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تالش ها برای پیاده کردن پروژۀ صلح با طالبان 

با تحوالت سریع و غیر مترقبه یی در داخل و 

خارج از افغانستان در جریان است. این در حالی 

است که مردم افغانستان طی این چهار دهه 

 خواستار پایان جنگهای خانمانسوز، برقراری

گی آزاد صلح، تأمین آرامش و داشتن یک زنده

لیونی یو برابر که در آن از فقر ممتد و بیکاری م

خبری نباشد، بوده اند. ولی آنچه که امروز به 

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

دهد حاشیه رانده شده و کسی به آن اهمیت نمی

خواست ها و آرزوهای مردم بال دیده و زحمتکشی 

است که هیچ سهم و نقشی در برپایی و دوام 

صیبت جنگ و پیامدهای ناگوار آن نداشته و م

ندارند. صلح مورد نظر اکثریت مردم هم به لحاظ 

مضمون و هم به لحاظ پیامدهای اجتماعی و 

 سیاسیی که می تواند به بار بیاورد، خیلی متفاوتتر از 
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آن است که بازیگران و نقش آفرینان داخلی 

و خارجی پروژۀ صلح با طالبان آن را مد نظر 

 کنند.رند و دنبال میدا

اصوالً هر جنگی محصول تضاد منافع طرف 

های درگیر جنگ است. طرف های درگیر 

عالوه بر استفاده از نیروی نظامی، نیاز به کسب 

مشروعیت جنگ از جانب مردم را نیز دارند. 

طبقات فرادست و حاکم نمیتوانند به صورت 

صریح مردم را وادارند که برای دفاع از آنها و 

منافع شان جنگیده و حاضر به دادن قربانی 

گردند. بناءً قدرت حاکمه برای تأمین و تسهیل 

این امر دست به ابداع و خلق مفاهیمی با ظاهر 

فراطبقاتی میزند تا بر اساس آن منفعت طبقاتی 

طبقۀ حاکم و فرادست جامعه را منفعت 

همگانی جلوه دهد تا بتواند کسانی راکه هیچ 

جنگ و منفعت نهفته در آن  ربطی به غایلۀ

گی شان متعهد ندارند تا سرحد گذشتن از زنده

به از خود گذشته گی نماید. بورژوازی و 

قدرت حاکمه در افغانستان نیز با افروختن و 

دامن زدن به احساسات بدوی قومگرایی، 

ناسیونالیستی و بیگانه ستیزی کور و آتشین با 

در چاشنی دین و مذهب میخواهد مردم را 

 دفاع از منافع طبقاتی خود به صف نماید.

( در مدوره به تفصیل در )میزصلح، آنگونه ک

همین شماره به آن پرداخته شده است، چه 

صلح مورد نظر قدرت حاکمه و چه پروژۀ 

صلح امپریالیسم امریکا به مدیریت زلمی 

خلیلزاد، نمیتواند با ادغام و مشارکت سیاسی 

اساس معیارهای بخشی از طالبان آن هم بر 

تبارگرایانه و تحکیم سلطۀ قومی به دست آید. 

صلحی که قاطبۀ مردم زحمتکش خواهان آن 

هستند صرفاً خفه شدن صدای اسلحه نیست. حد اقل 

انتظار مردم از صلح، زیستن در امنیت است. امنیتی 

که انسانها بر اساس تعلقات جنسی، منطقوی، باورها 

بعیض، بدرفتاری، و انتخاب های شان در معرض ت

تحقیر، شکنجه و کشتار قرار نگیرند. کار و امنیت 

شغلی داشته باشند، امکان دسترسی به تحصیل، ربطی 

گی و تعلق تباری فرد نداشته باشد. به محل زنده

توانایی های شان موقعیت شغلی شان را تعیین نماید 

نه تعلق تباری و میزان نزدیکی شان به کارفرمایان و 

دولت. حق انتخاب و حق آزادی بیان داشته اراکین 

باشند و بالخره حق داشته باشند در برابر آنچه دوست 

ندارند انجام دهند، نه، بگویند، بدون آنکه مورد 

 مواخذه قرار گیرند.

در شرایط و وضعیتی که طالبان هم در عرصۀ نظامی 

و هم در عرصۀ سیاسی ابتکار عمل را به دست دارد، 

ماید و بر تطبیق احکام شریعت در شرط تعیین مین

افغانستان پافشاری دارد، پیاده شدن پروژۀ صلح 

امریکا و حاکمیت با آن افقی را دربرابر مردم 

دهد که به مراتب تیره وتارتر از آنچه قرارمی

اکنون موجود است  خواهد بود. طالبان و نیروهای هم

هم سنخ و همکردار شان با ایمان و باور به احکام 

ربوط به عصر حجر، نمیتوانند حتی معیارها و م

رژوائی را تحمل نمایند. در ارزشهای دموکراسی بو

نظام سرمایه داری در رأس امریکا و ایادی  ضمن

محلی آن نیز تعهد خاصی در پاسداری از ارزشهای 

دموکراسی بورژوایی که این همه به آن مباهات 

ت های میشود ندارند. بدون تردید با توجه به واقعی

مادی و مؤلفه های عینی، میتوان مدعی شد که زنان 

اولین قربانیان پروژۀ صلح امریکا با طالبان خواهند 

بود. سیاست ها و اولویت های قدرت حاکمه از جمله 

پروژۀ صلح با طالبان، هیچکدام، برخالف ادعای 

-رهبران و اعضای دولت وحدت ملی و حامیان بین

فرودست در افغانستان المللی آن با منفعت مردم 

 ربطی ندارد.

پافشاری اشرف غنی و تیم ارگ درعملی ساختن 

برنامۀ صلح با طالبان از منطق منافعی که تعلقات 

تباری میتواند آن را تأمین کند، آب میخورد. به 

ویژه و با توجه به انتخابات پیشرو ریاست 

و تالش جهت کشاندن  "صلح"جمهوری، مفهوم 

، از منظر این دیدگاه به معنی طالبان در این صف

 استحکام پایه های قدرت و گسترش حوزۀ نفوذ

از طریق امکان کنترول و دستیابی بر مناطق  فرضی

تحت سیطرۀ آن است. این مسأله بعد از از دست 

دادن حمایت دوستم، استعفای اتمر و تشکیل جبهۀ 

احزاب جهادی که گلبدین حکمتیار به ظاهر عضو 

اس از دست دادن حمایت آن است و همچنان احس

بیدریغ متحدان غربی در رأس آمریکا، بیشتر برای 

 اشرف غنی و تیم ارگ اهمیت کسب کرده است.

از آنرو که منافع مردم  "فرضی"مناطق حوزۀ نفوذ 

در آن مناطق مانندهمه جاهای دیگر که متشکل از 

طبقات اند، نمیتواند همسو باشند. سازش با طالبان 

غنی به آن مناطق فقط میتواند و امکان دسترسی 

منافع قدرتمندان محلی را به قیمت بدبختی و فقر 

بیشتر مردم تأمین کند. درست برعکس آنچه غنی 

 -در کتابی به نام )اصالح دولت های ورشکسته 

نشر یونیورستی آکسفورد( که باهمکاری  ٢٠٠٩

خانم کلیر الکهارت در انتقاد از دولت سودان 

نقش دولت در اهمیت دادن به  جنوبی نگاشته و از

رهبران قبیلوی که منجر به تقویت آنها و فرماندهان 
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شورشی میگردد، به عنوان ضعف یک دولت 

 ناکام اسم برده است.

اشرف غنی که نتایج پا در میانی فرستادۀ 

آمریکا زلمی خلیل زاد برای صلح با طالبان را 

در تناقض با برنامه های شخصی خویش میبیند، 

قدامات هیستریک یارگیری و باز آرایی با ا

صف همراهانش در تالش محدود کردن نتایج 

و پی آمدهای پروژۀ صلح امریکا است، 

هرچند که این یارگیری ها، تقرر و عزل ها 

نمیتواند بی ربط به انتخابات پیش روی ریاست 

الرغم جمهوری در بهار آینده باشد. علی

یدگاه او حمایت غنی از استراتیژی آمریکا، د

نمیتواند در همۀ ساحات همسو با طرح های 

آمریکا باشد؛ کوتاه سخن این که رسمیت 

یافتن قدرت طالبان با پیاده شدن پروژۀ صلح، 

چه در چوکات حکومت وحدت ملی و یا در 

حکومت موقت، چیزی نیست جز تداوم 

نابرابری و تأیید ادامۀ مردساالری و هژمونی 

 صلح ندارد.دین که ربطی به آزادی و 

نقش فعالین جامعۀ مدنی در روند 

 :پروژۀ صلح

همانگونه که نهادهای جامعۀ مدنی، حقوق بشر 

و فعاالن و مدافعان حقوق زن خود ادعا دارند، 

هدف اینها بخشی از اهداف حکومت و خود 

شان جزئی از روبنای ساختار نظام حاکم در 

عالیت این نهادها چیزی افغانستان اند. هدف و ف

 مناسبات چوکات در امور حصالیست جز ان

 آنها اصالحی های فعالیت. آن تغییر نه حاکم،

ادامۀ حاکمیت دولت ممکن  ۀسای در فقط

است. نهادهایی از این گونه برخالف تصور 

عمومی که می پندارند در برابر دولت باشند، 

حاکم اقتصادی بورژوایی، ابزاری بیش برای 

 کسب سود بیشتر نیستند.

نقش دولت پاکستان به عنوان حیات خلوت طالبان 

درعروج این نیروی به شدت عقب گرا و جنایت 

کار کماکان ادامۀ همان پرنامه هایی است که با 

مجاهدین آغاز کرده بود. چون مجاهدین در اریکۀ 

یگر ابزار مناسبی در شرایط فعلی نبوده و قدرت د

مدعی سهمی از قدرت برای خود شان گردیده اند، 

طالبان با قرائت متحجر تری از اسالم کار برد 

 بهتری برای پاکستان دارد.

بدون تردید مردم، با بیزاری از جنگ و وحشت 

 می هولناک وضعیت ینا از گذار خواهان جاری

 و طلب جنگ یروهاین به زدن لجام لهذا. باشند

 افغانستان در آمیز صلح گیزنده یک ساختن فراهم

توده های  که صورتی در گردد، ممکن میتواند

میلیونی مردم به رهبری نیروهای آزادی خواه و 

برابری طلب، با اتحاد و همبسته گی به آلترناتیو 

جنبش عظیم  خودشان شکل دهند و با بنیانگذاری

 شان آرمان و خواست طلبی یبرابرصلح خواهی و 

 و دولت طالبان، یعنی ذینفع نیروهای تمام بر را

یل نمایند. به نظر تحم آنها جهانی و منطقوی حامیان

ما تأمین این مأمول ممکن است و به فعل درآوردن 

الیست ها و بر عهدۀ سوسیاین ممکن، بیش از همه 

سازمان سوسیالیست های کارگری به خصوص 

  د.اشبمی

سوی سازماندهی جنبش انساندوستانه و  به پیش به

 ترقی خواهانۀ صلح!

  
  

 

 

بر اساس مصلحت های نظام و برای کسب مشروعیت 

محاسبۀ اشرف غنی و تیم آن به وجود می آیند. در 

مربوطه اش و همچنان امریکا و متحدان جهانی و 

یی اش، کسب رضایت طالبان در حال حاضر منطقه

ضرورت عاجل تر از توجه به فعالین جامعۀ مدنی 

است. با خزیدن طالبان در قدرت دولتی، محدودیت 

شدید بر فعالیت فعالین جامعۀ مدنی إعمال میگردد. 

ازین فعالین بر علیه پروژۀ صلح  اعتراضات عده یی

درست از همین محاسبۀ مناسبات بعد از صلح آب می 

خورد. با آنکه فعالین جامعۀ مدنی با اصل حکومت 

اسالمی مشکلی نداشته و چالش های موجود در 

جامعه و محدودیت مخصوصاً زنان را محصول درک 

نادرست از دین دانسته و اصل دین را برائت می دهند، 

هیم شدن طالبان در قدرت دولت عمیقاً نگران از س

 هستند.

 :بازیگران بین المللی

المللی که با وصف آجندای متفاوت بازیگران بین

خود را همزمان هم حامی دولت وحدت ملی میدانند 

و هم از طالبان حمایت می نمایند، انتظارات متفاوتی 

از پروژۀ صلح با طالبان دارند. وجه مشترک همۀ 

ها این است که همه میدانند که طالبان و دیدگاه

باورهای آنها سدی در راه منفعت نظام حاکم که آن 

گی مینمایند، نیست. آنچه موجب ها از آن نماینده

دلهرۀ آمریکا گردیده است تمایل طالبان در سر فرود 

 آوردن به آخور روس هاست.

آمریکا تالش دارد با دادن امتیازات بیشتر به طالبان تا 

سرحد قربانی کردن دولت اشرف غنی و پایان پروژۀ 

دکوراسیونی دموکراسی، کماکان طالبان را در خط 

فرمان شان داشته باشند. در این میان ازینکه مردم در 

نهایت بازنده اند و ناگزیر میگردند در ازای صلح با 

طالبان محدودیت ها و حقارت های بیشتری را 

ن انسانها در نظام متحمل گردند ابایی ندارند. چو
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یک رکن اصلی دموکراسی بورژوایی برای 

کسب مشروعیت اقتدار سیاسی برگزاری 

است. پس از مهندسی نظام  "آزاد"انتخابات 

 سیاسی حاکم در افغانستان، در هفده سال

گذشته همواره نسبت به معقولیت و مقبولیت 

دموکراسی و انتخابات تبلیغات گسترده و 

-مداوم صورت گرفته و با وجود افتضاحات بی

دموکراسی "آمدهای ناگوار شمار و پی

اصل و انتخابات بر همان  "ییعشیره -اسالمی

مبنا، قدرت حاکمه و حامیان جهانی آن و 

-باهات میم "دست آوردها"همچنان به این 

کنند. با وجود گذشت چند ماه از برگزاری 

کارنیوال انتخابات پارلمانی و شوراهای 

آن هم سراسری که  ،ها در دور اخیرولسوالی

پر از تقلب و دغل بود، هنوز برگزار نشد و 

نتایج آن اعالم نشده است. این در حالی است 

برد پروژۀ صلح با طالبان و که موازی با پیش

های آن، که چیزی نیست خواستتمکین به 

، "آوردهادست"جز ذبح قانون اساسی و 

-حکومت و حامیان جهانی آن دارند از آماده

گی شان برای برگزاری انتخابات ریاست 

 الفند. جمهوری در بهار سال آینده می

ر بلکه ددر افغانستان  پوشالی حکومتنه تنها 

ی حت بورژوائی، هایدولت مجموع

 که از مجاری ،ن آنهادموکراتیک تری

سیاسی دست قدرت ه دموکراسى پارلمانى ب

ابزار مشروعیت دهنده،  جز چیزی ند،می یاب

و داران ضامن منافع سرمایهو حافظ 

ی امر این .نیستندداری نبوده و سرمایه نظام

در سطح جهان،  تاریخی نه تنها تجربۀ است که

بل تجربۀ عینی جاری نظام سیاسی حاکم به وضاحت 

در کش و مردم زحمتطبقهْ کارگر ن را به آ

و  العمومنشان داده است. مردم علی افغانستان

کارگران و زحمتکشان باالخص در تجربه دریافته اند 

دموکراسی "و تبعاتِ سیستم پارلمانى ما به ازأ و که 

که یک وجه مطلوب آن  "بر مبنای روال کار دولت

است  "دموکراسی اسالمی"برای کشورهای اسالمی 

شود، چیزی در افغانستان تجربه میدارد هم اکنون  و

مشروعیت بخشیدن به قدرت طبقۀ  جز نیست به

حاکمه و احزاب و نهاد های بورژوائی و صاحبان 

 سرمایه.

