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در جوامع طبقاتی سهم انسان ها در استفاده از 

های اجتماعی نه بر مبنای نیاز بلکه بر اساس ثروت

گردد. تعیین میموقعیت اجتماعی وتعلق طبقاتی آنها 

ضرورت حاد تأمین نیازهای اساسی اقشار و طبقات 

فرودست از یکسو و سعی طبقات حاکم در جهت 

ها و تداوم تسلط بر ثروت های اجتماعی، کنترول آن

حفظ و ادامۀ سیادت طبقاتی شان از سوی دیگر، 

ناپذیر را میان طبقات  نیروی مادی مبارزۀ تعطیل

دلیل از زمان آغاز تقسیم  نماید. به همینتأمین می

( گزارش تظاهرات در 7یافتن یک الترناتیو کارگری )صفحه ( ؛ زمینه سازی شکل5کارگران میهن ندارند! )صفحه  :در این شماره

(؛ نگاهی ١5می در ایران )صفحه اعتراض به بدرفتاری، تحقیر و کشتار کارگران مهاجر افغانستانی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسال

(؛ آراء و نظرات فالسفه و ١7)صفحه زار خوانده شدن زنان در قران ( ؛ کشت١6یاد رفیق شریفی)صفحه گی و کارنامۀ زندههبه زند

 (۲۲)صفحه ...رمت و حقوق کارگران وگی در دفاع از حراخوان برای ایجاد نهاد همبستهف( ؛ ١٩دانشمندان در بارۀ دین )صفحه 

 هایی از اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکادرس

 یونس سلطانی 

 

خود فرایند جانبی تصادم منافع طبقاتی اند، به عنوان 

گر کاربرد این تاکتیک و تأثیر آن علت جا زده شوند. ا

در ایجاد شگاف میان طبقات محکوم نبود، طبقۀ حاکم 

نه از نظر نیروی انسانی و نه از نظر حقانیت، هیچگاهی 

نمی توانست توان ایستادن در برابر کتلۀ عظیم 

فرودستان را داشته باشد. زدودن بار طبقاتی از مفاهیم و 

، نمادها و هویت پدیده های اجتماعی، خلق ارزش ها

های مهندسی شده برای آحاد جامعه از همهین منطق 

امکان قرار دادن افراد مربوط به یک طبقه در برابر هم 

خورد. با خلق ارزش ها و هویت های مبنی بر آب می

تعلقات نژادی، جغرافیایی، باورها... در راستای حفظ و 

تداوم منافع طبقات حاکم ، اصلی ترین مشترکات 

شوند. نی و طبقاتی از نظرها پنهان نگهداشته میانسا

توان در موج اعتراضات تجسم این تاکتیک را می

، در رویایی "گی سیاه پوستان مهم استزنده"خیابانی 

معترضان جناح های مختلف ، و هم چنان در صفت به 

دهد چالش کار برده شده ) سیاه پوستان(، که نشان می

ا با آن مواجه هستند، فرا های که رنگین پوستان آمریک

به  گویا معضل اصلی صرفاًطبقاتی است، مشاهده کرد. 

دلیل رنگ پوست افراد بوده و تضاد های طبقاتی نقشی 

 در آن ندارد. 

فشارهای شدید اقتصادی، عمیق شدن و گسترش فاصلۀ 

طبقاتی، کمتر شدن سهم فرودستان از ثروت های 

خود آنهاست، اجتماعی که عمدتاً محصول نیروی کار 

 همه سبب گردیده اند که رویا رویی منافع طبقات 

 

 

 

 

 

 2صفحه ادامه در 

جامعه به طبقات اجتماعی که با شروع مالکیت خصوصی 

بر وسایل تولید عینیت یافته است، مبارزه میان طبقات 

مختلف همواره به اشکال گوناگون جریان داشته و تنها با 

محو طبقات که خواست نهایی سوسیالیسم است، 

 تواند نکتۀ پایانی بر آن نهاده شود. می

داری و قدرت حاکمۀ بورژوایی همواره در عۀ سرمایهجام

تالش بوده و است که موجودیت طبقات و تضاد منافع 

طبقات متخاصم به عنوان نیروی محرکۀ همۀ مصاف های 

اجتماعی به حاشیه رانده شود و مسایل فرعی دیگر که 
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تر گردیده و متخاصم متناسب به فشار وارده، خشن

ضعیف ترین طبقات و اقشار بیشتر از همه در 

معرض خشونت های بی رویه قرار گرفته و در 

 صف اولین قربانیان باشند.

ژاد پرستی که مرز موج اعتراضات خیابانی ضد ن

های آمریکا را در نوردیده و ماهیت دموکراسی 

 "نماید همۀ افراد در برابربورژوازی را که ادعا می

یک سان اند، به خوبی به نمایش گذاشت.  "قانون

آنگونه که در حیطۀ توان و پوتانسیل چنین 

اعتراضاتی وجود دارد، در بهترین حاالت فقط 

شکلی مرزهای قدرت  تواند با ایجاد تغییراتمی

حاکمان را قدری به عقب براند. چون ایجاد 

تواند تغییری در ماهیت سیستم تغییرات ظاهری نمی

حاکم که بر نابرابری انسان ها استوار است، ایجاد 

کند؛ رجعت به میکانیسم های قبلی اعمال قدرت و 

زورگویی نهاد های حافظ قدرت بالفاصله بعد از 

محتمل است. بر گشت  ضعیف شدن جنبش هر آن

دوبارۀ نیروهای پولیس به میدان هایی در شهر 

سیاتیل که قبلن در اثر فشار معترضین از آن جا ها 

رانده شده بودند و بیرون راندن معترضین از آن 

نقاط ، نمونه ای از آن است. علی الرغم موجدیت 

نواقص، اعتراضات خیابانی ضد نژاد پرستی که با 

توسط پولیس در آمریکا کلید  قتل دو سیاه پوست

خورده و کماکان در جریان است، پیام های مهم 

 ذیل را در خود نهفته دارد:

اعتراض های خیابانی هر قدر که قدرتمند و  -١

فراگیر هم باشند، تا زمانی که علت اصلی 

ناهنجاری های اجتماعی را آماج قرار نداده و 

های هستی اش  هدفمند در پی تغییر بنیادی نظامی که پایه

را تفاوت طبقاتی، تبعیض، استثمار، خشونت، فقر... 

تواند دست دهد نباشند در بهترین حالت نمیتشکیل می

آوردی فراتر از پیروزی های مقطعی که در تغییر شکل 

 محدود می مانند، داشته باشد. 

به عنوان  "استیفان ری"و  "دیریک چاوین"متهم ساختن 

عامالن بالقوۀ قتل رنگین پوستان و محکومیت آن دو 

تواند عامل رفع تبعیض و نابرابری تاریخی بر بخشی از نمی

جامعه باشد. در حالی که دستگاه پولیس و تفنگداران نظام 

همچنان در خدمت صیانت و پاسداری نظام و مناسباتی که 

سر جای اساس اش بر تبعیض و نابرابری نهاده شده است 

خودش باقی مانده و هر روز منابع هنگفتی برای حفظ و 

بهبود کیفیت عملکرد آنها نیزهزینه گردد؛ رنگین پوستان 

که بخش اعظم جمیعت آنها را فرودستان جامعه و 

توانند گونه مصونیتی نمی دهند، هیچکارگران تشکیل می

داشته باشند. تحت تأثیر تبلیغات نظام و تحمیل از خود 

انه گی بر آحاد جامعه، حتی شرکت کننده گان در بیگ

اعتراض به قتل جورج فلوید و معترض به خشونت پولیس، 

در  "بی نظمی"از تصور عدم حضور پولیس در ایجاد 

لرزند. نکتۀ در خور مکث دیگر در جامعه بر خود می

اعتراضات کنونی آمریکا این است که هدف اعتراضات 

طلبی. به این مفهوم که  عدالت خواهی است نه برابری

هدف تغییر قوانین موجود که در اصل برای تآمین منافع 

یک طبقه بر طبقه ی دیگر ایجاد شده اند، نیست. بلکه 

تطبیق یکسان آن بر آحاد جامعه است. که در بهترین 

حالت نمیتواند به برابری اجتماعی انسانها در گرفتن سهم 

 شان از ثروت اجتماعی منجر گردد.

در موجه بودن اعتراضات در دفاع از حق زنده گی  -2

انسانهایی که به دلیل رنگ و نژاد در معرض ستم مضاعف 

قرار دارند کوچکترین تردیدی وجود ندارد. وظیفۀ هر 

انسان شرافتمند و برابری طلب است که از آن حمایت 

بیدریغ نماید. اما مشکل این جنبش و جنبش های 

یستی که عامل ستم بر زن دیگری مانند جنبش های فمن

را در جنسیت می بینند این است که فرا طبقاتی هستند. 

جنبش های فرا طبقاتی علی الرغم موجودیت خواسته 

توانند ره گشا باشند، چون حقانیت های برحق، نمی

 تواند الزامآ ضامن موفقیت آن باشد. یک جنبش نمی

 

مختلف مالکیت و اشکال "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. اجهان بینی پوش

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

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

3ادامه در صفحه   



 

 

  

  

58         

 هایی از اعتراضات...درس 

س و بسیار عالی جنبش یکی از نتایج ملمو -3

اعتراضی علیه تبعیض نژادی این است که دامنۀ 

اعتراضات و نقد محدود به جنایت کاران و متهمان 

فعلی باقی نمانده، نمادها، فیگور و اشخاصی را که 

یی در جنایات، به برده در مقاطعی از تاریخ به گونه

گی کشیدن انسان ها و کشتارهای نژاد پرستانه به 

قیم یا غیرمستقیم دست داشته اند، نیز صورت مست

مصون نمانده اند. دولت ها ناگزیر شده اند برای 

جلوگیری از گسترش و ادامۀ اعتراض های 

خشمگین معترضان، با بر چیدن مجسمه ها، تغییر نام 

میادین و خیابان ها، به معترضین امتیاز بدهند. در 

بلژیک حتی مجسمۀ پدر بزرگ شاه فعلی به دلیل 

استعمار کشیدن کشور ها و ایجاد زمینه ای برای  به

برده داری و تجارت برده ، برچیده شد. مجسمۀ 

کریستیف کولومبوس که نماد افتخار و گسترش 

گران غرب است، نیز تاب عظمت استعمار

اعتراضات معترضین در سنت پاول مینه سوتا را 

 نیاورده و به زیر کشیده شد.

حاکم در قبال به  ها و نظامدوات عقب نشینی

زیرکشیدن نمادهای تبعیض و نابرابری تاریخی 

گر به رسمیت شناختن جنایات رفته بر مردم بیان

بوده و نشان دهندۀ این واقعیت است که اعتراض 

های متشکل، حتی در محدودۀ یک اعتراض که 

یک عکس العمل مقطعی برای بر آورده شدن 

می خواسته ی محدودی است، جنایتکاران را ن

 گذارد در امان بمانند. 

عامالن و حامیان نسل کشی در رواندا یکی پس از 

گردند. دستگیری ) دیگری دستگیر و محاکمه می

فلیسن کابوگا( در فرانسه که یکی از حامیان مالی افراط 

گرایان قوم هوتو که هشتصد هزار انسان را به دلیل تعلق 

بانان بی  ، جلو چشم صلح١٩٩٤شان با توتسی ها در سال 

تفاوت فرانسوی سازمان ملل قتل عام نمودند، اخرین مورد 

 آن است.

جنایاتی ازین دست محدود به جغرافیای خاص، زمان 

مشخص و تبار خاصی نیست. ناسیونالیسم، تبارگرایی، 

نفرت پراکنی و تقسیم انسان ها بر مبنای تعلقات نژادی، 

های ثانوی بر جغرافیایی و باورها که عمداً به عنوان هویت 

انسان ها تحمیل شده است محصول یک نظام اقتصادی 

سازمان یافته یی است که در مفهوم مدرن در بستر سرمایه 

 داری رشد نموده و محصول تضاد منافع طبقاتی است.

باشنده گان جغرافیای افغانستان نیز بارها رنج مشقات و 

اتی جنایات ناشی از نژاد باوری را متحمل شده اند. جنای

که گاه به قتل و آواره گی بیش از نصف نفوس یک جامعه 

معیین منجر شده است. ولی در طول زمان عالوه بر آنکه 

مسببین عمدتاً به دلیل تعلقات خاندانی با حاکمان بعد از 

خود شان، به محاکمه کشانیده نشدند بلکه جنایات شان 

 هم به رسمیت شناخته نشده و بدتر از همه حتی پرداختن

به آن جنایات شدیداً ضدانسانی، قوم گرایی و نفرت 

پراکنی خوانده شده و یا هم آن جنایات و هنجارهای 

ضدانسانی به همۀ افراد متعلق به تیره و تبار ستمگران در 

 تاریخ سیاسی کشور تعمیم داده می شود.

به عنوان مثال قتل عام مردم هزاره، نورستانی ها و باشندگان 

شینوار، اندر.... در زمان حاکمیت امیر  سمت شمال، مردم

ماکیاولیست، عبدالرحمن، که شرح وقایع و شیوۀ 

کشی مردم در سراج التواریخ که از تصحیح خود امیر نسل

نیز گذشته است، مشرح تذکار داده شده است. 

عبدالرحمن به شیوۀ طالبانی با توسل به دین و با کنترول 

ه به مناطق هزاره احساسات و عواطف مردم مقدمات حمل
  

سراج  3٠3نشین را تدارک می بیند. در جلد دوم ، صفحه 

این  "التواریخ ، از قول عبدالرحمن چنین آمده است: 

مردم که در بین غزنین و قندهار اند اکثر بیرون از جاده 

باشند، .... این مردم ، بیشک معین اطاعت خدا و رسول می

دهند... صرت میو یاور مخالفین دین اند و کفار را ن

حیرانم که این مردم کی مسلمان خواهند شد. 

اتش )تاج التواریخ( ڕعبدالرحمن در کتاب خاط"

حاال شمـا مردم افغان را چه شده، چرا هوش "نویسد: می

به سر آورده ملک و زمین گروه رافض را که دشمن دین 

. عبدالرحمن تصرف "شوید؟شما هستند، متصرف نمی

هزاره ها را ضرورت دین و ایمان  اراضی و زمین های

خواند. مع الوصف پرداختن و صحبت کردن از نسل می

کشی عبدالرحمن آگاهانه حمله بر قوم و دشمنی با همۀ 

 گردد.پشتون ها تبلیغ می

هدف از بازگویی واقعات تلخ نسل کشی در تاریخ 

کشی هزاره ها، به هیچ سیاسی افغانستان مخصوصاً نسل

 اسات ناسیونالیستی و تبارگرایانه وجهی تحریک احس

٤ادامه در صفحه    
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کشی است نیست. هدف بیان اوبژکتیف ستم و نسل

که نباید با زدن بر چسب نفرت پراگنی مسکوت 

گذاشته شده و عامالن آن جنایات از نقد مصون 

بمانند. تاکتیک مسکوت گذاشتن جنایات 

کنی و یا پراعبدالرحمن با توجیه جلوگیری از نفرت

وارد کردن اتهام تبارگرایی به فرد منتقد این تاریخ 

خونبار بی شباهت به وا کنش صهیونیست ها دربرابر 

انتقاد از جنایات دولت اسراییل در قبال فلسطینی ها 

نیست. هر زمان از جنایات غیرانسانی دولت اسراییل 

آید، فورآ به در برابر فلسطینی ها ذکری به عمل می

 شود. رچسب یهود ستیزی زده میآن نقد ب

اشخاص و افرادی هستند که برای گریز از خوردن 

برچسب تبارگرایی از تالش سیستماتیک برای 

تاریخی در اعتراض به  -بیداری وجدان اجتماعی 

جنایات و جلوگیری از تبریۀ جنایتکاران انسان 

ستیز، چه در گذشته و چه در حال، جلوگیری 

 نمایند. می

ی صرفآ به دالیل سیاسی و به منظورعقب عدۀ دیگر

راندن حریفان سیاسی از حیطۀ سنتی قدرت شان، 

کشتارهای نژاد پرستانۀ عبدالرحمن، گلبدین 

حکمت یار و طالبان را نقد می نمایند ، و هدف شان 

نه تالش برای پایان دادن به نژادپرستی که برعکس 

تعویض آن با تبارگرایی خودی می باشد. لطیف 

م، فعالین جنبش های موسوم به روشنایی و پدرا

رستاخیز که به جانیانی چون ربانی، مزاری و احمد 

شاه مسعود به عنوان الگو می نگرند، از این دسته 

 اند.

بخش دیگری از فعاالن اجتماعی که ظاهرآ به 

مصونیت دادن و تبریۀ جنایتکاران تبارگرا و نژادباور 

ند تا با اصالح سبک کار اعتراض دارند، ناشیانه در تالش ا

دولت موزاییک غنی و عبداهلل معضل تعصب های نژادی 

را حل نمایند. واین درحالیست که دولت بنا برماهیتش وبه 

عنوان نمایندۀ طبقه یی که ابزار تولید را در اختیار داشته و 

پراکنی )دین، تعلقات نژادی، از تمام وسایل ممکن نفرت

 نماید. ایش استفاده میسمت گرایی( برای تأمین بق

برد دولت مهندسی شدۀ غنی و عبداهلل حتی قادر به پیش

امور متعارف یک دولت هم نبوده و عالوه بر آنکه قادر 

به تأمین امنیت نیست، گله گله تروریست های طالبان را 

، یعنی  "عبد الرحمن"که براساس سبک کاراخالفش 

یجاد پراکنی، برچسب رافضی و کافر زدن، انفرت

وحشت، مطلق العنانی و نژادباوری عمل نموده و حتی از 

بریدن گلوی اطفال باکی ندارند، با دادن خلعت آزاد 

نماید. دولتی که با )جوگی( ها بر اساس سیستم کاست می

عمل نموده و اطفال آنها را به دلیل نداشتن تذکره از کسب 

سواد و دانش و رفتن به مکتب محروم کرده و از تمام 

امکانات تأمین اجتماعی، حتی خدمات صحی محروم 

گردانیده است. و بالخره دولتی که به جز استفادۀ سیاسی 

جو و از حق رأی کوچی ها و گزینش عده یی منفعت

ها در پارلمان، هیچ فرصت طلب به عنوان نمایندۀ کوچی

کاری برای بهبود شرایط زنده گی فوق العاده دشوار و 

جام نداده و از رویارویی آنها و باشنده غیرانسانی ایشان ان

گان محلی که هر دو برای بقای شان دربرابرهم قرارمی 

گیرند، به نفع استمرار قدرت و موجودیت خود ش استفاده 

می نماید. دولتی با این مشخصات کمترین ظرفیت اصالح 

 را نداشته و یگانه آلترناتیف موجود سر نگونی آن است.

