
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ۲0۲١  می، ١400  ثور                                                                                                                                             63 شمارۀ

گی همبستهروز جهانی  یاول ماه م ۀستاندر آ

اشکال و داری همچنان در سرمایهکارگر،  ۀطبق

گرفته جنگ، ابعاد گوناگون از بشریت قربانی 

تحمیل  هارا بر آن شمار دیگریفقر و مصائب بی

ترین های طبقاتی به عریانشکاف  نموده است.

بیش از پیش در حال  وسعت یافته وشکل، 

در بخش  نظام کاپیتالیستی گسترش است.

وسیعی از کشورهای جهان فقر و محنت 

(؛ 7)صفحه   بازی رفتن و ماندن( 6)صفحه  یی برای تأمین...سیلهفیدرالیسم و( 4)صفحه  آگاهی طبقاتیدر این شماره: 

 دهند و ...مجرمان را بر سریر قدرت سوق می ؛(١0)صفحه تواند...رهایی زن از ستم جنسیتی و اشکال ستم اجتماعی نمی

نگاه گذرا (؛ ١4)صفحه  الم پناهی چپ...اس(؛ ١3)صفحه   ...های سوسیالیسم کارگری با چپوجه تمایز و تفاوت (؛١۲)صفحه 

 (۲0در تقبیح و نکوهش قتل فجیع... )صفحه ؛ اعالمیه (١7)صفحه مارچ 8اعالمیه  (١9 )صفحه معاصر افغانستانبه ادبیات 

 به پیشواز اول می روز جهانی کارگران

 و موقعیت طبقۀ کارگر« صلح»بیراهۀ 

 

 

-COVID) اپیدمی کرونا در کنار مصائب دیگر، 

آفریند و حیات بشریت ( ، همچنان فاجعه می19

ها انسان را که کند، تا این دم میلیونرا تهدید می

ت جوامع دست و فرودساکثر شان از طبقات تُهی

فاجعۀ اند به کام مرگ و نیستی فرستاده است. 

دهشتناکی بر سالمت و معیشت اثرات کرونا که 

د که شکل آشکاری نشان داداشته به ها انسان

ی هیچ گونه داربورژوازی و دولت های سرمایه

ها قایل نبوده و نیستند. با ارزشی برای جان انسان

وجود امکانات عظیم مالی، علمی و تکنولوژیک 

ترین کشورها، در پیشرفتهبیماران و مبتالیان حتی 

امکانات درمانی الزم و ضروری را در اختیار 

 یی در جهان حادثهکرونا بیش از هر پاندمی . ندارند

 

 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

هولناکی را بر اکثریت عظیمی از بشریت تحمیل 

ها انسان کارگر و فرودست گی میلیوننموده و زنده

را به ورطۀ تباهی کشانیده است؛ این در حالی است 

قِبَل استثمار از که بورژوازی و صاحبان سرمایه 

کشیدن طبقۀ کارگر و اقشار  وحشیانه و به نیستی

فرودست و محروم به سودهای نجومی و غیر قابل 

 تصوری دست یافته اند. 

  



 

 

 

 

  

63       

و « صلح»بیراهۀ 

 موقعیت طبقۀ کارگر

امروز، تناقضات عمیق نظام کاپیتالیستی و 

با را در ضدیت ناپذیر آن حرص و آز سیری

سعادت، رفاه و سالمت و مصونیت بشر نشان 

بیشتر از بازار و کسب  رقابت برای سهم داد.

دارانه باعث گشته تا بخش بزرگی سود سرمایه

از مردم در جهان از واکسن و درمان محروم 

چهرۀ کریه و ضدانسانی این حقیقت  بمانند.

نظام مبتنی به کارمزدی سرمایه را که بنیادش 

فقر، نابرابری و تبعیض گذاشته شده است  بر

تناقض و هنگامی که این آن  تاسازد؛ برمال می

ها و ست، بشر نه تنها از بحرانا تضاد باقی

یابد، بلکه هر روز نمی رهاییمصائب موجود 

ده یکشانی بزرگترو  ویرانگریی به سمت فاجعه

به نابودی و است یی که ممکن شود. فاجعهمی

  ناپذیری کل حیاتش منتهی شود.بازگشت 

 ،مبارزه برای ایجاد یک دنیای انسانی و برابر

لغای کارمزدی و زدودن کل رتق و فتق افقط با 

 تواند متحقق شود.میداری نظام سرمایه

خواه، در پیشاپیش آن بشریت آزادی بنابراین

طبقۀ کارگر جهان، در اول ماه می باید عزمش 

لغو  وعیت موجود تغییر بنیادی وضرا برای 

گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی هبرد

یابی، تحزب و جزم نماید، با سازمان

گی جهانی، نوید بر پایی نظم همبسته

فقر، محرومیت، سوسیالیستی را که در آن از 

تبعیض و نابرابری خبری نیست رو به بشریت 

 اعالم بدارد. 

 نیجهاروز  در حالی به پیشواز در افغانستاناما 

جهانی  داریرویم که سرمایهمیطبقۀ کارگر 

اجماع بر سر شکل دادن یی در و قدرت های منطقه

به آیندۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و تأمین منافع 

در مغازله با نیروهای شرور و  شاناستراتژیک 

مشغول طراحی و جنایتکار اسالمی، از جمله طالبان، 

طالبان و مهندسی ساختار جدید سیاسی در محور 

سایر نیروهای اسالم سیاسی و ناسیونالیست های 

از خیر تداوم نیمچه ؛ بورژوازی جهانی تباری اند

این دو های نیم بند آوردها و ضمانت آزادیدست

شد، گذشته دهۀ پسین، که این همه با آن مباهات می

های جهانی حضور مستقیم قدرتطی دو دهه  .است

کارگران و لی، و سرازیر شدن منابع عظیم ما

فرودستان در افغانستان سهمی جز فقر و ادبار، جنگ 

نه تنها این نانی و محرومیت نداشته اند. و کشتار و بی

یابی در معادالت به دلیل تشتت و عدم سازمان بل

و شکل  "صلح"و در پروسۀ جاری اجتماعی  -سیاسی

ها و مطالبات دادن به ساختار سیاسی جدید خواست

مورد  نیز اقشار فرودست و محروم جامعهکارگران و 

گی توجه هیچ نهاد بورژوایی قرار نگرفته و نماینده

شود. براین اساس کارگران و فرودستان، اعم از نمی

زن و مرد، بازندۀ اصلی روندی اند که در غیاب و 

های ها و دولتبرخالف منافع شان، توسط قدرت

م داری جهانی و ایادی محلی شان رقسرمایه

 خورد.می

به دلیل تشتت، عدم سازمانیابی و نفوذ جنبش ها و 

باورهای ارتجاعی، از جمله ناسیونالیسم قومی، 

کارگران بیشتر از گذشته متفرق و غیر متشکل اند؛ 

داشت، طبقۀ کارگر و اگر این نقیصه وجود نمی

توانست یک قطب جدی در جنبش سوسیالیستی می

ا تکیه به قدرت معادالت جاری به شمار آید و ب

اجتماعی خود به عنوان یک طبقۀ واحد حریف 

 ها و نهادهای بورژوایی باشد. جریان

بر بستر یک چنین وضعیتی نیروها و نهادهای 

دهند المللی تالش مستمر به خرج میبورژوایی بین

تا پروژۀ شکل یافتن ساختار جدید سیاسی به 

اعالم خروج نیروهای به رغم سرانجام برسد. 

ناتو بر اساس توافقنامۀ میان طرفین مذاکره  -مریکاا

تا ماه سپتامبر سال روان، و برگزاری کنفرانس 

الوقوع استانبول که در آن قرار است ساختار قریب

 هایجدید سیاسی مشتمل از طالبان و سایر جریان

 

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

تفکر و  شیوه های ویژۀ

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
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

3ادامه در صفحه   
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و « صلح»بیراهۀ  

 موقعیت طبقۀ کارگر

اسالم سیاسی و ناسیونالیسم تباری مهندسی و  

شکل داده شود، رهبری طالبان و حامیان 

یی آن، که به یمن الطاف قدرت منطقه

امپریالیستی امریکا دست باالیی یافته و در یک 

موقعیت برتر نسبت به دولت پوشالی و 

های متشتت و متعارض حامی جریان

و ایل تمقرار گرفته، هنوز « جمهوریت اسالمی»

یی برای شرکت در آن کنفرانس را نشان عجله

هرچند حاکمیت، جناح ارگ به نداده است؛ 

رهبری غنی، به نتیجۀ بازبینی توافق دوحه 

توسط رئیس جمهور امریکا، جو بایدن، به نفع 

تقویت و استحکام مواضع خود چشم دوخته و 

 "پایان"دل خوش کرده بود، اما با اعالم رسمی 

مریکا و متحدانش در پیمان ناتو، حضور نظامی ا

 این امید و دلخوشی به یأس مبدل گشت.

های امپریالیستی و قدرتداری جهانی سرمایه 

 شان و همچنانجهت تأمین منافع استراتژیک 

در جهان  نیروهای مترقیاغوای افکار عمومی 

دکوراسیون "به  ینیازدیگر  ،و افغانستان

 های آزادیحقوق و "و تأمین  "دموکراتیک

چون باالخره مناسبات کارمزدی  ندارند. "مدنی

و چه در « جمهوریت»چه در شکل و شمایل 

یابد و بساط تداوم می« امارت»زیر عبا و قبا 

و ستم و انباشت سرمایه همچنان  راستثما

گسترده خواهد ماند؛ و بازگشت تئوکراسی در 

های هیأت یک دست و در همراهی با جریان

ناسیونالسیت به قدرت سیاسی، منافع  نئولیبرال و

های کل بورژوازی در تعارض و تقابل با جنبش

سوسیالیستی، و سرکوب و به تمکین وا -کارگری

 ها، ضمانت خواهد شد. داشتن آن

طبقۀ کارگر و سایر فرصتی است که  یاول مپس 

فرودستان و محرومان با گردهمایی ها و بر پایی 

یق و فریاد خفته در درون شان نفرت عماعتراضات، 

استثمار و نسبت به این همه جنایت و ددمنشی، 

گی هیوالی و لجام گسیخته شو توحّگی مزدی، هبرد

سرمایه و نیروهای اسالم سیاسی را ابراز بدارند و 

نگذارند که سرنوشت و آیندۀ شان را دیگران و بر 

خالف منافع اکثریت عظیمی از مردم جامعه رقم 

ما کارگران باید در یک چنین روزی در صف  بزنند.

واحد یک صدا و متحد، سوای تعلقات زبانی، قومی 

و جنسیتی، از هستی و موقعیت اجتماعی مان به عنوان 

سرنوشت و های همیک طبقۀ واحد و به عنوان انسان

منفعت دفاع نموده و دست رد بزرگی به سینۀ هم

ارتجاع نیروهای ارتجاعی و حامیان شان در کمپ 

 امپریالیستی بزنیم. -بورژوا

فعاالن و کنشگران جنبش طبقۀ کارگر از جا اگر 

مباالتی نسبت به سناریو شکل یافتن نجنبند و با بی

اید منتظر بسرمایه برخورد نمایند « امارت اسالمی»

ناکتر از آنچه که دیده و تجربه کرده اند آیندۀ دهشت

یست آن و طبقۀ کارگر و پیشروان سوسیال. باشند

خواه و مترقی باید بدیل و افق های آزادیجنبش

خودشان از یک جامعۀ آزاد و برابر را ترسیم و رو به 

جامعه اعالم بدارند، جز این راه و گزینۀ دیگری 

 وجود ندارد. 

