
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ۲0۲۲  می، ١40١  جوزا                                                                                                                                    67 شمارۀ

 استقبال به متفاوت کامالً احوال و اوضاع در امسال

 و ارگرک طبقۀ روان، سال در رویم؛می می ماه اول

 دچار پیش از بیشتر جهان فرودستان و مزدبگیران همۀ

 و پاندمی قربانی و اقتصادی ریاضت روزی، سیه فقر،

 امپریالیستی هایقدرت و دارانسرمایه منافع جنگ

 در امریکا، رأس در داریسرمایه دول پار سال .اند

 اسالم جانی و تروریست نیروی ننگین معاملۀ یک

 هامیلیون سرنوشت بر را انطالب هیأت در سیاسی

اعالمیه مشترک به...  |(6م آزاد به... )صفحه سخنرانی فهی |( 4)صفحه  یا سوسیالیسم جهان بشری و آستانۀ بربریت : در این شماره

منافع و سرنوشت در هم تنیدۀ  | (١3حل های آن )صفحه در نقد ناسیونالیسم و راه | (١0)صفحه   جنگ اوکراین، نیاز به... (9)صفحه 

 بحران پس از کوید... | (۲۲سخنرانی یونس سلطانی به... )صفحه | ( ١8از پیدایش ستم بر زنان... )صفحه  | (١5)صفحه  کارگران...

 (3۲)صفحه روز جهانی زن؛ جنبش نان ، کار ، آزادی  | (۲8)صفحه اتحاد دو ارتجاع اسالمی علیۀ مردم افغانستان   | (۲۲)صفحه 

 های کارگری افغانستاناعالمیۀ سازمان سوسیالیست

 کارگر طبقۀ جهانی روز می ماه اول پیشواز به

  

 

ته فرار شدا پا برآن را داری سرمایهجهنمی  نظام که 

 در شان انسانی کرامت و هستی مگر با این هم ،کنندمی

 کشورهای و پاکستان ترکیه، ایران، اسالمی جمهوری

 راسیسم توسط جمله از فرامنطقه و منطقه دیگر

 و اروپایی کشورهای در و ایران در دولتی یافتۀرسمیت

 له و لگدمال ناسیونالیست و فاشیست نیروهایو سائر 

 .شودمی

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

 و آموزش کار، حق. ساخت حاکم افغانستان شهروند

 به افغانستان کودک و زن میلیون بیست حدود از تحصیل

 اپارتاید عمل در و است شده گرفته تازیانه و تفنگ زور

 و فقر از مردم گردد؛می اعمال زنان بر اسالمی جنسی

 فروش معرض در را شان بدن اعضای و فرزندان ناداری

 ستم و ظلم فقر، از که هاییانسان. گذارندمی حراج به و

 نجات برای و اند آمده ستوه به سرمایه اسالمی امارت

ی جهنمکشور، این  از گروه گروه معیشت تأمین و جان
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 کودک ستیزی،زن حقوقی،بی بیکاری، فقر،