کنار چانه زنی با طالبان و زمینه سازی این روزها در 

برای مشارکت رسمی و علنی شان در قدرت سیاسی، 

وج بخشی از نیروهای نظامی به اعالم غیر مترقبۀ خر

عنوان حسن نیت امپریالیسم امریکا در مذاکرات 

صلح از جانب ترامپ، که باعث فروریزی دیوار 

توهمات ذهنی بخش وسیعی از کنشگران سیاسی، در 

و... شد؛  "چپ"شکل و شمایل لیبرال، مجاهد و 

همچنان شاهد تحوالتی در ساختار قدرت سیاسی و 

نیسم هایی برای سهم دهی به شکل دادن به میکا

بورد "دایناسورهای اسالم سیاسی در وجود ایجاد 

و در این اواخر تغییراتی در  "عالی مشورتی صلح

کابینۀ دولت وحدت ملی هستیم که چیزی نیست جز 

تالش حاکمیت برای یارگیری و یک دست ساختن 

تخابات نکمپاین ا حۀبحبونهاد قدرت و تداوم آن در 

پیشرو و ایجاد ائتالف های ت جمهوری ریاساحتمالی 

سیاسی برای تقسیم دوبارۀ قدرت. هنوز برگزاری این 

انتخابات با توجه به نتایج پروسۀ صلح امریکا و طالبان 

و اجرائی شدن مشارکت و سهم طالبان در قدرت 

روشن نیست. به هر رو با سهیم شدن طالبان در قدرت 

اب عمایم سیاسی، صاحبان سرمایه چه در هیأت ارب

 -ها و ناسیونالو چه در قد و قیافۀ نیولیبرال

ترشده و ها صف شان متحدتر و یکپارچهرفرمیست

با هر رویکرد سیاسی یی که نیروهای بورژوایی 

ظاهر شوند برای کسب مافوق سود و حرص و آز 

مفرط خودشان را در مقابل کارگران، تودۀ 

های آزادیخواهانۀ مردم زحمتکش و جنبش

 ند یافت.خواه

از این رو این وظیفۀ تعطیل ناپذیر فعاالن کارگری، 

های ها از آن میان سازمان سوسیالیستسوسیالیست

این منافع واقعی پشت سر  کارگری است که

و با همۀ تمام زیرکی با را سیرک به راه افتاده 

های آن به مردم زحمتکش به ویژه ظرافت

الیست و لین سوسید. بر فعانناباز شناسکارگران 

همۀ این غایلۀ کارگر است که  رهبران عملی طبقۀ

متن عینی و حقیقی آن قرار داده و در براه افتاده را 

انتخابات  تا "صلح"ها از حقیقت سیاسی این پروسه

حاکمیت و حامیان جهانی و کمپاین های تبلیغاتی 

-صلحفریب آن را افشا نمایند تا بار دیگر مردم 

دم و دستگاه حاکم دروغین وعده هاى ها و خواهی

نیروهای منتقد وضع  .را نخورند و مجریان قدرت

های ها و جنبشموجود به ویژه سوسیالیست

فعال  صورته ب باید اجتماعی از جمله جنبش زنان

افشاى جهت در  ی تمامهوشیارو با دقت و 

گان بورژوازى که براى تاکتیک هاى نماینده

خود زیر نام انسجام نیروهای رسیدن به قدرت، 

به فریب سیاسى و تطمیع غایلۀ براه افتادۀ صلح 

د، پردازن مى اجتماعیمختلف و اقشار طبقات 

  .باشندن أبى اعتنبرخورد نموده و نسبت به آن 

 ۵ادامه در صفحه 

متشکل از  "بورد مشورتی"انتخابات، پروژه صلح و 

 دایناسورها
 فهیم آزاد
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های در افغانستان با وجود شکست پروژه

سیاسی پی در پی حاکمیت و حامیان آن در 

امپریالیستی اما همچنان -وجود ارتجاع بورژوا

به خصوص در میان فعاالن عرصۀ  ،موکراسید

به یک مقوله ایده آلیزه سیاست و جامعۀ مدنی، 

 گویا کهشده است شده و غیر طبقاتی تبدیل 

و با وجود فقر مفهوم طبقاتی ندارد. بار و هیچ 

گسترده، نابرابری، شگاف عمیق طبقاتی، 

ارتجاع و سلطۀ هنجارها و باورهای ضدانسانی 

گیرد تا وقفه صورت میبیو زن ستیز، تالش 

با به رخ کشیدن دوران انارشی نیروهای اسالم 

سیاسی و امارت دار و تعزیر طالبان وضع 

موجود را با وجود همۀ معاصی و معایب آن 

موجه، ضروری و معقول قلمداد نمایند و 

مطلوبیت آن را به مردم یاد آور شوند. گویا 

ه بهایی دارد کدموکراسی تحقق مبارزه برای 

باید پرداخته شود و مردم همانند گذشته با مایه 

گذاشتن از هستی و جان شان در خدمت محقق 

شدن آن این هزینه را باید بپردازند و فراموش 

نیز حق دارند  "برادران ناراض طالب"نکنند که

شکل دادن به همگانی که در این پروسۀ 

سهیم باشند. بناءاً همه  "دموکراسی اسالمی"

قات اجتماعی در تحقق پروژۀ صلح اقشار و طب

با طالبان، که از باالی سر مردم و بدون دخالت 

ها که شرط الزم برای دموکراسی و و نقش آن

 نافع اند.مشترک الم شود،تثبیت آن پنداشته می

)نه تنها مردم که تا همین اکنون دولتمردان 

رژیم پوشالی حتی در حد سمبولیک هم در 

 "صلح"رد مذاکرات چند و چون و نحوۀ پیشب

 نقشی نداشته و ندارند(.

و استراتژی انفعالی نیروهای اجتماعی گرش ن

که این روزها تحت عنوان  "بد از بدتر"ترجیح 

عمومی رونق زیادی در  "فالح"و  "صلح"

میان برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی پیدا 

بهبود قبل از آن که در خدمت نموده است 

وضاع باشد، به توهم شرایط و متعارف شدن ا

زند. این روشن است که در میان توده مردم دامن می

ما خواهان قطع کشتار و جنایت هستیم و آن را به سود 

دانیم. ولی آنچه که روشن است، با توجه جامعه می

به انقطابی که در جامعه به یمن استیالی نیروهای 

تبارگرا و اسالم سیاسی و ظرفیت مخرب نهادینه شده 

این نیروها، اعمال شده است زمینۀ اضمحالل،  در

فروپاشی و انارشی بالقوه و تکرار سناریوی سیاه دهۀ 

نود قرن بیستم وجود دارد و بیم از تکرار مجدد آن 

یک بیم و نگرانی واقعی است که عمیقاً بر سرنوشت 

مردم سایه افکنده است. این نیروهای جنایت پیشه 

برای تأمین منافع  همانند همۀ نیروهای بورژوائی

اقتصادی و سیاسی شان از همۀ ابزارهای دم دست 

سود برده و همچنان امکان استفاده از اهرم قومیت و 

تبار و تفکیک آحاد جامعه بر مبنای آن را در اختیار 

دارند و این هستۀ تشنج و انشقاق سوای هر پارامتر 

را به کابوس  "صلح و فالح"دیگری خواب خوش 

 نماید. اذهان تبدیل می وحشتناکی در

با همۀ شعبات و فرم هایی که به خود اسالم سیاسی 

داری معاصر و گرفته است یک فراوردۀ نظام سرمایه

سوسیالیسم از نظر  یک جریان بورژوایی است.

در جغرافیای سیاسی اسالم سیاسی کارگری 

ماوراء تواند یک جنبش و نیروی افغانستان نمی

اسالمی موجود در جامعۀ نیروهای ، باشدطبقات 

افغانستان سوای گذشتۀ تاریخی و ادراکات 

ها و ایدئولوژیک شان در کنار تکنوکرات

ها یک جریان بورژوائی و در خدمت نظام نیولیبرال

با این وصف و با رجوع  کاپیتالیستی بوده و است.

به پراتیک خونبار نیروهای سیاه و جنایتکار که 

ت مردم حاکم اند، امید بالفعل و بالقوه بر سرنوش

 ، آسایش و آرامش، تأمینبهبود وضعیت بستن به

؟! و "حفظ دست آوردها"و رفاه اجتماعی مردم، 

گی مردم توهمی بیش نخواهد هارمونی در زنده

 بود.

از زاویه منفعت اقشار و طبقات که واضح است البته 

امعه، همین حاالهم وضعیت حاکم بر جمحروم 

و با اجرائی شدن پروژۀ  وضعیت مطلوبی نیست

و یک دست شدن نیروهای بورژوائی نیز  "صلح"

کوتاه  یی رونما گردد.قرار نیست شرایط ایدیالیزه

سخن این که با پیوستن طالبان و ختم منازعۀ 

با امریکا و حکومت )و در مسلحانۀ این گروه 

حقیقت دشمنی با مردم که میل به بازگشت به 

و برگزاری ا ندارند( صدراسالم و امارت طالبان ر
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بخشی از مطالبات حق طلبانۀ انتخابات قرار نیست 

زحمتکشان و اقشار و جنبش های ان، کارگر

ه کرسی بنشیند. دامن زدن به آزادیخواه اجتماعی ب

یک چنین توهمی از جانب هر نیرویی و با هر نیت 

خیری که انجام شود، چیزی نیست جز سرویس 

یروهای حاضر در و ن بورژوازی دادن مجانی به

  ها.قدرت سیاسی و استحکام و تداوم قدرت آن

که از براندازی امارت اسالمی  یدر این هفده سال

گذرد، قدرت حاکمه، هواداران و طالبان می

حامیان آن چه در داخل و چه در سطح بین المللی 

دهند که گویا انتخابات چنین جلوه داده و می

اتیزه شدن حیات فرصت و زمینۀ هرچه بیشتر دموکر

سیاسی جامعه را فراهم آورده و نقش مردم در تعین 

 ان را هرچه بیشتر تقویت می نماید؛سرنوشت ش

اهلل نیز در همراهی برادران حکمتیار و البد مال هیبت

و بورژوازی جهانی قرار است سهم شان را دیگر 

سیاسی و اجتماعی  تشدن حیا "دموکراتیزه"در

ادأ سه دهه جنایت و کشتار  افغانستان پس ازجامعه 

 نمایند. 

برای طبقۀ حاکمه، صاحبان سرمایه، نیروهای حامی 

رژیم و همچنین لیبرالها و جریانهائی که در خدمت 

امپریالیستی قرار -بورژوا "دموکراتیزاسیون"پروژۀ 

ها از یک صف شدن داشته و دارند، کل این پروسه

ی نیروهای خودی تحت عنوان صلح تا راه انداز

ترین و انتخابات و مشارکت در آن، مطلوب

ترین گزینه بوده، است و خواهد بود. این خواستنی

ها به نیروها از این طریق و با تکیه به این میکانیسم

قدرت رسیده و پایه های قدرت سیاسی، اجتماعی 

و افتصادی شان را تحکیم می بخشند. به همین دلیل 

را یگانه طریق مادی و منفعت عینی هم است که آن 

شمولیت در قدرت سیاسی و  "معقول"و شیوۀ 

گی می برخوردار شدن از تمام مواهب زنده

ورزند. ولی همانطور شمارند و به آن مباهات می

که می دانیم استراتژی سوسیالیستی کارگران 

بسیج نیرو و تبلیغ در جهت تقویت جنبش 

اجتماعی طبقۀ کارگر و سایر اقشار زحمتکش و 

ای حق طلب پیرامون مطالبات روشن نیروه

خودش و در نهایت فراتر رفتن از وضع موجود، 

و  "صلح"می باشد. در هر دو زمینه هم به پروژۀ 

هم به انتخابات بائیست از این منظر طبقاتی نگاه 

ها را جستجو و کرد و منافع طبقات محروم در آن

به بررسی گرفت. این پرسش درست و واقعی، 

و خاکی که حاکمیت و حامیان  خالف همۀ گرد

آن برپا داشته اند، را باید مطرح نمود که آیا تحقق 

گی انسانی حد متعارفی از سازمان دادن یک زنده

در گرو چشم داشت به جناح ها و فیگورهائی در 

حاکمیت و عملی شدن استراتژی و سیاست 

طبقاتی صاحبان سرمایه است و از این طریق 

از زن و مرد می تواند  کارگر و زحمتکش جامعه

به صلح، رفاه، امنیت و سایر مطالباتش دست یابد؟ 

نه، هرگز نه؛ پاسخ به این پرسش روشن است و 

واقعیات جاری بهتر از هر تحلیل و ارزیابی آن را 

 طی این مدت ثابت ساخته است.