در ضمن های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست

گی شادباش و تهنیت گفتن اول می، روز همبسته
  

از همۀ فعاالن جنبش ۀ کارگر، جهانی طبق

-نیروهای برابری طلب میو  کارگریسوسیالیستی 

امارت اسالمی »سناریوی در تقابل با خواهد که 

های مدت استراتژیک قدرتو اهداف بلند« سرمایه

و نیروهای های ارتجاعی منطقه داری، دولتسرمایه

دست به نئولیبرال و ناسیونالیست  ،سیاه اسالم سیاسی

و مهمتر از آن آلترناتیو هم داده صف مبارزاتی دست 

برای سامان دهند. سر و خود شان را بخش رهایی

جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر اصل سازمانیابی و تشکل 

جنبش اجتماعی طبقه پذیری طبقۀ کارگر و ایجاد حزب 

است، تا از این طریق به مصاف هژمونی فکری و  کارگر

ه و در نهایت پا در صحنۀ ایدئولوژیک طبقات دارا رفت

. جدال برای شکل دادن به آیندۀ سیاسی جامعه بگذارد

فعاالن و  رودستان و محرومان جامعه، به ویژهف ،کارگران

کنشگران چپ و سوسیالیست جهت پاسخ به وضعیت 

یک قطب گزینۀ مطلوبی جز شکل دادن به جدید 

 برای روبرو شدن و نفی سناریو مورد نظررادیکال 

5ادامه در صفحه    
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بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان 

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

تر از آن بنا به طبقۀ کارگر نظر به کمیت و مهم

موقعیتی که در مناسبات اجتماعی دارد، توانایی 

دگرگونی بنیادین وضعیت حاکم را در جهت 

رهایی همۀ بشریت از ستم طبقاتی و اشکال دیگر 

ستم اجتماعی دارد. شرایط اجتماعی هم بیش از هر 

تحقق این امر مساعد زمانه و زمینۀ دیگری برای 

است؛ اما این پوتنسیل، تا زمانی که اکثریت این 

جنبش اجتماعی به توانایی جمعی خود پی نبرد، به 

شکل بالقوه باقی است. کارگران به شکل تک 

فردی و حتا در اجتماعات خرد و ریز نه تنها که از 

چنین قدرتی برخوردار نیستند، بلکه به عنوان 

 ، بیشتر از هر قشر و طبقۀموجودات خیلی ناتوان

کشی طبقاتی و انواع دیگر جامعه در معرض ستم

مظالم اجتماعی و طبیعی قرار دارند. آنچه که طبقۀ 

کارگر و کل جنبش اجتماعی این طبقه را در سراسر 

جهان به یک حلقۀ شکست خورده مبدل ساخته 

است، سوای دالیلی که طبقۀ برابر ایستا اش )سرمایه 

گام برایش چیده، تعویض این  داری( در هر

پوتنسیل بالقوه به بالفعل است؛ و آن چیزی نیست به 

 داری. جز درک منافع این طبقه در برابر منافع سرمایه

تا هنگامی که اکثریت کارگران، هم راستا با هر دم 

گی شان در جهت کل منافع طبقاتی و بازدم زنده

-اسیدار به جدل سیخود علیه منفعت طبقۀ سرمایه

سیستم انسان ستیز  دروازۀاقتصادی برنخیزد، 

چرخیده و گی مزدی حاکم بر همین پاشنه برده

گان هخواهد چرخید. جامعۀ امروزی به قول دقیقِ نویسند

،  بیش از بیش به دو گروه و طبقۀ متمایز ۱۸۴۸مانیفست در 

و متعارض تقسیم شده است. یک طرف چند تن مالتی 

و بود جهان را تصاحب کرده و میلیاردر که همۀ هست 

برای لذت و تفریح کمترین کم و کاستی ندارند؛ اما در 

سوی دیگر اکثریت عظیمی قرار دارد که نه تنها لذت و 

دست ه تفریحی ندارند، بل حتا اگر لقمه نانی را هم ب

آورند در گرو آن است که برای همان اقلیت کوچک می

 و انگل جان کنده باشند. 

داری، حالت ه های شیوۀ تولیدوارونۀ سرمایهبراساس داد

یی است که از داشتن یک قرص نان و یک پاکت به گونه

دارو تا حیات و مرگ این توده های بیشمار در چنگال آن 

دهند؛ آنها اقلیت کوچکی است که هیچ کاری انجام نمی

گیرند که چه کسی زنده بماند تا روز اند که تصمیم می

کارش را بفروشد و این اقلیت انگل از دیگر دوباره توان 

 قِبًل آن بر سرمایه های نجومی شان بیفزایند. 

طور نیست، بل کامال ولی در اصل، نه تنها که مساله این

برعکس است. از ثروت به مفهوم کلی یعنی پولِ نقد تا 

مسکونی تا ماشین آالت  -سهام بورس و از منازل تجارتی

کمپوتر ها تا و هوش مصنوعی و از ساخت ابر

نانوتکنولوژی پزشکی و کشاورزی همه فراورده هایی اند 

که نیروی کار کارگران در آن محصوالت تراکم یافته و 

در یک پروسۀ کارِ جمعی شکل یافته اند؛ ولی 

داران فقط به اساس مالکیتی که بر وسایل تولید سرمایه

دارند این کار جمعی را در تملک فردی در آورده، 

مستقیم را از محصول خودشان بیگانه ساخته و مولدان 

آن محصول را به عنوان کاال در بازار باالی خود همین 

گی گان به فروش می رسانند. سیستم بردهپدید آورنده

مزدی کاالیی سازی و مالکیت خصوصی را به همۀ 

پدیده های اجتماعی تعمیم داده است، امروزه 

کاال نباشد و در توان یافت که دیگرکمتر چیزی را می

بدل استفاده و کاربرد از آن پول پرداخت نشود؛ یا به 

عبارت دیگر در برابر این خدای کاالها یعنی پول مبادله 

برای نگردد. طبقۀ کارگر و مجموع فرودستان راهی 

رهایی از این وضع فاجعه بار و فالکت زده ندارند، مگر 

 این که در یک صف هرچه بیشتر جمعی و بزرگ، به

سرنوشت های اتنیکی، کنار هم -دور از تعلقات تباری

گی داری تا لغو بردهاستند و در برابر سیستم سرمایهبخود 

مزدی و مالکیت خصوصی مبارزه کنند. فقط ایستادن در 

تواند مالکیت کارجمعی را از این قطار است که می

گی بیرون کند و از خود هتصاحب فردی و کاال شد

گانی از مناسبات اجتماعی ها مالکیت همگی را بهبیگان

پرداختن به بزداید. به پیش برای ایستادن در این صف و 

 این جدال!  

 
 

  

 

 

 

 آگاهی طبقاتی
 جواد طیب  
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و « صلح»بیراهۀ 

 موقعیت طبقۀ کارگر

)سرهمبندی و به اقتدار رساندن کاپیتالیسم جهانی  

دارند. انجام نطالبان و سایر نیروهای اسالم سیاسی( را 

بدون گفتمان سازنده، تالش یک چنین امری 

فعاالن کارگری و صادقانه، پیگیر و همگرایی 

ممکن نیست. نیروی  چپ و سوسیالیستنیروهای 

در جامعۀ افغانستان که تشنۀ رفاه  برابری طلبچپ و 

، این نیروها اگر که از تشتت نداند کم نیستو آزادی 

توانند عامل تحوالت گی بیرون آیند میو پراکنده

جامعه  انعظیمی به نفع اکثریت فرودست و محروم

بنابراین گزینۀ دیگری جز پذیرفتن وضعیت گردند. 

هولناک جاری و تمکین به بربریت سرمایه و یا شکل 

ایی بخش دادن به آلترناتیو آزادیخواهانه و ره

 کارگری وجود ندارد. 

 فرخنده و گرامی باد اول می!

 زنده باد سوسیالیسم!

به پیش به سوی اتحاد و تحزب سوسیالیستی 

 طبقۀ کارگر!

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان

 202۱اپریل  27؛ ۱۴00ثور  7

 

 

 

 

 رحمانی پیکارجو 

26/12/2019  
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سهمیه بندی ها، مانند آنچه در کسب اجازه ورود به 

دانشگاه ها شاهد آن بودیم، تکلیف افراد غیربومی چه 

شود؟ و بالخره حقوق او به عنوان یک فرد مربوط می

چگونه در نظر گرفته خواهد شد؟ آیا پاسخ  "اقلیت"به 

به این پرسش ها، خود نشان دهندۀ إعمال بیعدالتی و 

تردید ت ها نیست؟ اگر چنین باشد، که بیستم بر اقلی

هست، پس تفاوت آن با تقسیم بندی انسان ها به 

اکثریت و اقلیتی که ساختار موجود دولتی بر آن استوار 

 باشد؟ است، در چه می

ترین تناقضات گذشته از این نارسایی ها، یکی از عمده

در تقسیم بندی فیدرالی این است که همۀ افراد مربوط 

ک ملیت، تعلقات طبقاتی یک سانی ندارند. در به ی

یک نظام فیدرالی همان نظام اقتصادی یی حاکم است 

نماید. بر این گی میکه دولت مرکزی از آن نماینده

اساس در میزان استثمار طبقۀ کارگر که بیش از نود در 

دهند، هیچ تفاوتی به وجود صد جمعیت را تشکیل می

در سایۀ فیدرالیسم نیامده فقط صاحبان سرمایه 

داران غیربومی رقیب توانند با بیرون راندن سرمایهمی

داران کاسته و برای کسب شان، از رقابت میان سرمایه

بیشتر ارزش اضافی از قبل نیروی کار کارگران فشاری 

بیشتری بر آن ها وارد نمایند. این انالوژی را در 

از استدالل چپ های بورژوا ناسیونالیست در دفاع 

بورژوازی ملی در برابر بورژوازی کمپرادور نیز 

توان مشاهده کرد؛ سیاستی که به تناسب تقلیل می

داران بر استثمار نیروی کار رقابت میان سرمایه

 افزاید.کارگران می

مروری بر تاریخ سه چهار دهۀ اخیر افغانستان به روشنی 

 ر دهد، کسانی که در پی تحقق نظام فیدرالی دمینشان 

ت نظام فیدرالی به عنوان راه حل معضالطرح ایجاد 

متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حاکمیتی که 

استمرارش بر موجودیت و تداوم همۀ این معضالت 

استوار است، به ابزاری در دست کسانی تبدیل شده 

جاری در قطر و است که از شرکت در معامالت 

استانبول برای امکان به دست آوردن سهم و جایگاهی 

بیرون از عرصه های ، در قدرت مأیوس شده اند. آنها

رسمی معامالت قدرت، در تالش برای به دست 

آوردن امتیاز از حربه های پاپولیستی و عوام فریبانه یی 

 نمایند.چون طرح ایجاد نظام فیدرالی استفاده می

شئونیستی و برخورد های تبارگرایانۀ سیاست های 

دولت غنی و عصبیت های ناشی از نژاد باوری 

منسوبین و ارکان دولت در برخورد های دوگانه با 

شهروندان، در ایجاد فضایی برای توجیه چنین تبلیغاتی 

ها  "اقلیت"که مشروعیتش را از ادعای دفاع از حقوق 

ام نماید. ولی طرح ایجاد نظگیرد، کمک میمی

فیدرالی در افغانستان که ظاهراً اعتراضی در برابر 

تبارگرایی و سمت گرایی است، خود کامالً  بر همان 

معیار های ناسیونالیستی تفکیک انسان ها بر مبنای 

تعلقات تباری و جغرافیایی از همدیگر شان استوار 

 است.

یی ذهنیت مسلط بر اذهان آحاد یک جامعه که به گونه

طبقۀ حاکم در آن جامعه است، طوری  بازتاب ذهنیت

گردد که تا مردم باور کنند که راه نجات مهندسی می

گردند، در از سیه روزی ها و ستم هایی که متحمل می

کشیدن حصار های سیاسی و جغرافیایی به دور خود 

باشد. ایجاد چنین توهماتی یک شیوۀ شان می

که کالسیک کسب همدلی قربانیان با فرادستانی است 

منافع مشترک با طبقات حاکم داشته و به عنوان بخشی از 

بدنه و پایۀ قدرت در تحمیل سیه روزی، فقر، بیعدالتی و 

 امنیتی بر مردم دست دارند.بی

اما واقعیت نظام فیدرالی آنگونه که به تصویر کشیده شده 

شود، نیست. توهمی که و به ذهن توده ها فرو برده می

کند این است که افراد ده ها ایجاد میفیدرالیسم در ذهن تو

متعلق به یک ملیت، در حوزۀ معیینی جغرافیایی مُعَیَّنی از 

گردند. با در نظرداشت این آزادی هایی برخوردار می

 تعریف کلی سوال های ذیل نیاز به پاسخ دارند:

اولین معضل در این تقسیم بندی این است که افراد مربوط 

یی که محل طبیعی راتر از محدودهبه هر ملیتی در ساحۀ ف

نمایند. همچنان گی میشود، زندهزیست آنها شمرده می

های دیگری در سرزمینی که ساحۀ کسانی از ملیت یا ملیت

برند. در یک ها نیست حیات به سر میزیست بومی آن

که  "هافدرالیست"مورد نظر  "آزادی "چنین شرایطی آیا 

بومی منطقۀ فیدرال تعریف  گاندر قدم اول برای باشنده

مربوط به ملیت و تبار  "گانیبیگانه"شده است، شامل حال 

 گردد؟دیگری هم می

در موارد اضطراری مثالً در اثر بروز یک پاندیمی مانند 

عامل آن شده است، برنامۀ  ۱٩-آنچه که ویروس کوید 

تطبیق واکسین در محدودۀ حکومت فرضی فیدرال چگونه 

با آنکه بیشتر از بخشی  "گانبیگانه"د؟ آیا باید تنظیم گرد

از اهالی بومی در معرض ابتال و خطر قرار داشته باشند، 

بایست برای دادن حق اولیت به اهالی بومی منطقه، در اخیر 

 صف قرار بگیرند؟

حق کاندید شدن و انتخاب شدن به  "غیرخودی"آیا افراد 

؟ در عنوان نمایندۀ آن بخش فیدرال را خواهند داشت

ها یا انحصار  "اقلیت"یی برای تأمین حقوق فیدرالیسم وسیله

 قدرت توسط رهبران قومی ؟

 یونس سلطانی 

7ادامه در صفحه   
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 یی...فیدرالیسم وسیله

باشند، در مقطعی از زمان که منافع خود افغانستان می

نمود، ساختار سیاسی یی را که شان ایجاب می

شباهت به فیدرالیسم نبود، با تحمیل تلفات سنگین بی

گان مناطق مرکزی درهم و کوچ اجباری بر باشنده

شکستند. آغاز جنگ توسط سازمان هایی چون نصر 

ه که در دامان حوزه های علمیۀ قم ، نجف و در و سپا

سایۀ بیت خمینی جنایتکار رشد کرده و مسلح شده اند 

و با هدف صدور انقالب اسالمی و شعار های  )مرگ 

بر ضد والیت فقیه ( بر ضد شورای اتفاق که کنترول 

نظامی، سیاسی و اقتصادی مناطق مرکزی را به طور 

اریخ موجود است. کامل در دست داشت، در حافظۀ ت

توده ها و مردم مناطق مرکزی، چنگ و دندان نشان 

دادن و تحقیر مردم توسط شیخ محقق، در جریان 

اعتراض مردم نسبت به قتل دختر بچه ای که توسط 

کابل، سر  -جنایت کاران طالب در مسیر راه جاغوری 

بریده شد و بعداً به جنبش تبسم مسمی گردید، را 

محقق همچنان بر اقتضای منافع  فراموش نکرده اند.