 از اجتماعی ستم اشکال و طبقاتی شکاف آزاری،

 لندن، برلین، تا آباد اسالم از و واشنگتن تا کابل،

 نقطه در خالصه و سیدنی دهلی، پاریس، مسکو،

 و تعدی این کند؛می بیداد جهان کشورهای نقطۀ

 فضای کردن میلیتاریزه و جنگ پهلوی در اجحاف

 نازیسم، همان آن ماحصل که کشورها در عمومی

 بیشماری هایانسان است؛ لیسمناسیونا و نژادپرستی

 سوق نیستی و خودکشی خودسوزی، کام به را

  .دهدمی

 تعداد» کندمی اعالم WFP غذا جهانی برنامۀ 

 14 افغانستان در 2021 جنوری در گانگرسنه

 23 به( 2022)امسال مارچ در رقم این و بود میلیون

 افغانستان جمعیت نصف از بیشتر یعنی میلیون

 فیصد 95 است آمده گزارش این در «.است رسیده

 تنها. ندارند دسترسی کافی غذای به افغانستان مردم

 اثر در نوزاد هزار سیزده 2022 سال اول ماه سه در

 خویش جان ناشی از آن هایبیماری و تغذیه سوء

 « .اندداده دست از را

 85 از بیش متحدانش و عربستان نظامی تجاوز

 تخریب کامالً را یمن های ساخت زیر از درصد

 مواد شدید کمبود با کشور این و است کرده

 غذا جهانی سازمان. است مواجه دارویی و غذایی

 حد کمترین تأمین در ناتوان افراد تعداد یونیسف و

 نفر میلیون نزده 2022 سال در را یمن در غذایی نیاز

 نفوس کل که است حالی در این. است کرده اعالم

 .شودمی زده تخمین میلیون نه و بیست حد در یمن

 میلیون 13 از بیش که دهدمی گزارش سازمان این

 شدید گرسنگی با آفریقا شاخ سراسر در انسان

 .ندا مواجه

 نظام قطب دو منافع تقابل در اوکراین در اکنون همین

 تصاحب برای بیشتر سهم جهت مزدی گیبرده جهانی

 نفوذ، حوزۀ و جهان مجدد تقسیم سر بر و بیشتر هرچه سود

 .شودمی کشیده خون و خاک به آن مردم بود و هست

 تنها نه اوکراین در دارانسرمایه منافع تقابل ادامۀ و جنگ

 را کشور آن شهروند میلیون پنجاه حدود بودهست و  که

 تقابل این از ناشی تبعات بل است، کشیده نیستی و تباهی به

 جهانی رکود ناخواه خواه داری،سرمایه های دولت منافع

 مردم و کارگر طبقۀ از همه از قبل که دارد پی در را

 در اکنون تا جنگ شروع از گیرد؛می قربانی محروم

 سومالی، آرژانتین، سریالنکا، افغانستان، چون کشورهای

 افریقای و کنیا الجزایر، نایجریه، سودان، ترکیه، لهستان،

 مواد ان،ن قیمت افزایش اروپایی کشورهای از بیشتر جنوبی

 نگرانی باعث و گردیده آفرین خطر روغن و سوختی

 . است شده کشورها این شهروندان بیشتر

 از خروار نمونۀ مشت عنوان به موارد این! متأسفانه

 در کارمزدی نظام ناکدهشت و هولناک هایفاجعه

 لیست و هااین .دارد درازی سر رشته این .است جهان

 دادۀ و زاده جهان در امروزه تجنایا و فجایع از ییانتهابی

 است؛ مزدی گیبرده نظام یعنی جهانی حاکم سیستم

 فقر، جنایت، نابرابری، به متکی اش دوام و بقا که نظامی

 بیشتر که سیستمی. است توحش و خونریزی استثمار، ستم،

 مؤسسۀ است؛ انسان قاتل بیماری و طبیعی آفت هر از

 پاندمی سترشگ و شیوع اوج در گذشته سال آکسفام

 جان کرونا دقیقه یک هر در که کرد اعالم 19-کوید

 اثر از دقیقه هر در که کسانی و گیرد؛می را انسان هفت

. است نفر یازده دهند،می دست از را خود جان گیگرسنه

 تولید وجه این دل از فالکت و فقر استثمار، نابرابری،

 و خرید بطۀرا و کارمزدی بر مبتنی مناسبات. زندمی بیرون

 گرنمایان پیش از بیش جهان سراسر در کار نیروی فروش

 و رفاه با توأم انسانی آمیز مسالمت گیزنده که است آن

 آن اساس که سیستم این سلطۀ و حاکمیت زیر برابری

 . نیست ممکن است استوار نابرابری و استثمار بر

 را خود حساب باید طلب برابری بشریت و کارگر طبقۀ

 چنین یک می ماه اول جشن کند؛ سره یک نظام نای با

 اتحاد یک در کارگر طبقۀ روز این در است، روزی

 تمایز و تفاوت که تنها نه انترناسیونالیستی و طبقاتی

 کندمی برجسته و مشخص دیگر طبقات با را خود منافع

اشکال مختلف مالکیت و "

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
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

