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گی و اتحاد جهانی اول می روز تجدید میثاق همبسته

که گردد شرایطی برگزار میامسال در طبقۀ کارگر 

اعتیاد، جنگ  گی،هفقر، بی حقوقی، گرسن ۀبر عالو

کارگران و  و غیره مصایب اجتماعی نازل شده بر

داده و باز تولید نظام سرمایه خانواده های شان که 

ن ها کارگر به داری است، در سراسر جهان میلیو

که حقوق ماه  در پهلوی این 19 دلیل اپیدمی کوید

شان پرداخت نشده است از کار اخراج  ۀهای گذشت

یا هم به مرخصی های نا معلوم بدون مزد سوق داده 

فرودست به  اقشار؛ طبقۀ کارگر و مجموع اندشده 

( ؛ متن کتبی سخنرانی آتیال مهربان به مناسبت بزرگداشت ٣ میز گرد سوسیالیسم کارگری )صفحه :این شماره در

  و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین ( ؛ آراء١6گی جهانی طبقۀ کارگر )صفحه از اول می روز همبسته

  ( ۲۲شود! )صفحه ( ؛ اول ماه می تعطیل نمی١٩)صفحه 

 به مناسبت اول می افغانستانهای کارگری اعالمیه سازمان سوسیالیست    

 المللی کارگرانگی بینخجسته و پیروز باد اول می، روز همبسته
 

 

داده و ناشی از مناسبات نابرابر اجتماعی و  ،زاده هم

از طبقۀ  ،عات آن در این سیستم انسان ستیز استتب

جهان در  یکارگران در هر کجا .کارگر گرفته است

بدترین حالت و وضعیت معیشتی نسبت به سال های 

با توجه به پاندمی د؛ امسال متاسفانه نپیش قرار دار

طبقۀ کارگر در  ۀحضور گسترد ۀفرصت و فرجکرونا 

شعارهای نه به نظام ها و طرح خواستخیابان ها و 

 اقشارطبقۀ کارگر و مجموع برای سرمایه داری 

نظام امسال در اول می  ت.میسر نیسجامعه فرودست 

از حضور گسترده طبقۀ کارگر در  سرمایه داری شاید

جاده ها و اماکن عمومی در لرزه و دلهره نباشد ولی از 

 یبقابه تنهایی نمی تواند این نظام خود آنجایی که 

بدون حضور طبقۀ  ،را تأمین و ضمانت نمایدخویش 

و فرایند مناسبات تولیدی به تولید  ۀکارگر در پروس

. ارزش مازاد که تنها کندنحوی خود گور خود را می

راه هرچه بیشتر انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری 

با ، یدآ دست میه است فقط از قِبل کار طبقۀ کارگر ب

تولید، نخست  ۀدر پروسنبود و کمبود طبقۀ کارگر 

سرمایه دار مبنای سود اش را که همان ارزش مازاد 

است از دست می دهد و از سوی دیگر هر قدر نقش 

کار  ۀطبقۀ کارگر و مجموع طبقات فرودست در پروس

 تولید کم رنگ باشد، مطمیناً که قدرت خریدۀ و پروس

 

 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

درت خرید پایین و نبود ایمنی های صحی، دلیل ق

اجتماعی و شغلی نخستین قربانیان آفات طبیعی و حوادث 

کرونا شیوع و گسترش اپیدمی  پس از ،هستندغیر مترقبه 

نیز اولین پیش مرگه ها هم در ابتال و هم در مرگ و میر 

کشورها از طبقات پایین جامعه مخصوصاً طبقۀ  ۀدر هم

 کارگر بوده/است.

ماه می هر سال روز رستاخیز جنبش بین المللی طبقۀ  اول

گی مزدی در نبرد کار و سرمایه در کارگر علیه نظام برده

سرمایه اما امسال  ؛سراسر جهان به نفع طبقۀ کارگر بود

بحران پیش آمده که آن  داری این روز را نیز با توجه به
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 خجسته و پیروز باد اول می

شان هم به همان اندازه تنزل می کند وقتی در  

جامعه توان خرید و مصرف افت کرد پس کاالی 

سرمایه دار در کجا به مصرف خواهد رسید، 

 نظام سرمایه داری کامالً  یبنابرین در هر حالت بقا

طبقۀ  ۀبه کار مزدی و وجود گستردمتکی است 

اد تولید. اما این را هم باید تذکر د ۀکارگر در پروس

می کرونا( پاندکه در فرایند بحران پیش آمده )

دهد ولی  سرمایه دار تنها سود خود را از دست می

 را.  شطبقۀ کارگر هست و بود خود

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در 

جایگاه  یک تشکل کارگری قدرت طبقۀ کارگر 

را سوای این درد و آالم که متوجه این طبقه است 

داند قدرت  نظام سرمایه داری می ۀده و زادو آنرا دا

انسان ها در ۀ طبقۀ کارگر را بیشتر در رهایی هم

سراسر جهان از این وضعیت بربریت که نظام 

داند؛  کاپیتالیستی بر بشریت تحمیل کرده است می

بدین مبنا سازمان سوسیالیست های کارگری 

کارگران در سراسر جهان و  ۀماز هافغانستان 

ر افغانستان می خواهد که هرچه بیشتر از باالخص د

تفرقه و پراکنده گی بدر آمده دور یک پالتفرم 

دور از تعلقات ایتنکی و تباری ه روشن سیاسی ب

حزب سیاسی خود را که مبرم ترین و ضروری 

 ۀاست برای رهایی خود و همترین اقدام مبارزاتی 

مالکیت خصوصی، برده گی  دست ازطبقات فرو

ع اشکال ستم و مظالم اجتماعی سر مزدی و مجمو

د. حزب سیاسی طبقۀ کارگر یکی از نو سامان ده

میکانیزم های فوری و اساسی رسیدن به رهایی 

و مجموع طبقات زحمتکش از بنیادی طبقۀ کارگر 

 نظام سرمایه داری است.  ۀسلط

در افغانستان  انکارگر یو احوال اوضاع چنینیک در 

روز همبسته گی  ،اول ماه میپیشواز به شرایطی امسال 

بر اساس آمار ارائه شدۀ د که نمی رو کارگرطبقۀ جهانی 

پیش از بروز و شیوع ویروس کرونا،  ،رژیموزارت اقتصاد 

نبود  و با بیکار بودند هااز آن نفر باالتر از دوازده میلیون

اقشار  ۀکه گریبان هم ییبیمه های اجتماعی و فقر گسترده

مواجه  به سختی گرفته است امعه راج فرودستطبقات و 

اعالم قرنطینه و  وکرونا ناشی از اپیدمی بحران  بوده و

هرچه  نیزاز سوی حکومت  گشت وگذار برمحدودیت 

موجب بیکاری گسترده به خصوص در میان بیشتر 

این وضعیت تا همین اکنون کارگران روز مزد شده است. 

ایر اقشار بیشتر کارگران و س محرومیتمنجر به فقر و 

است. دست و فرودست جامعه گردیده محروم، تهی

جنایتکار و برگشت نیروهای مضاف بر آن کابوس 

و فعال شدن  سر و سامان یافتن، به قدرت تروریستی طالب

 بر سر پروژه داعش و کش و گیر غنی و عبداهلل ۀدوبار

بلند رفتن نرخ مواد به موازات آن و تقسیم کرسی و قدرت 

ثباتی مستولی و بیناشی از این حالت عمومی  مهه که هاولی

)طبقۀ کارگر  متاسفانه این طبقه جوانسیاسی است، 

از تر و اسفناکرا در وضعیت کامالً بدتر  افغانستان(

 است. هگذشته قرار داد

سازمان سوسیالیست های کارگری با توجه به وضعیت 

ۀ پیش آمده در جهان و به تبع آن در افغانستان از هم

در این  شرایط که واقعاً  برای که کارگران می خواهد 

کارگران غیر قابل تحمل است، هرچه بیشتر متوجه خود و 

همبسته  باخانواده های خود بوده و به مجرد تغییر وضعیت، 

در یک صف واحد به تمام ساز و کار  بیشترگی هرچه 

پیش آمده ۀ بورژازی در هر بخش آن نه بگویند. در عرص

انگلس طبقۀ کارگر دو راه بیشتر ندارد، یا قربانی به قول 

د و یا با خواست های خودش با رفع اوضاع و نرا قبول ک

که این بیماری مدحش به جهانیان تحمیل کرده  لیاحوا

 ۀاست به میدان آمده و در هیچ عرصه یی از مبارز

 طبقاتی قربانی دسیسه های بورژوازی نشود.

 سته گی کارگرانهمب اول ماه می روززنده باد 

 !جهان

 زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های 

 کارگری افغانستان

 1399ثور  9؛  2020اپریل  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

جهان بینی پوشناده است. 

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

 "دهد.آن شکل می
 مر لوئی بناپارت()کارل مارکس هجدهم برو



 

 

  

  

56         

 

 سوسیالیسم کارگری:

مسیر مبارزۀ طبقاتی و جدل میان کار و سرمایه، در 

یکی از  "کارگران جهان متحد شوید!"شعار 

شعارهای مرکزی فعاالن جنبش طبقۀ کارگر و ابزار 

جدیی برای پیروزی و تحقق پذیرفتن امر 

سوسیالیسم است. چرا این شعار جز در امور جاری 

 و محدود اتحادیه های کارگری عینیت نیافته است؟

  آزاد: فهیم

این که چرا تا هنوز شعار محوری جنبش طبقۀ 

محقق نشده  "کارگران جهان متحد شوید!"کارگر: 

است علل و دالیل گوناگونی دارد که شرح مفصل 

گنجد. به هر آن در حوصلۀ این پرسش و پاسخ نمی

نمایم به اختصار  نکات و دالیل اساسی رو تالش می

نیت نیابد در حد که باعث گشته تا این امر عی رایی 

 درک و فهم خودم مطرح نمایم.

جدا از مسایل عینی و مبرم دیگر از جمله قدرت و 

داری که به نوعی توان بورژوازی و نظام سرمایه

برای هر فعال سوسیالیست کارگری مبرهن و قابل 

ها و مشاهده است و همین طور از جانب سنت

جنبش های مختلف کارگری و چپ به تفصیل نیز 

آید تا یک مرور آن پرداخته شده است الزم می به

تاریخی از سیر تحوالت جنبش طبقۀ کارگر 

پاسخ درست به یک  ۀصورت گیرد. بناءً برای ارائ

وجه مهم و حیاتیی که باعث گشته تا این امر تا ایندم 

ناگزیر به گذشتۀ جنبش سوسیالیستی تحقق نیابد، 

از سر طبقۀ کارگر و تحوالت نظری و عملی یی که 

گذشتانده است نگاه نموده و آن را مورد بررسی قرار 

 دهیم. 

به لحاظ تاریخی جنبش طبقۀ کارگر در درون خودش از 

چند سنت و جنبش معتبر تأثیر پذیرفته است که بهتر است 

هر یک را با تحوالتی که از سر گذرانده اند، هرچند 

 کوتاه، مرور نماییم.

جنبش سوسیال  نخستین آن ناسیونال رفرمیسم در

کارگرى  دموکراسی است؛ پر واضح است که جنبش

کشورهای اروپاى غربى شدیداً از سوسیال دموکراسی 

تأثیر پذیرفته و تحت نفوذ عظیم آن قرار داشته است. 

-سوسیال دموکراسی در بدو فعالیتش حامل یک دوگانه

گی خود حاصل همسویی گی بود که در واقع این دوگانه

در آن  یعنی کمونیسم و رفرمیسم ماعىاجت دو جنبش

مقطعی از تاریخ است. در حقیقت آن زمان سوسیال 

یى بود که توانسته بود عمیقًا توده دموکراسى یک جنبش

ها کارگر را پیرامون خودش متشکل سازد؛ و چنین میلیون

شد که خواست اجتماعی شدن وسایل تولید را از فکر می

عرصۀ اقتصاد محقق سازد. طریق افزایش نقش دولت در 

عالوه بر آن پس از ورشکسته شدن و رانده شدن اقشار 

جدیدی از خرده بورژواها و دهقانان، که در اثر فشار 

شدند، های بزرگ به طرف طبقۀ کارگر پرتاب میسرمایه

و همراه با آن ضعف لیبرالیسم بورژوائى و از دست رفتن 

اقشار  هژمونى فکرى آن، زمینه ساز پیوستن این

غیرکارگری به سوسیال دموکراسی گردیده بود. این زمینۀ 

مادی باعث گردید تا این جریان منحیث یگانه جریان قوى 

اندام نماید.  سیاسى در قبال جریان های مسلط دیگر عرض

مزید بر آن پیوستن اقشار خرده بورژوا و دهقانان ورشکسته 

رمیستی شده به نهضت سوسیال دموکراسى راه حل های رف

را بیشتر از گذشته تقویت نمود و منافع طبقۀ کارگر و 

  

خواست تحول اقتصادی جامعه از منظر منافع این طبقه به 

 حاشیه رانده شد.

های کمون پاریس، دولت از شکست اما مقدم بر آن پس

یی را علیه نهادهای همه جانبه بورژوایی اروپا تعرض

وپا در کل در کارگرى ار کارگرى آغاز کردند. جنبش

یک موقعیت ضعیف و تدافعى قرار گرفته بود و توان 

های حاکم را مقابلۀ سراسرى با بورژوازى و دولت

نداشت. به این دلیل برای حفظ و تضمین فعالیت علنى 

ها و ها فعالیتشان رهبران و فعاالن آنها و احزابتشکل

بردند که مبارزات شان را طوری عیار ساخته و پیش می

نجر به تحریک و واکنش بورژوازی، که با شکست م

 کرد، نگردند. کمون با اعتماد به نفس بیشتری عمل می

های ملی و غالب شدن نظری با استحکام دولت

 هم در اروپاى غربىناسیونالیسم در نیمه دوم قرن نوزده

 4ادامه در صفحه                                                           

 میزگرد سوسیالیسم کارگری
  روز جهانی کارگر؛ بررسی وضعیت و مسایل طبقۀ کارگر در افغانستان ویژۀ
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در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان بگذار طبقات حاکم 

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

  میزگرد سوسیالیسم کارگری
پدیدۀ دولت ملى به یک پدیدۀ فراگیر و همگانى 

تبدیل شد. هویت های قومی و مذهبی دیگر مبنای 

تعریف هویت فردی نبودند. در فرایند این تحوالت 

شدن کارگران از اجتماعی و برخوردار  -سیاسی

حق رأی همگانی است که فرد کارگر در 

توانست خود را یک کشورهای اروپای غربی می

هاى مادى شهروند کامل به حساب بیاورد و زمینه

 ملى در او شکل بگیرد.  جدیدى براى تقویت حس

معمول شدن حق راى همگانى همراه با بهبود نسبى 

و تصویب موقعیت کارگر، به ویژه کارگران ماهر، 

قوانین از جمله قانون حق تشکل، حداقل ساعات 

کار روزانه، حداقل سطح دستمزد، ایمنى محیط کار 

و امثالهم هرچند موقعیت فرودست کارگر در 

گذاشت اما جامعه را اساساً دست نخورده باقى می

نسبت به گذشته او را در یک موقعیت بهتری قرار 

یافت. با  داد و سطح معیشت به تدریج بهبودمی

داری ناشی از رشد افزایش ظرفیت تولید سرمایه

صنایع و مازاد سود، این امکان فراهم آمد تا 

بورژوازی بخش ناچیزی از سود حاصله را در جهت 

 بهبود معیشت کارگران مزدی به کار برد. 

بدین منوال در متن این وضعیت شرایط و زمینۀ 

 ناسیونال رفرمیسم در شکل گیرى یک گرایش

کارگرى اروپا فراهم آمد. گرایشى که در  جنبش

دارى کشور خود در چهارچوب سرمایه

گر و ارتقا شرایط کار استثمار شرایط تعدیل جهت

ورزید. ولى دقیقا از می گى و معیشت او تالشزنده

آنجا که امکان هر گونه امتیاز گرفتن از بورژوازى 

ه دارى بارآورى کار تولید سرمای را در گرو افزایش

توان رقابتى آن  کشور خود و به این اعتبار افزایش

دید، در مقایسه با سرمایه دارى کشورهاى دیگر می

نفعى براى خود در برهم زدن نظم تولیدى در 

سوسیال  کرد. جنبشتصور نمى کشورش

دموکراسى زمینه و بستر الزم برای رشد و استحکام 

ود فراهم گرایش ناسیونال رفرمیسم را در درون خ

نموده بود که این امر خود منجر به نفوذ ناسیونالیسم 

و توهم نسبت به دموکراسی پارلمانی در میان کارگران 

 اروپا گردید. 