شود وظایف تغییر بنیادی نمیاما تا زمان ایجاد 

دموکراتیک خویش را در قبال چالش های موجود که 

دولت پوشالی غنی و عبداهلل و حامیان بین المللی آن ها، 

بخشی از آن است تعطیل کرد. همزمان با مبارزۀ مستمر 

طبقاتی، بایست وجدان اجتماعی جامعه را در قبال جنایات 

ک عکس العمل بیدار ناشی از نژادباوری فراتر از حد ی

کرد. آنگونه که در جنبش اعتراضی علیۀ قتل جورج 

فلوید اتفاق افتاد؛ برای برچیده شدن نمادها و نام هایی 

توانند به بازتولید ذهنیت های نژادپرستانه و نفرت که می

پراکنی کمک نمایند، تالش مستمر و با برنامه صورت 

 گیرد.

طلب برای پیاده های آزادیخواه و برابری همۀ انسان

 کردن و به ثمر نشانیدن نکات ذیل مسؤولیت دارند:

بایست فرهنگ اعطای مصونیت به جنایت کاران و  -١

 کشی متوقف گردد.عامالن و مجریان جنایات و نسل

بایست به پاس احترام به قربانیان جنایات و نسل  -2

کشی، نسل کشی جانیانی چون امیر عبدالرحمن، 

عبدالعلی مزاری، احمدشاه مسعود، گلبدین حکمتیار، 

جنرال دوستم و دیگر رهبران جهادی به رسمیت شناخته 

شده و از قربانیان پوزش طلبیده شده و یک روز به نام 

 اعتراض به نسل کشی در تقویم گنجانیده شود.

اماکن، عمارات، مکاتب، دانشگاه ها و جاده هایی  -3

شده اند، هم به که به نام جانیان معلوم الحال نامگذاری 

دلیل احترام به بازمانده گان قربانیان و هم برای 

جلوگیری از بازتولید آن افکار شدیداً غیرانسانی، تغییر 

 نام داده شوند.

دادن امتیازات مادی یا معنوی به افراد و مناطق بر  -٤

اساس تعلقات تباری، سمتی یا باورها یی که عاری از 

ی حمایت و ادامۀ تفکرات هرگونه منطق بوده و در راستا

و کنش های نژادپرستانه است، بایست در اسرع زمان 

 متوقف گردد.

کتب تاریخ که در مکاتب تدریس میگردند باید به  -٥

 بازگویی غیر جانبدارانه و ابژکتیف واقعات تاریخی 
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پوست در امریکا از جمله کارگران رنگین کارگران 

 ماشین و یا چرخ زانو زیر پوست شان رنگ جرم به

 و ایران مرز در شوند، می له ها فاشیست و هاراسیست

 ترینهولناک به غریبه و "افغانی" جرم به افغانستان

یا هم زنده زنده  رسند ومی به قتل شکنجه شده و نوع

روز به تعداد  هر ایران در شوند؛می کشیده آتش به

کارگرانی که به جرم حق طلبی و نه گفتن به فقر و 

شوند افزوده استثمار زندانی و یا به دار آویخته می

 هند، عرب، متحدۀ تامارا دیش، بنگله در گردد.می

شیلی، برازیل،  لبنان، عراق، مالیزی، ترکیه، اندونیزی،

 نوع بدترین این دنیا و در گوشه و کنار دیگر سوریه

 با اما گیرد، می صورت کارگران با خشونت و رفتار

برای دفع و رفع این  که هایی نسخه اکثر تاسف

گان و کردهاز جانب برخی از تحصیل وضعیت

 - جامعه از آن میان چپ بورژواروشنفکران 

 مذهب، سمت، قوم، مُهر شودپیچیده می ناسیونالیست

این در حالی است که . دارد پیشانی در را... و وطن

در نظام  مصرف و تولید جهانی خصلت و بازار

 پای زیر از را ملی صنایع فرش تنها کاپیتالیستی نه

 که کندها جمع می گرامحلی ترین مرتجع

 به را ملی و خودی الک در ماندن و یکسونگری

 ها انسان جمعی مراودات در اجتماعی مرگ مفهوم

 خیلی وضعیتی یک چنین در است؛ کرده قلمداد

 بر ها آدم تقدس و تقدم که است مشخص و آشکار

)  وسطی قرون انسان های گیویژه بنیاد بر دیگر یک

 موقعیت و مذهب سمت، جنسیت، زبان، نژاد، قوم،

 که است خاص طبقۀ منفعت جهت در( اجتماعی های

 امروزی بشریت بر مختلف القاب چهارچوب در

 نابرابری این کدام هر با مقابله و نقد. شودمی تحمیل

آزاده،  هر انسان آنی و فوری خیلی امر هاتبعیض و ها

 اصل با اگر مقابله این اما است؛ مدرن و دوستانسان

 باز و تولید نظام یعنی همه، مشترک مخرج و موضوع

 نگیرد تماس بربریت دوران تعارضاتِ این کنندۀ تولید

 بنیادی رفع و طبقاتی جامعۀ دگرگونی سر بر مسأله و

 ها نابرابری و هاتبعیض بقیه نباشد طبقاتی های نابرابری

 ادامه کهن و جدید شمایل و شکل در ناخواه خواه

و سازمان  و منتقد فرد دیگر سوی از. یافت خواهند

گی و ظرافت در امر تشکیالتی که متوجه این پیچیده

علی الرغم نیت نیک و انسانی اش  مبارزۀ سیاسی نگردد

افتد که او را در کنار به دامی می ناخواسته و ناآگاهانه

 و راسیستی فاشیستی، های سیاسی جنبش و مؤتلف

 که نیست این موضوع البته. دهدناسیونالیستی قرار می

 هر اند؛ هیچ فقط ها نابرابری بقیۀ طبقاتی تعارض جز به

 از بخشی دقیقاً اپارتاید و ها نابرابری این از کدام

 اصلی بحث ولی سازد می محدود را بشریت گیزنده

 است، طبقاتی نابرابری بر مبتنی هاهمۀ این که است این

 قدرت اجتماعی تعارضات بقیۀ طبقاتی شکاف بدون

 چنین آن معکوس آنکه حال ندارند؛ را حیات تداوم

  نیست.

 افغانستان، اجتماعی هایشبکه در گذشته هایهفته در 

 یکی پور، علی نامبه شخصی گویا که شد نشر خبری

 وردک، میدان والیت در محلی مسلح فرماندهان از

 کار والیت این در که را سازیجاده کارگران

 این توجیه و دلیل و است کرده وکوت لت کردند،می

 های شبکه در کارگران با وحشیانه و انسانی غیر رفتار

 بدخشان کارگران این زادگاه که بود این اجتماعی

 به محلی کارگران از چرا سازی جاده شرکت و بوده

 جااین در. است نکرده استخدام کارگران این جای

 هدف. نیست رویداد این دادن گزارش من هدف

 و جامعه در بیماری یک و واقعیت یک به پرداختن

 بخش متاسفانه، که استاین مسأله. است کنونی شرایط

 سینه به را کارگران از دفاع سنگ که کسانی از زیادی

 راست هایشخصیت و هاجریان کنار در کوبند،می

 برای که هاییآن چه قومی، هایناسیونالیست و بورژوا

 این که هاییآن چه و آورند توجیه پور علی بدرفتاری

 نکوهش محلی و قومی ذهنیت با را او غیرانسانی عمل

 از بلکه نپرداختند، کارگر طبقۀ منافع و موضع از کردند،

 به را مسأله این شان محلی و تباری وابسته گی موضع

 .گرفتند تحلیل

 انسانی غیر رفتار قومی، تعلق پرچم کردن بلند با تعدادی

 بودند مدعی و کردند توجیه کارگران با را قوماندان این

 فقط پورعلی نبوده، کار در وکوبیلت اصالً  که

 کار به محل و قوم همان از کارگران تا خواستهمی

 هم ادعایی و گردند نانی لقمۀ صاحب تا شوند گماشته

 این وکوبلت مورد در اعتراض که شده مطرح

 قوم با که است هاییجریان جانب از ییدسیسه کارگران،

 کم شان تعداد که هم دیگری بخش. دارند دشمنی هزاره

 کارگران با بودن والیتی هم و تباری تعلق دلیل به نیست،

 بودن بدخشانی و تاجیک "ترحمِ"سر از هم یا بدخشانی،

 با هاآن از "دفاع" به و دادند قرار معیار را کارگران این

 این از استفاده با و برزدند آستین محلی و قومی گرایش

 دو هر برخورد. زدنددامن قومی پراکنی نفرت به غایله

همبسته  و اتحاد برای کهآن از تربیش ماجرا، این طرف

 میان انداختن تفرقه در باشد، مفید کارگر طبقۀ گی

 .دارد کارایی سمت و قوم برمبنای کارگران

 اند اجتماعی نیروی بزرگترین "ندارند میهن کارگران"

  دیگری چیز شان، جسمی نیروی و کار فروش جز به که
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 هایی از اعتراضات...درس

ی جنگ ها و جنایت های پرداخته و علت های ماد

 رانسانی را منعکس نماید. غی

با توجه به شرایط زنده گی نهایت رقت بار و  -٥

ها ، از جمله ) جوگی ( ها، باید  "اقلیت"غیرانسانی 

معضالت آنها مسؤوالنه پی گرفته شده و حقوق 

شهروندی آنها مانند کسب کارت هویت، پاسپورت، 

امکان دسترسی به آموزش و امکانات صحی، به اسرع 

 گردد.  وقت تأمین

---------------- 

 منابع مورد استفاده :

 فیض محمد کاتب –سراج التواریخ 

 غالم محمد غبار – ١6افغانستان در قرن 

 در آمدهای منفی آن پی استبداد عبدالرحمن خان و

 پیکار پامیر –افغانستان 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگران میهن ندارند!
. ندارند شان هایخانواده و خود حیات ادامۀ برای را

 هر در و بخرد بهتر مزد با را کارشان نیروی که هرکسی

 کارگران باشند، داشته خریدار که هم دنیا کجایی

بروندونیروی کارخویش را  جاآن به شوند،می ناگزیر

 و فرمایان کار برای دیگر طرف از. رسانندبه به فروش 

 از کارگر که نیست ایناصلی معیار نیز دارانسرمایه

. باشد دیگر مشخصات و نژاد زبان، قوم، والیت، کدام

 کمتر مزد دادن است، مهم سرمایه صاحبان برای چهآن

 هایتوجیه اگر. است کارگران از تربیش کشیبهره و

 شود، مطرح دارانسرمایه و کارفرماها جانب از دیگری

 استثمار برای کارگران تربیش هرچه اغوای آن دلیل

 وابسته گی بهانۀ به کارگران اگر. هاستآن از تربیش

 استخدام دارانسرمایه سوی از کشوری، و زبانی قومی،

 کارگران کارگماردن به اصلی دلیل عناوین، این شوند،

 فرما کار منافع که بیاید پیش دیگری شرایط اگر. نیست

 تامین کارگران، این از و هاعنوان این با دارسرمایه و

 این جای ساده گی به فرما، کار و دارسرمایه. نشود

 ملیت و زبان قوم، از که کارگرانی به را کارگران

 گفته آنچه به توجه با .کنندمی تبدیل باشند، دیگری

 شان کار نیروی فروش برای افغانستانی کارگران شد،

 نظام و روندمی امریکا و استرالیا اروپا، ترکیه، ایران، به

 و تربیش کار نیروی به هم کشورها این داریسرمایه

 که است بنیاد همین بر بیشتر و دارند نیاز ارزان

 بیشتر هرچه تصاحب برای امپریالیستی کشورهای

 ارزان کار نیروی دارای های کشور به اضافی ارزش

 .کشند می لشکر نموده وسرمایه  صدور

 

 متعلق که دیگری قلدر و به دست سالح هر یا پور علی

 نداند و نخواهند هم خودشان اگر باشد، قومی هر به

 منافع حفظ برای و بورژوایی نظام خدمت در شان کردعمل

 عملکرد به اعتراض.  است قومی رهبران و سرمایه صاحبان

 گرفتن نادیده معنی به سیستم، کل نقد بدون افراد، این

 "ترحم" هرگونه شکل، همین به. است مسأله عمق و اصل

 گرایش یا احساسات مبنای بر کارگران، از "پشتیبانی" و

 متفرق پیش از تربیش را کارگران زبانی، و محلی تباری،

 استثمار اصلی عامل و رنج آگاهی از را هاآن و سازندمی

 بر قومی -ناسیونالیستی هایجریان. سازندمی بیگانه شان

 رویداد هر از شان اقتصادی و سیاسی منافع تأمین مبنای

 استفاده ناسیونالیستی و گراییقوم نگهداشتن زنده برای

 هرچه شان منافع تامین جهت را ها گرایش این و کرده

 .زنند می دامن تربیش

 دیگری تعلق هیچ به شان طبقاتی جایگاه جز به کارگران

 به دیگری تعلق و هرعنوان زدن برچسب. شوندنمی مربوط

 و جغرافیا زبان، قوم، به هاآن کردن تقسیم و کارگران

 یطبقه پراکندگی در که است کاذبی هایهویت مذهب،

 پایداری و کارگران محرومیت و استثمار تدوام و کارگر

 تاریخ طول در کارگران. دارد نقش مزدی گی برده نظام

 سبب که مناسباتی و کشی بهره استثمار، نفی برای

 فرایند در و اند کرده مبارزه شودمی طبقه این محرومیت

 پیروزی و کارگران قدرت که شده است ثابت مبارزه این

 استثمار، و نابرابری هرگونه برابر در شان

 مبارزۀ خصلت. است شان اتحاد و طبقاتیخودآگاهی

 در بل نیست... و نژادی سمتی، قومی، که تنها نه کارگران

   .باشد نمی هم ملی حتا محتوا
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تحلیل جامعه یک بحث مهم است. به  اعتراض:

طور کلی سه دیدگاه در مورد جامعۀ افغانستان 

مطرح می شود. یک دیدگاه این است که نظام 

داری است، این حاکم سیاسی و اجتماعی سرمایه

کند. جامعه روند سرمایه داری را تجربه می

گوید، زمین دیدگاه دومی؛ مخالف آن است، می

ای و صنعتی منبع غالب تولید است، تولید کارخانه

عام نشده است، به این دلیل، جامعۀ افغانستان، 

داری است. دیدگاه سومی، هنوز پیشاسرمایه

گوید، ما ف هردوی این دیدگاه ها بوده میمخال

ایم و نه از گردونۀ داری رسیدهنه هنوز به سرمایه

فیودالی گذشته ایم. شما به کدام یکی از این 

 ها موافقید، یا نظر متفاوت دارید؟دیدگاه

 فهیم آزاد: 

اش در من به عنوان یک سوسیالیست که نقطۀ عزیمت

ی است خود را بیشتر یی واقعیت عینهر مورد و زمینه 

به دیدگاه نخست که نظام سیاسی اجتماعی حاکم در 

خواند، شریک داری میجامعۀ افغانستان را سرمایه

دانم. البته بهتر است که در آغاز این را در نظر می

داشته باشیم که پرداختن و اظهار نظر نسبت به 

موضوعی با یک چنین اهمیت و گسترده گی یی 

ژوهشی و کارشناسانه است و من مستلزم یک کار پ

-شخصاً یک چنین ادعایی ندارم. در عین حال فکر می

کنم که پرداختن به آن در این سطح و ظرفیت هم 

 ممکن نیست. 

-ها پیش افغانستان وارد مناسبات سرمایهاز نظر من سال

های داری شده اما چهار دهه جنگ، مداخالت قدرت

بحران های  جهانی و کشورهای منطقه در کنار آن

های سیاسی و اجتماعی باعث گشتند تا همۀ زیر ساخت

اقتصادی فرو بپاشد و نابود گردد؛ دوران حاکمیت دارو 

دسته های مجاهد و سپس امارت اسالمی طالبان جامعۀ 

افغانستان بیشتر به یک اردوگاه آوا ره گان شباهت 

یی که در آن کار و تولید اجتماعی  داشت تا یک جامعه

 و مفهومی داشته باشد.  معنی

اما پس از یازده سپتامبر و فروپاشی امارت اسالمی طالبان 

توسط امپریالیسم امریکا و متحدانش اوضاع در جهت 

دیگری سوق و رونق یافت. طی هجده سال پس از 

-مهندسی دولت و ساختار سیاسی مناسبات جدید سرمایه

 توان در همۀدارانه شکل گرفت که مظاهر آن را می

عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دید و مشاهده 

داری کرد. این طبیعی است که در کنار مناسبات سرمایه

هنوز روابط و مناسبات پیشا سرمایه داری به ادامۀ حیات 

جانبی اش ادامه دهد ولی آنچه که وجه غالب و مسلط 

داری بازار و اقتصاد نیو لیبرال است. سازد سرمایهرا می

ن دوران در بسیاری از مناطق کشور اقتصاد بسته و طی ای

گی دهقانان به زمین و طبیعی و بر همان مبنا وابسته

مالکین از میان رفته و نیروی کار به مقیاس وسیعی به 

 عرصۀ در نه ارضی مالکین کاال تبدیل گردیده است. 

