بر چپ 
افغانستانی داشت؛ اما به بد اقبالی برخورد و مغلوب 
اسالمیسم شد. همه ی این عوامل، دست به دست 
هم داد و تصویر سیاسی جهان را دگرگون منود 
و عرصه را به طور کلی برای جوالن نیولیربالیسم، 
ناسیونالیسم و مذهب گرایی فراهم کرد. گرایش 
چپ و سوسیالیستی در رسارس جهان در معرض 
فشار و فروپاشی قرار گرفت. بنابراین دالیل شکست 
ابعاد جهانی، منطقوی  افغانستان دارای  چپ در 
تغییری  سه عرصه،  این  در  تا  و  می باشد  ملی  و 
مثبت به وجود نیاید، برگشنت چپ و سوسیالیسم 
از حاشیه به منت یک امر دشوار به نظر می رسد. 
تغییرات  به  صحنه،  در  چپ  مجدد  برگشت 
گروه ها  فعالیِت  و  کار  نحوۀ  سیاسی،  اقتصادی، 
اپوزیسیون  چپ  دارد.  بستگی  چپ  محافل  و 
صدمات سنگینی را در چند دهه ی اخیر، متحمل 
شده است. از آغاز بحران در کشور، سازمان های 
چپ به یک باره گی خود را با رشایطی دیدند که 
نه امکان راه حل هایی برای شان وجود داشت و نه 
آمادگی الزم را برای مقابله با آن رشایط، داشتند. 
چپ اپوزیسیون با توجه به آن همه تلفاتی که داد، 
تنها دستاورد مثبت سیاسی آن، استوار ماندن برخط 
فکری اش است. چپ اپوزیسیون با وجود تلفات 
سنگین، رسسختانه ایستاد و تسلیم نشد؛ اما متاسفانه، 
در بررسی اشتباهات خود، تاکنون رسسختی نشان 
پاشنه ی  است.  نگرفته  را  الزم  درس های  و  داده 
آشیل چپ سنتی، ستاتیک بودن و به روز نشدن آن 
است. آن ها هنوز برای وضعیِت امروز، نسخه های 
نیم قرن پیش را تجویز می کنند. نتیجه ی  منطقی 
یک چنین شیوۀ کار، رسنوشت سیاسی آن ها را از 
حاشیه ای بودن، به تاریخی شدن، سوق خواهد داد.  

  اعرتاض : در دو دهه ی گذشته با آن که چپ 
اندیشی  پرطرفدار نبوده؛ اما در میان     نسل جدید 
نسل  این  نقش  و  ظرفیت  است.  کرده  باز  راه 
می بینید؟ چگونه  چپ  جریان  تقویت  در  را 
   بصیر زیار: ما شاهد اولین جوانه های نسل نو چپ 
امیدواری  در داخل کشور می باشیم، این   مایه ی 
است. امیدواری است از این جهت که این نسل 
می تواند فارغ از چهار چوِب چپ سنتی، که بیشرت 
اسیر باورهای ایدیولوژیک خود است، فکر کند. 
نوآوری، خالقیت و رادیکالیسم در این نسل بیشرت 
به چشم می خورد. این نسل، در زمینه ی تیوریک، 
مستقیام به رساغ مارکس و رسمایه می رود. آنچه 
مارکس و آثارش به ویژه »رسمایه« را از آثار دیگر 
متفکران سوسیالیست، متامیز می کند، این است که 
مارکس در »رسمایه«، تیوری خالص رسمایه داری 
را به تحلیل گرفته است. البته این به معنی آن نیست 
که منطق تاریخی رسمایه در آثار مارکس غایب 
رسمایه داری،  از  مارکس  تاریخی  الگوی  است. 
رسمایه داری انگلستان بود؛ چون که رسمایه داری در 
آن جا از هرجای دیگر، توسعه یافته بود و فاکت های 
به آن جامعه  از رسمایه داری هم عمدتاً  مارکس 
محدود می گردد. اما مارکس در رسمایه، دیالکتیک 
رسمایه را عرضه می کند، این آن بخشی از تیوری 
مارکس است که با گذشت زمان کهنه منی شود. 
گرچه منطق های تاریخی رسمایه، با زمان و مکان 
در حال تغییر است؛ اما رسمایه ی مارکس همچنان 
یک اثر راهنام باقی خواهد ماند. این نسل از چپ به 
تیوری، ارزش قایل است و تیوری را مانند چپ سنتی 
به عناوین گوناگون، ماننِد »روشنفکرانه« به سخره 
منی گیرند. چپ سنتی که به تقدس عمل گرایی 
همت کرد و تیوری را تخطئه کرد، وضعیت شان بر 
کسی پوشیده نیست. آن  ها با توده گرایی فقط فا...
صله ی خود با توده را از لحاظ نظری کاهش دادند 
و فراموش کردند که عمل انقالبی و تغییر دهنده 
بدون تیوری انقالبی، یک حرکت کورکورانه است.
    پیدایش محافل جدید چپ در رشایط کنونی، 
یک رضورت است که ریشه در واقعیت سیاسی 
و اجتامعی موجود دارد. قدر مسلم این است که 
سیاست راست گرایانه در قالب دین و ملیت، از 
نقطه ی اعظمی خود گذشته، روز تا روز در جامعه، 
انگشت های انتقادی بیشرتی آن  را نشانه می  گیرند. 
شکاف طبقاتی در افغانستان مانند هرجای جهان، 
درحال افزایش است. این تضاد یک تضاد واقعی 
است که با توجیهات دینی و سفسطه ی قوم گرایی، 
قابل ماست مالی و تخطئه پذیری نیست. اکرثیت 
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توانایی و حتی حق کسب فضیلت را نداشتند، زیرا در یونان فرادستان؛ یعنی اشراف و 
تاجران آزاد بودند و می توانستند دانش را فرا بگیرند و اما طبقات فرودست چون برده، 
زحمت کشان و بیگانگان از فضیلت دانش محروم بودند، تا جایی که می گفتند برده بودن 
و برده ماندن قانون طبیعت است و اگر برده ای بخواهد از جایگاه خود به صورت عمودی 
صعود کند، نظم برهم می خورد. پشت جمله ی »دانش فضیلت است« یک استثمار و 
فریب بسیار ظریفی نهفته بود؛ ولی کارل مارکس برخالف یونانیان آمد و گفت: »درست 
همانطوری که فلسفه سالح خویش را در پرولتاریا می یابد، پرولتاریا نیز سالح معنوی 
خویش را در فلسفه پیدا می کند«. اما سوال این است که چرا من می گویم که مارکس 
مدیون کارگران است، چرا نمی گویم کارگران مدیون مارکس هستند؟ به نظرم شرایط 
کارگران باعث شد که مارکس تئوری های خود را پی ریزی کند یا تئورها و آگاهی خود را 
پی پدیدار شرایط اجتماعی کارگران بپندارد. همانطوری که اول هم گفتم مارکس باورمند 
به تقدم عینیت )شرایط اجتماعی( برای ذهنیت )آگاهی( بود. شرایط اقتصادی و اجتماعی 
کارگران در حقیقت عینیتی بود که مارکس آگاهی و فهم خود را از آن استنتاج نمود، زیرا 
فهم و درک شرایط آن زمان به صورت خاص و درک گفتمان غالب در هر عصری ریشه 
در عینیت و واقعیتی دارد که در جامعه مستتر شده است )یعنی در هر عصری شرایط 
عینی، امیدها و فهم را سامان می دهد( امروزه فهم و درک مردم ناشی از شرایطی عینی 
می باشد که در جامعه وجود دارد. البته هگل باورمند بود که ذهنیت ها می تواند عینیت ها 
را به وجود آورد و در صورتی که بین عین و ذهن تناقض به وجود آید، عینیت )واقعیت( 
باید دگرگون گردد؛ ولی مارکس دقیقاً عکس این باور را داشت و اینکه عینیت، ذهنیت را 
شکل می دهد تنها نکته ای که هردو به آن توافق نظر داشتند این بود که هر دو خواهان 

تغییر عین )واقعیت( بودند نه ذهن. 
نظریات کارل مارکس برعالوۀ الهام بخش بودن، نتیجه بخش هم می باشد – همانند 
شکل گیری دولت رفاه جان رالز یا سوسیال دموکراسی در اروپا - مارکس با مشاهده ی 
وضعیت کارگران به این امر واقف شد که ابزارهای تولیدی در هر عصری باورها و ارزش ها 
را ترسیم می کند، یعنی در هر عصری که ابزارهای تولیدی دگرگون شود متعاقب آن 
باورها، ارزش ها و حتی ساختارهای اجتماعی و روابط اجتماعی هم دگرگون می شود. این 
امر را می توان امروز در افغانستان مشاهده کرد. بعد از سال 2001 با آمدن امریکا و صدور 
سرمایه از کشورهای امپریالیستی، ارزش ها و باورهای دورۀ جهاد دگرگون شد. فرماندهان 
و رهبران مجاهدین عمالً سرمایه دار شدند و امروز موضوع بر سر مبارزه با مسیحیان و 
بیگانگان نیست؛ بلکه برسر حفظ منافع و انباشت سرمایه ی شان است. مجاهدین دیروز 
سرمایه دران امروز هستند، ارزش های دیروز شان در حقیقت ابزارهای امروز شان شده 
است. پس می بینیم که سخن مارکس درست و صادق است. جان رالز می گوید: نخستین 
فضیلت نهادهای اجتماعی عدالت است همان گونه که نخستین فضیلت نظریات، صداقت. 
مارکس با درک شرایط مادی کارگران به این امر رسید که ابزارهای تولیدی در حقیقت 
شکل دهندۀ ارزش های اجتماعی است و این نظریه در جامعه ی ما صادق شده است. 
البته کارگران هم مدیون اندیشه های مارکس می باشند زیرا مارکس آنان را از ادبیات 
استثماری فیلسوفان بورژوا بیرون کشید و به آن ها اعتماد کرد. در حقیقت هیچ کسی 
به اندازۀ مارکس به کارگران اعتماد نداشته است، مارکس یگانه اندیشمندی بوده که 
چشم امید به سوی یک جامعه انسانی را بر عهده کارگران دانسته است. کارگرانی که 
می اندیشند، مطالعه می کنند، بحث می کنند، سیاست ورزی می آموزند و از همه مهمتر، 
انقالب می کنند، سیستم مسلط را بر می اندازند و به یک دروۀ تاریخی )سرمایه داری( 

پایان می بخشند.
 توماس نیگل می گوید: »یک آرمان هر انداره هم که تعمق درباره اش 
جذاب باشد؛ اگر نتواند افرادی را پیدا کند که آن را پی گیرند، چیزی جز 

یک خیال نخواهد بود«.
 آرمان های مارکس نه تنها فراموش نشد؛ بلکه تا امروز و فردا ادامه خواهد داشت. صدها و 
هزارن کتاب و مقاله دربارۀ مارکس، مارکسیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، انقالب... نوشته 
شده و این نوشتن ها هنوز ادامه دارد. مارکس با شناختی که از نقش کارگران داشت، نه 

تنها خود را جاویدان کرد؛ بلکه نقش کارگران را در صدر انقالبات اجتماعی قرار داد.  



این  برآورده شدن  می خواهد.  نان  و  کار  جامعه، 
نیاز اساسی هیچ گاهی، دغدغه ی فکری و سیاسی 
راست، اعم از اسالمیست ها و ناسیونالیست ها نبوده 
است. مردم و کارگران اعم از شاغل و بیکار، در 
عمل، کم کم در می یابند که دویدن دنبال یک گروه 
دینی، یک رهرب و حزب قومی جز قربانی دادن در 
رکاب حاکامن، نتیجه ی دیگری در پی ندارد. تشدید 
تضاد طبقاتی و ناکامی سیاسی جریانات راست، 
زمینه را برای رشد نحله های رادیکال و جدید چپ 
هموار ساخته است. این روند، جهانی و منطقوی 
است و به جغرافیای خاص هم محدود منی شود. 

می توانند  چگونه  چپ  نیروهای  اعراض:   
تحوالت  در  را  سازنده  نقش  و  شوند  فعال  
بگیرند؟ کارگری  جنبش  تقویت  و  سیاسی 
         بصیر زیار : خطوط کلی را هر فعال چپی 
طبقاتی   و  اجتامعی  پایه ی  باید  یعنی  می داند؛ 
کسب منود با افکاری که طبقه ی کارگر و سایر 
اقشاِر تحت ستم را از منافع آنی و آتی شان بیگانه 
می  سازد، مبارزه کرد. ایجاد حزب سیاسی کارگری 
با  تا  کلی،  خطوط  این  اما  است؛  اساسی  وظیفه 
تحلیل مشخص تر، ابزار تشکیالتی و پارامرتهای 
سیاسی معین، همراه نشود، در سطح یک خواست 
و آرمان، باقی خواهد ماند. به  نظر می رسد که محافل 
تازه ی چپ، هنوز از لحاظ کمیت و کیفیت در آن 
سطحی نرسیده اند که بتوانند در عرصه ی پراتیک به 
جز تربیه ی کادر و راه اندازی نرشیات کار دیگری 
را به پیش بربند؛ اما از سوی دیگر کادرمبارز، را 
منی توانیم فقط با کتاب خواندن و مقاله نوشنت 
مرحله ی  در  افغانستان  که  به ویژه  داد،  پرورش 
حساس سیاسی خود، قرار دارد. چپ ناگزیر است 
رشایط  این  در  استقالل،  حفظ  با  توان  حد  در 
فعال باشد و مواضع خود را تبلیغ وترویج مناید.
شدن  مناسب  صورت  در  چپ،  محافل  این   
اوضاع و از میان رفنت وضعیت »کرونایی« حرکت 
اجتامعی را به راه اندازند. چپ باید در پراتیِک 
اجتامعی، فعال شود، تیوری بدون پراتیک بی محتوا 
مبارزاتی،  برنامه ی  فاقد  و  نظاره گر  چِپ  است. 
خالصه،  ماند.  خواهد  باقی  حاشیه  در  همچنان 
مبارزاتی،  یافته ی  سازمان  عمل  با  آگاهی  تلفیق 
علی رغم نارسایی هایی آن، می تواند نوید بخش 
باشد. آینده  در  چپ  آبدیدگی  و  پیش روی 

اعراض: توافقنامه ی آمریکا با طالبان، گزینه ی 
رشکت طالبان را در قدرت، یا بر رسکار آوردن 

این گروه را دنبال می کند. هر دوی این گزینه برای 
افغانستان خطرناک است. چه راهی را برای نجات 

افغانستان و تقویِت روند آزادی خواهی مناسب 

می بینید؟
بصیر زیار: از نظر تاریخی و منطقی، امپریالیسم و 
ارتجاع، منافع مشرتک دارند و در یک قطب قرار 
داشته، با نیروهای چپ و سوسیالیستی درگیر بوده 
با افول جنبش های طبقاتی و آزادی خواهی  اند. 
در سطح جهان، این »اتحاد مقدس« در جا ها و 
مقاطعی در تقابل هم قرار گرفته است. این دیگر، 
استثنای بر قاعده بوده و برای تعدادی می توانست 

مایه ی رسدرگمی باشد. امریکا و غرب برای امر 
آزادی خواهی و دفاع از منافع مردم در برابر رژیم 
وحشی طالبان، در افغانستان مداخله نکرده اند و نه 
به خاطر منافع مردم در افغانستان باقی خواهند ماند.
 اتحاد یا همسویی امریکا با طالبان، از رس منافع 
نشیب های  و  فراز  اتحاد  این  است.  امپریالیستی 
زیادی را خواهد دید. امریکا در پی متحد منودن 
جناح راست سیاسی به شمول طالبان، در افغانستان 
امریکا  منطقوی،  و  جهانی  رقابت های  است. 
با  همسویی  بدون  که  منود  هراسان  آن قدر  را 
متحدان خود و حکومت افغانستان، حارض شد 
که امتیازات زیادی را به طالبان پیشکش مناید. 
منایی های  بزرگ  مرعوب  نباید  دیگر  سوی  از 
طالبان و ارتجاع مذهبی شد. طالبان دیگر از توانایی 
تفرقه   بدون  و  به زور  بتوانند  نیستند که  برخوردار 

نیروهای سیاسی و فروپاشی حکومت مرکزی، به 
قدرت برسند. طالبان پس از این با نام صلح سعی 
و  حکومت  داخل  نیروهای  از  که  کرد  خواهند 
نیروهای اپوزیسیون که جز امتیاز طلبی به چیزی 
دیگری منی اندیشند، یارگیری کنند. از این زاویه، 
خطرطالبان را باید جدی گرفت. طالبان با نفرت 
مردم، نیروهای سیاسی و اجتامعی نیز مواجه اند، 
امارت  مردم،  توده های  و  زنان  جوانان،  اکرثیت 

طالبانی را منی خواهند نیروهای وسیع در جهان 
با بازگشت طالبان به قدرت موافق نیستند. طالبان و 
ارتجاع در کشور، با نیروی بالقوۀ قوی طرف اند؛ اما 
برای جلوگیری از پیش روی طالبان، مسأله ی اصلی 
به حرکت درآوردن این نیروهاست. اگر جبهه ی 
آزادی خواهی مستقلی از حکومت، در دفاع از 
آزادی و مبارزه با صلح ارتجاعی شکل بگیرد، در 
متحد شدن نیروهای آزادی خواه و مرتقی در داخل 
کمک خواهد کرد و همچنان حامیت و همسویی 
را در پی خواهد داشت.  پیش رو جهان  نیروهای 
نیروهای آزادی خواه و چپ، در این رشایط نباید 
دست روی دست بگذارند و متاشاگر باشند، باید 
جنبش ضد ارتجاع و امپریالیستی را سازمان بدهند.
اعرتاض : طبقه ی کارگر و محروم جامعه، از زمانی که 
ویروس کرونا انتشار پیدا کرده، بیش تر دچار مشکل 

شده است. این روزها این طبقه در جهان و افغانستان 
با رشایط سختی مواجه است. چه سازوکاری را برای 
رسیدگی به مشکالت کارگران پیشنهاد می کنید؟
 بصیر زیار: حکومت را باید تحت فشار قرار داد 
تا به این مشکالت رسیدگی کند، کاری که همه ی 
دولت های جهان در پی اجرای آنست. حکومت 
می تواند  شود،  فعال  راستا  این  در  اگر  افغانستان 
کمک های بیرونی را نیز بدست آورد. این مشکل 

را مانند جنگ در الویت خود قرار بدهد. اگر به 
این مسأله رسیدگی نشود، تلفات بحران »کرونایی« 
در بعد اقتصادی و صحی می تواند تلفات جنگی 
را پشت رس بگذارد. بحران »کرونایی« در ضمن 
این که بر روابط اجتامعی تاثیر منفی به جا نهاده، 
رضوری  اصل  یک  بحیث  را  جمعی  همکاری 
در جامعه مطرح منوده است. جامعه ی برشی با 
همکاری و ترشیک مساعی جمعی، می توانند بر 
این مشکل و بحران چند الیه ای  آن، غلبه  کند.

درماندگی  می بینید  که  گونه  آن  اعراض: 
کرونا،  ویروس  با  مقابله  برای  رسمایه داری  نظام 
مشکالت اجتامعی و اقتصادی  را به وجود آورده 
است. بحث بدیل نظام رسمایه داری را به نحوی 
مطرح کرده است. پس از آن که جهان از خطر 

کرونا در امان شود، آیا ذهنیت ها و رشایط برای 
بود؟ خواهد  آماده تر  سوسیالیستی  نظام  تقویت 
 بصیر زیار: بحران کرونا ناتوانی سیستم رسمایه داری 
را در مقابله با بحران جمعی انسانی، برمال منود. 
دولت های رفاه در مقایسه با دولت های متکی به 
بازار بهرت توانستند از پس مقابله با این بحران برآیند. 
کافی است به شامل و جنوب اروپا نگاه کنیم تا به 
این تفاوت متوجه شویم. حکومت های غربی با 
آن که از چین، خوش شان منی آیند؛ اما نتوانستند 
از موثریت عمل کرد این کشور در مهار کرونا انکار 
کنند. بحران کرونا نشان داد که برای مقابله با مشکل 
جمعی به منطق و سازوکار جمعی رضورت است. 
منطق رسمایه داری که بر منافع فردی و به حد اعظم 
باشد.  پاسخ گو  و منی تواند  یافته  بنا  آن  رساندن 
 بحران کرونا فقط یک بحران و خطر صحی نیست، 
آن  اقتصادی  بحران  است.  الیه  چند  بحران  این 
هم اکنون پیداست. درمدت کوتاه میزان بیکاری 
معروف  بحران  آن،  از  ناشی  اقتصادی  بحران  و 
اقتصادی دهه  ی  سوم، قرن بیستم را پشت رس نهاده 
است. پیامدها و عمق بحران اقتصادی این پندومی 
را هنوز کارشناسان اقتصادی به درستی منی دانند. 
اگر بحران کرونا ادامه یابد، واکسین و داروهای موثر 
برای آن به زودی تهیه نشود، برای نظام رسمایه داری 
پیامد سنگینی را در پی خواهد داشت. دنیای پس از 
کرونا دقیقاً با دنیای قبل از آن متفاوت خواهد بود؛ 
اما چگونگی آن، بستگی به عوامل و پارامرتهایی 
دارد که بعضی آن ها هنوز به وقوع نپیوسته است. 
یک نکته روشن است که ناتوانی رسمایه داری در 
مدیریت بحران کرونا، آلرتناتیف احتاملی را بیش 
از پیش، در افکار عمومی برجسته خواهد کرد.

اعراض : چه پیامی را برای طبقه ی کارگر و 
نیروهای مرتقِی و کارگری دارید؟

بصیر زیار: ابتدا من اول ماه می را به همه ی کارگران 
تربیک  آزادی،  و  سوسیالیسم  راه  رزمندگان  و 
مبارزۀ  شاهد  آینده  سال های  امیدوارم  می گویم. 
مستقل سیاسی و طبقاتی کارگران باشیم. کارگران در 
اول ماه می، مراکز شهرها را به ترصف خود درآورند. 
همچنین امیدوارم همه ی نیروهای آزادی خواه و 
ارتجاع  برابر  در  را  مبارزه مشرتک  اهمیت  چپ، 
قاطع  مبارزه ی  با  و  بگیرند  جدی  امپریالیسم،  و 
را  اسالمی  مرتجعین  و  طالبان  پیش روی  جلوی 
بگیرند. افغانستان حساس ترین مرحله ی تاریخی 
در  را  خطیری  مسئوولیت  می گذراند،  را  خود 
برابر آزادی خواهان این رسزمین، قرارداده است. 
رسنوشت میلیون ها انسان در این مبارزه گره خورده، 
شود.  تکرار  دیگر  بار  تاریخ  که  نگذاریم  باید 
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کارگران افغانستان طبقه ی  در خود تا ...

اشاره: برای بلند رفنت آگاهی طبقاتی در میان کارگران و احیای گفتامن سوسیالیستی در افغانستان، نیاز به بحث تیوریک و تحلیل رشایط  جامعه است. ماهنامه ی اعراض به این منظور با شامری از 
فعاالن کارگری و سوسیالیستی پرسش هایی از پیش طرح شده را در میان گذاشت و خوشبخانه از جانب آن ها استقبال شد. برای شفافیت، امانت داری، هر گفت وگو، با هامن شیوه نگارش  خود رفقا 

آورده شده، اعراض منت گفت وگو را ویرایش نکرده است.
پرسش ها یکسان است، این را به دلیلی در نظر گرفتیم که نتیجه گیری آسان شود. خوانندگان با دقت، پاسخ ها را بخوانند و از تکراری بودن پرسش ها ، هدف ما را در نظر بگیرند.

 این گفت وگوها، اولین گفت وگوی غیرحضوری ما با فعاالن و صاحب نظران سوسیالیستی است. امیدواریم خوانندگان و صاحب نظران دیگری نیز دیدگاه ، تحلیل و نقد شان را پیرامون این گفت وگوها با 
ما رشیک بسازند.

بصیر زیار مدیر مسئوول فصلنامه ی کمون، طارق پیکار فعال سیاسی برای نوسازی جنبش چپ، فهیم آزاد و یونس سلطانی از سازمان سوسیالیست های کارگری نظریات شان را با ما رشیک کردند و از آن ها 
صمیامنه سپاس گزاری می کنیم.