هستی یافتن اجتماعی گرایش ناسیونال رفرمیسم و بازتاب 

آن منتج به این شد که رهبران این جنبش در سوسیال 

نیز تمایز شان  دموکراسی ناگزیر شدند که به لحاظ نظری

را با مبانی نظری مارکسیسم بیان نمایند و دیترمینیسم 

تاریخی و اقتصادی در تقابل به نظریه ماتریالیسم 

پراکسیس مارکس فورموله گردید تا انفعال سیاسی 

احزاب سوسیال دموکرات و چشم دوختن آن ها به امکان 

تحول مسالمت آمیز و غیرانقالبی جامعه کسب مشروعیت 

د. باب شدن نئوکانتیسم در سوسیال دموکراسی که در نمای

 تکامل توضیح براى قانونمندى  وجود هر نوع اساس

کرد و شناخت را صرفا تا آنجا ممکن ى مینف را تاریخ

و مابقى را به قلمرو  دانست که حسى )تجربى( باشدمی

 کرد، با ارزشباور و اعتقاد یا مبانى اخالقى واگذار می

عنوان یک نهاد قائم بالذات، و نه ه دموکراسى بدانستن 

یک پدیدۀ محدود تاریخى در تکامل نحوۀ سیادت 

در  محورى مبارزۀ طبقاتى ، نادیده گرفتن نقشبورژوازى

انقالبى از دستور  ۀتحول جامعه، و لذا خارج شدن مبارز

کار براى کسب قدرت سیاسى و در مقابل توکل هرچه 

مانى، برجسته کردن جایگاه طبقات بیشتر به نهادهاى پارل

طبقۀ کارگر و باالخره  متوسط و کم اهمیت دانستن نقش

دارى به علت نفى ضرورت فروپاشى اقتصادى سرمایه

دارى و باور به تکامل تدریجى سرمایه اشتناقضات درونى

به انحصار دولتى و تسهیل اجتماعى شدن مالکیت بر ابزار 

همه اجزاء نظرى جنبشى بودند  تولیدى از این طریق، اینها

با باورها و نظرات مارکسى  اشکه دیگر پراتیک اجتماعى

براى توضیح مبارزۀ صرفا  سازگار نبود. این جنبش

به یک  اشپارلمانى خود و ایجاد اتئالفهاى پارلمانى

مجموعه تئوریک جدید نیازمند بود. در نتیجه یا باید 

انداخت و یا در آنها نظرات قبلى خود را تماما بدور مى

بینیم که آن جریان کرد. بنابراین مىتجدید نظر جدى می

سوسیال دموکراسی پا  تجدید نظر طلبى که در جنبش

گرفت و به رویزیونیسم معروف شد، قبل از آن که یک 

اجتماعى بود  نظرى باشد، تبین نظرى یک جنبش جنبش

 ایشهاى مارکسیستى را برکه رشد آن زدودن پیرایه

ضرورى کرده بود. در ابتدا به علت قدرت سنت 

سوسیال دموکراسی، این بازبینى  مارکسیستى در جنبش

 بود شده شروع برنشتین توسط که در مبانى مارکسیسم

ولى مجددا با آغاز جنگ جهانى اول و  گیرد،می جواب

کارگرى اروپا،  تقویت جدى ناسیونالیسم در جنبش

لبته عروج اشرافیت کارگری ا شود.می وضعیت معکوس

از ده ها و سدها عاملی  یدر کنار ناسیونال رفرمیسم یک

است که باعث گشته تا طبقۀ کارگر در سطح جهان 

ست کمونیست فینتواند شعار محوری و استراتژیک مان

 گیریم.را مادیت ببخشد. دالیل دیگر را در ادامه پی می

انقالب دومین جنبشی که طبقۀ کارگر پس از پیروزی 

اکتبر و تحوالتی که متعاقب آن در روسیه شوروی اتفاق 

 است.  "کمونیسم روسى"افتاد از آن تأثیر پذیرفت 

این روشن است که پیروزى انقالب اکتبر جناح رادیکال 

جنبش کارگری و همچنان بازگشت به مبانی نظری 

هاى سوسیال مارکسیسم را تقویت نمود و نفوذ تئوری

ۀ سیاست و باور به پارلمانتاریسم یا دموکراسى در عرص

رادیکال  دارى در جنبشتحول تدریجى نظام سرمایه

داد. اما با شکست انقالب در  کارگرى را بسیار کاهش

آلمان و سایر کشورهای اروپایی و انزوای جهانی کشور 

جوان شوراها در این دوران و همچنان شکست سهمگین 

مایه دارى برای از های کارگری و توفیق نظام سرجنبش

سر گیری یک دورۀ ثبات و رونق اقتصادی بار دیگر به 

یى داد. ایجاد کارگرى جان تازه رفرمیسم در جنبش

به این بازگشت  1923مجدد انترناسیونال دوم در سال 

-مجدد رفرمیسم یک توان تشکیالتى غیرقابل انکار می

داد. روى کار آمدن احزاب سوسیال دموکرات در اکثر 

شان شورهاى اروپایى یا حداقل حضور قابل مالحظۀ ک

هاى اروپا که به مدد معمول شدن حق راى در پارلمان

آنان را به یک  همگانى در این کشورها مقدور شده بود،

یی در جامعه تبدیل کرده بود که این نیروى قابل مالحظه

عامل توسعه و بسط نفوذ جریان رادیکال کمونیستى در 

 کرد. ند میکارگران را کُ

در خود روسیه شوروی نیز اوضاع بر وفق مراد پیش 

 نمود. پسرفت و به ضرر کارگران روسیه سیر مینمی

 5ادامه در صفحه                                                         



 

 

 

 

 

56       

 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری 
از پایان جنگ، شورش دهقانان، و همینطور به علت  

وضعیت درهم ریختۀ اقتصادى شوروى رژیم انقالبى 

مجبور به معمول کردن مجموعۀ اصالحاتى شد که به 

سیاست اقتصادى نوین، نپ، موسوم است. در نتیجۀ 

این اقدامات روابط مزدى، محاسبه پولى تولـید، و 

ى صنایع و هاى مدیریت بوروژائهمین طور روش

هائى برقرار هاى تولیدى هرچند با محدودیترشته

شدند. این اصالحات اقتصادى ماحصل سیاسى و 

ادارى خود را به همراه آورد. وجود مناسبات مزدى، 

و برقرارى مدیریت بورژوائى در صنایع و تولید با خود 

شوراها و نهادهاى  تضعیف و به حاشیه راندن نقش

زمینه اقتصاد را به همراه آورد. یى کارگران در توده

هاى شوراها را در سایر عرصه این وضعیت نقش

ادارى و اجتماعى تضعیف کرد و از عالقۀ کارگران 

یى براى شرکت و دخالت در نهاد شورا کاست. پدیده

کارگران در  شرکت رو به کاهش که خود را در

داد. کنار رفتن تدریجى انتخابات شوراها نشان می

یى کارگران زمینه را براى عملکرد اى تودهنهاده

مستقل و بدور از کنترل نهادهایى چون سیستم 

و ضداطالعات ) ملیشه (  لــیسمیو  قضایى، ارتش

)چکا(، و سیستم ادارى شوروى فراهم آورد. در سطح 

-ایدئولوژیک نیز بوروژازى روسیه به تدریج پیشرفت

ه به عالق هایى کرد. هرچند انقالب اکتبر حس

مالکیت خصوصى، ثروت اندوزى و فردگرایى 

بورژوایى را به عقب رانده و تمایل به فعالیت جمعى 

مندى از ثروت و امکانات جامعه را و اشتراک در بهره

داده بود، اما سیر کند  به نحو چشمگیرى افزایش

انقالب در کشورهاى دیگر و فشارهایى که به کشور 

 آمد، حسمنزوى روسیه آن زمان وارد مى

انترناسیونالیستى را به نفع بسط نفوذ ناسیونالــیسم 

نتیجۀ این وضعیت قدرت  راند.روسى به حاشیه می

سوسیالیستى بورژوائى موسوم به  گیرى یک گرایش

  کمونیسم روسى شد.

اجتماعى مهم  که بزودى به یک جنبش این گرایش 

 در خود روسیه و به طریق اولى در جهان تبدیل شد،

دارى جنبشى براى ایجاد نوعى سرمایه در اساس

متمرکز دولتى و از باال بود. اگر در اروپاى غربى، 

و تکوین بعدى آن محصول  سرمایه ۀانباشت اولی

داران منفرد بود، سرمایه حداقل دو قرن جهد و تالش

برنامۀ رشد شتابان صنعتى کشورى چون  این جنبش

که در یک حالت متعارف براى رشد خود  را روسیه

. داد دست به کردمی رقابت  باید با سرمایۀ جهانى هم

 طبعا شتابانى رشد چنین حفظ و ایجاد مهم وجه یک

 کار شرایط ترینسخت تحمیل و کارگر شدید استثمار

رت قد باالى تمرکز البته دیگر وجه یک. بود او به

ت تک حزبى سیاسى و اقتصادى در جامعه بود. حکوم

و برنامه ریزى متمرکز سراسرى امکان چنین تمرکز 

کردند. به عالوه نحوۀ سیاسى و اقتصادى را فراهم می

ها از طریق انقالب، لزوم  به قدرت رسیدن این جنبش

براى مشروعیت دادن به را بسیج سیاسى مردم 

کرد. شد ضرورى میهایى که به آنها تحمیل میسختى

جود یک ایدئولوژى قوى و تسرى اینها، و ۀبراى هم

گى مردم یک دادن این ایدئولوژى به همۀ وجوه زنده

امر حیاتى براى در قدرت ماندن چنین جنبشى بود. 

گویند، قبل از آن که امرى آنچه به آن استالینیسم مى

 باشد، بیان وضعیت این جنبش مربوط به یک شخص

ماعى و بود. اتفاقا آنجا که کسانى دقیقا جایگاه اجت

را متوجه نیستند، به اشتباه مسأله را  تاریخى این جنبش

کنند. اینجا ، یعنى استالین، خالصه مىدر یک شخص

جبرگرایى اقتصادى و  ۀبینیم چگونه نظریدوباره مى

یى پیدا باور به تکامل خطى تاریخ جاى تعیین کننده

کند. اگر قرار است همه مصایب فعلى موجه جلوه مى

، در آن صورت آیندۀ روشن و بهشت موعود داده شود

گرفته  عنوان یک آتیۀ اجتناب ناپذیر مفروضه باید ب

 )جعفر رسا(شود. 

ایدئولوگ های کمونیسم روسی در دورۀ جنگ سرد 

ناگزیر بودند برای توجیه سیاست خارجی شوروی در 

را  "دوران"قبال بلوک شرق و منطقۀ نفوذ آن تئوری 

در کمونیسم روسی با  "دوران"ابداع نمایند. تئوری 

وجود خصلت غیرکارگری احزاب برادر و نحوۀ به 

قدرت رسیدن این احزاب )مکرر از طریق کودتا( به 

ها را سوسیالیستی )یا با کار گرفته شد تا این دولت

سمتگیری سوسیالیستی( توجیه تئوریک نماید. بر 

اساس این تئوری از آنجا که شوروی وارث انقالب 

اکتوبر است و پیدایش یک پایگاه جهانی  کارگری

پرولتری در شکل یک ابر قدرت سوسیالیستی، وقوع 

انقالب سوسیالیستی در سایر کشورها دیگر الزاماً از 

کند. وجود دولت مسیر انقالب طبقۀ کارگر گذر نمی

جدید کرده است،  "دوران"شوروی جهان را وارد 

. تروتسکیسم داری به سوسیالیسمدوران گذار از سرمایه

بر خالف مائوئیسم و گواریسم، در تئوری به شدت پایبند 

طبقۀ کارگر بود؛ هرچند انترناسیونال چهارم 

تروتسکیستی در اواخر دهۀ شصت یکسره مجذوب 

گواریسم شد و از مشی چریکی پشتیبانی کرد. با این همه 

از نظر تئوریک آنچه که موجب شد تا تروتسکیسم نیز 

قالب بدون دخالت طبقۀ کارگر را بپذیرد ایدۀ پیروزی ان

همانا فصل مشترک آن با کمونیسم روسی بود. 

تقاداتی به نظام سیاسی شوروی، انالرغم تروتسکیسم، علی

-در کل مدل اقتصاد شوروی را معادل برچپیدن سرمایه

های دانست، و معتقد بود که خصلتداری می

-بروکراتیک این مدل اقتصادی، و به خصوص خصلت

های ضددموکراتیک نظام سیاسی آن، نتیجۀ دژنره شدن 

)فاسد و تباه شدن( دولت کارگری برخاسته از انقالب 

دولت "اکتوبر است. به این ترتیب دولت شوروی را 

خواند.  پس از جنگ جهانی دوم می "دژنرۀ کارگری

صادی خود را در اروپای شرقی قتدولت شوروی مدل ا

د پیاده کرد، این امر که در اشغال ارتش شوروی بو

تئوری تروتسکیستی را دچار معضل ساخته بود که 

ناگزیر باید این وضعیت  را نیز معادل نابودی نظام 

دانست، در حالی که در هیچ یک از داری میسرمایه

کشورهای اروپای شرقی حتی چیزی شبیه یک انقالب 

کارگری هم روی نداده بود. سرانجام ارنست مندل، 

انترناسیونال چهارم، دست به کار شده و تئوریسین 

های اروپای شرقی حاصل جنگ جهانی دوم را نیز دولت

خواند بدون آن که در این  "دولت دژنرۀ کارگری"

کشورها، برخالف مورد شوروی، هیچگاه دولت 

کارگری یی سر کار آمده باشد. اینجا خصلت کارگری 

ند. از نظر کنانقالب را از نتیجۀ اقتصادی اش استنتاج می

تئوریک شاید ایزاک دویچر، محقق نیمه ترتسکیست، 

نتایج واقعی همین منطق را بهتر از هر تئوریسین و جریانی 

بیان کرده باشد. دویچر از پیدایش بلوک شرق چنین 

نتیجه گرفت که سوسیالیسم تنها با انقالب کارگری 

تواند نظام شود، بلکه جنگ نیز میمتحقق نمی

ا گسترش دهد. به استدالل دویچر، سوسیالیستی ر

های ناپلئونی در اروپا نظام حاصل از همانطور که جنگ

انقالب کبیر فرانسه را بسط داد، ارتش شوروی نیز عامل 

بسط سوسیالیسم به اروپای شرقی بوده است. )ایرج 

 آذرین(   

همین طور باید اشاره کنم که بر خالف آنچه مائویسم 

 ه جنبشى اساسا در تقابل با مدعى است، این جریان ن
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اهداف سیاسی این مش ناگزیر شد تا دست به 

کوه عناصر "گوید که بازتعریف کارگر بزند و می

تواند کند، شهر میبورژوا و دهقان را پرولتریزه می

نه  چنین تعریفی رمانتیکی "پرولتر را بورژوائیزه کند.

کرد، بلکه یکسره فقط چریک را جانشین کارگر می

گریبان خود را از واقعیت وجود طبقۀ کارگری شهری 

 کرد. )ایرج آذرین(خالص می

همۀ مواردی که در فوق بدان ها پرداخته شد و مهمتر 

از آن فروپاشی شکست و فروپاشی سوسیالیسم 

بورژوایی، در کنار علل و اسباب عینی دیگر که نظام 

داری بر طبقۀ کارگر جهانی اعمال نموده است، رمایهس

کارگران "نیت نیافتن و محقق نشدن شعار یعامل ع

 باشد.بوده و می "جهان متحد شوید!

 سوسیالیسم کارگری:

انتقاداتی در مورد سازمان سوسیالیست های کارگری 

مطرح است، از جمله این که این سازمان متشکل از 

که  ییابطه مستقیم با طبقه روشنفکرانی است که در ر

نمایند، یعنی طبقه کارگر، قرار  گی میه از آن نمایند

ندارد. شما به این انتقاد چه پاسخی دارید؟ همچنان 

برنامه مشخص شما برای ایجاد حزب طبقۀ کارگر چه 

است و چه میکانیسمی را برای تحقق این هدف در 

 دستور کار دارید؟

 فهیم آزاد:

کنم که من تا ایندم نقد مکتوب با یک  البته باید اذعان

چنین محتوایی را مشاهده نکرده ام. اما جالب است، 

اگر یک چنین نقدی از جانب فعاالن کارگری که 

خود بخشاً در ساز و کار پیکار طبقۀ کارگر دخالت 

فعاالن  "رابطۀ مستقیم"عینی و عملی دارند و عدم 

تواند می سازمان را در این زمینه ها متوجه شده اند

مورد بحث قرار گیرد و برای ما جای تأمل دارد؛ و در 

یی با توان به یک چنین نقیصهآن صورت باید و می

دقت بیشتری پرداخت و یک رابطۀ دینامیک با این 

فعاالن کارگری را ایجاد و تأمین کرد. این روشن است 

 که در جامعۀ افغانستان و فضای غالب و حاکم در آن
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انقالبى  کمونیسم روسى، بلکه یکى از سنوخ جنبش

 دارى در این قرن بوده است. اساسبراى ایجاد سرمایه

اول ریشه  ۀانشعاب مائوئیسم از کمونیسم روسى در وهل

در تقابل ناسیونالیسم روسى و چینى داشت. به عالوه به 

اوت، از جمله تفاوت وزنۀ دهقانان در جامعه، دالیل متف

مدل روسى رشد شتابان صنعتى براى بخشى از 

کشورهاى در حال استقالل مانند چین جذابیت داشت. 

اما به علت کمبود زیرساخت صنعتى کافى و ماشین 

آالت، عامل انسان جایگاه مهمترى در مائوئیسم به خود 

ایدئولوژى دهد و از این روست که در می اختصاص

مائوئیسم در تقابل با کمونیسم روسى، فاکتور ذهنى، 

، و جوانب اخالقى چنین انسانى «انسان سوسیالیستى»

شوند. اینجا هنوز مسأله بر سر رشد تمامیت برجسته می

خالقیت انسان نیست. مسأله این است که در غیاب ابزار 

فنى تولید، نیروى کار انسان بخودى خود جاى مهمترى 

گیرد. مائوئیسم همین میزان تولید بخود می ى افزایشبرا

یک ایدئولوژى جدید، نوعى  مسأله را در قاموس

 )جعفر رسا( کند.سوسیالیسم عرفانى، تئوریزه مى

گی از رادیکالیسم کارگری در مائوئیسم مدعی نماینده

انقالب فرهنگی بود، اما نیرویی را که برای تحقق 

ز جوانان و نوجوانان بود و اهدافش بسیج کرد متشکل ا

مشی مائو در عمل نه از حمایت کارگران برخوردار بود 

ها. سرانجام این تناقض و نه هم متکی بر بسیج آن

تئوریک مائوئیسم با مارکسیسم کالسیک را تئوریسین 

مائوئیست، شارل بتلهایم، با تعریف سوبژکتیوی که از 

هایم پرولتاریا داد. بنا به تعریف بتل "پاسخ"کارگر نمود 

شود، با مکان عینی اش در تولید اجتماعی مشخص نمی

شود که به بلکه پرولتاریا به همۀ آن کسانی اطالق می

ها در جنبش بندند. مائوئیستایدئولوژی پرولتری پای

میالدی در اروپا با کنار  70و  60دانشجویی دهه های 

را گذاشتن طبقۀ کارگر از تئوری مارکسیسم این نظریه 

به لحاظ عملی با بر پایی انقالب پرولتری توسط 

دانشجویان که به لحاظ ایدئولوژیک به طبقۀ کارگر 

تعلق خاطر داشتند منشاء حرکت و عمل شان قرار 

 دادند. 