، آن نیرویی نیستند که بتوانند  سیاسی عرصۀ در نه و تولید

یک طبقۀ حاکم تبارز نمایند. بلکه این صاحبان به مثابۀ 

گان و قاچاقچیان سرمایه، بانکداران، تاجران، تولیدکننده

موادمخدر اند که بر اقتصاد بیمار کشور مسلط گردیده 

اند. اقتصاد بازار آزاد و پیامدهای ناگوار و اسفناک آن 

را همین اکنون در شکل فقر و حرمان مضاعف و تبعات 

تماعی دیگر آن از وجود ارتش ذخیرۀ سیاسی و اج

میلیونی کار تا اعتیاد، ارتشاء، تن فروشی، کودکان کار 

-بینیم. اکثریت فرودست و تُهیو خیابانی به چشم سر می

یی جز دو دست برای امرار دستی که امکان و وسیله

معاش و ادامۀ حیات شان ندارند؛ در یکسو فقر و تباهی 

دیگر سرمایه و ثروت  دامن گسترده است و در سوی

 انباشت شده است. 

داران دو طبقۀ اصلی اجتماعی را کارگران و سرمایه

دهند و برای نخستین بار در تاریخ افعانستان تشکیل می

سرنوشت تحوالت بعدی را  این دو نیروی برابر ایستای 

هم تعیین و رقم خواهند زد. تبیین های غیر مارکسیستی 

ناسیونالیست، پوپولیست و  -و غیر علمی چپ بورژوا

غیرکارگری از مسأله، آنچه که در پرسش شما هم 

مطرح شده است، روایت درستی از واقعیت عینی و 

ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه نیست. چون بیشتر 

کسانی که یک چنین تبیینی از نظام، ساختار سیاسی و 

دارند، افراد و اجتماعی حاکم در افغانستان ارائه می

خاص یا جریان هایی اند که در گذشته نیز تحلیل شان اش

همین بود و امروز آن را در اشکال دیگری بیان و یا 

کنند؛ و یا آنچه که شما در طرح پرسش از تئوریزه می

ها معتقد اند که جامعۀ آن یاد کرده اید برخی از آن

داری نرسیده بلکه از افغانستان نتنها که به سرمایه

 ترین؟!  نیز گذر نکرده است. غالب"لیگردونۀ فئودا"
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 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

ناسیونالیست -تبیین در میان بازمانده های چپ بورژوا 

است که بر مبنای  "مستعمره و نیمه مستعمره"تیز 

سنت سوسیالیسم دهقانی و  "جداول تضادهای"

پوپولیستی و بر اساس تحلیل ساختاری این سنت، 

داند می "مستعمره و نیمه فئودالی"امعۀ افغانستان را ج

تضاد خلق با امپریالیسم  "تضاد عمده"و از این منظر

وجود دارد که  "تضاد اصلی"است و در کنار آن یک 

کند در ردیف جدول تضادها مکان ثانوی کسب می

به طاق نسیان  "تضاد عمده"که باید تا رفع و حل 

 مواجهیم آن با ما نچهآ که است گذاشته شود. واضح

مکتب فتالیستی این  در. است عریان دترمینسیم یک

جریان ها، شما با جامعه و دینامیسم درونی و عینی آن 

 از بلکه درک ایدئولوژیک و تبعیت سر و کار ندارید،

مکتب و فرقه اصل هستند. بر  "جداول" و "قوانین"

 جریان هایی از این "تحلیل اجتماعی و طبقاتی"اساس 

دست، در جامعۀ افغانستان کارگر و بر همین اساس 

بورژوا موجودیت اجتماعی ندارد )سوای بورژوازی 

کمپرادور(، چون از صنایع سنگین خبری نیست. این 

روایت و تحلیل نه این که از واقعیت عینی حرکت 

ها در کند بل توجیه سیاست و مواضع این جریانمی

جودیت زمین سخت سیاست است. با انکار مو

اجتماعی و عینی طبقۀ کارگر از جانب این نیروها و یا 

وزن و مکان ثانوی قایل شدن برای آن، آنچه که باقی 

ماند و نیروی مادی و حامل سوسیالیسم خلقی را می 

مالکین و خرده دهد دهقانان، خرده تشکیل می

بورژوازی شهری است. به همین دلیل فارغ از این که 

های عینی و امپریک چه استند یا  داده ها و واقعیت

نمایند و خود را ناگزیر از آن باشند، این نیروها تالش می

بینند تا واقعیت عینی و تحلیل از مناسبات حاکم را با می

دستگاه ایدئولوژیک و عقاید مکتبی شان قالب نمایند. 

این نگاه و طرز تلقی صرفاً مختص تحلیل مناسبات 

انب این نیروها نیست، در روایت اجتماعی افغانستان از ج

ها حتی جوامع خیلی پیشرفته و با ثبات تری مکتبی این

-داری خوانده نمیمانند ایران، ترکیه وغیره نیز سرمایه

 شوند. 

اما جامعه عمارت نیست و طبقات اجتماعی هم آجر 

)خشت( نیستند که کنار هم و روى هم چیده شده باشند 

دهند. طبقات نه به طور  تا ساختمان جامعه را تشکیل

 مجزا و تصادفاً در کنار هم، بلکه به اعتبار رابطۀ متقابل

یابند. بنابراین اگر به شان با هم است که موجودیت می

این قایل باشیم که طبقۀ بورژوا به عنوان یک طبقه 

موجودیت اجتماعی دارد، حال هر تعبیری که از آن به 

است که  دست داده شود، در آن صورت ناممکن

موجودیت طبقۀ کارگر و مکان آن را در مناسبات 

تضاد منافع طبقات در این  اجتماعی انکار نمود. بناءً

دار همانقدر یک واقعیت مورد طبقۀ کارگر و سرمایه

 ها.عینى است که نفس وجود آن

شیوۀ  عنوان به دارى سرمایه ازتمام  صراحت به مارکس

 پیشین مفاهیم و مقوالت تمام کند کهی یى یاد میتولید

 از مارکس بخشد.می نو محتواى آن به و دگرگون را

 نوین تولیدى شیوۀ کنار در تولیدى کهنۀ هاىشیوه بقاى

 براى کاپیتالیسم فراتعین اما گوید،می سخن کاپیتالیستى

 و الغاء از قبل دارى سرمایه که معناست این به دقیقاً او

 کسب از قبل و تولیدىکهنۀ  اشکال این کامل امحاء

 به هرحال آنها، در کار فیزیکى پروسۀ بر کامل کنترل

در افغانستان کنونی . کندمی دگرگون را هاآن محتواى

داری جهانی به رهبری امپریالیسم پس از هجوم سرمایه 

امریکا، و طی این هجده سال با وجود انارشی و جنگ، 

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

دوستان تان وانید و به بخ

 ید!معرفی نمای

 که ی استدارسرمایه  تولید شیوۀ آنچه که مسلط است

 از نهایتاً تا کندمی ادغام خود در را کهنۀ تولید اشکال

 . بردارد میان

 و کننده تعیین عامل را مولده نیروهای رشد که دیدگاهی

 ماتریالیسم با قرابتی هیچ شمارد می تاریخ پیشرفت موتور

 نوع ترین خام بلکه نداشته و ندارد؛ مارکس تاریخی

 دیدگاه تر، دقیق عبارت به و مکانیکی ماتریالیسم

 در. است( صنعتی جبرگرایی) تکنولوژیک دترمینیسم

 جامعه اقتصادی ساختار مارکس تاریخی ماتریالیسم

 و حقوقی، سیاسی، حیات تمام و زیربنا است، و اساس

 آن توسط و شده بنا اساس این بر جامعه ایدئولوژیک

 تاریخی ماتریالیسم در مفهوم، این به. گرددمی مشروط

 نیست آن معنای به ابدا این اما. است کننده تعیین اقتصاد

 هر یا) مولده نیروهای رشد "تاریخ پیشرفت موتور" که

 از گذشته که، چرا. باشد( اقتصادی رشد از دیگری نوع

 معادل صرفاً اصوال اقتصادی زیربنای مارکس نزد که این

 مشروط زیربنا که حقیقت این نیست، مولده نیروهای با

 تغییر دینامیزم هنوز روبناست،( ٔەکنند تعیین یا) کننده

 سیر تبیین در. کندنمی بیان مارکس نزد را روبنا و زیربنا

 زیربنای کننده گی تعیین بین تقابلی اساسا نیز تاریخ

 تاریخ محرکۀ عامل به مثابۀ طبقاتی ٔەمبارز و اقتصادی

 ندارد.  وجود

افغانستان ی کارگر در وضعیت طبقهاعتراض: 

 چگونه است؟

 فهیم آزاد: 

قبل از هر چیزی وضعیت طبقۀ کارگر بازتابی از وضعیت 

عمومی جامعه است. همانگونه که در پاسخ به پرسش 

-نخست نیز اشاره شد با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی

اجتماعی و در کنار آن جنگ دو صف و نیروی ارتجاعی 

در اشکال معین  قبل از همه این طبقۀ کارگر است که

هزینۀ سنگین و سهمگین همۀ این مصائب را در شکل 

-بیکاری گسترده، فقر و تهیدستی فالکتبار و مزمن می

 پردازد. در این هجده سال پسین جنگ و بربریت جاری 
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نیروهای سیاسی( که احاد طبقۀ کارگر به موقعیت 

فرودست و به یک معنی به هویت طبقاتی خود و همچنین 

طبقات فرادست وقوف حاصل نمایند. تجلی و مظاهر آن 

را در اعتراضات کارگری در این چند سال نیز شاهد بوده 

ایم. درک تعلق طبقاتى یعنى در عین حال شناخت اسارت 

و شناختن عامالن این اسارت و تحقیر؛  کارگران و تحقیر، 

گى و در عامالن موقعیت فرودست خود را در تجربۀ زنده

مواجهۀ ناگزیر روزانۀ خود با صاحبان سرمایه و کارفرما 

یابند. مبارزه و آگاهی طبقاتی جدال بر سر نفی و ها می

اثبات اندیشه ها نیست. بل آنچه که طبقات اساسی را 

دهد صرفاً سازد و در تقابل هم قرار میمی خصم همدیگر

داربست های فکری و عقیدتی نیست، بلکه واقعیت عینی 

گی اقتصادی، سیاسی، مدنی و و جاری در عرصۀ زنده

فرهنگی جامعه موجود است. اما با تأسف کارگران در 

افغانستان به دالیل مختلفی از جمله چهار دهه جنگ، 

ی و تحمیل افتراق و انقطاب تسلط نیروها و باورهای سیاس

بر مبنای تعلقات قومی، تباری، زبانی و مذهبی اتومیزه شده 

و نسبت به موقعیت و منافع طبقاتی خودش بیگانه گشته و 

هنوز که هنوز است نتوانسته به عنوان یک طبقۀ اجتماعی 

آگاه به منافع طبقاتی خودش عرض وجود نماید. ولی این 

یست. چنانچه که گفته شد پروسه و وضعیت ماندگار ن

-واقعیت عینی دیر یا زود کارگران را در موقعیتی قرار می

دهد که برای رفع و رجوع این مشکل به خودشان سرو 

سامان بدهند و به عنوان یک طبقۀ برای خود، متحزب و 

متشکل در جدال اجتماعی پا به میدان مبارزۀ طبقاتی 

 بگذارند. 

سرکوب و شکست جریان چپ، چهار دهه  عتراض:ا

را تجربه کرده با توجه به شرایط متفاوتی که پس از 

وجود آمد. این جریان حاکمیت مجاهدین و طالبان به 

 نتوانست دوباره فعال شود دلیل آن چیست؟

 فهیم آزاد: 

به نظر من دلیل انفعال و عدم حضور فعال بازمانده های 

 یلجریان های چپ در افغانستان یکی دو تا نیستند. دال

 ١٠ادامه در صفحه                                                         
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 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

قبل از همه از کارگران و فرودستان جامعه قربانی 

خش وسیع نیروهای جنگی دو صف این گرفته است. ب

جنگ ارتجاعی را فرزندان اقشار و طبقات فرودست 

دهد که برای تأمین از جمله کارگران تشکیل می

معیشت شان ناگزیر از پیوستن به ارتش و نیروهای 

جنگی اپوزسیون مسلح قدرت حاکم شده اند. در 

کنار فقر و بیکاری و تنکدستی که شمه یی از آن بیان 

طبقۀ کارگر افغانستان با تأسف و با توجه به آنچه شد 

که در بیشتر از چهار دهه بر او روا داشته شده است 

غیرمتشکل و متفرق است. یک عامل این تفرقه و 

تشتت انقطابی است که ناسیونالیسم تباری و قومی بر 

احاد کارگران تحمیل نموده است. از امنیت شغلی، 

ر و داشتن نهاد های بیمه بیکاری، ایمنی محیط کا

مستقل طبقاتی خودش محروم است. به درجاتی 

ناسیونالیست، به خصوص -تجربۀ تاریخی چپ بورژوا

شکست حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و 

سوسیالیسم بورژوایی در یک هیأت عمومی روی 

وضعیت پراکنده و اتومیزه شدۀ طبقۀ کارگر باالخص 

ر ضمن تقسیمات قومی آن اثر گذار بوده است. د

مناسبات حاکم و اقتصاد نیولیبرالی بازار آزاد از طرق 

مختلف تالش نموده است تا از متشکل شدن 

کارگران حول نهاد های مستقل خودشان جلوگیری 

دانیم دولت و نهادهای متعلق به آن، نمایند؛ چنانچه می

حتی تحمل وجود نهاد زرد و رسمی یی چون 

را هم ندارد و  "اتحادیه ملی کارگران و کارمندان"

اعتبار سازند تا مرجعی سعی دارند تا این نهاد را نیز بی

 برای تجمع و تشکل کارگران نباشد. 

آگاهی طبقاتی در میان کارگران  اعتراض:

 افغانستان چگونه است؟

 فهیم آزاد: 

واقعیت عینی و مواجهۀ کارگران با آن، شرایطی را 

افی های آورد )فارغ از تئوری بپدید آورده و می
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فرودست قرار دارد. همانگونه که در آغاز گفته شد 