این جــا گفت وگــوی اعــرتاض را بــا فهیــم آزاد می خوانیــد.
اعــراض: تحلیــل جامعــه یــک بحــث مهم اســت. به 
طــور کلــی ســه دیــدگاه در مــورد جامعــه ی افغانســتان 
مطــرح می شــود. یــک دیــدگاه ایــن اســت کــه نظــام 
حاکــم سیاســی و اجتامعــی رسمایــه داری اســت، 
ــد.  ــه می کن ــه داری را تجرب ــد رسمای ــه رون ــن جامع ای
می گویــد،  اســت،  آن  مخالــف  دومــی؛  دیــدگاه 
زمیــن منبــع غالــب تولیــد اســت، تولیــد کارخانــه ای و 
صنعتــی عــام نشــده اســت، بــه ایــن دلیــل، جامعــه ی 
ــدگاه  ــت. دی ــارسمایه داری اس ــوز پیش ــتان، هن افغانس
بــوده  دیــدگاه  ایــن  هــردوی  مخالــف  ســومی، 
ــیده ایم  ــه داری رس ــه رسمای ــوز ب ــه هن ــا ن ــد، م می گوی
ــه  ــام ب ــم. ش ــته ای ــی، گذش ــه ی فیودال ــه از گردون و ن
کــدام یکــی از ایــن دیدگاه هــا موافقیــد، یــا نظــر 

ــد؟ ــاوت داری متف
ــۀ  ــه نقط ــت ک ــک سوسیالیس ــوان ی ــه عن ــن ب ــم آزاد : م فهی
عزیمــت¬اش در هــر مــورد و زمینه¬یــی واقعیــت عینــی اســت 
خــود را بیشــرت بــه دیــدگاه نخســت کــه نظــام سیاســی اجتامعــی 

حاکــم در جامعــۀ افغانســتان را رسمایــه¬داری می¬خوانــد، 
رشیــک می¬دانــم. البتــه بهــرت اســت کــه در آغــاز ایــن را 
ــه  ــبت ب ــر نس ــار نظ ــنت و اظه ــه پرداخ ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ
موضوعــی بــا یــک چنیــن اهمیــت و گســرتده گــی یــی مســتلزم 
ــک  ــخصاً ی ــن ش ــت و م ــانه اس ــی و کارشناس ــک کار پژوهش ی
چنیــن ادعایــی نــدارم. در عیــن حــال فکــر می¬کنــم کــه 
پرداخــنت بــه آن در ایــن ســطح و ظرفیــت هــم ممکــن نیســت. 
مناســبات  وارد  افغانســتان  پیــش  ســال¬ها  مــن  نظــر  از 
امــا چهــار دهــه جنــگ، مداخــالت  رسمایــه¬داری شــده 
آن  کنــار  در  منطقــه  کشــورهای  و  جهانــی  قدرت¬هــای 
بحــران هــای سیاســی و اجتامعــی باعــث گشــتند تــا همــۀ 
زیــر ســاخت¬های اقتصــادی فــرو بپاشــد و نابــود گــردد؛ 
ــارت  ــپس ام ــد و س ــای مجاه ــته ه ــت دارو دس دوران حاکمی
اســالمی طالبــان جامعــۀ افغانســتان بیشــرت بــه یــک اردوگاه 
آوره گان شــباهت داشــت تــا یــک جامعه¬یــی کــه در آن 
باشــد.  داشــته  مفهومــی  و  معنــی  اجتامعــی  تولیــد  و  کار 
اســالمی  امــارت  فروپاشــی  و  ســپتامرب  یــازده  از  پــس  امــا 
اوضــاع  متحدانــش  و  امریــکا  امپریالیســم  توســط  طالبــان 

ــال  ــده س ــی هج ــت. ط ــق یاف ــوق و رون ــری س ــت دیگ در جه
پــس از مهندســی دولــت و ســاختار سیاســی مناســبات جدیــد 
رسمایه¬دارانــه شــکل گرفــت کــه مظاهــر آن را می¬تــوان 
ــد  ــی دی ــادی و سیاس ــی، اقتص ــای اجتامع ــه ه ــۀ عرص در هم
ــبات  ــار مناس ــه در کن ــت ک ــی اس ــن طبیع ــرد. ای ــاهده ک و مش
ــه داری  ــا رسمای ــبات پیش ــط و مناس ــوز رواب ــه¬داری هن رسمای
ادامــۀ حیــات جانبــی اش را دوام می-دهــد ولــی آنچــه کــه وجــه 
ــاد  ــازار و اقتص ــه¬داری ب ــازد رسمای ــلط را می¬س ــب و مس غال
نیــو لیــربال اســت. طــی ایــن دوران در بســیاری از مناطــق کشــور 
اقتصــاد بســته و طبیعــی و بــر هــامن مبنــا وابســته¬گی دهقانــان 
ــاس  ــه مقی ــروی کار ب ــه و نی ــان رفت ــن از می ــن و مالکی ــه زمی ب
ــه  ــی ن ــن ارض ــت.  مالکی ــده اس ــل گردی ــه کاال تبدی ــیعی ب وس
ــتند  ــی نيس ــی آن نیروی ــۀ سیاس ــه در عرص ــد و ن ــۀ تولی در عرص
ــد. بلکــه  ــارز مناين ــۀ یــک طبقــۀ حاکــم تب ــه مثاب ــد ب کــه بتوانن
ایــن صاحبــان رسمایــه، بانکــداران، تاجــران، تولیدکننــده¬گان و 
قاچاقچیــان موادمخــدر انــد کــه بــر اقتصــاد بیــامر کشــور مســلط 
گرديــده انــد. اقتصــاد بــازار آزاد و پیامدهــای ناگــوار و اســفناک 
آن را همیــن اکنــون در شــکل فقــر و حرمــان مضاعــف و تبعات 

سیاســی و اجتامعــی دیگــر آن از وجــود ارتــش ذخیــرۀ میلیونــی 
کار تــا اعتیــاد، ارتشــاء، تــن فروشــی، کــودکان کار و خیابانــی بــه 
ــه  ــتی ک ــت و تُهی¬دس ــت فرودس ــم. اکرثی ــم رس می¬بینی چش
امــکان و وســیله¬یی جــز دو دســت بــرای امــرار معــاش و ادامــۀ 
ــد؛ در یکســو فقــر و تباهــی دامــن گســرتده  ــات شــان ندارن حی
اســت و در ســوی دیگــر رسمایــه و ثــروت انباشــت شــده اســت. 
را  اجتامعــی  اصلــی  طبقــۀ  دو  رسمایــه¬داران  و  کارگــران 
تشــکیل می¬دهنــد و بــرای نخســتین بــار در تاریــخ افعانســتان 
رسنوشــت تحــوالت بعــدی را  ایــن دو نیــروی برابــر ایســتا هــم 
تعییــن و رقــم خواهنــد زد. تبییــن هــای غیــر مارکسیســتی و غیــر 
علمــی چــپ بــورژوا- ناسيوناليســت، پوپوليســت و غیرکارگــری 
از مســأله، آنچــه کــه در پرســش شــام هــم مطــرح شــده اســت، 
اقتصــادی  ســاختار  و  عینــی  واقعیــت  از  درســتی  روایــت 
و طبقاتــی جامعــه نیســت. چــون بیشــرت کســانی کــه یــک 
ــم  ــی حاک ــی و اجتامع ــاختار سیاس ــام، س ــی از نظ ــن تبیین چنی
ــان  ــا جری ــخاص ی ــراد و اش ــد، اف ــه می¬دارن ــتان ارائ در افغانس
هایــی انــد کــه در گذشــته نیــز تحلیــل شــان همیــن بــود و امــروز 
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ــد؛ و  ــزه می¬کنن ــا تئوری ــان و ی ــری بی ــکال دیگ آن را در اش
ــد  ــرده ای ــاد ک ــش از آن ی ــرح پرس ــام در ط ــه ش ــه ک ــا آنچ ی
برخــی از آن¬هــا معتقــد انــد کــه جامعــۀ افغانســتان نتنهــا کــه 
بــه رسمایــه¬داری نرســیده بلکــه از »گردونــۀ فئودالــی«؟!  نیــز 
ــده  ــان بازمان ــن در می ــن تبیی گــذر نکــرده اســت. غالب¬تری
هــای چــپ بورژوا-ناسیونالیســت تیــز »مســتعمره و نیمــه 
مســتعمره« اســت کــه بــر مبنــای »جــداول تضادهــای« ســنت 
سوسیالیســم دهقانــی و پوپولیســتی و بــر اســاس تحلیــل 
ســاختاری ایــن ســنت، جامعــۀ افغانســتان را »مســتعمره و 
نیمــه فئودالــی« می¬دانــد و از ایــن منظر«تضــاد عمــده« 
تضــاد خلــق بــا امپریالیســم اســت و در کنــار آن یــک »تضــاد 
اصلــی« وجــود دارد کــه در ردیــف جــدول تضادهــا مــکان 
ــاد  ــل »تض ــع و ح ــا رف ــد ت ــه بای ــد ک ــب می¬کن ــوی کس ثان
ــه  ــت ک ــح اس ــود. واض ــته ش ــیان گذاش ــاق نس ــه ط ــده« ب عم
ــت.  ــان اس ــيم عری ــک دترمينس ــم ي ــا آن مواجهي ــا ب ــه م آنچ
ــه و  ــا جامع ــام ب ــا، ش ــان ه ــن جری ــتی ای ــب فتالیس در مکت
بلکــه  دینامیســم درونــی و عینــی آن رس و کار نداریــد، 
»جــداول«  و  »قوانــن«  از  تبعيــت  و  ایدئولوژیــک  درک 
مکتــب و فرقــه اصــل هســتند. بــر اســاس »تحلیــل اجتامعی و 
طبقاتــی« جریــان هایــی از ایــن دســت، در جامعــۀ افغانســتان 
ــی  ــت اجتامع ــورژوا موجودی ــاس ب ــن اس ــر همی ــر و ب کارگ
نــدارد )ســوای بــورژوازی کمپــرادور(، چــون از صنایــع 
ــه ایــن کــه  ســنگین خــربی نیســت. ایــن روایــت و تحلیــل ن
ــه سیاســت و  ــل توجی ــد ب از واقعیــت عینــی حرکــت می¬کن
مواضــع ایــن جریان¬هــا در زمیــن ســخت سیاســت اســت. بــا 
انــکار موجودیــت اجتامعــی و عینــی طبقــۀ کارگــر از جانــب 
ــرای  ــدن ب ــل ش ــوی قای ــکان ثان ــا وزن و م ــا و ی ــن نیروه ای
ــل  ــادی و حام ــروی م ــد و نی ــی ¬مان ــی م ــه باق ــه ک آن، آنچ
ــرده  ــان، خ ــد دهقان ــکیل می¬ده ــی را تش ــم خلق سوسیالیس
¬مالکیــن و خــرده بــورژوازی شــهری اســت. بــه همیــن دلیــل 
فــارغ از ایــن کــه داده هــا و واقعیــت هــای عینــی و امپریــک 
چــه اســتند یــا باشــند، ایــن نیروهــا تــالش می¬مناینــد 
و خــود را ناگزیــر از آن می¬بیننــد تــا واقعیــت عینــی و 
ــک و  ــتگاه ایدئولوژی ــا دس ــم را ب ــبات حاک ــل از مناس تحلی
عقایــد مکتبــی شــان قالــب مناینــد. ایــن نــگاه و طــرز تلقــی 
رصفــاً مختــص تحلیــل مناســبات اجتامعــی افغانســتان از 
جانــب ایــن نیروهــا نیســت، در روایــت مکتبــی این¬هــا 
حتــی جوامــع خیلــی پیرشفتــه و بــا ثبــات تــری ماننــد ایــران، 
نیــز رسمایــه¬داری خوانــده منی¬شــوند.  ترکیــه وغیــره 
امــا جامعــه عــامرت نیســت و طبقــات اجتامعــی هــم آجــر 
ــده  ــده ش ــم چي ــم و روى ه ــار ه ــه کن ــتند ک ــت( نیس )خش
ــه  ــات ن ــد. طبق ــکیل دهن ــه را تش ــاختامن جامع ــا س ــند ت باش
بطــور مجــزا و تصادفــاً در کنــار هــم، بلکــه بــه اعتبــار رابطــۀ 
متقابــل  شــان بــا هــم اســت کــه موجودیــت مي¬يابنــد. 
ــه  ــورژوا ب ــۀ ب ــه طبق ــیم ک ــل باش ــن قای ــه ای ــر ب ــن اگ بنابرای
ــر  ــال ه ــی دارد، ح ــت اجتامع ــه موجودی ــک طبق ــوان ی عن
تعبیــری کــه از آن بــه دســت داده شــود، در آن صــورت 
ــکان آن  ــر و م ــۀ کارگ ــت طبق ــه موجودی ــت ک ــن اس ناممک
ــع  ــاد مناف ــاًء تض ــود. بن ــکار من ــی ان ــبات اجتامع را در مناس
طبقــات در ایــن مــورد طبقــۀ کارگــر و رسمایــه¬دار هامنقــدر 
يــک واقعيــت عينــى اســت کــه نفــس وجــود آن¬هــا.
مارکــس بــه رصاحــت متــام از رسمايــه دارى بــه عنــوان شــيوۀ 
ــاد می¬کنــد کــه متــام مقــوالت و مفاهيــم  توليــد¬ی یــى ی
نــو می¬بخشــد.  محتــواى  بــه آن  و  را دگرگــون  پيشــن 
مارکــس از بقــاى شــيوه¬هاى کهنــۀ توليــدى در کنــار شــيوۀ 
توليــدى نويــن کاپيتاليســتى ســخن می¬گويــد، امــا فراتعــن 
کاپيتاليســم بــراى او دقيقــاً بــه ايــن معناســت کــه رسمايه دارى 
ــدى  ــۀ تولي ــکال کهن ــن اش ــل ای ــاء کام ــاء و امح ــل از الغ قب
ــى کار در  ــۀ فيزيک ــر پروس ــل ب ــرتل کام ــب کن ــل از کس و قب
ــد.  ــون می¬کن ــا را دگرگ ــواى آن¬ه ــال محت ــه هرح ــا، ب آنه
در افغانســتان کنونــی پــس از هجــوم رسمایــه ¬داری جهانــی 
بــه رهــربی امپریالیســم امریــکا، و طــی ایــن هجــده ســال بــا 
ــيوۀ  ــت ش ــلط اس ــه مس ــه ک ــگ، آنچ ــی و جن ــود انارش وج
توليــد  اشــکال کهنــۀ  توليــد رسمایــه ¬داری اســت کــه 
را در خــود ادغــام می¬کنــد تــا نهايتــاً از ميــان بــردارد. 
تعيــن  عامــل  را  مولــده  نريوهــای  کــه رشــد  ديدگاهــی 
ــی  ــچ قرابت ــخ مــی شــامرد هي ــور پيرشفــت تاري ــده و موت کنن
ــه  ــدارد؛ بلك ــته و ن ــس نداش ــی مارک ــم تاريخ ــا ماترياليس ب
ــه عبــارت دقيــق  خــام تريــن نــوع ماترياليســم مكانيكــی و ب
ــدگاه دترمينيســم تكنولوژيــك )جربگرايــی صنعتــی(  ــر، دي ت
اســت. در ماترياليســم تاريخــی مارکــس ســاختار اقتصــادی 
جامعــه اســاس و زيربنــا اســت، و متــام حيــات سياســی، 
ــده  ــا ش ــاس بن ــن اس ــر اي ــه ب ــك جامع ــی، و ايدئولوژي حقوق
مفهــوم، در  ایــن  بــه  مــرشوط می¬گــردد.  و توســط آن 
ماترياليســم تاريخــی اقتصــاد تعيــن کننــده اســت. امــا ايــن 
ابــدا بــه معنــای آن نيســت کــه »موتــور پيرشفــت تاريخ« رشــد 
ــوع ديگــری از رشــد اقتصــادی(  ــا هــر ن ــده )ي نريوهــای مول
باشــد. چــرا کــه، گذشــته از ايــن کــه نــزد مارکــس زيربنــای 
اقتصــادی اصــوال رصفــاً معــادل بــا نريوهــای مولــده نيســت، 
ايــن حقيقــت کــه زيربنــا مــرشوط کننــده )يــا تعيــن کننــدٔە( 
روبناســت، هنــوز ديناميــزم تغيــري زيربنــا و روبنــا را نــزد 
مارکــس بيــان منی¬کنــد. در تبيــن ســري تاريــخ نيــز اساســا 
ــارزٔە  ــادی و مب ــای اقتص ــی زيربن ــن کنندگ ــن تعي ــی ب تقابل
طبقاتــی بــه مثابــۀ عامــل محرکــۀ تاريــخ وجــود نــدارد. 

اعراض: وضعیت طبقه ی کارگر در افغانستان چگونه 
است؟

ــر  ــۀ کارگ ــت طبق ــزی وضعی ــر چی ــل از ه ــم آزاد : قب فهی
ــه کــه  ــی از وضعیــت عمومــی جامعــه اســت. هامنگون بازتاب
ــه  ــا توجــه ب ــز اشــاره شــد ب ــه پرســش نخســت نی در پاســخ ب
ــگ  ــار آن جن ــی و در کن ــوار اقتصادی-اجتامع ــط ناگ رشای
دو صــف و نیــروی ارتجاعــی قبــل از همــه ایــن طبقــۀ کارگــر 
اســت کــه در اشــکال معیــن هزینــۀ ســنگین و ســهمگین همــۀ 
ایــن مصائــب را در شــکل بیــکاری گســرتده، فقر و تهیدســتی 
ســال  هجــده  ایــن  در  می¬پــردازد.  مزمــن  و  فالکتبــار 
ــران  ــه از کارگ ــل از هم ــاری قب ــت ج ــگ و بربری ــین جن پس
ــیع  ــش وس ــت. بخ ــه اس ــی گرفت ــه قربان و فرودســتان جامع
نیروهــای جنگــی دو صــف ایــن جنــگ ارتجاعــی را فرزندان 
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اقشــار و طبقــات فرودســت از جملــه کارگــران تشــکیل 
می¬دهــد کــه بــرای تأمیــن معیشــت شــان ناگزیــر از پیوســنت 
بــه ارتــش و نیروهــای جنگــی اپوزســیون مســلح قــدرت 
حاکــم شــده انــد. در کنــار فقــر و بیــکاری و تنکدســتی کــه 
ــا تأســف و  ــان شــد طبقــۀ کارگــر افغانســتان ب شــمۀ از آن بی
ــر او روا  ــه ب ــار ده ــرت از چه ــه در بیش ــه ک ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
داشــته اســت غیرمتشــکل و متفــرق اســت. یــک عامــل ایــن 
ــاری و  ــم تب ــه ناسیونالیس ــت ک ــی اس ــتت انقطاب ــه و تش تفرق
ــر احــاد کارگــران تحمیــل منــوده اســت. از امنیــت  قومــی ب
ــاد  ــنت نه ــط کار و داش ــی محی ــکاری، ایمن ــه بی ــغلی، بیم ش
ــی  ــت. بدرجات ــروم اس ــودش مح ــی خ ــتقل طبقات ــای مس ه
ــوص  ــه خص ــت، ب ــپ بورژوا-ناسیونالیس ــی چ ــۀ تاریخ تجرب
شکســت حاکمیــت حــزب دموکراتیــک خلــق و سوسیالیســم 
بورژوایــی در یــک هیــأت عمومــی روی وضعیــت پراکنــده 
و اتومیــزه شــدۀ طبقــۀ کارگــر، باالخــص تقســیامت قومــی آن 
اثــر گــذار بــوده اســت. در ضمــن مناســبات حاکــم و اقتصــاد 
منــوده  تــالش  مختلــف  طــرق  از  آزاد  بــازار  نیولیربالــی 
اســت تــا از متشــکل شــدن کارگــران حــول نهــاد هــای 
ــم  ــه می¬دانی ــد؛ چنانچ ــری مناین ــان جلوگی ــتقل خودش مس
ــاد زرد  ــود نه ــل وج ــی تحم ــای در آن، حت ــت و نهاده دول
ــدان« را  ــران و کارمن ــی کارگ ــه مل ــون »اتحادی ــمی چ و رس
ــار  ــز بی¬اعتب ــاد را نی ــن نه ــا ای ــد ت ــعی دارن ــدارد و س ــم ن ه
ســازند تــا مرجعــی بــرای تجمــع و تشــکل کارگــران نباشــد. 

اعراض: آگاهی طبقاتی در میان کارگران افغانستان 
چگونه است؟: 

فهیــم آزاد : واقعیــت عینــی و مواجهــۀ کارگــران بــا آن، 
رشایطــی را پدیــد آورده و مــی¬آورد )فــارغ از تئــوری بافــی 
هــای نیروهــای سیاســی( کــه احــاد طبقــۀ کارگــر بــه موقعیــت 
ــود و  ــی خ ــت طبقات ــه هوی ــی ب ــک معن ــه ی ــت و ب فرودس
همچنیــن طبقــات فرادســت وقــوف حاصــل مناینــد. تجلــی 

و مظاهــر آن را در اعرتاضــات کارگــری در ایــن چنــد ســال 
ــن  ــى در ع ــاىت يعن ــق طبق ــم. درک تعل ــوده ای ــاهد ب ــز ش نی
ــن  ــالن اي ــناخنت عام ــري، و ش ــارت و تحق ــناخت اس ــال ش ح
ــت  ــت فرودس ــالن موقعی ــران عام ــري؛  کارگ ــارت و تحق اس
ــه  ــه زنده¬گــى و در مواجهــه ناگزيــر روزان خــود را در تجرب
ــارزه  ــد. مب ــه و کارفرمــا هــا مي-يابن ــان رسمای ــا صاحب خــود ب
و آگاهــی طبقاتــی جــدال بــر رس نفــی و اثبــات اندیشــه هــا 
نیســت. بــل آنچــه کــه طبقــات اساســی را خصــم همدیگــر 
می¬ســازد و در تقابــل هــم قــرار می¬دهــد رصفــاً داربســت 
هــای فکــری و عقیدتــی نیســت، بلکــه واقعیــت عینــی و 
ــی و  ــی، مدن ــادی، سیاس ــی اقتص ــۀ زنده¬گ ــاری در عرص ج
ــران  ــف کارگ ــا تأس ــا ب ــت. ام ــود اس ــه موج ــی جامع فرهنگ
در افغانســتان بــه دالیــل مختلفــی از جملــه چهــار دهــه 
جنــگ، تســلط نیروهــا و باورهــای سیاســی و تحمیــل افــرتاق 
و انقطــاب بــر مبنــای تعلقــات قومــی، تبــاری، زبانــی و 
مذهبــی اتومیــزه شــده و نســبت بــه موقعیــت و منافــع طبقاتــی 
ــته  ــت نتوانس ــوز اس ــه هن ــوز ک ــته و هن ــه گش ــودش بیگان خ
ــی  ــع طبقات ــه مناف ــی آگاه ب ــۀ اجتامع ــک طبق ــوان ی ــه عن ب
خــودش عــرض وجــود منایــد. ولــی ایــن پروســه و وضعیــت 
مانــدگار نیســت. چنانچــه کــه گفتــه شــد واقعیــت عینــی دیــر 
ــرای  ــه ب ــد ک ــرار می¬ده ــی ق ــران را در موقعیت ــا زود کارگ ی
رفــع و رجــوع ایــن مشــکل بــه خودشــان رسو ســامان بدهنــد 
و بــه عنــوان یــک طبقــۀ بــرای خــود، متحــزب و متشــکل در 
ــد.  ــی بگذارن ــارزۀ طبقات ــدان مب ــه می ــا ب ــی پ ــدال اجتامع ج
ــت  ــوب و شکس ــه رسک ــار ده ــپ، چه ــان چ ــرتاض: جری اع
ــس  ــه پ ــی ک ــط متفاوت ــه رشای ــه ب ــا توج ــرده ب ــه ک را تجرب
از حاکمیــت مجاهدیــن و طالبــان بــه  وجــود آمــد. ایــن 
ــت؟ ــل آن چیس ــود دلی ــال ش ــاره فع ــت دوب ــان نتوانس جری
فهیــم آزاد : بــه نظــر مــن دلیــل انفعــال و عــدم حضــور فعــال 
بازمانــده هــای جریــان هــای چــپ در افغانســتان یکــی دو تــا 
نیســتند. دالیــل متعــدد و پارامرتهــای مختلفــی در ایــن مــورد 
اثــر گــذار بــوده و عمــل می¬کنــد کــه پرداخــنت بــه همــۀ آن 
هــا مســتلزم وقــت و دقــت بیشــرتی اســت. مــن خیلــی گــذرا 
ــۀ  ــم. هــر دو نحل ــل عمــدۀ آن اشــاره می¬منای ــد دلی ــه چن ب
چــپ )هرچنــد کــه در پرســش تلویحــاً یــک نحلــه مــد نظــر 
اســت(در افغانســتان پــس از فروپاشــی بلــوک رسمایــه¬داری 
ــد  ــی شــوروی جــز ارتــش شکســت خــورده¬گان بودن دولت
ــی  ــد در عرصــۀ جهان ــا تحــوالت جدی ــا ب ــد ت و تــالش کردن