براى  تداوم جنبش ،است اروکمونیسمسومین جنبش 

، به ویژه طبقۀ کارگر کهدارى دمکراتیزه کردن سرمایه

 آن تأثیر پذیرفت؛ در اروپای غربی، از

احزاب کمونیست اروپا طى دورۀ بین دو جنگ جهانى 

بسیار از روسیه متاثر بودند. تصور این بود که آنها در 

دارى به کف یک فرصت مناسب قدرت را در قلب سرمایه

آورند. پیروزى جنگ داخلى اسپانیا به نفع فاشیسم و از مى

چپ در فرانسه، قبل از شروع جنگ  ۀهم پاشیدن جبه

جهانى دوم و ناتوانى احزاب کمونیست در ایتالیا و 

کشورهاى دیگر اروپایى از بهره بردارى سیاسى از 

 ۀهاى آنها در جنگ ضدفاشیستى در اروپا طى دورموفقیت

جنگ جهانى دوم، زمینه را براى دورى تدریجى این 

ان زمان احزاب از کمونیسم روسى فراهم کرد. تا هم

هاى کوچکى از این احزاب جدا شده بودند. براى بخش

براى  دارى و تالشاین احزاب مسأله قبول جامعه سرمایه

 .هاى پارلمانى شده بودکسب کرسى

احزاب کمونیست اروپا الزم بود که خود را از کمونیسم 

روسى و تعلقات فراکشورى خود به این اردوگاه دور 

بایست ین احزاب در عین حال مىا سازنند. در این تالش

در رقابت با احزاب سوسیال دموکراتیک آرای مردم را هم 

دارى انحصارى، تئورى آوردند. تئورى سرمایهبه دست مى

دولت دمکراتیک، نفى تئورى دیکتاتورى پرولتاریا، 

و  تاریخ مارکس ۀمماشات با کینزیسم، کنار گذاشتن نظری

خره جا دادن ناسسیونالیسم و بازگشت به پوزیتویسم، و باال

وطن پرستى در کنار انترناسیونالیسم کارگرى همه اجزای 

عنوان یک جریان ه خواست بتئورى جنبشى بود که می

رفرمیسم را  ۀدموکراتیک و پارلمانى پرچم به زمین افتاد

کارگرى کشور خود بلند کند و مجبور بود در  در جنبش

اسی تن آسایى کند. سوسیال دموکر با جنبش این تالش

راه حل  ۀدارى، بلکه ارائدیگر نه انقالب ضد سرمایه ۀمسأل

براى جلوگیرى از وقوع بحران در چهارچوب اقتصاد ملى 

در هر کشور بود. اروکمونیسم سنتز این تحوالت نظرى و 

 عملى در احزاب کمونیست اروپا بود. 

سلسله نفوذ سوسیالیسم های غیرکارگری و دوری شان از 

یابد و در کشورهای موسوم بقۀ کارگر همچنان ادامه میط

به جهان سوم همپا با مائوئیسم که در فوق بدان پرداخته شد 

ها جنبش در اشکال دیگری ابراز وجود نمود. یکی از آن

چریکی یا گواریسم به ویژه در کشورهای امریکای التین 

رژی دبره، که ملهم از  "کانون شورشی"بود. تئوری 

ک چه گوارا بود، در تقابل با دیدگاه های کمونیسم پراتی

-روسی و مائوئیسم و در تناقض آشکار با مارکسیسم می

خواست حرکت سوسیالیستی برای سرنگونی دولت 

بورژوایی و انقالب بالواسطۀ سوسیالیستی را از روستا و 

توسط یک ارتش چریکی انجام دهد که عناصر تشکیل 

ها بودند. طبقۀ و دهقان دهندۀ آن روشنفکران بورژوا

کارگر در پروسۀ چنین انقالبی غائب بود. دبره برای تحقق 



 

 

  

56       

 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

زمینۀ فعالیت علنی و رسمی برای فعاالن و کنشگران 

جنبش سوسیالیستی کارگری به آن شکلی که الزم 

رابطۀ "است فراهم نباشد ولی این دلیل بر عدم 

شود. دالیل و با طبقۀ کارگر شمرده نمی "مستقیم

عوامل دیگری است که یک چنین شرایطی را بار 

آورده است که باید به آن پرداخته شود.  اما این نیز 

روشن است که ما در هیچ جایی ادعای دال با رابطه 

داشتن با احاد کارگران را نکرده ایم. این عدم توفیق 

به وضعیت مجموعی طبقۀ کارگر و نبود سازمانیابی و 

گردد و تالش دایمی ما از بدو قل آن بر میتشکل مست

های کارگری بال وقفه این ایجاد سازمان سوسیالیست

بوده و است تا احاد طبقۀ کارگر در اشکال و ظروف 

این روند هستیم، نه  ءمعین بتوانند متشکل شوند. ما جز

 پدیدۀ بیرون از آن.

اما در کنار این شاید اشخاص و افرادی بازمانده از 

ناسیونالیست باشند که از -های چپ بورژوا جریان

یک منظر دیگر و به دالیل متفاوتی یک چنین انتقادی 

های کارگری مطرح را نسبت به سازمان سوسیالیست

گی واقعی و و حواله کنند، کسانی که خود در زنده

در مبارزات سیاسی شان به طبقۀ کارگر و تالش و 

قریب  یتند؛ اکثرربط هستربط بوده و بیمبارزۀ آن بی

ها حتی موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر به اتفاق این

هم که  یینمایند و آنجادر جامعۀ افغانستان را انکار می

به موجودیت اجتماعی کارگر قایل باشند، آن را 

آورند نیروی محرک هیچ تحول جدیی به شمار نمی

های سیاسی طبقات در خدمت به جنبش یمگر نیروی

-ها. چپ بورژواف اجتماعی آندیگر و اهدا

ناسیونالیست اگر تعلق خاطر و ارادت ایدئولوژیکی به 

ها و کارگر داشته باشند آن را نیز در زیر سقف خانه

-مجامع و نهاد های خودی و یا در عالم خیال بیان می

دارند. از این جهت و منظر این طیف برای من و برای 

و نیستند. هیچ نیرو وحرکت جدی سیاسی جدی نبوده 

دانم بخش بیشتری از تا آنجا که من اطالع دارم و می

دهند فعاالن سوسیالیسم کارگری را کسانی تشکیل می

یی های خود برای تأمین  که هر روز مثل سایر هم طبقه

معیشت و زنده ماندن ناگزیر از فروش نیروی کار شان 

یی های شان از سر تعلق  هستند و رابطۀ شان با هم طبقه

ها نیست. این خاطر و دلسوز به حال و محرومیت آن

رابطه یک رابطۀ دو سویه است. کارگر برای ما یک 

موجودیت عینی و اجتماعی است و لذا آن را صرفاً از 

البالی کتاب و شنیدن داستان دریافت و فهم نکرده ایم. 

شایان ذکر است که یک چنین انتقادهایی از جانب یک 

رف دیگری دارد و در خدمت چنین اشخاصی ارزش مص

شود. این را نسبت به ما و به امر دیگری به کار گرفته می

گویند تا که انکار هر نهاد و فعال کارگری دیگر می

موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر در افغانستان از یک 

های راست و بورژوایی از جانب جانب و توجیه سیاست

 ها از طرف دیگر مشروع جلوه نماید. این

اما در پاسخ به جزء دوم پرسش در مورد ایجاد حزب 

طبقۀ کارگر و میکانیسم تحقق آن باید اذعان نمایم که 

این بحث یک بحث عمیق و پیچیده است، هم به لحاظ 

نظری و هم به لحاظ میکانیسم های عملی انجام و به سر 

گونه همۀ فعاالن سوسیالیست  رساندن آن. من و همین

ر سازمان ما و چه بیرون از آن به کارگری چه متشکل د

سوسیالیسم کارگری به عنوان یک جنبش اجتماعی 

کنیم و این نگاه به هیچ صورت از سر واقعی نگاه می

گیرد. درک مکتبی و اعتقاد ایدئولوژیک سر چشمه نمی

روان و نظریه پردازان برای ما، همان طور که برای پیش

سم کارگری جنبش سوسیالیستی، کمونیسم یا سوسیالی

-جنبش اجتماعی موجود در طبقۀ کارگر است. همان

کرد که اگر گونه که مارکس خود به درستی تأکید می

جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر متحزب و متشکل گردد 

-و به خودآگاهی دست یابد در آن صورت است که می

تواند برای دفع و رفع موانع سر راه مبارزه و مهمتر از آن 

مر رهایی و سازماندهی موفق عمل نماید. در برای تحقق ا

غیر آن در مصاف طبقاتی با بورژوازی پراکنده، غیر 

متشکل و غیر مسلح وارد جنگ طبقاتی می شود که 

پیامدش از پیش روشن است. این جنبش هم مانند هر 

خود و  یجنبش اجتماعی دیگری به تئوری های رهنما

که داشتن به حزب خودش نیاز دارد. این روشن است 

طور که به تئوری به تنهایی امر کافی یی نیست، همان

لحاظ تاریخی برای بورژوازی در مصاف تاریخی اش با 

فئودالیسم چنین نبوده است. بر این اساس برای محقق 

شدن امر پیروزی و شکست و به زیر کشیدن سلطۀ 

مسلح به تبیین  طبقاتی بورژوازی به حزب کارگری

 رزۀ طبقاتی نیاز است. مارکسی از امر مبا

این به نظر ما یکی از آن نقاط گرهی و یکی از نقاط مهم 

تئوری مارکسیستی است که باید در افغانستان از زیر 

ناسیونالیست و -آوار تحریفات و شکست چپ بورژوا

خرده بورژوایی بیرون آورده شود. چپ افغانستان در 

ست؛ بهترین حالت یک نیروی دموکراسی خواه بوده و ا

و طبقه و مبارزۀ طبقاتی نه در گذشته برایش این جایگاه 

را داشته و نه هم امروز.  کمونیسم جنبش طبقۀ کارگر 

که  یاست، چپ افغانستان معموال با مجامع و نهادهای

خودشان را سوسیالیست می خوانند یا بهتر است بگویم 

می خواندند تداعی می شود و کارگر و جنبش کارگرى 

ا بیرون این مدار قرار می گیرد آن هم در هبرای آن

صورتی که مقدم بر آن موجودیت اجتماعی طبقۀ 

کارگر را پذیرفته باشند؛ و زمانی کارگر و مبارزاتش 

مورد نظر و توجه این نیروها قرار می گیرد که در خدمت 

ها قرار گیرد. جنبش کارگری و سیاست ها و امیال آن

وها دو جنبش جدا افتاده سوسیالیسم مورد ادعای این نیر

از هم است که باید با هم پیوند بخورند، چیزی که در 

پرسش شما و انتقاد مطرح شده نیز تلویحاً اظهار شده 

است.. اما برای مارکس مسأله به این صورت مطرح 

ها کمونیسم از همان آغاز اعتراض یک نیست. براى آن

 یى کهطبقۀ معین است، حتى اگر عقاید کمونیستى

کند زمخت و ناروشن باشد. رهایی طبقۀ مطرح می

کارگر از ستم و تبعیض و استثمار سرمایه داری و رهایی 

جامعه در کل از بالهت سرمایه بدون مبارزۀ متحد و 

متشکل و هدف مند علیه سیستم سرمایه داری و بنیادهای 

سلطه و اقتدارش امکان پذیر نیست. قدرت طبقۀ کارگر 

شکل و متحد و آگاهانۀ آن نهفته است. در گرو مبارزۀ مت

 به این ترتیب تجارب تاکنونی مبارزۀ طبقاتی کارگران 

8ادامه در صفحه   
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در همه جا نشان داده است که جنبش کارگری، 

همانطور که در همین میزگیرد در پاسخ به پرسش 

دیگری نیز ابراز شده است می بایست و ناگزیر است 

را به طور مستقل و با استراتژی مبارزۀ طبقاتی خود 

طبقاتی خود پیش ببرد و جنبش های اجتماعی دیگر 

حق طلب و برابری طلب را نیز با خود متحد و همراه 

کند. ورنه تجربۀ تلخ تاریخی این جنبش که در پرسش 

نخست بدان اشاره رفته است بار دیگر و در متن 

 دیگری تکرار خواهد شد.

کارگر و فعاالن سوسیالیست آن این تنها پیشروان طبقۀ 

کنند. در نیستند که بر ضرورت حزبیت تأکید می

افغانستان چنانچه که شاهد هستیم سخنگویان 

بورژوازی )و حامیان جهانی شان( نه این که از 

ها زنند، بلکه طی این سالضرورت حزبیت حرف می

ستند، هدست اندرکار ایجاد احزاب متعددی بوده و 

ها را چه در عرصۀ نوعی منافع آن که هر کدام به

-گی میجغرافیای افغانستان و چه فراتر از آن نماینده

کند. همانطور که همه واقفیم حزبیت الزمۀ مبارزه در 

عرصۀ سیاست است، و امروز هر تغییری در مناسبات 

قدرت و رژیم سیاسی حاکم، از نظر همۀ طبقات و 

عینی وجود و اقشار مهم جامعه و مهمتر از آن از نظر 

کند. بورژوازی با در دست ضرورت آن را تأیید می

عم از سیاسی، أداشتن تمام و کمال اهرام قدرت واقعی 

اقتصادی، ایدئولوژیک و حمایت بورژوازی جهانی و 

تواند در چارچوب نظام و مناسبات دول امپریالیستی، می

حاکم منافع اش تأمین شود، اما مطالبات و خواسته های 

ی، سیاسی و رفاهی اکثریت مردم زحمتکش و حقوق

تحت ستم افغانستان بدون برچیدن و سرنگون ساختن 

سیادت بورژوازی و نماینده گانش در قدرت حاکمه 

قابل تحقق نیست. طبقۀ کارگر در افغانستان، برای رهایی 

خود و جامعه از بالهت کنونی و برچیدن استثمار سرمایه 

و شایستۀ انسان راهی جز داری و ایجاد جامعۀ در خور 

تالش و مبارزه برای برپائی حکومت خود ندارد؛ بنابر 

این ضرورت حزب سوسیالیستی برای طبقۀ کارگر در 

کل و طبقۀ کارگر افغانستان باالخص از اینجا ناشی می 

شود و وجود آن را الزامی می سازد. کارگران و پیشروان 

قعیتی نیستند سوسیالیست آن در افغانستان هنوز در آن مو

پا به میدان برای خود که در شکل یک طبقۀ اجتماعی 

مبارزۀ آشکار سیاسی بگذارند، اما دیر یا زود و با تحول 

اوضاع در جهت ثبات سیاسی بیشتر ایجاد چنین حزبی 

یک شرط حیاتی برای حضور مؤثر در مبارزه بر سر 

 .قدرت سیاسی است

ی است علیه مبارزه و جدال طبقاتی کارگران مبارزه ی

-طبقۀ سرمایه دار و دولتی که از منافع آن پاسداری می

کند. طبقۀ کارگر در این مبارزه نه تنها با رژیم حاکم رو 

در روست، بلکه در مقابل همۀ احزاب رنگارنگ طبقۀ 

قومی شریک  -سرمایه دار قرار دارد )چه احزاب اسالمی

و چه لیبرالهایی در مدار حاکمیت  -قدرت و یا ناسیونال

شبه اپوزیسیون بیرون از آن، در شکل و شمایل فعاالن و 

نهادهای جامعه مدنی، نیروهای بازمانده از حزب 

دموکراتیک خلق، حزب اسالمی، طالبان و ... ( چنین 

مبارزه یی و پیشبرد آن در گسترۀ جامعه بدون وجود 

حزب سوسیالیستی کارگری ممکن و میسر نیست. 

رهبران عملی طبقۀ کارگر و کارگران و مهمتر از آن 

پیشروان سوسیالیست آن در تمام مراحل مبارزه )چه 

درعرصۀ اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی(، تنها 

زمانی می توانند پیشروی جنبش را ضمانت کنند که 

قادر به شناخت سیاست های احزاب بورژوائی باشند و 

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 

 ید!معرفی نمائ

پتانسیل راه مقابله با آنها را بدانند، در یک کالم ظرفیت و 

های بورژوازی را داشته تشخیص و خنثی سازی سیاست

اجتماعی ارزیابی عینی،  -باشند و بتوانند از شرایط سیاسی

دقیق و درستی ارائه نمایند. به ویژه در شرایط و وضعیت 

حساس جاری؛ بنابراین همۀ این موارد و کارها نیاز به 

-می حزب و تالش یرای سازماندهی و ایجاد آن را الزامی

 سازد.

طبقۀ کارگر افغانستان در این مبارزه همان گونه که در 

گی جنبش های آغاز اشاره شد نمی تواند همبسته

اجتماعی حق طلب را نادیده بگیرد، پیشرفت و موفقیت 

مبارزه اش این را از او می طلبد، چون طبقۀ کارگر به 

عنوان یک طبقه نمی تواند رها شود مگر این که با رهائی 

دش جامعه را در کل رها سازد، بنابراین، این امر نیز خو

بر شانه های طبقۀ کارگر سنگینی می کند که هم از لحاظ 

سیاسی و هم از بُعد اجتماعی از همۀ جنبش های حق 

خواه، مطالبات و خواسته های برحق شان  طلبانه و ترقی

حمایت کند. ارزیابی و بررسی دقیق از وضعیت جنبش 

یرکارگری و موضع گیری و نقد صریح های اجتماعی غ

عملکرد این جنبش ها در مقاطع و مراحل مختلف، 

دخالتگری در تقویت جهت گیری اصولی که می تواند 

به باز شدن فضای عمومی جامعه و تضعیف نیروهای سیاه 

ارتجاعی کمک کند و تنظیم مناسبات با جریانات و 

امور بدون  که در این جنبش ها فعال اند، همۀ این یاحزاب

 .کارگر میسر نمی شود ۀوجود حزب سوسیالیستی طبق

سخن کوتاه موجودیت حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر 

حتی در سطح امپریک و مبارزات عملی روزمره و هم از 

نظر مبارزه و فعل و انفعال درونی جنبش می تواند آوندی 

فعاالن سوسیالیست جنبش  های باشد که تمام فعالیت

آن جاری باشد، و این امر به خودی خود کارگری در 

راندمان فعالیت و نتایج حاصل از آن را نه تنها که باال 

خواهد برد بلکه بر کیفیت آن خواهد افزود. نیاز جنبش 

ن یطبقۀ کارگر و سرانجام تعی ۀاجتماعی و ملزومات مبارز

تکلیف قدرت سیاسی و نابودی نظام سرمایه داری بدون 

 تی طبقۀ کارگر امری است ب سوسیالیسزوجود ح

9ادامه در صفحه   



 

 

 

 

  

56       

 

در همۀ ادوار فعالیت چپ در افغانستان تالش برای تشکیل 

حزب منوط به تأمین عوامل ذهنی و عینی متفاوتی بوده 

که خود بازتابی از شرایط مشخص تاریخی و هم متأثر از 

  خصلت طبقاتی و اجتماعی چپ آن دوره می باشد.

ضر و به خصوص با متعارف شدن اوضاع و در دورۀ حا

تأمین ثبات سیاسی و امنیت و مهمتر از همه با تضعیف 

ناسیونالیسم تباری و قومی که خود یکی از عوامل انشقاق 

و تشتت در درون طبقۀ کارگر و پیشروان سوسیالیست آن 

می تواند باشد، تالش فعاالن سوسیالیست طبقۀ کارگر باید 

که سوسیالیسم کارگری بستر اصلی معطوف به این باشد 

فعالیت چپ در افغانستان قرار گیرد و حزب سوسیالیستیی 

شکل بگیرد و سازمان بیابد که واقعأ و عمأل پیشروی و 

طور عینی بازتابی از پیشروی و پسروی ه پسروی آن ب

طورعینی و واقعی، ه جنبش کارگری باشد؛ چنین حزبی ب

ران عملی سوسیالیست می باید بالواسطه ظرف اتحاد رهب

درون جنبش کارگری باشد، چیزی که تاریخأ و 

هیچگاهی مورد توجه جنبش چپ افغانستان نبوده است. 