برخی از این نیروها دیگر حتی چپ باقی نمانده اند 

که بتوان از آن ها انتظار داشت که با هویت و اهداف 

یخواهانه فعالیت نمایند. از نظر من این شفت در ترق

اهداف اجتماعی و تعلق طبقاتی است که حضور این 

نیروها در جامعه و در خدمت به امر رهایی کارگران 

 توان مشاهده و حس کرد.و زحمتکشان را نمی

اما جریان های انقالبی چپ و سوسیالیست دیگری 

تشکیالتی شان هستند که با توجه به توان و ظرفیت 

فعال هستند، هرچند که این فعالیت زیاد محسوس 

سوپر "یی، ملیتانت و های حاشیهنباشد. جریان

دیگری هم هستند که هر از گاهی به  "انقالبی

دهند ولی این فرقه ها مناسبت های خاصی اعالمیه می

کنند و سیاست و فعالیت علنی را در کل رد می

دن و پیش بردن استراتژی شان امر سازمان دا

ها و مطالبات طبقۀ کارگر نیست. الزم است خواست

یاد آور شوم که تحوالت نیروهای چپ و 

سوسیالیست در جامعۀ افغانستان در حال حاضر به 

طور عموم ، تحوالتی است بیشتر عقیدتی، سبک 

کارى، سیاسى و دیدگاهی، به خصوص در میان نسل 

آورد قابل ستجوان، که در این زمینه هم با تأسف د

شود. یعنی و قابل ارجاعی مشاهده نمی مالحظه

نیروهای سوسیالیست هنوز ربط عینی و واقعی در 

جدال و تالش هر روزۀ کارگران و مزدبگیران 

ندارند. از یک منظر این وضعیت بیشتر حاصل 

واقعیت مادی یی است که به فعاالن کارگری و 

اما از جنبش چپ و سوسیالیستی تحمیل شده است؛ 

های چپ تواند حاصل تداوم سنتمنظر دیگری می

ناسیونالیست و غیرکارگری باشد که همچنان -بورژوا

سازد. سوسیالیست و کمونیست فعالیت او را متأثر می

افغانى تا حاال و در بهترین حالت به مارکسیسم به 

عنوان یک نگرش ایدئولوژیک نگاه کرده است. به 

اعتقاداتى در مورد آیندۀ عنوان یک سرى آرمانها و 

 "بورژوازی ملی"جامعه؛ زمانی که تحت قیادت 

 جامعه نتنها از اسارت امپریالیسم نجات یافته است 

یی خودش عقب در آن از بیشترین آرمانها و اهداف برنامه

نی نموده بود. برخی از آنها خواست برقراری جمهوری نشی

اسالمی را جاگزین خواست جمهوری دموکراتیک نوین 

در برنامه های سازمانی شان ساختند و به این اعتبار 

-ها قبال و پیش از فروپاشی بلوک سرمایهدگردیسی در آن

داری دولتی اتفاق افتاده بود؛ ولی فروپاشی دیوار برلین و 

شکست شوروی آن را به شدت تشدید نمود.  در نهایت

فراموش نکنیم که این نیرو متحمل شکست های زیادی 

شد و بخش وسیعی از رهبران، کادرها و فعاالن مبارز و 

انقالبی آن یا توسط حاکمیت دیسپوت و جنایتکار حزب 

دموکراتیک خلق و یا توسط دار و دسته های اسالمی 

 ند. وحشی زندانی، اعدام و کشتار شد

ناسیونالیست -نیروهای بازمانده از هر دو نحلۀ چپ بورژوا

بردند و سال ها در مهاجرت و در سکوت مطلق به سر می

از فعالیت سیاسی متشکل فرقه های بازمانده خبری نبود؛ 

شد کار و فعالیت آنجا هم که فعالیتی صورت داده می

دموکراتیک و انجویی بود. آرمان خواهی و مبارزه برای 

دگرگون ساختن انقالبی وضعیت از جانب این نیروها امر 

-محال و خوش خیالی روشنفکرانه تلقی و مذمت می

گردید. گویا بعد از این همه سال تالش و فعالیت سیاسی 

و شکست تازه در دوران کهولت سر عقل آمده بودند و به 

فعاالن چپ و کمونیستی که هنوز دل در گرو آرمان های 

و برابری طلبانۀ سوسیالیستی داشتند و سعی آزادیخواهانه 

فرستادند. اما پس از کردند طعن و لعن میو تالش می

هجوم امریکا و فروپاشی امارت اسالمی طالبان برخی از 

ها فعال شدند البته در خدمت و در رکاب سپاهیان آن

 امپریالیسم امریکا.  "دموکراتیزاسیون"پروژۀ 

ده از نیروهای چپ باشد که در اگر مراد شما بقایای بازمان

ها اشاره شد، در حقیقت امر این ها همین اکنون فوق به آن

هم فعالند و در جامعه حضور دارند. احزاب رسمی ایجاد 

کرده اند؛ اما اهداف اجتماعی و سیاسی یی را که دنبال 

ورزند، اهداف کنند و برای تحقق آن تالش میمی

ی و قدرت حاکمه و بورژوایی و در خدمت به بورژواز

داری جهانی است که عمال در حامیان آن در کمپ سرمایه

ضدیت به منافع طبقاتی کارگران، اقشار و طبقات 

 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

متعدد و پارامترهای مختلفی در این مورد اثر گذار بوده  

کند که پرداختن به همۀ آن ها مستلزم وقت و و عمل می

دلیل عمدۀ آن  دقت بیشتری است. من خیلی گذرا به چند

نمایم. هر دو نحلۀ چپ )هرچند که در پرسش اشاره می

تلویحاً یک نحله مد نظر است( در افغانستان پس از 

داری دولتی شوروی جزء ارتش فروپاشی بلوک سرمایه

گان بودند و تالش کردند تا با تحوالت شکست خورده

جدید در عرصۀ جهانی همراه شوند و از آنجا که اهداف 

-عی یی را که این نیروها در پی تحقق آن بودند میاجتما

شد از طرق دیگر نیز دنبال کرد، هر کدام به نحوی دست 

به هویت زدایی و هویت تراشی جدید زدند؛ هویتی که تا 

کردند دیگر موضوعیت دیروز خود را با آن تداعی می

اش را از دست داده بود و همانطور که شاهد بودیم این 

غرافیای سیاسی افغانستان پیشقراول لعن و ها در ججریان

یی مذمت به گذشتۀ خودشان و کمونیسم شدند؛ گذشته

های انسانی و که با هیچ متر و مقیاسی ربطی به آرمان

 آزادیخواهانۀ سوسیالیسم نداشت. 

شکست حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و زانو زدن آن 

 نیروهای اسالم سیاسی به این یپیروز ،در قبال غرب

دگردیسی در اندیشه و عمل همۀ این نیروهای چپ شدیداً 

تأثیر گذاشت. حزب دموکراتیک خلق که در گذشته نیز 

از آرمان های اولیه و تاریخی اش )که چیزی نبود جز 

دموکراتیک( بریده بود، تجزیۀ قومی -های بورژواآرمان

و تباری شد و هر یک از جناح های آن نه فقط که از 

عاهای دیروزی شان دست شستند بلکه به ها و ادآرمان

اعتبار تعلق قومی و تباری شان در خدمت ارتجاع قومی و 

اسالمی قرار گرفتند. پروسۀ هویت زدایی در نحلۀ دیگر 

چپ )جریان های مائوئیستی( نیز بازتابی از وضعیت 

عمومی و جهانی یی بود که نیروهای چپ و کمونیست 

. این بخش از چپ در در سطح جهان با آن مواجه بودند

دوران حضور نیروهای شوروی و حاکمیت حزب 

دموکراتیک خلق، غلبه و سیطرۀ نیروهای ارتجاعی بر 

توان به جنبش مقاومت مردم، جدا از هر نقد نظری که می

یی و شرکت آن داشت، بر اساس استراتیژی جنگ توده
11ادامه در صفحه   
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پالودن جنبش از افکار و نظراتی که به امر مبارزه و 

منافع طبقاتی کارگران مضر هستند. برای من فعاالن 

سوسیالیست جنبش کارگری کسانی برون از سوخت 

و ساز درونی طبقۀ کارگر نیستند، این فعاالن جز ء 

نفکاک ناپذیر یک جنبش معین، جنبش انتیگره و ا

طبقۀ کارگر اند.  اما خصلت نمای همۀ آن نیروها و 

کنند، جریان هایی که تحت عنوان چپ فعالیت می

فارغ از حضور اجتماعی و توان تشکیالتی شان، 

 مسائلی که در این باب گفته آمدیم نبوده و نیست.

کردن نیروهای  اداءبناءً فعال شدن و نقش سازنده 

چپ در تحوالت سیاسی و تقویت جنبش کارگری 

قبل از همه مستلزم روشن بودن تعلق اجتماعی طبقاتی 

این نیروها به طبقۀ کارگر و فرودستان جامعه است. 

اگر این امر که صرفاً یک تعلق خاطر و یا به یک 

نیست تأمین و روشن گردد،  ایدئولوژیکمعنی تعلق 

توانند چپ می آنگاه و فقط آنگاه است که نیروهای

آن نقشی را که در پرسش شما مطرح شده است اداء 

گی فعال شدن این نیروها در عرصۀ نمایند. چگونه

و از حاشیه به متن آمدن  بسته به دخالت گریاجتماع 

ها است، به این معنی که فعاالن و سازمان های آن

 آراءچپ برای مؤثریت امر مبارزاتی و برای مقابله با 

دار باید در زمینۀ کار های طبقۀ سرمایهو اندیشه 

نظری بیشتر از گذشته فعال گردند و همۀ  -تئوریک

بایست در خدمت به امر سازمانیابی ها میاین فعالیت

و تحزب کارگران عمل نماید. زمینه سازی و سر 

انجام ایجاد حزب سوسیالیستی کارگران آن امر 

ی است که باید در دستور نیروها ضروریعاجل و 

چپ قرار گیرد. با این کار و فعالیت است که نیروهای 

توانند نقش سازنده و مؤثری در تحوالت چپ می

 سیاسی و تقویت جنبش کارگری بگیرند. 

ی ی آمریکا با طالبان، گزینهتوافقنامه اعتراض:

شرکت طالبان در قدرت یا بر سرکار آوردن این 

برای  کند. هردوی این گزینه هاگروه را دنبال می

 افغانستان خطرناک است. چه راهی را برای 

خود با اقدامات عملی و نظری زمینه های مادی سازمان 

یابی و تحزب جنبش کارگری را فراهم آورند. این بنوبۀ 

-خود جنبش چپ و آزادیخواهی در جامعه را تقویت می

اکنون کند. این پتانسیل بالقوه وجود دارد و آن را همین 

گیرند مشاهده توان در فعالیت هایی که صورت مینیز می

و پخش و  "علیۀ بیکاری"نمود. یک نمود بارز آن جنبش 

نشر نشرات چپ و کار و فعالیت تئوریک نظری است که 

از یک منظر طبقاتی به مسایل سیاسی و معضالت اجتماعی 

 پردازند؛ از جمله همین ماهنامۀ اعتراض.می

مهم است نسل جدید نباید اسیر پندارهای اما آنچه که 

یی گردد که جریان های چپ قدیم حامل و قدرگرایانه

عامل آن هستند. بدین لحاظ تالش مستمر و مثمر باید 

صورت گیرد که سوسیالیسم کارگری و فعاالن جوان آن 

اثر تبدیل نشوند. این به جزیره های پراکنده، منزوی و بی

میاری و در نهایت رفتن به یعنی تالش برای همدلی، ه

سوی شکل دادن  به نهاد های با اتوریته از لحاظ نظری و 

فعال و دخالتگر در جامعه که به سهم خود بتواند امر 

 تشکیل حزب کارگران را تسهیل و مساعد گرداند.

شده  توانند فعالنیروهای چپی چگونه می  اعتراض:

جنبش و نقش سازنده را در تحوالت سیاسی و تقویت 

 کارگری، بگیرند؟

  فهیم آزاد: 

نکاتی را که در پاسخ به پرسش قبلی در مورد نقش نسل 

جدید فعاالن چپ و سوسیالیست بیان داشتم در مورد 

فعاالن چپ در مجموع نیز صادق است. نخسین کاری که 

این چپ برای ادای سهم مؤثر در امر مبارزۀ سیاسی و 

-ن قاطع از سیاستتقویت جنبش کارگری انجام دهد برید

های فکری و جنبشی است که واقعیت عینی و ها و سنت

تاریخ مبارزاتی چند دهۀ فعالیت همین نیروهای چپ در 

ها را ثابت ساخته است. تصفیۀ حساب افغانستان بطالن آن

با باورها و عقاید چپ غیرکارگری به معنی تصفیۀ حساب 

چیزی که با  با صاحبان و حامیان آن عقاید و باورها نیست.

تأسف در چپ افغانستان رواج دارد؛ مبارزۀ نظری یعنی 

 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

بلکه مدرن و صنعتی شده باشد، آن زمان نوبت طبقۀ 

کارگر و تحقق اهداف سوسیالیستی خواهد رسید. از نظرم 

که فشرده بر شمرده شد برخی از دالیل عدم حضور نکاتی 

و فعالیت چپ در جامعه را به عنوان یک نیروی متشکل 

سازد؛ مراد حضور و فعالیت شخصیت ها و فعاالن می

منفرد چپ و یا جمع ها و کانون های کوچک نیست، 

برخی از منفردان چپ در قالب کانون ها و نهادهایی هم 

 اکنون نیز فعال اند.

 ی گذشته با آن که چپ اندیشیدر دو دهه اض:اعتر

پر طرفدار نبوده؛ اما در میان نسل جدید راه باز کرده 

است. ظرفیت و نقش این نسل را در تقویت جریان 

 بینید؟چپ چگونه می

 فهیم آزاد:  

الرغم این جای بسا خوشبختی و امیدواری است که علی

دموکراتیک فضای حاکم و تجربۀ بدنام حاکمیت حزب 

خلق و پراتیک سایر نیروهای مدعی چپ و سوسیالیست، 

نسل جدیدی از فعاالن چپ و سوسیالیست عرض وجود 

-تواند در بیرون کشیدن آرماننموده است. این نسل می

های های سوسیالیستی از زیر آوار تحریف ها و سنت

جنبش های طبقات دیگر نقش بارزی بازی نماید، مشروط 

تجارب ناکام چپ قدیم درس اندوزی نموده  به این که از

ها افق روشنی را ها و سنتامان آن جنبشو با نقد بی

ترسیم نماید. به نظر من مبنای فعالیت نسل جدید نه تقویت 

این یا آن جریان چپ قدیم بل تقویت و سازمان یافتن 

جنبشی باشد که امر مبارزۀ کارگران و تحول اجتماعی را 

تسهیل نماید. روشن است که مبارزۀ در همۀ عرصه ها 

طبقات اجتماعی یک امر جاری است و کارگران و 

زحمتکشان ناگزیر اند که برای پیشبرد امر مبارزاتی شان، 

ها و مطالبات حتی برای تأمین و تحمیل خواست

دموکراتیک، از بیمه بیکاری، امنیت شغلی تا افزایش 

دید فعاالن حقوق و... خودشان را سازمان دهند و نسل ج

توانند نتنها ممد واقع گردند بلکه سوسیالیست کارگری می

                                       ١2ادامه در صفحه    
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ندارند شکل داد. این یگانه گزینۀ معقول و مطلوب 

برای رسیدن به صلح واقعی، که در حقیقت رهایی از 

ن دادن یک جامعۀ عاری از وضعیت جاری و سازما

جنگ، ستم، نابرابری، بی حقوقی و دفع و طرد سلطۀ 

ها یی آننیروهای ارتجاعی و حامیان جهانی و منطه

 است.

این بر فعاالن جنبش کارگری، نیروهای چپ، 

خواه و مترقی از آزدایخواه و جنبش های عدالت

جمله جنبش برابری طلبانۀ زنان است که برای شکل 

یک آلترناتیوی که از منافع اکثریت مردم  دادن به

گی کرده و مدافع آن محروم و فرودست نماینده

باشد، تالش ورزیده و گام های عملی و نظری جهت 

یافتن به آن را بر دارند. این از نظرم مطلوب دست

ترین و معقول ترین گزینه برای خالصی و رهایی از 

 این اوضاع است.

محروم جامعه، از ی کارگر و طبقه اعتراض:

زمانی که ویروس کرونا انتشار پیدا کرده، بیشتر 

دچار مشکل شده است. این روز ها این طبقه در 

جهان و افغانستان با شرایط سختی مواجه است. 

چه ساز و کاری را برای رسیده گی به مشکالت 

 کنید؟کارگران پیشنهاد می

 فهیم آزاد: 

هولناک مرگ و پس از شیوع ویروس کرونا و نتایج 

میر ناشی از آن جهان در مجموع دچار بحران عمیقی 

شده که تبعات گستردۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعیی 

یی را در پی داشته و دارد. اما این وضعیت در جامعه

چون افغانستان که همزمان با بحران سیاسی و طاعون 

طالب و سایر گروه های اسالمی و حامیان آن ها در 

تواند داری دست و گریبان است، مییهنظام سرما

پیامدهای هولناک و مصیبت باری داشته باشد، چیزی 

که همین حاال نیز در اشکال مختلف مردم شاهد آن 

 هستند.

 

یی از جمله پاکستان و جمهوری اسالمی ایران منطقه

شریک پروژۀ شکل دادن به امارت اسالمی اند و زمینه 

گیری آن را از طریق تأمین منافع خودشان دارند های شکل

 نمایند.ضمانت می

دولت امریکا و مجریان قدرت سیاسی در افغانستان، 

ل مشکالت شکست پروژه های سیاسی و ناتوانی شان در ح

اقتصادی و تمام مصائب اجتماعی از ستم جنسیتی تا 

بیکاری، فقر و جنایت را حاصل جنگ و منازعۀ جاری 

دانند و بر همین دلیل حاضر شده اند که گشایش های می

نسبی یی مانند آزادی بیان، مشارکت اجتماعی زنان، 

انتخابات و ... را که در این چند سال به آن به عنوان 

شد قربانی منافع سیاسی و مباهات می "ردآودست"

استراتژیک شان برای دست یافتن به نوعی از ثبات سیاسی 

نیروهای  "صلح"سازند. اما واقعیت امر این است که 

ارتجاعی و تمام پروژۀ به راه افتاده حاصلی جز استحکام 

هرچه بیشتر قدرت نیروهای ارتجاعی حاکم و تداوم فقر، 

اشکال دیگری برای اکثریت مردم ستم و نابرابری در 

 کارگر و زحمتکش در پی نخواهد داشت. 

وضعیت جدید و واقعیت جاری جامعۀ افغانستان به روشنی 

-امپریالیستی نمی-نشان داده است که راه حل های بورژوا

تواند منجی مردم از بربریت و توحش و رسیدن به آزادی 

اجماع جهانی و رفاه باشد. تحوالت سیاسی در افغانستان و 

و منطقه یی پیرامون آن که چیزی نیست جز شریک 

ساختن یک نیروی ددمنش و جنایتکار در قدرت سیاسی 

و شکل دادن به یک ساختار سیاسی جدید چه تحت نام 

به معنی ختم مصائب مردم  "امارت"و چه  "جمهوریت"

و پایان یافتن کشتار ، بربریت و جنایت نیست. همین امروز 

م داعش را به عنوان بدیل طالبان به رسم تداوم دارند پرچ

آورند تا حضور نامیمون شان را در فاجعه به اهتزاز در می

منطقه و افغانستان مشروعیت بخشند. بناءاً برای رهایی از 

یافتن به یک صلح پایدار و واقعی و این وضعیت و دست

دفع و رفع مداخالت و تقویت روند آزادیخواهی گزینۀ 

ه جز شکل دادن به آلترناتیو سوم وجود ندارد. دیگری ب

باید صف میلیونی جنبش آزادیخواهانۀ مردم از زن و مرد 

امپریالیستی توهمی -را که به راه حل های ارتجاع بورژوا

 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

نجات افغانستان و تقویتِ روند آزادی خواهی 

 بینید؟مناسب می

 فهیم آزاد: 

پروژۀ مصالحه و شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی 

و یا در نهایت به قدرت رساندن شان با امضای توافق نامه 

یان امریکا و طالبان از قوه به فعل در آمد. هرچند که تا م

هنوز اجرای این توافق نامه به موانعی برخورده است ولی 

سرانجام این پروژه به ثمر خواهد نشست. در متن وضعیت 

های بزرگ سرمایه داری یی قدرتجدید جهانی و منطقه

امریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و کشورهای دیگر 

قه از جمله ایران و پاکستان به نوعی از اجماع برای منط

شکل دادن به آیندۀ سیاسی افغانستان و ایجاد نظم و ثبات 

در این منطقۀ پرآشوب برای تأمین منافع استراتژیک و 

درازمدت خودشان رسیده اند.   قرار نیست و نبوده که 

ها و مطالبات مردم از آن میان کارگران، زنان و خواست

ن افغانستان مورد توجه باشد. شریک ساختن طالبان جوانا

در قدرت و یا شکل دادن به یک ساختار جدید که طالبان 

یکی از پایه های اصلی و مهم آن را تشکیل دهد، امر 

یی نیست. از همان آغاز تهاجم نیروهای نظامی تازه

به سیاق گذشته ما شاهد همسویی  2٠٠١امریکا در اکتبر 

ی اسالم سیاسی در وجوه مختلف آن امریکا و نیروها

 بوده ایم. 