3ادامه در صفحه   
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 سطح در داریسرمایه نظام فتق و رتق کل علیه بلکه 

 .خیزدمی بپا جهان

 سازمان هزاران و ییرسانه هایغول با کارگر طبقۀ 

 روزه همه مزدی گیبرده نظام بزرگ و خرد نهاد و

 ایرانی هندی، و افغان بیکار، و شاغل مرد، و زن به

 دیگر پیشوند و پسوند صدها و هاده و دیشی بنگله و

 می ماه اول جشن .شودمی و شده پارچه و تکه

 جهانی رگرکا طبقۀ که است اصل این بر تأکیدی

 کل علیه مبارزه ییممیزه و مشخصه هر سوایباید 

 قرار خود مبارزۀ مبنای و اساس را داریسرمایه نظام

 کارگران آوری روی روزی اساساً می ماه اول. دهد

 .است خود طبقۀ اجتماعی قدرت به

 ضمن افغانستان کارگری هایسوسیالیست سازمان

 همۀ به یم ماه اول جشن شادباش و تبریکی ابراز

 و کارگران همۀ از جامعه، فرودستان و کارگران

 رهایی برای که خواهدمی افغانستان در طلبان برابری

 به امروز که سیاسی اسالم و تروریسم سلطۀ از

 گرده بر جهانی داریسرمایه سیستم از گینماینده

 و پذیریتشکل یابی،سازمان ند،ا سوار مردم های

 گیبرده نظام های یروین و عناصر کل علیه تحزب

 و سیاسی اسالم هایگروه دیگر و طالب که مزدی

 اولویت در را است آن از بخشی ناسیونالیستی

 دید از. دهند قرار خود اجتماعی-سیاسی هایبرنامه

 در مزدی گیبرده نظام گلیم که هنگامی تا ما

 جنگ، است، پهن دنیا کجای هر و افغانستان

 و ستم ستیزی، زن فقر، ی،حقوقبی انتحار، جنایت،

 . نیست پایانِی را استثمار

 بیان دیگری چیز هر از بیش می ماه اول فلسفۀ

 بورژوازی کل برابر در کارگر طبقۀ کل آرائیصف

 با افغانستان کارگر طبقۀ. است کاپیتالیستی سیستم و

 و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، سطوح در که آن

 نیروهای ترینوحشی زا یکی سلطۀ زیر هم آن یابی،تشکل

 و موقعیت با تردید بدون جهانی، تروریسم و سیاسی اسالم

 قابل دیگری کشور هیچ در خود های ییطبقههم وضعیت

 همراهی در و آزادی کار نان مطالبۀ حول اما نیست، مقایسه

 تبعیض و ستم نافی و طلب برابری اجتماعی هایجنبش با

 هست که سرمایه، اسالمی امارت با مبارزه و افتادن در با و

 این آغازگر تواندمی است، کشیده تباهی به را بودش و

 . باشد جهانی سطح در تقابل و جرقه

 نظام کار و ساز کل با مبارزه راه در پیش به

 !جهانی سطح در داریسرمایه

 طبقۀ انترناسیونالیستی گیهمبسته باد زنده

 !جهانی کارگر

 !می ماه اول باد زنده

 !سوسیالیسم دبا زنده

 افغانستان کارگری هایسوسیالیست سازمان

 2022اپریل  27؛ 1401اردیبهشت  /ثور 8

 

 

 

 

 

 