سوای آن جریاناتی از چپ افغانستان که تحت تأثیر 

تحوالت جهانی پس از فروپاشی بلوک سرمایه داری 

دولتی و سرنگونی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق یک 

قلوب شان تابید و به لیبرالیسم و سوسیال  شبه نور معرفت بر

دموکراسی و حقانیت آن سوگند خوردند که با تأسف 

تعداد شان هم کم نیستند؛ در اپوزیسیون چپ افغانستان 

های منفرد سرخورده از ستند جریانها، محافل و شخصیته

فعالیت سیاسی متشکل، که شاید هنوز هم به نابرابری و 

اشند و در اشکال گونه گون حق تلفی و ستم معترض ب

خود شان را انقالبی و وفادار به آرمانهای سوسیالیستی 

بدانند ولی در عمل قایل به نقش دوران ساز طبقۀ کارگر 

با ارجاع به وضعیت جاری جامعه نباشند. )فعالیت برخی از 

های منفرد چپ را بیشتر فعالیت در  این نهادها و شخصیت

ات دموکراتیک تشکیل می نهادهای حقوق بشری و مبارز

 ارزۀ سوسیالیستی ندارد.(بدهد که ربط مستقیمی به م

اما صرف داشتن این خصوصیات برای ایفای نقش چنین 

 ها و جریاناتی در پروسۀ شکل گیری حزب  شخصیت
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 میزگرد سوسیالیسم کارگری

 ضرورت حزب قبل از همه چیز از این اًناممکن. بناء

 جا ناشی می شود.

برای جنبش چپ  "کارگر ۀطبق"ایجاد حزب 

افغانستان و بحث حول آن امر تازه یی نیست. همانطور 

که می دانیم از حدود پنجاه سال پیش تا همین امروز، 

ه های مختلف فعالیت چپ در افغانستان، در تمام دور

یا احزاب و سازمان های چپ مدعی نماینده گی از 

 یطبقۀ کارگر وجود داشته اند یا برمبنای درک و تبیین

که خود از مساله داشتند، تالش برای تشکیل چنین 

حزبی، )نه الزامأ حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر( در 

ی مجموع چپ مطرح بوده است. از ارزیابی تاریخ

نیروهای چپ اگر بگذریم نمونۀ حزب دموکراتیک 

خلق و ادعاهایی که در زمینۀ نماینده گی از طبقۀ 

کارگر داشت و همچنین تالشی که نحلۀ دیگری از 

 ۀکمیت"چپ دراین زمینه انجام داد وحاصل آن 

)معروف به اخگر( بود،  "تدارک برای ایجاد حزب

های سازمان دیگراز بازمانده  یهمچنین تالش برخ

در سالهای  "دستۀ پیشرو"و بقایای اخگر و  "ساوو"

اتحاد "هشتاد میالدی که منجر به ایجاد نهادی به نام 

)امال( شد، می  "های افغانستانلنینیست -مارکسیست

توان یاد کرد. همچنین ارتقای بخش غرجستان ساما و 

حزب کمونیست )مائویست( "متحدین آن به 

باید از قلم انداخت. اینجا ارزیابی و را نیز ن "افغانستان

قضاوت در مورد دوره های مختلف فعالیت چپ 

افغانستان، مبنا نیست. چون تاریخ و همچنان پراتیک 

 و تحلیل هر از بهتر چپ این اجتماعی –سیاسی 

 و کارگر طبقۀ به ها جریان این ربطی بی یی ارزیابی

بازگو می کند. البته  را آن درونی انفعاالت و فعل

ستند احزابی که ادعای نماینده گی از ههمین امروز 

طبقۀ کارگر را دارند؛ قضاوت در این مورد که کدام 

ها واقعا حزب کارگران یک از این احزاب و سازمان

بوده اند، یا کدام یک از اینها اصالتأ آن را نماینده گی 

ه نها نکتمی کند، نیاز نیست مورد بررسی قرار گیرد. ت

که الزم است روی آن تأکید شود این است که  یی
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اند، و قلمرو  وجود و فعالیت شان به جزیره های جدا، 

 جدا تقسیم شده است. 

بحث دیگر شان سرزنش احزاب و گرایش های 

کمونیستی است، به قول اینها سوسیالیست ها و 

بیرون از جنبش  های کمونیست ها گویا جریان

که با ایجاد جزیره ها، و محافل  ابتدا  ندکارگری ا

باشند و تا  "زحمت کشان"ند با باید در صدد پیو

که محافل و الک های سنتی  یرسیدن به مرحلۀ معین

کمتر به آن نایل شده اند، انتظار بکشند، و  "چپ "

بنا بر دالئل من درآوردانه و ابداع شده ازجانب ایشان 

بشویند؛ حاال آنکه دست از فعالیت سیاسی باید 

ست؛ ا "جریان متعلق به پرولتاریا"کمونیسم دیگر 

ها با پراتیک دو سد ساله سوسیالیست ها و کمونیست

و پیوند تاریخی امروزه دیگر نه بیرون از طبقۀ کارگر 

کمونیسم خود یک گرایش مشخص و جا افتاده  "بل 

. از سوی دیگر "در جنبش طبقۀ کارگر جهانى است

در عصر حاضر ال اقل من شخصاً کمتر کمونیست را 

کارگر نباشد؛ به هر حال طبقۀ  ئی ازمی شناسم که جز

ناسیونالیست از طبقه، آگاهی طبقاتی  - چپ بورژوا

خود را دارند که فقط  ۀو پرولتاریا تعاریف ذات باوران

با معیارهای مقدس خودشان خوانایی دارد، اینکه در 

مراحل مشخص رشد نیرو های مولده و مناسبات 

تولیدی طبقه چگونه شکل می گیرد و کی با کدام 

مناسبات اجتماعی شامل کدام طبقه می  مشخصات

دست نمی آورند بل از ه شود از تحلیل مناسبات ب

که از الیه یی مفروض تضاد های عمده و غیر عمده 

و  "طبقات"از ی های طبقات اجتماعی دارند، لیست

دهند و بر این مبنا جامعه و  تضاد ها را بیرون می

 گیرند.  مناسبات اجتماعی را به زعم خود به تحلیل می

آگاهی طبقۀ کارگر هم بحث های درون ۀ در زمین 

جنبش کارگری از بدو شکل گیری این طبقه در 

جریان است؛ در ابتدا از آگاهی برداشتی که بر مبنای 

ن شده باشد وجود یاصول و قواعد مشخص فلسفی تعی

 نداشت؛ مارکس آگاهی طبقۀ کارگر را شناخت 

 

   سوسیالیسم کارگری:

آگاهی کارگران از مواردی اند تحزب و بلند بردن سطح 

که از جمله سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان 

بار ها روی آن تأکید کرده است. با توجه به گفتۀ فوق نظر 

میان طبقۀ کارگر  "بردن آگاهی"شما در رابطه با مسألۀ 

توسط روشنفکران از بیرون چیست؟ اصالً رابطۀ آگاهی و 

دهید؟ از نظر ونه توضیح میمادیت بخشیدن به آن را چگ

شما آیا نیازی است که مثالً  برای کارگران کتاب کاپیتال 

 مارکس را آموزش داده شود؟

  جواد طیب:

خب بحث تحزب و سازمان یابی طبقۀ کارگر فکر نکنم 

نزد هیچ فعال کارگری امر مردودی باشد؛ سازمان 

سوسیالیست های کارگری یا هر تشکل دیگرِ کارگری 

له جزئی از اولویت أر این راستا تاکید نکند و این مساگر د

های کارِ سیاسی و تشکیالتی اش نباشد می تواند هرچه که 

پندارد باشد، ولی یک میکانیزم و ابزار ضروری خود می

سیاسی برای رهایی طبقۀ کارگر و به تبع آن کل جامعه 

گی نیست و نخواهد بود؛ رهایی طبقۀ کارگر از برده

لکیت خصوصی و همۀ اشکال ستم اجتماعی در مزدی، ما

گرو سازمان یابی و تحزب طبقۀ کارگر است؛ بدون حزب 

طبقۀ کارگر آنهم در قرن بیست و یک که حزب سیاسی 

یکی از میکانیزم های اساسی رفتن به طرف قدرت سیاسی 

یا ، طبقۀ کارگر کارِ خاصی نمی تواند انجام دهد   است

 در جهت رهایی اش باشد. کند کهباید گفت کاری نمی

البته در این زمینه هم فراموش نه شود که در جنبش 

کارگری گرایش ها و نظریه های مختلفی وجود دارد؛ 

ایجاد حزب را با اما و اگر های زیادی وصل می کنند از 

جمله اینکه به قول رفیق منصور حکمت حزب را نه یک 

یش از ایجاد میکانیزم پویا و خود گستر و در حال شدن بل پ

گی ناپذیر در آن، حزب را منحیث و فعالیت پیگیر و خسته

یک ایدال بی کم و کاست و ایستا در تصور خویش دارند، 

رسیدن به آن حد که در مخیله دارند  رو برای و از همین 

ها  "چپ"در محفل ها، هسته و با تاسف یک جمع از این 

عال در الک ها و سکیت های خویش به قول خودشان ف

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

کافی نبوده و نیست. حزب  سوسیالیستی کارگران ابداً

انقالبی و سوسیالیستی طبقۀ کارگر نه می تواند حاصل 

پیوستن کارگران به چنین جریاناتی باشد و نه فعالیت چنین 

جریاناتی مستقل از هر تأثیر مثبت احتمالی که بر عرصۀ 

عمومی سیاست افغانستان بگذارد کمکی به امر مشخص 

ند. جریانها و نهاد ایجاد حزب سوسیالیستی کارگری می ک

هایی باز مانده از این چپ که تعداد شان هم کم نیست 

ه وجود دارد که در اندیشه و عمل خود از طبقۀ کارگر ب

کلی دست شسته اند. حتی در دوران مطرح بودن و میدان 

ها در عرصۀ سیاسی افغانستان طبقۀ دار بودن این جریان

اء به آن امر و کارگر، سازمانیابی و بر همین اعتبار اتک

مشغلۀ این جریانها نبوده است. نتنها این بلکه جنبش و 

شد و امر و الزامات جنبشی که این چپ با آن تداعی می

برد ]جنبش کرد و پیش میمنافع اش را نماینده گی می

 ناسیونالیستی[ این را الزامی نمی ساخت.  -بورژوا

با تکیه به آنچه که فعالیت برای ایجاد چنین حزبی ] اًبناء

نحله های بازمانده از این چپ و سنتهای مسلط فکری و 

جنبشی غیرکارگری و بورژوائی[ آن را می تواند از سبک 

کار و نگرش سوسیالیسم کارگری ]در همۀ اشکال و زمینه 

ها[ متمایز بسازد فقط یک ادعاء صرف نیست بلکه این 

دو  تمایز و وجه بارز آن در اهداف اجتماعی و سیاسی این

جنبش نهفته است. برای سوسیالیسم کارگری هدف، 

فعالیت و موضوع فعالیت جزء جدائی  ۀوسیله، شیو

ناپذیری از یک کلیت به هم پیوسته است. در فلسفه 

مارکس تحقق هر تحول اجتماعی و مادی نیازمند وجود 

دو مؤلفه و شرایط می باشد. نخستین آن شرایط عینی یا 

ت. این شرایط وجود امکان ابژکتیو در یک جامعه اس

مادی، تکنیکی و تولیدی جامعه جدید را مد نظر دارد، 

شرایطی که مستقل از ذهن افراد و آحاد در جامعه وجود 

دارد. دومین شرایط ذهنی یا سوبژکتیو است. که ارجاع به 

وجود شرایط و ملزومات ذهنی فاعل یا کنشگر هر تحولی 

ر یک جامعه می در جامعه را در خود مفروض دارد. د

تواند شرایط و زمینه های عینی یک تحول در عرصۀ تولید 

و اجتماع مدتها پیش وجود داشته باشد، اما این تحول به 

گی کنشگر و فاعل آن به تأخیر بیفتد. این دلیل عدم آماده

مساله با قطعیت در مورد موضوع بحث ما نیز صادق است. 

زب سوسیالیستی گی میکانیسم ایجاد حه الزامات و چگون

11ادامه در صفحه   
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و تسکی از رهبران بین ئو تایید کنندۀ بحث های کا

 الملل دوم است. 

هایی  گرایش "چپ"با این بحث ها در جریان های 

استند که هنوز هم آگاهی انقالبی و کمونیستی را 

خارج از طبقۀ کارگر دانسته و آنرا می خواهند با افراد 

روشنفکر! آگاه! و پیشرو! احزاب و سازمان ها به 

،  برنامه "داخل طبقه ببرند. حال آنکه برای مارکس 

حزب و مجموعۀ فکری و عقیدتی، به دنبال مبارزۀ 

گر پدید می آید و در حکم طبقۀ کار ۀهر روز

پیوست آن هستند؛ نه عناصر بیگانه که بیرون طبقه 

 ."پیدا شوند

بحث مادیت پیدا کردن آگاهی نیز نزد مارکس 

محصول تجارب جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر است 

که به شکل تدریجی گام به گام بدست می آید و 

آنجا هم که موضوع  آگاهی صنفی در چارچوب 

مۀ احزاب کارگری مطرح می شود اهدا ف و برنا

کامالً در مبحث پراکسیس قابل فهم است نه با 

برداشت های سرمد گرایانه روشنفکران خرده 

 بورژوا. 

خب موضوع دیگر در قسمت آخر پرسش این است 

که مخصوصاً در کشور های پیرامونی آن هم چون 

افغانستان اکثراً تصور از کارگر افرادیست بیسواد، کم 

نادان و ناخوان حاال آنکه به قول مانیفست سواد، 

ی مقدس تمام بورژوازی هاله"دیگر امروزه 

شد و هایی را که تا آن هنگام گرامی شمرده میپیشه

نگریستند دریده ها میبا هراسی توأم با وقار به آن

است. پزشک، وکیل، کشیش، شاعر و دانشمند را 

ت . چه خوب اس"کارگر مزدبگیر خود ساخته است

که برایشان دست  یکه کارگران با توجه به فرصت

دهد مجموع نوشته های جنبش کارگری می

مخصوصاً کاپیتال یعنی نقد اقتصاد سیاسی و در کل 

 نقد نظام سرمایه داری را مرور کنند.

 12ادامه در صفحه                                                  

( که کار جمعی 1853-1848در شعار بیانیه بین الملل)

 "کارگران و متفکران جنبش کارگری بود قید شد که 

دست ه رهایی طبقۀ کارگر باید توسط خودِ این طبقه ب

بر چاپ آلمانی  1890و انگلس در پیشگفتار   "آید

ما از همان ابتدا دریافته بودیم رهایی  "مانفیست نوشت 

 . "بقۀ کارگر کارِ خود این طبقه استط

حتا مارکس در نامه یی که اکثراً در این زمینه از آن استناد 

ما با این  "می نویسد  1843شده است به ارنولد روگه در 

اصل جدید،  قطعی، جزم گرایانه و دگم با جهان مقابل 

نمی شویم که این است حقیقت، پیش آن زانو زنید!  ما از 

صول تازه یی برای جهان بر می پروریم. نمی اصول دنیا ا

دست از جنگ بکشید، ضیاع وقت است ما "گوییم : 

نه، ما فقط  "میخواهیم شعار راستین نبرد را به شما بگوییم

به شما نشان می دهیم که چرا راستی می جنگید، و آگاهی 

چیزی است که باید به دست آورید، چه بخواهید و چه 

آگاهی انقالبی برای طبقۀ  . مارکس کسب "نخواهید

کارگر را همان گونه که در باال تذکر دادم از موقعیت 

اجتماعی در فرایند مناسبات تولیدی می  ۀعینی این طبق

گی مادی، واقعی و عینی پنداشت و آن را محصول زنده

 شان در جدال کار و سرمایه می دانست. 

الیسم سوسی":  گفتندوتسکی و دیگران بودند که ئبعد ها کا

جدید، در اندیشۀ افرادی از الیه های روشنفکران بورژوا 

ریشه گرفت، و آنان سوسیالیسم جدید را به پرولتر هایی 

که از نظر روشنفکرانه بیشتر تکامل یافته بودند، مرتبط 

کردند، و این ها نیز به نوبۀ خود آن را به مبارزۀ طبقاتی 

که بحث بردن  . درست از اینجا به بعد از است"وارد کردند

آگاهی از بیرون طبقه به وسیلۀ روشنفکران و خرده بورژوا 

 "چه باید کرد"ها به داخل طبقه پا می گیرد. لنین هم در 

بدون تیوری انقالبی، عمل انقالبی ممکن  "مطرح کرد که 

اگر این بحث لنین را در قالب مبحث  "نخواهد بود

پراکسیس مارکس یعنی رابطۀ رفت و برگشت عمل 

انقالبی به تیوری انقالبی و بر عکس  آن )ترکیب عمل و 

شود دارای مفهوم باشد؛ تیوری ( باز کنیم یک مقدار می

اما این را هم باید تذکر داد که در این اثر لنین هم رکاب 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

هستی و امکان دگرگونی وضعیت موجود در بین شرایط 

این طبقه می دانست و باور داشت که طبقۀ کارگر از سر 

موقعیت عینی اش در مناسبات تولید اهمیت چنین 

-کند و بر دگرگونی شرایط زندهموضوعی را درک می

گی اجتماعی اش آگاه است. مارکس در ایدلوژی آلمانی 

راوردۀ اجتماعی است، آگاهی از همان آغاز ف "گوید می

. "و تا زمانی که انسان ها وجود دارند، چنین باقی می ماند

پندار های مغز انسانی  "گوید در همین اثر جای دیگر می

زیست مادی -نیز، برآیند پالش یافتۀ ضروری فرایند

گی دارند و ه آدمیان اند، که به پیش شرط های مادی بست

برسند. بنا برین اخالق، می توانند از حیث تجربی به اثبات 

دین، مابعد الطبیعه و سایر ایدئولوژی ها و شکل های 

آگاهی متناظر شان، دیگر ظاهر مستقل خود را حفظ نمی 

کنند. آنها نه تاریخ دارند و نه تکامل؛ این آدمیان اند که 

در تکامل تولید مادی و مراودۀ مادی خویش، همراه با این 

رده های تفکر شان را تغییر هستی واقعی شان تفکر و فرآو

گی را تعیین می ه می دهند.  این آگاهی نیست که زند

گی اجتماعی است که آگاهی را ه کند، بلکه این زند

  . "تعیین می کند

برای مارکس آگاهی از دل مبارزۀ جنبش های اجتماعی 

پدید می آید نه از کاسۀ سر چند روشنفکر و نظریه پرداز؛ 

چند از نظریه پردازان  یتفکرِ تن نظریه های اجتماعی و

شرط پیدایش جنبش های اجتماعی نیستند؛ آنها داده و 

مخلوق جنبش های اجتماعی است؛ این مساله نزد مارکس 

و معاصران جنبش کارگری در آن زمان یک اصل پذیرفته 

پرولتاریا طبقه یی است که "شده بود؛ انگلس می گفت 

ناگزیری او را به گی اش به شکل ضروری و شرایط زنده

)مساله مسکن  "سوی انقالب اجتماعی پیش می راند

1872 .) 