کارگر  ولی مسألۀ اساسی و مهم این است که طبقۀ

و در کل  ریکارگو بالتبع فعالین سوسیالیست 

نسخه های پچیده شدۀ به اقشار و آحاد زحمتکش 

انتخابات چگونه نگاه بورژوازی از تأمین صلح تا 

یابی مبارزۀ طبقاتی کنند. از زاویه تحلیل و ارزمی

جامعه پرداختن و رجوع  و جدال سیاسی در عرصۀ

است. سوال و ضروری یک امر طبیعی  هابه آن

 است که طبقۀ اصلی و از نظر من مهم اما این

سیالیست آن استراتژی پشرفت کارگر و فعالین سو

در قبال قدرت طبقاتی و اجتماعی خودش  مبارزۀ

یی و جهانی آن با توجه به حاکمه و حامیان منطقه

این پارامترهای جدید در معادلۀ قدرت و یک 

ها در همۀ عرصه صف شدن و سلطۀ بالمنازع آن

را از چه گی از سیاست تا اقتصاد های زنده

کند؟ در مجاری پیش می برد و تقویت می

و ابراز نظر در مورد صلح و انتخابات در مباحث 

افغانستان گفتمان مسلط را روایت و تعبیر 

نئولیبرالی نیروهای بورژوایی شریک قدرت و 

دهد. طبیعی است حامی نظام سیاسی تشکیل می

کفایتی الرغم ناتوانی و بیکه این روایت، علی

حاکمه و حامیان آن در جهت بهبود  قدرت

 وضعیت، تأمین ثبات سیاسی و حل معضالت

 16ادامه در صفحه                                           

 

 
های سازمان سوسياليست

کارگری برای آزادی، 

برابری و سوسياليــسم 

مبارزه می کند، برای 

تقویــت صف آزادی 

خواهی و برابری طلبی و 

برای تحقق آرمان 

سوسياليـــسم به آن 

  بپيـــوندید!

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

om/workersocialism 

www.asrejadid.org 

 

http://www.workersocialist.org/
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 سوسیالیسم کارگری : 
در گذشته یعنی در زمان دولت کرزی تا 

حکومت وحدت ملی به رهبری غنی و عبداهلل 

هرگاه که بحث صلح و یا مذکراه با طالبان 

مطرح می شد برخی شرایط مشخص از جمله 

رد های جامعه مدنی حفظ قانون اساسی، دستاو

، احترام به حقوق و جایگاه زنان و دموکراسی 

نیم بند بورژوازی به حیث شرایط مذاکره با 

طابان معرفی می شد، که یقیناً بازتاب دهندۀ 

موضع غربی ها و امریکایی ها نیز بود اما اکنون 

از چنین شرایطی نه از جانب امریکا و نه هم 

چه چیز یا دولت اشرف غنی خبری نیست چرا؟

چه وضعیت این موضع جدید را توجیه می کند 

، نبود شرایط و پیش شرط ها در مذاکره با 

طالبان آیا به دلیل مساعد ساختن زمینۀ تفاهم با 

 آنها است یا اساس و بنیاد دیگری دارد؟

 جواد طیب : 
مسألۀ افغانستان جنگ و صلح با طالبان موضوع خیلی 

د مختلف و مفصل گسترده است که باید در ابعا

ودرجایی دیگری به آن پرداخت؛ اما در محدودۀ این 

تک  پرسش می شود گفت از زمان کرزی تا کنون 

چیز های زیادی تغییر کرده است، اینکه امریکا و ناتو  

در کشور برای چه آمده و چه میخواهند بکنند، آن 

زمان کاملن مفاهیم و تعاریف دیگر داشت. حاال آن 

دس و گمانه زنیها سر جایشان نیست، برداشت ها، ح

بدین معنا که در آغاز تحلیل از وضعیت، هم در داخل 

و هم در بیرون، همگام با ادعا ها و توجیهات امریکا 

و ناتو پیش میرفت. ما همان زمان با انتشار اعالمیه ها، 

مقاالت و مصاحبه ها به صراحت می گفتیم و می 

و سر میزی از  نوشتیم که این تحلیل های دم دستی

مساله وارونه است. پیاده شدن سربازان امریکایی، ناتو 

و شرکا در کشور نه برای مبارزه با افراطیت مذهبی 

یعنی القاعده، طالب، گروه حقانی و ... است و نه 

هم از سردلسوزی، ترحم و تامین حقوق جهان 

شمول بشر. بل اوضاع و احوال مختلف، به 

و اروپا، است که اینها  خصوص اقتصادی در امریکا

را به گسیل نیروی نظامی و سرانجام اشغال 

افغانستان واداشته است؛ هم و غم اینها رفع و رجوع 

سیاسی، کسب پرستیژ و -شکست های اقتصادی

هژمونی بین المللی است که در یافتن راه حل به 

این امر ارزش انسان اعم از زن و مرد، کودک و 

کراتیک، مدرن و غیره بزرگ سال، روند های دمو

مولفه های انسانی به مفت هم برای شان ارزش 

ندارد. هر کدام را هر از گاهی که  به نفع سیستم 

برده گی مزدی باشد استفاده می کنند. همان گونه 

یی که قتل عام، جنایت، فقر، شکنجه، بی حقوقی، 

 گورخوابی و نقض  گستردۀ حقوق انسان در ابعاد 

 

  با طالبان امریکامدور پیرامون پروژۀ صلح میز

8ادامه در صفحه   

  مقدمه

اسی افغانستان از جمله یی پس از حضور فعال روسیه در جهت شکل دادن به آیندۀ سیبا تعامالت جدید درعرصۀ سیاست بینالمللی، قدرتهای جهانی و منطقه

غانستان و منطقه، تدویر نشست ماسکو با حضور نمایندهگان طالبان، قدرت حاکمۀ امریکا از در رقابت با روسیه و دفاع از منافع استراتژیک و درازمدتش در اف

طور جدی سازمان داد و در اثر این تعامالت اوضاع ن را به رهبری خلیلزاد و به بدون درنگ دست به کار شده، چه آشکار و چه پنهان، پروژۀ صلح با طالبا

 نظامی افغانستان وارد فاز یا مرحلۀ جدیدی گردیده است. -سیاسی

یادی در انعکاس این وضعیت در اذهان مردم، که چیزی نیست جز تکرار سناریوی سیاه امارت اسالمی طالبان در شکل دیگر، اسباب تشویش و نگرانیهای ز

شار مختلف مردم را فراهم آورده است. پروژۀ صلح با گروه تروریستی و جنایتکار طالبان بیانگر یک نوع سازش ارتجاعی میان کشورهای میان زحمتکشان و اق

تحلیلها، ، تشویشها، منطقه و قدرت های بزرگ سرمایۀ امپریالیستی میباشد. این کابوس دارد گام به گام به حقیقت مبدل میگردد؛ بناءً طیف گستردهیی از پرسشها

داری چه برنامهیی  ارزیابیها و نگرانیهای جدی همه جا و در ابعاد گسترده حاکم است و ملکۀ ذهن پیر و جوان جامعه گشته است. این بار قدرتهای بزرگ سرمایه

دیگری را متحمل شوند. صدمات و زیان های دارند و میخواهند چه بالئی به روز مردم فلک زدۀ افغانستان بیاورند. مردم افغانستان قرار است چه قربانی های 

آزادیخواهی در افغانستان جبران ناپذیر صلح ارتجاعی در درازمدت چیست و تبعات و پیامدهای آن برای نسل امروز و فردا چه خواهد بود. جنبش چپ و جبهۀ 

د هم صف و متحد میشوند، چه باید بکنند و چه در توان دارند وغیره موضوعاتی در مقابله با این سناریوی سیاه و در مقابله با هجومِ تازۀ نیروهای ارتجاعی که دارن

مطرح نموده و در نظر یال مهربان، زرقا فروغ با راه اندازی میز مدور با رفقا: ر. پیکارجو، بهنام قدیمی، کبیر کهکشان، ات« سوسیالیسم کارگری »است که نشریۀ 

 ان دیگری را نیز برای بحث پیرامون این وضعیت و تبعات آن دعوت نماید.دارد تا در آینده و با تحول اوضاع، دوست
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اکمیت خلق و پرچم، مختلف در دورۀ ح

مجاهدین و طالبان برای شان ارزش و معنا 

نداشت حاال هم با وجود همهی ادعاهای مطرح 

شده اگر منافع شان ایجاب نماید بی معنی خواهد 

شد. در نظام سرمایه داری اساساً انسان و ارزش 

های انسان مدار هدف نیست، هدف کسب سود 

انسان و سود ما فوق سود است. در این رهگذر 

همانند دیگر وسایل فقط وسیله است؛ اینکه نوع 

حکومت ها گاهی دموکراتیک می شوند، گاهی 

هم دیکتاتوری ، زمانی الئیسیته یا مذهبی و یا 

مقطعی فاشیستی یا هم ناسیونالیستی و بقیه ایسم 

تبخیرات سرمایه داری و تقطیرات  "ها این 

در دوره  "حاصل تناقض ذاتی این شیوۀ تولید

 ای گوناگون )بحران و رونق( است.ه

با فرایند پیش آمده در افغانستان مخصوصاً در 

این هفده سال اخیر احاد شهروندان خیلی از 

نزدیک گفته های فوق را به نظاره نشستند، دیگر 

ساحۀ آن تحلیل های قبلی هم در بیرون و هم در 

داخل خیلی تنگ شده است. چیز دیگری که 

غانستان و منطقه تغییر کرده نسبت به گذشته در اف

است، تغییر بینش سیاسی امریکا نسبت به زد و 

سیاسی و هراس از منفعت  -بند های اقتصادی

بری قدرت های منطقه چون روسیه، چین، هند و 

ایران از قِبل پرورژهی طالبان است و همین امر 

امریکا و ناتو را به این رسانیده که یقین داشته 

دُم پروژۀ طالب در دست  باشند که حاال اگر

امریکا و ناتو است گوش اش دست قدرت های 

منطقه است یا به قول اکادمیسن های دانشگاهی، 

حاال دیگر خود طالبان و گروه حقانی هم پا به 

میدان مراودات بینالمللی گذاشته و در کشورهای 

مختلف در عرصه های گوناگون البیگری می 

منطقه یی و فرا کنند؛ و با این چانه زنی های 

منطقه یی توانسته اند یک مقدار برای خود تن و 

توشه بسازند و از سر همین قدرت و جرئت هم 

است که مستقیم با نماینده های ناتو و امریکا 

برای مذکرات صلح به گفتگو می نشینند تا افراد 

انتصابی حکومت پوشالی وحدت ملی در کابل و 

 ابوظبی.

ده های طالبان در نشست از سوی دیگر حضور نماین

مسکو هر چند با تاخیر و بگو مگو ها یک مقدار 

امریکا را نسبت به گروه طالبان دست و پاچه ساخته 

است و بیشتر بیم اش را به باور تبدیل کرده است 

که سلطه بالمنازع خود را بر گروه طالبان به هر حال 

از دست داده است و خیلی زود ممکن است این 

یه بر قدرت های نوظهور و کهن منطقه گروه با تک

به یک برابر ایستا جدی اش مبدل شود، برای این 

هم است که امریکا تالش دارد تا به هر قیمتی 

حلقهی صلح و مذاکره را همانند گلبدین حکمتیار 

و حزب اش گرد گردن این گروه هم به گونه ای 

بپیچد تا به نحوی بتواند از این ناحیه حداقل تا 

 ب پیش رو در امریکا خاطر آرام داشته باشد.انتخا

بحث دیگر در عجلۀ امریکا جهت مذاکره و صلح 

با طالبان وقایع و حال و احوال سیاسی این روز های 

امریکاست. ترامپ همانگونه که با عقب گشت و 

اعادۀ هژمونی قدرت به "شعارهای پوپولیستی 

نه روی کار آمد حاال نیز نشا "ایاالت متحدۀ امریکا

های آشکاری وجود دارد که دوباره برای ماندن در 

-کاخ سفید پراکنده گی امریکا را از بعد نظامی

اقتصادی یک مقدار جمع و جور کند. این نکات را 

میشود در خروج بخشی از سربازان امریکایی از 

افغانستان، سوریه و جا های دیگر به آسانی مشاهده 

نخواهد بود که کرد. ولی این هیچ گاهی بدین معنا 

امریکا میخواهد از این مناطق کامالً رخت بربندد و 

دیگر حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی نخواهد 

داشت. این امر میتواند فقط در نیرنگ های 

انتخاباتی و بازیهای رای آوری درونی امریکا برای 

جمهوری خواهان یک مقدار کاربرد داشته باشد تا 

هبردی امریکا در مسألهی حضور هژمونیک و را

 منطقه.

به هر حال آنچه که در این بحبوحه بدون تغییر مانده 

و الاقل تغییری  هم در آن دیده نمیشود، منافع 

امریکا، ناتو و شرکا است. همانطوریکه در باال 

ذکرش رفت هرگاه این منفعت ایجاب کند دست 

به هر کاری می زنند. همان گونه که به افغانستان، 

ه و جاه های دیگر به بهانه های ضد و عراق، سوری

نقیض عسکر پیاده کردند و تا امروز چه توسط 

خودشان و چه هم به وسیلهی پروژه های برساختۀ 

خونین شان هرچه جنایت و انسان کشی است براه 

انداخته اند. زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص ترامپ برای 

مذاکرات صلح با طالبان در مصاحبۀ اختصاصی خود 

بدور از دیپلماسی  ٢٠/1٢/٢٠18طلوع نیوز بتاریخ  با

خیلی واضح در مورد شرط و شرایط مذاکرات 

برای ما هیچ شرطی به جز "صحبت کرد، او گفت: 

رعایت منافع امریکا از سوی طالبان در این مذاکرات 

. با این توضیح فشرده میخواهم "ملحوظ نظر نیست

امنی، بگویم توقع داشتن صلح، نبود بدامنی و نا

ثبات،آزادی های زنان و احاد بشریت از نظامی که 

اساس اش با این امور در تناقض است، انتظار بدور از 

واقعیت است. نخست صلح تنها نبود جنگ نیست به 

همین گونه اساساً بروز جنگ در جهان حاصل تقابل 

منافع و سلطه است و اکثراً جنگ ها مخلوق بی عدالتی 

م است؛ از طرف دیگر جنگ و ها و نا برابری ها ه

سرمایهداری به گونه ی در هم پیچیده است؛ چون 

فقر، اعتیاد، بیکاری، گرسنگی، نبود سرپناه و مجموع 

بیعدالتی های اجتماعی زادهی نظام سرمایهداری 

است. تا زمانیکه در جهان نظام برده گی مزدی مسلط 

 است، جنگ را به ناچار با خود دارد. این یک امر داده

شده است. در این نظام از دو قرن بدینسو به وضوح 

دیده شده است هر کجایی دنیای سرمایهداری برای 

صدور کاال و سرمایه اش رخنه کرده بیشتر از 

دیپلماسی، کاربرد جنگ را برگزیده است؛ بدین مبنا 

در حیات این نظام به شدت نابرابر، مصایب عالم 

 ریخت.بشریت را نمیشود جاروب کرد و بدرو 

پس بیش از پیش امروز نیاز دیده میشود تا صف نود  

و نه درصدی ها هرچه قوی تر و متحدتر علیه این صلح 

و جنگ ارتجاعی یک درصدی ها، به پا خیزند و 

الترنانیف خود را برای یک دنیای برابر، بدور از جنگ 

و نابرابری در دسترس همه قرار دهند. این اتحاد 

راه رسیدن به صلح و ثبات  نزدیکترین و ممکترین

 واقعی است.
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منظور از صلح حتی خاموشی صدای اسلحه و انفجار 

هم باشد، با توجه به اختالفات میان طالبان مربوط به 

ای غلزایی و درانی و تضاد منافع میان حلقه شاخه ه

هایی که دساتیر عملیاتی را برای طالبان صادر می 

 کنند، حتی این امر هم ممکن نخواهد بود.