ــن  ــه ای ــی ک ــداف اجتامعی ــه اه ــا ک ــوند و از آنج ــراه ش هم
طــرق  از  می¬شــد  را  بــودن  آن  تحقــق  پــی  در  نیروهــا 
ــه  ــت ب ــوی دس ــه نح ــدام ب ــر ک ــرد ه ــال ک ــز دنب ــر نی دیگ
هویــت زدایــی و هویــت تراشــی جدیــد زدنــد؛ هویتــی 
ــر  ــد دیگ ــی می¬کردن ــا آن تداع ــود را ب ــروز خ ــا دی ــه ت ک
موضوعیــت اش را از دســت داده بــود و هامنطــور کــه شــاهد 
ــتان  ــی افغانس ــای سیاس ــا در جغرافی ــن جریان¬ه ــم ای بودی
پیشــقراول لعــن و مذمــت بــه گذشــتۀ خودشــان و کمونیســم 
ــه  ــا هیــچ مــرت و مقیاســی ربطــی ب شــدند؛ گذشــته¬یی کــه ب
آرمان¬هــای انســانی و آزادیخواهانــۀ سوسیالیســم نداشــت. 
ــو زدن  ــق و زان ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــت حاکمی شکس
ــه  ــی ب ــالم سیاس ــای اس ــروزی نیروه ــرب، پی ــال غ آن در قب
ایــن دگردیســی در اندیشــه و عمــل همــۀ ایــن نیروهــای 
چــپ شــدیداً تأثیــر گذاشــت. حــزب دموکراتیــک خلــق کــه 
ــه  ــی اش )ک ــه و تاریخ ــای اولی ــان ه ــز از آرم ــته نی در گذش
چیــزی نبــود جــز آرمان¬هــای بورژوا-دموکراتیــک( بریــده 
بــود، تجزیــۀ قومــی و تبــاری شــد و هــر یــک از جنــاح 
ــروزی  ــای دی ــا و ادعاه ــه از آرمان¬ه ــط ک ــه فق ــای آن ن ه
شــان دســت شســتند بلکــه بــه اعتبــار تعلــق قومــی و تبــاری 
ــد.  ــرار گرفتن ــالمی ق ــی و اس ــاع قوم ــت ارتج ــان در خدم ش
پروســۀ هویــت زدایــی در نحلــۀ دیگــر چــپ )جریــان هــای 
مائوئیســتی( نیــز بازتابــی از وضعیــت عمومــی و جهانــی یــی 
ــا  ــان ب ــطح جه ــت در س ــپ و کمونیس ــای چ ــه نیروه ــود ک ب
ــور  ــپ در دوران حض ــش از چ ــن بخ ــد. ای ــه بودن آن مواج
ــق،  ــک خل ــزب دموکراتی ــت ح ــوروی و حاکمی ــای ش نیروه
غلبــه و ســیطرۀ نیروهــای ارتجاعــی بــر جنبــش مقاومــت 
مــردم، جــدا از هــر نقــد نظــری کــه می¬تــوان بــه آن داشــت، 
ــت در آن  ــی و رشک ــگ توده¬ی ــرتاتیژی جن ــاس اس ــر اس ب
ــب  ــودش عق ــی خ ــداف برنامه¬ی ــا و اه ــرتین آرمانه از بیش
ــراری  ــت برق ــا خواس ــی از آنه ــد. برخ ــوده بودن ــینی من نش

جمهــوری  خواســت  جاگزیــن  را  اســالمی  جمهــوری 
دموکراتیــک نویــن در برنامــه هــای ســازمانی شــان ســاختند 
و بــه ایــن اعتبــار دگردیســی در آن¬هــا قبــال و پیــش از 
افتــاده  اتفــاق  دولتــی  رسمایــه¬داری  بلــوک  فروپاشــی 
ــت  ــت شکس ــن و در نهای ــوار برلی ــی دی ــی فروپاش ــود؛ ول ب
ــم  ــوش نکنی ــود. فرام ــدید من ــدت تش ــه ش ــوروی آن را ب ش
نیــرو متحمــل شکســت هــای زیــادی شــد و  ایــن  کــه 
مبــارز و  فعــاالن  و  از رهــربان، کادرهــا  بخشــی وســیعی 
انقالبــی آن یــا توســط حاکمیــت دیســپوت و جنایتــکار 
دســته  و  دار  توســط  یــا  و  خلــق  دموکراتیــک  حــزب 
هــای اســالمی وحشــی زندانــی، اعــدام و کشــتار شــدند. 
بــورژوا- چــپ  نحلــۀ  دو  هــر  از  بازمانــده  نیروهــای 
ــق  ــکوت مطل ــرت و در س ــا در مهاج ــال ه ــت س ناسیونالیس
فرقــه  فعالیــت سیاســی متشــکل  از  بــه رس می¬بردنــد و 
هــای بازمانــده خــربی نبــود؛ آنجــا هــم کــه فعالیتــی صــورت 
ــود.  ــی ب ــک و انجوی ــت دموکراتی ــد کار و فعالی داده می¬ش
ــی  ــاخنت انقالب ــون س ــرای دگرگ ــارزه ب ــی و مب ــان خواه آرم
وضعیــت از جانــب ایــن نیروهــا امــر محــال و خــوش خیالــی 
روشــنفکرانه تلقــی و مذمــت می¬گردیــد. گویــا بعــد از 
ــازه  ــن همــه ســال تــالش و فعالیــت سیاســی و شکســت ت ای
در دوران کهولــت رس عقــل آمــده بودنــد و بــه فعــاالن 
چــپ و کمونیســتی کــه هنــوز دل در گــرو آرمــان هــای 
و  داشــتند  طلبانــۀ سوسیالیســتی  برابــری  و  آزادیخواهانــه 
ســعی و تــالش می¬کردنــد طعــن و لعــن می¬فرســتادند. امــا 
پــس از هجــوم امریــکا و فروپاشــی امــارت اســالمی طالبــان 
برخــی از آن¬هــا فعــال شــدند البتــه در خدمــت و در رکاب 
امریــکا.  امپریالیســم  »دموکراتیزاســیون«  پــروژۀ  ســپاهیان 
ــد  ــپ باش ــای چ ــده از نیروه ــای بازمان ــام بقای ــراد ش ــر م اگ
ــن  ــر ای ــه آن¬هــا اشــاره شــد، در حقیقــت ام ــوق ب کــه در ف
ــد.  ــور دارن ــه حض ــد و در جامع ــم فعالن ــون ه ــن اکن ــا همی ه
ــی  ــداف اجتامع ــا اه ــد؛ ام ــرده ان ــاد ک ــمی ایج ــزاب رس اح
ــق آن  ــرای تحق ــد و ب ــال می-کنن ــه دنب ــی را ک ــی ی و سیاس
خدمــت  در  و  بورژوایــی  اهــداف  می¬ورزنــد،  تــالش 
بــه بــورژوازی و قــدرت حاکمــه و حامیــان آن در کمــپ 
رسمایــه¬داری جهانــی اســت کــه عمــال در ضدیــت بــه 
فرودســت  طبقــات  و  اقشــار  کارگــران،  طبقاتــی  منافــع 
قــرار دارد. هامنگونــه کــه در آغــاز گفتــه شــد برخــی از 
ایــن نیروهــا دیگــر حتــی چــپ باقــی منانــده انــد کــه 

ــداف  ــت و اه ــا هوی ــه ب ــت ک ــار داش ــا انتظ ــوان از آن ه بت
ــفت در  ــن ش ــن ای ــر م ــد. از نظ ــت مناین ــه فعالی ترقیخواهان
اهــداف اجتامعــی و تعلــق طبقاتــی اســت کــه حضــور ایــن 
ــران  ــی کارگ ــر رهای ــه ام ــت ب ــه و در خدم ــا در جامع نیروه
کــرد. حــس  و  مشــاهده  منی¬تــوان  را  زحمتکشــان  و 
ــری  ــت دیگ ــپ و سوسیالیس ــی چ ــای انقالب ــان ه ــا جری ام
ــان  ــکیالتی ش ــت تش ــوان و ظرفی ــه ت ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک هس
ــوس  ــاد محس ــت زی ــن فعالی ــه ای ــد ک ــتند، هرچن ــال هس فع
»ســوپر  و  ملیتانــت  حاشــیه¬یی،  جریان¬هــای  نباشــد. 
انقالبــی« دیگــری هــم هســتند کــه هــر از گاهــی بــه مناســبت 
هــای خاصــی اعالمیــه می¬دهنــد ولــی ایــن فرقــه هــا فعالیت 
ــد و سیاســت و اســرتاتژی شــان  ــی را در کل رد می¬کنن علن
ــات  ــت¬ها و مطالب ــردن خواس ــش ب ــازمان دادن و پی ــر س ام
طبقــۀ کارگــر نیســت. الزم اســت یــاد آور شــوم کــه تحــوالت 
نیروهــای چــپ و سوسیالیســت در جامعــۀ افغانســتان در حال 
ــی،  ــی اســت بیشــرت عقیدت ــه طــور عمــوم ، تحوالت حــارض ب
ســبک کارى، ســياىس و دیدگاهــی، بــه خصــوص در میــان 
نســل جــوان، کــه در ایــن زمینــه هــم بــا تأســف دســت¬آورد 
قابــل مالحظــه¬ و قابــل ارجاعــی مشــاهده منی¬شــود. یعنی 
نیروهــای سوسیالیســت هنــوز ربــط عینــی و واقعــی در جدال 
ــک  ــد. از ی ــران ندارن ــران و مزدبگی ــر روزۀ کارگ ــالش ه و ت
منظــر ایــن وضعیــت بیشــرت حاصــل واقعیــت مــادی اســت که 
بــه فعــاالن کارگــری و جنبــش چــپ و سوسیالیســتی تحمیــل 
شــده اســت؛ امــا از منظــر دیگــری می¬توانــد حاصــل تــداوم 
ســنت¬های چــپ بورژوا-ناسیونالیســت و غیرکارگــری باشــد 
ــت  ــازد. سوسیالیس ــر می¬س ــت او را متأث ــان فعالی ــه همچن ک
ــه  ــت ب ــن حال ــاال و در بهرتی ــا ح ــتان ت ــت افغانس و کمونيس
ــگاه  ــک ن ــرش ایدئولوژی ــک نگ ــوان ي ــه عن ــم ب مارکسیس
کــرده اســت. بــه عنــوان يــک رسى آرمانهــا و اعتقــاداىت در 
مــورد آينــدۀ جامعــه؛ زمانــی کــه تحــت قیــادت »بــورژوازی 
ملــی« جامعــه نتنهــا از اســارت امپریالیســم نجــات یافتــه 
اســت بلکــه مــدرن و صنعتــی شــده باشــد، آن زمــان نوبــت 
خواهــد  سوسیالیســتی  اهــداف  تحقــق  و  کارگــر  طبقــۀ 
ــر شــمرده شــد برخــی  ــی کــه فــرشده ب رســید. از نظــرم نکات
ــه  ــه را ب ــپ در جامع ــت چ ــور و فعالی ــدم حض ــل ع از دالی
ــور و  ــراد حض ــازد؛ م ــکل می¬س ــروی متش ــک نی ــوان ی عن
فعالیــت شــخصیت هــا و فعــاالن منفــرد چــپ و یــا جمــع هــا 
ــپ  ــردان چ ــی از منف ــت، برخ ــک نیس ــای کوچ ــون ه و کان
ــد. ــز فعالیــت ان ــون و نهادهایــی هــم اکنــون نی در قالــب کان
چــپ  کــه  آن  بــا  گذشــته  دهــه ی  دو  در  اعــرتاض: 
نســل  میــان  در  امــا  نبــوده؛  طرفــدار  پــر  اندیشــی  
ایــن  نقــش  و  ظرفیــت  اســت.  کــرده  بــاز  راه  جدیــد 
می بینیــد؟ چگونــه  چــپ  جریــان  تقویــت  در  را  نســل 
فهیــم آزاد:  ایــن جــای بســا خوشــبختی و امیــدواری اســت 
ــت  ــام حاکمی ــۀ بدن ــم و تجرب ــای حاک ــم فض ــه علی¬الرغ ک
حــزب دموکراتیــک خلــق و پراتیــک ســایر نیروهــای مدعــی 
فعــاالن چــپ  از  نســل جدیــدی  چــپ و سوسیالیســت، 
و سوسیالیســت عــرض وجــود منــوده اســت. ایــن نســل 
می¬توانــد در بیــرون کشــیدن آرمان¬هــای سوسیالیســتی از 
زیــر آوار تحریــف هــا و ســنت-های جنبــش هــای طبقــات 
ــن کــه از  ــه ای ــد، مــرشوط ب ــازی منای ــارزی ب دیگــر نقــش ب
تجــارب نــاکام چــپ قدیــم درس انــدوزی منــوده و بــا نقــد 
بی¬امــان آن جنبش¬هــا و ســنت¬ها افــق روشــنی را ترســیم 
منایــد. بــه نظــر مــن مبنــای فعالیــت نســل جدیــد نــه تقویــت 
ایــن یــا آن جریــان چــپ قدیــم بــل تقویــت و ســازمان 
ــول  ــران و تح ــارزۀ کارگ ــر مب ــه ام ــد ک ــی باش ــنت جنبش یاف
اجتامعــی را در همــۀ عرصــه هــا تســهیل منایــد. روشــن 
اســت کــه مبــارزۀ طبقــات اجتامعــی یــک امــر جــاری اســت 
و کارگــران و زحمتکشــان ناگزیــر انــد کــه بــرای پیشــربد امــر 
مبارزاتــی شــان، حتــی بــرای تأمیــن و تحمیــل خواســت¬ها 
ــغلی  ــت ش ــکاری، امنی ــه بی ــک، از بیم ــات دموکراتی و مطالب
و  دهنــد  ســازمان  را  خودشــان  و...  حقــوق  افزایــش  تــا 
نســل جدیــد فعــاالن سوسیالیســت کارگــری می-تواننــد 
ــی و  ــات عمل ــا اقدام ــد بلکــه خــود ب ــع گردن ــا ممــد واق نتنه
ــی و تحــزب جنبــش  ــادی ســازمان یاب ــه هــای م نظــری زمین
کارگــری را فراهــم آورنــد. ایــن بنوبــۀ خــود جنبــش چــپ و 
آزادیخواهــی در جامعــه را تقویــت می¬کنــد. ایــن پتانســیل 
بالقــوه وجــود دارد و آن را همیــن اکنــون نیــز می¬تــوان 
ــد مشــاهده منــود.  در فعالیــت هایــی کــه صــورت می¬گیرن
ــش و  ــکاری« و پخ ــۀ بی ــش »علی ــارز آن جنب ــود ب ــک من ی
نــرش نــرشات چــپ و کار و فعالیــت تئوریــک نظــری اســت 
کــه از یــک منظــر طبقاتــی بــه مســایل سیاســی و معضــالت 
اجتامعــی می¬پردازنــد؛ از جملــه همیــن ماهنامــۀ اعــرتاض.
اســیر  نبایــد  جدیــد  نســل  اســت  مهــم  کــه  آنچــه  امــا 
ــپ  ــای چ ــان ه ــه جری ــردد ک ــی گ ــای قدرگرایانه¬ی پنداره
قدیــم حامــل و عامــل آن هســتند. بدیــن لحــاظ تــالش 
سوسیالیســم  کــه  گیــرد  صــورت  بایــد  مثمــر  و  مســتمر 
کارگــری و فعــاالن جــوان آن بــه جزیــره هــای پراکنــده، 
ــرای  ــالش ب ــی ت ــن یعن ــل نشــوند. ای ــر تبدی ــزوی و بی¬اث من
همدلــی، همیــاری و در نهایــت رفــنت بــه ســوی شــکل 
ــال  ــری و فع ــاظ نظ ــه از لح ــا اتوریت ــای ب ــاد ه ــه نه دادن  ب
و دخالتگــر در جامعــه کــه بــه ســهم خــود بتوانــد امــر 
تشــکیل حــزب کارگــران را تســهیل و مســاعد گردانــد.

اعراض:  نیروهای چپی چگونه می توانند فعال  شده 
و نقش سازنده را در تحوالت سیاسی و تقویت جنبش 

کارگری، بگیرند؟
ــی در  ــش قبل ــه پرس ــخ ب ــه در پاس ــی را ک ــم آزاد:  نکات فهی
مــورد نقــش نســل جدیــد فعــاالن چــپ و سوسیالیســت 
بیــان داشــتم در مــورد فعــاالن چــپ نیــز صــادق اســت. 
ــر در  ــهم مؤث ــرای ادای س ــپ ب ــن چ ــه ای ــین کاری ک نخس
امــر مبــارزۀ سیاســی و تقویــت جنبــش کارگــری انجــام 
ــری  ــنت¬های فک ــت¬ها و س ــع از سیاس ــدن قاط ــد بری ده
و جنبشــی اســت کــه واقعیــت عینــی و تاریــخ مبارزاتــی 
چنــد دهــۀ فعالیــت همیــن نیروهــای چــپ در افغانســتان 
بطــالن آن¬هــا را ثابــت ســاخته اســت. تصفیــه حســاب 
بــا باورهــا و عقایــد چــپ غیرکارگــری بــه معنــی تصفیــه 
حســاب بــا صاحبــان و حامیــان آن عقایــد و باورهــا نیســت. 
چیــزی کــه بــا تأســف در چــپ افغانســتان رواج دارد؛ مبــارزۀ 
ــه  ــه ب ــرات ک ــکار و نظ ــش از اف ــودن جنب ــی پال ــری یعن نظ
ــرای  ــارزه و منافــع طبقاتــی کارگــران مــرض هســتند. ب امــر مب
مــن فعــاالن سوسیالیســت جنبــش کارگــری کســانی بــرون از 
ــی طبقــۀ کارگــر نیســتند، ایــن فعــاالن  ســوخت و ســاز درون
جــز انتیگــره و انفــکاک ناپذیــر یــک جنبــش معیــن، جنبــش 
ــا و  ــۀ آن نیروه ــای هم ــت من ــا خصل ــد.  ام ــر ان ــۀ کارگ طبق
جریــان هایــی کــه تحــت عنــوان چــپ فعالیــت می¬کننــد، 
ادامه صفحه 5

الترناتیو یافتنشکلسازیزمینه
کارگرییک

ادامه ...



اعرتاض                                                                                                                      Eteraz Monthly May2020سال اول  شماره پنجم   ثور 1399

شــان،  تشــکیالتی  تــوان  و  اجتامعــی  حضــور  از  فــارغ 
ــت. ــوده و نیس ــم نب ــه آمدی ــاب گفت ــن ب ــه در ای ــائلی ک مس
بنــاًء فعــال شــدن و نقــش ســازنده اداء کــردن نیروهــای چــپ 
ــل از  ــری قب ــش کارگ ــت جنب ــی و تقوی ــوالت سیاس در تح
ــن  ــی ای ــی طبقات ــق اجتامع ــودن تعل ــن ب ــتلزم روش ــه مس هم
نیروهــا بــه طبقــۀ کارگــر و فرودســتان جامعــه اســت. اگــر ایــن 
امــر کــه رصفــاً یــک تعلــق خاطــر و یــا بــه یــک معنــی تعلــق 
ایدئولوژیــک نیســت تأمیــن و روشــن گــردد آنــگاه و فقــط 
آنــگاه اســت کــه نیروهــای چــپ می¬تواننــد آن نقشــی را که 
در پرســش شــام مطرح شــده اســت اداء منایند. چگونه¬گی 
فعــال شــدن ایــن نیروهــا در عرصــۀ اجتــامع بســته بــه دخالــت 
ــن  ــه ای ــت، ب ــا اس ــدن آن¬ه ــنت آم ــه م ــیه ب ــری و از حاش گ
ــت  ــرای مؤثری ــپ ب ــای چ ــازمان ه ــاالن و س ــه فع ــی ک معن
ــا آراء و اندیشــه هــای طبقــۀ  ــرای مقابلــه ب امــر مبارزاتــی و ب
ــۀ کار تئوریــک- نظــری بیشــرت از  رسمایــه¬دار بایــد در زمین
گذشــته فعــال گردنــد و همــۀ ایــن فعالیت¬هــا می¬بایســت 
ــل  ــران عم ــزب کارگ ــازمانیابی و تح ــر س ــه ام ــت ب در خدم
منایــد. زمینــه ســازی و رس انجــام ایجــاد حــزب سوسیالیســتی 
کارگــران آن امــر عاجــل و رضوری اســت که باید در دســتور 
ــت  ــت اس ــن کار و فعالی ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــپ ق ــای چ نیروه
ــری  ــازنده و مؤث ــش س ــد نق ــپ می¬توانن ــای چ ــه نیروه ک
ــد.  ــری بگیرن ــش کارگ ــت جنب ــی و تقوی ــوالت سیاس در تح

اعراض: توافقنامه ی آمریکا با طالبان، گزینه ی 
رشکت طالبان را در قدرت یا بر رسکار آوردن این 

گروه را دنبال می کند. هردوی این گزینه، برای 
افغانستان خطرناک است. چه راهی را برای نجات 

افغانستان و تقویِت روند آزادی خواهی مناسب 
می بینید؟

فهیــم آزاد: پــروژۀ مصالحــه و رشیــک ســاخنت طالبــان در 
ــان  ــاندن ش ــدرت رس ــه ق ــت ب ــا در نهای ــی و ی ــدرت سیاس ق
ــه  ــوه ب ــان از ق ــکا و طالب ــان امری ــه می ــق نام ــای تواف ــا امض ب
ــق  ــن تواف ــرای ای ــوز اج ــا هن ــه ت ــد ک ــد. هرچن ــل در آم فع
نامــه بــه موانعــی بــر خــورده اســت ولــی رسانجــام ایــن 
ــد  ــت جدی ــنت وضعی ــت. در م ــد نشس ــر خواه ــه مث ــروژه ب پ
ــه داری  ــزرگ رسمای ــای ب ــی قدرت¬ه ــی و منطقه¬ی جهان
ــا، چیــن، روســیه و کشــورهای دیگــر  امریــکا، اتحادیــه اروپ
منطقــه از جملــه ایــران و پاکســتان بــه نوعــی از اجــامع 
ــاد  ــتان و ایج ــی افغانس ــدۀ سیاس ــه آین ــکل دادن ب ــرای ش ب
نظــم و ثبــات در ایــن منطقــۀ پــر آشــوب بــرای تأمیــن 
منافــع اســرتاتژیک و درازمــدت خودشــان رســیده انــد.   
قــرار نیســت و نبــوده کــه خواســت¬ها و مطالبــات مــردم از 
ــان افغانســتان مــورد توجــه  ــان و جوان ــان کارگــران، زن آن می
باشــد.  رشیــک ســاخنت طالبــان در قــدرت و یــا شــکل دادن 
ــای  ــه ه ــی از پای ــان یک ــه طالب ــد ک ــاختار جدی ــک س ــه ی ب
ــت.  ــی نیس ــر تازه¬ی ــد، ام ــکیل ده ــم آن را تش ــی و مه اصل
ــرب  ــکا در اکت ــی امری ــای نظام ــم نیروه ــاز تهاج ــامن آغ از ه
2001 بــه ســیاق گذشــته مــا شــاهد همســویی امریــکا و 
ــوده ایــم.  نیروهــای اســالم سیاســی در وجــوه مختلــف آن ب
ــور و  ــی در کش ــام سیاس ــی نظ ــس از مهندس ــال پ ــده س هج
ادعــای »دموکراتیزاســیون« حیــات اجتامعــی و »رهایــی 
ــی و  ــتار و تباه ــگ، کش ــداوم جن ــل آن ت ــه حاص ــان« ک زن
ــت« از  ــح و امنی ــۀ »صل ــه بهان ــا ب ــر ام ــار دیگ ــوده، ب ــر ب فق
ــت  ــن رسنوش ــردم در تعیی ــش م ــت و نق ــدون دخال ــاال و ب ب
ــاخنت  ــه س ــم کاس ــا ه ــدی را ب ــالمی جدی ــارت اس ــان ام ش
نیروهــای مرتجــع و جنایتــکار بــر مــردم عاصــی و تشــنۀ 
رفــاه و آزادی¬ تحمیــل ¬می¬کننــد. ایــن روشــن اســت کــه 
مــردم از خشــونت و جنــگ و نابرابــری و فقــر بــه ســتوه آمــده 
ــان  ــت و حامی ــد. دول ــت ان ــش و امنی ــان آرام ــد و خواه ان
ــتان  ــه پاکس ــی از جمل ــای منطقه¬ی ــدرت ه ــی آن و ق جهان
و جمهــوری اســالمی ایــران رشیــک پــروژۀ شــکل دادن بــه 
ــکل¬گیری آن را از  ــای ش ــه ه ــد و زمین ــالمی ان ــارت اس ام
طریــق تأمیــن منافــع خودشــان دارنــد ضامنــت می¬مناینــد.
ــتان،  ــی در افغانس ــدرت سیاس ــان ق ــکا و مجری ــت امری دول
شکســت پــروژه هــای سیاســی و ناتوانــی شــان در حــل 
ــتم  ــی از س ــب اجتامع ــام مصائ ــادی و مت ــکالت اقتص مش
جنســیتی تــا بیــکاری، فقــر و جنایــت را حاصــل جنــگ 
و منازعــۀ جــاری می¬داننــد و بــر همیــن دلیــل حــارض 
شــده انــد کــه گشــایش هــای نســبی یــی ماننــد آزادی 
بیــان، مشــارکت اجتامعــی زنــان، انتخابــات و ... کــه در 