هجده سال پس از مهندسی نظام سیاسی در کشور و 

رهایی "حیات اجتماعی و  "دموکراتیزاسیون"ادعای 

که حاصل آن تداوم جنگ، کشتار و تباهی و فقر  "زنان

از باال و بدون  "صلح و امنیت"بوده، بار دیگر اما به بهانۀ 

تعیین سرنوشت شان امارت دخالت و نقش مردم در 

اسالمی جدیدی را با هم کاسه ساختن نیروهای مرتجع و 

-تحمیل  جنایتکار بر مردم عاصی و تشنۀ رفاه و آزادی

کنند. این روشن است که مردم از خشونت و جنگ و می

نابرابری و فقر به ستوه آمده اند و خواهان آرامش و 

رت های امنیت اند. دولت و حامیان جهانی آن و قد

١3ادامه در صفحه   
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چارۀ کار و راه عالج تشکل و اتحاد است. هرچند 

که وضعیت غیر متعارف و خاصی است که راهکار 

-و گزینۀ عاجل و ضروریی را همین اکنون طلب می

سخۀ دیگری جز این نیست؛ اگر کارگران کند. ن

متحد و متشکل باشند، در همیاری و همکاری با 

های اجتماعی دیگر که با مصیبتی یکسان جنبش

توانند با اتکاء به قدرت عظیم مواجه اند ، می

المللی آن اجتماعی شان قدرت حاکمه و حامیان بین

را وادار به تأمین معیشت و دسترسی مردم به بهداشت 

و درمان سازند. راه دیگر ایجاد کمیته های محلی 

جهت آگاهی دهی و جلو گیری از گسترش ویروس 

و ابتال به آن در میان خانواده های کارگری و اقشار 

محروم است، تا الاقل از این طریق بتوان مردم را 

 مصون ساخت. 

بینید درمانده گی نظام آنگونه که می اعتراض:

له با ویروس کرونا، داری برای مقابسرمایه

وجود  مشکالت اجتماعی و اقتصادی یی را به

داری را به آورده است. بحث بدیل نظام سرمایه

نحوی مطرح کرده است. پس از آن که جهان از 

ها و شرایط خطر کرونا درامان شود، آیا ذهنیت

تر خواهد برای تقویت نظام سوسیالیستی، آماده

 بود؟

 فهیم آزاد: 

ان این اوضاع هنوز معلوم نیست. قبل از با تأسف پای

بروز و شیوع اپیدمی کرونا بشریت شاهد اعتراض 

صدها میلیون کارگر و انسان محروم و فرودست در 

گوشه و کنار جهان نسبت به بربریت سرمایه و 

سیاست های رژیم های بورژوایی بودند. موج 

اعتراضات کارگری و مردمی همه جا را فرا گرفته 

فرانسه تا شیلی، از ایران تا عراق، لبنان، هند و بود. از 

دهها کشور دیگر مردم به خیابان ها ریخته بودند و 

 نسبت به وضعیت اسفبار شان معترض بودند.

 

این روزها مردم شاهد صف امنیت و رفاه خبری نیست 

آرائی و تقابل جناح های مختلف سیاسی طماع در جدال 

بر سر قدرت و مسند اند که این مسأله در کنار عوامل دیگر 

آرامش و آسایش را از اکثریت مردم به ویژه کارگران و 

اقشار محروم ربوده است. عالوه بر آن جنگ و ناامنی مثل 

از زن و مرد و پیر و گذشته از مردم فرودست و محروم 

گیرد و این همه در حالی است جوان و کودک قربانی می

که قرار است بختک و طاعون طالبان و سایر دارودسته 

های اسالم سیاسی به یمن حمایت قدرت های منطقه و 

داری جهانی به رهبری امپریالیسم امریکا و در سرمایه

ن منطقۀ خدمت به منافع درازمدت و استراتژیک شان در ای

با آرایش و ترکیب جدید  "صلح"پُرآشوب و مهم زیر نام 

بر گردۀ مردم تحمیل شود. طاعون سیاه اسالمی و تبعات 

و ره آورد نظام کاپیتالیستی برای  ناشی از آفت کرونا هدیه

 مردم در افغانستان است. 

این اوضاع یک فاکتور تعیین کننده و نیرومند در تداوم 

هرچه بیشتر تلفات و قربانی شدن  مصیبت و زمینه ساز

سازد. در فرودستان و محرومان در جامعۀ افغانستان را می

کنار اوضاع و احوال آشفته و بحران سیاسی جاری که در 

واقع جغرافیای افغانستان را به سه حوزۀ اقتدار تقسیم نموده 

-است اکثریت مردم محروم و فرودست جامعه به ابتدائی

رسی ندارند. این نی و وقایوی هم دستترین امکانات درما

امر خطر ابتال و مرگ و میر ناشی از اپیدمی کرونا را در 

دست و محروم بیش میان مردم به ویژه اقشار و طبقات تهی

برد. اگر این روند بر همین منوال ادامه یابد از تصور باال می

یی برای آن سنجیده نشود فاجعۀ عظیمی را شاهد و چاره

 بود. خواهیم 

المللی آن در افغانستان جز دولت پوشالی و حامیان بین

ها به حرف های مفت و تکراری فریب مردم و حوالۀ آن

کنند. به جز گونه مسؤولیتی در قبال مردم احساس نمیهیچ

تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه که از قبل چپاول و غارت 

اند، های نجومی دست یافته هست و بود جامعه به سرمایه

اکثریت قریب به اتفاق مردم اگر که نتوانند نیروی کارشان 

گی را بفروشند حتی قادر به تأمین مخارج یک روزۀ زنده

 شان نیستند.

 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

اپیدمی کرونا اما به شکل آشکاری نشان داد که بورژوازی 

نه ارزشی برای جان گوداری هیچو دولت های سرمایه

انسان ها قایل نبوده و نیستند. با وجود امکانات عظیم مالی، 

تکنولوژیک و علمی بیماران و مبتالیان حتی از دسترسی 

خواب و دستگاه های تنفسی و کارگران و به تخت

پرسونل طبی از داشتن دستکش و ماسک هم محروم اند، 

م را ضمانت چه رسد به این که امنیت و سالمت و رفاه مرد

داری هیچ نمایند. دولت ها و نهاد های نظام سرمایه

استراتژی یی جز خریدن فرصت بیشتر و در بهترین حالت 

کم کردن هزینۀ مرگ و میر و کاستن از سرعت آن 

ندارند؛ آنجا هم که کاری انجام داده اند در حد یک 

توصیه است تا مردم با رعایت آن خودشان را از مرگ 

 دهند. حتمی نجات 

این وضع در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا 

اسفبار و مهلک است. قدرت حاکمه از مردم گرسنه، 

فقیر، درمانده و گرفتار در چنبرۀ فقر، جنگ و طاعون 

اسالم سیاسی، بدون هیچ ضمانتی و بدون تأمین حداقل 

خواهد که خودشان را قرنطین نمایند؛ بخور و نمیر، می

بر آن با شیوع ویروس کرونا در کنار احتکار و مضاف 

افزایش بهای مواد حیاتی اولیۀ مورد نیاز و ضروری مردم، 

بازار رماالن مذهبی و خرافات اسالمی نیز رونق یافته است 

و ارباب عمایم و نهادهای مذهبی از جهل و ناآگاهی مردم 

تر اعتبار شدن و فروپاشی هرچه بیشبرند تا از بیاستفاده می

وجاهت ایدئولوژی غالب و مسلط در جامعه جلوگیری 

تواند از شیوع کرده باشند. سیاست تجرید مردم که می

بیشتر ویروس جلوگیری نماید به دلیل فقر مفرط و اجبار 

اقتصادی عمالً مورد اعتنای مردم نیست؛ در حقیقت امر 

در غیاب تأمین حداقل معیشت معنی عینی و عملی این 

اکثریت فرودستان و محرومان به ویژه سیاست برای 

کارگران چیزی جز این نیست که مردم مرگ در اثر 

گی را بر مرگ به سبب ابتال به ویروس کرونا گرسنه

 ترجیح دهند.

-جامعۀ گرفتار در جنگ و ایلغار نیروهای بورژوا

١٤ادامه در صفحه امپریالیستی که در آن بیش از چهار دهه است که از صلح،   



 

 

 یافتن یک الترناتیو کارگریزمینه سازی شکل

با بروز اپیدمی کرونا این واقعیت تلخ و دردناک که 

رده است بیشتر سیستم سرمایه داری بر بشریت تحمیل ک

و عریان تر از گذشته آشکار گشت؛ بحران ناشی از 

پاندمی کرونا، تنها یک بحران طبیعی نیست بلکه فراتر 

از آن یک بحران سیاسی و اقتصادی است. علم پزشکی 

در امتداد قربانی گرفتن این اپیدمی از مردم، با کشف 

واکسن و تولید آن شاید بتواند آن را مهار نماید ولی 

حران سرمایۀ جهانی و تبعات هولناک آن است که ب

بشریت را در ترس و وحشت قرار داده است. آنچه که 

گی دولت های حاکم در باعث نگرانی و سراسیمه

داری شده است تلفات ناشی از این کشورهای سرمایه

پاندمی نیست بلکه پیامدها و عواقبی است که نظام 

مواجه خواهد  جهانی در فردای پس از پاندمی به آن

شد. یکبار دیگر و این بار به وضاحت تمام آشکار شد 

که سرمایه داری نتنها مطلوب و مقبول نیست بلکه 

دشمن جان، سالمت، رفاه و آسایش انسان ها به ویژه 

 انسان های فرودست و طبقات محروم جامعه است. 

به نظر من دنیا پس از پاندمی کرونا، که تا همین اکنون 

هزار انسان را گرفته است، دنیای دیگری  جان صدها

خواهد بود. بن بست سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی 

داری با ابتدایی ترین و تناقض کامل و عینی نظام سرمایه

نیازهای بشر، سیستم را بی اعتبار ساخته است. این که 

این به مقبولیت مجدد سوسیالیسم در اذهان بینجامد بسته 

و عوامل دیگری دارد تا آلترناتیو گی به پارامترهای 

سوسیالیستی را به عنوان بدیل و گزینۀ مطلوب تقویت 

نماید. جدال دورۀ آتی و صف آرایی طبقۀ کارگر و 

اقشار فرودست در مقابل بورژوازی بدون تردید بر سر 

رفاه، امنیت و حقوق اساسی است که بورژوازی جهانی 

ها ناتوانی اش  ترین کشورهترن و مدرنحتی در پیشرفته

 را در تأمین و ضمانت آن نشان داده است. 

اعتراضات دوره آتی قطعاً رادیکالتر و همه جانبه تر از 

های اعتراضی پیش از بروز این پاندمی خواهد حرکت

های داری و دولتبود. بدون شک و تردید نظام سرمایه

ها به لحاظ دموکراتیک خلق، طالبان و ...، همۀ این

جایگاه و منفعت طبقاتی یک سان شان در صف مقابل 

کارگران و اقشار محروم و فرودست جامعه قرار دارند. 

چنین مبارزه یی و پیشبرد آن در گسترۀ جامعه بدون 

جود حزب سوسیالیستی کارگری ممکن و میسر نیست. و

کارگران و مهمتر از آن رهبران عملی طبقۀ کارگر و 

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 

بورژوائی باشند و راه مقابله شناخت سیاست های احزاب 

با آنها را بدانند، در یک کالم ظرفیت و پتانسیل تشخیص 

و خنثی سازی سیاستهای بورژوازی را داشته باشند و 

اجتماعی ارزیابی عینی، دقیق و  -بتوانند از شرایط سیاسی

درستی ارائه نمایند. همۀ این موارد و کارها، به خصوص 

ی از بهبود شرایط کار و تحقق مطالبات پیشرو و رفاه

گی تا حضور در صحنۀ جدال برای تعیین تکلیف زنده

سیاسی آیندۀ جامعه، نیاز و وجود حزب سیاسی طبقۀ 

سازد. امید که فعاالن کارگری و کارگر را الزامی می

نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیست به ویژه نسل جوان 

سوسیالیست که تجارب تلخ شکست و ندانم کاری نسل 

مول أدیم را چون آینه جلو خود دارند، برای تحقق این مق

 در همۀ عرصه ها تالش نمایند. 

 

بورژوایی در همراهی با دستگاه های تخدیر و تحمیق و 

ه از ابزارهای سرکوب تالش خواهند کرد تا استفاد

و چنین  دوا دارنبشریت را به استیصال، نومیدی و تسلیم 

-القا نمایند که راه و بدیل دیگری بجز بربریت سرمایه

داری فرا راه بشر وجود ندارد. اما برای رهایی از بربریت 

سرمایه و آزادی، شکوفایی و رفاه، بشریت ناگزیر است 

برای آن جستجو نماید و این آلترناتیو چیزی آلترناتیوی 

نیست جز سوسیالیسم. بنابراین جدال طبقاتی در دورۀ 

آتی حول ادامۀ وضع موجود و یا آلترناتیو سوسیالیستی 

گی به این دارد که ها بستهرقم خواهد خورد. اما همۀ این

طبقۀ کارگر و جنبش سوسیالیستی و آزادیخواه، چه در 

گی دارند در بعد جهانی، چقدر آمادهبعد کشوری و چه 

تا جامعه را حول این افق و پرچم سازمان دهند و متشکل 

سازند. یگانه راه نجات و رهائی بشریت از همۀ این 

-مصائب و آالم پایان دادن به سلطه و مناسبات سرمایه

داری و برقراری سوسیالیسم است، اما تحقق این امر 

ارزۀ طبقات فرودست، شریف و انسانی بدون تحزب و مب

 خواه میسر نیست.در رأس طبقۀ کارگر و  بشریت آزادی

چه پیامی را برای طبقۀ کارگر و نیروهای  اعتراض:

 مترقی و کارگری دارید؟

  فهیم آزاد:

پیام من به عنوان یک فعال جنبش کارگری به فعاالن 

کارگری و نیروهای سوسیالیست خیلی کوتاه و روشن 

م در کل این بحث نیز مکرر به آن کناست. و فکر می

پرداخته ام. آنچه که روی آن تأکید شده است ضرورت 

تالش و زمینه سازی برای شکل یافتن یک الترناتیو 

دانیم مبارزه و جدال طبقاتی است. همان گونه که می

طبقاتی کارگران مبارزه یی است علیه طبقۀ سرمایه دار و 

کند. طبقۀ کارگر در دولتی که از منافع آن پاسداری می

این مبارزه نه تنها با رژیم حاکم رو در روست، بلکه در 

مقابل همۀ احزاب رنگارنگ طبقۀ سرمایه دار قرار دارد. 

قومی  -چه این احزاب در شکل و شمایل احزاب اسالمی

لیبرال های در مدار  -شریک قدرت باشد و چه ناسیونال

در قد و قیافۀ  حاکمیت و یا شبه اپوزیسیون بیرون از آن،

فعاالن نهادهای جامعه مدنی، نیروهای بازمانده از حزب 
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ها تحمیل شرایط سخت و هولناکی را بر آنگیرد و می

نموده است. عدم دسترسی فرودستان و ضعیف ترین 

اقشار جامعه به حد اقل امکانات جهت پیش برد زنده گی 

و مزید بر آن جنگ دو صف ارتجاعی و حمالت 

انتحاری گروه های اسالمی که محصول تقابل منافع 

صدها هزار باشد، داری میقدرت های بین المللی سرمایه

انسان را ناگزیر به مهاجرت های اجباری مخصوصاً به 

 ایران و پاکستان نموده است.

پناهجویان به دلیل عدم حمایت، همواره در معرض 

رفتارهای غیر انسانی و خشونت آمیز، به خصوص در 

ایران و پاکستان، قرار گرفته اند. متناسب به حجم بحران 

در کشور های به های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

اصطالح پناهنده پذیر بر میزان خشونت و فشار بر 

 پناهجویان نیز افزوده می شود.

هنوز سه هفته از به دریا انداخته شدن کارگران مهاجر 

افغانستانی توسط مرزبانان جمهوری اسالمی ایران 

نگذشته بود که موتر حامل جمع دیگری از کارگران 

به رگبار بسته شده و حد  توسط تفنگ به دستان این رژیم

 ها در میان شعله های آتش جان دادند.اقل سه نفر از آن

کشتار و خشونت در برابر پناهجویان نتیجۀ عکس العمل 

و تصمیم عجوالنۀ مرزبانان نیست. جنایاتی از این قبیل که 

از کارگران ایرانی موسوم به کولبر هم قربانی می گیرد، 

نظامی است که در ایران و محصول تهاجم سازمان یافتۀ 

افغانستان حاکم است. این ستم و سرکوب سیستماتیک 

که آگاهانه با حربۀ ناسیونالیسم ایرانی عجین شده است، 

ترین مقام های اجرایی جمهوری بارها از جانب بلند پایه

اسالمی ایران مُهر تأیید خورده است. دولت خاتمی این 

هندس آشتی تمدن ها نظام اسالمی که م "میانه رو"چهرۀ 

تسریع در روند بازگشت پناهجویان "بود ، برنامۀ 

را طرح و اجرایی نمود. با اجرایی شدن این  "افغانستانی

طرح حتی فروش غذا، اجاره کردن مسکن و حق تردد 

آزاد از پناهجویان افغانستانی سلب گردید. کودکان حق 

ی از ادامۀ تحصیل را از دست داده و بیمارستان های دولت

پذیرفتن بیماران به جرم تولد شان در افغانستان سر باز زده 

 زنند. حتی به شهروندان عادی در ایران حق باز و می

 

به وقت  ١6جون ساعت  ١2این اکسیون روز جمعه 

اروپای مرکزی با اشتراک فعالین سیاسی و آزاد 

اندیش در فضای آزادی بدون قید و شرط بیان و 

عقیده و در نظرداشت فاصلۀ اجتماعی با توجه به 

ا در مقابل سفارت جمهوری اسالمی پاندیمی کرون

 ایران در اسلو بر گزار شد .