نتیجۀ حد اقلی که از صلح انتظار می رود، امکان 

تأمین حداقل امکانات زنده گی از جمله تأمـین امنیت 

حق  بدون در نظر داشت تعلقات تباری و جنسی،

آزادی عقیده و بیان و حق انتخاب است. این حقوق 

اساسی در تضاد با آموزه ها و باور طالبان قرار دارد. 

تالش برای تأمین صلح در افغانستان نه از سر نیاز 

انسانهای ساکن در جغرافیای افغانستان، بل برای نیل 

 به مقاصد سیاسی گروه معینی در جریان است.

ی از رهبران جهادی حتی از بورد مشورتی، که شمار

بُرد  "را  "بورد "درک مفهوم آن عاجز بوده و کلمه 

) متضاد باخت( می فهمند اداره ای است که با  "

ابتکار تیم غنی، موازی با شورای صلح ایجاد شده 

است. قابل تأمـل اینست که هر دوی این نهادها مانند 

 بسیاری از نهادهای دیگر دردولت افغانستان صرفاً

جنبه نمایشی داشته و هیچ کدام آنها صالحیت 

گفتگو با طالبان را ندارند. در پهلوی این دو نهاد یک 

تیم دوازده نفرهی دیگر هم تشکیل شده است که سر 

پرستی آن به رئیس دفتر اشرف غنی محول گردیده 

 است.

دولت وحدت ملی با ترکیب موزائیک و غیر 

ی است در متجانس آن، مانند طالبان خود ابزار

خدمت منافع سرمایه داری که دولت آمریکا و 

شرکای غربی اش از آن نماینده گی می نمایند. 

معماران دولت وحدت ملی در مجموع انتظار 

دارند که عملکرد غنی و دولت منسوب به او در 

 حد کنش یک گماشته و ابزار باشد.

یکی از دالیل عمدۀ پا فشاری غنی در رابطه با 

ان تقویۀ پایه اجتماعی او در میان قبایل صلح با طالب

پشتون و امکان استفاده از بازوی نظامی آنها بود. 

گلبدین حکمتیار هم با یک چنین منطق و 

رویکردی با هزینۀ زیادی از حاشیه به متن کشانیده 

شد. اشرف غنی در برنامۀ پروسۀ صلح با طالبان 

روی تعلق تباری مشترک با بخش عمده یی از 

ان و فرماندهان طالب که غلزایی هستند، سرباز

حساب باز کرده بود. اما پارامتر چند دسته گی 

طالبان ناشی از وفاداری آنها به قوم و تبار شان 

درپروسۀ پروژۀ صلح در نظر گرفته نشده بود. 

همچنان تضاد منافع و آجندای طراحان خارجی 

عملیات طالبان موانع جدی ای را در راه رسیدن به 

توافق میان آنها و دولت وحدت ملی ایجاد یک 

می نماید. صدور اعالمیه هایی با مضمون های 

 متفاوت از جانب نماینده گان طالبان در ابو ظبی و

 1٠ادامه در صفحه                                               

 سوسیالیسم کارگری: 

بور د مشورتی "قرار معلوم دولت اشرف غنی 

را برای مشاوره در باب صلح معرفی  "صلح

ن بورد برای کی است؟ چون نموده است. اوال ای

این دولت خود طالب گرا است. فراموش نشود 

که اشرف غنی در همان زمان امارت اسالمی 

طالبان و زمانی که در غرب بود، پیوسته از طریق 

رسانه های بی بی سی و صدای امریکا، در 

حقیقت منحیث مشاور طالبان و در دفاع از آنها، 

نیاً آیا توظیف تیوری میپرداخت وعمل میکرد. ثا

یا نصب چهرۀ آشکارا جنایتکار چون حکمتیار 

قرار است  "بورد مشورتی صلح"و دیگران در 

تحقق بخشندۀ چه نوع سناریو یا برنامهیی باشد؟ 

آیا این راهکار و میتد جدا از توهین به شعور 

مردم، خیانت آشکار علیۀ ارادۀ مردمی که 

ی رها از تسلط طالبان و اسالم سیاس میخواهند

  شوند، نیست؟

 آتیال مهربان: 
در پاسخ به این سوال چند پهلو باید بگویم که 

در نام این  "صلح"اصولن استفاده از پسوند 

پروژه صرفاً یک مصرف تبلیغاتی دارد. اگر 

 

انتشار منظم، بهبود کفیت 

و نشر مستمر سوسیالیسم 

 ،کارگری در گرو همکاری

کمک مادی و معنوی شما 

است. برای ما خبر و مقاله 

بفرستید، نشریه را بخوانید 

و به دوستان تان معرفی 

 مائید!ن
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امان اهلل در همکاری با محمود طرزی، خودش را ملزم 

 به ادامۀ آن میداند.

در کتابی که نتیجۀ کار مشترک اشرف غنی با )کلیر 

مؤسسۀ موثریت دولتی، به نام )یک الکهارت( رئیس 

دولت ور شکسته را چگونه بازسازی کنیم(، میباشد، 

پروسۀ دولت سازی از دید غنی در نقش یک 

شهروند  "پژوهشگر، یک روند متکی بر روش

تعریف شده است. همچنان از نظر او و  "محور

همکارش اعمال سیاست غلط  دلیل فقیرماندن 

د نه  جغرافیا، شرایط کشورهای فقیر پنداشته می شو

 آب و هوا و یا فرهنگ.

در مقدمۀ کتاب از سودان جنوبی به عنوان نمونه یی 

از یک دولت ناکام نام برده می شود. از سیاست 

مداران این کشور به دلیل اینکه به مسایل قومی دامن 

زده و به بزرگان قبیله فرصت می دهند که با توجه به 

دازند، و مانع فعالیت موقعیت شان به کسب ثروت بپر

فرماندهان شورشی نمی گردند،انتقاد مینماید. ولی 

غنی در موقعیت رئیس جمهور که فرصت تطبیق 

اندیشه هایش را در ترمیم دولت می یابد، درست بر 

 عکس آنچه که در کتابش به نقد آن ها پرداخته 

 

 

 

 

 

 

 

 

است، عمل می نماید. هدف از اشاره به این نکته این 

ه دانش و گذشتۀ اکادمیک، آنگونه که عده است ک

یی قبل از انتخاب اشرف غنی به عنوان رئیس 

جمهوربه آن باور داشتند و اتکا میکردند، نمی تواند 

معیاری برای تفاوت مثبت باشد. غنی به دلیل معیار 

های حاکم در طبقه یی که به آن تعلق دارد فقط از 

استفاده می  همۀ امکانات موجود برای تأمـین منافعش

نماید. ارادۀ مردم که تصور می نمایم هدف شما 

اکثریت فرو دست جامعه باشد، در مرکز توجه 

افرادی چون غنی قرار ندارد. آنهم به دلیل بسیار 

روشن ماهیت سرمایه دارانۀ وی که درجریان این 

چند سال اخیر آشکارا آن را به نمایش گذاشته 

اری ایجاب کرده است. آن زمان که منافع سرمایه د

است، دفاع از زنان و پیاده شدن دموکراسی 

راعنوان کرده است، و در قدم بعدی بدون توجه به 

وضعیت نکبت بارمردم و خصوصاً زنان ، می 

خواهند سیطرۀ جنایت کارترین نیروها را در جامعه 

 رسمیت بخشند.

در اخیر باید گفته شود که آزادی به مفهوم واقعی 

 کلمه فقط با پیروزی سوسیالیسم ممکن است.

 سوسیالیسم کارگری:
گی به سرکرده آیا تفاهم سیاسی میان غرب

و روسیه برای ورود طالبان به قدرت سیاسی  امریکا

یک  به حیث یک شریک سیاسی قابل اعتنا، آینده

ضرورتها  دام منافع،ک دارد؟ افواه است یا واقعیت

تفاهم و  عدم با توجه به و بازی مشترک،

روسیه، این  دو قدرت امریکا و دیروزۀ مشارکت

را به مواضع مشترک امروزه یا مشابه در  دو قدرت

 قبال منازعه در افغانستان میکشاند؟
  

 کبیر کهکشان:
روسیه روی به قدرت آوردن  تفاهم میان غرب و

تر از ها در قدرت بیشطالبان یا شریک ساحتن آن

افواه به یکی از واقعیات ملموس تعامالت سیاسی 

. روی منازعه در افغانستان و قطع دارد شباهت

می « صلح ارتجاعی» تر یک جنگ که من انرا بیش

نیست که یک چنین تفاهمی این بار اول  ،خوانم

قطع جنگ  نیز زیر عنوان. قبال بدارد انجام می یابد

به شمول شوروی  امریکا وعاهدۀ م در افغانستان،

یم که بنام صلح داشت را پاکستان بنام قرارداد ژنیو

رودن مجاهدین به آ تمام زمینه های پیروزی و

و این قرارداد نیز  ندقدرت سیاسی را هموار کرد

احترام به منافع امریکا و شورویِ  ظاهرا در دفاع و

که اتوریته اش را  ،پاشید بودمی هم  ازکه داشت 

اما در مورد کنون روسیه میخواهد تمثیل نماید. ا

 ضرورت  دوم سوال که کدام منافع مشخص و نکتۀ

11ادامه در صفحه   

 

 

دیگر سخنگویان طالبان، بیانگر اختالفات نام 

 برده میان طالبان است.

ف غنی که صلح با طالبان را وسیله یی برای اشر

حفظ و ادامۀ قدرتش تصور می کرد، از این که 

می بیند با تحقق طرح صلح و ایجاد حکومت 

موقت که طالبان مدعی معرفی رهبران آن است، 

برعکس به حاشیه رانده می شود، سرخورده و 

خشمگین است. اعالمیۀ شورای امنیت ملی که از 

ط آمریکا و فرستاده اش، به صلح توس "تعبیه"

قیمت کنار رفتن دولت وحدت ملی، نشان می 

دهد که غنی چقدر از نتایج معکوس و نتایج 

متناقض پروژۀ صلح که نتایج متناقض با هدف او 

 را در قبال خواهد داشت، شوکه شده است.

گنجانیدن جنایت پیشۀ معلوم الحالی چون 

 گلبدین حکمتیار در بورد مشورتی صلح می

تواند عالوه بر امکان استفاده از توانایی گلبدین 

در سازش و استفاده از اعضای حزب اسالمی 

جناح حکمتیار که در رکاب طالبان می جنگند، 

و مهمتر از همه ادامۀ پنداری باشد که در تز 

دکترای اشرف غنی انعکاس یافته است. اشرف 

را از نگاه  "افغانستان"غنی در تز نامبرده 

) ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،  ساختاری

دیوان ساالری و غیره ( به گونه یی  به دو دوره 

تقسیم بندی نموده است. در دور دوم که غنی 

) از زمان به قدرت رسیدن  1٩٠1تا  1٧٤٧آنرا از 

احمـد شاه ابدالی تا پایان حاکمیت امیر 

عبدالرحمـن خان( محدود میکند، به باور اشرف 

مسلط در افغانستان ساختار قبیله یی غنی ساختار 

پشتون محور بوده است. بر محور این تقسیم بندی 

ساختاری در افغانستان، تعلقات تباری گلبدین با 

اشرف غنی می تواند قابل فهم باشد. ادامۀ این 

نگرش را می توان در مقاله ای از اشرف غنی به 

نام فصل نا تمام در تاریخ افغانستان، که در ششم 

صبح به نشر رسیده  8در روزنامه 1٣٩٢نبله س

است، دید. در این نوشته اشرف غنی با تمجید از 

اصالحات و نهادینه شدن افکار ناسیونالیستی شاه 
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 . این در حالی است که برای امریکا واستشده 

انگلیس جدا از داشتنِ چنین حسنی، ضرورت های 

وجودی طالبان در افغانستان بخشی از کارنامه های 

ن را میسازد. عربستا مشترک امریکا با پاکستان و

آن  هجنبش های ارتجاعی مشاب یعنی اینکه طالبان و

 برای امریکا در صورتیکه خصم امریکا نباشند،

بهترین متحدان اقتصادی و استراتیژیک محسوب 

 ۀاین واقعیت را قبال نیز در زمان سلط شوند ومی

امارت اسالمی طالبان مشاهده نموده ایم. جیزیکه 

وسیه در ارجحیت قرار نیز ر غرب و ۀبرای سرمای

ماهیت سیاست اقتصادی جریان سیاه  ادارد همان

های مذهبی ایکه در مانند جریان دقیقاً ،طالب است

های خلیج حاکم اند یا امارات وکشور عربستان و

انگلیس بشمار  از نزدیکترین شرکای امریکا و و

سوق یا و . بنابراین عقبگرایی فرهنگی می آیند

استبداد  برپا نمودن حجر و عصردوران جامعه به 

، کوچکترین نیروهااسالمی توسط این  مذهبی

داری هسرمایاز جانب بورژوازی و نظام واکنشی 

را بر نه انگیخته و بر نمی غربی  در کشورهای

  انگیزد.