فردی به شمـار تعداد خانم هایش مواضع سیاسی اش 

گری هایش را عوض کرده است. محقق با همۀ ناشی

در تشخیص درست موقعیت ها، حد اقل این را دریافته 

است که دیگر استفاده از حربۀ دین و شعار ) اسالم 

 مرز ندارد( مؤثریتش را از دست داده است. او حاال

ده از حربۀ ناسیونالیسم و با تبلیغ خواهد با استفامی

شعار برپایی نظام فیدرالی که در واقع به هیچ وجهی 

وسیله ای برای رفع تبعیض ناشی از ناسیونالیسم تباری 

و سمت گرایی نبوده و فقط تالشی برای تعویض 

 باشد؛  مجدداً از حاشیه به متن برگردد. عاملین آن می

که بعد از گسست از حزب دموکراتیک لطیف پیدرام 

الدین ربانی را پیشوا و مهترش خلق افغانستان، برهان

نماید و خود را متعهد به تحقق اهداف او معرفی می

داند، نیز پاپولیستی بیش نبوده و نیست. او نه افق می

دید و نه کارنامه یی بهتری از کارنامۀ محقق دارد. 

بانی چیزی نیست جز تحقق خواسته ها و اهداف مال ر

حاکمیت شریعت اسالمی در جغرافیای افغانستان؛ یعنی 

 همان هدفی که طالبان در پی تحقق و اجرای آن هستند. 

در این پروسه وسایل کاربردی و ابزار تحمیق توده ها 

یعنی دین و ناسیونالیسم تباری پدیده های تازه یی نیستند. 

هایی از این منافع طبقات حاکم همواره در پس پدیده 

تواند تن عریان منافع متضاد طبقاتی را از دست که می

 نظرها پنهان بدارد نهفته است. 

ناسیونالیست هم با طرح شعارهای به ظاهر  -چپ بورژوا

فریبنده و میان تهی )عدالت اجتماعی، تأمین حقوق 

اقلیت ها( در تالش است تا آگاهی اجتماعی را بر محور 

ن ها شکل دهد. ساده لوحانه است هویت های نژادی انسا

اگر پنداشته شود که این کنش آنها از ناآگاهی یا بد 

شود. ناآگاهی طبقۀ فهمی آنها از مارکسیسم ناشی می

تواند میکارگر آن گونه که قبالً  به آن اشاره گردید، 

محصول هژمونی تفکرات طبقات حاکم باشد. اما 

یست چیزی ناسیونال -دکتورین طیف چپ های بورژوا

جز انعکاس منافع طبقه یی که به آن تعلق دارند، 

 باشد.نمی

عدم حضور فعال نیروهای انقالبی و فعالین طبقۀ کارگر 

ناسیونالیست را در  -در جامعه دست چپ های بورژوا

پراکندن توهماتی که تفکرات توده ها را مهندسی 

نمایند باز گذاشته است. عدم حضور فعال می

های کارگری در جامعه به مفهوم غیبت سوسیالیست

ادبیات انقالبی نیست. در این زمینه آنها توانسته اند خط 

روشنی میان افق دید شان که بر مبنای مبارزۀ طبقاتی و 

تغییر بنیادی نظام حاکم اقتصادی و همۀ تشکیالت 

روبنایی مربوط به آن استوار است و دیدگاه های چپ 

یونالیست بکشند. اما با تأسف سنت و ناس -های بورژوا

نحلۀ سوسیالیسم کارگری به دلیل و دالیل عینیی یی که 

اینجا و در این حد مجال پرداختن بیشتر به آن نیست، 

هنوز از نیروی مادی کافی برای متشکل کردن طبقۀ 

کارگر در راه ایجاد یک جنبش اجتماعی جهت 

ه دارد. این داری خیلی فاصلسرنگونی نظام حاکم سرمایه

های کارگری مسؤولیت بزرگ بر عهدۀ سوسیالیست

است تا با تالش مستمر هر لحظه با افشای ماهیت تبلیغات 

داری به توده های کارگر نیروهای مربوط به سرمایه

روشن نماید که موقعیت اجتماعی و منافع طبقاتی آنها، 

باشد. ترین وسیلۀ پیوند آنها با همدیگر شان میقدرتمند

تواند امکان دسترسی پیوندهای نژادی و سمتی نمی

متنفذین محلی، صاحبان سرمایه و توده های کارگر را 

به ثروت های اجتماعی به طور یک سان تأمین نماید. 

برابری واقعی میان انسان ها صرفاً با از میان رفتن طبقات 

 تواند ممکن گردد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان کاپیتالیسم است که از اسالم سیاسی و 

ناسیونالیسم به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه و مانعی در 

استفاده راه اتحاد طبقۀ برابر ایستایش، یعنی طبقۀ کارگر، 

 نماید. می

اپارتاید جنسی، ذهنیت داشتن حق ملکیت بر زن و هر 

حقوقی دیگری که ریشه در موجودیت طبقات در بی

تواند جز با مبارزۀ طبقاتی به سرانجام جامعه دارد، نمی

مطلوب برسد. به این دلیل موفقیت هر تالشی برای 

برابری، بدون تالش برای تحقق آرمان های انسانی 

الیسم که تنها با پیروزی سوسیالیسم ممکن سوسی

شود، متصور نیست؛ و پیروزی سوسیالیسم در گرو می

تالش مستمر برای متشکل کردن کارگران، فعاالن و 

روشنفکران سوسیالیست و برابری طلب اعم از زن و مرد 

باشد؛ حتی حول حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر می

موکراتیک از ها و مطالبات رفاهی و دتأمین خواست

جمله رفع تبعیض و ستم جنسیتی از زنان، به ویژه در 

تواند بدون موجودیت معادالت جاری در افغانستان، نمی

یک چنین حزبی محقق گردد؛ و هیچ بدیل دیگری 

گی نیست که بتواند تغییر مثبتی در جهت ایجاد یک زنده

تر از آنچه که جامعه و باالخص زنان به آن مواجه انسانی

 ند، ایجاد نماید. ا
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جوبایدن شیپور کذایی ختم جنگ را در افغانستان 

بصدا درآورده در این روزها صدها خبر از هر جا 

شنویم؛ یک عده خوانیم و میی مییاز هر زاویه

ی ناامید، یکی فریاد حکومت یذوق زده اند و عده

دهد و دیگری فدرالی و آن مرکزی سر می

زنان شیون از دست دادن ارزش دیگری امارت. 

ی دیگر از برگشت یهای چندین ساله دارند و عده

به عصر حجر در وحشت اند، بیشتر این زنان 

که امروز در دور حکومت  مند آنهایی اندگله

اشرف غنی حلقه زده اند؛ این دختران طبقۀ 

متوسط و بورژوا برای موقعیت های کلیدی و 

 ستند.هاوضاع  صبرانه مراقبفرمایشی شان بی

ی تا به دندان یو اما در آنسوی دیگر، ما با جامعه

مانده و لبریز از خشونت مذهبی، سنتی عقب

طرفیم که به دو طبقۀ کالن تجزیه شده است، 

ها و حکومتی ۀصاحبان سرمایه های بادآورد

ها و تکنوکرات ها، از یک چیجهادی و مدنی

که یک طرف و کارگران و فرودستان و محرومانی 

وقت غذای شکم سیر هم سر سفره های شان 

زند ندارند. چه چیزی این دو طبقه را باهم پیوند می

و این خیل گرسنگان را در خدمت این طبقۀ دزد و 

اوباش سیاسی در میاورد، سوای پیوندی تباری و 

دولت تا مغز استخوان فاسدی که بود و  ، قومی

امریکا  نبودش به رفتن و یا ماندن عساکرغارتگر

آتش بیار معرکه تبار پروری و  است گره خورده

تبعیض است.

 

سازیِ غیراخالقی و جو بایدن با خودبزرگ 

گی هر تک سرباز جنایتکارش را هجنایتکارانه زند

مهم تر از زندگی و هستی شهروندانِ افغانستان 

کند که ما برای تعریف کرده و بیشرمانه اظهار می

افغانستان نیامده بودیم و افغانها اتحاد بین افغانها به 

در طول تاریخ اتحاد نداشتند، آیا او حق دارد که 

بعد این همه قتل و کشتار و غارت چنین غیر 

جعلی دامن بزند؟ بایدن  مسؤوالنه به این تمایز

ی از ینمایندۀ نظامی است که هر روز دریک گوشه

دنیا شاهد دود باروت و یا بحرانش استیم، بحران 

راسی بورژوایی، بحران اقتصادی و بحران دموک

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 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

رساند که محیط زیست و این به خوبی می

نیولیبرالیسم دیگر موضوعیت خود را از دست داده  

است. فرانسه هر روزدر اعتراض جنبش جلیقه 

زردها، امریکا در اعتراض جنبش زندگی سیاهان 

مهم است و بهمین ترتیب اسپانیا، امریکا جنوبی و 

لیبرالیسم برای جلوگیری از فروپاشی سایرین. نو

 کشاند. بست میجهان را به بن

از موضوع مورد بحث دور نروم؛ سوال اینجاست که 

با خروج تنی چند از سربازان خون وغارت، آیا 

 امریکا  واقعآ افغانستان را ترک میکند؟

سیاست امریکا برای افغانستان چنان با مهارت چیده 

و سنجیده شده که از یک سو باید آتش تروریسم 

ور بماند تا امریکا در افغانستان همچنان تازه و شعله

افیای ویران را برای سیاست های بتواند این جغر

سنجیده شده اش استفاده کند، حتی اینکه جو بایدن 

ها دارد که ما برای درهم کوبیدن تروریستاظهار می

به افغانستان آمدیم، هم دروغی بیش نیست؛ زیرا 

واقعیت ها مبین آن است که در طول این چند سال 

ه با ها را سرکوب نکرده بلکامریکا نه تنها تروریست

سیاست های گنگ و مبهم با پرورش و پیشرفت آنان 

دراین نقطۀ آسیا را به مراتب گسترده تر یاهداف

تعقیب کرده اند. مزید بر آن بر اساس همین 

های از پیش سنجیده شده امریکا بیست سال سیاست

در ترکیب طبقاتی و اجتماعی افغانستان تغییرات 

شر مرفه، فاسد بزرگی را وارد کرده اند. امریکا یک ق

 وجود آورده وه و وابسته به معاشات دالری را ب

 
9در صفحه ادامه   

 بازی ماندن و رفتن

   زرقا فروغ
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دردناک این است که شرایط  جهان یک قطبی دست 

امریکا را در اشغال و بازی با افغانستان چنان بازنگه 

داخلی افغانستان داشته که مدت ها است که اوضاع 

کند که نه تنها جهانیان بلکه خود را چنان زیر و رو می

ماهیت وضعی  فهم آنچه درعمق و درنیز  را افغان ها

که در کشور جریان دارد دچار مشکل و نوعی 

به روی کاغذ  سردرگمی کرده است، آنچه را که در

موافقتنامۀ صلح با طالبان فربه به بازی گرفته اند در نام 

واقعی مردم افغانستان کوچک ترین تغییری گی زنده

می نمیاورد. با بررسی بازیگران صحنه به این نتیجه 

رسیم که امریکا شاید این فیگور های طالبی 

را به عنوان یک طرف معادله جنگ در 

افغانستان جا زده زیرا واقعیت ها هر روز نشان 

دهند که تصمیم گیری های این فیگورها می

واقعیت روی صحنه ندارد. واقعیت  ربطی به

آور یک اینست بین طالب سرباز و طالب صلح 

دنیا فاصله وجود دارد. طالب سربازفقط در جنگ 

کند در شکنجه و قصاص، این هویت پیدا می

 موجودات در صلح دیگر ارزش ندارند. 