کار خود باور  یمارکس و انگلس همان گونه که در ابتدا

و  "خود رهایی طبقه کارگر"داشتند تا پایان عمر بر اصل 

استقاللیت جنبش کارگری وفادار ماندند و هیچ کجایی 

رگر نداسته اند. کا ۀطبق ۀروشنفکران را منجی وآگاه کنند
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رای خود و خانواده اش فراهم نماید. معلم اول با را ب

استفاده از امکان مالکیتی که دارد، برای کسب ثروت 

بیشتر تالش می نماید تا به طبقۀ بورژوا برسد. بر این 

قشر های اساس تا لحظۀ مصاف نهایی کار با سرمایه، 

، میان دو طبقۀ اصلی وجود دارند. قشر هایی متوسط

رای منافع طبقاتی مشخصی که به قول مارکس دا

 نبوده و به دلیل موقعیت شان  دارای ماهیت مبهم اند 

. آنها در تالش اند به طبقۀ سرمایه دار متصل گردند، 

ولی اغلب علی الرغم میل شان به جانب طبقۀ کارگر 

 سقوط می نمایند. به این دلیل این قشر متزلزل است. 

توسط جا مارکس پنج قشر اجتماعی ذیل را در طبقۀ م

 می دهد:

تولید کننده گان کوچک، صاحبان صنایع و کار  -1

 گاه های کوچک و خرده مالکان.

گروه های واسطه در معامالت و مبادالت مانند  -2

 عمده فروشان ، خرده فروشان و دالالن.

 کارکنان بنگاه های سرمایه داری. -3

صاحبان مشاغل آزاد چون پزشکان، وکال و  -4

 نگاران.روزنامه 

 کارمندان دولت و روسای ادارات و افسران . -5

به عقیدۀ مارکس به جز از مشاغل نخستین و سومین، 

بقیه قشر ها و گروه های طبقۀ متوسط ، به کار های 

غیر تولیدی می پردازند و با ارزش نیروی کارگران 

زنده گی می کنند. ) طبقات اجتماعی از نظر 

 مارکس(.

ال به تغییر شکل مناسبات همان گونه که در سو

اجتماعی در مقطع کنونی اشاره شده است، بدون آن 

که به پوتانسیل امکان تغییر در موقعیت اجتماعی شغل 

هایی که مارکس آنها را اقشار متوسط نامیده است، 

توجه گردد، پزشکان، روزنامه نگاران، هنر مندان و 

بعضی شغل های تخصصی دیگری مانند بیو انجنیر ها 

، بر عالوۀ آنکه از نیروی کار شان برای کسب وسایل 

معیشت استفاده می نمایند، کارگران تولیدی هم 

 هستند. محصول کار یک پزشک و یک بیو انجنیر 

 13ادامه در صفحه                                                   

همچنان ماهیت دولت در افغانستان به عنوان یک دولت 

بورژوازی  غیر قابل انکار است، و دولت ابزار تسلط طبقۀ 

 حاکم  است.

زمانی که از طبقۀ کارگر در افغانستان صحبت می نماییم، 

وابسته الزامی نیست که موجودیت آنها را به قول معروف 

به تعداد دود رو های کارخانه که سرمایۀ ثابت است، 

بدانیم. در واقع این سرمایۀ غیر ثابت یا شناور  است که  

نیروی کار کارگران را به استخدام می گیرد. سرازیر شدن 

پول از آمریکا و متحدین ناتو به افغانستان ، از اغاز تهاجم 

امید بسته بودند، آنها آن گونه که عده یی از تحلیل گران  

ی به کار ێدر خدمت رشد و استحکام سکتور های زیر بنا

نرفت.  بخش عمدۀ آن پول ها ) یعنی سرمایه شناور( در 

اختیار جنگ ساالران و رهبران مجاهدین که در آخور 

قدرت شریک بودند قرار گرفته و برای ساختن شهرک ها 

   ، مراکز تجاری و ساختن بلند منزل ها صرف گردید.

وطبیعی است که شهرک ها ، مراکز تجارتی و بلند منزل 

ها با نیروی کارگران اعمار گردیدند. این واقعیت است که 

نیروی عظیم کارگران در افغانستان، با تآسف به عنوان 

طبقه یی در خود باقی مانده و آگاهی الزم ذهنی که بتواند 

اید، آنها را به شکل یک طبقه متشکل و برای خود بسیج نم

کسب ننموده اند. ولی این مسآله دلیل کتمان موجودیت 

آنها نمی گردد. البته امر تشکل طبقۀ کارگر که موضوع 

 این سوال نیست، هم پدیده یی قایم به ذات نیست. 

مسآلۀ دیگری که تشخیص تعلق طبقاتی افراد را در جامعه 

مشکل ساخته است ساختار پیچیدۀ روابط اجتماعی موجود 

ما کماکان معیار تعلق طبقاتی افراد همان مناسبات است. ا

افراد با وسایل تولید و میزان سهم شان از ثروت اجتماعی 

است. شغل افراد به تنهایی نمی تواند تعلق طبقاتی افراد را 

مشخص کند. به عنوان مثال یک معلم امکان دارد مالک 

مکتب خصوصی ای باشد که در آن تدریس می نماید. بر 

این تملک او می تواند معلمین دیگر را به استخدام اساس 

بگیرد. با آنکه هر دو معلم هستند، اولی با داشتن مالکیت 

بر مکتب، امکان کسب ثروت از ثمرۀ کار دیگری را دارد 

و معلم استخدام شده در برابری کاری که انجام می دهد، 

بر اساس یک قرار داد حقوق می گیرد تا امکانات معیشت 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

 :  سوسیالیسم کارگری

با تغییر در شکل مناسبات اجتماعی در عصر حاضر، طبقۀ 

کارگر، دیگر تنها محدود به افرادی نمی گردد که سهم 

مستقیم در تولید کاال داشته و الزاماً کارگر صنعتی باشد. 

عده یی بر این باور هستند که چون در افغانستان تولیدات 

دارد، بنا بر آن طبقۀ صنعتی در سطح بسیار نازل قرار 

کارگر به مفهوم واقعی کلمه در افغانستان وجود نداشته و 

بر این مبنا مبارزۀ طبقاتی هم ارجحیت  ندارد. شما این 

 مسآله را چگونه می بینید؟

 آتیال مهربان : 

بر مبنای معیار های کالسیک، طبقه به گروه های بزرگی 

اسبات خود با از انسانها اطالق می گر دد که از طریق من

وسایل تولید و سهم شان و شیوۀ دریافت این سهم از 

ثروت اجتماعی از همدیگر  متمایز می گر دند. بر همین 

مبنا طبقۀ کارگر گروه های خیلی عظیمی از انسانها اند که 

بر اشیا و وسایلی که  بتوان از آنها در استثمار نیروی کار 

و با فروش نیروی انسانها استفاده کرد،  مالکیت نداشته 

 کار شان مایحتاج زنده گی شان را به دست می آورند.

با افزایش سرعت و پیچیده شدن سیر دورانی سرمایه، علی 

مناسبات حاکم در نظام سرمایه  "شکل"الرغم تغییر 

داری، ماهیت آن همچنان پا بر جاست. پویایی و رشد از 

ر خصلت ذاتی سرمایه است. هرگاه این میکانیسم به ه

دلیلی متوقف شده و از رشد بماند، زوال سرمایه رقم 

 خورده است. 

نظام سرمایه داری در پیوند و در عین حال در تضاد با طبقۀ 

کارگر قرار دارد. اگر بپذیریم که نظام اقتصادی حاکم در 

افغانستان و روابط اجتماعی مبتنی بر آن سرمایه داری 

ذاتی اش با است و بپذیریم که سرمایه بنا بر خصلت 

دینامیسمی درونی و وقفه نا پذیر مدام در حال رشد و 

انباشت بیشتر سرمایه است و این رشد عمدتآ محصول 

کسب ارزش اضافه است که از قبل نیروی کار نا پرداختۀ 

کارگران ، یعنی ارزش اضافی به دست می آید، نا گزیر 

می گردیم که موجودیت طبقۀ برابر ایستای سرمایه، یعنی 

 موجودیت طبقۀ کار گر را در افغانستان بپذیریم. 
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رسمیت بخشیدن ودائمی ساختن حضور نظامی  – 3

امریکا در پایگاه های نظامی آن کشور در حساس 

 ترین نقاط افغانستان.

 استفادۀ تبلیغاتی به نفع جمهوری خواهان و – 4

 انتخابات آیندۀ امریکا.  شخص آقای ترامپ در

زورگویی های  إتخاذ موضع تماشاگر در برابر – 5

تربیت نسل  اسالم باورانۀ طالبان در زمینه های تعلیم و

 سائر حقوق و آزادی بیان و حقوق زنان و جوان و

  .آزادی های اجتماعی و سیاسی

ایجاد شرکت  ارزان در ستفاده از نیروی کارا – 6

تجارتی و استفاده از منابع طبیعی بی  های صنعتی و

آینده  افغانستان در پردرآمد موجود در نهایت غنی و

 های دور.

 در بد ترین حالت : –دوم 

واقعی ترین  این حالت را می توان طبیعی ترین و

م آن این است که هم طالبان و ه حالت نیز نامید و

زمینه هایی که  بهانه ها و استفاده از دولت پوشالی با

می توان به آن دست یازید از ادای تعهداتشان طفره 

خشونت ها إدامه دهند ، که  رفته و به درگیری ها و

این صورت أهدافی را که امریکا می خواهد به آن  در

 دست یابد این گونه می توان برشمرد: 

و بهره برداری از آن  إدامۀ وضعیت متشنج کنونی – 1

جهت گسترش دامنۀ ناآرامی و تشنج  در

درکشورهای آسیای میانه و ایران در قدم نخست و 

قدمهای بعدی  همچنان روسیه و چین و هندوستان در

 و د ر دراز مدت .

 کشمکش های میان دولت و عدم دخالت در – 2

 مصون نگه داشتن نیروهای نظامی اش در طالبان و

حساس ترین نقاط کشور  نظامی یی که درپایگاهای 

برپا داشته است وآنهم به بهانۀ داشتن توافق با طالبان 

این  نظامی اش در به منظورکم هزینه ساختن حضور و

 14ادامه در صفحه                                        کشور.

 پیکارجو:

در پاسخ به این پرسش شما نمی توان به گونه ی تقلیل 

گرایانه و سطحی نگرانه به این بسنده کرد که گویا حاال 

جنگ  دیگر ایاالت متحده و شخص آقای ترامپ از

 کنونی که در فرسایشی با طالبان و از وضعیت ناهنجار

نتیجۀ گسترش پاندیمی کرونا ایجاد شده است خسته شده 

نیروهایش را از افغانستان خارج  ه زود ترو  می خواهد هرچ

منطقه را برای حریفان  ترجیح داده و قرار فرار را بر و

استراتیجکش که همانا چین و روسیه و هندوستان هستند 

مجانی واگذار نماید؛ زیرا با شناختی که ما از  مفت و

سرشت اصلی نطام سرمایه داری داریم  این را می دانیم که 

یش اینجا نیامده اند تا پس از بذل و بخشش شرکا امریکا و

 از های صدها ملیارد دالری و از دست دادن چندین هزار

سربازانش به همین ساده گی با حریفان خویش وداع گفته 

  برای جوالنهای بعدی آنان رها نماید. و ساحه را

من به این باورم که آمریکا با امضای این موافقتنامه 

می  های متنوعی را در نظر دارد و گزینه الترناتیف ها و

خواهد به اهداف مورد نظر خویش نایل آید که برجسته 

 ترین آن را می توان به این ترتیب برشمرد : 

 در بهترین حالت :  -اول 

قضای  این بگیریم که تصادفا و از هرگاه فرض را بر 

چارچوب این موافقتنامه  دولت بتوانند در روزگار طالبان و

 آمده و موافقتنامه یی را به امضا برسانند و در رباهم کنا

نمایند، و بتوانند  آغاز چوکات یک ادارۀ مشترک به کار

فعالیت های  مانع از القاعده إقدام و مشترکا علیه داعش و

 استفادۀ آنان از جلوگیری از سرزمین افغانستان و آنان در

 شوند؛ برجسته ترین علیه کشورهای دیگر این کشور قلمرو

، به آن دست خواهند یافت ناتو اهدافی که ایاالت متحده و

 موارد زیرین بوده می تواند:

 کاهش چشمگیر هزینه های جنگی. – 1

 حفظ جان سربازان امریکایی.  – 2

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

ته و ارزش اضافه در خدمت صنایع دارو سازی قرار گرف

خلق می نماید که بر ثروت مالکانی که آن ها را به  کار 

گماشته اند می افزاید. موادی که خوانندۀ  یک روزنامه را 

به خود جلب کرده و سبب افزایش تیراژ آن روزنامه می 

گر دد توسط یک ژورنالیست حقوق بگیر تهیه می گر دد. 

فراد مناسبات آن ها کوتاه اینکه معیار اصلی تعلق طبقاتی ا

با وسایل تولید، نحوۀ استفاده و سهم آنها از ثروت 

اجتماعی و آگاهی ذهنی آنها در تعلق به یک طبقۀ 

 مشخص می تواند باشد.

با تقابل منافع این دو طبقه  مبارزۀ مستمر بین این دو طبقۀ 

متخاصم همواره و به اشکال مختلف در جریان است. در 

ه انفرادی باشد، حتی در بهترین شرایطی که این مبارز

حالت نمی تواند این مبارزه فرا تر از تالش برای بهبود یا 

 دفاع از وضع موجود باشد. 

امکان تغییر و دیگر گونی شرایط نا هنجار کارگران زمانی 

ممکن است که مبارزۀ آنها آگاهانه و متشکل باشد. مبارزۀ 

ت. متشکل بدون ایجاد حزب طبقۀ کارگر ممکن نیس

موجودیت کارگران صنعتی به دلیل  موجودیت تعداد 

زیاد کارگران در یک محل امکان سازماندهی و متشکل 

کردن کارگران را آسان تر می سازد. ولی عدم تراکم 

کارگران در یک محل به هیچ وجهی به مفهوم توقف 

فعالیت برای انسجام آنها نیست. هر تشکل و فعال 

زب طبقۀ کار گر از تالش سوسیالیست که برای ایجاد ح

و مبارزۀ مستمر تعلل نماید، می تواند هر گونه تشکلی 

باشد ولی به هیچ وجهی یک تشکل سوسیالیستی که منافع 

 کارگران در محراق کار آنها باشد نیست. 

 

 سوسیالیسم کارگری:

برنامه صلح آمریکا با جنایتکاران طالب که خود محصول 

ریکا در آن سرمایه گذاری اسالم سیاسی بوده و آم ۀپروژ

هنگفتی نموده است، ظاهرآ به مراحل پایانی اش نزدیک 

گردد. خزانیدن طالبان به قدرت سیاسی و رسمیت  می

ه یافتن همکاری آنها با آمریکا چه تآثیری در شرایط زند

 گذارد؟ گی مردم، مخصوصآ کارگران در افغانستان می



 

 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

 م ازسرپا نگه داشتن همه طرفهای درگیر أع – 3

 القاعده با بذل و دولت پوشالی و طالبان و داعش و

 مخفی .   عطاهای مالی و تسلیحاتی علنی و

جلوگیری از فعالیت  عملی در عدم اقدام جدی و - 4

داعش و  ضد انسانی طالبان و های تروریستی و

هوشدارهای  القاعده و اکتفا کردن به تقبیح ها و

 ساختن آراء مجاب رسانه یی جهت اقناع و کالمی و

مین صلح ی بر این که گویا امریکا خواهان تأعامه مبن

 افغانستان و جهان هست. و ثبات در

هرگاه قرار باشد اندکی ژرفتر به قضیه نگاه کنیم به 

ساده گی می توان دید که هرسه جانب درگیر یعنی 

آقای غنی به گونه یی امریکا ، طالبان و دولت پوشالی 

صدد  جنایت کارانه در بانه و، عوامفریتوطئه گرانه

رسیدن به اهداف کوتاه مدت و تاکتیکی خاص 

یک ریشه  خودشان هستند و از آنجایی که همه از

مدت همۀ این رویکردهای آب می خورند، در دراز

مغرضانه دست به هم داده زمینه را برای رسیدن به 

اهداف استراتیجیک امریکا و شرکای ناتویی اش 

تداوم وضعیت  چیزی نیست جزآماده می سازد که 

 بی ثباتی در موجود و گسترش هرچه بیشتر تشنج و

منطقه و تالش درجهت تقسیم بندی های قدرت و 

امتیازات سرمایه دارانه در منطقه و جهان و إعمال نفوذ 

باالی هیوالهای شرقی بالقوۀ نظام سود و سرمایه که 

 عبارتند از چین، هند و روسیه. 

در متن پرسشتان یاد آور شدید  نیز همان گونه که شما

 دهه بدینسو چهار از پروژۀ اسالم سیاسی که از بیشتر

اخیرا داعش  طالبان و تحت نام مجاهدین و القاعده  و

این مطلب را کسانی  روی دست گرفته شده است و

که حافظۀ تاریخی شان به تحلیل نرفته باشد به روشنی 

امریکا این نعش می دانند ، سال هاست ایاالت متحدۀ 

 ما در گندیده را تحت همین نامها بردوش می کشد و

تا کنون  اعالمیه های خویش از همان آغاز نشرات و

منافع  رسیدن به حد اقل حقوق و را در مبارزه به خاطر

و  رانی هاخویش تشکیل بدهند خود را درگیر نگ

جایگاه  لذا من در سراسیمه گی های مضاعف می یابند.