به این باور  ییهباید اضافه نمود که عد آنپیوست 

هستند که در افغانستانِ فلک زده تاریخ پیوسته 

 ی ازاقلیت ، در زمان و حاالتیکهشود. بلیمی تکرار

قوم  زورگو با اتکا به دین و مستبد و هایجنگساالر

مالی سرمایه های غربی  با پشتیبانی وسیع سیاسی و و

ازین بشری به و عربی میخواهند خالف تمام مو

 انسانیت و ۀچرخ ، واقعاًقدرت و سیاست برسند

نون نیز در زادیخواهی به عقب چرخانده شده و اکآ

الترناتیفِ نیرومندِ  غیاب یک صف و

رد تکرار در مو یی بسیار جدینگران ،آزادیخواهانه

یک موج ارتجاعی و خالف تمایل مردم، تمام 

 .جامعه را فراگرفته است

 سوسیالیسم کارگری:

 و خطر مورد در کارگری هایسوسیالیست سازمان

 در نیز قبال ارتجاعی صلح یک احتمالی پیامدهای

 به رو را هایش ارزیابی و تحلیل مباحثی و مقاالت

تکامل و انکشافات  با حاال بود، نموده اعالم جامعه

تازۀ رویدادها و سیر اوضاع، آیا به نظر شما این 

های گذشته، ملموستر  احتماالت و یا ارزیابی

شوند، یا تأییدی بر صحت تحلیل های ارائه نمی

 شده از جانب سازمان ما نیست؟

 

 1٢امه در صفحه اد

 

این دو قدرت را وادار  ی سیاسی و استراتیژیکها

همانطوریکه پیشتر به  .به موضع مشترک می نماید

ن منافع خود این میأت هااز آن یکی آن اشاره شد،

در یک  که ؛منطقه استو  قدرتها در افغانستان

مارکیت های  ها وبازار اشتراک مساعی تقسیم و

زمینی افغانستان را با صدور منابع زیر اقتصادی و

کار ارزان نیروی سرمایه های شان و استفاده از

یک نمونۀ این همسوئی و  .بدست می آورند

در مورد سازماندهی و  1٣٧6همکاری را در سال 

ارت تشکیل امر طالبان از طریق پاکستان و صدو

دست یابی به ی برااسالمی طالبان در آن هنگام 

راه منابع انرژی جمهوری های آسیای میانه و 

شرکت مشارکت اندازی پایپالین های گاز با 

شاهد امریکایی  مشترک عربستانی ونفتی های 

     بودیم.

و جنون توسعه طلبی ایه از جانب دیگر دنیای سرم

 نسیل دین وجای جهان استفاده از پوت اش در همۀ

ناسیونالیسم را به حیث فیگور های بدرد بخور 

توان به این می ءًبنا .دارندو همیشه مورد نظر داشته 

نتیجه رسید که این موضع گیری در مورد 

 افغانستان به نحوی تاریخ خود را دارد. همیشه

 گردیده انشعاب و انشقاقفغانستان دچار ا زمانیکه

 تحوالت بحیث را بزرگی های تکلیف تعیین یا و

 بزرگ های قدرت نماید، تجربه باید تاریخی

 ولی پنهان یا آشکار نیروی بحیث جهانو  منطقه

 و سیاسی های بافت در متنفذ و منازعه در شریک

 نیروی به دادن شکل در پیوسته مذهبی، و قومی

سیاسی در افغانستان بر  ۀاتوریت ساختن و برتر

س أدر رهب حنفی و اتنیک قومی پشتون مذ

. اند یافته حضور و نموده اتکااتنیک های دیگر 

 طول در ما را سیاسی پشتیبانی و اتکا نوع این

 ها شوروی تا خان دوداو الی ها انگلیس از تاریخ

 ۀعقب در ها امریکایی اکنون و نجیب داکتر الی

دیگران  چون کرزی و اشرف غنی و فیگورهای

  .کنیم مشاهده میتوانیم کالن بصورت

جدید با طالبان  ۀه نظر من ایجاد گفتمان یا معاملب

از جانب روسیه هم دقیقا از همین منظر راه اندازی 
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 ر. پیکارجو:

بلی همان گونه که همه آگاه اند سازمان 

های کارگری افغانستان با شناختی  سوسیالیست

گران ش اولترا ارتجاعی طالبان و ایجادکه از جنب

و حامیان بین المللی آنان دارد و با درنظرداشت 

همسویی این جنبش  امکانات کنارآمدن و

راکز قدرت و م جناح ها ۀارتجاعی با هم

امپریالیستی أعم از واشنگتن و لندن و ماسکو و 

پیکن و نیر باد درنظرداشت رقابتها و همچشمی 

های درحال گسترش میان این جناح های آزمند ؛ 

و مقاالت تحلیلی متعددی در  ضمن اعالمیه ها

صفحات نشریۀ وزین سوسیالیسم کارگری آژیر 

احتمال را مدتها پیش به صدا درآورده و  این خطر

ه شما نیز در سرهمبندی یک چنین صلحی را ک

من  نامیدید و« صلح ارتجاعی»متن پرسشتان آنرا 

با شما صد درصد موافقم ، پیش بینی و پیش 

سرانجام  یی کرده و خاطر نشان کرده است کهگو

پیامد تقابل و تعامل منافع ابر قدرتها و نیروهای  در

یا سی نوین چانه زنی های س منطقه یی زدو بندها و

منطقه یی و جهانی شاهد تحقق صلحی خواهیم 

بود که همۀ این نیروها ازآن سهمی و نفعی 

به ویژه  به استثنای مردم بالکشیده و ،خواهند برد

خود را  دیگر داروندار زنان افغانستان که یک بار

، گذرا و روبنایی یی را دست آوردهای سطحی و

یالیستها و که به اقتضای زمان و شرم کاسۀ امپر

رژیم دست نشاندۀ آنان نصیب شان شده است از 

 خواهند شد تا یک بار دست خواهند داد و وادار

 .مغاره نشینی عصرحجر را تمرین نمایند دیگر

این زدو بندهای خائنانه درضمن این که برحقانیت 

 و مصداقیت پیش بینی های سازمان سوسیالیست

، در بدرگری افغانستان مهرتایید می کوهای کا

میان اقشار گوناگون جامعۀ افغانی نگرانی هایی را 

ایجاد کرده است که همه یک دست و یک 

، به این مدیگرمتفاوت اندنواخت نبوده و از ه

شرح که دولت مردان برسر اقتدار نگرانی های 

جنگ ساالرانی که به یمن بذل و عطا  ،خود را

 نوایی ها به نان و های سخاوتمندانۀ امپریالیست

روشنفکران لیبرال  رسیده اند نگرانی های خود را و

روشنفکران  های جامعۀ مدنی وهادن خزیده در

مستقلی که خدایی خدمتگارانه موزه پاکی 

هریک نسبت این  دولتمردان را به عهده گرفته اند

که موقعیت های خود را در خطر می بینند نگرانی 

نی در این میان نگرا .های خاص خود شان را دارند

ر مجموع و نگرانی های کارگران های زنان د

عوام  بیکاران و خدماتی و روستایی و صنعتی و

، پرستاران و نکودکان مکتب رو، معلمی الناس و

 "طالبان  کرام"کارمندان پایین رتبۀ دولتی که  سائر

به  "صلح آمیز"ورود رسمی و  قبل از همین دیروز

وزارت  شهر کابل حدود پنجاه تن از آنان را در

فوائد عامه به گلوله بستند و نگرانی های 

عضویت سازمان  روشنفکرانی که افتخار

های کارگری را دارا اند و نیز آن عده  سوسیالیست

روشنفکران و آگاهانی که تا هنوز بنا برعللی 

نتوانسته اند به صف این سازمان بپیوندند ولی 

خاطر  صادقانه و جان بازانه و به گونه یی مستقالنه به

ستمدیده و محروم جامعه می اندیشند  منافع اقشار

اینان نگران  .و می رزمند قابل فهم و درک است

فردای به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان این متحجر 

روی زمین اند و از  ترین نیروی تاریخ بشریت در

نتوانسته اند صف واحدی را در  انجایی که هنوز

منافع  حقوق ورسیدن به حد اقل  مبارزه به خاطر

و  خویش تشکیل بدهند خود را درگیر نگرانی ها

 لذا من در سراسیمه گی های مضاعف می یابند.

های  جایگاه یکی از اعضای سازمان سوسیالیست

کارگری افغانستان یگانه راه جلوگیری از تحقق 

 همچو صلح ارتجاعی و خفت آورو مبارزه به خاطر

محروم و  منافع طبقات و اقشار نیل به حقوق و

اتحاد و دست به هم دادن این اقشار  ستمکش را در

واحد  و طبقات و تشکیل یک صف رزمنده و

تحت درفش پرافتخار سوسیالیسم کارگری و 

همه را به پیوستن به این صف  رادیکال دید ه و

 .خوانمزادی خواهی و برابری طلبی فرا میآ

 سوسیالیسم کارگری:

رنامۀ سیاه اسالم وضعیت زنان در افغانستان و کا

اه و حقوق زنان طالبی( علیه جایگ -سیاسی )جهادی 

به حدی وحشتناک بود که حتی عده یی از 

همقطاران خود این ارتجاع را نیز طی این هفده سال 

به این صرافت انداخته بود که باید در این مورد 

انعطاف کرد و مقداری فضا را مهیا ساخت و حتی 

که شده برنامه های چون راه  اگر به نحوِ نمایشی هم

اندازی وزارت زنان و سهمیه های تقرری زنان در 

حاکمیت و مجالس مختلفه را راه اندازی نمودند، 

که نمونه هایش بشکلی محسوس است. اما اکنون 

مجددا در سراسر جامعه نوعی از نگرانی و تشویش 

شیوع یافته، تشویش و نگرانی یی که واقعی است، 

ین قربانی مذاکرات صلح ارتجاعی حق که بازهم اول

وحقوق زنان خواهد بود. تا چه حدی این نگرانی 

جدی است و آیا منافع کالن بورژوازی جهانی و 

قدرتهای امپریالیستی اهم و ارجح است یا مسألۀ 

 حقوق و مکان اجتماعی زنان در افغانستان؟

 زرقا فروغ:

ل مصادف بود به اولین سا 1٩٩1 /1٣٧٠تابستان سال 

پس از فراغتم از فاکولتۀ طب کابل و در انستیتوت 

طب عدلی کابل بحیث استاد و دوکتور ایفای وظیفه 

می کردم. اوضاع سیاسی کابل فوقالعاده بحرانی و 

در نوسان بود و هر لحظه ممکن بود حادثه یی اتفاق 

بیافتد. دوکتور نجیب اهلل داشت در مقابل ارتجاع 

دولتی را به دولت اسالمی زانو می زد و قدرت 

موقت مجاهدین تحویل می داد، همه وحشت 

داشتیم در هر گوشۀ شهر سنگرها حفر می شد. تمام 

اماکن دولتی و رسمی بین احزاب جهادی تقسیم 

شده بود. نواحی شهر کابل بین احزاب جهادی 

تقسیم شده بود، پشتونها جرأت نداشتند وارد غرب 

تاجیک اجازۀ  کابل شوند و اقوام هزاره، ازبیک و

 

1٣ه در صفحه ادام  
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شرکا یش برای بدست آوردن بشکه های نفت و سود 

بیشتر در منطقه از طالب مدارس اسالمی استفاده 

کردند. طلبههای مدارس اسالمی سر سخت ترین 

درین دوره  دشمنان آزادی زن در جامعه بودند و

مکاتب دخترانه مسدود و یا به آتش کشیده شدند. 

مکان زنان به صورت رسمی گوشۀ دیگدان آشپزخانه 

تعیین شد و زنان بدون مرد محرم حق خروج از خانه 

را نداشتند. مکان های فروش مواد کوزموتیک و 

فیشن برای زنان مسدود شد. مامورین امر به معروف 

جاده ها مسؤول لت و کوب  و نهی از منکر طالبان در

پوشش بر زنان معاینات و تداوی و تزریق از روی 

صورت می گرفت. خالصه استبداد و اپارتاید 

جنسیتی پنج سالۀ امارت اسالمی طالبان تا سال 

 ( دوام داشت.٢٠٠1)1٣81

پس از سقوط رژیم طالبان، زنان در افغانستان با  

امیدی دوباره تالش مجددی را برای احیای حضور 

در جامعه شروع نمودند. برای تصحیح سوال شما 

کر شوم که دولت های انتصابی کرزی و باید متذ

غنی به هیچ وجه کوششی برای احقاق حقوق از 

دست رفتۀ زنان در افغانستان نمی کرد اگر که 

امریکا به بهانۀ آزادی زنان از قید و شکنجۀ طالبان 

گشت و گذار در مناطق شرق و جنوب کابل را 

 نداشتند. همه مضطرب از آیندۀ نامعلوم بودند.

اولین ثمرۀ حکومت موقت مجاهدین در چادر 

پیچیدن زنان بود. زنان تا حد ممکن در خانه می 

ماندند، زیرا قیودات شدیدی بر نحوۀ پوشش 

های تفنگ به دست  زنان وضع شده بود. بچه

ادی با دیدن بند پای زنان دست به ماشه جه

میشدند و یا با شالق به بند پای برهنۀ دختران 

آزاده و زیبای کابل می کوفتند. در مناطقی که 

 مستقر بود بر سر و روی زنان اسیدحزب اسالمی 

میپاشیدند و به جرم بد لباسی دختر دانش آموزی 

زنان شدند؛ اگر رنگ برقۀ و یا شلوار زنان غیر آبی 

و سفید می بود، طالبان آنها را در غازی استدیوم به 

اتهام روسپی گری تیر باران و شکنجه میکردند. 

حکم قصاص اسالمی مثل سنگسار و مثله کردن و 

شالق زدن را بر زنان رایج ساختند. چه بسا زنان 

که در این دورۀ تاریک اعدام و سنگسار زیادی 

شدند. در این دوره زنان به صورت کامل از زندهگی 

اجتماعی محروم شدند و اپارتاید اسالمی بر زنان 

 اعمال شد.

در قسمت بهداشت و تداوی دوکتوران مرد حق 

معاینه و تداوی زنان را نداشتند و در واقعات حیاتی 

کرزی خود یکی از مردساالرانی است که 

محبوس  همسرش را که دوکتور طب است در خانه

مال و مسجد  حمایت از کرده است. اشرف غنی با

در تقویت مردساالری و سنت های  خود عمالً 

 پوسیده و اسالم زده سهم می گیرد.

عده یی از زنان که مشغول فعالیت های اجتماعی 

استند با انواع تبعیض ها و تهدیدها مواجه استند. 

کشته شدن خبرنگاران زن، کشته شدن معلمان 

وشاگردان مکاتب، تهدید به قتل واختطاف زنان 

رمند و مامور، قاچاق زنان و کودکان، افزایش کا

فرار از خانه، زندانی شدن زنان با کودکان شان به 

جرم فرار از ستم در منازل، ازدواج دختران خورد 

سال هنوز به قوت خود باقیست. زنان از ابتدایی 

مورد تجاوز جنسی قرار مجاهدین اختطاف و 

 و پس از آن به کشور های همجوار و گرفته

عربستان قاچاق شدند؛ در این دورۀ شوم و سیاه 

های کابل حذف و به حاشیه رانده  زنان از جاده

 شدند.