خالصه کالم امریکا در افغانستان نه برای رهایی زنان 

است و نه هم برای  و تحقق دموکراسی آمده 

بازسازی افغانستان بلکه برای ایجاد پایگاه های نظامی 

درازمدت آمده و گرد بادی را که توده های 

کش افغانستان در پوشش این سیاست تجربه ستم

در  هایشکنند فقط برای منفعت امریکا و سیاست می

 باشد.  قبال کشور های منطقه و آسیای میانه می
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 بازی ماندن و رفتن

 

دست آنها ه سیستم سیاسی را در افغانستان ب 

اطر منافع خه و آنها با جان ودل باست سپرده 

موجودیت خود منفعت و تضمین امریکا و تامین 

اقتصاد افغانستان سخت وابسته به  .کنندکار می

امریکا است که حساب بود و نبودش هم در 

اختیار آمریکا است. کنترول، اداره و اقتصاد 

نیروهای نظامی و مسلح افغانستان به طور قطع 

 وابسته به امریکائی ها است. 

ه فاکتور مهم ) نیروی سیاسی براساس این س

حاکم، نظام و اقتصاد افغانستان( ماندن و رفتن 

چند سرباز امریکایی از افغانستان هیچ تهدیدی را 

کند، زیرا پایگاه های متوجه منافع امریکا نمی

استخباراتی امریکا هنوز پا بر جاست. در ضمن 

فیگور هایی از رهبری طالبان صحبت از تضمین 

کنند. چه بسا که امریکایی میامنیت عساکر 

خبرها حاکی از موجودیت سربازان قراردادی 

تازه نفس امریکایی در قرارگاه های جدید است 

هم با  "صلح"و با کش و قوس هایی مذاکرات 

 ناز و ادا های طالبی، به بعد موکول شده است. 

در این گیرودار سیاسی سرگشته تر از همه توده 

د که با اضطراب به های محروم و فرودست ان

جذر و مد های به اصطالح مذاکرات صلح که از 

گان قطرنشین طالبان هدوسال به این سو بین نمایند

و امریکا در این اواخر در روسیه و ترکیه جریان 

بینند. در هیچ یک از مراحل این دارد، می

مذاکرات در وضعیت جنگ و کاهش حمالت و 

س جنگ کرعجنایات تغییری نیامده بلکه ب

تشدید شده است. مردم هر روز شاهد قتل های 

های ها، به کار گیری از ماینمند، سر بریدنهدف

ستند. واقعیت همقناطیسی و تیرباران و شکنجه 
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دیدگاه ها زنان به انقطاب و انشقاق رفته اند. این 

توان را اگر بشود از بُعد موضوع تقسیم کرد می

گفت به طبیعی)ذاتی(، ذهنی)ساخت گرایی( و 

عینی )ساختارگرایی ( دسته بندی کرد. که 

ی جنبش های اجتماعی از سن کماکان در عرصه

سیمون، فوریه، مارکس و ... تا دوبوار، باتلر، 

کیت ملیت و دیگران همه خود را در دو جدال 

دهد. یکی جدال بین جنس ها و دیگر شان مین

 جدال طبقاتی. 

این درست است که در انعکاس ظاهری که ما از 

مناسبات اجتماعی داریم، ستم مردان بر زنان 

تر از ستم طبقاتی نمایان تر و برجستهممکن بیش

است که گردد؛ و درست از همین رهگذر هم 

 گراها، ساختارگراها و روان کاوان بهساخت

خصوص روانکاوی الکانی، ستم جنسی را پیش 

از ستم طبقاتی دیده و آنرا فرهنگی، زبانی و 

ی زبان بیرون از خودآگاه زنان دانسته و برساخته»

ی مرد اما فراموش نکنیم که سلطه«. دانندمی

ی طبقاتی نیست. فراتاریخی و مستقل از جامعه

ی طبقاتی این زنان است که در سر آغاز جامعه

شوند؛ و با خلع اکثریت زنان از ب مالکیت میسل

حق مالکیت )یعنی قدرت اجتماعی( است که 

شوند. حال زنان مستحق چنین ستمی دانسته می

مبارزه برای رفع این ستم و رهایی بنیادی زنان و 

ی مردان فرودست که تابع وسایل تولید اند، همه

 تواند از جدال کار و سرمایه در جامعه نمی

 

زنان در عرصه های مختلف اجتماعی حتی به عنوان 

شوند؛ آنجا هم که زنان به لحاظ انسان محاسبه نمی

کنند، یعنی به نیروی کار اجتماعی موضوعیت پیدا می

و به قول دیگر به کارامد بودن شان ضرورت پیدا 

ر نظر شود، بیشتر وجه کاال یا شی بودگی شان دمی

ترین است. این نگاه نسبت به زن حتی در پیشرفته

ها، در اثر مبارزات داری که در آنکشورهای سرمایه

جنبش های اجتماعی زنان حقوق و امتیازاتی به دست 

آورده اند، به همان حدی است که مارکیت نیازمند 

است یا هم  اگر حق رای آن است، نه بیشتر از آن؛

وردِ حضور زنان در جامعه مجموعِ حقوق دیگر در م

و موقف های اجتماعی شان، همه از این سر است که 

استند. از این سر « بدرد بخور»این ها تا به همین حد 

هم زن نه به مثابه یک انسان با تمام حقوق و امتیازات 

برابر با دیگر هم نوعانش یعنی مردان، بل بیشتر به 

بازار است؛  عنوان کاالیی مورد نیاز و کم هزینه برای

شود زنان ستم و درست همین جاست که گفته می

کشند، یکی ستم دوگانه را در جامعه بدوش می

طبقاتی و دیگر ستم جنسیتی؛ در ادامه به این موضوع 

گردم، اما پرسش اساسی این است که زنان چه بر می

کمبودِ را نسبت به مردان دارند که به ستم مضاعف 

 جامعه محکوم شده اند؟ 

پاسخ های زیادی در این زمینه از سوی متفکران، 

هاو احزابِ جنبش های اجتماعی، نهضت ها، جریان

گوناگون ارایه شده است، و اساساً بر مبنای همین 

ی پاسخ هاست که جنبش های اجتماعی زنان و همه

جنبش های اجتماعی دیگر در مورد ستم کشیدگی 

وضعیت موجود  در افغانستان به پاخاستن زنان علیهِ 

د انقالب به مفهوم دگرگونی یقیناً پیش در آم

و  کل جامعه است؛ اینجا همه چیز ضد زن بینادین

بازدم برای زنده ماندن تا  از دم ومردساالرانه است، 

رتق و فتق کل امور جامعه. زن نه زیر سقف خانه و 

نه هم زیر آسمان پُرآشوب اجتماع، هیچ فرصت و 

ی مرد و پندارهای یی برای رهایی از سلطهفرجه

مردساالرانۀ حاکم ندارد. از نهاد خانواده شروع تا به 

 شورای اجتماعی فالن ناحیه و قریه، از دانشگاه تا

آخرین نهادِ جامعه مدنی و تحقیقاتی، از رئیس 

جمهور تا به پایین ترین مامور دولت، وزیرمعارف و 

ران و مال، معلم زنِ فالن مکتب دخترانه، از تکسی

دی ریاست وتا مالزم دانشگاه و نگهبان درِ ور

جمهوری، از استاد و دانش آموخته تا دانشجو و 

ح با افکار، دانش آموز، همه با چنگ و دندان مسل

شاید انگشت  عملکرد و تجارب ستم بر زنان استند؛

تعدادی این طور نیست،  !نخیر ،انتقاد بلند شود که نه

تاکید من این  اما و این یک حکم عمومی است؛

یی در ستم علیه است که در این جغرافیا همه به گونه

 زنان شریکیم و باید به این اعتراف کنیم.

که اساسا چرا چنین است آید خب پرسشی پیش می

زنش شوند؟ اگر در یک صف سر و چرا همه باید

موارد بیان شده در پاراگراف باال را در عبارت 

دیگری به کار بریم، و از کارکترها نام نبریم، این 

در واقع سرزنشِ کل داده های مناسبات اجتماعی 

حاکم موجود است؛ که افراد یا هم کارکترها در آن 

                                       ۱۱ادامه در صفحه    ر این جغرافیای سیاسی نخست این که قرار دارند. د

 ۱5ادامه منابع در صفحه 

 

 تواندرهایی زن از ستم جنسیتی و اشکال ستم اجتماعی نمی

 است، ممکن گردد ها استواربدون مبارزه با بنیادهای که این ستم بر آن
جواد طیب    
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در موقعیت کنونی ما با انواع »

 مدعی هایو اقسام جنبش

 امر که هستیم مواجه کمونیسم

 و امر سوای دیگری منافع و

 و دنبال را کارگران منافع

 این از کنند؛می گینماینده

و  ترینکی از مبرمی جهت

ی که باید در هایکار ترینمهم

عرصۀ نظری از جانب فعاالن و 

سوسیالیسم کارگری  کنشگران

در حوزۀ افغانستان انجام 

آوردن تئوری  برشود، بیرون 

مارکسیستی از زیر آوار 

تحریفات و شکست چپ 

ناسیونالیست و خرده  -بورژوا

بورژوایی است. چپ 

افغانستان در بهترین حالت یک 

 و هبود خواهنیروی دموکراسی

و طبقه و مبارزۀ طبقاتی  است؛

نه در گذشته برایش این 

جایگاه را داشته و نه هم 

 «امروز.

رسیمت بخشیده شدن ستم جنسیتی دارند و از این سر 

د و آرای سبب استمرار آن تا کنون شده اند. ریشه دی

 -اکثریت متفکران، در حوزه های مختلفی اجتماعی

علمی نسبت به فرودستی زنان نیز بیشتر از همین جا 

خورد. حس تملک نسبت به زنان در آب می

اجتماعات پیرامونی و نشان دادن آن در قالب 

و غیره انعکاس همان مناسبات « ناموس»، «غیرت»

گی مالکیت خصوصی است و بیشتر صحت کاال شد

 گذارد. و شی بودگی زنان را به نمایش می

داری و به خصوص در کشورهای که در نظام سرمایه

شود همنوا به شدت ضد زن و کودک آزار اند، نمی

ی ساختارهای نابرابر، ضدزن و داده و در پهلوی همه

شوند، ها طرح و بیان میها و اراجیفی که از جانب آن

م اجتماعی از جمله بود و تصور رهایی از اشکال ست

ستم بر زنان را هم داشت. بدون تفکیک جنسی، آدم 

زنان « رهایی»هایی هم که با خلوص نیت برای 

کنند و اما نسبت به ساختارهای اجتماعی می« مبارزه»

داری اعتراض ندارند و نابرابر و ضدانسانی سرمایه

پردازند در بهترین حالت نقش ی آن به نبرد نمیعلیه

رای تسکین درد و آالم زنان و توده ها و به افیون ب

ها برای خالصی و رهایی بیراهه کشانیدن مبارزات آن

 را بازی خواهند کرد.

ی باید بیش از پیش دست و آستین باال زد و علیه همه

نابرابری ها و ساختارهای به شدت ارتجاعی و ضد 

انسانِ نظام بردگی مزدی و مالکیت خصوصی تا 

زنان از ستم جنسی و ستم طبقاتی مبارزه رهایی بنیادی 

 کرد. 

چه بیشتر انسان ها در چنین به پیش برای انسجام هر

 راهی !

 

 

 رهایی زن از ستم...