های کارگری  اعضای سازمان سوسیالیست یکی از

و اضطراری  مقابله با وضعیت ناهنجارافغانستان یگانه راه 

اقشار و  همهاتحاد و دست به هم دادن  را در کنونی

واحد  و تشکیل یک صف رزمنده ومحروم طبقات 

به پیوستن به این صف آزادی خواهی و همه را  دانسته و

 .خوانمبرابری طلبی فرا می

 :کارگری مسوسیالیس

وقتی از دموکراسی صحبت به میان می آید، عمدتآ 

است که از جانب نظام  یی " دموکراسی "منظور از 

حاکم سرمایه داری برای گسترش و نهادینه شدن آن 

صورت داری پیرامونی تبلیغ ه در جوامع سرمای اًمخصوص

به رسمیت شناخته شدن قدرت ۀ می گیرد. در بحبوح

سیاسی طالبان توسط آمریکا و متحدین آن، فعالین گروه 

های مدنی و مخصوصآ فعاالن حقوق زن  در تقابل با 

نمایند ،  احکام شریعت که طالبان بر تطبیق آن اصرارمی

نمایند. شما در این مورد  از دموکراسی موجود دفاع می

 ید؟چه نظر دار

  :زرقا فروغ

درصد بشریت درگیر  نود ونوه درین زمان حساس که

ستند دموکراسی بورژوازی هکرونا ، بیکاری و فقر مطلق 

قبیحش نمایان ۀ هم هرروز پوست اش دریده شده و چهر

گی دموکراسی امریکایی ه می گردد. گرچه این شارید

قدرت رسیدن دونالد ترامپ و ه در نخستین روز های ب

گی ه )امریکا اول( بیشتر هویدا گردید و این شاریداعالم 

مرزهای امریکا را درنورد ید و کشورهای پیرامونی و از 

جمله  افغانستان خسته از فساد، طالب ، فقر و مواد مخدر 

 را هم احتوا کرد. 

این دموکراسی  درقسمت زنان درافغانستان درگرداب 

 ریکایی را افتاده است، آشکارا ترین تناقض دموکراسی ام

 

باره اش نوشته ایم و چهره های منحوس این  همواره در

نظام سود و سرمایه را  غالمان حلقه به گوش امپریالیسم و

 رسوا ساخته ایم.  افشا و

و چندین ماهه  سۀ کندیک پرو آغای خلیل زاد در

شنود های تکراری و خسته کن را  گفت و مذاکرات و

غیر واقع بینانه و  سر انجام با یک زد وبند انجام داده و

درغیاب و نبود دولت پوشالی موافقتنامه یی را به امضا 

رسانید که اجرایی شدن و تطبیق آن از همان ابتداء  

. هست ود و چالش برانگیزب و اگرمنتفی نه دشوار

جزئیات این توافق اگر تنها همین شرط  صرف نظر از

تن از زندانیان طالب را به مثابۀ پیش  آزادسازی پنجهزار

به اصطالح مذاکرات بین األفغانی در نظر  شرط آغاز

بگیریم غیرواقعی بودن وغیر عملی بودن این توافق 

آشکارا دیده می شود و همین کافیست تاهمه طرف های 

های مناسبی برای إدامۀ جنگ و متهم ساختن  درگیر بهانه

طرف مقابل به عدم تمایل به رسیدن به صلح را داشته 

ارها و بارها خاطر نشان کرده باشند. همان گونه که ما ب

 طرفهای درگیر به گونه یی جدی و ، هیچ یک ازایم

همه می  صادقانه خواهان رسیدن به صلح نیستند و

ته و بحرانی باقی بماند خواهند و ضعیت همین گونه آشف

  .تا به اهداف شوم خویش نائل آیند

با تأکید باید یاد آورشوم که درهردو حالت محتمل که 

افغانستان  باال برشمردم بازنده گان اصلی مردم فقیر در

 خدماتی و روستایی و کارگران صنعتی وو زنان أعم از 

کودکان مکتب رو، معلمین،  عوام الناس و بیکاران و

و اهل کسبه تاران و سائر کارمندان پایین رتبۀ دولتی پرس

دست فروشان و دکان داران پرچون فروش هستند که  و

 از یک سو در اسارت ویروس کرونا وکوید نوزده و از

بیکاری  وگرسنه گی و معرض تهدید فقر آن بدتر در

دودسته گی ها و نگران  از سوی دیگر دارند و قرار

عبداهلل برسرتصاحب  میان غنی وکشمکش های آزمندانه 

فردای به قدرت رسیدن دوبارۀ همچنان نگران  قدرت و

روی  طالبان این متحجر ترین نیروی تاریخ بشریت در

نتوانسته اند صف واحدی  نجایی که هنوزآزمین اند و از 

51ادامه در صفحه   
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مانده ترین گروه جنایتکار بر شانه های کارگران و 

 شرم نخواهند کرد.نیززحمتکشان افغانستان 

زنان افغانستان برای رهایی از بند که خالصه  باید بگویم 

غول مردساالری و تزویر دموکراسی بورژوازی و بیداد 

. میدان بیایند ه گاهانه بمذهبی باید منضبط ، متشکل و آ

اولین قدم برای رهایی داشتن سکوالریزم است تا قوانین 

ضد خشونت و تبعیض جنسی را از توجیه مذهب رها 

طبعاً در چنین شرایطی که بربریت سرمایه داری  ،کنند

کند و  افغانستان بیداد میدردرمنطقه و به خصوص 

داری است  منافع  سرمایه ۀمذهب بهترین ابزار تامین کنند

زنان روشنفکر   ۀاین مبارزه ساده نیست ولی  وظیف

گان اصیل زنان کارگر و زحمتکش ه وصادق و نمایند

در افغانستان است که با کار روشنگری  )کمونیستان(

داشتن یک جهان برتر و انسانی  ۀگی نا پذیر زمینه خست

 را مساعد سازند.

فرخنده و پیروز باد 

گی جهانی روز همبسته

 طبقۀ کارگر!

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

صلح با طالبان که  ۀدر مصالحه و امضای توافقنام

ستند و دادن هگان ایده های افراطی اسالمی ه نمایند

گونه تعهدی در حمایت از  امتیاز به آنها  و ضمنا هیچ

حقوق زنان  در این توافقنامه وجود ندارد وطالبان 

ور که دراسالم کنند که حقوق زنان آنط تصریح می

وضوح ه توان ب می ،مشخص شده است پا برجاست

 دید.

در آن را برای دانستن حقوق زنان دراسالم که طالبان 

 تانه چندان دور برگردیم  یینظر دارند باید به گذشته 

چیزی نیست جز  تشدید اسالمی سازی که آن بینیم ب

کارگیری ه گی زنان ، تشدید به عرصه های زند ۀهم

هرچه بیشتردین و خرافه در سطح جامعه و تشدید 

پدرساالری و حمله به موقعیت اجتماعی زنان، پا مال 

صحرایی، های محکمه  ،کردن حقوق فردی زنان 

گردن بریدن ، سنگسار، قصاص مذهبی وگسترش 

 آپارتاید جنسی .

صلح  هم یکی از اجزای  ۀنا گفته پیداست که توافقنام

زاد و  )اول امریکا(  است زیراخلیلهمان دموکراسی

چانه زنی توافق  ۀیک پروسازش بعد ا همتای طالبی

کشند،  کردند که سربازان امریکایی را طالبان نمی

زنان  اًولی مردم افغانستان، دولت افغانستان  و مشخص

ندارد،  با در نظر  یی جا افغانستان دراین توافقنامه اصالً

اعضای گروه طالبان  ج هزارپن داشت این توافقنامه باید

که در میدانهای جنگ ویا حمالت انتحاری ویا قتل 

های دسته جمعی گرفتار شده اند از بند رها و تسلیم 

یر از تمکین به زطالبان شوند و دولت  افغانستان ناگ

این توافق است، و این  درحالی است که صد ها زن 

  سالها در حصار زندانهای مخوف در بد ترین شرایط

ارشاتی این زنان زندانی در زبرند و بنابر گ سر میه ب

شبانه به اجاره داده  لۆبعضی از زندانها در مقابل پ

دانم این زنان در کجای این دموکراسی  شوند نمی می

که گروه های مدنی حقوق زنان  قراردارند؟

 کنند؟ درافغانستان برای این دموکراسی گلو پاره می

 

گاهی با دو رهبر و گاهی  دولت ضعیف افغانستان که

دو رهبر با چانه زنی و مراسم تحلیف بازی  ۀدر مناقش

سازند. یکروز  زمینه را برای برد طالبان بیشتر هموار می

توانمند سازی زنان  ۀبرای توجیه دزدی هایش  پروژ

کند و گاهی برای درامان  )پرمود( را پیش کش می

 را زنان ۀماندنش از بالی طالب حقوق گمشد

رافغانستان پررنگ نشان داده و بانوی اول با چند زن د

مرفه دیگراز شرایط مساعدت تجاری زن و مدیریت 

کنند در  خوب تجارت برای زنان وغیره صحبت می

حالیکه هزاران زن در ستم مضاعف در پشت در های 

 شوند و بینی و گوش شان بریده می بسته سالخی می

همان دموکراسی توسط یاران ترامپ  ۀیا زیر سایو شود.

صحرایی و سنگسار می  ۀزاد محاکم و پومپیو و خلیل

گردند.این زنان  مرفه که عمری را در پارلمان با 

معاشات میلیون دالری یا مقامات باالی سفارشی 

گذشتانده اند تجاوزات  بر حقوق زنان  را با روپوش 

مرفه با دموکراسی حامی و نگهبان اند، این خانم های 

همکاری  دولت ضعیف برای تمدید حیاتشان هم باید 

با مذهب رایج و نیاز طالب تمکین کنند وهم  

لویت ودموکراتیک و مدرن و به روز بمانند هم متوجه ا

د وهم  حقوق بشری و مساوات خواه نهای دینی باش

.پس برای حفظ چنین ترکیبی  نیاز به زنان 

 /این زنان دینی ،روشنفکردینی با فعالیت مدنی است

 در مدنی موظف اند تا  راه نجات وآسایش زنان را

ه تبلیغ کنند، و به حیث نمایند جست وجوو آیات قرانی

گان زنان درمجالس مصالحه با طالبان سرتکان بدهند و 

رنج زنان بیدفاع و  همانا میدان ۀتنها  بازند این میاندر 

سراب  کارگر افغانستان اند که به  امید ۀطبقدیدۀ 

 ۀکه در سای این .کشیند  دموکراسی تا امروز نفس می

 درامارت اسالمی طالبانو این دموکراسی نیم بند 

حقوق زنان به چه میزانی و نسبتی گنجانیده خواهد شد 

 ت.یک رمز اس

که این زنان قدرتمند مرفه از سوارکردن  همانطوری

مردم بیدفاع افغانستان ۀ گلبدین حکمتیار بر گرد

 ردند بیدریغ از سوارکردن فاسد ترین و عقبعارنک
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با صمیمانه ترین تبریکات به مناسبت روز جهانی 

همبسته گی کارگران و با درود و تشکر از رفقا و 

دوستانی که برای  بزرگداشت این مناسبت خجسته 

 وقت گذاشته و حضور به هم رسانیده اند.

موضوعی که قرار است من در باره اش صحبت کنم 

راجع به کارگرانی است که شهروندان جغرافیایی به 

پنج دهه نام افغانستان بوده اند. کارگرانی که چهار ، 

قبل از امروز کابوس مرگ در اثر گرسنگی در برابر 

شان قرار نداشت. کارگرانی که غایت فقر، بی امنی و 

بیکاری، هنوز رمق اعتراض های دسته جمعی را از آنها 

 های مارش و ها آکسیون بزرگترین نگرفته بود. و

اقلیت استثمار گر در  علیه را انگیخته بر خود کارگری

ریکۀ جنگلک و در شهر های دیگر در کابل در فاب

فابریکۀ سمنت غوری، نساجی گلبهار، نفت و گاز 

شبرغان، سمنت پلخمری، سپین زر مزار و کندز به راه 

 ادامۀ و خونین منازعات و جنگ آغاز با اما انداختند.

 در صنعت کل تقریبن گذشته دههۀ چهار در آن

 سبن و اصل از طبقه این و نابود گردید افغانستان

 بُعد از امروزه همین برای شد؛ به دور اش صنعتی

 نسبت طبقه جوانترین سیاسی مبارزۀ پراتیک و تجارب

است. ولی با آن هم  پیرامون و منطقه های کشور به

متناسب به وضعیت کلی طبقۀ کارگر هر از گاهی 

دست به اعتراض هایی زده اند. مثل اعتراض های 

معلمین برای ارتقای سطح معاش و بهبود شرایط زنده 

گی و اعتراض علیه بیکاری توسط فعالین کارگری در 

کابل به شکل اکسیون های خیابانی و تحصن که برای 

انترناسیونال با اجرای هنرمند خوب  اولین بار سرود

مسعود حسن زاده، به صورت زنده در جاده های کابل 

طنین انداخت. اما سرمایه داری با استفاده از ابزار های 

نفرت انگیزی برای ایجاد تفرقه چون دین و 

ناسیونالیسم موجودیت این طبقه را به عنوان طبقه یی 

 برای خود با چالش مواجه نموده است. 

اجازه دهید! قبل ازین که به اصل موضوع بپردازم، 

مکث کوتاهی بر بینش های نظری محافل و فعاالن چپ 

ناسیونالیست نسبت به طبقۀ کارگر در افغانستان  -بورژوا

به دلیل عدم رشد  "چپ ها "داشته باشم. طیفی از این 

صنایع تولیدی در افغانستان در موجودیت طبقۀ کارگر 

ۀ اجتماعی تردید داشته و بر این مبنا به عنوان یک طبق

به این نتیجه می رسند که در نبرد کار و سرمایه که به 

قول دقیق مارکس گاه نهان و گه آشکار ولی همواره 

در جریان است کارگر به عنوان یک طبقه نقشی ندارد 

یا با ادبیات آنها طبقۀ کارگر در سطحی نیست که باالی 

اءاً مبارزۀ طبقاتی در این این طبقه حساب باز کرد. بن

 مقطع اولویت ندارد. 

می پذیرند که  "چپ"جالب تر این که بخشی ازاین 

نظام اقتصادی حاکم در افغانستان و روابط اجتماعی 

مبتنی بر آن سرمایه داری است و توقع می رود که 

همزمان واقف باشند که سرمایه بنا بر خصلت ذاتی و 

و در حال رشد است و دینامیسم درونی اش خود گستر 

این رشد عمدتاً محصول کسب ارزش اضافه است که 

از قبل نیروی کار ناپرداختۀ کارگران به دست می آید، 

با این وصف چگونه می شود طبقۀ سرمایه دار را در 

حال سرکوب مناسبات پیشاسرمایه داری دید و نقشش 

را تعیین کننده و حاکم  دانست ولی نسبت به 

رزه و نقش تعیین کنندۀ طبقۀ کارگر که موجودیت، مبا

 زاده و محصول این نظام است چشم خود را بست.

عده یی هم بر این باور هستند که سرمایۀ موجود در 

افغانستان، سرمایه یی نیست که محصول رنج و کار 

اضافۀ طبقۀ کارگر افغانستان باشد. بلکه سرمایه یی است 

است. و به این دلیل که از بیرون به افغانستان وارد شده 

به موجودیت کارگر در افغانستان به عنوان یک طبقه 

 تردید دارند. 

اما سرمایه با هر شکل ممکن از مضمون واحدی 

برخوردار است و بنا بر خصلت ذاتی اش همواره در حال 

گسترش بوده و هر زمانی که قادر نباشد بر حجمش 

ه رابط بیفزاید، ناقوس مرگش به صدا در می آید. زیرا

میان سرمایه و رشد آن شبیه به رابطه میان آکسیجن و 

 یک موجود زندۀ بیولوژیکی است. 

یک بررسی ساده و اوبژیکتیف از افغانستان توسعۀ 

عظیمی را مخصوصآ در شهرها و کالن شهرها نشان می 

دهد. شهرک های صنعتی، شهرک های رهایشی، مراکز  

خصوصی، بانک ها،  تجارتی، بلند منزل ها، دانشگاه های

شرکت های ذوب آهن و فوالد، شرکت های خصوصی 

تعمیراتی وغیره همه با نیروی کار کارگران ساخته شده 

و به پیش برده می شود. و ارزش هایی که خلق شده اند، 

محصول استخدام کار توسط نوع سرمایه یی است که در 

اصطالحات اقتصادی به نام ) سرمایۀ شناور( مسمی است، 

در پروسۀ دورانی سرمایه بر حجم  که مجدداًرمایه یی س

 سرمایه می افزاید.

افزون بر آن ساختار دولت در افغانستان شکی در رابطه 

با ماهیت دولت به عنوان یک دولت بورژوازی باقی نمی 

در لحظه معیین تاریخ قدرتی "گذارد. به گفتۀ مارکس: 

. اگر "وجود ندارد که از قدرت طبقۀ مسلط جدا باشد

بپذیریم که دولت و نیروهای مسلط در دولت بورژوا ها 

هستند، نمی شود پذیرفت که دولت نمایندۀ طبقه مسلط 

در جامعه یعنی طبقۀ بورژوازی نباشد. و موجودیت طبقۀ 

بورژوازی بدون موجودیت طبقۀ کارگر، نمی تواند 

 متصور باشد.

 د، واقعیت دیگر آن گونه که در آغاز به آن اشاره گردی
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 متن سخنرانی آتیال مهربان

این است که طبقۀ کارگر در افغانستان با تأسف به 

دالیل متعددی نتوانسته است به عنوان طبقه یی برای 

خود عرض وجود کند. طبقۀ حاکم عالوه بر داشتن 

تسلط بر زنده گی مادی آحاد جامعه که بخش عظیم 

ر و شیوه آنها همان کارگران اند، توانسته اند که با ابزا

هایی که در اختیار دارند، منافع خود شان را به جای 

منافع کارگران جا زده و آنها را در خدمت منافع 

سرمایه به کار گمارند. نه تنها افراد شریک در قدرت 

و طبقات فرادست، که سازمان های به ظاهر 

مارکسیستی و مخالف حاکمان در قدرت، همسو با 

استفاده از بار عاطفی ترفند های طبقات حاکم با 

، استقالل،  "میهن "مفاهیم کلی مانند آزادی، دفاع از 

خود مختاری ... با کنترول عواطف کارگران، از آنها 

به نفع بقای حاکمیت نظام موجود استفاده کرده و 

بدون توجه به بار طبقاتی مفاهیمی مانند ملت و میهن، 

رگر را و با کار برد آن ها اقشار فرودست و طبقۀ کا

در برابر هم قرار داده اند. برای بخش اعظم چپ های 

بورژوا ناسیونالیست، وطن پرستی و دفاع از منافع 

معیاری برای سنجش انقالبی بودن افراد است.  "ملی"

عده یی از سازمان های متأثر از اندیشۀ مائو، در 

نشرات شان عمالً مبارزۀ طبقاتی را به نفع مبارزۀ ملی، 

تجاوزین امپریالیستی، و به دست آوردن جنگ علیه م

، رسماً تعطیل کرده اند. این روند در "ملی"استقالل 

زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم 

یک شیوۀ معمول بود. و جنگ کثیف برای تداوم 

حاکمیت شان را که درآن کارگران را به نام مبارزۀ 

ز تاریخ طبقاتی به قتل گاه ها می فرستادند، بخشی ا

سیاه این حزب است. و بدون تردید استدالل جنگ 

میهنی، دفاع از میهن و حاکمیت ملی، تشکل های 

چپ در اپوزیسیون که کماکان بر آن پا می فشارند، 

هم به همان تناسب به منافع طبقۀ کارگر بی ربط بود. 