سال اختناق و جنگهای ویرانگر مجاهدین  ٤بعد از 

کابل در تصرف طالبان  1٣٧٥در ششم میزان سال 

کابل تاریک  1٣8٠عقرب سال  ٢٢در آمد و تا 

را بهتر  ترین دوره را از سر گذشتاند. این دوره

است دورۀ بشکۀ نفت و قرآن نام بگذاریم، زیرا 

سرمایه داری، در رأس آن ایاالت متحدۀ امریکا و 

 

را در آب دریای کابل غرق 

 کردند. گروه های مختلف

جهادی کم کم به جان هم 

افتادند. در تقابل حزب اتحاد 

اسالمی به رهبری سیاف و 

حزب وحدت پستان زنان زیادی 

در افشار بریده شد و یا مورد 

تجاوز قرار گرفته و تیر باران 

شدند. دختران زیادی توسط 

به افغانستان  لشکر کشی نمی 

کرد. چنانچه لورا بوش به رسانه 

دیگر زنان "ها اعالم کرد که 

انی در خانه های خود افغانست

زندانی نیستند و می توانند آزادانه 

به جاده ها بیایند، جنگ ما علیه 

تروریسم مبارزه یی برای احقاق 

حقوق ازدست رفتۀ زنان افغان نیز 

 "هست.

1٤ادامه در صفحه   
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ترین حقوق فردی شان برخوردار نیستند، این 

م زنان از حق طالق و حضانت اطفال شان محرو

اند، چند همسری به تقلید از شریعت رایج است، 

ازدواج با کودکان دختر به تقلید پیغمبرمزعوم 

اسالم صورت می گیرد. نباید فراموش کرد که 

فرخنده در سه کیلومتری ارگ ریاست جمهوری 

پاسدار دموکراسی و "و جلو چشم نیروهای 

توسط اوباشان مذهبی به آن شکل  "حقوق زن

ید و یا رخشانه و رخشانه های فجیع به قتل رس

دیگری وحشیانه سنگسار شدند. بلی نظام طالبان 

سقوط کرده اما اندیشه و تفکر طالبی تا مغز 

استخوان مردان افغانستانی نفوذ کرده است و به 

قوت خود در جامعه رواج دارد و توسط نهادهایی 

در جامعه و با حمایت و امکانات مالی سرمایۀ 

ی حاکم هر روز ترویج جهانی و بورژواز

 میگردد.  

حرص سرمایه برای به دست آوردن سود 

مضاعف و تحقق استراتژی شان در منطقه، ایاالت 

متحده و یارانش را وامیدارد تا قرآن بدستان 

طالبی را باز احیای قدرت کرده و بر گردۀ مردم 

ز  افغانستان تحمیل کنند. معامله و سازش ا

است با رقابت و  خصوصیات ذاتی سرمایه داری

سازش قطب های سرمایه داری بحران های جدید 

بر زمینۀ این بحرانها جریان های  می آفرینند و

دست راستی در جهان سر بلند می کنند و غده 

های سرطانی مانند داعش و طالب وغیره به وجود 

آمده و همواره در نوسان برد و باخت فاجعه می 

رقابت ها در  افرینند. در یک کالم  تشدید این

میان قدرتهای سرمایه داری ناامنی و گسترش 

فجایع انسانی با ابعادی هولناک را به یک خطر 

واقعی تبدیل کرده است. قدرت های سرمایه 

داری با ایجاد دریای خون کارگران و 

زحمتکشان زمینۀ کسب سود بیشتر برای شان را 

مهیا می کنند. بناءاً مصالحه با طالبان و نصب 

ارۀ شان بر قدرت نیز یکی ازین معامالت دوب

است که  باعث ایجاد ترس و رعب در بین زنان 

 و مردان در افغانستان گردیده است.

 

قرار دارد. در غیاب چنین یک قابلیتِ ضروری و 

ناگوار و امکانات محدود تاریخی در این وضعیت 

شود به نام اتحاد و صدای چه کارهایی را می

آزادی خواهی در برابر یک کاسه شدن ارتجاع 

اسالمی و یک صف شدن های احتمالی که در 

از آن یاد آوری شد، انجام داد و یک صف فوق 

سراسری را جداگانه و الترناتیف مترقی، پیشرو 

 ایجاد نمود؟

 :زرقا فروغ

اولتر از همه اجازه دهید تا از نشریه وزین 

سوسیالیسم کارگری تشکر کنم، مبالغه آمیز 

نخواهد بود اگر بگویم که این نشریه از معدود 

وابسته و عمیق به نشریه هایی است که مستقل، غیر 

مسایل و قضایا و تحوالت در افغانستان و جهان 

میپردازد. ثانیاً باید تذکر دهم که پاسخ این سوال 

یی را مینماید تا به ایجاب یک مقالۀ چند صفحه

عوامل این تشتت و پراگند گی نیرو های چپ و 

 مترقی در افغانستان و جهان وسیع پرداخته شود.

 نیتر یمترقت نمایندۀ نیروهای چپ سوسیالیس

در  یانسان یارزش ها نیمعتبرتر یمناد وجنبش 

ها شامل مبارزات ارزش فغانستان اند. اینجهان و ا

طبقاتی، آزادی های بی قید و شرط عقیده و بیان و 

تالش برای ایجاد یک دنیای عاری از هر نوع ستم 

که  یرو در کشورها نیاز همو تبعیض میباشد، 

 یحاکم است، آن چپ یارد هیاستبداد سرما

و  یشود که منتقد ساختار اجتماع یسرکوب م

 .حاکم باشد یمناسبات اقتصاد

در مورد عوامل تشتت و پراگندگی نیروهای چپ 

 کیدئولوژیو ا یاسیس ،یخیتار لیدالدر افغانستان 

که عملکرد و پراتیک  توان برشمرد یرا م یمتعدد

 حزب دموکراتیک خلق در افغانستان از جمله

آنهاست، که امروز سبب بی اعتمادی و دوری 

 مردم از چپ گردیده است.

 1٥ادامه در صفحه 

بیشتر از چهار دهه است که اسم طالب با اسم 

افغانستان توسط سیاستهای فاسد امریکا و شرکایش 

گره خورده و مردم افغانستان طالبان را مترادف 

شک و تشدید اسالمی سازی شکنجه و خون و ا

همۀ عرصه های زنده گی، تشدید به کارگیری 

هرچه بیشتر دین و خرافه در سطح جامعه و تشدید 

پدرساالری و حمله به موقعیت اجتماعی زنان و 

گسترش آپارتاید جنسیتی است. محو فعالیتهای 

اجتماحی و تحصیل زنان، استبداد امر به معروف و 

د پاشی بر صورت زنان و نهی از منکر، احیای اسی

 ده ها فجایع دیگر است. 

امروز زنان و همۀ مردم خسته از جنگ چهل ساله 

در افغانستان به یک صلح واقعی نیاز دارند و مردم 

کارگر و زحمتکش از بیداد و کشتار و جنگ های 

نیابتی نیروهای ارتجاعی به ستوه آمده اند. بهبود 

ی و برابری و شرایط زنده گی مردم و تأمین آزاد

رفاه که خواست کارگران و قشرهای محروم 

رفع تبعیض و رهایی زنان جامعه است، و همچنین 

 یگیری یک آلترناتیو نیرومند کارگربدون شکل

 

سوسیالیستی و سهم بارز زنان در آن، نمیتواند  و

 تحقق یابد. 
 

 :سوسیالیسم کارگری

ت، در جامعه کال در تشت و آزادیخواهنیروی چپ 

پراگنده گی و فقدان قدرت مانور و بسیج سراسری 
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در  یجاتکا بر مذهب رابا و  ییو رسانه  یاطالعات

و  لیتحمافغانستان مردم  ۀمنطقه )اسالم( بر گرد

  انیده شدند.بقدرت رس

 یعه و استبداد توده هاجدر افغانستان بار بار ازعمق فا

به صورت خود جوش به اعتراض و  دهیبه ستوه رس

چپ و  یهارویتظاهرات پرداختند که در نبود ن

دست باال  نیروهای پوپولیست و راست ،ستیالیسوس

 یو اتکا به تعصبات قوم یبیعوامفر و با ندکرد دایپ

 در و هدیخود کش المردم را بدنب یستیونالیو ناس

 .دندیاعتراضات را به گند کش نیا جهینت

به تذکر است که طیف های مختلف درین جا الزم 

و متنوعی از سوسیالیست های بورژوائی )چپ های 

پوپولیست و ناسیونالیست( در جامعه افغانستان 

حضور دارند که بر حسب تعلق و منافع طبقاتی شان 

در تالش تحزب و گرد آوری نیرو می باشند. این 

و  "مادر وطن"اند و در مورادی متعددی دفاع از 

تمامیت ارضی را معیار انقالبی بودن افراد میدانند. 

چنین معیار هایی سبب ایجاد توهم میان توده ها 

 در شناخت واقعیت سوسیالیسم میگردد.

برای شناخت بهتر هر جنبش یا حزب و سازمان  

سیاسی بهتر است تا به تاریخ این جریانات توجه 

 شود، تاریخ  این جریانات پوپولیستی مملو از 

و انشعابات است. آنها از  توطئه ها و زد و بند ها

تحجر فکری احزاب اسالمی ایراد میگیرند، ولی 

 خود شان در جریان نبرد طبقاتی، از محدودۀ

تیوری محاصره شهرها از طریق دهات نتوانسته 

اند فراتر روند. کیش شخصیت همچنان سدی 

عظیمی در برابر آنها قرار دارد. اینها در تاریخ 

حزب شان جعل میکنند ، بیوگرافی سفارشی 

برای رهبران مینویسند. به موقعیت افراد در جامعه 

اتکا مینمایند نه به تعلق طبقاتی آنها. مثال خوب 

1۶ادامه در صفحه   

 

نوع چپ گاهی در رقابت های انتخاباتی نظام به 

یت از داخل نظام هیاهو میکنند و منظور فعال

 یاسیس یها امیپتصاویر و ژستهای رادیکال و با 

 یفضا و نظم شکن یانقالب ظاهراً ساده انگارانه و

و گاهی هم در کمپاین های  کند.یم جامعه را پر

انتخاباتی نمایندگان معلوم الحال نظام به اتکا به 

نخبه گرایی گلو پاره میکنند. این  نوع چپ حتی 

ا تقدیس و احترام به عقاید توده ها به ضم خود ب

شان در تالش برای ایجاد یک پارچگی توده ها 

ما اخیراً محفل رو نمایی از کتابی در مورد دو رهبر 

 1٣مجید کلکانی و قیوم رهبر در  "ساما"فقید سازمان 

است، که خادمین بد نامی چون  1٣٩٧ماه جدی سال 

رنگین دادفر سپنتا و سیدعسکر موسوی دعوت به 

سخنرانی در آن اجتماع شده بودند. محفلی که با 

از معامله و کرنش به  مشاجره و هیاهوی جوانان و نقد

 اختتام رسید. 

سرمایه داری است. از  موثرترین راهکار برای

 سمیونالیچون ناس ییها دهیپد آنجاییکه

از اجزای  یو مذهب یمل یتعصبات و تابوها

هستند،  یدار هیفرهنگ مسلط در جوامع سرما

فرهنگ  نیو راست با اتکا بر انیروهای مرتجح 

 یارتجاع یروهاین. دنکنیم دایدر جامعه نفوذ پ

 هیسرما ی)و احزاب راست( با همکار یمذهب

 ۀمتحد االتیو در راس آن ا یجهان یدار

 یتیامن ،یحاتیتسل ،یمال تیبا حما و کایامر

 

16ادامه در صفحه   

 

نیروهای  کهاز آنجا  لیدال نیاما فارغ از ا 

 ی سرمایه داری نظام طبقات ینف سوسیالیست خواهان

کسب منفعت  یبرا جهانی یدار هیسرمااستند و 

نقاط  نیدورتردر و  عبور کردهمرزها را  بیشتر

آنجا که منافعش ایجاب نموده آتش جنگ  ،جهان

های خانمانسوز را مشتعل کرده تا هر سد ممکن در 

نمیتوان نقش پس  برابر منافعش را از سر راه بردارد.

داری در تالش برای کاستن دامنۀ نظام سرمایه

حضور و تأثیر گذاری بر نیروهای ضد سرمایه 

 داری را نادیده انگاشت.

یجاد واهمه از هزینه های برای حفظ نظم حاکم، ا

شورش و انقالب در اذهان، و جلوگیری از زیر و 

رو شدن روبنای حاکم و هنجارهای اجتماعی و 

اخالقی مسلط که دین به آنها مشروعیت می بخشد 

و همچنان ایجاد سد و موانع جهت اتحاد و پیوستن 

نیروهای پیشرو انقالبی و جنبش های اجتماعی 
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این ذهنیت ها و کرنش یک شبه بوجود نمی 

آیند. این شیوۀ تفکر قبل از آنکه محصول یک 

سنت فکری باشد، نتیجه جهان بینی و تعلق 

پ چ هایروین اینگونهطبقاتی این چپ هاست. 

ی برا سمیالی. سوسیزم ندارندبه مارکس یربط

و دفاع از مام  سمیلایهمان استقالل از امپر اینها

 است. وطن، رشد صنعت و ترقی کشور

هر  است و یاجتماع ۀدیپد کی سوسیالیزم

، دکن آغازجامعه جریان سوسیالیستی باید از

درصد جامعه را میسازد و  ٩٩طبقۀ کارگر 

سوسیالیزم کارگری با طبقۀ کارگر که کلیت 

جامعه را میسازد یک گره و بافت اجتماعی 

و چپ سوسیالیزم کارگری  انیم دارد. تفاوت

ی طبقات یرو در روئ های بورژوایی تفاوت

 است.

 یبرابر آن استیم استارخو حداقل هاییکه ما 

که پایان هژمونی دین  حقوق زن و مرد است،

ساعت و بسط سکوالریزم را می طلبد، تقلیل 

ی، منع کار کودکان کاریب مهیو ب انکار کارگر

 رف.وحد اقل های تأمین یک زندگی متعا

از هر کس به نفع  شیخواست ها ب نیتحقق ا

هم بازولی با تمام این طبقه کارگر است 

خود هست، باز کارگر  یسر جا یدار هیسرما

و فقر وجود  یکاریباز هم ب شودیاستثمار م

 یبورژواز یکتاتوریخواهد داشت بازهم د

باز هم جنبش  جهیاست و در نت یخود باق یبجا

ع موجود انقالب وض هیعل دیبا یستیالیسوس

. برای یک سوسیالیست کارگری نشان کند

جنبش  و یجنبش همگانکردن فرق بین 

ری مهم است. تحزب کارگران کارگ یطبقات

برای ارتقا از یک نیروی در خود به یک نیروی 

 کی برای خود، که بتواند کارگران را از

زیر پرچم  ی رهانیده و درمه آلود فکر یفضا

د، از اهمیت درجه اول بر حزب خودش متشکل نمای

 خوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

رهایی و آزادی بدون  امر

پذیری سازمانیابی، تشکل

طبقۀ کارگر و ایجاد حزب 

کارگری میسر سوسیالیستی

نیست. به پیش در راه 

 ایجاد یک چنین گردانی!