امروزی بدور باشد. هر اندازه بشریت بتواند بردگی 

مزدی و مالکیت خصوصی را عقب بزند به همان 

اندازه از شر ستم جنسی و اشکال ستم اجتماعی 

های ی مبارزه جنبش رهایی یافته است؛ مساله

ی از این داراجتماعی زنان هم در جامعه سرمایه

حکم مستثنی نیست، هر قدر زنان بتوانند در مبارزه 

بر ضد ستم جنسی ماهیت ستم را نشانه بگیرند و آنرا 

بدون شق کردن انسان به زن و مرد در امر رهایی 

ی بشریت بکارگیرند، دقیقاً که تیشه را به ریشه همه

جهت رهایی کل انسان ها از کوبیده و گامی را در 

 . گذاشته اندجمله زنان به جلو 

آنجا که در آغاز متن این گفته بیان شد که در اینجا 

)جامعه افغانستان( همه ضد زن و دارای افکار و 

دیدگاه های زن ستیزانه اند، نباید چنین برداشتی را 

، اثر کیت ملیت «سیاست جنسی»کرد که در کتاب 

است. منظور ابدا این نیست که از آن صورت گرفته 

ضد زن و موجودات سنگدل و زشت « داتاً»مردان 

صفت استند، بل درست در فرایند تاریخ، و در دلِ 

مناسبات اجتماعی یک جایی به قول انگلس زنان 

خلع مالکیت شده و به انقیاد و مالکیت خصوصی 

ی شیوه های آیند. از آن به بعد در همهمردان در می

تولید نیازهای »داری، قاتی از جمله سرمایهتولید طب

ی زندگی یک فرایند اجتماعی و بازتولید آن اولیه

یعنی پرورش کودکان، کار رایگان خانگی و امور 

منزل به فرایند خصوصی در میاید از همان زمان تا 

کنون تقابل و تضاد بین این دو فرایند است که ستم 

مبارزه )  «کشیدگی زنان را به نمایش می گذارد

 تونی کلیف(  -طبقاتی و آزادی زنان 

مذاهب، اخالقیات اجتماعی و داده های فرهنگی، 

متاثر از آن مراودات اجتماعی اند که در کنار 

مناسبات حاکم هر یک به سهم خود نقشی در به 
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زاد در طرح جدید دولت کنونی آمریکا، که خلیل

آن را معرفی نموده ، تحکیم هژمونی دین، صرف نظر 

از این که ساختار دولت بر اساس کدام سناریو شکل 

این گونه قرار است که لحاظ شود:  خواهد گرفت،

بر مبنای این سند، یک شورای عالی فقه اسالمی که "

گردد. این شورا دارای پانزده عضو است، ایجاد می

مسؤولیت دارد تا رهنمودهای اسالمی را در رابطه به 

مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم 

قوانین،  کند. این شورا مسؤولیت دارد تا پیش نویس

فرامین و مقررات را مرور کرده و از مـطابقت آنها با 

 ."اسالم اطمینان حاصل کند

در کنار موارد صریح فوق، در طرح ارائه شده تذکار 

داده شده است که قانون اساسی آیندۀ افغانستان 

آزادی های سیاسی، حقوق زنان، حقوق فرهنگی و 

های نماید. طرفندآزادی رسانه ها را تضمین می

مشابهی در اعزام هیأت مذاکره کنندۀ دولت در دوحه 

نیز به کار رفته است. موجودیت زنان درهیأت 

گی دولت در مذاکرات با طالبان، آنگونه که نماینده

دانند، صرفاً یک صحنه سازی خودشان هم می

تواند تضمینی برای حفظ تبلیغاتی بوده و حتی نمی

 "ملیمشارکت "موقعیت خودشان در حکومت 

باشد، چه رسد به حفظ حقوق زنان در یک چنین 

 حکومتی. 

داری و دولت تناقضاتی از این قبیل در نظام سرمایه

های نمایندۀ آن کم نیستند. هیچ حقی جز حق انباشت 

داری مبنا نبوده و نیست. بیشتر سرمایه در سرمایه

طالبان، دولت غنی و گروه های جنایتکار دیگر 

ل کشتار و جنایات در افغانستان اند اسالمی عامل بالفع

 ولی عامل اصلی همۀ ناهنجاری های جاری در

 

ت افراد غیر پشتون را نداشت. دولت کرزی پذیرش زعام

و در ادامۀ آن دولت غنی به دلیل حمایت آمریکا از آن ها 

و همچنان نقش آمریکا در سرنگونی امارت اسالمی طالبان 

کرد( ، گی می)که بیشتر از پشتون های غیر شهری نماینده

با آن که بر حسب معادلۀ )بن( پشتون بودند، در میان سکنۀ 

های سه گانه یی ای پای استواری نداشتند. بدیلدهات، ج

زاد در سفر اخیرش در افغانستان ارائه داده ، را که خلیل

کنفرانس بن که در آن  "نقیصۀ"تالشی است برای رفع 

پشتون های حامی ارزش های سنتی به حاشیه کشیده شده 

 بودند. 

دولت کرزی و متعاقب آن دولت غنی با آن که از ارزش 

گی می کردند، با تدویر سنتی لویه های بورژوایی نماینده

جرگه ها و تکیه بر سنت های قبیلوی و دادن امتیازات بسیار 

به سران قبایل ، سیاستی که مورد  حمایت و تأیید 

کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز بود، تالش کردند تا 

ماد و حمایت نیروهای سنتی را جلب نمایند، اما موفق اعت

 نگردیدند. 

زاد در )ایجاد حکومت این بار بر اساس طرح خلیل

مشارکت ملی(، قرار است که قدرت میان دولت و طرف 

طالبان پنجاه، پنجاه قسمت گردد. حکومت غنی و احرام 

کلیدی قدرت در آن از قبل در انحصار حلقه های مربوط 

بوده و بارها طرح های مشخصی برای حذف افراد به غنی 

 از جانب آن ها، خبر ساز شده است. "غیرخودی"

این گزینه همزمان دست ناسیونالیست های غیر پشتون را 

در جلب حمایت افرادی از تبار خودشان، که حاکمیت 

افزاید، هیچ جناحی به رنگینی و طول دسترخوان آنها نمی

ین امر تا جایی نبرد اصلی یعنی باز نگهداشته است  ، که ا

را تحت سایۀ کشمکش های  "مبارزۀ طبقاتی"

 کشاند. های تباری به حاشیه میناسیونالیسم

وارونه گی نظام سرمایه داری صرفاً محدود در مناسبات 

اقتصادی که در آن تناسب معکوس رشد سرمایه و تنزیل 

گی تولید کننده گان آن است نمی پُرشتاب سطح زنده

باشد. این تناقض در همۀ امور و در هر مناسبتی که پای 

شیده شده است آشکارا قابل رویت داری به آن کسرمایه

را تأمین « صلح»است. سرمایه داری جنگ می افروزد تا 

فروشد تا امنیت به بار آورد، کند، سالح کشتار جمعی می

کند تا جهانی شدن ناسیونالیسم را دامن زده و تقویت می

را تعمیم دهد، از پایان دادن به رنج ها و دردهای قربانیان 

گرایی و ی، تعصبات کور قومجنگ، حمالت انتحار

تروریسم می گوید، جنایت کاران تروریست طالب و 

زاد های آنها را به اریکۀ قدرت می کشاند. اما اهدای هم

جایزۀ افتخاری ) زنان شجاع ( توسط وزارت خارجۀ 

دولت آمریکا از جمله به هفت نفر زنی که جنایت کاران 

برده و آن هم در گی آنها را با خشونت به یغما طالب زنده

مقطعی که با تمام امکانات در تالش است تا قاتالن آن 

زن ها را در قالب )حکومت مشارکت ملی( بر مردم در 

افغانستان تحمیل نماید، چیزی جز تحقیر شدید و مضاعف 

گان آنها و به سخره گرفتن انسانیت قربانیان و بازمانده

 تواند باشد. نیست و نمی

طرح جدید دولت بایدن که توسط فرستادۀ ویژه آمریکا، 

های مختلف درگیر در زاد، در اختیار جناحزلمی خلیل

منازعۀ قدرت قرار داده شده همانا ادامۀ تحمیل استراتیژی 

آمریکا بر مردم افغانستان است که طرح )بن( را تکمیل 

کند. در )بن اول( با گماشتن حامد کرزی در رأس می

اطالبانی، آگاهانه امکان استفاده از ناسیونالیسم و دولت پس

دین بر له منافع کاپیتالیسم جهانی در رأس آمریکا، در 

بحران افغانستان برنامه ریزی شده بود. قالب سنتی 

الرغم حاکمیت در افغانستان و تأثیر آن برافکار عامه، علی

داری، هنوز آماده گی شکست مناسبات پیشاسرمایه

7ادامه در صفحه   

 یونس سلطانی  

 



 

 

دو سال پیش بحثی شفاهی تحت عنوان فوق در 

از جانب من سازمان درونی  هایسمیناریکی از 

ی از آن را یکنم فراز هاارائه شده بود که تالش می

 .دوستان شریک بسازم و از این طریق با شما رفقا

کارگری به عنوان یک جنبش ما به سوسیالیسم 

کند و این نگاه به جنبش اجتماعی واقعی نگاه می

هیچ صورت و از هیچ منظری از سر درک مکتبی 

گیرد. و اعتقاد ایدئولوژیک سرچشمه نمی

گونه که مارکس و سایر پیشروان و رهبران همان

جنبش سوسیالیستی گفته اند، و ما نیز بدان قایل 

کارگری جنبش  هستیم، کمونیسم یا سوسیالیسم

 .اجتماعی موجود در طبقۀ کارگر است

طبقۀ کارگر دوران معاصر، با وجود سنگینی بار 

شکست تجربۀ انقالب کارگری اکتبر، گنجینه و 

یی را اندوختۀ عظیم تئوریک و تجارب مبارزاتی

ها در جهت تواند از آندر دسترس دارد که می

نای خودآگاهی اش بهره جسته و در امتداد آن به غ

آن در وضعیت و شرایط جدید همت بگمارد. اگر 

جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر به خودآگاهی 

تواند دست یابد در آن صورت است که می

متحزب و متشکل گردد و برای رفع و دفع موانع 

سر راه مبارزه اش و مهمتر از آن برای سازماندهی 

و تحقق امر رهایی باید به تئوری بپردازد و خودش 

با تئوری انقالبی مسلح سازد در غیر آن در  را

مصاف طبقاتی با بورژوازی پراکنده، غیر متشکل و 

شود که پیامدش غیر مسلح وارد جنگ طبقاتی می

 

 

 

 

از پیش روشن است. جنبش سوسیالیستی طبقۀ 

کارگر هم مانند هر جنبش اجتماعی دیگری به 

تئوری های رهنمای خود و به حزب سیاسی خودش 

. این روشن است که داشتن تئوری به نیاز دارد

تنهایی امر کافی یی نبوده و نیست، این را تجربۀ 

های دیگر از جمله بورژوازی در تاریخی جنبش

مصاف تاریخی اش با فئودالیسم نیز ثابت ساخته 

است. بر این اساس برای محقق شدن امر پیروزی و 

به زیر کشیدن سلطۀ طبقاتی بورژوازی طبقۀ کارگر 

زب کمونیستی مسلح به مارکسیسم و به معنی به ح

دقیق کلمه به تبیین مارکسی از امر مبارزۀ طبقاتی 

نیازمند است نه تعابیر التقاطی از مارکسیسم. بنابراین 

برای ما پرداختن به تئوری یک امر صرفاً معرفت 

 .شناسانه و یک فعالیت اکادمیک نیست

های در موقعیت کنونی ما با انواع و اقسام جنبش

مدعی کمونیسم مواجه هستیم که امر و منافع 

دیگری سوای امر و منافع کارگران را دنبال و 

ترین کنند؛ از این جهت یکی از مبرمگی مینماینده

ی که باید در عرصۀ نظری از هایترین کارو مهم

جانب فعاالن و کنشگران سوسیالیسم کارگری در 

وردن تئوری ر آبحوزۀ افغانستان انجام شود، بیرون 

مارکسیستی از زیر آوار تحریفات و شکست چپ 

 ناسیونالیست و خرده بورژوایی است.  -بورژوا

چپ افغانستان در بهترین حالت یک نیروی 

خواه بوده و است؛ و طبقه و مبارزۀ دموکراسی

طبقاتی نه در گذشته برایش این جایگاه را داشته و 
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های سوسیالیسم کارگری با چپ ایز و تفاوتوجه تم

 ناسیونالیست افغانستانی -بورژوا
  فهیم آزاد 

در ادامۀ بحث به این بر خواهم گشت  نه هم امروز.