ــوان »دســت¬آورد« مباهــات  ــه عن ــه آن ب ــد ســال ب ــن چن ای
می¬شــد را قربانــی منافــع سیاســی و اســرتاتژیک شــان 
بــرای دســت یافــنت بــه نوعــی از ثبــات سیاســی ســازند. امــا 
ــی  ــای ارتجاع ــح« نیروه ــه »صل ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام واقعی
اســتحکام  جــز  حاصلــی  افتــاده  راه  بــه  پــروژۀ  متــام  و 
ــداوم  ــم و ت ــی حاک ــای ارتجاع ــدرت نیروه ــرت ق ــه بیش هرچ
ــت  ــرای اکرثی ــری ب ــکال دیگ ــری در اش ــتم و نابراب ــر، س فق
داشــت.  نخواهــد  پــی  در  زحمتکــش  و  کارگــر  مــردم 
افغانســتان  جامعــۀ  جــاری  واقعیــت  و  جدیــد  وضعیــت 
ــورژوا- ــای ب ــل ه ــه راه ح ــت ک ــان داده اس ــنی نش ــه روش ب
امپریالیســتی منی-توانــد منجــی مــردم از بربریــت و توحــش 
و رســیدن بــه آزادی و رفــاه باشــد. تحــوالت سیاســی در 
ــه  ــون آن ک ــی پیرام ــه ی ــی و منطق ــامع جهان ــتان و اج افغانس
چیــزی نیســت جــز رشیــک ســاخنت یــک نیــروی ددمنــش 
و جنایتــکار در قــدرت سیاســی و شــکل دادن بــه یــک 
ســاختار سیاســی جدیــد چــه تحــت نــام »جمهوریــت« 
ــردم و پایــان  و چــه »امــارت« بــه معنــی ختــم مصائــب م
ــروز  ــن ام ــت. همی ــت نیس ــت و جنای ــتار ، بربری ــنت کش یاف
ــم  ــه رس ــان ب ــل طالب ــوان بدی ــه عن ــش را ب ــم داع ــد پرچ دارن
تــداوم فاجعــه بــه اهتــزاز در می¬آورنــد تــا حضــور نامیمــون 
ــاءاً  ــند. بن ــت بخش ــتان مرشوعی ــه و افغانس ــان را در منطق ش
بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت و دســت¬یافنت بــه یــک 
صلــح پایــدار و واقعــی و دفــع و رفــع مداخــالت و تقویــت 
رونــد آزادیخواهــی گزینــۀ دیگــری بــه جــز شــکل دادن بــه 
ــدارد. بایــد صــف میلیونــی جنبــش  آلرتناتیــو ســوم وجــود ن
ــای  ــل ه ــه راه ح ــه ب ــرد را ک ــردم از زن و م ــۀ م آزادیخواهان
ارتجــاع بورژوا-امپریالیســتی توهمــی ندارنــد شــکل داد. 
ایــن یگانــه گزینــۀ معقــول و مطلــوب بــرای رســیدن بــه 
ــت جــاری  ــی از وضعی ــح واقعــی، کــه در حقیقــت رهای صل
از جنــگ، ســتم،  عــاری  یــک جامعــۀ  و ســازمان دادن 
نابرابــری، بــی حقوقــی و دفــع و طــرد ســلطۀ نیروهــای 
ــت. ــا اس ــی آن¬ه ــی و منطه¬ی ــان جهان ــی و حامی ارتجاع
چــپ،  نیروهــای  کارگــری،  جنبــش  فعــاالن  بــر  ایــن 
آزدایخــواه و جنبــش هــای عدالت¬خــواه و مرتقــی از جملــه 
ــکل دادن  ــرای ش ــه ب ــت ک ــان اس ــۀ زن ــری طلبان ــش براب جنب
ــروم و  ــردم مح ــت م ــع اکرثی ــه مناف ــوی ک ــک آلرتناتی ــه ی ب
ــده  ــع باشــد، تــالش ورزی فرودســت را مناینده¬گــی و مداف
و گام هــای عملــی و نظــری جهــت دســت¬یافنت بــه آن 
ــن  ــول تری ــن و معق ــوب تری ــرم مطل ــن از نظ ــد. ای ــر دارن را ب
گزینــه بــرای خالصــی و رهایــی از ایــن اوضــاع اســت.
ــی کــه  اعــراض: طبقــه ی کارگــر و محــروم جامعــه، از زمان
ــکل  ــار مش ــرت دچ ــرده، بیش ــدا ک ــار پی ــا انتش ــروس کرون وی
شــده اســت. ایــن روز هــا ایــن طبقــه در جهــان و افغانســتان 
بــا رشایــط ســختی مواجــه اســت. چــه ســاز و کاری را 
ــد؟ ــه مشــکالت کارگــران پیشــنهاد می کنی ــرای رســیدگی ب ب
نتایــج  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  پــس  آزاد:  فهیــم 
هولنــاک مــرگ و میــر ناشــی از آن جهــان در مجمــوع 
گســرتدۀ  تبعــات  کــه  شــده  عمیقــی  بحــران  دچــار 
ــته و دارد.  ــی داش ــی را در پ ــی و اجتامعی ــادی، سیاس اقتص
امــا ایــن وضعیــت در جامعه¬یــی چــون افغانســتان کــه 
و ســایر  طالــب  و طاعــون  بحــران سیاســی  بــا  همزمــان 
ــه- ــام رسمای ــا در نظ ــان آن ه ــالمی و حامی ــای اس ــروه ه گ
پیامدهــای  می¬توانــد  اســت،  گریبــان  و  دســت  داری 
هولنــاک و مصیبــت بــاری داشــته باشــد، چیــزی کــه همیــن 
حــاال نیــز در اشــکال مختلــف مــردم شــاهد آن هســتند.
اپیدمــی کرونــا امــا بــه شــکل آشــکاری نشــان داد کــه 
بــورژوازی و دولــت هــای رسمایــه¬داری هیچ¬گونه ارزشــی 
ــود  ــا وج ــتند. ب ــوده و نیس ــل نب ــا قای ــان ه ــان انس ــرای ج ب
ــامران و  ــی بی ــک و علم ــی، تکنولوژی ــم مال ــات عظی امکان
ــتگاه  ــواب و دس ــه تخت¬خ ــی ب ــی از دسرتس ــان حت مبتالی
هــای تنفســی و کارگران و پرســونل طبی از داشــنت دســتکش 
و ماســک هــم محــروم انــد، چــه رســد بــه ایــن کــه امنیــت و 
ســالمت و رفــاه مــردم را ضامنــت مناینــد. دولــت هــا و نهــاد 
هــای نظــام رسمایــه¬داری هیــچ اســرتاتژی یــی جــز خریــدن 
فرصــت بیشــرت و در بهرتیــن حالــت کــم کــردن هزینــۀ مــرگ 
و میــر و کاســنت از رسعــت آن ندارنــد؛ آنجــا هــم کــه کاری 
ــا  ــردم ب ــا م ــت ت ــه اس ــک توصی ــد ی ــد در ح ــام داده ان انج
رعایــت آن خودشــان را از مــرگ حتمــی نجــات دهنــد. 
ایــن وضــع در افغانســتان بیشــرت از هــر کشــور دیگــری در دنیا 
ــنه،  ــردم گرس ــه از م ــدرت حاکم ــت. ق ــک اس ــفبار و مهل اس

ــر، جنــگ و طاعــون  ــربۀ فق ــار در چن ــده و گرفت ــر، درمان فقی
اســالم سیاســی، بــدون هیــچ ضامنتــی و بــدون تأمیــن حداقل 
بخــور و منیــر، می¬خواهــد کــه خودشــان را قرنطیــن منایند؛ 
ــکار  ــار احت ــا در کن ــروس کرون ــا شــیوع وی ــر آن ب مضــاف ب
ــاز و رضوری  ــورد نی ــۀ م ــی اولی ــواد حیات ــای م ــش به و افزای
مــردم، بــازار رمــاالن مذهبــی و خرافــات اســالمی نیــز رونــق 
ــم و نهادهــای مذهبــی از جهــل  ــاب عامی ــه اســت و ارب یافت
و ناآگاهــی مــردم اســتفاده می¬برنــد تــا از بی¬اعتبــار شــدن 
ــب و  ــت ایدئولــوژی غال ــی هرچــه بیشــرت وجاه و فروپاش
مســلط در جامعــه جلوگیــری کــرده باشــند. سیاســت تجریــد 
ــری  ــروس جلوگی ــرت وی ــیوع بیش ــد از ش ــه می¬توان ــردم ک م
منایــد بــه دلیــل فقــر مفــرط و اجبــار اقتصــادی عمــالً مــورد 
ــن  ــاب تأمی ــر در غی ــت ام ــت؛ در حقیق ــردم نیس ــای م اعتن
حداقــل معیشــت معنــی عینــی و عملــی ایــن سیاســت بــرای 
ــزی  ــژه کارگــران چی ــه وی ــان ب ــت فرودســتان و محروم اکرثی
جــز ایــن نیســت کــه مــردم مــرگ در اثــر گرســنه¬گی را بــر 
ــد. ــح دهن ــا ترجی ــروس کرون ــه وی ــال ب ــبب ابت ــه س ــرگ ب م
بــورژوا- نیروهــای  ایلغــار  و  جنــگ  در  گرفتــار  جامعــۀ 
امپریالیســتی کــه در آن بیــش از چهــار دهــه اســت کــه 
ــردم  ــا م ــن روزه ــت ای ــربی نیس ــاه خ ــت و رف ــح، امنی از صل
مختلــف  هــای  جنــاح  تقابــل  و  آرائــی  صــف  شــاهد 
ــه  ــد ک ــند ان ــدرت و مس ــر رس ق ــدال ب ــامع در ج ــی ط سیاس
ــایش را  ــش و آس ــر آرام ــل دیگ ــار عوام ــأله در کن ــن مس ای
از اکرثیــت مــردم بــه ویــژه کارگــران و اقشــار محــروم ربــوده 
اســت. عــالوه بــر آن جنــگ و ناامنــی مثــل گذشــته از مــردم 
فرودســت و محــروم از زن و مــرد و پیــر و جــوان و کــودک 
ــرار  ــه ق ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ــرد و ای ــی می¬گی قربان
ــای  ــته ه ــایر دارودس ــان و س ــون طالب ــک و طاع ــت بخت اس
ــه و  ــای منطق ــدرت ه ــت ق ــن حامی ــه یم ــی ب ــالم سیاس اس
رسمایــه¬داری جهانــی بــه رهــربی امپریالیســم امریــکا و 
در خدمــت بــه منافــع درازمــدت و اســرتاتژیک شــان در 
ــا آرایــش  ــام »صلــح« ب ــر ن ایــن منطقــۀ پُرآشــوب و مهــم زی
ــون  ــود. طاع ــل ش ــردم تحمی ــردۀ م ــر گ ــد ب ــب جدی و ترکی
ــا هدیــه¬ و ره  ســیاه اســالمی و تبعــات ناشــی از آفــت کرون
ــت.  ــتان اس ــردم در افغانس ــرای م ــتی ب ــام کاپیتالیس آورد نظ
ایــن اوضــاع یــک فاکتــور تعییــن کننــده و نیرومنــد در تــداوم 
مصیبــت و زمینــه ســاز هرچــه بیشــرت تلفــات و قربانــی شــدن 
ــۀ افغانســتان را می¬ســازد.  ــان در جامع فرودســتان و محروم
در کنــار اوضــاع و احــوال آشــفته و بحــران سیاســی جــاری 
ــدار  ــوزۀ اقت ــه ح ــه س ــتان را ب ــای افغانس ــع جغرافی ــه در واق ک
ــت  ــروم و فرودس ــردم مح ــت م ــت اکرثی ــوده اس ــیم من تقس
ــی و وقایــوی هــم  ــات درمان ــن امکان ــه ابتدائی-تری جامعــه ب
ــر  ــال و مــرگ و می ــر خطــر ابت ــن ام ــد. ای دست¬رســی ندارن
ناشــی از اپیدمــی کرونــا را در میــان مــردم بــه ویــژه اقشــار و 
طبقــات تهی¬دســت و محــروم بیــش از تصور بــاال می¬برد. 
اگــر ایــن رونــد بــر همین منــوال ادامــه یابــد و چاره¬یــی برای 
آن ســنجیده نشــود فاجعــۀ عظیمــی را شــاهد خواهیــم بــود. 
دولــت پوشــالی و حامیــان بین¬املللــی آن در افغانســتان 
ــه حــرف هــای مفــت  ــا ب ــۀ آن¬ه ــب مــردم و حوال جــز فری
ــاس  ــردم احس ــال م ــؤولیتی در قب ــه مس ــراری هیچ-گون و تک
منی¬کننــد. بــه جــز تعــداد قلیلــی از صاحبــان رسمایــه کــه از 
قبــل چپــاول و غــارت هســت و بــود جامعــه بــه رسمایه¬هــای 
نجومیــی دســت یافتــه انــد، اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق مــردم 
ــادر  ــی ق ــند حت ــان را بفروش ــروی کارش ــد نی ــه نتوانن ــر ک اگ
بــه تأمیــن مخــارج یــک روزۀ زنده¬گــی شــان نیســتند.
ــد کــه  چــارۀ کار و راه عــالج تشــکل و اتحــاد اســت. هرچن
وضعیــت غیــر متعــارف و خاصــی اســت کــه راهــکار و 
گزینــۀ عاجــل و رضوریــی را همیــن اکنــون طلــب می¬کنــد. 
ــد و  ــران متح ــر کارگ ــت؛ اگ ــن نیس ــز ای ــری ج ــخۀ دیگ نس
ــای  ــا جنبش¬ه ــکاری ب ــاری و هم ــند، در همی ــکل باش متش
اجتامعــی دیگــر کــه بــا مصیبتــی یکســان مواجــه انــد، 
ــان  ــی ش ــم اجتامع ــدرت عظی ــه ق ــکاء ب ــا ات ــد ب می¬توانن
بــه  وادار  را  آن  بین¬املللــی  حامیــان  و  حاکمــه  قــدرت 
ــان  ــت و درم ــه بهداش ــردم ب ــی م ــت و دسرتس ــن معیش تأمی
ســازند. راه دیگــر ایجــاد کمیتــه هــای محلــی جهــت آگاهــی 
دهــی و جلــو گیــری از گســرتش ویــروس و ابتــال بــه آن 
ــت،  ــروم اس ــار مح ــری و اقش ــای کارگ ــواده ه ــان خان در می
ــاخت.  ــون س ــردم را مص ــوان م ــق بت ــن طری ــل از ای ــا الاق ت
نظــام  درماندگــی  می بینیــد  کــه  آنگونــه  اعــراض: 
ــکالت  ــا، مش ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــه داری ب رسمای

اســت.  آورده  وجــود  بــه   را  اقتصــادی ای  و  اجتامعــی 
مطــرح  نحــوی  بــه  را  رسمایــه داری  نظــام  بدیــل  بحــث 
کرونــا  خطــر  از  جهــان  کــه  آن  از  پــس  اســت.  کــرده 
بــرای  رشایــط  و  ذهنیت هــا  آیــا  شــود،  درامــان 
بــود؟ خواهــد  آماده تــر  سوسیالیســتی،  نظــام  تقویــت 
ــوم  ــوز معل ــاع هن ــن اوض ــان ای ــف پای ــا تأس ــم آزاد: ب فهی
نیســت. قبــل از بــروز و شــیوع اپیدمــی کرونــا برشیــت 
ــروم  ــان مح ــر و انس ــون کارگ ــا میلی ــرتاض صده ــاهد اع ش
ــت  ــه بربری ــبت ب ــان نس ــار جه ــه و کن ــت در گوش و فرودس
رسمایــه و سیاســت هــای رژیــم هــای بورژوایــی بودنــد. 
مــوج اعرتاضــات کارگــری و مردمــی همــه جــا را فــرا گرفتــه 
ــد  ــان، هن ــراق، لبن ــا ع ــران ت ــیلی، از ای ــا ش ــه ت ــود. از فرانس ب
ــد  ــه بودن ــا ریخت ــان ه ــه خیاب ــردم ب ــر م ــور دیگ ــا کش و دهه
بودنــد. معــرتض  شــان  اســفبار  وضعیــت  بــه  نســبت  و 
ــاک کــه  ــخ و دردن ــت تل ــن واقعی ــا ای ــی کرون ــروز اپیدم ــا ب ب
سیســتم رسمایــه داری بــر برشیــت تحمیــل کــرده اســت 
بیشــرت و عریــان تــر از گذشــته آشــکار گشــت؛ بحــران ناشــی 
ــه  ــت بلک ــی نیس ــران طبیع ــک بح ــا ی ــا، تنه ــی کرون از پاندم
ــم  ــر از آن یــک بحــران سیاســی و اقتصــادی اســت. عل فرات
پزشــکی در امتــداد قربانــی گرفــنت ایــن اپیدمــی از مــردم، بــا 
کشــف واکســن و تولیــد آن شــاید بتوانــد آن را مهــار منایــد 
ــت  ــاک آن اس ــات هولن ــی و تبع ــۀ جهان ــران رسمای ــی بح ول
کــه برشیــت را در تــرس و وحشــت قــرار داده اســت. آنچــه 
کــه باعــث نگرانــی و رساســیمه¬گی دولــت هــای حاکــم در 
کشــورهای رسمایــه¬داری شــده اســت تلفــات ناشــی از ایــن 
ــام  ــه نظ ــت ک ــی اس ــا و عواقب ــه پیامده ــت بلک ــی نیس پاندم
ــد  ــه خواه ــه آن مواج ــی ب ــس از پاندم ــردای پ ــی در ف جهان
ــه وضاحــت متــام آشــکار  ــار ب ــار دیگــر و  ایــن ب شــد. یکب
شــد کــه رسمایــه داری نتنهــا مطلــوب و مقبــول نیســت بلکــه 
دشــمن جــان، ســالمت، رفــاه و آســایش انســان هــا بــه ویــژه 
ــت.  ــه اس ــروم جامع ــات مح ــت و طبق ــای فرودس ــان ه انس
بــه نظــر مــن دنیــا پــس از پاندمــی کرونــا، کــه تــا همیــن اکنون 
ــای دیگــری  ــه اســت، دنی ــا هــزار انســان را گرفت جــان صده
خواهــد بــود. بن بســت سیاســی و ایدئولوژیک بــورژوازی و 
تناقــض کامــل و عینــی نظــام رسمایــه¬داری بــا ابتدایــی ترین 
نیازهــای بــرش، سیســتم را بــی اعتبــار ســاخته اســت. ایــن کــه 
ایــن بــه مقبولیــت مجــدد سوسیالیســم در اذهــان بی¬انجامــد 
بســتگی بــه پارامرتهــای و عوامــل دیگــری دارد تــا آلرتناتیــو 
سوسیالیســتی را بــه عنــوان بدیــل و گزینــۀ مطلــوب تقویــت 
ــر و  ــۀ کارگ ــی طبق ــف آرای ــی و ص ــدال دورۀ آت ــد. ج منای
اقشــار فرودســت در مقابــل بــورژوازی بــدون تردیــد بــر 
ــورژوازی  ــه ب ــت ک ــی اس ــوق اساس ــت و حق ــاه، امنی رس رف
ــن کشــوره هــا  ــرن و مدرن¬تری ــی در پیرشفته¬ت ــی حت جهان
ــت.  ــان داده اس ــت آن را نش ــن و ضامن ــی اش در تأمی ناتوان
ــر  ــه ت ــه جانب ــرت و هم ــاً رادیکال ــی قطع ــات دوره آت اعرتاض
از حرکت¬هــای اعرتاضــی پیــش از بــروز ایــن پاندمــی 
ــه¬داری  ــام رسمای ــد نظ ــک و تردی ــدون ش ــود. ب ــد ب خواه
و دولت¬هــای بورژوایــی در همراهــی بــا دســتگاه هــای 
ــالش  ــوب ت ــای رسک ــتفاده از ابزاره ــق و اس ــر و تحمی تخدی
خواهنــد کــرد تــا برشیــت را بــه اســتیصال، نومیــدی و تســلیم 
وادارنــد و چنیــن القــا مناینــد کــه راه و بدیــل دیگــری بجــز 
بربریــت رسمایــه¬داری فــرا راه بــرش وجــود نــدارد. امــا بــرای 
رهایــی از بربریــت رسمایــه و آزادی، شــکوفایی و رفــاه، 
ــد  ــتجو منای ــرای آن جس ــو ب ــت آلرتناتی ــر اس ــت ناگزی برشی
ــن  ــم. بنابرای ــز سوسیالیس ــت ج ــزی نیس ــو چی ــن آلرتناتی و ای
ــود  ــع موج ــۀ وض ــول ادام ــی ح ــی در دورۀ آت ــدال طبقات ج
ــو سوسیالیســتی رقــم خواهــد خــورد. امــا همــۀ  ــا آلرتناتی و ی
این¬هــا بســته¬گی بــه ایــن دارد کــه طبقــۀ کارگــر و جنبــش 
سوسیالیســتی و آزادیخــواه، چــه در بعــد کشــوری و چــه 
در بعــد جهانــی، چقــدر آماده¬گــی دارنــد تــا جامعــه را 
حــول ایــن افــق و پرچــم ســازمان دهنــد و متشــکل ســازند. 
ــب  ــن مصائ ــۀ ای ــت از هم ــی برشی ــات و رهائ ــه راه نج یگان
ــه¬داری و  ــبات رسمای ــلطه و مناس ــه س ــان دادن ب و آالم پای
ــف  ــر رشی ــن ام ــق ای ــا تحق ــت، ام ــم اس ــراری سوسیالیس برق
ــت، در  ــات فرودس ــارزۀ طبق ــزب و مب ــدون تح ــانی ب و انس
رأس طبقــۀ کارگــر و  برشیــت آزادی¬خــواه میــر نیســت.

اعراض: چه پیامی را برای طبقه ی کارگر و نیروهای 
مرتقی و کارگری دارید؟

فعــال جنبــش  یــک  عنــوان  بــه  مــن  پیــام  آزاد:  فهیــم 
کارگــری بــه فعــاالن کارگــری و نیروهــای سوسیالیســت 
خیلــی کوتــاه و روشــن اســت. و فکــر می¬کنــم در کل 
ــه روی  ــه ک ــه ام. آنچ ــه آن پرداخت ــرر ب ــز مک ــث نی ــن بح ای
آن تأکیــد شــده اســت رضورت تــالش و زمینــه ســازی بــرای 
ــه  ــامن گون ــت. ه ــری اس ــو کارگ ــک الرتناتی ــنت ی ــکل یاف ش
ــارزه  ــران مب ــی کارگ ــدال طبقات ــارزه و ج ــم مب ــه می¬دانی ک
یــی اســت علیــه طبقــۀ رسمایــه دار و دولتــی کــه از منافــع آن 
پاســداری می¬کنــد. طبقــۀ کارگــر در ایــن مبــارزه نــه تنهــا بــا 
رژيــم حاکــم رو در روســت، بلکــه در مقابــل همــۀ احــزاب 
رنگارنــگ طبقــۀ رسمایــه دار قــرار دارد. چــه ایــن احــزاب در 
شــکل و شــامیل احــزاب اســالمی- قومــی رشیــک قــدرت 
ــت و  ــدار حاکمی ــای در م ــربال ه ــیونال- لی ــه ناس ــد و چ باش
ــاالن  ــۀ فع ــد و قیاف ــرون از آن، در ق ــيون بی ــبه اپوزيس ــا ش ی
حــزب  از  بازمانــده  نیروهــای  مدنــی،  جامعــه  نهادهــای 
ــاظ  ــه لح ــا ب ــۀ این¬ه ــان و ...، هم ــق، طالب ــک خل دموکراتی
جایــگاه و منفعــت طبقاتــی یــک ســان شــان در صــف 
ــرار  ــل کارگــران و اقشــار محــروم و فرودســت جامعــه ق مقاب
ــه  ــرتۀ جامع ــربد آن در گس ــی و پیش ــارزه ی ــن مب ــد. چنی دارن
بــدون وجــود حــزب سوسیالیســتی کارگــری ممکــن و میــر 
نيســت. کارگــران و مهمــرت از آن رهــربان عملــی طبقــۀ کارگــر 
ــه  ــارزه )چ ــل مب ــام مراح ــت آن در مت ــرشوان سوسیالیس و پی
درعرصــۀ اقتصــادی، سياســی، نظــری و فرهنگــی(، تنهــا 
ــه  ــد ک ــت کنن ــش را ضامن ــرشوی جنب ــد پی ــی توانن ــی م زمان
قــادر بــه شــناخت سياســت هــای احــزاب بورژوائــی باشــند و 
راه مقابلــه بــا آنهــا را بداننــد، در یــک کالم ظرفیت و پتانســیل 
ــته  ــورژوازی را داش ــتهای ب ــازی سیاس ــی س ــخیص و خنث تش
باشــند و بتواننــد از رشايــط سياســی- اجتامعــی ارزيابــی 
ــوارد و  ــن م ــۀ اي ــد. هم ــه مناین ــتی ارائ ــق و درس ــی، دقی عین
کارهــا، بخصــوص تحقــق مطالبــات پیــرشو و رفاهــی از بهبود 
رشایــط کار و زنده¬گــی تــا حضــور در صحنــۀ جــدال بــرای 
تعییــن تکلیــف سیاســی آینــدۀ جامعــه، نیــاز و وجــود حــزب 
سیاســی طبقــۀ کارگــر را الزامــی می¬ســازد. امیــد کــه فعــاالن 
کارگــری و نیروهــای سیاســی چــپ و سوسیالیســت بــه ویــژه 
نســل جــوان سوسیالیســت کــه تجــارب تلــخ شکســت و 
ــد،  ــو خــود دارن ــه جل ــم را چــون آین ــم کاری نســل قدی ندان
بــرای تحقــق ایــن مامــول در همــۀ عرصــه هــا تــالش مناینــد. 