سخنرانان هر یکی مراتب نفرت و انزجار شان را از 

 تکاریجنا میرژ کنش های استبدادی و نژادپرستانۀ

در قبال کارگران مهاجر در  رانیا یاسالم یجمهور

کل و کارگران بی پشتوانۀ افغانستانی مشخصن ابراز 

 داشتند.

صابر از حزب کمونیست کارگری ایران در رفیق 

: در ایران کارگران نمی  بخشی از سخنرانی شان افزود

توانند نفس بکشند، زنان زیر ستم آپارتاید جنسی نمی 

توانند نفس بکشند جوانان مستحق کار و آزادی نمی 

توانند نفس بکشند کودکان کار و خیابانی زیر هزار 

اما از همه بدتر  نوع ستم نمی توانند نفس بکشند.

 شهروندان افغانستانی ایرانی زیر بار ستم مضاعف و

 یجمهور تکاریجنا میرژبدرفتاری های نژاد پرستانۀ 

نمی توانند نفس بکشند.... رانیا یاسالم

 

 

، تحقیر و کشتار کارگران مهاجر درفتاریگزارش تظاهرات در اعتراض به ب

 توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در ایران یافغانستان

 

 

کبرا سلطانی از سازمان سوسیالیستهای کارگری 

 افغانستان در ادامۀ سخنرانی خود گفت:

 نیا یاسالم یجمهور میکه چرا رژ شودی م دایسوال پ

همه قباحت را در حق کارگران مهاجر و از جمله 

 کند؟ی م یافغانستان نیمهاجر

با دامن زدن به  یدولت ۀافتیسازمان  سمیفاش دیترد یب

و فقر و فالکت  یکاریب لیدل یزیست گانهیب استیس

. دشمن دهدی م کارگران را به کارگران مهاجر نسبت

ادعا که  نیبا ا یبه کارگران افغانستان سهیو دس یتراش

 یبرا ستاتالشی  ٬هستند تیجرم و جنا أآنها منش

 جادیدر ا تشیولؤقبول مس زخود دولت ا ییرها

مردم ستم  رب فقر و فالکت لیو تحم یجهنم تیوضع

.رانیاۀ دید

 
جنایات حکومت های  نمایندۀ حزب سرخ ناروی هم

ناروی  راستگرایسرمایه داری غربی و از جمله دولت 

را درقبال پناهجویان و دیپورت های اجباری شهروندان 

افغانستانی و دیدگاه ارتجاعی نسبت به آنها را شدیدن 

 تقبیح کرد.

تظاهرات با خواندن قطعنامه یی تحت عنوان ) در دفاع 

از حق حیات پناهجویان و کارگران مهاجر افغانستان به 

  پا خیزیم( به پایان رسید.

ع از حق زنده گی پناهجویان و در دفا
 کارگران مهاجر افغانستان به پا خیزیم

چهار دهه جنگ و کشتار باعث تخریب و ویرانی وسیع 

زیربناهای اجتماعی و اقتصادی جامعۀ افغانستان 

گردیده است؛ بیکاری و فقر گسترده در کنار عدم 

امنیت جانی همچنان از شهروندان این کشور قربانی 
١8ادامه در صفحه   
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خورشیدی  ١332اهلل فرزند عبدالشکور در سال نعمت

انجیر ولسوالی چاه آب والیت تخار در یک  ۀدر قری

کش به دنیا آمد و تحصیل خود خانوادۀ فقیر و زحمت

 را در لیسۀ رستاق به پایان رساند.

شریفی همین که پا به دوران جوانی گذاشت، استبداد 

طبقات حاکم را در وجود سلطنت فاسد و استبدادی 

، رعیتی زمین داران بزرگ -ظاهر شاه، مناسبات ارباب

و در وجود اربابان منطقه با گوشت و استخوان خود، 

 لمس و احساس کرد و علیه آن موضعی قاطع گرفت.

مردم افغانستان گرفتار قحطی  ١3٥٠و  ١3٤٩های سال 

و گرانی سختی شده بود، اقشار و طبقات محروم و 

گی و ه فرودست جامعه از فرط تنگدستی، درماند

ص کودکان خصوگی، کودکان شان را بهه گرسن

ها رها فروختند و یا در کوچه و پس کوچهدختر را می

ش یچند از رفقا یکردند. در این زمان، شریفی و تنمی

به جنبش چپ پیوست و اولین فعالیت خود را از لیسۀ 

ها به دفاع از مطالبات برحق رستاق آغاز کردند. آن

پرداختند و در اعتراض به وضعیت موجود و مردم می

ه و عامالن ستم اجتماعی منطقه جلسات و حکومت شا

 کردند.تظاهراتی را راه اندازی می

، ١3٥7لیسه تا کودتای هفتم ثور  ۀبعد از فراغت از دور

با اشخاصی نزدیک به طاهر بدخشی در ارتباط بود. 

حزب "ها در کنار پس از آن که سازمان آن

قرار گرفت و به دفاع از اتحاد  "دموکراتیک خلق

وروی پرداختند شریفی از این سازمان فاصله جماهیر ش

های نقدهایی را پیرامون جامعه و جنبش ، وگرفت

کرد. با اجتماعی از موضع طبقات فرودست مطرح 

بدتر شدن اوضاع عمومی در کشور، مانند کارگران 

دیگر جهت فروش نیروی کارش به ایران رفت و بعد 

 به افغانستان برگشت. دوباره از چند سال

این مرحله در غرب کشور به یکی از جبهات در 

پیوست و علیه حاکمیت آن زمان تفنگ  "چپ"

مبارزه را به دست گرفت و تا پیش از آمدن احزاب 

ها برای کسب قدرت در کابل در جهادی و جنگ آن

با همزمان  و جبهات غرب کشور حضوری فعال داشت،

 کرد و با فعاالن جنبشمی نیز کار تئوریک و نظری آن

چپ در سایر مناطق و فعاالنی که در پاکستان بودند، 

ارتباط داشت.

 

های مجاهدین برای منافع این درحالی بود که گروه 

شخصی و تطبیق هرچه بیشتر استراتیژی کشورهای 

های این سرزمین را امپریالیستی در کابل خون انسان

های اجتماعی را نابود ریختاندند و زیرساختمی

کردند. این جنگ در سراسر کشور گسترش پیدا می

گرفت. انی میکرده بود و از مردم افغانستان قرب

ترین شکل حتا به جرم های مجاهدین به فجیعگروه

کشتند و را می هانداشتن ریش و لُنگی/دستار، انسان

زنان، کودکان  .ها آواره شدندها انسان از ستم آنمیلیون

های طبقاتِ فرودست که توان فرار به وخانواده

کشورهای دیگر را نداشتند زیر شالق و تیرباران 

 شدند.و طالبان هر روز نابود می مجاهدین

زمینۀ  در امریکا که 2٠٠١ پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر 

تر مساعد هجوم و صدور سرمایه را به افغانستان بیش

کرد. نیروهای امریکا، سازمان ناتو و بیش از چهل 

دند. در این دوره سرازیزافغانستان  بهداری کشور سرمایه

ار آزاد از باال در چهارچوب داری و بازمناسبات سرمایه

های نظام دموکراسی، قانون اساسی، اسناد و میثاق

های موقت، انتقالی حقوقی و روی کار آمدن حکومت

در این زمان، در یکی که و ... تقویت شد. رفیق شریفی 

های مخابراتی به عنوان کارگر استخدام شده از شرکت

تر از پیش شیبش در ارتباط بود و یرفقاازبا جمعی  ؛بود

استثمار و استبداد سرمایه را بر کارگران، مردم فقیر، 

کرد. در این دوره با کش احساس میفرودست و ستم

های کارگری همکار شده بود و با سازمان سوسیالیست

همراهی و هماهنگی جمعی از فعاالن کارگری، اولین 

مبارزه کارگری را برای نجات و رهایی کارگران و 

ست از استثمار و اشکال ستم اجتماعی، با طبقات فرود

آغاز  "انجمن اجتماعی کارگران افغانستان"تشکیل 

کرد. این انجمن به منظور دفاع از مطالبات کارگران برای 

ها و بیدادگری صاحبان سرمایه و نفی بهره کشی از آن

کارفرماها، تاسیس شد. شریفی در اولین مجمع عمومی 

آن انتخاب شد و با آغاز به کار عنوان رئیس این انجمن به

کارگر که  ۀنشری "انجمن اجتماعی کارگران افغانستان"

ارگان نشراتی این انجمن بود، با مدیر مسؤولی رفیق 

 شریفی به فعالیت آغاز کرد.

هایی تصویری، نشریۀ کارگر در میان نشرات و رسانه 

ای بود که به دور چاپی و شنیداری آن زمان، تنها نشریه

تعلقات تباری و اتنیکی تنها مسایل جامعه، کارگران و از 

های اجتماعی را از موضع طبقۀ کارگر به بحث، جنبش

شماره این نشریه با مدیر  23گرفت. تحلیل و نقد می

 مسؤولی رفیق شریفی منتشر شد.

 رفیق شریفی پس از آن نیز فعال بود؛ اما از چهار سال به

شی از آن، درگیر شده سو، با بیماری و مشکالت نااین

بود. یک سال پیش برای تشخیص این بیماری و تداوی 

معایناتی که صورت گرفت  درنتیجۀبه پاکستان رفت و

معلوم شد که به سرطان بدخیم پروستات نیز مصاب شده 

 است. 

با آن که چند بار با همکاری رفیقان به شهرهای پاکستان 

رفت سرطان برای تداوی رفت اما با تأسف به نسبت پیش

با ودر سایر قسمت های بدنش، وضع جسمی او بهتر نشد 

شد. سر انجام با دریغ و درد، وخیم تر می روزگذشت هر 

، مطابق هفتم ١3٩٩در سپیده دم یکشنبه هجدهم جوزای 

، قلب رفیق شریفی، این انسان شریف، مبارز 2٠2٠جون 

 و آشنا با درد و رنج کارگران و فرودستان از تپیدن باز

 ماند. 

 

81صفحه ادامه در   

 یاد رفیق شریفیگی و کارنامۀ زندهنگاهی به زنده

 جواد طیب 
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کنند که  اسالم گرایان و جریانات اسالمی ادعا می

دین شان مدافع حقوق زنان بوده و در دین شان زنان 

 ملٔٔ حرمت و عزت دارند. اما وقتی به آیات قرآن تا

 پایه بی گرایان اسالم ادعای که کنید می درک کنید،

ۀ سور 223 آیۀ زن، ضد آیاتِ از یکی. است پوچ و

است. در این آیه محمد از قول خدایش به زنان  ۀالبقر

توهین شدید نموده است. از یک طرف او زنان را 

کشتزار مؤمنان خوانده است و از طرف دیگر، او به 

مردان مؤمن حکم داده است که: در هرجا، هر زمان 

و به هر شکلی )از هر طریقی( که بخواهید می توانید 

 ۀیزش نمایید(. به آیبه کشتزارتان درآیید )با آنها آم

 :فرمایید توجه ذیل

سوره البقره، آیه 223: نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا 

ٔ   وَاتََّقُوا اللََّهَ   ٔ   وَقَدَِّمُوا لِأَْنفُسِکُمْ  ٔ   شِئْتُمْ  حَرْثَکُمْ أَنََّى

ٔ   وَبَشَِّرِ الْمُؤْمِِنینَ. ترجمه مهدی  وَاعْلَمُوا أَنََّکُمْ مُلَاقُوهُ 

فوالدوند: زنانِ شما کشتزار شما هستند. پس، از هر 

جا ]و هر گونه[ که خواهید به کشتزار خود ]در[ آیید 

و برای شخص خودتان ]در بهره مندی از آنها[ 

پیشدستی کنید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را 

دیدار خواهید کرد، و مؤمنان را ]به این دیدار[ مژده 

 ده.

سن قرایتی: زنان شما کشتزار شمایند، ترجمه مح

هرجا و هرگاه که بخواهید، به کشتزار خود درآیید 

)و با آنان آمیزش نمائید( و )در انجام کار نیک( برای 

بگیرید و از خدا پروا کنید و بدانید که او  یخود، پیش

 را مالقات خواهید کرد، و به مومنان بشارت ده.

این آیه مفسران قرآن ادعا می کنند که 

راجع به  .است گردیده نازل محمد بر مدینه در

 می چنین «اسالمی ٔ  دانشنامه» فوق ٔ  آیه نزول نٔ  شا

گویند: این آیه رد بر یهود  «شیخ طوسی": نویسد

است که معتقد بودند هر کس با زن خود در قبل و 

فرج او از پشت سر وطى بنماید، فرزندى که از او 

شود. احول )لوچ( خواهد گردید و خداوند متولد می

ها را تکذیب نمود. چنان که ابن عباس و عقیده آن

ایت نموده اند و اصحاب ما نیز آن را ذکر جابر رو

است که کسی ادعای پیامبری و هدایت بشر نماید، اما 

 زشت دیدگاهِ چنین بشری ٔ  نسبت به نصفِ نفوس جامعه

 .باشد داشته

چنین می « تفسیر نور»در « هانکته »محسن قرایتی در بخش 

در این آیه، زنان به مزرعه و کشتزاری تشبیه شده "نویسد: 

 ٩اند که بذر مرد را در درون خود پرورش داده و پس از 

ماه، گل فرزند را به بوستان بشری تقدیم می کنند. همچنان 

 ۀکه انسان، بدون کشت و مزرعه از بین می رود، جامع

)تفسیر نور،   "بشری نیز بدون وجود زن نابود می گردد.

 (3٥٠ ۀ، صفحpdf، فایل 2جزء 

چنین می « تفسیر نمونه»آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در 

در این آیه اشاره زیبایی به هدف نهایی آمیزش "نویسد: 

همسران شما محل بذرافشانی شما »فرماید: جنسی کرده می

  لَکُمْ( )نِساؤُکُمْ حَرْثٌ« هستند

« توانید با آنها آمیزش نماییدبنابراین هر زمان بخواهید می»

در اینجا زنان تشبیه به مزرعه  .)فَأْتُوا حَرْثَکُمْ َأنََّی شِئْتُْم(

 (2٠3، ص ١)تفسیر نمونه، جلد    ".اند، ...شده

برخالف دیدگاه محسن قرایتی و آیت اهلل مکارم شیرازی، 

د. کشتزار خوانده شدن زنان زنان کشتزار مردان نیستن

توسط محمد، توهین بزرگ به زنان است. زنان انسان اند، 

نه کشتزار. کشتزار مملوک، بی اراده و بی اختیار است، اما 

زنان مالکِ بدن شان اند. خود زنان باید تصمیم بگیرند که 

می خواهند با شوهران شان سکس )آمیزش( کنند یا نه. 

یرند که می خواهند باردار شوند خود زنان باید تصمیم بگ

یا نه. مردان حق ندارند که همسران شان را مجبور به سکس 

)آمیزش( و باردار شدن نمایند. اگر شوهران بخواهند 

خواستهای جنسی شان را بر زنان تحمیل نمایند، خواست و 

 علیه خشونت و زنان بر ستم شوهران، ٔٔ تصمیم یکجانبه

خدایش زنان را کشتزار  وقتی محمد از قول .است زنان

تعریف می کند، در واقع او زنان را مملوکِ مردان و بی 

اختیار تعریف می کند. این نگاه محمد به زن، نگاه مردان 

زن ستیز است. برای محمد و خدای موهومش زنان مانند 

کشتزار و مزرعه بوده که مردان باید با آنها سکس کنند و 

 آنها تا بدهند پاش انکشتزارش /مزرعه در را شان ۀنطف

 

حسن بصرى گوید: یهود معتقد بودند که  نموده اند.

جماع با زنان در حال ایستاده زشت است خداوند با نزول 

این آیه مباح بودن آن را آشکار فرمود به شرط این که 

  "در فرج زنان باشد.

 چه فوق ٔ  اکنون ببینیم که محمد از قول خدایش در آیه

 و آزادیخواه انسانهای و خردمندان نقد و است گفته

 چیست؟ آیه این به طلب برابری

 ٔ  مثابه به را زنان خدایش قول از محمد فوق ٔ  در آیه -١

زنانِ شما ": گوید می و نموده تعریف مردان کشتزار

کشتزار شما هستند، پس، از هر جا ]و هر گونه[ که 

 )فوالدوند( "خواهید به کشتزار خود ]در[ آیید...

زنان شما کشتزار شمایند، هرجا و هرگاه که بخواهید، "

  "به کشتزار خود درآیید )و با آنان آمیزش نمائید(...

 )محسن قرایتی(

می بینید که محمد از قولِ خدایش زنان را تشبیه به 

کشتزار نموده است. به عبارت دیگر، محمد زنان را در 

ا را محل بذرافشانی حد کشتزار مردان پایین آورده و آنه

مردان تعریف کرده است. معنی این سخن این است که 

مردان صاحب بذر بوده و زنان مانند کشتزار و زمین اند. 

هر زمان و در هر جا که مردان بخواهند می توانند با آنها 

آمیزش نمایند و بذرشان را در کشتزارشان بیفشانند. 

ه بذرشان مردان مالک زمین شان بوده و حق دارند ک

)نطفه( را در هر جا و هر زمان به زمین شان پاش بدهند. 

 و مردان شهودت ارضای ۀاز نگاه محمد زنان وسیل

 بزها مانند زنان محمد نگاه از. اند اوالد تولید ٔٔ کارخانه

بره ها، بزغاله ها و تولید  تولید برای که بوده گوسفندان و

 شیر نگهداری می شوند. 