و مشخصات و مختصات این چپ، چه در گذشته 

و چه امروز را به بررسی خواهم گرفت. اما قبل از 

آن ببینیم که وجه مشخصۀ سوسیالیسم نزد 

پیشروان جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر چه بوده 

چپ در افغانستان  و است و نیروها و فعاالن جنبش

  ن مرکبی درست کرده اند.از آن چه معجو

 ...ادامه دارد
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لذا  کند.گی و دنبال مین را نمایندهمنافع طبقاتی کارگرا

تواند دغدغه و امر اش، امر مبارزاتی کارگران و نمی

 ها باشد. تحقق مطالبات آن

 

 

 
 

 

 

 

وجه مشخصۀ سوسیالیسم در افغانستان در هیچ مقطعی 

فعالیت نیروهای چپ موسوم به کمونیست، تاریخ از 

سوسیالیسم کاگری نبوده است. بیشتر فعاالن چپ قبل 

از آن که در کارخانه ها و در میان اقشار کارگر و 

باشند در دانشگاه ها و مؤسسات  بودهزحمتکش فعال 

تحصیالت عالی فعالیت داشتند. بدنۀ اصلی و کادری 

ن و دانش دانش جویانیز و بیشتر رهبران آن را 

داد. اگر کم لطفی تلقی نگردد گان تشکیل میآموخته

و صادقانه به مسأله پرداخته شود بیشتر فعاالن این 

جنبش حتی فعالیت روشنفکرانۀ قابل ارجاعی هم 

نداشته اند. بیشتر اعضای این جنبش در گذشته و 

برخی از بازمانده های آن همین امروز ، با هر درک و 

ز سوسیالیسم داشتند و به دست ا خود تعبییری که

دهند، مدعی اند که نه تنها سوسیالیست اند، بلکه می

تر و سوسیالیسم شان راستین است و تبیین واقعی

کنند. این در حالی گی میتر از آن را نمایندهدرست

است که فعالیت های سیاسی این جریان ها در اغلب 

ملی و "موارد تحت پوشش کار و فعالیت 

 شود. انجام شده و می "تیکدموکرا

انجام بدهند  "ییتوده"آنجا هم که خواسته اند فعالیت 

ترک شهر و مدنیت کرده به دهات و روستا ها 

شوند. امروز هم  "پرولیتریزه"رفتند تا گویا بهتر می

جریان "بازمانده های این جنبش، هر دو نحلۀ آن، 

، با "حزب دموکراتیک خلق"و  "دموکراتیک نوین

درجه از تمایزی که میان شان وجود داشت و دارد،  هر

طنز تلخ این است که با وجود آن که نهادها و 

« آهنگ پرولتاریاپیش»های متبوع شان را سازمان

خوانند، وجود طبقۀ کارگر خواندند و همچنان میمی

کنند و قایل شدن به در جامعۀ افغانستان را انکار می

 

 

کنشگران و فعاالن موجودیت و مکان آن از جانب 

 "ذهنی و واهی"سوسیالیست کارگری را یک امر 

همۀ بحث سوسیالیسم مارکس شمارند؛ در حالی که می

بر سر طبقۀ کارگر و نقش و جایگاه این طبقه در جدال 

طبقاتی در مناسبات کاپیتالیستی و تعیین تکلیف با آن 

است. اگر که قرار باشد سوسیالیسم متحقق شود و از 

آرمان صرف بیرون بیاید و متکی شود به  سطح یک

یک نیروی اجتماعی و آن نیروی اجتماعی به سهم خود 

های آزادیخواهانه و انسانی سوسیالیسم را بتواند آرمان

تواند از تحقق یک چنین امری فقط می، پیاده نماید

 عهدۀ جنبش کارگری بر بیاید.

سم حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تبیین سوسیالی

و نیروهای مدعی آن در افغانستان در عرصه نظری 

قرابت کامل و مشهودی با کالسیک های مارکسیسم 

داشته باشد، که اصال چنین چیزی نیست، از لحاظ تعلق 

با یی اجتماعی و طبقاتی اما هیچ همخوانی و نزدیکی

ها و مطالبات آن نداشته جنبش طبقۀ کارگر و خواست

اً پوپولیست و اسالم پناه است و ندارد. این جنبش شدید

در  "معنویت مسلط"و تحت عنوان حرمت به عقاید و 

ترین آرا و افکار تمکین ها در قبال ارتجاعیمیان توده

کرده و گاهی هم در رقابت و همنوایی با نیروهای 

جمهوری »ارتجاعی اسالم سیاسی، خواهان برپایی 

شان نیز به های سازمانی شده و آن را در برنامه« اسالمی

 عنوان یک خواست استراتژیک مطرح نموده اند.

ناسیونالیست در افغانستان  -بنابراین جنبش چپ بورژوا 

نه در گذشته و نه امروز به هیچ صورتی متکی به 

کارگران نبوده و نیست، چون به جنبش طبقاتی و سنت 

دیگری تعلق دارد و اهداف و منفعت دیگری سوای 

ناسیونالیست و انکار موجودیت طبقۀ -اسالم پناهی چپ بورژوا

 کارگر از جانب آن

 

 

 فهیم آزاد   
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، فکری بشرهای سائر فعالیت ادبیات و هنر نیز همانند

گی زمینی و اجتماعی که ریشه در زندهپدیده هایی اند 

ها دارند. به این معنی که مادی ، واقعی و طبقاتی انسان

ها در قلمرو ادبیات و هنر نیز همانند سائر زمینه انسان

های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ؛ دیدگاه ها ، 

 های ذهنی وها، توقعات و واکنشاعتقادات ، آرمان

های ادبی و هنری چون اعتراضات خویش را در قالب

لمنامه، لوحه های نقاشی ، شعر ، داستان ، نمایشنامه، ف

، پیکره ها، تندیسها ، شهکارهای معماری ، آهنگها

 نمایند.آبدات تاریخی و غیره بیان می

 

بیانی که در یک اثر هنری گنجانیده  هرچند پیام و

الۀ قاطعیت و جدیت یک مق شود، از صراحت ومی

نبوده و قرار  ، برخوردارسیاسی و یا یک نظریۀ اجتماعی

هم نیست که از همچو چیزی برخوردار باشد و جای 

هنر نیز که  هم  ادبیات و با این را احتوا نماید ، مگر آن

گون خویش چکیده ها ا ژانرها و قالبهای متنوع و گوناب

انها به شمار اندیشۀ انس و انعکاسات طبیعی ذهن و

آید؛ ناگزیر بازتاب دهندۀ تنشها، گرایشها، آرمانها ، می

فریادها ، ناله ها و دیگر خواستهای اقشار ، گروها و 

 باشد که ادیب و هنرمند به آن تعلق دارد و طبقاتی می

 نماید.گی و پشتیبانی مییا از آن نماینده

اجتماعی داشته و در  گیاز آنجایی که انسانها زنده

گی با سائر افراد جامعه که پیوند و وابسته در جامعه و

اقشار  -یا بهتر بگوییم منقسم به  و –خود متشکل از 

برند، باشد به سر می،گروهها و طبقات گوناگونی می

آرایی در تقسیم بندی و صفبدون شک این تشتت و 

بازتاب ردارهای آنان انعکاس و ک پندارها و گفتارها و

هیچکس  یابد. موضوع تا اینجا کامال آشکار است ومی

نماید ، اما هرگاه قرار باشد که گامی به آنرا انکار نمی

اندکی ژرفتر به قضیه نگاه کنیم و بخواهیم  برداشته و جلو

و تشتت را پیدا نماییم ؛  علتها و انگیزه های این انقسام

غیر قابل گزیریم تاریخ بشر و واقعیتهای ملموس و نا

انکارکنونی را در افغانستان، منطقه و جهان با دیدی 

دهیم. با یک چنین  انتقادی و مادی مورد بررسی قرار

بررسی و تحلیلی در خواهیم یافت که ، این مظالم ، حق 

ها و  ها ، زورگویی ها ، نیرنگ تلفی ها ، ستمگری

ها  بوده است که  نداشتن ها و فریبکاری ها ، داشتن

طبقات متخاصم بخش و در  و بشری را به اقشارجوامع 

عث شده است تا هریک از هم قرار داده است و با برابر

این کتله های اجتماعی منافع و خواسته های اساسی خود 

را دا شته باشد که در بسیاری حاالت با منافع و خواسته 

امعه ناساز گار و های اساسی اقشار و طبقات دیگر ج

داشت این واقعیت یک لذا با در نظراست.  آشتی ناپذیر

یی تواند در عین زمان و به گونهانسان واحد هرگز نمی

 یی دو ومنافع و خواسته های اساسی و پایهراستین مدافع 

یا چند گروه متخاصم جامعه باشد، پس نا گفته پیداست 

که هرگاه کسی بخواهد چنین ادعایی را عنوان نماید و 

عام و نامشخصی چون منافع ملی، خویشتن را مدافع منافع 

غیره وغیره معرفی نموده در یی ومردمی ، توده میهنی،

این راستا آثاری ابداع و ایجاد و انشاد نماید، در حقیقت 

یا در یک سطح بسیار نازلی از درک و فهم و بینش و 

قصدًا عمالً  به سوی  یا عمداً و منطق قرار دارد و

ه برداری گام گذارده و ی و کالشارلتانیسم و عوام فریب

عث تحکیم پایه های لرزان آگاه و یا آگاهانه باناخود

عادالنه و ستمگرانۀ حاکم بر اقشار و طبقات نظام نا

محروم و ستمکش جامعه که درحال حاضر اکثریت 

دهند مطلق آنان را کارگران و مزدگیران تشکیل می

د ری عسل نما و زهرآلوگردیده و با این آثار ادبی و هن

ساز تخدیر و تحمیق محرومین و فرودستان خویش زمینه

جامعه شده و آنان را از قیام به خاطر پایان دادن به نظام 

به دست آوردن حقوق تلف  متعفن سود و سرمایه و

دارند و در راه خیزش و انقالب به شدۀ شان باز می

خاطرسرنگونی نظام فاسد کنونی و برپایی نظام نوین 

گانی عمالً سنگ واقعی و رفاه همه مبتنی بر عدالت

نمایند. و متأسفانه هم در گذشته و هم در اندازی می

شاعران چیره  "و  "ادبای کرام "حال حاضر همچو

 ۀهم در "هنرمندان شایسته"و   "مدست و زیبا کال

متعارف و در جامعۀ نا کشورهای جهان و به خصوص

داشته و  افغانستان به وفرت وجود تملق پرور واستثنائی 

دهند. اینکه آنان این عمل اکثریت قاطع را تشکیل می

آگاهانه دهند یا نازشت و ناشایسته را آگاهانه انجام می

شوند ، من شخصاً به این باورم که مرتکب آن می

اکثریت قریب به اتفاق ادبا وشعرا و هنرمندان ما این 

عمل را که در وهلۀ نخست بسیار زیبا و انسانی جلوه 

اما در حقیقت خویش به همان پیمانه زشت  نماید ومی

هانه و در یک یی نا آگاباشد، به گونهو غیرانسانی می

دهند و به این گی مطلق انجام میحالت از خود بیگانه

جایگاه یک  باورند که گویا وجیبه و دَین خود را در

و  "پدروطن  "و  "مادرِمیهن  "فرزند راستین در برابر 

گان بنده "و  "خلق خدا  "و  "میهن  فمردم شری "

نموده اند . مگر با کمال تأسف  و غیره وغیره أدا "خدا 

و اندوه باید خاطر نشان ساخت که این بیچاره گان 

 و "رزشهای واالا”دانند که این سطحی نگر مسلماً نمی

که در جریان هزاران سال  "نمادهای زیبا و انسانی "این 

ین به خورد انسانها داده شده گی بشر در روی زمزنده

و در اذهان و عقول آنان نهادینه شده است؛ ریشه در 

کشی و حق تلفی و بهره گندابهایی چون استثمار و

چپاول و ستمگری و بیداد و تالش به خاطر تداوم 

بخشیدن و جاودان ساختن این پدیده های ننگین و شوم 

شاعر و این آقایان و خانمهای فرهیختۀ ادیب و داشته و

هنرمند با این عمل خویش دارند آب در آسیاب 

داری نظام ناعادالنه و بربریت سرمایه ارتجاع و

ریزند. آری این ادباء و هنرمندان شایسته و نخبه یا می

  توانند و یا اینکه صاف ودرآورده نمی از این کالفه سر

 

16ادامه در صفحه   

 نگاهی گذرا به ادبیات معاصر افغانستان
 نخستبخش 

 نوشتۀ رحمانی پیکارجو 
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به راه ساختن برخی از جوانب  دست کاری و إصالح و رو

موجود إکتفاء  فیاییفاسد و ما و عملکردهای همین نظام

 نماید ؟   می

 پایان بخش نخست

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ام به منظور به دست آوردن لقمۀ سر برده و از بام تا ش