 

 
 

 ...انتخابات، پروژه صلح و
اساسی جامعه، با توجه به ضعف و عدم حضور  

اجتماعی نیروهای آزادیخواه از جمله 

نۀ پیشتری هم هادر جدال قدرت از وزسوسیالیست

بلحاظ پشتوانۀ نظری و هم به دلیل در اختیار داشتن 

ها و ابزارهای مهندسی افکار عمومی، همۀ امکان

 برخوردار است. 

با تأسف در میان نیروهای سیاسی منتقد حکومت 

-که بخشاً مشتمل از بازمانده های چپ بورژوا

ناسیونالیست هستند، هم روایت نیولیبرالی از 

جاری جامعه از نفوذ زیادی برخوردار های واقعیت

است و این نیروها در صورت مسأله با تبیین مسلط 

نیروهای لیبرال حکومتی و بیرون از آن، مشکلی به 

آن صورت ندارند. به همین جهت پروژۀ صلح 

امپریالیسم امریکا با طالبان را اگر نه رسماً ولی در 

ها و زیر سقف محافل و مجالس شان امر زمزمه

زم و ضروری برای ثبات و انکشاف اوضاع به ال

-می" دموکراسی و مردم ساالری"سمت تثبیت 

این درک پوپولیستی، کوتاه بینانه و عامه  . دانند

گران پسند از تحوالت اجتماعی که از مغز تحلیل

کند، کاری به این سنت ورشکسته تراوش می

و به لحاظ تحلیلی های مادی ندارد و واقعیت

و روایت ، متعلق به یک درک تاریخیهای فاکت

، قدرت ده اندیشانه و پوپولیستی از رابطۀخیلی سا

با توجه به حضور و منافع اکتورهای مختلف 

و در  یی در سیاست افغانستان،جهانی و منطقه

نهایت دامن زدن به توهم نسبت به نیروها و مجریان 

بربریت کنونی های نیولیرالی است که سیاست

ها و یاران محلی ها و منافع آنتژیحاصل استرا

تحلیلی  در نهایت این دستگاه شان بوده و است.

که از واقعیت و مکان طبقۀ کارگر و تودۀ 

و جنبش و استراتژی سوسیالیستی  زحمتکش

و معادالت پارامترها و عمأل  کندحرکت نمی

مطرح شده در این متن در محاسبات اش غایب 

 چپ که با پروژۀاست. برخی دیگر از نیروهای 

 18ادامه در صفحه                                             
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 افتضاح هم حدی دارد؛ ( 1) «جمهوری خراسان»از ادعای فدرالیسم تا اعالم 

 ح. بریالی

ها یل جمهوریتشک و افغانستان ساختن پارچه پارچه

 کنند.جستجو میو متخاصم  های مستقلامارت و

بشری زمان کمی  سه صد سال به لحاظ رشد تاریخ

 سردمداران آنگه طی این مدت  یمببین ولی ،نیست

 ابشار و دریا وکمر، کوه بر که پشتون حاکمِ ۀطبق و

 می عشق که داشتند ادعا آن انسان و سرزمین این

و  الهی عدالت از و میخوردند قسم و ورزیدند

برای رنج های  ،نوشتندمی گفتند وانسانی می

 نام افغانستان چهه های این سرزمین ببیکران انسان

 ؟و ارمغان سیطره و سلطۀ شان چه بود و است دندکر

 حداقل این و نیست کور و نابینا پدراملطیف  جناب

 صد سه تسلط این که بفهمد تا داندمی نیک را ها

 از قومی اتنیک یک نام به پشتون زورمندان ۀسال

-غنی چه ارمغان اشرف الی گرفته ابدالی احمدخان

ای افغانستان پیشرفت و تکامل بر های عظیم ترقی و

به خصوص مناطق پشتون نشین را به بار آورده  و

 اتنیک «خراسان جمهوری» اعالم با حاال که است

 رهبریت با افغانستان زبان فارسی یا تاجیک

 و همگون مدارجِ به را تبار این تاجیک، نیستیشوو

 و مشرف بسازد. نایل تکامل و ترقی اعلیِ

ارندگانِ د حقایق رهبری شوونیسم پشتون برای

 را برمال میسازد؟ ییها ه چیزحدِاقلِ شعور سیاسی چ

 رحمنلعبدا ضدبشری جنایات و ستبدادا از جدا اوالً

 بخصوص دیگر قومی های اقلیت برابر در خانی

 تسلیم که بود خان عبدالرحمن همین خودِ ها، هزاره

که  پذیرفتدیورند را  خط و شد انگلیس استعمار

 افغانستان ۀتجزی اصطالح به اولین باعثاین خود 

 حقایق درک برای که کرد تکرار باید ثانیاً . گردید

 پشتون شوونیسم ۀسال صد سه رهبریت عریان و تلخ

 و رفاه تفاوت تا داشت هنگفت شعور نیست الزم

 و ندانست را بدخشان یا و بامیان و لغمان میان ترقی

های فوق العاده عظیم صطالح امتیازا به آن از

تکنولوژیک به والیات پشتون نشین و تخنیکی و 

-ها زیست میدر آن سایر اتنیک هاکه باقی مناطقِ 

یا به طور نمونه ندید که  خبر نشد. ونمایند، 

 ،کنرها ننگرهار، ،های زحمتکش پکتیاانسان

 با مقایسه در ...هلمند و کندهار و، پکتیکا

 پروان و، تهرا ،مزارشریف یا بلخ زحمتکشان

 کدام پله های امتیازی ترقی و مناطق سایر بغالن و

 آحاد سربلندی وسعادتمندی ، ۀ رفاهکه مای) تکاملِ

 در امروزه که اند نموده طی( را باشد شده پشتون

 ای قومی های اتنیک سایر زحمتکشان به تناسب

 جا ،افغانستان حقیقی های خوشبخت زمرۀ در تباری

  باشند؟ داشته

تمدن  علم و سبقت کاروان به همین سان سرعت و

 چه هاپشتون ۀسال صد سه رهبری بافرهنک  و

 به پشتون پادشاهان و سردمداران این دارد؟ وضعیتی

 ۀقافل کدام کسی، چه با رقابت در و سرعت کدام

 به و راندند جلو به را زحمتکش پشتونهای تمدن

 مناطق این عمومی سواد سطح به اند؟ رسانده عرش

ید با سرزمین های نرا مقایسه کنآد و کنی نگاه

 این. مگر نه هااتنیک زحمتکشان دیگر تبارها و

 فرهنگی و علمی عمومی عقبمانی شرمِ  که ستا

 مطلق اکثریت و افغانستان زحمتکشان ۀقاطب

 بارد می جامعه این وکول سر از افغانستان شهروندان

 فرهنگی مانی وعقب بیسوادی مقیاس ترینبزرگ و

 آیا. کنندمی تحمل ستانافغانهان را مردم ج سطح در

 مانی عقب و بیسوادی بزرگِ مقیاس این خودِ

 ها غربی کمک با افغانستان که نشد سبب فرهنگی

 ترین جنایتکار و شرورترین تندروترین، عربها، و

 هویت در جنایتکارانی با را اسالمی های گروه

ها، ، مزاریها مسعود احمدشاه، ها ،گلبدینانطالب

های گان معلوم است که دنیای سیاستهبه هم

 خود رعنص چند رامخربِ قومی زبانی در افغانستان 

 گیهزند در که الحال معلوم فاشیستِ و فروخته

رنگ بازی  و گیفرومایه گونههیچ از شان سیاسی

 سیاسی و خم وچم شدن به دون همتان داخلی و

جنرال  چون اسماعیل یون و بیرونی دریغ نکرده اند،

زبانی  -گران با جبهه ساختن های قومییطاقت و د

اگر شانده اند. ک ۀ گند و بویناکیمنطقوی به عرص و

 تراشیدشمنو گند وکثافت  ۀاین جبهیک سر 

فکری  با مرکزیت تیوریک وو این افراد به قومی 

وصل است و اشرف غنی کرزی  ،طالبان، حکمتیار

 از، سر دیگر این جدال کثیف یابدامتداد میو 

 و مسعود شاه احمد تا و آغاز کلکانی اهلل حبیب

 گروه هااین. ودشمی وصل پدرام لطیف به خرهبال

 کثیف جدال یک چنین در را هاانسان از معینی های

جنگ کثیف مشغول  این در چنان و گرفته گروگان

 و انرژی توجه، تا شده باعث کهنگه داشته اند 

 جایه ب افغانستان دربند انسان هاملیون احساسات

 عظیم فساد استبداد، ها، نابرابری علیه مبارزه

 از دفاع سیاسی، اسالم بانی،طال تفکر وگسترده،

 ،یحداقل دموکراتیک بظاهر های ارزش های همین

 باو یک صلح آبرومند تالش برای  و جنگ پایان

 میان تراشی دشمن چرکین جدال مصرف افتخار

 قومی وکدورت کینه پاشیدن بذر و ها اتنیک

 باگرا های مرتجع و قوماست. این جریان گردیده

یک  به رسیدنشان  شوونیستی هایپیچی نسخه

 را گی سعادتمندجامعۀ انسانی و داشتن رفاه و زنده

18ادامه در صفحه  یعنی تبارها جدایی و ها قومیت خواهی استقالل در  
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تاجرانِ فاسد در افغانستان را تشکیل  دالالن و

  .صه هاهمچنین است سایر عر؛ دهندمی

مختصر به  بیان این تصویرِ سیاسی بصورت نمونه و

یا  خواننده باید این را توضیح دهدکه ساختن و

 زیرنام سیاسی حاکمیت و دولت و کشور برپایی

 به آمدن نایل بخاطر ملی انتیک یا وتبار قوم

 دروغ یک هاانسان برابری و پیشرفت حداعالی

 فهد که ستا تاریخی ریاکاری یک و عظیم

 دا سازی تاریخی مردمان شریف وج آن اصلی

قویت تفرقه میان آنها و ، تزحمتکش از همدیگر

گر به منصب های شارالتان و حیله ۀرسیدن عد

 استمرار بیان ومنافع کالنِ فردی  رهبری و ولیدری 

 جدید کلفت گردن یتِ ال یک وتولید طبقاتی ۀفاصل

 چیز رقیب، یا و سلف حاکمانِ قلدری با رقابت در

 ست.نی دیگری

گونه که به جناب پدرام باید یادآور شد که همان

و  در سه صد سال گذشته راه رسیدن به آزاد ی

فاشیسمِ  شوونیسم وانسانیت از مسیر سکتاریسم ، 

 با سان همین بهیک خطای عظیم انکار ناپذیر بود 

و احمد شاه مسعود و ربانی  (1)قرآن و خدا به تکیه

یگراندیشانه د های برای بازاریابیحتی نقل قول  و

 انسانیو جامعه نیست به آزادی ممکن  ،از چگوارا

 بساط و بند این تمامی که است دقیق اینرسید. 

 ضعف ۀنتیج مذهبی و قومی های جدال ارتجاعیِ

 با مجهز نیروی فقدان آزادیخواه، و چپ نیروی

 قلب در کردن خطر ایجادِ  و طبقاتی ۀمبارز ۀاندیش

سیاسی با انواع برتری خواهی  های نظام و عارتجا

 صف و تاریخی تجارب ولی  ،فاشیستی اش است

 و قومی خواهی برتری کثیف های آرایی

 است ساخته ثابت  افغانستان در فاشیستی شوونیستی

 برای سیاسی لیدران های ریاکاری الرغم علی که

 های تصفیه و قومی نفاق و کینه تخم پاشاندن

پراتیک  در عمل و افغانستان شانِزحمتک اتنیکی،

 دیگری افغانستانخواهند شان نشان داده اند که نمی

       .نمایند تجربه اش قبل بدتراز االمِ با را

روزی جمهوری خراسان را اعالم  لطیف پدرام: -1

خواهم کرد. به شما هواداران، همرزمان و عدالت 

-دهم. به خدای خود سوگند یاد میخواهان قول می

کنم و میثاق می بندم. به بیان قرآن مجید: 

 “!غلیظا“میثاقا

 

 صدها جنایتکار و ددمنش دیگر ها وها و دهسیاف

  ؟به دنیا معرفی کند

 زعامت تحت افغانستاناقتصادی رشد به شاخص 

 هیچ در بازهم که کنید نگاه پشتون ِحاکم ۀطبق

 به های دوران همان در حتی و ای زمانه و زمینه

 مایۀ ، چیزی جزاش آرامش و صلح طالیی اصطالح

 یشتبرخ را خشتی کسی و بودن عموم ننگ و شرم

ترین زساو  ساخت بی و ترین فقیر و نگذاشت

 یهاکشوراز جمله  افغانستان. جهان باقی ماند ۀجامع

 یی رهبری چنان داشتن برکت بود که از جهان در

 این با اگر و نبود بلدهم  را اسمشحتی  کسی

 نیز اکنون همین بود، نمی شا طالبانیسم و تروریسم

-نمی یداپ جهان جغرافیای ۀنقش در نراآ کسی

  .توانست

 اقتصادی وضعیت ناپذیراست انکار چیزیکه

 تاجیک ،هزاره، پشتونوحشتناک زحمتکشانِ 

 و هنداشت هم از خاصی تفاوت که است ودیگران

 ،بیکاری ،خانمانیبی ،روزی سیاهفقر،  بلکه ،ندارد

 زحمتکشان برتمام ستم و عدالتیبی، نابرابری

 یک بصورتِ داردنیز  اکنون همین تا افغانسنان

اصل  یک مانند که واقعیتی اما. شودمی اعمال سویه

اساسیِ ستم بر تمامی زحمتکشان جدا از تعلق 

اتنیکی وتباری شان جاری است عبارت از آن است 

 هزاره و ،تاجیک، زورمندان پشتون که حاکمان و

دار از امتیاز مافوق و ۀدیگران بحیث طبق اوزبیک و

چون درآمدهای فوق  گیهتمامی مواهب عالی زند

 شکوهِ خاندانی، های مالی، دبدبه ویستمرم العاده،

حکومت همیشه  های اعزازی در دولت وصبمن

 حاکم و ۀصفِ طبق برخوردار بوده اندکه جایگاه و

تباری  خونی و جدا از تعلق ستمگر را سوا و

 ۀکند. مشت نمونن بیان میآمفتخورانِ  ثروتمندان و

اشرف  ،مالعمر وستم،د خروار به صف کرزی،

 ،، سیافخلیلی احمد شاه مسعود، محقق و غنی،

مجددی وعبداهلل دیده شود که چگونه با وجود 

 ،ۀ حاکمِتباری، صف طبق تفاوت های خونی و

سرمایه های بیرونی،  ۀدار، مسلط، نمایندهسرمای

 

 ...انتخابات، پروژه صلح و
 

صلح با طالبان غافلگیر شده اند و یک نیروی 

ئی جنگ توده"شان در  "متحد درون خلقی"

را از دست داده اند چیزی  "خلق علیۀ امپریالیسم

ضدامپریالیستی فراتر از غوغاساالری میان تُهی 

 برای تبیین شرایط و وضعیت جدید ندارند.