الترناتیو یافتنشکلسازیزمینه
کارگرییک

ادامه ...
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 این جــا گفت وگــوی اعــرتاض را بــا طــارق پیــکار می خوانید.
ــه  ــت؛ ب ــم اس ــث مه ــک بح ــه ی ــل جامع ــراض : تحلی  اع
افغانســتان  طــور کلــی ســه دیــدگاه در مــورد جامعــه ی 
مطــرح می شــود. یــک دیــدگاه ایــن اســت کــه نظــام حاکــم 
سیاســی و اجتامعــی رسمایــه داری اســت، ایــن جامعــه رونــد 
ــف  ــی مخال ــدگاه دوم ــد. دی ــه می کن ــه داری را تجرب رسمای
آن اســت، می گویــد، زمیــن منبــع غالــب تولیــد اســت، 
ــن  ــه ای ــت، ب ــده اس ــام نش ــی ع ــی و صنعت ــد کارخانه ی تولی
ــوز پیشــارسمایه داری اســت.  ــل، جامعــه ی افغانســتان، هن دلی
بــوده  دیــدگاه  ایــن  هــردوی  مخالــف  ســومی،  دیــدگاه 
ــه  ــیده ایم و ن ــه داری رس ــه رسمای ــوز ب ــه هن ــا ن ــد، م می گوی
ــی  ــدام یک ــه ک ــام ب ــم. ش ــته ای ــی، گذش ــه ی فیودال از گردون
ــد؟ ــاوت داری ــر متف ــا نظ ــد، ی ــق ای ــا مواف ــن دیدگاه ه از ای
طــارق پیــکار: جامعــه ی افغانــی در عرصــه ی ســاختار 
اقتصــادی بــا دشــواری هــای یــک کشــور جنــگ زده مواجــه 
ــی  ــن وضع ــت. در چنی ــر تولیدیس ــتم مؤث ــد سیس ــوده، فاق ب
نیروهــای مولــد نــه تنهــا در رکــود قــرار دارنــد، بل فاقد چشــم 
ــد.  ــدی ان ــن تولی ــیوه معی ــک ش ــوکات ی ــد در چ ــداز رش ان
رضورت  مــورد  مــواد  نــگاه  از  حتــا  امــروز،  افغانســتان 
بــه  وابســته  کامــآ  خوراکــی،  مــواد  ویــژه  بــه  اولیــه، 
میباشــد. جهانــی  جامعــه  هــای  کمــک  و  واردات 
ــی  ــت فیودال ــر مالکی ــی ب ــی مبتن ــام طبقات ــه نظ ــت، ک دیریس
بــر زمیــن پــس از فروپاشــی نظــام ســنتی کــه متشــکل 
و  نقــش  بــود،  اطرافــی  هژمونــی  و  مرکــزی  قــدرت  از 
مقــام خــود را بــه مثابــه ی نظــام حاکــم باختــه اســت.
ســهم گیــری دهقانــان و طبقــات زحمتکــش در رُخدادهــای 
ــرت  ــی و مهاج ــو، پناهجوی ــک س ــته از ی ــال گذش ــل س چه
اجباری نیم باشــنده گان رسزمین مان از ســوی دیگر، ساختار 
اجتامعــی جامعــه ی افغانــی را از بنیــاد دگرگــون ســاخته انــد.
ــالح  ــه اصط ــای ب ــی نیروه ــی- سیاس ــهء نظام ــس از مداخل پ
ــکا، )11  ــده امری ــاالت متح ــربی ای ــه ره ــی، ب ــه جهان جامع
ــی از  ــژه ی ــکل وی ــه ش ــای آن، ک ــپتامرب 2001م و پیامده س
ــی، جنــگ رش برضــد  ــود: یعن ــزم ب ــای درون امپریالی تضاده
رش!(، شــاهد تکویــن قرشبنــدی جدیــِد جانگیــری مناســبات 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــت ه ــاد رشک ــا ایج ــه داری ب رسمای
زیــِر چــرتِ پروســه کُلــی جهانی شــدن رسمایــه داری میباشــیم.
افغانســتان، بــه حیــث یکــی از دورافتــاده تریــن گوشــه 
ــابقه ی  ــود بیس ــود رک ــا وج ــه داری، ب ــراف رسمای ــای اط ه
فرهنگــی  اجتامعــی-  گــی  عقبامنــده  و  مولــد  نیروهــای 
رسمایــه،  شــدن  جهانــی  فراتّعیــن  عنــرص  تاثیــر  تحــت 
در  را  داری  تولیــد رسمایــه  شــیوه  تکویــن  هــای  جوانــه 
ــته،  ــال گذش ــژده س ــی ه ــه ط ــان ک ــد. چن ــی پروران ــود م خ
ــرای تــداوم عملکــرد  ــی ب امپریالیــزم امریــکا و رسمایــه جهان
ایجــاد  بــه  دســت  افغانســتان،  در  شــان  هــای  سیاســت 
شــبکه جدیــدی از وســایل سیاســی- اقتصــادی زده انــد. 
ــی«  ــِر حکومت ــای غی ــازمان ه ــود را »س ــه خ ــایل ک ــن وس ای
ــب  ــه تخری ــر وظیف ــت ام ــد، در واقعی ــی میکنن ــو( تلق )انج
ــپ در  ــازمانیافته چ ــای س ــش ه ــی جنب ــی و سیاس ــه ی اندیش
ــند.  ــتان را دارا میباش ــه افغانس ــی، از جمل ــورهای پیرامون کش
کارمنــدان ایــن »ســازمان هــای غیرِحکومتــی« ابزارهــای 
انســاج  عمیقرتیــن  در  کــه  انــد  جهانــی  ی  رسمایــه 
بــرای  مــان،  ی  شــده  نگهداشــته  فقــر  در  جامعــه 
کننــد. مــی  فعالیــت  مردمــی  هــای  قیــام  جلوگیــری 
مســؤوالن و کادر رهــربی انجوهــا کــه بیشــرت مــرصوف 
ــه و رشکــت در گردهامیــی  ارایــه گــزارش هــای عــوام فریبان
ــد،  ــان« ان ــر در جه ــایل فق ــاره »مس ــی درب ــن امللل ــای بی ه
ــرادور«  ــه ی »نیوکمپ ــا طبق ــی ی ــد اجتامع ــرش جدی ــک ق ی
ــر  ــت ب ــنت مالکی ــود نداش ــا وج ــه ب ــد، ک ــکیل میدهن را تش
مالــی  موسســات  مســتقیم  پشــتیبانی  از  تولیــد،  وســایل 
بــه عبــارت دگــر، میتــوان از  انــد.  امپریالیــزم برخــوردار 
پاگیــری بــورژوازی دالل )کمپــرادور( در افغانســتان نــام بـُـرد. 
اعــراض : وضعیــت طبقــه ی کارگــر در افغانســتان چگونــه 

؟ ست ا
فاقــد  افغانســتان  امروزیــن  جامعــه   : پیــکار  طــارق 
طبقــات  نبــوِد  امــا،  طبقاتیســت.  مشــخص  مرزبنــدی 
معیّــن اجتامعــی و فقــدان یــک شــیوه تولیــد در جامعــه 
ــارزه ی  ــوری مب ــه تی ــت، ک ــا نیس ــه آن معن ــی، ب ــی افغان کنون
ــاد  ــر بنی ــه ب ــیی ک ــل سیاس ــام تحلی ــی آن مت ــی و در پ طبقات
مفاهیمــی ماننــِد چــپ، راســت، ارتجــاع، ترقــی و غیــره 
اســتوار میباشــد، گویــا فاقــد زمینــه عملــی کاربُــرد انــد.
ــای  ــت ه ــی، ظرفی ــته زیربنای ــات بایس ــه موسس ــا ک از آن ج
ــع  ــاد صنای ــرای ایج ــوده ب ــروی کار آزم ــک و نی الزم انرژی
ــی  ــی غیرِصنعت ــر زمان ــا دی ــور ت ــاد کش ــد، اقتص ــود ندارن وج
خواهــد مانــد. از ســوی دیگــر، چگونــه گــی گــردش رسمایــه 
ی مالــی در ســطح جهانــی از جملــه، »چیــن و هنــد« و 
ــری  ــا دی ــتان را ت ــی، افغانس ــی- امنیت ــات سیاس ــی ثب ــع ب وض
از ســاحه رسمایــه گــذاری در عرصــه صنایــع بــرون میســازد. 
بدیــن گونــه بــورژوازِی در حــال تکویــن افغانــی، در کوتــاه 
، فاقــد یکــی از الیــه هــای اساســی اش، یعنــی  مــدت 
ــن امــر،  ــود، کــه ای ــورژوازی صنعتــی خواهــد ب ــد قــرش ب فاق
ــد  ــروی مول ــث نی ــه حی ــر را ب ــش کارگ ــور و نق ــداِن حض فق
و یــک طبقــه مســتقل در پروســه تولیــد ســبب خواهــد شــد.
میــان  در  طبقاتــی  آگاهــی   : اعــراض 
اســت؟ چگونــه  افغانســتان  کارگــران 
افغانــی  جامعــه  زحمتکــش  انســان   : پیــکار  طــارق 
در درازای تاریــخ بــا ســه گونــه ســتم، هــر یــک: ســتِم 

طبقاتــی، ســتم ملــی و ســتم اســتیالگران بیگانــه مواجــه 
بــوده اســت و زیــر تاثیــر همیــن ســتم هــا، همــگام بــا 
زمــان  کــه  سیاســی  مدنــی-  نهادهــای  و  اقشــار  ســایر 
اختیــارش  در  رشــد  هــای  امــکان  مثابــه  بــه  مــکان  در 
اســت.  رزمیــده  و  فراگرفتــه  برافراشــته،  قــد  گذاشــته، 
بــه  وابســته  روحانیــت  بــا  همدســتی  در  طبقاتــی،  ســتم 
تریــن  بنیــادی  فرادســتان،  ســیادت  تــداوم  بــرای  آن، 
اســت. شــده  تحمیــل  زحمتکشــان  بــر  کــه  ستمیســت، 
چــوکات  در  طبقاتــی  ســتم  بــر  افــزون  ملــی،  ســتم 
ــان  ــت کش ــال زحم ــامل ح ــد، ش ــتثامری تولی ــبات اس مناس
ملیــت  کشــان  زحمــت  شــمول  بــه  هــا،  ملیــت  متــام 
رسکــوب  تاریخــی  مســؤولیت  ایــن،  بنابــر  بــود.  حاکــم 
مســتبد  حــکام  فرادســتان،  تنهــا  را  اقلیــت  هــای  ملیــت 
میباشــند. دار  عهــده  آنــان  ایدیالوژیــک  همدســتان  و 
ــلط  ــا و تس ــگ ه ــگام جن ــه، در هن ــتیالگران بیگان ــتم اس س
ــان  ــت کش ــر دوش زحم ــری ب ــتم دیگ ــه، س ــای بیگان نیروه
متــام ملیــت هــا افــزون میشــد. آنــان دفــاع مســلحانه از 
رسزمیــن را بــه عهــده داشــتند کــه در صــورت پیــروزی- 
ســلطه  تــداوم  بــه  بیشــامر-  هــای  قربانــی  بهــای  بــه 
ــت  ــورت شکس ــد و در ص ــی ش ــه م ــی خالص ــتان قبل فرادس
در  کمرشــکن؛  هــای  غرامــت  و  هــا  بــاج  پرداخــنت  بــه 
گرفتنــد. مــی  پیــش  در  را  فــرار  راه  ُحــکام  کــه  حالــی 
آگاهــی انقالبــی همــواره یــک آگاهــی انتقادیســت، کــه در 
رابطــه بــا رشایط ســتم و رسکــوب اجتامعــی- طبقاتــی تکامل 
مییابــد و در واقــع آگاهــی عملــی بــرای تغییــر رشایــط مــادی، 
ــی  ــی م ــه گ ــود بیگان ــد از خ ــب بازتولی ــه موج ــی ک رشایط
گــردد، میباشــد. از ایــن رو، آگاهــی طبقاتــی در عیــن حــال 
آگاهــی نــربد علیــه روابــط و تولیــد رسمایه داریســت و وســیله 
ــد.  ــات میباش ــار اطالع ــرزخ انحص ــی از ب ــت رهای ــی جه ی
کشــان  زحمــت  طبقاتــی  ی  مبــارزه  از  مــا  کــه  زمانــی 
افغانســتان بــه طــور مشــخص ســخن میگوییــم، ُمــراد، مبــارزه 
امپریالیســتی-  ضــد  جهانــی  گیــری  ســمت  در  طبقاتــی 
ــت.  ــی- طبقاتیس ــی انقالب ــر آگاه ــتوار ب ــِی اس ــد ارتجاع ض
ارزش  زمانــی  کشــان،  زحمــت  طبقاتــی  آگاهــی 
هــای  برنامــه  نقــد  از  فراتــر  کــه  مییابــد،  انقالبــی 
جهانــی  نظــام  مظاهــر  ی  همــه  امپریالیــزم،  مرکــزی 
دهــد.  قــرار  انقالبــی  نقــد  مــورد  را  داری  رسمایــه 
اعــراض : جریــان چــپ، چهاردهــه رسکــوب و شکســت 
ــس  ــه پ ــی ک ــط متفاوت ــه رشای ــه ب ــا توج ــرده ب ــه ک را تجرب
ایــن  آمــد.  به وجــود  طالبــان  و  مجاهدیــن  حاکمیــت  از 
ــت؟ ــل آن چیس ــود دلی ــال ش ــاره فع ــت دوب ــان نتوانس جری
ســیامی  نخســتین  شکســِت   : پیــکار  طــارق 
نابــودی  معنــای  بــه  افغانــی  معــارص  چــپ  جنبــش 
نیســت.  افغانــی  هــای  دموکــرات  و  انقالبیــون 
ــد،  ــرده بودن ــی بُ ــر پ ــن ام ــه ای ــارزان آگاه، ب ــامری از مب ش
افغانــی  چــپ  و  دموکــرات  مبــارزان  گــی  پراکنــده  کــه 
بــه  ثــور 1371خ.،  فروپاشــی حــزب- دولــت در  پــی  از 
شــکل عملــی جنبــش چــپ را از وضــع سیاســی بیــرون 
ــدهء  ــت آین ــه نهض ــود، ک ــاله ب ــن مس ــا درک همی ــید. ب کش
گیــری  رس  از  »رضورت  فراخــواِن  نــرِش  بــا  افغانســتان، 
ــامره  ــتین ش ــک«، در نخس ــه و دموکراتی ــارزهء دادخواهان مب
در  نهضــت،  ایــن  نرشاتــی  اُرگان  آینــده«،  »نرشیــه  ی 
و  ســکوت  کــه  زمانــی  2000م.،  1379خ./مــی  جــوزای 
ــود  ــه ب ــده هــای جنبــش چــپ را فراگرفت افــرده گــی بازمان
و اُلیگارشــی طالبــی- جهــادی بــر کشــور بیــداد میکــرد، 
ســکوت را شکســتاند و رضورت تاریخــی مداخلــه آگاهانــه 
ــیر  ــر مس ــرای تغیی ــور را ب ــاری کش ــای ج ــِد رویداده در رون
ــارص،  ــای مع ــمول دنی ــان ش ــای جه ــوی ارزش ه ــه س آن ب
دموکــرات  هومانیســت،  دادخــواه،  هــای  آدم  برابــر  در 
داد. قــرار  میهــن  آینــده  و  بــه رسنوشــت  منــد  و عالقــه 
نهضــت آینــده افغانســتان، پــس از یــک دهــه ســکوت 
تحلیــل  ذهنــی  فکــری-  هــای  زمینــه  گــی،  افــرده  و 
شکســت جنبــش چــپ افغانــی را فراهــم کــرد و بــا ایــن 
ــک،  ــه و دموکراتی ــارزه دادخواهان ــری مب ــه از رس گی ــاور ک ب
آرمــان  راه  راســتین  گان  رزمنــده  گرهــگاِه  واقــع،  در 
ــکل  ــه تش ــت، ب ــن اس ــده وط ــخ و آین ــا تاری ــق ب ــای خل ه
بیرحــم  نقــِد  بــا  و  پرداخــت  ســازمانی  یــی-  اندیشــه 
پرداخــت. افغانــی  و  منطقــه  جهانــی،  جنبــش  گذشــته 
پــس از رُخدادهــای یازدهــم ســپتامرب و هیاهــوی آمــدن 
شــامری  افغانســتان،  در  بورژوایی-امریکایــی  دموکراســی 
دموکراتیــک  حــزب  نگــر  ســطحی  هــای  بازمانــده  از 
ــت  ــی عاقب ــا ذوق زده گ ــن، ب ــزب وط ــتان- ح ــق افغانس خل
نیاندیشــانه، بــه ایجــاد تشــکیل هایــی دســت یازیدنــد و 
در مواضــع مذهبــی- ناسیونالیســتی و حتــا قبیلــه گرایانــه 
فعالیــت  هــا،  آن  از  برخــی  بــرای  باالخــر  و  لغزیدنــد 
را  قــدرت  در  رشکــت  و  گیــری  ســهم  معنــای  سیاســی، 
بــا  گرفــت؛ چــون کــه فراتــر از آن را نیاموختــه بودنــد، 
تشــکیل هــا و ســازمان هــای شــان در ترکیــب نیروهــای 
هــای  تکنوکــرات  جهــادی-  گان  فسادپیشــه  و  عقبگــرا 
ــدند.  ــل ش ــی منح ــاع جهان ــت ارتج ــت حامی ــوگ تح دماگ
مبــارزه ی  گیــری  رس  از  بــرای  کــه  آن  جــای  بــه  آنــان 
نوســازی  و  میشــدند  بســیج  دموکراتیــک  و  دادخواهانــه 
جنبــش چــپ افغانــی را در کنــار مبــارزان راســتین ایــن 
ــس،  ــمردند، برعک ــی ش ــود م ــی خ ــه ی اساس ــش وظیف جنب
بــا اســتفاده از عواطــف و پیوندهــای دیــروزی شــامری 
ایــن  پیگیــری  از  را  دیــروزی  جنبــش چــپ  مبــارزان  از 

ــی  ــتقرار هژمون ــایل اس ــاِن وس ــی ی ــه جارچ ــته، ب ــر واداش ام
ــه ی دیگــری  امپریالیــزم در افغانســتان ُمبــدل گشــتند و رضب
ــد. ــی زدن ــپ افغان ــمندار چ ــش دش ــی جنب ــر زخم ــر پیک ب
در  چــپ  جنبــش  چــرا  کــه  دالیلــی  از  دیگــر  یکــی 
نداشــنت  هامنــا  نــدارد،  حضــور  سیاســی  وضعیــت 
وضــع  در  رشکــت  بــرای  اجتامعــی  سیاســی-  وســایل 
سیاســی-  حــوادث  مســیر  ســازی  دگرگــون  و  سیاســی 
میباشــد. جنبــش  اهــداف  ســود  بــه  اجتامعــی 
انــد: قــرار  ایــن  از  نامــربده  وســایل  مهمرتیــن 
احــزاب؛ و  سیاســی  هــای  جنبــش 
ســازمان هــای اجتامعی و ســاندیکاها )اتحادیه هــای صنفی( 
ــی؛ ــی طبقات ــتقرار هژمون ــتقیم اس ــبکه ی مس ــه ی ش ــه مثاب ب
نظامــی. هــای  ســازمان  و  نیروهــا 
بــه درجــه  تاثیــر هریــک از ایــن وســایل از یــک ســو 
ــوی  ــه و از س ــی جامع ــی- فرهنگ ــل سیاس ــاف و تکام انکش
دگــر بــه ویــژه گــی خــود وضــع سیاســی وابســته اســت. 
بــه  آن  تغییــر  و  سیاســی  در وضــع  شــدن  داخــل  بــرای 
نوســازی  بــرای  و  کشــان  زحمــت  هــای  آرمــان  ســود 
ــازمانی  ــی، س ــه ی ــازی اندیش ــا نوس ــراه ب ــپ هم ــش چ جنب
ــی از  ــه یک ــتیابی ب ــی آن، دس ــک سیاس ــگردهای پراتی و ش
ــد. ــارزان میباش ــر مب ــر ناپذی ــف تاخی ــایل از وظای ــن وس ای
ــرد،  ــوش ک ــد فرام ــم نبای ــخ را ه ــت تل ــن واقعی ــن، ای در ضم
ــپ  ــک و چ ــای دموکراتی ــارضی نیروه ــود و غیرح ــه در نب ک
در وضــع سیاســی، متامــی تحــول هــا در عرصــه هــای 
سیاســی و نظامــی کشــور خــارج از اراده و ســاحه نفــوذ 
آن هــا صــورت خواهنــد گرفــت و ایــن هامنــا خواســِت 
ارتجــاع  حاکــم  نیروهــای  و  گــزاران  سیاســت  آگاهانــه 
ــق  ــری و تحق ــلطه گ ــداوم س ــرای ت ــی ب ــه ی ــی- منطق جهان
پــالن هــای اســرتاتیژیک شــان در رسزمیــن مــا میباشــد. 
ــزرگ  ــازمان ب ــک س ــاد ی ــری و ایج ــه پاگی ــد، ک ــان میدانن آن
مربــوط بــه نیــروی کار و زحمــت، از یک ســو تناســب قــوا را 
بــه نفــع زحمــت کشــان و نیروهــای مرتقــی پاســدار ایــن منافع 
تغییــر میدهــد و از ســوی دگــر، ماهیت غیــِر انســانی و اهداف 
شــوم اســتعامری- بهــره کشــی نیــو امپریالیــزم را افشــا مینامید.
چــپ  کــه  آن  بــا  گذشــته  دهــه ی  دو  در   : اعــراض 
نســل  میــان  در  امــا  نبــوده؛  طرفــدار  پــر  اندیشــی  
ایــن  نقــش  و  ظرفیــت  اســت.  کــرده  بــاز  راه  جدیــد 
می بینیــد؟ چگونــه  چــپ  جریــان  تقویــت  در  را  نســل 
طــارق پیــکار : نوســازی جنبــش چــپ افغانــی و حضــور 
ــرای  ــی ب ــی- سیاس ــزرگ اجتامع ــای ب ــدام ه ــال آن در اق فع
تغییــر دادن مســیر تاریــخ، بــه حیــث یــک رضورت اجتنــاب 
ــر  ــی در براب ــای بزرگ ــؤولیت ه ــی، مس ــه افغان ــر جامع ناپذی
مبــارزان مرتقــی، بــه ویــژه نســل جــوان آگاه، قــرار داده 
اســت. بــه باورمنــدی میتــوان گفــت، کــه ظرفیــت هــای 
ــرای  ــان را ب ــش آگاه ش ــا روز نق ــده روز ت ــل بالن ــود نس موج
ــه ی  ــه گون ــد. ب ــی مناین ــت م ــر، ثاب ــن ام ــدن ای ــرآورده ش ب
ــور  ــل کش ــرتاض را در داخ ــن اع ــه وزی ــاد نرشی ــال، ایج مث
بــه همــت آگاه تریــن جوانــان- در کنــار شــامر انــدک 
نــرشات مرتقــی- برومنــرزی- یکــی از پیــش زمینــه هــای 
رفــنت بــه طــرف نوســازی جنبــش چــپ مــی پنــدارم و 
ــع  ــر واق ــه تصوی ــرای ارای ــری آن ب ــی گی ــمندی پ ــر ارزش ب
مینامیــم. پافشــاری  افغانــی،  جامعــه  وضــع  از  گرایانــه 
افــراد  طریــق  از  انقالبــی  آگاهــی  کــه  دانســت،  بایــد 
زحمــت  بــه  انقالبــی،  جهانبینــی  بــه  مجهــز  مشــخص، 
کشــان انتقــال مییابــد. یــک انســان آگاه و نقــاد زمانــی 
دگرگــون  پراتیــک  در  میخواهــد  کــه  میشــود  انقالبــی 
ســاخنت جامعــه بــه ســود انســان زحمــت کــش رشکــت 
یــک  بــا  را  خــود  فــردی  اراده  انســانی  چنیــن  کنــد. 
میزنــد.  گــره  اجتامعــی  تاریخــی-  جمعــی  دســته  اراده 
طبقاتــی  مبــارزه  تاریــخ  انتقــادی  مطالعــه  ضمــن،  در 
فهــم علــل و  افغانســتان و  و  منطقــه  مقیــاس جهــان،  در 
انگیــزه هــای تحــول هــای ضــد انقالبــی، بــرای پوینــده 
مناســبات  خــواه  دگرگــون  چــپ  جنبــش  جــوان  گان 
اجتامعــی از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت. تدویــن 
ــر  ــرای تغیی ــیر ب ــه مس ــن آگاهان ــی و تبیی ــه انقالب ــک برنام ی
میــان  از  ناگزیــر  اجتامعــی،  نابرابــر  مناســبات  بنیــادی 
ــذرد. ــپ میگ ــش چ ــت جنب ــِد شکس ــی و نق ــل، ارزیاب تحلی
ــک و  ــری و تیوری ــای فک ــازی بنیاده ــا نوس ــد، ب ــس بیایی پ
ســمت دهــی اســرتاتیژیک کار انقالبــی، کــه یگانــه راه بــرای 
تشــکل نویــن مبــارزان چــپ افغانیســت، آگاهانــه و پــی 
ــق  ــزرگ متعل ــی حــزب ب ــه هــای برپای ــم و زمین ــه برزمی گیران
بــه دنیــای کار و زحمــت را بــه حیــث یــک ســازمان ســمت 
دهنــده ی حرکــت هــای زحمــت کشــان ایجــاد مناییــم.
می تواننــد  چگونــه  چپــی  نیروهــای   : اعــراض 
تحــوالت  در  را  ســازنده  نقــش  و  شــده  فعــال  
بگیرنــد؟ کارگــری،  جنبــش  تقویــت  و  سیاســی 
یــی  عرصــه  سیاســت   : پیــکار  طــارق 
اســت. انســان  اجتامعــی  پراتیــک  از 
و  حاکــم  اقشــار  و  هــا  گــروه  بیــن  سیاســی  مبــارزه 
اشــکال  قــوا،  تناســب  بــه  بســته  محکــوم،  طبقــات 
و  پویــش  موتــور  گیــرد.  مــی  خــود  بــه  را  گوناگــون 
دینامیــزم سیاســی، هامنــا عملکــرد تناســب نیروهاســت.
شــان،  حاکمیــت  تــداوم  بــرای  حاکــم  طبقــات 
هــای  گــروه  و  طبقــات  تــا  کوشــند،  مــی  همــواره 
اِعــامل  عرصــه  از  ممکــن  وســیله  هــر  بــه  را  محکــوم 
نگهدارنــد.  دور  آن  ممثــل  هــای  ارگان  و  قــدرت 