جاده های کابل و  درخانواده هایشان  نانی برای خود و

مشغول کارند؟ افغانستانی هایی که  سائر شهرهای کشور

آفتاب سوزان مشغول  زیر در در کشتزارهای کوکنار

گیری از بته های کوکنار هستند یا آنانی که با شیره

ایشان خریداری و  از ار هانپرداخت پولی ناچیز آن افیو

از آن به فروش رسانیده و برای  بیشتر به قیمتی دهها برابر

و هنگفتی را  هو فرزندان خود سرمایه های باد آورد خود

نمایند؟ افغانستانی هایی که در زیر خیمه جمع آوری می

برند به سر می های پالستیکی و کلبه های نمناک و محقر

شیرپور و بقیه شهرهای قصرهای مجلل  یا آنانی که در

 عربی و إمارات متحدۀ در ویالهای افسانوی در و کشور

در هندوستان و اروپا  وانتالیا  وبه خصوص دوبی  ترکیه و

کشی از که در نتیجۀ بهره یهای و آمریکا ؟ افغانستانی

ارزان کارگران و مزدوران خویش صاحب  نیروی کار

 مکنت و اعتبار ومال  کارخانه ها و تجارتخانه ها قصرها و

حیثیت و آبرو شده اند یا آنانی که با وجود  و عزت و

تالش شباروزی ، آنهم در بدترین شرائط کاری،  و کار

بازهم توانایی سیرکردن شکم فرزندان خود با لقمۀ نانی 

لباس لیالمی  تن آنان حدأقل با کفش و پوشانیدن پا و و

گونه عزت هیچ نزد کارفرماهای خویش از در را نداشته و

نیستند ؟  خالصۀ کالم  و حیثیت و آبرویی هم برخوردار

اینکه افغانستانی های شارلتان و کاله بردار و فریبکار و 

دهقان و  و رمزدو دار یا افغانستانی های کارگر وسرمایه

 ؟!  جناح این دو زحمتکش؟  کدام یک از

همین پرسشها  نیز "ادبیات معاصر و هنر"آری ، درمورد 

و با همین شدت وحِدَّت مطرح است: ادبیات بازتاب 

ساختهای  کدام گروه از مردم  دهندۀ آرمانها و سوخت و

زحمتکشان ؟  ؟ تاجران و سرمایه داران یا کارگران و

عینیت  ادبیات و هنری که از نظام اجتماعی حاکم و

 غیرمستقیم دفاع و یا یی مستقیم وموجود به گونه

کند یا ادبیات و هنری که با آن سر سازش می جانبداری

رزمد ؟ اگر از نوع دوم است راه نداشته و علیه آن می

خواهد در حل معین اجتماعی اش چیست؟ آیا واقعاً می

راهی گام نهد و برنامه یی را روی دست گیرد و به 

کاربندد که سر انجام و کم ازکم در دراز مدت به 

ها به  که امپریالیستسرنگونی این نظام مافیایی 

سردمداری ایاالت متحدۀ امریکا آنرا برگردۀ مردم ما 

سوار کرده اند بینجامد و زمینه های مناسب را برای برپا 

داشتن نظم نوین سوسیالیستی فراهم آورد یا اینکه تنها به 

نگاهی گذرا به ادبیات 

 معاصر افغانستان

ساده از آن آگاهی ندا رند و این لکۀ ننگ را داوطبانه 

ی و افتخار به پیشانی و شرافتمندانه و با کمال سرافراز

 نمایند.خویش حک می

 

با در نظر داشت آنچه که گفته آمد ، بحث و بررسی 

زمینه های  از ادبیات و هنر در یک جامعه به دور

حقیقت مادی و اجتماعی و پایه های طبقاتی آن ، در 

چیزی جز پرده افگندن به روی واقعیتهای ملموس و 

تواند ، لذامقوله غیرقابل انکار آن جامعه بوده نمی

ادبیات  هنر و "، "معاصرادبیات و هنر "هایی چون

 شعر"،  "مسؤول مسؤول وغیر نامتعهد ، متعهد و

و امثال آن فی نفسه و به خودی  "امروز شعر دیروز و

 هیچ امر مداوا نکرده و خود هیچ درد مشخصی را

سازد. به عبارتی مهمی را مشخص و برجسته نمی

 "افغانستان معاصر هنر ادبیات و"دیگر، همین مقولۀ 

افغانستانی های  "حقیقت امر چیزی شبیه  در

است ، اصطالحی که به هیچ وجه قابل  "امروزی

انگیزد : نبوده و  پرسشهای زیرین را بر میپذیرش 

تانی های متعلق به طبقۀ ها ؟ افغانس کدام افغانستانی

به اصطالح  باالیی ها یا  اقتدار و بر سر دار وسرمایه

و  کارگر افغانستانی های متعلق به طبقات نادار و

؟  افغانستانی های استثمارگر ، یا محروم مزدور و

شان  استثمارشونده؟ افغانستانی هایی که سفره های

یا افغانستانی هایی  و اقسام غذا هاست انواع و از مملو

خوابند؟ افغانستانی هایی که که گرسنه می

فرزندانشان در ناز و نعمت به سربرده ودر بهترین 

یا در خارج از  مدارس شحصی و خصوصی داخلی و

بینند یا افغانستانی هایی که کشور آموزش می

سوادی مطلق به بدروزی و بی و کودکانشان در فقر

اگر فعاالن و کنشگران جنبش 

طبقۀ کارگر از جا نجنبند و با 

مباالتی نسبت به سناریو شکل بی

سرمایه « امارت اسالمی»یافتن 

برخورد نمایند باید منتظر آیندۀ 

ناکتر از آنچه که دیده و دهشت

تجربه کرده اند باشند. طبقۀ 

کارگر و پیشروان سوسیالیست آن 

اه و خوهای آزادیو جنبش

مترقی باید بدیل و افق خودشان 

از یک جامعۀ آزاد و برابر را 

ترسیم و رو به جامعه اعالم 

بدارند، جز این راه و گزینۀ 

 دیگری وجود ندارد. 

 



 

 

  

در آن طالبان در ساختار سیاسی جدیدی است که 

های اسالم سیاسی و معیت سایر جریان

های قومی نقش محوری یی را بازی ناسیونالیست

جهت اغوای افکار عمومی دیگر خواهند نمود. 

به در جهان و افغانستان  خواهبشریت آزادی

حقوق و "و تأمین " دکوراسیون دموکراتیک"

شود. این را در قلدری نیازی دیده نمی "آزادی زنان

شدن بیشتر نیروهای فرتوت اسالم  و فعال مایشا

 مسیاسی )از جمله حزب اسالمی حکمتیار( اولتیماتو

و طرح صریح مطالبات شان برای به تمکین وا داشتن 

خواه و تشنۀ رفاه، امنیت و آسایش از مردم آزادی

جمله زنان و کارگران در کنار دامن زدن به جوّ 

جامعۀ ترور، ارعاب و کشتار زنان، کارگران و فعاالن 

نماییم. از این رو پیامد پروژه مدنی مشاهده می

حکومت )»همکاسه ساختن نیروهای اسالم سیاسی 

امارت »و سرانجام شکل دادن به «(مشارکت ملی

« ختم منازعه»و « صلح»تحت عنوان « اسالمی سرمایه

در عمل نه تنها « پایان دادن به رنج و درد مردم»و 

و نابودی  اعالم پایان حضور اجتماعی زنان

بند این دو دهه )از آزادی بیان، آوردهای نیمدست

رسانه و...( خواهد بود، بل بدتر از آن برگشت دوبارۀ 

تئوکراسی به قدرت و استبداد مذهبی و رانده شدن 

 های اجتماعی نیز خواهد بود. زنان از همۀ عرصه

مردم، جنبش های اعتراضی، بدین لحاظ است که 

به ویژه فعاالن جنبش زنان و  مترقی و برابری طلب

سوسیالیست ها، )با وجود فقر گسترده، جنگ، 

بدامنی و کشتار هر روزه عزیزان شان در اوضاع و 

مبارزه برای رفع ستم  المللیبین، روز چمار هشت

در رسد؛ از راه می زنجنسیتی، تبعیض و نابرابری 

به مثابۀ میراث این روز تاریخی  حالی به پیشواز

سوسیالیستی و جنبش جهانی  مبارزاتی طبقۀ کارگر

جهانی  داریرویم که در افغانستان سرمایهزنان می

س امپریالیسم امریکا یی در رأو قدرت های منطقه

مشغول طراحی و مهندسی ساختار جدید سیاسی در 

محور طالبان و سایر نیروهای اسالم سیاسی و 

ناسیونالیست های تباری اند. پیامد احتمالی تکوین 

ین سناریویی، یعنی و به اجرا در آمدن یک چن

، برای همۀ «امارت اسالمی سرمایه»شکل دادن به 

احاد جامعه از آن میان زنان هولناک و مخوف 

 است. 

کاپیتالیسم جهانی در اجماع بر سر شکل دادن به 

آیندۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و تأمین منافع 

آوردها استراتژیک شان از خیر تداوم نیمچه دست

نیم بند این دو دهۀ پسین، از  هایو ضمانت آزادی

آن میان نقش و مشارکت زنان در امور اجتماعی 

گذشته اند؛ با وجود نارضایتی سران حاکمیت 

پوشالی از پذیریش ارادۀ سیاسی و استراتژی مورد 

گان آن به رغم عدم تمایل نظر امریکا، نماینده

هیأت سیاسی طالبان تا این دم میز مذاکره در دوحه 

زاد فته است؛  آنچه که با سفر اخیر خلیلرا ترک نگ

توافقات بازبینی نتیجۀ نمایندۀ امریکا اعالم گردید 

یی دولت قبلی امریکا و طالبان از جانب قدرت پایه

حاکمۀ جدید به رهبری بایدن، پایان مذاکرات 

دیگر و مهندسی  "بن"دوحه و شکل دادن به 
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های کارگری افغانستان اعالمیۀ سازمان سوسیالیست

 به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن
 

امارت »احوال جاری(، از محقق شدن سناریو 

که چیزی نیست جز یک دست شدن « اسالمی

نیروهای ارتجاعی و تحکیم سلطۀ بالمنازع شان بر 

و این نگرانی، نگرانی  سرنوشت جامعه، نگران اند؛

های جهانی و برحق و قابل فهم است. قدرت

س امپریالیسم امریکا و قدرت در رأیی منطقه

حاکمه به رهبری اشرف غنی، احزاب و شخصیت 

های حامی آن ،که خود همزاد و همجنس طالبان 

، « آوردهات از دستحراس»مدعی و داعش اند، 

مکان  و حقوق و« قانون اساسی»و « جمهوریت»

ستند؛ دولت به رهبری غنی در هاجتماعی زنان 

عین تقال برای بقای قدرت و کوبیدن بر طبل خالی 

ها و منش و کردار خود با إعمال سیاست« صلح»

ارتجاعی طی این چند سال هموار کننده و زمینه 

ت ی در یک هیأساز عروج نیروهای اسالم سیاس

عه یک دست برای شکل دادن به آیندۀ سیاسی جام

یافتن به سریر قدرت بوده است. عروج و دست

یافتن اسالم سیاسی به عنوان یگانه الترناتیو و دست

آن به قدرت سیاسی نتیجۀ یک تحول ساده در متن 

جدال بر سر تعین تکلیف آیندۀ جامعۀ افغانستان 

نیست بلکه بازتابی از تحوالت در عرصۀ سیاست 

پیتالیستی و استراتژی قدرت های جهانی و نظام کا

است؛ و چنین سیاست و استراتژی یی در مورد 

افغانستان و اجماع بر سر آن، )شکل دادن به 

پیامد و نتیجۀ بالفصلی جز سلطۀ «( امارت اسالمی»

 هرچه بیشتر نیروهای اسالم سیاسی و در نتیجه 

 20ادامه در صفحه                                              



 

 

 

 

و عدم حضور فعال زنان در جدال های  خواهآزادی

ی و تعین کنندۀ اجتماعی نیروهای سیاه ارتجاع

گردند تا گی قادر میها به سادهحامیان جهانی آن

روایت دروغین خود شان از مسائل و معضالت 

مردم عاصی و بیزار از جنگ و  داجتماعی را در خور

زیانبار و عقبگردهای فالکت بدهند و از این طریق 

ماندگار زیادی را بر مردم تحمیل نمایند. 