دو طرف مهم نیست، بلکه برای  برای محمد لذت بردن

او لذت بردن مردان و بذر افشانی شان مهم بوده است. از 

نظر محمد بدن زنان متعلق به خودشان نیست، بلکه بدن 

. به همین خاطر محمد به ستشان متعلق به شوهران شان ا

پیروانش حکم داده است که: هر وقتی که بخواهید و در 

تان آمیزش نمایید و از  هرجا که بخواهید، با خانم های

بدشان لذت ببرید. این نگاه محمد به زنان، نگاه مردان 

هوسباز و شهوتباز بوده است. واقعاً چقدر نفرت انگیز 

 کشتزار خوانده شدن زنان در قرآن

  نوشتۀ صمیم آزاد 

١8ادامه در صفحه   

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 ...کشتزار خوانده شدن

 بین از بشر نسل تا بیاورند دنیا به اوالد و شوند باردار 

 مهم مردان جنسی خواست فقط محمد برای. نروند

 جنسی هردو طرف. تشبیه زنان به خواستِ نه بوده،

 مزرعه، توهینِ بزرگ به زنان است.

 پیروانش به خدایش قول از محمد فوق ۀدر آی -2

پس، از هر جا ] و هر گونه [ ": که است داده دستور

خواهید به کشتزار خود ]در[ آیید و برای شخص که 

خودتان ]در بهره مندی از آنها[ پیشدستی کنید و از 

خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد، 

 مهدی ۀ)ترجم "و مؤمنان را ]به این دیدار[ مژده ده.(

 (فوالدوند

می بینید که در این آیه محمد از قول خدا به مردان 

است که از هرجا، در هرجا و هر وقتی که حق داده 

خواستند می توانند به کشتزارشان در آیند و از 

وجودشان لذت ببرند. در این آیه اختیاردار مردان 

بوده و زنان بی اختیار و بی اراده اند. در این آیه، زنان 

 مردان جنسی نیاز رفع و کامجویی هوسرانی، ٔٔ وسیله

 نفسانی خواستهای تابع و مملوک زنان آیه این در. اند

. در ندتوهین شده ا بار دو زنان آیه این در. اند مردان

. سپس ندمردان تشبیه شده ا ابتدای آیه زنان به کشتزار

گفته می شود که مردان حق دارند که هر وقت، هرجا 

و از هر طریقی که خواسته باشند، وارد کشتزارشان 

شوند. در این آیه خواست و میل زنان در روابط 

زناشوئی اصال مطرح نیست. مردان هر وقت، در هرجا 

می توانند از خانم های بخواهند و به هر نحوی که 

 شان لذت جویی بکنند.

)فرج و  نظر من شوهران حق ندارند که از هرجابه 

مقعد(، در هرجا و هر وقتی که خواستند، با زنان شان 

آمیزش نمایند. زنان مالک بدن شان بوده و حق دارند 

که خودشان تصمیم بگیرند که با شوهران شان 

آمیزش می کنند یا نه. باید خودشان تصمیم گیرنده 

کجا می خواهند  باشند که چه وقت، به چه شکل و در

 محمد فوق، ٔٔ با پارتنر خود آمیزش نمایند. اما در آیه

 و داده را زنان بر تجاوز حکمِ رسماً خدایش قول از

 و فرج) هرجا از توانند می مردان که است گفته

 بخواهند که زمان هر و هرجا در شکل، هر به ،(مقعد

قعی که خود زنان مو تا. بکنند سکس شان همسران با

به آمیزش با شوهران شان نگیرند، آمیزش تصمیم 

کردن شوهران با زنانشان، تجاوز شوهران بر زنان 

محسوب می شود. باید تجاوز بر زنان جرم محسوب 

در دفاع از حق زنده گی پناهجویان و 
 کارگران مهاجر افغانستان به پا خیزیم

 

پرسی و کنترول اسناد پناهجویان داده شد و ورود آنها به 

 ممنوع اعالم گردید.اماکن عمومی رسماً 

سکوت شرم آور نهادهای بین المللی در قبال جنایاتی از 

این قبیل ریشه در منافع مشترک آنها دارد. تحمیل 

تروریست های طالب با باور هایی که مشروعیت شان را از 

عصر حجر می گیرند، بر مردم افغانستان با اشتراک مساعی 

برای تأمین منافع  آمریکا و متحدین ناتو نمونه یی از تالش

مشترک نظام حاکم است. اما، ما خاموش نمی مانیم. ما 

دانیم که تکه تکه کردن انسانها به دالیل احمقانۀ تعلق می

نژادی، تعلق جغرافیایی بخشی از توطئۀ این نظام است. 

توانند انسانهایی را که توطئه یی که با به کار بردن آن می

هم قرار داده و حاکمیت سرنوشت مشترک دارند در برابر 

 ننگین خود شان را استمرار بخشند. 

ما با زدودن ارزش هایی که از تعلقات ملی، زبانی، 

توانیم بر نمایند، میجغرافیایی مشروعیت کسب می

جنایاتی از این نوع که در ایران منجر به قتل پناهجویان 

کارگر و کولبران شده و در آمریکا گلوی جورج فلوید را 

فشارد، پایان دهیم. ما قادر به انجام این حظۀ مرگ میتا ل

 کار هستیم چون نیروی بالقوۀ انجام را داریم. 

ریزی و پایه کنیم که در اولین گام اقدام به پیپیشنهاد می

گذاری نهادی نماییم که فرا ملیتی و فرا تشکیالتی بوده  و 

بتواند از حقوق و حرمت کارگران و پناهجویان دفاع و 

نایاتی از این قبیل را افشا نموده و با استفاده از امکانات ج

قانونی و محاکم بین المللی عامالن آن جنایات را به 

 جهانیان معرفی نموده و به محکمه بکشاند.

 

 مرگ برجمهوری جنایت کار اسالمی ایران!

جمهوری اسالمی و دولت ارتجاعی افغانستان هر دو 

 ران اند!حقوقی کارگعامل محرومیت و بی

جمهوری اسالمی مجری و عامل اصلی دامن زدن به 

تبعیض و راسیسم علیۀ کارگران و مهاجران 

 افغانستانی است!

 زنده باد همبسته گی کارگران!

 
  

 

شده و متجاوز محاکمه و مجازات شود. این حکم محمد 

و خدای موهومش کامال زن ستیزانه، ظالمانه و توهینِ 

ه بدون بزرگ به زنان است. مردان حق ندارند ک

هرجا ، هر وقت در ایشانبا  انخواست، میل و تصمیم زن

 از هرجا و به هر طریقی که بخواهند آمیزش نمایند. ، 

بازگذاشتن دستِ مردان که از هرجا، به هر شکل، در 

هرجا و هر وقتی که خواستند، می توانند به کشتزارشان 

 ین اسالم را نشان مید ٔٔ درآیند، عمق بینشِ زن ستیزانه

دهد. به نظر من، زن و مرد برابر اند. هردو باید آزادانه، 

آگاهانه، بامیل، اراده و اختیارشان تصمیم به ازدواج 

بگیرند و هردو طرف حق دارند که مشترکاً راجع به 

آمیزش، همبستر شدن، عشق ورزیدن و بچه دار شدن 

بدون زور و جبر تصمیم بگیرند. هیچ شوهری حق ندارد 

جاوز نماید. هیچ شوهری حق ندارد که که بر همسرش ت

از هرجا، در هرجا و هر وقتی که خواسته باشد، زنش را 

مجبور به آمیزش نماید. هیچ شوهری حق ندارد که زنش 

را مانند کشتزارش فکر و تعریف نماید. آمیزش زن و 

شوهر باید داوطلبانه و اختیاری باشد، نه جبری. در 

زور آمیزش نماید، صورتی که شوهری با خانم اش به 

باید مورد پیگرد قرار بگیرد و متجاوز محاکمه و مجازات 

 شود. 

جوامعی که قوانین مترقی دارند، دادگاه ها تجاوزِ در

شوهران بر زنان را با جدیت پیگیری می کنند و قاضیان 

حق دارند که متجاوزان را مجازات نمایند. اما دین 

 ت.اسالم، دین خشونت و تجاوز بر زنان اس

 

 

 

 

 گی و...هنگاهی به زند

رفیق شریفی در طول عمر و فعالیت پُر ثمر خود، با 

های مختلفِ چپی همکاری داشت و ها و سازمانگروه

کرد که فعاالن جنبش کارگری و طبقۀ کارگر تالش می

گی، سکتاریسم، محفل گرایی و جزیره ه را از پراکند

این هدف ، برهاند و تا آخرین روزهای عمرش ها شدن

های کرد و در این راستا فعال بود و دیدگاهرا دنبال می

 کرد. می خود را مطرح

یاد رفیق شریفی گرامی، راه و 

 آرمانش پر رهرو باد !

  

 



 

 

 

  

58       

طراح وبنیان گذارنظریۀ فیثاغورس  : 4 – 1 

 افالطون«مُثُل » 

 2فثا غورس با پیش کشیدن این استدالل که معادلۀ )

( در برگیرندۀ حقیقت فلسفی یی  ٤مساوی  2جمع 

تفکر هست که ازطریق مشاهده نه بلکه ازطریق 

محض به دست می آید و نوعی دانش دقیق است که 

با هیچ چیزمشاهده پذیری متناظر نبوده ومصداقیت 

اصل تحلیلی بودن ریاضی را نشان می دهد؛ به این 

نتیجه رسید که می توا ن باتفکر محض به حقائقی 

قطعی و خرد پذ یر دست یافت . واین طرز اندیشه 

ید. و ازآنجا که به نام« خرد گرایی فلسفی » ورزی را 

باوروی حقائق ریاضی متکی برتفکرمحض بوده و 

نسبت به حقائقی که از راه مشاهده و آزمایش به دست 

می آید قطعی ترهست ، و درعین حال چون ریاضیات 

عبارت است ازآگاهی ودانستن چیزهایی تصوری و 

ذهنی که تنها در اندیشۀ ما بوده و درجهان خارج 

پذیرفت که جهان کامال فراحسی یی نیستند، لذا باید 

و یا « مثالی » نیز وجود دارد که دربرگیرندۀ چیزهای 

آلوده گی ها  تلوس و فارغ از بوده و «نمونه یی » 

وکاستی های جهان مادی می باشد. و یگانه راه 

آشنایی با آن همانا تفکرمحض بوده می تواند وبس ، 

کامالً  ومعرفت وشناختی که ازاین راه حاصل می آید

 یقینی وخرد پذیراست.

چنان که می دانیم بعدها افالطون این نظریۀ  و

فیثاغورس را به عاریت گرفت و آنرا پایه واساس 

افکارواندیشه های فلسفی خویش قرارداد. که 

درهنگام بررسی اندیشه های افالطون پیرامون آن به 

 گونه یی گسترده تر سخن خواهیم گفت. 

نی هست که همین نظرات همچنان قابل یاد دها

 مؤیدین و فیثاغورس وافالطون و افلوطین و سائر

شالودۀ فکری به اصطالح فالسفۀ  شارحان افالطون

اسالمی رانیزتشکیل می دهد که بعدها درموردش 

 صحبت هایی خواهیم داشت.

 فیثاغورسخدا دراندیشۀ  : 5 – 1

خدا بیشتر در پیوند باشد، زنده گانی اش ارجمند تر 

وپرارزش می شود و همین جاست که زنده گی انسان به 

در این  غایت وهدف معنوی وروحانی اش نائل می آید.

آن  "خدا  "شد که منظور فیثاغورس از  جا باید یاد آور

ادیان  خدای واحد و شسته وروفته و پاک و منزهی که در

إبراهیمی در نظرگرفته می شود نه ، بلکه از تبار همان 

 خدایان اولمپ نشین یونان باستان می باشد.

می «  فالسفۀ پیش از سقراط» جی . بارنس مؤلف کتاب 

ترین تأثیری که ارتباط با به نظر فیثاغورس، مهم» نویسد : 

گی گی انسان دارد، این است که به زندهزنده خدا در

دهد. وقتی فردی با خدا ارتباط فردی و اجتماعیِ او نظم می

کند که چه باید فهمد و علم پیدا میکند، میبرقرار می

گی انجام دهد و چه نباید انجام دهد. او قایل است که زنده

اجتماعی انسان که همان قوانین و حقوق اجتماعی است، 

یابد. به این معنا که انسان ها در سایۀ پیوند با خدا معنا میتن

نیست، بلکه نیازمند به منبعی است تا این « گذارخود قانون»

از آن سرچشمه بگیرد واین منبع همانا خدا  نظم و ترتیب

 (  2) باشد. می

از آنچه گفته آمد می توان به این نتیجه رسید که به باور 

است که پیوند آدمی را با خدا ممکن تنها فلسفه  فیثاغورس

گونه چهدر منظومۀ فکری او که دید حال باید .  سازدمی

توان از فلسفه به خدا رسید. برای فهمیدن این امر، باید می

دردید گاه « رستگاری  »یا « نجات»به بررسی مسالۀ 

 .پرداختفیثاغورس 

 : رهایی ورستگاری در دیدگاه فیثاغورس 6 – 1

یا رستگاری فرض را مسالۀ رهایی  در بررسیفیثاغورس 

 گوار ونادر دنیا  گی کردنکه زندهبراین می گیرد 

تواند در این جهان که هیچ کس نمیاست و این ناخوشایند

نظریۀ  رب تکیهو خوبی داشته باشد. او با  دلخواهگی  زنده

که آنرا از سرزمین  «برگشت های پیاپی به دنیا»یا « تناسخ»

عجائب و غرائب هندوستان به مثابۀ ره آورد سفر بیست 

 به این باور برای یونانیان به ارمغان آورده بود سالۀ خویش

درکالبد سایر انواع  ا بوده واست که روح فناناپذیر و نامیر

 موجود زنده ییهر  دید وی . لذا ازکندجانداران حلول می

 

فیثاغورس درپهلوی این که کاشف وپایه گذار دانش 

و پدرعلوم و تمدن اروپا به شمار می آید ،  ریاضیات

یک متصَوِّفِ مُرتاض ویک قِدِّیس صاحبِ شریعت 

وآیینی ویژه نیز بود که آثار ونشانه ها ورگه های دانش 

و تفکروابداعات وی نه تنها درفالسفه و اندشمندان نسل 

بعد ازخودش مانند سقراط و افالطون وارسطو بلکه 

آن زمان تا کنون بیشتر از تاهمین امروزکه جهان از 

دوهزارو پنجصد سال را از سرگذرانده است دربسیاری 

 از عرصه های علم ودانش بشر آشکارا دیده می شود.

آن ابر انسان اندیشمند ازچنان هوش و نبوغ حیرت 

انگیزی برخورداربود که درهمان دوران حیاتش یونانیان 

خدای نوروروشنایی ونیزخدای  وی را پسر آپولون

موسیقی وهنرو یکی از مهمترین خدایان یونان برشمرده 

وچنان که قبالً  و معجزات فراوانی را به وی نسبت دادند.

برای خود یک شخصیت نیزیادآورشدیم خودش هم 

انسان ها » نیمه خدایی قائل بود و گویا گفته است : 

  .«هستند وخدایان ، و موجوداتی مانند فیثا غورس 

 عرفان فیثا غورس با آن که از مصر ۀ ویل دورانتتبه گف

نزدیک الهام گرفت، به راه مستقلی افتاد ... او  خاور و

نفس را شامل سه جرء می داند، عاطفه شهود وعقل. می 

 مراکزشهود وعقل در گو ید قلب مرکزعاطفه است ، و

صفات مشترک انسان وحیوان  شهود از مغز. عاطفه و

امری جاودان  د واست، ولی عقل اختصاص به انسان دار

که نفس انسان پس از مرگ  گویداست. فیثاغورس می

 در به زمین باز می گردد و برزخ پاک می شود و او، در

این جریان نامتناهی  جسمی جدید حلول می کند، و

یک زنده گی کامال  با تناسخ قطع نمی شود ، مگر

 پرهیزکارانه .