در این رابطۀ مشخص بخشی ازنقد یکی از طیف های 

ه نام ) سازمان انقالبی ( را چپ بورژوا ناسیونالیست ب

که در اعالمیه یی به مناسبت اول می تحت عنوان 

ها ی داخلی جهموری جنایتکار اسالمی ایران بارها تجربه 

کرده اند نگردیده بلکه کارگران یک کشور را نیز به دلیل 

تعلقات تباری در برابر هم قرار داده و مانع از اتحاد و هم 

بسته گی آنها در صف واحد در مصاف علیه دشمن 

است. کارگران مشترک شان یعنی سرمایه داری گردیده 

منفعت مشترک شان را نه در پیوند طبقاتی با هم دیگر شان 

که به تعلقات سمتی، تباری یا زبانی شان می نگرند. بینش 

حاکم در جامعه که انعکاسی از بینش طبقۀ برسر قدرت 

است به گونه یی است که صاحبان سرمایه  که کارگران را 

کار می به خصوص کارگران روزمزد ساختمانی را به 

گمارند ترجیح میدهند کارگرانی از ملیت و تبارخود شان 

را استخدام نمایند. به این گونه درعمل ذهنیت ارجحیت 

تعلق تباری به تعلق طبقاتی باز تولید شده و استمرار می 

 یابد.

دین به موازات ناسیونالیسم در امر اتحاد کارگران در 

عاده مخرب دارد. مبارزه بر علیه ستم و استثمار نقش فوق ال

دین حذف حق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را 

و حرام می داند.عالوه بر آن منشاء بدبختی و  "تعرض"

ستم انسان علیه هم نوع اش را نه در زمین و در میان خود 

انسان ها، بلکه به آسمان ها ربط می دهد. عالوه بر این با 

طبقاتی  تحمیل هویت های مذهبی برانسان ها، هویت های

آنها را به حاشیه کشانیده و افرادی را که در موقعیت 

مشخص و مشابهی از روابط با وسایل تولید و به دست 

آوردن سهمی از ثروت اجتماعی قرار دارند، به راحتی با 

تزویر و تحت نام دفاع از هویت های دینی شان، در برابر 

 هم قرار می دهد.

گی انسان ها به تقدیر و دین با مرتبط دانستن شرایط زنده 

یک پدیدۀ ذهنی به نام خدا، عاملیت را از انسان ها سلب 

کرده و آنها را به بنده گان قدرت حاکم تبدیل می نماید. 

دین با رسمیت شناختن و تعمیم اپارتاید جنسی عالوه بر 

ستم طبقاتی، ستم جنسی را بر نصفی از نفوس جامعه 

بیشتر تجرید نموده و تحمیل نموده ، صف طبقۀ کارگر را 

تا آنجا که به ماهیت و جوهر دین بر می  به انزوا می کشاند.

گردد، نمی شود از آن انتظار بیشتر ازین را داشت. زیرا 

 شالودۀ دین بر فریب و در عمل بستن توصیۀ تصدیق با زبان 

 18ادامه درصفحه                                                           

)نقاب دشمنان کارگران افغانستان را پاره کنیم( از جمله 

متوجه ما است، نقل می نمایم. در پاراگراف اخیر صفحۀ 

طیف دیگر که ظاهرآ "سوم اعالمیه چنین آمده است: 

د، عمآل علیه کارگران در محراب تقدس آنها قرار دار

منافع طبقۀ کارگر قلم می زند و سم پاشی می کند. این 

سوسیالیسم کارگری است؛ ... این سوسیالیسم  "طیف 

در حالی که کشور ما توسط امپریالیست ها اشغال شده 

است، از کارگران و زحمت کشان می خواهد که برای 

راندن اشغالگران تالش نکنند )برای استقالل مبارزه 

، میهن و وطن را دوست نداشته باشند. و ادامه می نکنند(

خرده بورژوا های شهرت طلبی که در این طیف "دهند: 

گرد آمده اند عاشق سینه چاک خود نمایی با کارل 

مارکس و انگلس و لنین هستند، کاپیتال می خوانند، در 

شبکه های اجتماعی یک دیگر را رفیق خطاب می کنند، 

. "ند و به شدت دین سیتز هستندبا مخفی کاری بیگانه ا

این مدعیان دفاع از منافع کارگران توضیح نمی دهند که 

مثالً با به دست آمدن استقالل کدام نیروی اجتماعی و 

کدام طبقه یی قدرت را در دست می گیرد؟ آیا با راندن 

امپریالیست ها از به اصطالح میهن، سرمایه داران میهنی 

رگران ایجاد خواهند تغییری در وضعیت معیشت کا

کرد؟ واقعیت این است که برداشت هایی ازین گونه 

منحصر به این مقطع مشخص تاریخی نبوده و همچنان 

صرفآ ناشی از نافهمی یا کژ فهمی سازمان هایی مانند 

سازمان انقالبی از سوسیالیسم نیست. آنها از زاویۀ منافع 

طبقاتی مشخصی به مسایل نگرسته و موضع گیری می 

نمایند که در مانیفست به این طیف از سوسیالیست ها 

 پرداخته شده است. 

به این شیوه این فعاالن نام نهاد مدافع کارگران، عمالً به 

تبلیغ و اشاعۀ مفاهیمی می پردازند که در بستر بورژوازی 

رشد کرده و در خدمت منافع نظام سرمایه داری کار برد 

بار به ساده گی هویت دارند. از جمله با ترفند ملت و ت

طبقاتی کارگران را تحت شعاع قرار داده و عمالً آنها را 

در برابر هم دیگر شان قرار می دهد. از آنجایی که ملت 

محصول پدیدۀ ناسیونالیسم است، این پدیده صرفاً منجر 

به تقابل کارگران متعلق به دو جغرافیای سیاسی آنگونه 

ریان مخصوصاً بحران که کارگران متولد افغانستان در ج
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 متن سخنرانی آتیال مهربان

 و ایمان با قلب، به تعطیل تعقل انسان ها استوار است. 

پدیده های دیگری که سبب استمرار هژمونی دین در 

جامعه می گردد، نقدهای ناشیانۀ فعاالن اجتماعی از 

دین می باشد. آنها نه جوهر دین، که قوانین دینی یا 

این شیوه معضل رهبران دینی را به نقد می کشند و با 

دین را از یک کل به یک جزء تقلیل می دهند. آنها 

نتایج عملی تطبیق قوانین شریعت را قرائت اشتباه از 

دین دانسته و اصل دین را برائت می دهند. با آنکه 

ابعاد اجتماعی دین را در قالب احکام حقوقی، کیفر 

ها، ممنوعیت ها که خصلت کامآل جمعی و اجتماعی 

الً می نگرند، اما دین را امر شخصی افراد دارند، عم

می دانند. عده یی از سازمان های چپ بورژوا 

ناسیونالیست، با رویکرد های شدیداً پاپولیستی، 

توسط نماینده گان و نشرات شان رسماً اعالن می 

نمایند که مردم را با دین شان یک جا دوست دارند. 

ور نگه می به این ترتیب دین را از آماج ضربات نقد د

 دارند.

این دو پدیدۀ مهلک )ناسیونالیسم و دین( در پهلوی 

ابزار های دیگر نظام برده گی مزدی با کاربرد چند 

پهلو، در خدمت سرمایه، عالوه بر زمین مساعد ناشی 

از فقدان حزب طبقۀ کارگر در داخل، نتیجۀ برنامه 

یی است که بعد از سقوط امارت اسالمی طالبان  

کا و متحدین غربی آنها در کنفرانس بن توسط آمری

اول به دقت برنامه ریزی شده بود. و در ادامۀ همان 

پالن هاست که جنایتکاران طالب بر مردم تحمیل 

شده و در حالی که کارگران به شدت بی بضاعت با 

مرگ ناشی از کرونا و یا گرسنه گی به دلیل قرنطین 

و برگ  روبرو هستند، هزینه های هنگفتی برای ساز

مصالحه با طالبان در قالب کمیسیون های مختلف و 

وزارت صلح به مصرف رسانیده شده و یا صرف 

هزینۀ زنده گی جنایتکارانی چون گلبدین حکمتیار 

 می گردد. 

بدون تردید طبقۀ کار گر در افغانستان از پوتانسیل 

عظیمی برای تغییر برخوردار است، که عواملی که به 

خود چهرۀ واقعی سرمایه داری و قدرت حاکم را 

ی کنند. کارگران با افزایش آگاهی و گسست حس م

از خرافات و مذهب و مبارزه برای مطالبات اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی خود می توانند شرایط جاری را 

تغییر دهند و افق و آیندۀ روشنی را رو به جامعه ترسیم 

 نمایند. 

تنها و تنها با ایجاد تشکل های کارگری، شورایی و 

ود شرایط را تغییر داده و منفعت مردمی است که می ش

طبقاتی خود را پیش ببریم. ما کارگرانیم که دنیا را می 

سازیم اما از آن بی بهره ایم، می توانیم آن را زیرو رو 

کنیم. هیچ قدرتی توان رویارویی با طبقۀ کارگر و 

مردم تهی دست را که یکپارچه به میدان مبارزه آمده 

طبقۀ جهانی است و مرز  باشند ندارد. طبقۀ کارگر یک

گی و اتحاد می تواند به نمی شناسد و لذا با همبسته

یک نیروی قدرتمند جهانی تبدیل شود که ویرانگر 

گی نو باشد. پیش به جامعۀ کنونی و نوید دهندۀ زنده

 سوی دنیایی فارغ از استثمار، پیش به سوی آزادی.

 زنده باد اول ماه می!

 زنده باد سوسیالیسم!

 سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 اتحاد سوسیالیستی کارگری

 2020اپریل  15؛  1398فروردین   /حمل 27

 

 

 

د، آنرا در خالف جریان مسیری که باید آنها اشاره گردی

باشد سوق میدهد. ارتقای طبقۀ کارگر از طبقه یی در 

خود به طبقه یی برای خود، قبل از همه به ارتقای آگاهی 

طبقۀ کارگر در درک امر ضرورت متشکل شدن آنها در 

حزب خود شان می تواند تحقق یابد. حزبی که از همان 

رای محو مالکیت آغاز حرکت کسب قدرت سیاسی ب

 خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدی هدفش باشد.

 !پیروز باد همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر

 تشکر از توجه شما.

 

 شود!اول ماه می تعطیل نمی

ناسیونالیستی، مذهبی و قدرت های بزرگ و 

نیروهای دولتی ثابت کرده است که هیچیک راه 

حل رهایی مردم افغانستان نیستند، بلکه فقط 

کارگران و مردم افغانستان هستند که مستقالنه و با 

متشکل شدن خود می توانند منفعت خود را پیش 

ندۀ بهتری را رقم بزنند. جامعۀ افغانستان و ببرند و آی

تقابل طبقاتی در آن بیش از پیش قطبی شده و 

گی کارگران  مناسبات و روابط سرمایه داری زنده

و مردم را به چالش کشیده است؛ میلیون ها کارگر 

افغانستانی در کشورهای ایران، پاکستان، کشورهای 

ی کار حوزۀ خلیج فارس وغیره به بزرگترین نیرو

خارجی ارزان و بی حقوق تبدیل شده اند و در این 

رابطه مقصری وجود ندارد مگر سرمایه داران حاکم 

بر افغانستان که این شرایط را ایجاد کرده اند. آنها 

از قِبل صدور نیروی کار ارزان به دیگر کشورها 

منفعت می برند و حق و حساب خود را می گیرند. 

ان اکنون نیروی کار بزرگترین صادرات افغانست

 کارگران است. 

کارگرانی که نه فقط به شدت استثمار می شوند 

بلکه تحقیر شده و اشکال متنوعی از ستم اجتماعی 

و نژادی را نیز باید تحمل نمایند. میلیون ها کارگر 

افغانستانی در داخل و خارج با پوست و گوشت 
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 مندروس ناکسی أ:   الف – 2 – 1 

 610-547ماندرملطی )یا اناکسی  آناکسی مندروس و

ق.م( یکی دیگر از فالسفۀ طبیعت گرا و شاگرد ویا 

هم دستیار و همکار تالس ملطی بوده و در شهر ملطیه 

به سر می برده است ،او نخستین فیلسوف یونانی است 

در بارۀ »های فلسفی خود را در کتابی به نام که اندیشه

است.هرچند نوشته وازخود به جا گذاشته « طبیعت

بخشهایی از این کتاب درمسیرزمان مفقود گردیده 

است مگر با این هم به مثابۀ نخستین اثر به جامانده 

ازفالسفۀ متعلق به مکتب ملطی از ارزش و جایگاه  

اونیزهمانند تالس خدایان .خاصی برخوردار است.

افسانوی و انسان گونۀ یونانیان را مردود شمرده و 

اد متشکلۀ آن تأکید براصالت طبیعت وازلی بودن مو

می ورزد  مگر وی بر خالف تالس به مادۀ مشخصی 

را تشکیل داده باشد «  آرخه » که مادۀ  المواد ویا 

باورمند نیست  و معتقد است که جهان ما تنها یکی از 

شماری است که درطبیعت موجود بوده  های بیجهان

و  اندیی فنا نا پذیر وجاویدان پدید آمده وهمه از ماده

 گردند.به آن باز می

 باید گی یگانه که بود پذیرفته را تالس ۀاو این اندیش

این  در اما باشد؛ طبیعت گی چندگانه ۀشالود و پایه

فرض تالس که آب، عنصر نخستین )آرخه( و ریشه 

و اساس طبیعت است؛ مالحظات داشت وایراداتی 

 دید. می

گی که به صورت  به نظر آناکسی ماندروس، چندگانه

ضدهای همترازی چون خشکی و تَری، سردی و 

تواند گرمی ونرمی وسختی و... تبارز می نماید؛ نمی

در یکی از ضدها خالصه شود. زیرا اگر یکی از 

ضدها اصل قرار بگیرد، الجرم باید بر سایرین چیره 

شود و تعادل طبیعت را به هم ریزد، اودر واقع عقیده 

در اندیشۀ اناکسی مندروس نیروئی « آپایرون»آنجا که  از

همه »تواند و الیزال  است، و همانند خدا می فعال مایشاء

هایی تازه طور الینقطع جهانو به« چیز را رهبری کند

ظاهرا  می گردد، با وجود آنکه زاید و دو باره به خود برمی

سی از سنت فکری مکتب ملطی به جنبه های مادی أاو به ت

می نگرد ،  می توان به این نتیجه رسید «  آپایرون» مقولۀ 

 که او آنرا به مثابۀ پدیده یی خدایی می انگاشته است . 

چنان که در گذشته نیز یاد آورشدیم ، آشنایی با فالسفۀ 

پیشا سقراط بیشتر ازطریق ارسطو  فراهم آمده است و 

اناکسی مندر نیز ازاین قاعده مستثنی نیست ، ارسطو نیز 

عدم قاطعیت اناکسی مندر درتعیین مادیت  بادرنظرداشت

خویش « درآسمان » آن را در کتاب « آپایرون » والوهیت 

خود عنصر « فزیک » عنصر ویا پدیده یی مادی و در کتاب 

 ویا پدیده یی انتزاعی و خدا گونه معرفی می نماید. 

اناکسی مندروس در امتداد تاریخ « آپایرون » این فرضیۀ 

اندیشمندان و فالسفه اثر گذاربوده وتوجه برآراء ونظریات 

افالطون ، ارسطو، زنون رواقی ، فلوطین ، فارابی ، الکندی 

، ابن سینا ، ابن رشد ، مالصدرا، سُهروردی وسائرین را به 

خود معطوف داشته است، چنان که درپرتو این فرضیه 

و « ذات وصفات » و« بسیط و مرکب » درزمینۀ مقوله های 

برآمدن دوعنصر جداگانه ومتفاوت ازیک  این که آیا

عنصر واحد امکان پذیر است یانه وبالتبع در مورد تعلق و 

عدم تعلق ذات خدا با صفاتش بحث های عریض و طویلی 

به را ه افتاده و مسلمانان مباحث مربوط به چگونه گی 

تکوین کائنات در نزد فالسفۀ طبیعت گرا ی پیشا سقراطی 

روی کرد مادی و طبیعی داشت ازحوزۀ را که بیشتر جنبه و 

مادی و طبیعی آن به حوزۀ مجرد و ماوراء الطبیعی سرایت 

یاد  "فلسفۀ اسالمی  "و تعمیم داده و در قالب آنچه به نام 

پایه ریزی « قاعدۀ الواحد » می شود مبحثی را تحت عنوان 

ازواحد به » کرده اند که اسم رمز مقوله هایی هست چون 

از حد بر عنصر َتری تأکید کرده؛ داشت که تالس بیش 

حال آن که معقول تر این بود تا انگاشته شود که تَری و 

اند که مشترک میان هر یی پدید آمده خشکی از مادٌه

 دو است.