سیاســی،  پراتیــک  از  هــا  تــوده  نگهداشــنت  دور 
ســیادت  و  منافــع  حفــظ  نفــع  بــه  را  قــوا  تناســب 
میکنــد.  ضامنــت  جامعــه  امتیــاز  بــا  طبقــات 
مثابــه یکــی  بــه  یــی  اندیشــه  از جانبــی، طــرح تشــکل 
دموکراتیــک  جنبــش  نویــن  تشــکل  اُرگانیــک  ارکان  از 
متقابــِل  نقــد  بــه  پرداخــنت  بــا  افغانــی،  پیــرشو  و 
و  انقالبــی  شــناخت  تعمیــق  منظــور  بــه  یــی  اندیشــه 
در  دیالکتیکــی  اســلوب  عملکــرد  ســاحه  گســرتش 
الزمیســت.  پیوســته  چــپ،  بینــش  و  تفکــر  عرصــه 
برابــِر  در  دموکراتیــک  و  مرتقــی  نیــروی  کــه  زمانــی  تــا 
ــادی-  ــی )جه ــی ارتجاع ــت کنون ــی حاکمی ــت قهقرای وضعی
نکنــد،  تبــارز  شــان(  تکنوکــرات  همدســتان  و  طالبــی 
خــورد  نخواهــد  برهــم  ارتجــاع  هژمونیــک  مواضــع 
انســان  گــی  زنــده  بــار  رقــت  وضــع  آن،  بــه  بســته  و 
زحمتکــش جامعــه افغانــی و همــراه بــا آن وابســته گــی 
یافــت. خواهنــد  تــداوم  بیگانــه  نیروهــای  بــه  کشــور 
طالبــان،  )جهادیهــا،  ارتجــاع  هــای  ریــزرف  پایــان 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــردم ب ــنت م ــرات هــا و . . .( و نپیوس تکنوک
)انتخابــات(  آن  خارجــی  حامیــان  و  کابــل  حاکمیــت 
و  تحلیــل  در  بایــد  کــه  انــد،  دقــت  قابــل  هــای  نکتــه 
داشــت. نظــر  در  سیاســی  انفجــاری  وضعیــت  درک 
افغانســتان  کنونــی  حکومــت  جانبــی،  از 
مردمیســت! اجتامعــی-  پایــگاه  هرگونــه  فاقــد 
اعــراض : توافقنامــه ء امریــکا بــا طالبــان، گزینــه  رشکــت 
طالبــان را در قــدرت یــا بــر رسکار آوردن ایــن گــروه را 
دنبــال می کنــد. هــر دوی ایــن گزینــه، بــرای افغانســتان 
خطرنــاک اســت. چــه راهــی را بــرای نجــات افغانســتان 
می بینیــد؟ مناســب  خواهــی  آزادی  رونــد  تقویــِت  و 
طــارق پیــکار : بــا در نظــر داشــت دشــواری هــای 
مســتلزم  افغانســتان  در  واقعــی  دولــت  تکویــن  کنونــی، 
ــل  ــه ممث ــک ک ــی دموکراتی ــروی سیاس ــک نی ــداری ی پدی
منافــع اکرثیــت مــردم باشــد، یگانــه راه نجــات پنداشــته 
بــر دوش  را  نیــرو  ایــن  ایجــاد  رســالِت  تاریــخ  میشــود. 
مبــارزان چــپ، دموکــرات و مرتقــی انداختــه اســت. تشــکل 
اندیشــه یــی- ســازمانی )هســتهء پویــا و محــرک ایــن نیــروی 
سیاســی( بایــد در شــکل یــک ســازمان بــزرگ سیاســی 
ــه ســود ترقــی  ــا برهــم زدن تناســب قــوا ب قامــت برافــرازد و ب
و دموکراســی واقعــی، بــه دولــت دموکراتیــک بیانجامــد.
ــی  ــه، از زمان ــروم جامع ــر و مح ــه  ی کارگ ــراض : طبق اع
کــه ویــروس کرونــا انتشــار پیــدا کــرده، بیشــرت دچــار مشــکل 
شــده اســت. ایــن روزهــا ایــن طبقــه در جهــان و افغانســتان 
ــرای  ــط ســختی مواجــه اســت. چــه ســازوکاری را ب ــا رشای ب
رســیده گــی بــه مشــکالت کارگــران پیشــنهاد می کنیــد؟
)کویــد-19(  کرونــا  ویــروس   : پیــکار  طــارق 
در وضــع  کــه  را  افغانســتان  کشــان  گــی زحمــت  زنــده 
از  بیشــرت  میربنــد،  رس  بــه  اجتامعــی  اقتصــادی-  رقتبــار 
پیــش بــه چالــش هــای حیاتــی مواجــه ســاخته اســت.
تهدیدهــای ناشــی از گســرتش ویــروس کرونــا، در نبــوِد 
تضمیــن های ابتدایــی اجتامعی- صحــی، از جانب حاکمیت 
ارتجاعــی کابــل کــه بــی ظرفیــت تریــن رژیــم اســت، تاثیــر 
منفــی و تبــاه کــن بــر انســان زحمــت کــش رسزمیــن مــان- از 
جاروبکــش شــهرداری گرفتــه تــا پروفســوری- کــه  در بــدل 
ــر اســت و ســتم کــش، دارد. ــروی کارش، مزدبگی ــروش نی ف
ــه کارهــای  ــواده هــا در افغانســتان ب ــان آوران خان بیشــرتین ن
ــذار  ــت و گ ــع گش ــررات من ــع مق ــد. وض ــزدی میپردازن روزم
ــتان را  ــای تهیدس ــواده ه ــل، خان ــواره ی کاب ــب دولت از جان
ــت. ــاخته اس ــه س ــرگ مواج ــا م ــی و حت ــنه گ ــر گرس ــا خط ب
تنهــا  و  تنهــا  افغانســتان،  در  حاکــم  ارتجاعــی  نیروهــای 
مــرصوف حفــظ قــدرت و ثــروت هــای یغامیــی شــان 
بــوده، در برابــر رنــج هــای بیکــران تــوده هــای ملیونــی 
مینامینــد.  عمــل  مســؤولیتی  بــی  و  تفاوتــی  بــی  بــا 
ایجــاد  هــا،  دشــواری  همــه  ایــن  داشــت  نظــر  در  بــا 
راســتین  مدافــع  کــه  را  سیاســی  فعــال  الرتناتیــف  یــک 
تریــن  اساســی  باشــد،  کشــان  ســتم  برحــق  منافــع 
کار  نیروهــای  نجــات  وســیلهء  یگانــه  و  عــرص  رضورت 
پنــدارم. مــی  اجتامعــی  طبقاتــی-  مظــامل  از  زحمــت  و 
گــی  درمانــده  می بینیــد  کــه  گونــه  آن   : اعــراض 
کرونــا،  ویــروس  بــا  مقابلــه  بــرای  رسمایــه داری  نظــام 
آورده  به وجــود  را  اقتصــادی ِ  و  اجتامعــی  مشــکالت 
نحــوی  بــه  را  رسمایــه داری  نظــام  بدیــل  بحــث  اســت. 
خطــر  از  جهــان  کــه  آن  از  پــس  اســت.  کــرده  مطــرح 
بــرای  رشایــط  و  ذهنیت هــا  آیــا  شــود،  درآمــان  کرونــا 
بــود؟ خواهــد  آماده تــر  سوسیالیســتی،  نظــام  تقویــت 
طــارق پیــکار : رویدادهای دهــه های گذشــته و وضعیت 
حاکــم کرونایــی کنونــی، بــه افســانه ی آســیب ناپذیــری 
جهــان رسمایــه داری، در راس امریــکا، پایــان بخشــیدند. 
جهانگیــر شــدن ویــروس کرونــا، بحــران ذاتــی- دورانــی 
بحــران  از  جدیــدی  مرحلــه  وارد  را  داری  رسمایــه  نظــام 
ــاری و  ــی، تج ــای مال ــِر نهاده ــن گی ــران دام ــن بح ــرد. ای ک
ــر  ــی را ب ــای هنگفت ــان ه ــده، زی ــه ش ــان رسمای ــی جه صنعت
پیکــر ایــن نهادهــا وارد ســاخته، بحــران بــی اعتــامدی را 
ــت. ــزوده اس ــه اف ــام رسمای ــی نظ ــای ذات ــامر بحرانه ــر ش ب
پایــان  اقتصــاد،  عرصــه  کارشناســان  کــه  آن  بــا 
اعــالم میدارنــد،  نیولیربالــی را  حاکمیــت سیاســت هــای 
داری،  رسمایــه  نظــام  اقتصــادی  هــای  بحــران  امــا، 
منیگــردد. آن  در  بنیــادی  کیفــی-  تغییرهــای  ســبب 
طبقــه ی  بــرای  را  پیامــی  چــه   : اعــراض 
داریــد؟ کارگــری  و  مرتقــی  نیروهــای  و  کارگــر 
وضعیــت  از  رفــت  بــرون  بــرای   : پیــکار  طــارق 
افغــان  گیــِر  پــی  مبــارزان  رســالت  کنونــی،  قهقرایــی 
انقالبــی  معنویــت  بــا  را  انقالبــی  آگاهــی  تــا  اســت، 
نتیجــه یــک اراده جمعــی نویــن را در  گــره بزننــد و در 
ــد! ــود آورن ــه وج ــی ب ــزرگ انقالب ــازمان ب ــک س ــود ی وج
نیروهــای مرتقــی، بــا طــرد باورهــای دگــم گونــه و پرداخــنت به 
نــوآوری هــای اندیشــه یــی، در دفــاع از منافــع زحمت کشــان 
قــرار گرفتــه، شــهامت انقالبــی را در عرصه تفکر تبــارز دهند!
نیروهــای مرتقــی، بــا اســتواری و پیگیرانــه در راه تشــکل 
و  بردارنــد  گام  اجتامعــی  عدالــت  راه  مبــارزان  جدیــد 
ــازند! ــارز س ــک متب ــه ی پراتی ــی را در عرص ــهامت انقالب ش
ــه  ــرد، ک ــد ک ــود، تاکی ــی ش ــوان بــاال م ــر فراخ ــه ب ــا تکی ب
در جامعــه ی امــروز افغانــی »نــه گفــنت« بــه ســیطره ی 
ایدیالوژیــک  نظامــی-  سیاســی-  نیروهــای  تریــن  ســیاه 
ی  زمینــه  کــه  دســتگاهی  هرگونــه  بــه  گفــنت«  »نــه  و 
فراهــم  کشــور  در  را  امپریالیــزم  حاکمیــت  اســتقرار 
مــی ســازد، از ویــژه گــی هــای شــخصیت انقالبیســت!

نوسازی
اشــاره: بــرای بلنــد رفــنت آگاهــی طبقاتــی در میــان کارگــران و احیــای گفتــامن سوسیالیســتی در افغانســتان، نیــاز بــه بحــث تیوریــک و تحلیــل رشایــط  جامعــه اســت. 
ماهنامــه ی اعــراض بــه ایــن منظــور بــا شــامری از فعــاالن کارگــری و سوسیالیســتی پرســش هایی از پیــش طــرح شــده را در میــان گذاشــت و خوشــبخانه از جانــب آن هــا 

اســتقبال شــد. بــرای شــفافیت، امانــت داری، هــر گفت وگــو، بــا هــامن شــیوه نــگارش  خــود رفقــا آورده شــده، اعــراض مــنت گفت وگــو را ویرایــش نکــرده اســت.
پرســش ها یکســان اســت، ایــن را بــه دلیلــی در نظــر گرفتیــم کــه نتیجه گیــری آســان شــود. خواننــدگان بــا دقــت، پاســخ ها را بخواننــد و از تکــراری بــودن پرســش ها ، 

هــدف مــا را در نظــر بگیرنــد.
ــز  ــری نی ــران دیگ ــب نظ ــدگان و صاح ــم خوانن ــت. امیدواری ــتی اس ــران سوسیالیس ــب نظ ــاالن و صاح ــا فع ــا ب ــوری م ــوی غیرحض ــن گفت وگ ــا، اولی ــن گفت وگوه  ای

ــازند. ــک بس ــا رشی ــا م ــا ب ــن گفت وگوه ــون ای ــان را پیرام ــد ش ــل و نق ــدگاه ، تحلی دی
بصیــر زیــار مدیــر مســئوول فصلنامــه ی کمــون، طــارق پیــکار فعــال سیاســی بــرای نوســازی جنبــش چــپ، فهیــم آزاد و یونــس ســلطانی از ســازمان سوسیالیســت های 

ــه ســپاس گزاری می کنیــم ــد و از آن هــا صمیامن ــا رشیــک کردن ــا م ــات شــان را ب کارگــری نظری

 بپردازیم نقدگذشتهو تفکر
بهطارق پیکار
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می خوانید. سلطانی  یونس  با  را  اعرتاض  گفت وگوی  این جا 
اعراض : تحلیل جامعه یک بحث مهم است. به طور کلی 
افغانستان مطرح می شود. یک  سه دیدگاه در مورد جامعه ی 
دیدگاه این است که نظام حاکم سیاسی و اجتامعی رسمایه داری 
است، این جامعه روند رسمایه داری را تجربه می کند. دیدگاه 
تولید  غالب  منبع  زمین  می گوید،  است،  آن  مخالف  دومی؛ 
این  به  است،  نشده  عام  صنعتی  و  کارخانه ای  تولید  است، 
دلیل، جامعه ی افغانستان، هنوز پیشارسمایه داری است. دیدگاه 
سومی، مخالف هردوی این دیدگاه بوده می گوید، ما نه هنوز به 
رسمایه داری رسیده ایم و نه از گردونه ی فیودالی، گذشته ایم. شام 
به کدام یکی از این دیدگاه ها موافقید، یا نظر متفاوت دارید؟
یونس سلطانی : تا آنجا که من میدانم با تآسف تحقیقی با معیار 
های دقیق علمی برای تحلیل مناسبات جامعه افغانستان و بافت 
های اجتامعی آن صورت نگرفته است. از نظر من موضع گیری 
در قبال سه دیدگاهی که در سوال به آن اشاره شده است بیشرت از 
آن جهت اهمیت دارد که برنامه ای عمل بر مبنای آن تعیین گردد. 
با فرض اینکه سیستم حاکم نیمه فیودالی باشد، آیا باید فعالیت 
های بر انقالب ارضی وتوزیع زمین به دهقانان متمرکز شده و از 
تالش برای انسجام نیرویی که در حال رشد است، چشم بپوشیم؟
به هر صورت، پاسخ من به پرسش ها پاسخ کارشناسانه نیست 
و بیشرت از بعد سیاسی به آن می پردازم؛ و این را هم باید تذکر 
به پاسخ مکمل  به فرصت که دارم منی توانم  با توجه  دهم، 
به  جانبه  همه  و  مفصل  پرداخنت  و  بپردازم،  ها  پرسش  همه 
به  سطر  چند  این  اقل  ال  حوصله  از  سواالت  این  از  هرکدام 
ادامه  این زمینه  اگر نرشیه اعرتاض بحث ها را در  دور است 
داد، حتام در فرصت بعدی به پاسخ فراگیر خواهم پرداخت.
در  حاکم  اقتصادی  نظام  که  اول  دیدگاه  با  بیشرت  من 
مشخصات  موافقم؛   است،  داری  رسمایه  افغانستان 
بعد  در  میتوان  را  افغانستان  در  داری  رسمایه  موجودیت 
کرد.  مشاهده  سیاسی  فرهنگی-  بعد  در  هم  و  اقتصادی 
در بعد اقتصادی که مبنای تولید در افغانستان بر اساس تبادل 
برای رفع نیاز مندی های فردی طرف های مبادله صورت منی 
گیرد. حتا در بخش کشاورزی آن بخش از تولیدات که فزون تر 
از مقدار مرصف مالک زمین باشد، نه در برابر شیی، که ارزش 
برابر با آن را داشته باشد تبادله می گردد،  بلکه در برابر بیشرتین 
مقدار پولی که ممکن باشد، به فروش می رسد. در روابط میان 
افراد این پول است که وسیله تبادل نیاز های انسان هاست. شکل 
عمده کار بر زمین بر فروش نیروی کار کارگران کشاورزی استوار 
است.  تولیدات زراعتی دیگر بر مبنای نیاز های فردی زمین دار 
نیست. در صورتی که تشخیص داده شود که مثلن کشت زعفران 
با رصفه تر از کشت گندم است، بدون توجه به ارزش خوراکی 
میشود. کاشته  زعفران  سود،  بیشرت  کسب  خاطر  به  و  گندم، 
با آنکه صنایع تولیدی در افغانستان رشد نکرده است، موجودیت 
رسمایه شناور که توسط آن نیروی کار کارگران به استخدام در 
دارد.  وجود  حاکم  طبقۀ  دست  در  وفور  به  می¬شود،  آورده 
رشد عظیم شهرها در افغانستان، چند برابر شدن جمعیت در 
بلند منزل ها، شهرک های رهایشی، شهرک  شهرها، ساخنت 
های صنعتی، مراکز تجارتی، بانک های خصوصی، مدارس 
و مووسسات تعلیمی خصوصی، بیامرستان های خصوصی، 
نیروی  استخدام  قدرت  و  پولی  رسمایه  ورود  با  همه  و  همه 
کار کارگران توسط آن ممکن گردیده است. کسانی که برای 
کسب معیشت هیچ وسیله ای دیگری جز فروش نیروی کار 
کارگر  موجودیت  و  اند.  کارگر  تردید  بدون  ندارند،  را  شان 
بدون موجودیت مناسباتی که کارگر زاده و محصول آن است، 
منیتواند متصور باشد. بنا بر آن مناسبات حاکم که برابر ایستای 
آن کارگر باشد، منی¬تواند چیزی جز نظام رسمایه داری باشد.
در بعد سیاسی - فرهنگی میشود به مٶلفه های دولت، ملت، 
قانون اساسی و شیوه زندگی اشاره منود. در هر نظامی دولت 
از حیطه قدرت طبقه مسلط ، خارج نیست. مهندسی دولت 
به رسکردگی  امپریالیستی غرب  افغانستان توسط کشور های 
وجه  هیچ  به  کشورها  این  است.  گرفته  صورت  آمریکا 
یعنی  است،  پیوسته  تاریخ  به  دیگر  که  را  سیستم  منایندگان 
نظام پیشا رسمایه داری را بر مسند قدرت منی نشانند. حال که 
دولت و نیروهای مسلط در دولت بورژوا ها هستند، منیتوانیم 
باشیم.  افغانستان  در  داری  رسمایه  سیستم  موجودیت  منکر 
آن،  در  موجود  تناقضاتی  همه  آن  با  افغانستان  اساسی  قانون 
همه مٶلفه های معمول در یک نظام رسمایه داری را بر می 
فرد،  اصالت  انتخابات،  دموکراسی،  اصل  جمله  آن  از  تاباند. 
بر  اقل  حد  قانون)  برابر  در  افراد  برابری  جمهوری،  نظام  و 
روی کاغذ( را نام برد. نکات فوق و مثال های زیادی از این 
دست همه مٶلفه های جامعه¬یی اند که رسمایه داری است.
آگاهی  و  افغانستان  در  کارگر  طبقه ی  وضعیت   : اعرتاض 
اینکه جریان  بینید و  طبقاتی در میان کارگران را چگونه می 
چپ، چهاردهه رسکوب و شکست را تجربه کرده با توجه به 
رشایط متفاوتی که پس از حاکمیت مجاهدین و طالبان به وجود 

آمد. این جریان نتوانست دوباره فعال شود دلیل آن چیست؟
یونس سلطانی : طبقۀ کارگر در افغانستان به شکل یک طبقه منسجم 
و متشکل وجود ندارد. هیچ حزب سیاسی یی که مبارزۀ طبقاتی در 
محراق فعالیت هایش بوده باشد و برای منافع طبقۀ کارگر کار و پیکار 
مناید، در افغانستان وجود ندارد. بنا بر آن طبقۀ کارگر در افغانستان 
نتوانسته است به عنوان طبقه یی برای خود عرض وجود مناید. 
در نبود حزب طبقۀ کارگر عوامل گوناگون دیگر که به عنوان 
وسیله ای در دست رسمایه داری اتحاد طبقه کارگر را به چالش 
می کشد، پدیده های دین و ناسیونالیسم هستند. طبقه ای در 
قدرت عالوه بر مالکیت بر وسایل تولید، تغذیه امور ذهنی افراد 
در جامعه را نیز در اختیار داشته، و با استفاده از آن همواره در 
تالش ایجاد میکانیزمی برای کنرتول ذهن و کنش آحاد جامعه اند. 
میهن و  مانند ملت، دولت ملی، حاکمیت ملی،  پدیده های 
استقالل که همه زادۀ ناسیونالیسم هستند، پدیده هایی اند که در 
بسرت بورژوازی رشد یافته و در جهت منافع بورژوازی کاربرد 
دارند. حاکمیت ملی، دفاع از دولت ملی و یا در صف دفاع 
ایستادن از ملت یا ملیتی مشخصی، هیچ گرهی از مشکل کارگران 
را منیتواند باز کند. برعکس همین پدیده ها کافیست که بتواند 
هویت طبقاتی کارگران را به حاشیه کشیده، کارگران را در برابر هم 

دیگر شان قرار داده و حاکمیت نظام را با این شیوه استمرار بخشد. 
برتر شمردن تعلق ملیتی - تباری طبقات فرادست در عمل هم 
وضعیت را به گونه¬یی تنظیم می¬منایند که کارگران تصور 
را  ملیت خود شان  کنند رسمایه داران یک واحد جغرافیایی 
برتر از رسمایه داران ملیت های دیگر می دانند. مثالً کارفرمایان 
تا  کنند  می  استخدام  را  افغانستانی  کارگران  بیشرت  افغانستان 
پاکستانی، به همین گونه کارفرما یک قوم و تبار هم تالش می 
کند تا از قوم و تبار خود کسانی را به کار گامرد. با این ترفند به 
کارگران القا می منایند که منفعت شان بیشرت در همبستگی با 
هم تباران خود شان تآمین میگردد تا در پیوند طبقاتی شان. 
تعالیم دینی هم کارگران را عملن از تعرض به مالکیت بر وسایل 
تولید که در ملکیت طبقه رسمایه دار است، با توجیه این که بنابر 
باور ها و تعالیم دینی حرام است، برحذر میدارد. ثروت مند 
بودن را به این دلیل که تآثیر توجه خدا بر فرد ثرومتند است، 
سبب منزلت میداند. فقر و تحمل فقر را امتحان الهی و کسانی را 
که با صبوری بدبختی های ناشی از فقر را تحمل کنند، با وعدۀ 
پاداش به قیامت، از هر گونه عاملیت باز میدارد. زنان کارگر را به 
دالیل احکام حاکم اخالقی در جامعه از جامعه و محیط کار 
به حاشیه رانده و صف کارگران را بیشرت تجرید می¬مناید.
بسیاری از نیرو های مدعی دفاع از کارگر نیز برنامه هایی که در فوق به 
عنوان عوامل افرتاق کارگران به آنها اشاره گردید، در محراق فعالیت 
های شان دارند. آنها مثالً به بهانۀ احرتام به باور توده ها هر گونه 
خرافات اجتامعی را توجیه می کنند. دفاع از حاکمیت ملی، میهن 
پرستی و کسب استقالل معیاری برای سنجش انقالبی بودن اعضای 
شان است. رسآم در نرشات و تبلیغات شان، مبارزۀ کار و رسمایه 
را به نفع جنگ آزادیخواهی از امپریالیست ها تعطیل می¬کنند. 
کوتاه این که آنها در مبارزۀ سیاسی شان از ابزاری استفاده مینامیند 
که طبقات حاکم چه در صف دولت و چه در قطار گروه های 
افراطی مهارت بسا بیشرت از آنها در استفاده از آن ابزارها را دارند. 
ادعا و عمل آنها در تناقض عمیق با همدیگر قرار دارند چون آنچه 

را که ادعا مینامیند به باور آنها تبدیل نشده است. عدۀ دیگری 
علی الرغم ادعای به اصطالح چپ بودن و کارگری بودن به دلیل 
منافع عینی طبقاتی شان جریان های بورژوا ناسیونالیست اند، که 
نام و نشان های انقالبی در راستای مبارزه برای دفاع از  کارگران 
را به عاریت گرفته اند. به این دالیل آنها عملن امکان اینکه به 
عنوان یک آلرتناتیف در معادالت قدرت ظاهر گردند را ندارند.
کارگران  منافع  از  دفاع  گامان  پیش  اصطالح  به  که  زمانی   .
طبعآ  باشند،  رنج  در  مشکالت  ازین  چپ  های  سازمان  و 
باشد.   داشته  خوبی   تعریف  منیتواند  کارگر  طبقه  وضعیت 
نکته ای دیگری که از نظر من اهمیت دارد این است که نیرو 
های چپ، به تاریخ این جنبش در افغانستان با دید عمیق انتقادی 
بپردازند. هر دو نحله چپ در افغانستان از هامن آغاز فعالیت 
های شان علی الرغم آنچه در برنامه ها و شعار شان به آن می 
پرداختند، در عمل فرا تر از تالش برای تحقق عروج بورژوازی 
انجام نداده اند. انقالب ارضی، توزیع زمین به دهقانان ، میهن 
پرستی، رشد صنایع ملی و پیرشفت افغانستان که هیچ کدام ربطی 
به منافع طبقه کارگر ندارد، محور فعالیت های آنها را تشکیل میداد.
عضویت در سازمان ها و احزاب چپ ، بیشرت بر تعلقات تباری 
و سمتی استوار بوده است و هیچ تالش مبتنی بر یک برنامه علیه 