 که اکثریت عظیم کارگران و سانیهمان

در پراتیک عریان و در هر زحمتکشان افغانستان 

بار شان در گی فالکتیی از زندهلحظه و لمحه

یافته اند که حاصل هفده سال حضور نظامی 

داری جهانی و حاکمیت ایادی نیروهای سرمایه

ا چیزی نبوده جز تداوم مصیبت، جنگ، هآن

کشتار، فقر مفرط و استبداد و نابرابری و ستم، بناءاً 

تحقق پروژۀ صلح که معنی عملی و مادی آن 

شدن هرچه بیشتر قوانین و محدودتر  اسالمیزه

بند کنونی به ویژه برای زنان های نیمشدن آزادی

 است و همچنان انتخابات ریاست جمهوری و

های نیروو آلترناتیوهای که از جانب  هاسیاست

مطرح و جدال قدرت  حاضر در صحنۀسیاسى 

نیز عامل بهروزی، آسایش و  راگردد تبلیغ می

، و نسبت به آنها متوهم نیستنددانند رفاه خود نمی

ا از واقعیت مسلم و جاری در چون این درک ر

گی واقعی شان می توانند استنباط نمایند و زنده

نه توانند آن را به هرچند که  د،کننمیچنین هم 

بدارند. و تحلیلی فورموله و بیان لحاظ تیوریک 

بنابراین یگانه گزینۀ معقول و الزمی برای 

کارگران و اکثریت مردم محروم و تحت ستم 

برای رهایی و پایان سلطۀ خونبار ارتجاع، شکل 

 دادن به الترناتیو آزادیخواهانۀ خودشان است.
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گی فراوان به عنوان از خود گذشته با شوق و ذوق و

پزشک و آموزگار به روستاها می رفتند و درمیان 

نظرات  توده های دهقانی به تبلیغ و ترویج آراء و

خود می پرداختند و چه بسا که این کار باعث 

گردید. دستگیری و زندانی شدن و تبعید شان می

ها و فاکتورهای متنوع و سر انجام در نتیجۀ علت

وشنفکرانۀ آنها برای متعددی تالش های ر

برانگیختن دهقانان علیه تزاریسم با شکست مواجه 

گی و ناامیدی چیز دیگری شد و جز سرخورده

نصیب شان نگردید. گرچه دهقانان هرازگاهی 

حاضر به شورش علیه مالکان می شدند ولی حاضر 

که درأذهان آنان « تزارخوب » نبودند تا از افسانۀ 

بود دست بردارشوند.  راز تقدس ویژه یی برخوردا

بلکه برعکس همین مبلغان سیاسی شهری را به دام 

پلیس می دادند و باعث دستگیری آنان می شدند. 

نا امیدی های نارودنیک ها باعث  و ها شکست این

ایشان روی به ترورهای فردی  آن شد که بخشی از

این ” پیروزی“چنان که بزرگترین  بیاوردند.

و  رونما گردید. 1881چ مار 1٣تاکتیک به  روز 

آن ترور الکساندردوم بود که تاثیری دوگانه داشت 

 زیرا از آنجایی که  الکساندر دوم برخالف پدر

 مستبد و مرتجعش یک اندازه  لیبرال منش و

جانشینان او  مدرن سازی جامعه بود خواستار

( و نیکالی 18٩٤-1881آلکساندر سوم)

حوۀ وی را نتیجۀ ن ( ترور1٩1٧-18٩٤دوم)

حکومت داری لیبرال منشانۀ او دانستند و آن را به 

او گذاشتند و برای ” لیبرالیسم بیش از حد“حساب 

 که پیشین استبدادی های شیوه به فرمانروائی خود

نیز عقب مانده و ارتجاعی به  زمان آن برای حتی

آمد بازگشتند و سلطنت را موهبۀ خدایی شمار می

به شیوه  مقدس قلمداد کردند. بازگشت و

استبدادی پیشین سبب شد که روند حرکت به سوی 

 .نوگرائی سیاسی متوقف گردد

چنانکه گفته آمد نارودنیسم روسی بازتاب و بیان  

سیاسی مبارزۀ دهقانان برای الغای مالکیت فئودالی 

 و تقسیم اراضی متعلق به مالکان بزرگ بود. 

 

 ادامه دارد...

 
 

 

این دلیل که آموزش دیده دست کم گرفت. نه فقط به 

که بر اساس  و زبان آور بود بلکه از جمله به این دلیل

أین  18٩٤آمار به دست آمده از سر شماری سال  

داد درصد از أهالی کشور را تشکیل می ٢،٧قشر

درصد را تشکیل  ٧،1پرولتاریای صنعتی که ونسبت به 

 این روشنفکران بیشتر در مناطق خود می داد بیشتر بود.

و دولت  به سر می بردند« زمستوا » گردانی به نام 

مرکزی اکثر جنبه های قدرت دولتی را به آنها سپرده 

بود، جنبه هائی که بیشتر اجرائی بودند تا حکومتی، 

-خیابان کشی می ها سرک سازی و” زمستوا“مثال 

مکتب و مدرسه می  کردند یا درمانگاه و شفاخانه و

کردند. که می توان آنها را ساختند وآن را  اداره می 

هستۀ مرکزی نوسازی خودجوش بورژوائی با تمام 

 .نمادها و نهادهای آن در امپراتوری تزار دانست

در دانشگاه های روسیه دانشجویان خون گرم و تندرو 

به گونه یی عاطفی و متهورانه  نظام استبدادی تزار را 

را به  این کار خویش خود به باد انتقاد می گرفتند و با

انداختند و باعث غلیان روحیۀ آزاد منشی و تهلکه می

شدند. نخستین نسل تمرد در صفوف نسل جوان می

سازی دهقانان بود که  این روشنفکران  خواستار آزاد

 از لحاظ تعداد نیرومندترین طبقه در جامعه آن روز

روسیه را تشکیل می دادند. این روشنفکران خویشتن 

یعنی « نارود » نامیدند که از واژۀ  می” نارودنیک“را  

مردم »در زبان روسی گرفته شده ومعنی« مردم » 

های دیگری گرایی، توده گرایی، عوام گرایی و واژه

امروزه متداولترین  را افاد ه می نماید و« از این قبیل 

» مترادف آن در محافل سیاسی همان اصطالح 

ر شد که این باشد. همین جا باید یاد آومی« پوپولیسم 

 اصطالح در مسیر تحوالت بعدی خود که تا امروز

گر معانی یی چون توده پناهی، إدامه یافته است افاده

 .برداری و امثال آن نیزبوده است عوام فریبی، کاله

از آن جایی نارودنیک ها از مارکس و آموزه های  

مارکسیسم بهره و آگاهی روشن و کاملی نداشتند  به 

 اقتصاد از عناصری توان می ودند کهاین باور ب

ۀ روستائی روسیه به جامع در را اجتماعی و اشتراکی

ن عبور از جامعۀ سرمایه داری بدو یعنی –طور مستقیم 

آنرا  که را ازسوسیالیسم نوعی و آورد در اجرا به نیز –

می نامیدند  متحقق ساخت. آنها « سوسیالیسم روسی » 

نارودنیسم روسی و بازتاب آن در  

 جنبش روشنفکری افغانستان
 

چیره شدن روابط کاالیی و گسترش روابط 

به میدان آمدن  سرمایه دارانه در مناطق روستائی و

قشر جدید مرفه دهقانی، یعنی کوالکها، توسط 

ف قرار می مورد بهره برداری و اجحا اینان نیز

گرفتند. کوالکها، همان بورژواهای روستا بودند 

 در«( میر)»که از تجزیۀ جماعت روستائی روس 

برآوردند. اینها  بستر نفوذ نظام سرمایه داری سر

در  الیۀ نازکی از دهقانان را تشکیل می دادند،

حالی که الیۀ اصلی را دهقانان فقیر، نیمه 

دادند که کیل میپرولتاریا و پرولتاریای روستا تش

روز به روز شمارشان افزوده می گشت، و از 

تعداد دهقانان میانه حال دائماً کاسته می شد. در 

های عظیم دهقانی عالوه برحمل این میان توده

یوغ  استثمار مالکین بزرگ و کوالکها، بار 

سنگین مالیات دولتی را نیز که حکومت تزاری 

اتیک و برای چرخاندن دستگاه بزرگ بوروکر

نظامی خویش نیازمند آن بود، به دوش می 

کشیدند. این شرایط باعث  فقر و فالکت 

های دهقان و کوچ کردن های گروهی آنان توده

به سوی شهرها و مراکز صنعتی گردیده، خیل 

عظیمی از بیکاران و گرسنه گان و زاغه نشینان را 

 .در شهرها به وجود می آورد

ر قرن هجدهم و شورش های دهقانی در اواخ 

اوائل قرن نوزدهم در روسیۀ تزاری علیه اشرافیت 

که « فئوداالن » یا به گفتۀ فرانسویان  و زمیندار

ظلم و ستم بر دهقانان را حق طبیعی و خداداد 

خود می دانستند؛ قشر دانش آموخته و روشنفکر 

دفاع از حقوق سلب  آن سرزمین را واداشت تادر

و در این راه سرشار از شدۀ دهقانان به پا خاسته 

شرافت و احساس پاک انسانی از هیچ گونه ایثار 

و فداکاری دریغ نورزند و از سوی دیگر دولت 

تزاری برای حرفه یی کردن ادارۀ امور داخلی 

خود به  این قشر تحصیل کرده و آموزش دیده 

نیازمند بود، لذا این قشر را در آن زمان نمی شد 
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زتاب آن در جنبش روشنفکری نارودنیسم روسی و با

 افغانستان

 

Workers of the world unite! 

سمت و سو دادن مطالبات و مبارزات آنان دست به 

کار شوند، و با وجود آنکه بخش بزرگی از آن 

 روشنفکران متعلق به طبقات باالیی و أشراف زاده ها

یی ت انقالبی و انسان دوستانهبا احساسا بودند مگر

از هیچگونه فداکاری و  خود نهفته داشتند که در

این راه دریغ نورزیدند و اما پس  قربانی دهی در

به رشد  ازآنکه نظام سرمایه داری در این کشور رو

نهاد و طبقۀ کارگر را به مثابۀ یک نیروی مؤثر 

اجتماعی در بطن خویش پرورش داد و موازی با آن 

های مارکس و انگلس فکران روس با اندیشهروشن

آشنا شدند، صفوف نارودینک ها دستخوش تشتت 

و چند پارچه گی گردیده برخی آز انان درراه نجات 

بخش مارکسیسم و سوسیالیسم علمی گام نهاده 

 و سائر کارگر وظیفۀ سترگ رهبری طبقۀ دوران ساز

زحمتکشان را در راه اندازی جنبش سوسیالیستی به 

همان مواضع  ایشان در ده گرفتند. و اما بسیاری ازعه

عوامل و   اثر ها نیز درقبلی باقی ماندند تا آنکه این

های متعدد وگونا گون سیاسی و اجتماعی به انگیزه

تروریست ها، انارشیست ها، لیبرالیست ها، 

ایکانومیست ها ، رویزیونیست ها و غیره تبدیل شدند 

ها و جوانه های این جا ریشهدر  ، که در نظر داریم تا

شاخه  عدالت خواهانه و نخستین این جنبش انقالبی و

ها و تحوالت بعدی آن را تا آخرین روزهای زنده 

آنرا در  ن و تداعی و بازتابیایلیچ لن گی والدیمیر

در  جنبش روشنفکری افغانستان به بررسی بگیریم. و با

سته های این مبحث باینظرداشت گسترده گی زمینه

 .است تا آنرا در بخشهای متعددی پیشکش نماییم

 بخش نخست

نخستین جوانه های جنبش نارودنیکی در 

 روسیه

روسیۀ تزاری نسبت به سائر کشورهای اروپائی دیرتر  

در مسیر رشد سرمایه داری قدم گذاشت. چنان که 

تعداد کارخانجات و فابریکه ها 186٠پیش از سالهای

دالی در کشورشیوۀ غالب به بسیار کم  و اقتصاد فئو

(   1861شمار می آمد. و اما پس از آنکه در سال ) 

سرواژ رسما ملغی قرار داده شد ، سرمایه داری  رو به 

رشد گذارد و طی تکامل خود در نیمۀ دوم قرن 

نوزدهم موجب پیدایش و شکل گیری پرولتاریای 

  .صنعتی مدرن گردید

داری، روسیه با وجود الغای سرواژ و رشد سرمایه 

هنوز کشوری بود خرده مالک که در آن تولید 

کوچک دهقانی نقش اساسی و عمده یی داشت. 

دهقانان که اکثریت مطلق باشنده گان کشور را 

تشکیل می دادند نه تنها کماکان و تحت اشکالی نوین 
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نبش ناردونیکی و یا پوپولیستی در روسیۀ ج

تزاری به گرایشهای انقالبی متنوع و گوناگونی 

شد که پیش از نفوذ وگسترش اطالق می

مارکسیسم در این سرزمین به میان آمده و 

این گرایشهای انقالبی و  پرورش یافته بودند.

عدالت خواهانه نخست در جلگه های شاداب 

و سپس آهسته هنر و ادبیات روسی متجلی 

آهسته در هیکل یک جنبش اجتماعی به عرصۀ 

سیاست وارد شده نزدیک به نیم قرن تمام جنبش 

سمت و سو بخشید. این  انقالبی آن کشور را

به عرصه گذاشت که  گرایش زمانی در روسیه پا

اقتصاد فئودالی در مناسبات تولید و توزیع دست 

ده باالداشت و دهقانانِ سرف أکثریت مطلق باشن

را تشکیل می دادند و سرمایه  گان آن کشور

هنوز  داری و مناسبات سرمایه دارانه در آنجا

شکل نگرفته و پرولتاریای صنعتی به وجود 

نیامده بود ؛ فقرجانکاه دهقانان و ستمگری های 

شورشهای دلیرانۀ  تزاری و حدو حصربی

دهقانان علیه مالکان فاسد و مستبد سبب شد تا 

 قالبی یی که خواهان تغییردرروشنفکران ان

وضعیت موجود بودند دهقان را نیروی اصلی 

برای یک چنین تغییری پنداشته و به منظور 
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