نامیده است که یک واژۀ « آپایرون » او این مادۀ را 

یونانی و مرکب از ) آ ( به معنی  بدون و ) پایرار( به 

می باشد و  معانی یی چون بی پایان ، بی معنی ) پایان ( 

نهایت ، ابدی ، فنا ناپذیر، جاودان و بیکران را افاده می 

نماید .  او ضمن این که درمورد ماهیت و چیستی این 

مادۀ جاودان به گونه یی مشخص و روشن چیزی نمی 

گوید تأکید بر آن دارد که  این ماده نه آب است ، نه 

ولی دربرگیرندۀ همۀ این خاک ونه آتش و نه هوا 

عناصر هست و به کمک یک نوع حرکت دائمی 

درکائنات وجود دارد وهمه چیز را به میان می آورد ویا 

نابود می سازد . اوبرای إثبات این ادعای خویش چنین 

 استدالل می نماید:

است باید متفاوت با به وجود آنچه به وجود آمده

د بیاید، فانی است اش باشد و چون هر چه به وجوآورنده

ا همه چیز اش جاویدان باشد تپس باید به وجود آورنده

بتواند از آن پدید آید و به آن باز گردد. بدین ترتیب 

روشن است که ممکن نیست این مادۀ اولیه به تنهایی 

یکی از چهار عنصرآب ، خاک ، آتش ویا هوا بوده 

ومشمول   باشد ، زیرا این ها همه متَعَیِّن وفنا پذیربوده

» قاعدۀ کَون و فساد اند ، باتکیه برهمین استدالل برای 

دو مشخصۀ جوهری قائل شده است که « آپایرون 

 عبارتند از : 

 یُّن یعنی نا مشخص تَعَ عدم – 1

 گی جاودانه یعنی تَنَاهی عدم – 2

20ادامه در صفحه   

 آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین

 بخش سوم

  رحمانی پیکارجو
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آیا صفات خدا » ، « دیگری برنمی آید جز واحد چیز

بوده وتاهمین اآلن « وندعین ذاتش هست یا سوای آن 

مسلمان را به  "فیلسوفان  "ذهن ودماغ به اصطالح 

خود مشغول داشته و دارند پیرامون آن سفسطه می 

سرایند وخود ارضایی می فرمایند و ما عندالموقع آنرا 

 د.به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم دا

در مورد چه گونه گی تشکیل و تکوین جهان به تأسی 

از هسیود اسطوره سرای یونان باستان ، به این باور 

است که ، قبل از به وجود آمدن دنیای ما، تعداد بی 

است. که دوباره شماری ازدنیاهای دیگر موجود بوده

بوده  ازهم پاشیده و به صورت تودۀ بی نظمی در آمده

مورد چه گونه گی تکوین دنیایی که ما اند . و اما در 

درآن حیات به سر می بریم ، اورا عقیده برآن است 

که ، وقتی اشیاء از هم جدا شدند، جهانی که ما آن را 

شناسیم به وسیلۀ یک حرکت چرخندۀ گردبادی می

است، به این معنی که عناصر سنگین تر، شکل گرفته

و زمین را مانده خاک و آب، در مرکز گرد باد باقی

تشکیل داده اند، آتش به سوی محیط رانده شده و 

آفتاب و ستاره های نورانی را تشکیل داده است  و 

 ماند ه است .هوا در وسط باقی می

 یی استوانه ستون زمین که، بود معتقد زمین ۀدر بار

طور  است و بهشکلی است که هوا آن را احاطه کرده

گاهی که بر آن  عمودی در مرکز گیتی بدون تکیه

مستقر شود شناور است، وبه علت واقع شدن در 

مرکزو داشتن فواصل مساوی با اجرام دیگر و نداشتن 

خط سیر مرجحی که به طرف آن متمایل گردد 

 سقوطش منتفی است. 

در باره منشاء حیات آناکسی مندر به این باوربود که 

حیات از دریا نشأت گرفته است، و زنده جان ها  از 

اند، وبه این دلیل که نوزاد انسان طوبت پدید آمدهر

تواند خود کفا باشد و بیش از هر در کودکی نمی

حیوان دیگری به مواظبت احتیاج دارد پس ممکن 

نیست که طبق حکم اسطوره های باستانی آدمی 

، و اززمین وبه صورت تام و تمام به میان آمده باشد 

 

مادر خودشان انسان به این دلیل که هرگاه اولین پدر و 

بوده باشند ، نیاز به پدر ومادری می داشتند تا از ایشان 

لذا حدس می زد که  سرپرستی و مواظبت می نمودند ، 

 باشد. انسان باید در آغاز ماهی بوده

چنان که گفته آمد با وجودنو آوری ها و هنجارشکنی 

های موجود درجهان بینی اناکسی مندروس و با وجود 

و عناصرجالب و برجسته یی از ماتریالیسم اولیه این که ا

وفرضیه یی همگون با تئوری فرگشت چارلس داروین 

را درمخیلۀ خویش پرورانده است مگر با این هم نتوانسته 

است از چنبرۀ بدیهی پنداشتن آفرید گاری برای جهان 

را « آپایرون » لذا ، هستی به گونه یی کامل پا فراترنهد 

یف نموده است که گویا خدا باشد و به گونه یی توص

، و با این کارخویش زمینه آفریدگارگیتی و کائنات 

های گفتمان هایی را فراهم آورده است که تا همین 

اکنون برای بشر درد سر می آفریند. و هنوز که هنوز 

است خدا جویان و خزافه پروران از آن به مثابۀ 

جود دستاویزی برای به اصطالح إثبات وجود نامو

موجود موهومی به نام های اهلل و خدا ویزدان و ایزد و 

آفریدگار و پروردگار و حق تعالی و یهوه و گاد وبگوان 

 و اوم وشیوا وغیره استفاده می نمایند.

 نکسیمنس ب  : ا  – 2- 1

 ملطیه انکسیمنس ۀآخرین فیلسوف از فالسفه سه گان

است ،. تاریخ تولد مرگ  وی به درستی معلوم نیست، 

پیش از  و اما مسلم است که پس از أ ناکسی مندروس

زیسته است ؛ زیرا که در این سال ایرانیان ق.م. می 494

هنگام فرونشاندن شورش ایونی شهر ملطیه را ویران 

وباعث شدند تا نهضت روبه رشد فلسفه ودانش  کردند.

عد ها به حوزۀ جنوب ایتالیا و آنهم در ملطیه متوقف وب

 در چارچوب و هیکل مکتب فیثاغورثیان منتقل شود.

انکسیمنس برخالف تالس و انکسی مندروس  هوا را  

روح »  آرخه  ویا مادۀالمواد می پنداشت و می گفت : 

هواست و آتش هوای رقیق شده. هوا چون متراکم 

ر شود، سپس چون بیشتگردد نخست به آب مبدل می

این «  گردد. متراکم شد خاک، و سرانجام سنگ می

نظریه امتیازش این است که اختالف میان مواد مختلف 

داند، که فقط به درجۀ تراکم بسته را اختالفی کمی می

 پنداشتمی گرد میز یک شکل به را زمین وی گی دارد.

دانست. ومی افزود را محیط  ومسلط بر همه چیز می هوا و

ه روح ما، که هواست، ما را فراهم نگه همچنان ک: »

به « دارد، باد و نفس همه جهان را در برگرفته است.می

 کشد.نظر او گویا جهان زند ه است ونفس می

أ  همانند را جهان پیدایش ٔ  انکسیمنس نیز عنصر اولیه

داند، ولی ناکسی مندروس پدیده یی یگانه و نامحدود می

ن یک امر مشخص و برخالف او به این باوراست که آ

متعین است نه نامشخص و نا مُتَعِّینی چون آپایرون أ 

 ٔ  را به عنوان عنصر اولیه« هوا»ناکسی مندروس ؛ وی 

 نظر انکسیمنس مسلمآ. نمایدمی مطرح جهان پیدایش

 آمده پدید چگونه آب اما. دانستمی آب درباره را تالس

. دانستمی هوا شده غلیظ شکل را آب آناکسیمنس بود؟

 هوا از باران باریدن باورخویش این در است ممکن که

سوف معتقد بود که اگر فیل این است داشته درمدنظر را

آب غلیظ تر شود به خاک مبدل خواهدشد، که  شاید 

ها بر است که پس از آب شدن یخمنظوراو خاکی بوده

روی زمین باقی می ماند. از سوی دیگر او معتقد بود که 

است.که احتمال ق شدن هوا، آتش به وجود آمدهبا رقی

دارد این باورمندی برخاسته ازآتش سوزی های طبیعی 

یی بوده است که درتابستانها جنگل ها روی می دهد ؛ به 

این ترتیب بنا به اعتقاد انکسیمنس خاک، آب و آتش از 

 هوا به وجود آمده بودند

رده است درمورد خدایان او زیرکانه وجودشان را نه رد ک

 را « هوا » او است،مانده خاموش هاآن ٔ  و نه درباره

همان خدااست. « هوا:» گوید می و پنداشته خدا همانند

 هوای به را موجودات ٔ  واز آنجایی که علت همه

 ٔ  ساخته هوا که نبود معتقد. استداده نسبت نامحدود

 از نیز خدایان خود که بود باور این به بلکه باشد، خدایان

 باستان یونان در متنوع خدایان. اندآمده وجود به هوا

در اصطالح  که بودند فرمانروا عنوان به خدا یک دارای

نامیدند، در نزد انکسیمنس این می« زئوس»دینی آن را 

است. از نظر « آئرا»یا همان « هوا»خدای فرمانروا 

آناکسیمنس زمین مسطح است و در اثر انقباض هوا به 

و خود زمین سوار بر هوا است و تکیه وجود آمده است  

بر هوا دارد و هوا را یک پدیدۀ مُتَعِّین و دارای هویت 

 داند. می

 ادامه دارد
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تعطیلی با حقوق محیط کار شدند. کارگران حق دارند 

ود در صندوق های از دستمزدهای انباشته شدۀ خ

حکومتی بهره مند شوند تا این دورۀ بحرانی را با 

کمترین هزینۀ جانی و مالی سپری کنند. در چنین 

شرایطی که درصد تورم طی یک سال گذشته دهها 

درصد بود، شورای عالی کار دستمزد یک میلیون و 

پانصد هزار را فقط به یک میلیون وهشتصد هزار 

ت و یک درصد افزایش تومان افزایش داد و بیس

دستمزد اعالم شد و این در حالی است که آمار رسمی 

دهد که دولتی تورم بیش از چهل درصد را نشان می

داده های آماری تورمی بیش از این را ترسیم می کند. 

واضح است که تعیین دستمزد توسط این نهاد دست 

نشانده در جهت منافع کارگران نخواهد بود. متاسفانه 

های کارگری معتبر و مستقل نتوانستند رقم  تشکل

واحدی را به عنوان شاخص دستمزد مطرح کنند و این 

مرجع معتبر که هر سال شاخص مطالبۀ طبقاتی 

کارگران در مورد دستمزد بود دستخوش پراکنده 

گویی و تشتت شد. اما به هر شکل مطالبۀ افزایش 

ان دستمزد یکی از اصلی ترین مطالبات طبقاتی کارگر

 است. 

در افغانستان هزاران کارگر از ایران و پاکستان باز 

گشته اند ولی نه از بیمه و نه از حقوق بیکاری خبری 

هست و نه شرایط برای جذب آنها به بازار کار وجود 

عبداهلل و قبل -دارد. طی سالیان زیادی حکومت غنی

از آن نیز حاکمان فاسد فقط به انباشت ثروت از راه 

کارگر و  ۀول بوده اند، از قدرت خرید طبقفساد مشغ

مجموع طبقات فرودست معلوم است که سهم طبقات 

المللی در پایینی جامعه از این همه کمک های بین

افغانستان در دو دهۀ اخیر در حد هیچ بوده است؛ 

میلیون ها کارگر در افغانستان همچنان بیکارند و با فقر 

همچنان به مثابۀ  دست و پنجه نرم می کنند و بیکاری

یکی از بزرگترین بحران های اجتماعی است. و این 

در شرایطی است که آمریکا راه سازش با جریان قرون 

 شود!اول ماه می تعطیل نمی

مبارزه طلبیده اند و در هر مرحله پیش رفته اند. 

دورۀ شیوع کرونا مطالبات و مبارزه برای  در

حفظ جان کارگران نیز به دیگر مطالبات و 

مبارزات افزوده شده و در دورۀ پسا کرونا موج 

های بیشتری از مبارزۀ کارگران به راه خواهد 

افتاد. ته مانده های خرافات مذهبی به شدت در 

این دوره زیر سوال رفته و در جهان نیز چنین 

اگر مردم دنیا در دوران پسا کرونا به است. اما 

بانک ها بدهکارتر خواهند بود، در ایران 

کارگران و مردم زحمتکش پرچمدار نان و 

آزادی خواهند بود. بحران کرونا بر بحران 

اقتصادی و سیاسی می افزاید و شرایط در دوران 

پس از کرونا بیشتر بحرانی خواهد بود. رفتاری 

وران شیوع بیماری که جمهوری اسالمی در د

کرونا داشته، یک جنایت تمام عیار است. از زمان 

شیوع آن و مخفی کاری رژیم گرفته تا هزینه 

نکردن برای درمان و پرداخت دستمزد در دورۀ 

قرنطینه و غیره همه و همه پروندۀ جنایات 

تر خواهد کرد و جمهوری اسالمی را سنگین

 کارگران اینها را فراموش نمی کنند. 

ارگران ایران تنها نیرویی هستند که قادرند ک

پرچم نان، کار، آزادی را بر افراشته کنند و از 

تمام آلترناتیوهای بورژوایی گذر نمایند. 

کارگران تنها نیرویی هستند که می توانند با متحد 

شدن با مردم زحمتکش رژیم جمهوری اسالمی 

را به روش انقالبی سرنگون کنند و باز هم این 

گران هستند که می توانند حکومتی شورایی کار

ایجاد کنند تا جامعه به معنای واقعی از شر سرمایه 

 داری رها شود.

در همین دوره نیز بخشی از کارگران با اعتصاب 

و اعتراض خواهان ایجاد مراقبت های الزم و 

وسطایی و تروریستی طالبان را پیش برده است که 

در آستانۀ به سرانجام رسیدن است. رژیم اشرف 

غنی نیز پیرو این سیاست تعداد زیادی از زندانیان 

کرده و پروژۀ سهیم شدن طالبان در  طالبان را آزاد

قدرت رقم خورده است. این در حالی است که 

طالبان و دیگر نیروهای ارتجاعی از قبیل القاعده، 

داعش و ... همچنان مشغول جنایت و کشتار مردم 

هستند. در جریان پروژۀ سازش آمریکا با طالبان 

ثابت شد که نمی توان به امید قدرت های 

رژیم سرمایه داری اشرف غنی بود.  امپریالیستی و

کارگران و مردم تنها به نیروی خود قادرند در 

گی مقابل جریانات ارتجاعی مسلح و دولت ایستاده

کنند. همانطور که بارها در جریان تهاجم نیروهای 

طالبان به مناطق مختلف افغانستان، این مردم بودند 

انی که خود انگیخته و مستقل از دولت و حامیان جه

 آن، از هستی و شهر و روستاهای شان دفاع کردند.

 تاریخ افغانستان و جنگ های خونین قومی،  

 18ادامه در صفحه                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

Workers Socialism

Workers Socialist Organization of Afghanistan 

A political and analytical journal                      Issue 56                                May 2020                                                                                                   

 شود!اول ماه می تعطیل نمی
 

Workers of the world unite! 

های درمانی در شرایط وخیمی قرار گرفته اند. 

امکانات موجود برای درمان و بهداشت در شرایط 

معمولی نیز برای بسیاری از کارگران و مردم 

زحمتکش دور از دسترس است، چه رسد به شرایط 

درمانی  گی سیستم بحرانی که امکانات و آماده

وسیعی الزم است. با وجود این که علم و تکنولوژی 

در زمینۀ درمان و بهداشت همانند دیگر عرصه ها 

بسیار پیشرفت کرده، اما دسترسی به این امکانات 

محدود و محدودتر شده است. از بزرگترین اقتصاد 

سرمایه داری یعنی آمریکا گرفته تا دیگر اقتصادهای 

ابعاد فاجعۀ شیوع بزرگ و کوچک هر یک در 

کرونا به نوعی ناتوانی خود را نشان دادند. تناقضات 

شدید سیستم سرمایه داری و مشخصاً نئولیبرالی خود 

را نشان داد و میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید. 

در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر کارگران باید 

سر کار بروند و نمی توانند از دسترنج انباشته شدۀ 

د در دست سرمایه داران برای دورۀ قرنطینه و خو

محفوظ ماندن برخوردار باشند. آنها باید تا پای جان 

کار کنند تا مبادا سودهای سرشار سرمایه داری کم 

شوند. اما با وجود چنین فاجعه یی کارگران و مردم 

بیشتر ماهیت ناکار آمد این سیستم را شناختند و چهرۀ 

حتی نقش مذاهب را تا  واقعی روابط پدیده ها و

 حدودی کشف کردند.

کارگران ایران و افغانستان نیز نه تنها از این قاعده 

مستثنا نیستند بلکه شرایط اقتصادی به مراتب بدتری 

دارند. سرمایه داران حاکم در ایران و افغانستان که از 

قِبل استثمار کارگران ثروت های نجومی به جیب زده 

آن را برای کارگران و مردم هزینه اند اما حاضر نیستند 

کنند و بیماری و بیکاری هر روز بیشتر دامن طبقۀ 

گیرد. میلیون ها نفر کارگر در این دو کشور را می

گی شان در آستانۀ فروپاشی است و فقر مطلق زنده 

آنها را تهدید می کند. این شرایط کینه های طبقاتی 

سا کرونا کارگران را افزایش می دهد تا در دورۀ پ

 مقصران اصلی را به چالش بکشند.  

رژیم جمهوری اسالمی ایران گرفتار در چنبرۀ یک 

بحران چند جانبه راه برون رفتی از آن ندارد و سیاست 

ادامۀ بقا را با سرکوب و عقب نشینی گام به گام ناچار 

است پیش ببرد. در ایران مدت مدیدی است که 

 کارگران و مردم زحمتکش جمهوری اسالمی را به 

 21ادامه در صفحه                                                   

درحالی به استقبال اول ماه می می رویم که 

ویروس کرونا جان هزاران نفررا در جهان گرفته 

و کارگران و مردم تهی دست بیشتر از همه در 

معرض خطر مرگ قرار دارند. اگر اپیدمی کرونا 

باعث شده تا مراسم اول ماه می را در میادین و 

اما ذره یی از اتحاد خیابان ها نتوانیم برگزار کنیم 

گی طبقاتی ما کم نمی شود. از هر و همبسته

طریق ممکن از خانه ها و محیط کار و از هر 

رسانه یی صدای خود را به گوش هم طبقه یی 

 هایمان می رسانیم. 

بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هرچند 

ساختاری نیست اما به شدت بر بحران ساختاری 

ز آن تاثیر می پذیرد و دود تاثیر می گذارد و ا

آن قبل از همه به چشم طبقۀ کارگر جهانی می 

صرفه "رود. سالها سیاست تعدیل اقتصادی و 

نئولیبرالیستی در عرصۀ جهانی وضعیت  "جویی

اسفناکی را در همۀ عرصه ها و به خصوص 

بهداشت و درمان به جا گذاشته است که اکنون 

می دهد. با شیوع پاندمی کرونا خود را نشان 

میلیون ها کارگر بدون بیمه و یا با حد اقل بیمه 
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