ناسیونالیسم و تبار گرایی نداشته اند. حتی در مواردی که بعضی 
از کادر ها به نقد تشکل هایی پرداخته اند، نقد ها بر محور تبار 
گرایی و تعلقات سمتی بوده  و طرح خود مختاری به عنوان 
راه حل پیشنهاد شده است. این ها همه مواردی اند که بایست 
بیرحامنه نقد گردند. نکاتی که به آنها اشاره گردید، از دید من 
عواملی بازدارنده ای بوده اند که نگذاشته است نیرو های چپ 
بتوانند به عنوان یک الرتناتیف در جامعه نقش بازی کنند. با نقد و 
ایجاد تغییر در این سنت فکری ، با بیرون شدن از محدوده تنگ 
و به شدت مشمێز کننده محفل گرایی تعمیم و گسرتش آگاهی 
طبقاتی و مادیت بخشیدن به آن با ایجاد یک حزب رزمنده  که در 
یک رابطه دینامیک با طبقه یی که به آن مربوط است و  از هامن 
ابتدا کسب قدرت سیاسی هدفش باشد، نیرو های چپ میتوانند 
در تحوالت سیاسی و تقویت جنبش کارگری نقش داشته باشند.
اعراض : توافقنامه ی آمریکا با طالبان،گزینه ی رشکت طالبان 
را در قدرت یا بر رسکار آوردن این گروه را دنبال می کند. هر 
دوی این گزینه، برای افغانستان خطرناک است. چه راهی را برای 
نجات افغانستان و تقویِت روند آزادی خواهی مناسب می بینید؟
یونس سلطانی: ما فعاالن جنبش کارگری و سوسیالیسم از هامن 
آغاز به منطق تبانی قدرت های امپریالیستی در رآس آمریکا با 
طالبان ، بر اساس پیوند و نیاز متقابل سیاسی آنها به هم بار ها پرداخته 
ایم. این دیگر راز آشکاری است که طالبان یکی از محصوالت 
پروژه اسالم سیاسی است که غرب درمهندسی و  انکشاف آن نه 
تنها در افغانستان که در عراق، سوریه، لیبی و شاخ آفریقا مستقیم 
دست داشته است. یکی از خصوصیات عمده طالبان و همه 
تروریست های اسالمی فرا گرفنت آموزه هایی در ایجاد قابلیت 
باال در معامله برای کسب امتیاز است. همین خصوصیت به رقبای 
بین املللی آمریکا امکان کنرتول بر فعالیت های طالبان را فراهم 
ساخته است. از سوی دیگر طالبان آن گونه که تبلیغ می گردد یک 
گروه کامال همدست نیست. تعلقات تباری و سمت گرایی آنها 
راهم  به شاخه های متعددی تقسیم منوده است که منود هایی از 

آنها را در جریان انتخاب رهرب فعلی آنها مشاهده منودیم. همچنان 
آمریکا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی دیگر در موقعیتی 
نیست که کنرتول مٶثر بر جناح های مختلف طالبان و حامیان 
محلی طالبان از جمله دستگاه استخبارات پاکستان داشته باشد. 
من بر این باورم که قبل از همه بایست توهم مردم در کسب کمک 
ازآمریکا و متحدان بین املللی آنها در مقابله علیه طالبان زدوده 
شود. ماهیت باور های عرص حجری طالبان که جنایات طالبان 
با آن توجیه می گردد، بایست بیرحامنه نقد و افشا گردد. فعاالن 
جریان های چپ بایست با یک برنامه عمل همگون ماهیت صلح 
ارتجاعی با طالبان را افشا منوده و با یک صف متشکل که از جنایات 
طالبان مترضر شده اند در برابر امتیاز هایی که به طالبان داده میشود، 
در برابر آزادی هزاران جنایتکار طالب از زندان ها به پا بایستند. 
اعراض : طبقه ی کارگر و محروم جامعه، از زمانی که ویروس 
کرونا انتشار پیدا کرده، بیشرت دچار مشکل شده است. این روز ها 
این طبقه در جهان و افغانستان با رشایط سختی مواجه است. چه 
سازوکاری را برای رسیدگی به مشکالت کارگران پیشنهاد می کنید؟
یونس سلطانی : تجربه مبارزه با مهار کردن ویروس کرونا که 
شاید مصاب شدن به آن بدون تفکیک طبقاتی باشد ولی پروسه 
تداوی آن جدآ طبقاتی است، نشان داده است که قرنطین، حفظ 
فاصله فزیکی در محل  و مسیر کار، و مراعات کردن توصیه 
های کارشناسان در ضد عفونی کردن دست و اشیایی که در 
متاس با آن ها هستیم، خیلی مٶثر است. این همه در صورتی 
ممکن است که  اراده سیاسی و امکانات مادی برای تآمین آن 
وجود داشته باشد. در افغانستان به دالیل متعدد از جمله رقابت 
ها بر رس پست ریاست جمهوری، عدم همکاری با مسووالن 
صحی به دالیل قومی و سمتی ، چالش های جدی امنیتی، 
و عدم هم آهنگی نهاد های مختلف دولتی با تآسف مبارزه با 
ویروس کرونا در اولویت قرار داده منی شود. عالوه بر آنکه 
امکانات کافی صحی در دسرتش نیست، هیچ برنامه اقتصادی 
با  شان  فاصله  که  کارگرانی  زندگی  تآمین  برای  مشخصی 
قحطی به قیمت فروش یک روز نیروی کار شان است، ندارد. 
اما در چنین رشایطی که مسآله مرگ و زندگی کارگران روز 
مزد در میان است، مبالغ هنگفتی برای تآمین زندگی مجلل 
صلح  نهاد  نام  وزارت  یا  حکمتیار  گلبدین  چون  جانیانی 
مردم  که  میکند  ایجاب  در چنین رشایطی  گردد.  می  هزینه 
بزنند.  اعرتاض  به  دست  دولت  مصلحتی  های  الویت  علیه 
دولت بایست نا گزیر گردد با قطع هزینه های زندگی مجلل 
جنایتکارانی چون گلبدین و نهاد هایی چون کمیسیون های 
صلح با طالبان و وزارت صلح زمینه مادی قرنتین را مهیا مناید.
نظام رسمایه داری  درماندگی  می بینید  که  گونه  آن  اعراض: 
و  اجتامعی  مشکالت  کرونا،  ویروس  با  مقابله  برای 
نظام  بدیل  بحث  است.  آورده  به وجود  را  اقتصادی ای 
که  آن  از  پس  است.  کرده  مطرح  نحوی  به  را  رسمایه داری 
رشایط  و  ذهنیت ها  آیا  شود،  درآمان  کرونا  خطر  از  جهان 
بود؟ خواهد  آماده تر  سوسیالیستی،  نظام  تقویت  برای 
یونس سلطانی : وایروس کرونا در پهلوی تحمیل مرگ و 
میر صد ها هزار نفر و رضبه شدید اقتصادی که در حال رفنت 
به سمت بحرانی متام عیار است، قادر گردیده است، یک بار 
دیگر در مقیاس وسیع ماهیت نظام رسمایداری  را افشا مناید. 
پاندمی کرونا نشان داد که نظام رسمایداری بر خالف تصوری 
که ازقدرت آن داده شده بود، قادربه مهار ویروس و نجات جان 
انسانها در یک وضعیت استثنایی نگردید. قدرت های بزرگ 
اقتصادی می توانستند با الویت دادن زندگی انسانها بخشی از ثروت 
های نجومی که از ِقبل کار آحاد جامعه به دست آمده است، زمینه 
عملی قرنتین را مهیا مناید. ولی از آن جا که انسان در محور توجه 
رس مایه داری نبوده بلکه بعنوان ابزاری برای کسب ثروت استفاده 
می شوند، به قیمت زندگی انسان ها تالش منودند چرخ های 
اقتصادی از گردش باز نیفتد. بخشی عظیمی از مردم در جهان حتا 
قبل از پاندمی کرنا عمال تجربه کرده اند که رسمایه داری یک نظام 
انسانی نیست. ولی آنچه به حیات این نظام شدیدآ ضد انسانی 
امکان بقا میدهد، عدام موضع گیری منسجم توده های مترضر در 
برابر این نظام است. اگر ذهنیت مردم در درک توانایی شان برای 
بر اندازی این نظام آماده گردد، رشایط بر اندازی آن آماده است.
طبقه ی  برای  را  پیامی  چه  اعراض:  
دارید؟ کارگری  و  مرتقی  نیروهای   و  کارگر 
یونس سلطانی : پیام من برای طبقه کارگر و نیرو های مرتقی 
این است که ایجاد یک جامعه انسانی که در آن انسانیت به انسان 
برگردد، انگیزه کسب سود زندگی و امنیت را از انسانها نگیرد، فقر و 
تحقیر انسانها در آن جایی نداشته باشد، فقط با تحقق شعار کارگران 
جهان متحد شوید ، میر است. این اتحاد با ارتقا آگاهی طبقاتی 
و تبدیل شدن آنها از یک طبقه ای در خود به یک طبقه ای برای 
خود و متشکل شدن در حزب خود شان ممکن میگردد. بر این 
اساس ایجاد حزب طبقه کارگر که از هامن ابتدا کسب قدرت 
سیاسی هدفش باشد، وظیفه تعطیل نا پذیر نیرو های انقالبی است.

نظام
است افغانستاندر اقتصادی

رسمایه
داری

اشاره: برای بلند رفنت آگاهی طبقاتی در میان کارگران و احیای گفتامن سوسیالیستی در افغانستان، نیاز به بحث تیوریک و تحلیل رشایط  جامعه است. ماهنامه ی اعراض به این منظور با شامری از فعاالن کارگری و سوسیالیستی پرسش هایی از 
پیش طرح شده را در میان گذاشت و خوشبخانه از جانب آن ها استقبال شد. برای شفافیت، امانت داری، هر گفت وگو، با هامن شیوه نگارش  خود رفقا آورده شده، اعراض منت گفت وگو را ویرایش نکرده است.

بگیرند. نظر  در  را  ما  هدف  پرسش ها ،  بودن  تکراری  از  و  بخوانند  را  پاسخ ها  دقت،  با  خوانندگان  شود.  آسان  نتیجه گیری  که  گرفتیم  نظر  در  دلیلی  به  را  این  است،  یکسان  پرسش ها 

 این گفت وگوها، اولین گفت وگوی غیرحضوری ما با فعاالن و صاحب نظران سوسیالیستی است. امیدواریم خوانندگان و صاحب نظران دیگری نیز دیدگاه ، تحلیل و نقد شان را پیرامون این گفت وگوها با ما رشیک بسازند.
بصیر زیار مدیر مسئوول فصلنامه ی کمون، طارق پیکار فعال سیاسی برای نوسازی جنبش چپ، فهیم آزاد و یونس سلطانی از سازمان سوسیالیست های کارگری نظریات شان را با ما رشیک کردند و از آن ها صمیامنه سپاس گزاری می کنیم. 

یونس سلطانی
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  فصل بهار است، فصلی که کارگران به دنبال کار اند تا برای اهل 
و عیال شان خوراک و پوشاک مهیا کنند و چند صباحی چشمان 
آن ها را از تماشای آدم های عیاش، پالوده، گل های رنگارنگ و 
فضای غبارآلود شهرکابل محروم نکنند. دختری یک پدر و مادر 
علیل دارد و یک خواهر و برادر قد و نیم قد. این دختر فوزیه فرزند 
بزرگ خانواده است و به زعم خویش و بر اساس آیین و فرهنگ 
جامعه، وی نان آور خانه است. فوزیه همیشه مصروف قالین بافی 
است، به تنهایی. خواهر و برادرش توان کار در قالین را ندارد و 
حتا از توان المک زدن قالین عاجز است و چه رسد به شانه زدن. 
فوزیه در خانه قالین های دو متره را کار می کند و دقیق و ظریف. 
اما پول کرایه ی قالین، ظرفیت پراخت مصارف خانواده، دواهای 
پدر و مادر و کرایه ی خانه را ندارد. فوزیه با خود در کلنجار است 
که چه باید کرد؟ چه تصمیم باید گرفت تا از این وضعیت فقر 

زده گی و بیچاره گی خالصی یابد؟ 
شب خمیر می کند و صبح وقت خمیر را بر دوش می کشد به 
نانوایی زنانه می رود. به تنور خانه خمیر را می گذارد و متوجه 
می شود که قصه گرم است و غیبت چاالن. فوزیه باسنش را 
باالی یک چوب چهار تراش می ماند و به قصه ای خانم ها عاشقانه 
گوش می دهد. زنان از شوهران، دختران و بچه های شان  چهچه 
می کنند. یکی دخترش را چنان توصیف می کند که گویی فرشته 
همان است و دیگری شوهرش را یار و همدم آقای محقق معرفی 
می کند. همین طور قصه گرم است و دختر عاشقانه، زنان را به 
نظاره می گیرد. یکی از زنان که خیلی پف و پتاق می کرد که 
بچه ام در دفتر محقق کار می کند و هر شب با موترهای مختلف 
به خانه می آید، به دختر گفت: دختر! تو چرا اینقدر ساکت و آرام 
نشسته ای؟ چرا گپ نمی زنی؟ در کدام کوچه می نشینی؟ پدرت 
چه کار می کند؟ دختر را سوال بار کرده بود و دختر حیران مانده 
بود که جواب کدام سوالش را بدهد. دختر که آکنده از غم و 
اندوه بود و لب تر کرد و گفت: پدرم بیکار است. همین را گفت 
و سکوت کرد. زن، به وقاحت خنده ی سخره آمیز حواله دختر 
کرد. لحظه ی  فضای تنورخانه سوت و کور شد و تنها صدای 
تنفس و پوخ پوخ نانوا و صدای چلپ چلپ نان که به روی تنور 
قرار می گرفت، دیگر صدای در میان نبود. به نظر می رسید که 
بیشتر زنان، از وضعیت زندگی فوزیه آگاهی داشته و تنها کسی 
که خبر نداشته همان زنی بود که الف می زد. زن الفی از تنور 
خانه بیرون شد. فوزیه مغموم و افسرده است. گویا خنده ی زن 

بر اندام فوزیه سایه افگنده است. دو باره 
قصه آغاز شد و زنی در کنار فوزیه می آید و 
جویای احوال پدر و مادر علیلش می شود و 
فوزیه ابراز سالمتی می کند و قفل دل شان 
را می شکند و از مشکالت که سر راهش 
است قصه می کند. زن، بعد از دلداری، 
می گوید؛ دخترم من در یک گلخانه کار 
می کنم و ماه شش هزار افغانی می دهد و 
در پهلوی شش هزار افغانی بادرنگ، پالک، 
بادنجان و... به خانه می آورم. اگر دلت است 
به صاحب گلخانه بگویم که شما را هم 
بیاورم. فوزیه گیج مانده بود که چه بگوید 
و اگر صبح وقت بیرون برود و شام برگردد، 
کی برای پدر، مادر و خواهر و برادر قد و 
نیم قدش نان تهیه کنند؟ فوزیه با دنیای 
ناامیدی گفت؟ خاله جان! فکر نکنم که 
رفته بتوانم چون مادر و پدرم مریض است 
و نمی توانم آن ها را تنها به خانه رها کنم. 

فوزیه به خانه آمد، در واقع گیج و مبهوت 
بود. ده روز بعد باید کرایه ی خانه را پرداخت 
می کرد و در غیر آن صورت صاحب خانه 
به هشدارش عمل می کرد و از خانه بیرون 
می کرد. فوزیه در کنار بستر مادر و پدرش 
آمد و می گوید که من قصد دارم به گلخانه 
بروم و کرایه ی قالین دو متره نمی تواند 
کفاف  را  مصارف  دیگر  و  خانه  کرایه ی 
کند. پدر و مادرش مخالفت نمی کنند 
و در حق شان دعا می کند. نان چاشت 
پدر، مادر، خواهر و برادرش  را شب پخته 
یاد می دهد که  به خواهرش  می کند و 

چاشت چطوری گرم کند. 
به  اما  دارد  عمر  سال   36 تقریباً  خاله 
رویت چهره زن جوان به نظر می رسد. 
صبح وقت با خاله به گلخانه می رود. زنان 
مصروف کار در گلخانه هستند و گلخانه 
به شدت گرم است و انواع از سبزی جات 

فضای گلخانه را قشنگ و زیبا کرده است. زنان دسته دسته در 
گوشه و کنار گلخانه مصروف کار هستند. دسته ی مصروف کندن 
بادرنگ است و دسته ی هم در فاصله سازی گل های پیاز و سیر. 
زنان مقنعه بر سر می کنند و دامن های شان را داخل شلوارشان. 
زنان صادقانه کار می کنند اما هر از گاهی در وقت کار، دوتایی 
به قصه های زنانه نیز مصروف می شوند. گاهی از شوهر فالنی 
حرف می زند و گاهی از دختر و بچه ی فالنی. هر از گاهی حاجی 
یعقوب متوجه ی قصه ی خانم ها می شود و با صدای خشن فریاد 
می کشد و زنان را فحش و دشنان می دهد. گاهی زنان را با القاب 
ظاهرشان صدا می زنند. مثال اگر زنی فربه است او را کندو صدا 
می زند و اگر زنی شجاع است او را شورنداز و شیطان صدا می زند. 
زنی نیست که در گلخانه لقب نداشته باشد. یکی لقب خوب و 
دیگر لقب سماجت و زشت. حاجی یعقوب صاحب گلخانه است 
و یک مرد بورژوا و سرمایه دار. خودش همیشه چهچه و فخر 

می فروشد که شما زن ها به اندازه ی منی پیر مرد کار نمی توانید 
و حیف که شوهران تان با همچون شما می خوابند. عده ی زنان 
گاهی حاجی را به مالمت می گیرد و حاجی را از چنین حرف ها 
قدغن می کند؛ اما حرف های زنان به حاجی کارکرد نداشت. اما 
عده ی از زنان حرف های حاجی را شوخی می پنداشت و باور 

داشت که حاجی می خواهد خنده بر لبان مان جاری سازد. 
خاله؛ فوزیه را به نزد حاجی یعقوب می برد و اصرار می کند که 
فوزیه در خانه کارگر ندارد و حتمن استخدام کند. حاجی، فوزیه 
را استخدام می کند و فوزیه هر صبح به گلخانه می آید و شام 
به خانه بر می گردد. فوزیه روزبه ورز با زنان و دختران گلخانه 
معرفت پیدا می کند و به نتیجه می رسد که هیچ یک از این 
زن ها و دخترها، بدون مشکل نیست. یکی شوهرش معتاد 
است و یکی پدرش. یکی شوهرش در اردوی ملی یا انتحاری 
شده. چند زن ادعا دارد که به فضل خدا نیازمند کسی نیستیم 
و بچه ها و شوهران مان شغل دارند ولی از نشستن در خانه 
خسته می شویم و برای تفریح به گلخانه می آییم. حاال کذب و 
صدق حرف های شان معلوم نیست. فوزیه در واقع نه برای تفریح 
می رفت و نه برای خوشگذرانی، بلکه به خاطر تأمین خارج و 
مخارج خانواده اش می رفت و صادقانه کار می کرد. حاجی یعقوب، 
فوزیه را زیر نظر داشت متوجه شده بود که صادقانه کار می کند 
و یک دختر صاف و ساده است. مثل دیگر زنان و دختران وز وز، 
ویر، ویر نمی کند و آرام در کارهایش مصروف هستند. حاجی 
یعقوب، فوزیه را متفاوت با دیگر دختران، می بیند و می خواهد 
بداند که چرا این قدر مغموم است همیشه خود را درگوشه ی 
گلخانه می گیرد و به غیبت و »قحقح« زنان کاری ندارد. فوزیه 
کار می کرد و خیالش از تأمین خارج  و مخارج خانواده ش راحت 
شده بود چون کرایه ی یک ماهه اش نیازهای یک خانواده ی فقیر 
را تأمین می کرد و فکر می کرد حقوق ماه پیش رو را بگیرد و پدر 

و مادرش را به شفاخانه ببرند. 
حاجی یعقوب با صدای بلند زنان را به نان خوردن دعوت کرد و آن 
روز خود حاجی یعقوب در کنار فوزیه نشست و گفت: من امروز 
در پهلوی دختر نازدانه و دردانه ی خود می نیشینم. می خواهم با 
دختر گلم نان بخورم. فوزیه لباس های ژنده گونه بر تن می کرد 
و هیچ گاه لباس شنگول و تحریک کننده بر تن نمی کرد و به 
همین خاطر از دور زیاد جذاب به نظر نمی رسید. در واقع یک 
دختر بی عرضه و احمق به نظر می رسید. در صورتی که فوزیه 

دختر خوش سیما و محجوب به تمام معنا بود. چشمان خمار 
و مست کننده داشت. از لبانش طلسم می بارید و گونه هایش 
شاهد انشعاب نور سپید بود. برجستگی سینه های انارگونه اش 
از نزدیک نمایان بود. حتا پستان هایش در زیر پیراهن در مغایر 
با دیگر دختران و زنان قرار داشت. چنان پستان خرمن گونه 
داشت، هر مردی که در کنارش می نشست، مسخ او می شد. 
حاجی یعقوب در اول، فوزیه را دخترش خطاب کرد و بعد از غذا 
نظرش تغییر کرده بود و مست و خمار شده بود. نمی دانم، حاجی 
یعقوب آن روز چطور نان خورده بود. اما خیس خشتک در کار 
بود. دین داری و عابدی حاجی یعقوب، سر زبان های زنان کارگر 
گلخانه بودند و حاجی را مرد با خدا و با ایمان می پنداشت. همه 
زنان سرکارهای شان رفتند و حاجی آن روز نماز نمی خواند و به 
زیبایی و برجستگی های فوزیه فکر می کند. شاید هم نمی توانست 
که نماز بخواند چون فوزیه در فقدانش جای گرفته بود و عقل و 

هوشش را مسخ کرده بود. حاجی یعقوب دیگر فرمان و بِریک 
]تُرمز[ نداشت و حاجی بدون بِریک راه می رفت. کم تر به سراغ 
زنان کارگر می آمد و دیگر آن غرش ها و کنش و واکنش های 
دیکتاتورگونه در میان نبود. زنان هم در حیرت بودند که حاجی 
را چه شده؟ هر از گاهی در مزرعه می آمد و مستقیم به نزد فوزیه 
می رفت و نظاره گر او بود. حاجی فکر می کرد که چطور فوزیه را 
به دام هوس و خواهشات نفسانی اش بکشاند و دمی با او بخوابد. 
یا هم به شکل قانونی ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد. گاهی 
پیر مرد به تنهایی می نشست و فکرهای عجیب می کرد  که اگر 
فوزیه مرا قبول کند، گل های گل خانه را سنگ فرش قدم های شان 

کنم و موترهای ُمدل باال را گل پوش. 
حاجی دست به کار می شود و به زنان احوال می دهد که بعد از 
ظهر حقوق یک ماهه ی شان را بگیرند. زنان یکی یکی می رود 
حقوق شان را می گیرد و بر می گردد و تا این که نوبت به فوزیه 
می رسد. فوزیه داخل می رود و خوش است که حاجی مرا دختر 
خوانده است. حاجی از فقیر بودن فوزیه آگاهی پیدا کرده بود. این 
بار ده هزار افغانی داد که پدر و مادرش را به شفاخانه ببرند. فوزیه 
از یک طرف به دلش خوش است؛ اما به رسم انسانیت و تعارف، 
پول اضافی را رد می کند و حاجی با لحن آرام می گوید، به گلخانه 
کار می کنی فعلن پدر و مادرت را تداوی کن و من از حقوق ماه 
بعدی ات کسر می کنم. خالصه چند روزی می گذرد و فوزیه پدر 
و مادرش را به شفاخانه می برد و چشم مادرش پرده آورده و باید 
یک ماه بعد عمل شود. اما پدرش را دوا می دهد و توصیه می کند 
بعد از استفاده  ی کامل دوا، دو باره بیاید تا تشخیص شود. یک 
روز، نزدیک چاشت است و همه زنان مصروف کار. حاجی نزد 
فوزیه می آید و از فوزیه خواهش می کند که به جای کار کردن 
در مزرعه، اتاقش را جاروب بزند و جای نمازی اش را آماده کند 
و برای حاجی نان پخته کند. اما فوزیه دلش نیست و می خواهد 
در مزرعه کار کند. اما همه، وی را به مالمت می گیرد و یک 
دختر متکبر می خواند و می گوید؛ ای کاش! حاجی با ایمان و با 
خدا، از یکی از ما، چنین خواهشی کند و ما مالق زده خدمت 
حاجی را می کنیم. فوزیه قبول می کند و هر روز اتاق حاجی را 
منظم می کند و برای حاجی غذا پخته می کند؛ اما می بیند که 
آن طوری که زنان حاجی را دین دار فکر می کند، نیست. نقاب 
پرهیزگاری به صورتش زده از آن برای فریب دیگران استفاده 
می کند. حاجی یعقوب یک روز به خود جرأت می دهد و از 

فوزیه خواستگاری می کند اما فوزیه به تندی رد می کند و حاجی 
را به باد پند و نصیحت می گیرد که من جای دخترت هستم و 
چطور به خودت جرأت چنین عمل را می دهی. اما برای حاجی 
این حرف ها معنا نداشت و فقط به هوسش فکر می کرد. فوزیه 
بعد از آن روز به گلخان نرفت. اما حاجی آن خاله را که آورده 
بود، واسطه قرار داد و دو باره فوزیه را به گلخانه برگرداند. خاله هر 
روز می گفت: او دختر، حاجی خیر تو را می خواهد، همرای شان 
ازدواج کن. اگر به فکر خود نیستی به پدر ومادرت فکر کن. 
حاجی همرایت کمک می شود تا پدر و مادرت سالمتی اش را 
دو باره به دست بیاورند. فوزیه ترس از حرف های خویش و قوم 
و خانواده ی حاجی داشت. خاله می گفت: پنهانی با حاجی نکاح 
کن و هیچ کسی خبر نمی شود. اما فوزیه قبول نکرد. خاله نزد 
حاجی رفت و جواب منفی فوزیه را ابراز کرد. حاجی خشم گین 

شد و دنبال رام کردن فوزیه برآمد.