ی منطقه در داری جهانی و دولت های ارتجاعسرمایه

های  جنبشطی بیشتر از چهار دهه با توسل به 

از اسالم سیاسی تا ناسیونالیست های قومی ارتجاعی 

و د نجامعۀ افغانستان را دچار انقطاب نمای ندتوانسته ا

در کنار جنگ و بربریت و بر بستر این انقطاب 

تا جامعه را به  یی فراهم آورده اندمیل شده زمینهتح

به تمکین وا دارد و راه حل ها « امنیت» و« صلح»بهانۀ 

را حتی به بهای قربانی شدن  انو استراتژی خودش

خواهانۀ مردم ها و مطالبات رفاهی و آزادیخواست

از آن میان رفع اپارتاید جنسیتی و تأمین حقوق زنان 

 د. نبر جامعه تحمیل نمای

های کارگری افغانستان معتقد سازمان سوسیالیست

و شى زن و تبعیض براساس جنسیت، ستمکاست که 

همچنان اشکال دیگر ستم و نابرابری محصول نظام 

داری است و این نظام آن را تولید و بازتولید سرمایه

نماید؛ بنابراین ستمکشی و تبعیض نسبت به زن در می

اشکال و ابعاد متنوعی در مناسبات حاکم در همه جا 

نگهداشته مختص جوامع عقب وجود دارد و صرفاً 

چون افغانستان نیست؛ اما در جوامعی که در  ییشده

آن آراء و افکار مردساالر از قدرت و منزلتی 

برخوردار اند تبعیض و ستم جنسیتی نسبت به زن به 

گردد. در تری اعمال میتر و وحشتناکشکل عریان

افغانستان از برکت حاکمیت نیروها و باورهای 

مایت بورژوازی جهانی ارتجاعی مردساالر که از ح

نیز برخوردار اند سال ها است که زنان قربانی شده و 

شوند؛ فرجه و زمینۀ حضور اجتماعی زنان که می

در این چند سال فراهم آمده بود دارد دوباره 

گیرد و زنان قرار است دوباره المعامله قرار میوجه

و این بار قربانی بهای بده و بستان منافع استراتژیک 

 دیان دموکراسی و حقوق بشر گردند.  منا

 خواه!زنان و مردان آزادی

داری جهانی در رأس در شرائط کنونی که سرمایه

 صدد اند تا بار امپریالیسم امریکا و متحدانش در

را طالبان نیروهای اسالم سیاسی در محوریت دیگر 

 ،به ویژه زنان افغانستان، گی مردمبر هستی و زنده

آیندۀ سیاه و دهشتناکی را برای مان و  مسلط سازند

سازمان سوسیالیست های کارگری  رقم بزنند،

افغانستان که در راستای تحقق آرمان های انسانی 

نماید از همۀ نیروهای سوسیالیسم مبارزه می

خواه و برابری طلب و فعاالن جنبش آزادی

در تقابل با خواهد که کارگری و جنبش زنان می

داری جهانی و اک سرمایهاین سناریوی هولن

نیروهای سیاه اسالم سیاسی و عقیم ساختن آن در 

گی جهانی جنبش زنان و در دفاع از روز همبسته

دست به هم برابری زن و مرد و نه به اپارتاید جنسی 

و مهمتر از آن آلترناتیو رهایی داده صف مبارزاتی 

نقش زنان سامان و سازمان دهند. خود شان را بخش 

و تحقق مطالبات آن انکار ناپذیر مبارزه  در این

است زیرا که هیچ جنبشی بدون حضور اجتماعی 

 زنان به ثمر نخواهد رسید. 

 زنده و فرخنده باد هشتم مارچ!

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 202۱ مارچ؛ ۱3٩٩حوت 

 

 

 اعالمیۀ سازمان

 های کارگریسوسیالیست

 ...افغانستان

استبداد و اعمال اپارتاید جنسی و راندن زنان از 

 در بر نخواهد داشت.چیز دیگری اجتماع 

اگر مردم هم چنان در قبال آیندۀ تار و هولناکی 

دهد، که ارتجاع امپریالیستی برای شان سازمان می

های ندازند و سکوت نمایند و جنبششانه باال بی

خواه از جمله جنبش زنان در پیشاپیش آن یآزاد

ها جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر با المباالتی و 

ندانم کاری نسبت به این سناریوی سیاه برخورد 

نمایند، باید منتظر آیندۀ دهشتناکتر از این باشیم. 

های ارتجاعی منطقه و کاپیتالیسم جهانی، دولت

 بورژوازی محلی برای تأمین منافع سیاسی،

صلح و »اقتصادی و استراتژیک شان تحت عنوان 

گزینۀ طالبان و سایر جانیان اسالمی را بر « سلم

های اجتماعی گزیده اند؛  این بر جنبش

خواه، زنان مبارز و فعاالن جنبش چپ و آزادی

سوسیالیستی کارگران است که به ارادۀ سرمایه 

امپریالیستی تمکین نکنند و آلترناتیو انقالبی و 

دیخواهانۀ خودشان را در برابر آن شکل دهند آزا

گی شاد انسانی، و نوید بخش شکل دادن به زنده

رفاه و امنیت و برابری همۀ مردم باشند. مردم 

العموم، به ویژه زنان افغانستان، باید در تجربۀ علی

ترین شکل ممکن گی شان به واضحتلخ زنده

رهایی،  دریافته باشند که دیگر نباید امید شان برای

رفاه و آزادی و رفع تبعیض را به بورژوازی حاکم 

-ها در کمپ ارتجاع بورژواو حامیان جهانی آن

امپریالیستی به سردمداری امریکا گره بزنند؛ در 

غیاب یک جنبش نیرومند سوسیالیستی و 
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شوند، شرایط سلطۀ طبقۀ معین اجتماعی ای 

هستند که قدرت اجتماعی ناشی از دارائی 

ایده -آن در شکل معین دولتش بیان عملی

آلیستی خویش را باز می یابد و به همین 

دلیل هر مبارزۀ انقالبی بر علیه طبقه ای 

ون مسلط بوده صورت می گیرد که تاکن

در تمام انقالبات تاکنونی نوع  -3است، 

فعالیت همواره دست نخورده باقی ماند و 

موضوع به نوع دیگری از توزیع این 

فعالیت، نوع دیگری از توزیع کار به افراد 

دیگر برمی گشت در حالی که انقالب 

کمونیستی بر علیه نوع تاکنونی فعالیت واقع 

ن می برد و سلطۀ می شود، خود کار را از بی

تمام طبقات را همراه با خود طبقات از بین 

می برد، زیرا که ]این انقالب[ توسط طبقه 

ای صورت می گیرد که در جامعه به عنوان 

طبقه ای به حساب نمی آید، به عنوان طبقه 

به رسمیت شناخته نمی شود، خود بیان 

انحالل همۀ طبقات، ملیتها و غیره در جامعۀ 

هم برای ایجاد انبوه و  -۴و کنونی است 

توده ای این آگاهی کمونیستی و هم برای 

پیشبرد خود امر ]تحول[، تغییر توده ای خود 

انسانها الزم است، که تنها در یک جنبش 

عملی، در یک انقالب می تواند واقع شود، 

]و این که[ انقالب نه تنها از آن رو الزم 

است که طبقۀ حاکم از طریق دیگری نمی 

توسعه یافته به نتایج و سرانجام از درک تاریخی »

 یابیم که:زیر دست می

ی فرا یحلهدر تکامل نیروهای مولده مر -۱

روهای مولده و رسد که در آن نیمی

گیرند ی شکل مییابزارهای ارتباطی

که تحت روابط موجود فقط مصیبت 

می آفرینند، ]نیروهائی[ که دیگر 

نیروهای مولده نیستند، بلکه نیروهای 

 و –تخریبی اند )ماشین آالت و پول( 

[ یعنی] است، آن به مربوط که چیزی

می گیرد که  شکل ییطبقه که این

د، تمام بار جامعه را بر دوش می کش

ی یهبدون آن که از مواهب آن بهر

ن از جامعه ی[ که به بیرویببرد، ]طبقه

ی[ که در آن یرانده می شود، ]طبقه

م طبقات ی با تمایتضاد تعیین کننده

ی که یدیگر وارد می شود، طبقه

اکثریت اعضای جامعه را در بر 

گیرد و از آن آگاهی به ضرورت می

یک انقالب بنیادی، آگاهی 

ی[ یخیزد، ]آگاهیمی کمونیستی، بر

 که البته در میان طبقات دیگر نیز از

طریق مشاهدۀ موقعیت این طبقه 

 تواند شکل بگیرد،می

ای مولدۀ معینی می شرایطی که نیروه -2

توانند در درون آن به کار گرفته 

واند سرنگون گردد، بلکه از این رو نیز ت

که خود طبقۀ سرنگون کننده تنها در 

یک انقالب می تواند به آنجائی برسد 

که گریبان خود را از تمام کثافت کهنه 

پاک کند و قادر به بنای جامعۀ نوین 

 «.شود

 ایدئولوژی -کارل مارکس، فریدریش انگلس

 آلمانی

 

 

نمی توانست تجربۀ کمون پاریس را در خود داشته باشد. پس از کمون  ١87١تئوری مارکس تا پیش از 

ها های مارکسیستتبدیل شد. همچنان که تئوریاما تجربۀ آن به جزء جدائی ناپذیری از نظریه انقالب 

توانست تجربۀ تاریخی یک انقالب پیروزمند پرولتاریائی را در خود داشته تا پیش از انقالب اکتبر نمی

 و –باشد و پس از آن باید این تجربه را در خود می داشت به همان منوال که امروز تجربۀ شکست آن 

  .ه باشدداشت خود در باید نیز را – آلمان انقالب شکست

 

 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Die+deutsche+Ideologie/I.+Band%3A+%5BKritik+der+neuesten+deutschen+Philosophie+in+ihren+Repr%C3%A4sentanten+Feuerbach,+B.+Bauer+und+Stirner%5D/I.+Feuerbach/%5BB.+Die+wirkliche+Basis+der+Ideologie%5D/%5B3.%5D+Naturw%C3%BCchsige+und+zivilisierte+Produktionsinstrumente+und+Eigentumsformen#N33
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Die+deutsche+Ideologie/I.+Band%3A+%5BKritik+der+neuesten+deutschen+Philosophie+in+ihren+Repr%C3%A4sentanten+Feuerbach,+B.+Bauer+und+Stirner%5D/I.+Feuerbach/%5BB.+Die+wirkliche+Basis+der+Ideologie%5D/%5B3.%5D+Naturw%C3%BCchsige+und+zivilisierte+Produktionsinstrumente+und+Eigentumsformen#N33
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Workers of the world unite! 

تعلقات تباری و مذهبی بخشی از استراتژی ارتجاع 

اسالمی از جمله طالبان و داعش طی این چند دهه و 

اخیر بوده است. دولت پوشالی  به ویژه این چند سال

زند که خود در گرداب فروپاشی دست و پا می

تر از آن است که بتواند آسایش و امنیت مردم ناتوان

کارگران و فرودستان جامعه نه تنها  را تأمین نماید.

که قربانی فقر و فالکت اقتصادی، بیکاری و بیماری 

دو  اند، بلکه بار سنگین جنگ و جنایت و کشتار این

صف و نیروی ارتجاعی و حامیان شان را نیز به دوش 

 کشند.می

باید به این ددمنشی و قساوت پایان داده شود و این 

کار فقط از عهدۀ جنبش متحد و متحزب طبقۀ 

آید؛ نباید به نهادها و کارگر و آزادیخواه بر می

المللی توهم مجامع دولت بورژوایی و نهادهای بین

ظاری، انتظار واهی و غیرواقعی داشت؛ یک چنین انت

است. هیوالی اسالم سیاسی این سپاه وحشت و 

بربریت در هیأت طالبان و داعش... محصول پروژه 

داری جهانی است. در واقع ها و استراتژی سرمایه

یی های ما از جمله این هفت تن قاتالن هم طبقه

های اسالم سیاسی کارگر تنها طالبان و یا سایر جریان

ند بلکه بورژوازی جهانی به همین اندازه شریک نیست

 این جنایت و بربریت است.

و فرودستان جامعه اعم از زن و مرد برای کارگر  ۀطبق

جز تشدید  ییخالصی و رهایی از این وضعیت چاره

سازمان د. نو اعتراض ندار یابی، تشکلمبارزه

محکومیت ضمن  های کارگری افغانستانسوسیالیست

د این جنایت هولناک یاد کارگران و نکوهش شدی

 های این به خانوادهدارد و جانباخته را گرامی می

خواه در ، به طبقۀ کارگر و مردم آزادیگانهجانباخت

 دارد. افغانستان مراتب تسلیت اش را ابراز می

 ننگ و نفرین ابدی نثار قاتالن و جانیان اسالمی!

 یاد کارگران به خون خفته گرامی باد!

 داری!بر سرمایهمرگ 

 زنده باد سوسیالیسم!

های کارگری شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 202۱مارچ  6؛ ۱3٩٩حوت  ۱6

 

 

تن از گذشته هفت  ۀچهارشنبه شبِ هفت

گچ در  ۀگی در یک کارخانکه به تازه انکارگر

برای تأمین رود والیت ننگرهار ولسوالی سرخ

شان با  امرار معاش خانواده های گی وزنده

استخدام شده افغانی،  300دستمزد ناچیز روزانه، 

و فجیع  جانیان اسالمی به صورتبودند از سوی 

 این رویدادبه قتل رسیدند. قربانیان با دستان بسته 

تن  3و فاشیستی که همه جوان هستند و  هولناک

همه ها نیز برادران همدیگر بودند؛ از آن

 .های بامیان و غزنی بودندگان والیتباشنده

نسبت به  بامیانشهر و فعاالن اجتماعی در مردم 

کمیسیون »در مقابل دفتر ددمنشانه این جنایت 

راض دست به اعت این والیت «مستقل حقوق بشر

ین معترضان با سر دادن شعارهایی چون زدند. ا

، «کمیسیون حقوق بشر! صدا شوید برای کارگر»

ای »و « ای رییس کشور! کارگر به جان رسیده»

قتل این « رییس کشور! کارد به استخوان رسیده

را محکوم کردند.  عدفابیمحروم و کارگران 

توجهی حکومت را متهم به بیهمچنان آنان 

  .جان شهروندان ساختندنسبت به 

این اولین بار نیست که جانیان اسالمی و حامیان 

گسیخته شان دست به جنایت و توحش لجام

زنند؛ ارعاب جامعه و انقطاب مردم بر اساس می