سفۀ ویل دورانت می افزاید چنان که می بینیم در فل

اخالق فیثاغورس، روح بدبینی هندی با روح روشن بینی 

 وخوش بینی افالطون آمیخته است.هدف زنده گی در

آیین فیثاغورس ، این است که انسان ، به نیروی فضیلت 

ابدان خالصی یابد.فضیلت هماهنگی روح  ، ازحلول در

 ( ١خدا.)  با درون خود و است در

فیثاغورس هدف نهایی پس می توان گفت که به باور 

02ادامه در صفحه زنده گی انسان پیوند یافتن باخداست و هرچه آدمی با   

 آراء و نظرات فالسفه و دانشمندان در بارۀ دین

 پنجمبخش 

  رحمانی پیکارجو
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 آراء و نظرات فالسفه

پس از طی کردن دوران معینی  ه می میرد روحشک 

کند و دوباره گی میها زندهسالمده آدوباره به دنیا 

شود. تکرار می و بارها میرد و این عمل بارهامی

بنابراین هیچ چیز به طور مطلق جدید نیست؛ تمامی 

. جانداران را باید خویشاوند یکدیگر به شمار آورد 

آمدهای مالل  این رفت و فیثاغورس برای رهایی از

 و رهایی وگردد، می رهاییه دنبال راه آور روح ب

به این معناست که ما تجسد مکرر  اواز دید  رستگاری

به معنای اتصال ، ن ماو برنگشت نمرد زیراپیدا نکنیم؛ 

. بنابراین حریم نعمت اوست باقی ماندن در وخدا  ما با

د. در اتصال به خدا مساوی است با عدم تجسد مجد

پرتو همین اعتقادات است که فیثاغورسیان یک رشته 

پرهیزهای دقیق از کشتن و خوردن گوشت حیوانات 

هایی را جهت تزکیۀ روح برقرار چنین ممنوعیتو هم

 اند. کرده

گر شیوۀ خوبی بیانتواند بهچند مثال مختصر زیر می

از خوردن حبوبات »یان باشد: ستفکر مذهبی فیثاغور

یی نید، به خروس سفید دست نزنید، در آینهاجتناب ک

که کنار چراغی باشد، نگاه نکنید، آتش را با میلۀ 

هم نزنید، موقعی که ظرفی را از روی آتش آهنی به

دارید، باید اثر و جای آن را روی خاکستر محو برمی

هم کنید، هنگام برخاستن از بستر، رواندازها را به

صاف کنید، پرستو نباید در تان را  بپیچید و جای بدن

سقف خانۀ شما آشیانه کند، اجازه ندهید که شادمانی 

 (3) .«…زایدالوصف و مهارنشدنی بر شما غلبه کند و

فیثاغورس با این بیان، تزکیۀ نفس را امری واجب 

اش به جهان در دانست تا انسان در رجعت دوبارهمی

عالم نباتی و حیوانی رسوخ نکند و بلکه الیق 

گویند که وی درست به نشینی با خدا باشد. میهم

همین دلیل، برای حیوانات و گیاهان هم موعظه 

 ( ٤ کرد. )نمود و برای آنان دعا میمی

نظریه پردازی  شد که آموزه ها و باید یاد آور در اخیر

نشانه های  پهلوی آن که اثرها و غورس درهای فیثا

گوناگون دانش مفید و به درد بخوری درعرصه های 

تا به امروز  ریاضیات فن آوری و به ویژه هندسه و و

  دین خود به جا مانده است در عرصۀ الهیات و از

دشواری ها و سردرگمی های ژرف  گرایجاد باوریها،

 

و گسترده یی نیز شده است که ذهن بشر را تا همین اآلن 

به خود مشغول و سرگردان داشته است و ما عندالموقع 

 اشاراتی خواهیم داشت.به آن 

---------------- 

 ( 6 – ١( و )  ٥ – ١پینوشت های مربوط به ) 

 –نوشتۀ ویل دورانت  –تاریخ تمدن یونان باستان  – ١

 – 23٠ص )  –جلد دوم  -دیگران  ترجمۀ أحمد آرام و

23١  ) 

، لندن، ١جی. بارنس، فالسفۀ پیش از سقراط، ج   - 2

 ( ١٠3 – ١٠2ص ) – ١٩7٩انتشارات راتلج، 

 –ئودور گمپرتس  دکترت –متفکران یونانی  – 3

تهران  –جلد یکم  –ترجمۀ محمد حسن لطفی تبریزی 

 ( ١2٠)ص  – ١377 –انتشارات حکمت  –

جلد یکم  –مصطفی ملکیان  –تاریخ فلسفۀ غرب  – ٤

ص )  – ١37٥ –دانشگاه  پژوهشکدۀ حوزه و –قم  –

7٩ ) 

 

 

 

 

 

انی بوده و تالش خواهد افغانستانی و ایر

و  دلی، هماتحاد کرد تا زمینۀ

گی با کارگران و مهاجران افغان هبستمه

ن و به ویژه فعاال ،در میان طبقۀ کارگر

از  فراهم آورد تا را در ایران ،کارگری

این طریق سد دفاعی محکمی در برابر 

سیاست تعرض و توحش حکومت 

ه کل طبقۀ کارگر جمهوری اسالمی علی

ایجاد  آن میان کارگران افغانستانی و از

 ؛گردد

 گیری عمومی این نهاد که در جهت

جغرافیای مختلف فعالیت اش را 

باید باشد دهد، این است و سازمان می

گی هستبهم ،اتحادکه زمینه و بستر الزم 

یابی کارگران و مهاجران و سازمان

یی های شان در هم طبقهبا افغانستانی را 

های دیگر مساعد سازد ایران و کشور 

تا طبقۀ کارگر به عنوان یک طبقۀ 

اجتماعی هم منفعت سوای تفکیک و 

تمایزات اتنیکی و ملی شان بتوانند در 

مصاف با بورژوازی و دولت های 

علیه ستم و استثمار داری سرمایه

 وارد عمل شوند؛ سرمایهصاحبان 

 این نهاد وظیفۀ خودمی داند که از 

های کارگر ادهخانوو حقوق کودکان 

 و مهاجر افغان که شوربختانه اکثر

در از سنین پایین  هاکودکان آن

بازارهای کار ایران به برده گی مزدی 

واقع و استثمار  اشتغال دارند، مورد آزار

و از شرایط رشد طبیعی و  ،شوندمی

گردند، آموزش و تفریح محروم می

و توجه نهادهای جهانی دفاع نماید؛ 

کودکان را به وضعیت مدافع حقوق 

ها جلب نموده و اقدامات انگیز آناسف

گی، ه الزم برای بهبود وضعیت زند

ها را آموزشی و بهداشتی و... آن

 .سازمان دهد

 

 جمعی از فعاالن کارگری
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 نهادفراخوان برای ایجاد 

 های نهاد های جهانی از جمله سیاست

مباالتی سازمان ملل و مماشات و بی

ها در قبال سرنوشت وخیم و آن

را وار کارگران و مهاجران افغان برده

چنین و همنقد و بررسی نموده 

سودجویانۀ حکومت  هایسیاست

با و زدوبند کاری افغانستان در هم

علیه ایران حکومت جمهوری اسالمی 

آن کارگران و مهاجران افغان در 

بدل م شرا افشا و به ضد خود کشور

 نماید؛می 

  در قبال جنایات لجام گسیختۀ

جمهوری اسالمی نسبت به کارگران 

در مجامع و دادگاه های جهانی 

دادخواهی نموده و خواهان محکومیت 

و به کیفر رسیدن عامالن و مجریان این 

جنایات از جمله جنایات اخیر می 

 شود؛ 

  این نهاد که متشکل از فعاالن

کارگری، چپ و سوسیالیست 
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تر به داری براى فشار بیشى در دست سرمایهیکه حربهبل

موقعیت کار و سطح معیشت طبقۀ کارگر هم بوده است. 

در  -ها را فقر و اضطرار کارگران و مهاجران افغان که آن

داری هار و وحشی حکومت شرایط حاکمیت سرمایه

طبقاتی گی هبستمجمهوری اسالمی و فقدان وجود ه

فرسا کارهاى سخت و طاقت مجبور به پذیرش -کارگران

مزدهای نازل نموده است، به نوبۀ خود هم به با دست

مزد و تنزل معیشت طبقۀ کارگر منجر گشته، دست کاهش

و نفاق در صفوف کارگران دامن زده و  انفکاکو هم به 

 گى و مبارزۀ متحد طبقۀ کارگر علیههمانعی بر سر راه همبست

داری ایجاد کرده است. کم نیستند ستم و استثمار سرمایه

 ناسیونالیستی و -کارگرانی، که تحت تاثیر تبلیغات بورژوا

هم به چشم تحقیر و دشمنی به  ایدئولوژی طبقۀ حاکم

نگرند و به جای دفاع از حقوق انسانی خود مییی های طبقه

را تحمیل شده برآنان گی هها، موقعیت فرودست و بردآن

 باشان را و سرکوب و تحقیر و اخراجبه نظاره نشسته 

. این سیکل بسته، این نمایندمی بدرقهسکوتی تاییدآمیز 

و مهاجران  کارگرانشوربختی غیر قابل تصور، سرنوشت 

 حالکند؛ سرنوشتی که، در افغان در ایران را آشکار مى

ها فرجام آشکار آن کشتارهای فجیع وبا  تا رودحاضر، می

 یابد.

حرمتی برای پایان دادن به این بربریت ها وقساوت ها و بی

ها در برابر کارگران و مهاجران افغانستانی درایران 

و کارزار گسترده و وکشورهای دیگر بایدمتحد شد 

-ض و توحش حکومت سرمایهعلیه تعرَّبه ویژه عظیمی را 

و به نهادی سرو  داری جمهوری اسالمی به راه انداخت

اد که آن نهاد بتواند به طور مستمر، سراسری و مؤثر سامان د

های کارگران را در مجامع حقوق، مطالبات و خواست

 گی نماید. المللی مطرح و نمایندهکارگری و نهادهای بین

در این مدت در بیشتر کشورهای جهان و شهرهای 

افغانستان تجمعات اعتراضی در اعتراض به جنایات اخیر 

می ایران بر پا شد که حرکت به جا و رژیم جمهوری اسال

های چیزی که در بخش اعظم این حرکتما معقولی بود. ا

رسید نوعی از تخاصم و تقابل اعتراضی برجسته به نظر می

ناسیونالیستی بود که به هیچ صورت به نفع طبقۀ کارگر و 

گی طبقاتی آن نبوده و نیست؛ ما تقویت موضع و همبسته

های چپ و سوسیالیست و همۀ انسان همۀ فعاالن کارگری،

خوانیم تا در این انسان دوست و آزادی خواه را فرا می

دفاع سهم ارزنده و فعال داشته باشند تا باشد که نهاد کارزار 

مان، ی هاییو بی قید و شرط هم طبقه هیاز حقوق بدی

 فراخوان برای ایجاد نهاد

همراه با سران دولت پوشالی منکر شده و در شهر یزد 

آن را به بررسی هیأت دوجانبه حواله افغانستان نتایج 

 کرده است. 

اشرف  دولتاز جمله  ،رژیم های حاکم بر افعانستان

ها نیز در این فجایع عبداهلل و حامیان جهانی آن -غنی

ها آن شریک جرم جمهوری اسالمی اند.و جنایات 

برای کارگران و  را ییچنان شرایط وخیم اقتصاد

ایجاد کرده اند که برای فرودست و محروم مردم 

دست آوردن ه جز مهاجرت برای ب ییبسیاری چاره 

باقی نمانده است. افزایش فاصلۀ  ینانۀ کار و لقم

ها را طبقاتی و گسترش بیکاری در بین کارگران آن

ناچار به پذیرش ریسک مهاجرت به ایران و دیگر 

عبداهلل -داری غنیکشورها کرده است. رژیم سرمایه

یروی کار به دیگر کشورها، در واقع با صدور ن

می فرستد و بدین  قتلگاهکارگران افغانستان را به 

و ت امسؤول و شریک این جناینیز آنها  لحاظ

 می باشند.ها قساوت

ایران، چون  در داریهسرمایصاحبان سرمایه و رژیم 

های اقتصادی و همیشه، تالش دارد بار تمامی بحران

قۀ کارگر ایران بگذارد و سیاسی جاری را بر دوش طب

های اقتصادی فزاینده هزینۀ سنگین بحران و نیز تحریم

را از سفرۀ خالی طبقۀ کارگر بپردازد. دراین میان، 

ترین و تحت که ضعیف -کارگران و مهاجران افغان 

با  -ترین بخش طبقۀ کارگر در ایران هستندستم

-تری مورد تعرَّض و توحش قرار میسبُعیت بیش

د. افزون بر این، حکومت جمهوری اسالمی بار گیرن

گزاف نفوذ در افغانستان، و رقابت سیاسی با دیگر 

بسط و گسترش  داری به منظورهای سرمایهحکومت

منطقه را بر گُردۀ ضعیف  نفوذ در سایر کشورهای

ها به دهد و از آنکارگران و مهاجران افغان قرار می

مال زور، کنترل و اهرم فشار و ابزاری برای اع ۀمثاب

خود در پولتیک -و جیوبرد مقاصد سیاسی پیش

مناسبات دیپلماتیک و سیاسی با حکومت دست 

های نشاندۀ افغانستان، و در رقابت با سایر حکومت

 کند. داری در منطقه، استفاده میسرمایه

ن افغان ادهه حضور کارگران و مهاجر چهاربیش از 

داری شده، قتصاد سرمایهدر ایران، نه تنها باعث رونق ا

 . ما عمیقاًگذاشته شودکارگران و مهاجران افغان، بنیان 

یم، که جز با حمایت صمیمی و تا به آخر بر این اعتقاد

توان امیدوار بود از این بخش طبقۀ کارگر در ایران، نمی

که اتحاد طبقۀ کارگر تامین و مبارزۀ آن علیه ستم و 

داری به دستاوردهای قابل توجه و استثمار سرمایه

ناپذیر منجر گردد. کارگران و فرودستان برگشت

ر پیش دارند و جز با ی دیروزهایی سخت و پُرمخاطره

توانند در برابر تعرض و گی طبقاتی نمیهستمباتحاد و ه

 داری بایستند. توحش فزایندۀ سرمایه

های زیرین را دردستور فعالیت کارزار نهاد و این

 :کارخویش قرارمی دهد

 اسناد و  ،آوری اطالعاتاز طریق جمع

 ،های ضد انسانیمدارک سیاست

تعرض و توحش در قبال کارگران و 

را در سطح جهانی ستانی مهاجران افغان

های کارگری سازماناز افشا نموده و 

-خواه و انسانعمومی آزادی و افکار

طلبد تا در دفاع از حق و میدوست 

حرمت این کارگران و مهاجران، 

و بازپرس  تحت فشاررا جوانب ذیربط 

 قرار دهند؛
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گی در دفاع از حرمت و فراخوان برای ایجاد نهاد همبسته

 حقوق کارگران و مهاجران افغان

 

Workers of the world unite! 

و بیمه  رفاهی امکاناتاز حداقل و در کنار این که  داشتند

رفتار و  حرمتیمورد بی و بهداشت محروم بودند

 آمیز کارفرمایان و نظام حاکم قرار داشتند.تبعیض

کشورهای ها به امواج گسترده و میلیونی مهاجرت افغان

 آن هجومدر پی پس از کودتای ثور و منطقه و فرامنطقه 

غلبه و سلطه یافتن احزاب و ارتش شوروی به افغانستان، 

های مسلح اسالمی بر جنبش مقاومت مردم علیۀ جریان 

امپریالیستی های آشکار قدرت و دخالترژیم کودتا 

 یی افزایش یافت.طور فزایندهکشور به امور این در دیگر 

سال تحت  بیشتر از چهلطی  چندین میلیون مهاجر افغان

بربریت جنگ و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، 

فقر و فالکت فزاینده و  نیروهای درگیر از یک سو و

کاشانه و ترک  از سوی دیگر ناگزیر ازکشتار و ناامنی 

 زده اند.مهاجرت  دیار شان گردیده و دست به

و  ترین تعداد کارگرانپس از پاکستان بیش که ایراندر 

سالیان سال  ن افغان را در خود جای داده استامهاجر

است که بخش وسیعی از این کارگران و خانواده هایشان 

پروسۀ انباشت سرمایه در این سهم انکارناپذیری در که 

حقوقی مطلق به است، به سیاق گذشته در بی داشتهکشور 

سر برده، وحشیانه استثمار شده و مورد انواع تحقیر و 

آمیز و ضدانسانی قرار گرفته است. ای تبعیضرفتاره

آحاد طبقۀ کارگر در ایران که این است که مسلم واقعیت 

نیز در فقر مطلق و شوند و ایرانی شمرده می "خودی"

زیر بار برده و در کنار آن شرایط معیشتی دشواری به سر 

های سیاسی حکومت فشارهای اقتصادی و سرکوب

، جانشان به لب رسیده استی داری جمهوری اسالمسرمایه

ترین و که همواره شاق ستانافغانمتولد کارگران بر اما 

انجام  مزدهادست ترینپایینبا را کارها طاقت فرساترین 

کشی و به طور مضاعفی مورد استثمار و بهرهو  دهندمی

می گیرند؛آشکاراآپارتاید سیاسی و اجتماعی روا ستم قرار 

هایی از این اپارتاید رسمیت یافته را شود. نمونه داشته می

بهداشت  در شکل نداشتن حق سفر، محرومیت از تحصیل،

توان مشاهده کرد. اما و... می های اجتماعیو درمان و بیمه

ت حکومت اتوحش و جنایها گوشۀ کوچکی از این نمونه

در قبال جمعیت چند میلیونی کارگران و اسالمی سرمایه 

چنانکه امسال در روز جهانی  ان است.مهاجران افغان در ایر

 بیش از پنجاه نفر از کارگران افغانستانی که برایکارگر 

 ۀراهی ایران بودند، در منطقخویش کار  فروش نیروی

الفقار توسط عوامل جمهوری اسالمی ومرزی درۀ ذ

بیش از  و رفتار غیرانسانیشکنجه پس از تحقیر، دستگیر و 

 رود انداخته شدند کهۀ هریبیست نفر از آنها به رودخان

اجساد برخی از ایشان تا هنوز به آنها کشته و  تعدادی از

جنایت جمهوری اسالمی طبق معمول  دست نیامده است.

 چه در این مورد و چه در به آتش خود را و انسان ستیزی 

 کشیده شدن و زنده زنده سوختن کارگران مهاجر افغان 
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 نسبت به لجام گسیخته و قساوتاستثمار  ،ستم 

پاکستان،  در ایران، ستانین افغاناکارگران و مهاجر

تاریخ قدمت به تاریخی  ترکیه و کشورهای دیگر

داری در این سرمایهمناسبات  فربه شدنرشد و 

رژیم  ۀ پنجاه خورشیدیدهدر دارد.  کشورها

بعد از آن تا پهلوی و در هیأت سلطنت داری سرمایه

، شرایط کار یهسرما جمهوری اسالمیهمین امروز 

از را برای این بخش سختی گی هزندفرسا و  طاقت

 ۀاز طبقی جدایی ناپذیر طبقۀ کارگر که بخش 

 . باشد، تحمیل نموده استمیکارگر ایران 

دولت بورژوایی افغانستان به رهبری محمد داوود به 

دلیل ضعف و بحران اقتصادی قادر به جذب نیروی 

می از ارتش ذخیرۀ کار و تأمین معیشت نیروی عظی

کار نبود و بر همین اساس، همانند امروز، زمینۀ 

مهاجرت گستردۀ نیروی کار را در تبانی با دولت 

کارگران فصلی مهاجرت وقت ایران مساعد ساخت؛ 

حکومت پهلوی و در  دورۀ دربه ایران ستان افغاناز 

زمان با گسترش پی اعمال اصالحات ارضی و هم

ایران آغاز گردید. هزاران کارگر داری در سرمایه

های اول دهۀ زمان با رونق اقتصادی سالافغان، هم

به نیروی کار ارزان، صاحبان سرمایه ، و نیاز پنجاه

بازار  واردانباشت سرمایه و کسب سودهای کالن 

کارگران نیز  هاسالآن ایران شدند. در  کار

-ترین دستبا نازلشرایط ترین سخت در ستانیافغان

کارها اشتغال ترین ترین و شاقبه سنگینمزدها 