حاجی این بار یک نقشه ای عجیب طرح می کند. یک روز آفتاب 
سوزان فضای گلخانه را آتشین کرده و بعد از ظهر آن روز فوزیه را 
از مزرعه به اتاقش می خواهد؛ اما فوزیه، با هراس و بدن مرتعش به 
اتاق حاجی می آید و به محض وارد شدن به اتاق به خاله دستور 
می دهد که زنان را به بهانه ی گرمی هوا رخصت کنند. به دستور 
حاجی یعقوب، دروازه از بیرون قفل می شود. عقل حاجی یعقوب 
بر باد رفته و می خواهد گورستان کند. فوزیه می بیند که چشمان 
حاجی قرمز شده و قصد یک کار زشت را دارد. فوزیه می گوید: 
حاجی کاکای به من کار داشتی؟ حاجی یعقوب: دختر زیاد عذر 
و زاری کردم و قبول نکردی و حال کاری می کنم که خودت از 
من خواستگاری کنی. فوزیه التماس می کرد که حاجی کاکای به 
من دست نزن و من جای دخترت هستم و به دخترت فکر کن. 
من پدر و مادری مریض دارم و اگر آن ها بدانند، سکته ی قلبی 
می کنند. اما التماس و فریاد فوزیه برای حاجی بی تأثیر بود. نیم 
ساعت زحمت کشید که باالی فوزیه تجاوز کند اما نتوانست و 
فوزیه با آخرین توانش مبارزه می کرد تا شلوارش را پایین نتواند 
و از طرفِی همه مفری گاه ها به روی فوزیه بسته شده بود، بازهم 
تقال می کرد. در جریان درگیری فیزیکی حاجی و فوزیه، حاجی 
با مشت حیوانی اش شقیقه ی فوزیه را نشانه گرفت. با یک ضربه 
فوزیه به زمین هموار و بی هوش شد. حاجی مثل حیوان باالی 
بدن بی تحرک فوزیه افتاد و آلت حیوانی اش را خونی کرد و 
کثافت پیلش را در واژن فوزیه خالی. و خودش را با پشت ولو داد. 
فوزیه به هوش آمد و دید که حاجی حیوان بودنش را ثابت کرده 
و هق هق گریه می کند. فوزیه به خانه می آید و آن شب پلک به 
پلک نمی چسبد و از آینده اش نگران  است. ناچار به حاجی تن 
می دهد و به شکل قانونی به عقد حاجی در می آید. کم کم برای 
زنان هم ثابت شد که حاجی فوزیه را گرفته و اما کسی جرئت 
نداشت که به خانواده ی حاجی بگوید. ماه ها گذشت و زن حاجی 
یعقوب خبر شد و کسی نمی دانست که چه کسی با زنش گفته؟ 
یک روز زن حاجی با دخترانش به گلخانه آمدند و فوزیه را در 
پیش روی حاجی و زنان کارگر مورد لت و کوب قرار دادند و 
حرف های زشت و توهین آمیز نثار فوزیه کردند و گفتند که به 
مال و منال ما چشم دوخته و می خواهد از گرسنگی و گدایی 
رهایی یابد؛ اما کور خوانده با زور از حاجی طالقش را می گیرم. 
اما حاجی سوت و کور است و هیچ حرف ندارد که بگوید. بعد از 
رفتن زن و دختران حاجی، زنان کارگر در پهلوی فوزیه می آیند 
و هر کدام شان مالمت می کند و 
می گویند؛ او دختر شرم نشدی 
که با یک پیره مرد....، فوزیه ناچار 
قصه  زنان  به  را  ماجرا  می شود 
باور  زنان  بیشتری  و  می کند 
برای  حاجی  چون  نمی کنند؛ 
زنان قداست داشت. حاجی ناچار 
می شود، برای فوزیه و خانواده اش 
یک حویلی می گیرد و فوزیه دیگر 
به گلخانه نمی رود و باردار می شود 
و ماجرا را به شکل دروغ به مادر و 
پدر علیلش بازگو می کند و اظهار 
زیاد  به من  می کند که حاجی 
کمک کرد و من مدیون حاجی 
بودم که از ایشان پرستاری کنم. 

فوزیه، یک پسر به دنیا می آورد 
و حاجی غمگین است و فوزیه 
سعی می کند با حاجی کنار بیاید. 
حاجی به خانواده اش گفته بود 
که من آن زن را طالق دادم اما 
این دروغش عمر طالنی نداشت 
و خانواده اش باالیش فشار آورد 
که یا آن زنکه بی همه چیز یا ما 
اعضای فامیلت. یکی را انتخاب 
کن. حاجی با یک حرکت حیوان 
خانواده ی  یک  زندگی  صفتش 
طبقه ی کارگر را به خاک ذلت 
نشانده بود واندوه و غم را نثارشان. 
که  است  کارگر  فوزیه ی  این 
قربانی عیاشی و بی شرفی حاجی 
سرمایه دار می شود. حاجی یعقوب، 
فوزیه ی بیچاره را طالق می دهد و 
از  می شود  ماه  سه  که  کودک 
پستان مادرش شیر می مکد او را 
از مادرش جدا می کند. فوزیه در 
میان آتش و آب غلتک می خورد 
و  مادر مریض  و  پدر  اشک سیل آسا جاری می کند. حاال  و 
رنجورش، فوزیه را دلداری می دهند. فوزیه اشتباهی نکرده بود 
که خودش را سرزنش می کرد، بلکه او قربانی سرمایه دار شده 
بود. زن حاجی یعقوب در گلخانه در محضر همه ی زنان کارگران 
گلخانه گفته بود؛ کدام قانون می پذیرد که یک انسان با خر ازدواج 
کند. همه ی زنان کارگر ناخن جویده بودند چون زن حاجی، 
کارگران را خر گفته بود و سرمایه داران را انسان. حرف های زن 
حاجی، در گوش و مغز فوزیه بلند گو شده بود و هر لحظه او را 
به پتیاره می گرفت. به قول مارکس، سرمایه داران دشمن انسانیت 
است. حاجی و خانواده ای حاجی یگانه دشمن انسانیت است که 
نمی شود در هیچ دادگاهی پرونده اش را بررسی کرد. فوزیه قربانی 

سرمایه دار شد. 

شبح شوم سرمایه دار
داستان کوتاه

امان شادکام



ماهنامه
                                                                                                                            

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : جواد طیب
زیر نظر شورای نویسندگان
برگ آرا: سیف الله فیروزی

تیراژ: 1500
مراکز توزیع:
- شهر کتاب

- دفرت انجمن تحقیقات علوم اجتامعی
- غرفه های روزنامه فروشی در کابل و والیات

شامره متاس: 0780999030  

Eteraz Monthly May2020                                                                                                                                                                                                                         1399 سال اول  *  شامره پنجم *  ثور

اعرتاض تنها مطالبی که رصفآ به این نرشیه ارسال شده باشد
چاپ می کند.

استفاده از نوشته های اعرتاض با ذکر منبع آزاد است.
مسوولیت مقاله های اعرتاض با نویسندگان و مرتجامن است.

آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شامره
بعدی بیست و پنجم جون است.

اعرتاض در افغانستان و خارج مشرتک می پذیرید:

متاس باما: ۰۰۹۳۷۰۸۴۷۴۲۰۰
آدرس برقی:      

ي  کارګران او زیارایستونکي د پانګوالي نظام د روغتیا�ي
ي
او اقتصادي کړکېچونو قربا�ن

نارص لویاند 

د کرونـا ویـروس ټولـه نـړۍ پـه زنـدان بدلـه کـړې او پـه 
دې منـځ کـې پانګـوايل رژیمونـه او پـه همـدې توګه په 
اصطـالح نړيـوال پانګـوال نظـم لـه بیسـاري ماتـې رسه 
مخامخ دی. په سـلهاو ملیونه کارګران بیکاره شـوی او په 
ملیونونـو کمپنـی تـړل شـوی دي. تر اوسـه پـوری د نړۍ 
کچـه له دریـو ملیونو ډیر خلـک په کرونـا ویروس ککړ 

او لـه دوه سـوه زرو پورتـه مـړه شـوی دي.
ټـول دولتونـه او پیـاوړي اقتصـادي قدرتونـه د روغتیایي 
توکو، درملو او روغتونونو نشـتوايل څخه رس ټکوي. حتا 
د امریـکا په شـان بـډای هیواد د ماسـکونو، دستکشـو او 
وینټالټـر کمښـت رسه الس او ګریـوان دی. په ټولو لویو 
او سـرتو امپریالیسـتی هیوادونـو کـې بیړنی حالـت اعالم 
شـوی او د کړکېچ څپه د دوی له واکه وتلې ده. ناروغانو 
تـه سپارښـتنه کـوي چې کور کـې پاتې يش، پرتـه له دې 
چـې مناسـب خـواړه او د درملنې توکي ولـري. په ایټالیا، 
هسـپانیا او امریـکا کې زیاتـره بیړين ناروغان د  بسـرتونو 
د کمبـود لـه کبلـه د روغتونونـو پـه دهلیزونـو او پارکونـو 
کې سـاتل کېدل او د مصنوعي تنفس ورکولو ماشـینونو 
د کمښـت ال املـه ډاکټرانـو پریکـړه کولـه چـې څـوک 

وژغـوري او څـوک پریـږدي چـې مړ يش!   
نـه یوازې دا چې د نړۍ خلـک د کرونا ویروس مرض او 
د روغتیایـي خدمتونـو او درملـو له نشـتون څخه کړیږي 
بلکـې لـوږه  او فقـر هغه مسـتقیم او بیړين ګواښـونه دي 
چـې د کارګـر طبقه او د ټولنـې نور بیوزيل وګـړي یې له 

حتمـي مرګ رسه مخامخ کـړي دي. 
په افغانسـتان ۶۰ سـلنې څخه زیات خلک د فقر کرښـې 
النـدې دي او د هیـواد نیامیـي نفـوس چـې د کار کولـو 
وړتیـا لري، بیکاره اوسـیږي. د هرو لسـو ماشـومانو څخه 
شـپږ تنـه یـې پـه هراړخیـز فقـر کـې ډوب دي. د جګړو 
لـه السـه کډوالـۍ او بیځایـه کېـدل، قیمتي او فسـاد هغه 
نـور نـاوړه الملونـه دي چـې د خلکـو کړاوونـه الپسـې 
ترینـګيل کـوي. ډیری کورنـۍ د ورځې په یـو ډالر ژوند 
کـوي او د کورنیـو غړي په خوارځواکۍ باندې اخته دي. 
نـو په داسـې یو هیـواد کې حکومـت د کرونا ویـروس د 
خپریـدو د مخنیـوي لپـاره لـه خلکـو څخه غـواړي چې 
پـه خپلـو کورونـو کې پـايت يش، خو لـه اړینـو او بیوزلو 

کورنیـو رسه د مرسـتې هیـڅ ډول پـالن او توان نـه لري. د 
سـلهاو ملیونـو ډالرو نړیوالو مرسـتو څخه، دولـت یوازې 
پـه کابـل کـې زر تنو بیوزولـو کورنیـو ته څلـور نیم کیلو 
غنم وویشـل شـول! که څه هم د کرونا ویـروس ناروغانو 
تـه ځینـې روغتونونـه او ودانۍ ځانګړي شـوې، خو هلته 
نـه درمـل شـته، نـه ډاکټـر او نـه نـور اړیـن مـواد. د ټـول 
افغانسـتان پـه کچـه دوه یـا دریـو ځایونـو کـې د کرونـا 
ویـروس مـرض د تشـخیص معاینـات تـررسه کېـږي او 
پایلـې هم ډیرې ناوخته څرګندیـږي. د حکومت د ناوړه 
مدیریـت، فسـاد او کمزورتیـا لکبله نـه یـوازې دا چې په 
لسـګونو ناروغان مړه شـول بلکې ډیر ډاکټران او صحي 
خدمـايت پرسـونل هـم د الزمـو حفاظتـي تجهیزاتـو د 
نشـتون پـه خاطـر پـه ویـروس اخته او خپـل ژونـد یې له 

السـه ورکړ.    
د افغانسـتان دولـت هـم لکـه د نـورو پانګوالـو هیوادونو 
پـه شـان خلکـو تـه د درواغـو ژمنـې او غلـط راپورونـه 
ورکـوي او د خلکـو ژونـد ژغـورل ورتـه پـه هیـڅ ډول 
لومړیتـوب نـه لـري. که لـه یوې خـوا حکومت له وسـله 
والـو مخالفینـو رسه پـه جګـړه کـې ښـکیل دی، لـه بلـې 
خوا د سـیايس سـیاالنو رسه د ولسـمرشیزو ټاکنو کړکېچ 
ال تراوسـه الینحـل پاتـې دی . د ارشف غنـي او عبداللـه 
عبداللـه ټیمونـو، د سـیايس قـدرت د ویـش پـه رس یو له 
بـل رسه ښـکر پـه ښـکر دي او هیـواد یـې لـه سـیايس او 

نظامـي بحـران رسه مخامـخ کړیـدی.  
د افغانسـتان پـه شـمول د نـړۍ پـه کچـه پـه ملیاردونـو 
خلـک په قرنطیـن کې لـوږه او نور اقتصـادي، روغتیایي 
او صحـي کړاوونه زغمي، په ملیونـو نور په خپلو کورونو 
یـا روغتونونـو کې د کویډ ۱۹ مرض پـه لومه کې د مرګ 
او ژونـد مقابلـه کـوی، خو د پانګـوايل رژیمونـو واکمن 
او سـرت بانکونه په ټولې بیوجدانۍ رسه د خپلو بزنسـونو، 
دولتونو او د پانګوالۍ غیر انسـاين سیسـتم د خوندیتوب 
په غم کې دي. د سـود او پانګوايل سیسـتم د پلویانو درد 
د انسـانانو مړینـه او عذاب نه، بلکـې د هغوی لومړیتوب 
د همـدې ناکامو او وینه څښـونکو دولتونو سـاتنه ده. که 
څـه هـم دا د هیښـتیا خـربه نـه ده، ځکـه چـې پانګـوايل 
دولتونه د کارګرې طبقې او نورو زیارکښـانو اسـتازیتوب 

نـه، بلکـې د یو کوچني اقلیت منایندګي کـوي او د هغوی 
پـه چوپړ کـې دي. 

سـود او رسمایـه او خصـويص مالکیـت د رسمایـه داري 
نظامونـو اصـل دی. دلتـه د انسـان هوسـاینه او ژوند مطرح 
نـه دی. هغـوی تـه د انسـان ژونـد هومـره ارزښـت لـري، 
څومـره چـې کـوالی يش دوی ته اضايف ارزښـت او سـود 
تولیـد کـړي. په  رسمایـه داري نظامونو کې د کارګر انسـان 
حیثیـت د یـو ماشـین ارزښـت نـه هـم ټیـټ ګڼـل کېـږي. 
تـر کومـه چـې یـو کارګـر تـه هغـوی اړتیـا لـري، د ډیر کم 
معـاش پـه بدل کې سـايت، خو کله چـې د دوی اړتیـا پوره 
يش نـو پرتـه لـه دې چې اندیښـنه ولـري، کارګر تـه ځواب 
ورکـوي او هغـه د بیـکارۍ، فقـر او لوږې لـه تور برخلیک 

رسه مخامـخ کوي.
د کرونـا کړکېـچ پـه ترڅ کې دا یـوازې کارګـران او د ټولنې 
بیوزلـه قرشونـه دی چـې پـه لومـړی کرښـه کې د مـرګ او 
زیـان له ګواښـونو رسه مخ دي. ځینـې خصويص رشکتونه 
خپـل کارګـران او مامورین پرته د هغـوی له قانوين حقوقو 
څخه له کاره شـړي او روغتیایي بیمـې یې ملنځه وړي. اما 
د خوراکـي او نـورو اړینـو توکو تولیدونکـو کمپنیو مرشان 
او د روغتیایـي بخـش مسـوولین په داسـې حـال کې خپل 
کارګـران او پرسـونل پرتـه لـه اړینـو تجهیزاتـو او اضـايف 
امتیازاتـو د کرونـا وژونکـې ناروغـۍ رسه د مقابلـې ډګر ته 
لیـږي چـې په خپله په خپلو لوکسـو ماڼیګانـو کې له خپلو 
کورنیـو رسه یـو ځای د زرګونو نعمتونو او سـهولتونو څخه 
خونـد اخـيل: ډول ډول خوراکونه او څښـاکونه، شـخيص 
الوتکـې، شـخيص او دولتـي امنیتـي کارمنـدان، شـخيص 
خدمتـکاران، مجهـز روغتونونه، ډاکټـران، درمل او داسـې 

نـور دوی ته چمتـو دي.
د کرونا د ناورین مسـوول په خپله همدا پانګوال سیسـتم او 
ددې رهـربان دی چـې د خپلو ګټو او سـود لپاره د برشیت 
پـه برخلیـک باندې لوبـې کوي او د ځمکې ایکو سیسـتم 
یـې ویجـاړ کـړی او د ژونـد چاپیریـال یـې پـه بشـپړ ډول 

ککړ کـړی دی.
پـه ۲۰۱۹ کال کـې د ترامـپ حکومـت "د طبیعي ښـکالو 
د سـاتنې لپـاره د همـکارۍ شـبکه" ملنځـه ویـوړه چـې له 
۲۲ څیړنیـزو مرکزونـو څخه جوړه شـوې وه. په امریکا کې 

ماهنامه

هـره ثانیـه کې د فوټبال لوبغايل مسـاحت پـه اندازه طبیعت 
ویجاړېـږی، امـا پـه برازیـل کـې هـره ورځ د ۲۶ کیلومـرتو 
مربـع پـه انـدازه ځنګلونـه سـوزول کېـږي او ملنځـه ځـي. 
همـدا شـان د ګلخانـه ایـزو غازونـو د تولیـد په پایلـه کې د 
ځمکـې کـره توده شـوی او د شـاملې قطب کنګلونـه اوبه 
کېـږي. د چاپیریـال ککړتیـا او د شـین طبیعـت ویجاړتیـا 
د ځمکـې پـه مـخ یـو ملیـون ډولونـه ژوي د ملنځـه تللـو 
لـه ګـواښ رسه مـخ کـړي دي. یـو ملیـون ډولونـو ژوي پـه 
خپلـو منځونو کـې د اړیکو ټینګولو له کبله د پاکـو اوبو او 
ګټـورې خـاورې د جوړولـو او له هـوا څخـه د کاربن ډای 
اوکسـایډ د چاڼولـو المـل ګرځي. یعنـې ددې ژویو ملنځه 
تلـل، د ځمکـې طبیعې ایکو سیسـتم زیامننـوي او په پایله 
کـې د دې سـبب کېـږی چـې  د ځمکـې پر مـخ ډول ډول 

ناروغـۍ او ویروسـونه را پیـدا يش.
لـه بـل لـوري د کېمیـاوي، بیولوژیکـي او اټومـي وسـلو 
جـوړول نـه یـوازې د انسـانانو د خونديتـوب او رفـاه لپـاره 
ګټـه نه لـري، بلکې اسـتعاملول یې کـوالی يش د انسـانانو 
او ژویـو لپـاره لنډمهالـې او اوږدمهالـې نـاوړې او مهلکـې 
پایلـې ولـري. رسه له دې، هغه بې شـمیره پیسـې او بودیجه 
چـې بایـد د انسـانانو د روغتیـا، ښـوونې او بیوزلـۍ ملنځـه 
وړلـو پـه الر کې ولګـول يش، د پانګوالی نظـام رهربان یې 
د خپلـو خصـويص ګټو خونـدي کولو لپـاره پـه نظامي او 
امنیتي سـکتور کې لګوي. د بیلګې پـه ډول: په ۲۰۱۸ کال 
کـې د نـړۍ د سـرتو هیوادونـو نظامـي بودیجه یو اعشـاریه 
اتـه  تریلیـون ډالـره وه چـې ددې پیسـو یـوازې لـس سـلنه 
یعنـې ۱۸۲۲ بلیـون ډالره کـوالی يش تـر ۲۰۳۰ کال پورې 
لـه نـړۍ څخـه د لـوږې او بیوزلـۍ ملنـه ټوله کـړي. د نړۍ 
یـو بلیون ماشـومان له لوږې څخه کړیـږي، ۶۴۰ ملیونه نور 
د اسـتوګنې ځـای نلـري، ۴۰۰ ملیونـه ماشـومان د څښـاک 
پاکـو اوبـو ته الرسسـی نه لـري او ۲۷۰ ملیونه لـه روغتیایي 
خدمتونـو بـې برخـې دي. د نـړۍ د هیوادونـو د وسـلو د 
تولیدولـو د لګښـتونو یـوازې په یـوې سـلنې بودیجې رسه 
کېـدای يش چـې د نـړۍ ټـول ماشـومان ښـوونځی کـې 

شـامل يش. 
پـه نـړۍ کـې د فقـر، لـوږې او کډوالـۍ فاجعـه او هـم د 
روغتیایي او ښـوونیزو سهولتونو نشـتوالی، د پیسو او زیرمو 
د نشـتوايل له امله نه، بلکې د بیعدالتې او ټولنیزې ناانډولتیا 
لکبله دي. د نړۍ د ۷ شـتمنو کسـانو رسمایه د ۴۱ هیوادونو 
چـې ټولټـال ۵۶۷ ملیونـه نفوس لـري، د ناخالـص تولید له 

مجموعـې څخه یې ډیـره ده.
د ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ کالونـو او اوس د کویـډ ۱۹ کړکېچونـو 
پـه ډاګـه کړه چـې پانګوالی سیسـتم، د طبیعـت او برشیت 
دښـمن نظـام دی او نـي کـوالی د اقتصـادي بحرانونـو 
او سـاري ناروغیـو مخـه ډب کـړي. د کاپیټالیسـتي نظـام 
پلویـان او تیوریسـن چې یـو وخت یې کاپیټالیـزم د تاریخ 
پـای ګڼلـو، اوس لـه یـو مبهم حالـت رسه مـخ دي او ددې 
خونـړی او برشیـت ضـد نظـام د ژغورنـې لپاره له مسـجد، 
کلیسـا او منـدر څخـه دعاګانـې غـواړي او خپلـې ناکامـې 
هلـې ځلـې کوي. که چیـرې دا نظام بیا هـم چانس ومومي 
چـی د ملیونونو انسـانانو د مـرګ او اقتصادي ریاضت تپلو 
پـه بیـه ژوندی پاتـې يش، بیا به هـم برشیت ورڅخـه د تیر 
پـه څیـر لـه کړاوونـو او سـتونزو رسه مـخ وي او دغـه شـان 
قتـل عامونـه بـه یـا د عمـدي جګـړو پـه میـدان کـې، یـا د 
اقتصـادی بحرانونـو پـه پایلو کې او یـا د سـاري ناروغیو او 

لوږو پـه ناورینـو کـي تکراریږي.                 
پانګوالـی سیسـتم پـه خپلـه کرونـا ویـروس دی. تـر هغـه 
چـې دا ناانسـاين سیسـتم پـه نـړۍ واکمـن وي، انسـانان به 
همـدا شـان پـه جنګونـو کـې وژل کېږي، لـه لوږې بـه مړه 
کېـږی او لـه ډول ډول ناروغیـو او بیوزلیو به کړیږي. د نړۍ 
د نفـوس مطلـق اکرثیـت کارګـران او نور زیارایسـتوونکي 
جـوړوي چـې د یوې سـلنی اقلیت لخوا د ظلم او اسـتثامر 
النـدې د مډرنـې غالمـۍ ژوند تیـروي. د کویـډ ۱۹ مرض 
او ناوریـن بـه پـای ته ورسـیږي خو د لـوږې او محرومیت، 
او  د جګـړو  نابرابـرۍ،  او  تبعیـض  د  اسـتبداد،  او  فقـر  د 
مهاجـرت مرضونـه بـه ال پاتـې وي. پانګوالـی نظـام ددې 
ټولـو اقتصـادي او ټولنیـزو او روغتیایـې ناورینونو مـور ده. 
مزمـن  پانګـوايل  د  یـوازې  زیارایسـتوونکي  او  کارګـران 
مـرض په وړاندې مبارزې او نسـکورولو رسه کوالی يش د 
نـړۍ ټولو انسـانانو ته یـوه آزاده، سـوکاله او پرمختللی نړی 

ډالـۍ کړي.