 لهیب سرکش

 ود سرمدداو

 بریز بار دیگر زین شراب در جامم

 كه لذت دیگری داشت تلخی كامم

 گی آموختهدبیر عشق مرا درس زند

 مگر هنوز به نزدش چو كودك خامم

 رهنوردی آسان نیست به سنگالخ وفا

 مگیر خرده فراوان به لغزش گامم

 ز نور تجربه بیناست چشم من صیاد

 چه ممكن است كشد دانٔه تو در دامم

 ز تیره رنگی شب در دلم هراسی نیست

 چراغ چشم تو باشد ستارٔه شامم

 زبانه می كشد از زره زرٔه جسمم

 لهیب سركشی عشقی كه سوخت آرامم

 به سوی شفقكشم زخون خویش خطی می

 چه خوب عاشق این سرخی سر انجامم

 تویی كه پشت تو میلرزد از تصور مرگ

 گی دیگریست اعداممهمنم كه زند

 نوبد فتح شبستان دهم به رهروان

 سرود رزم پیام آوران شود نامم

 عقاب زخمی ام، می توانی ام كشتن

 مگر محال بود لحظه ای كنی رامم

 گل وجود مرا پخته كرد كورٔه عشق

 مگر هنوز بدستش چو باده ای خامم

 «سرمد»زبس كه زود ز كف رفت لحظه ها 

 بسی دریغ بود از شتاب ایامم
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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

باز هم جنگی دیگر! این بار در اوکراین، کشوری 

در اروپای قاره، و در برابر چشمان ناباور و هراسان 

و « خارجی»ای پدیده مردمان بسیاری که جنگ را

چون عراق، « ایماندهعقب»مربوط به جوامع 

کردند؛ گویی که افغانستان، سوریه و... قلمداد می

مردمان آن جوامع ریشه دارد! و « سرشت»جنگ در 

 دیگری برخوردارند! « سرشت»سر از ها یکاین

تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، نه فقط یک بار 

نگ را آشکار کرده دیگر سبُعیت و توحش ج

ی است، که دوئیت و دورویی موهن جامعه

مداران شرافتی سیاستشرمی و بیداری، بیسرمایه

و مدیای منقاد آن را نیز تا بلندای آسمان برمال 

ی چنین ضعف و فترت طبقهساخته است؛ و هم

کارگر جهانی و کمونیسم آن، که شوربختانه توان 

آمیزی ت مُخاطرهتاثیرگذاری بر روال چنین وضعی

 را دیربازی است از کف نهاده است! 

به  -شاید از همین جهت هست، که مردمان بسیاری 

با سیاست، فرهنگ و اخالق  -ویژه در اروپای قاره

راه و هم داریی سرمایهمُنحط و مُسلط جامعه

شوند؛ چشم بر واقعیات عُریانی که صدا میهم

د؛ و ضمن بندنجنگ را مُمکن ساخته است، می

محکومیت درست و به حق تجاوز نظامی روسیه به 

نقش دیگر سهم و ذیگران ذیاوکراین، اما، بازی

ها داری غرب و پیمان نظامی آنهای سرمایهدولت -

ی این جنگ حذف را از صورت مساله -«ناتو»

ی مملو از ی جامعهکنند! استانداردهای دوگانهمی

ی چنان بر مردمان دارتبعیض و نابرابری سرمایه

بسیاری از آن آوار شده است، که از رنج مردمان 

آیند، درهای دژ اروپای قاره را اوکراین به فغان می

های گشایند، خواستار کمکگان آن میبه روی پناهنده

های خود به رییس جمهور مالی و تسلیحاتی دولت

شوند. و در اوکراین می« پرستمیهن»و ملت « قهرمان»

حال، اما، چشم بر رنج و شکنج مردمان محروم و همان 

ی جوامعی چون عراق، افغانستان، زدهفرودست و جنگ

ی هرچند که قربانی مطامع و منافع رذیالنه -سوریه و... 

فرو  -اندداری همین کشورها شدههای سرمایهدولت

های باید در اردوگاهها میبندند؛ مردمانی که سالمی

ه و یونان و... بمانند، با مشقت روزگار پناهندگی در ترکی

شان را در بازارهای تر از ارزانبگذرانند، نیروی کار ارزان

کار این کشورها داران تبهغیررسمی و سیاه به سرمایه

فروشی لیبی چوب حراج بفروشند، در بازارهای برده

ها و صدها در دریای مدیترانه مدفون شوند، بخورند، ده

اشند بار سهمگین جنگ و آوارگی و رنج ...، و محکوم ب

هاشان را تا ابد بر جان خسته و از دست رفتن جگرگوشه

ی خود حمل کنند! سبُعیت و توحش جنگ درمانده

روسیه در اوکراین با تعفن نژادپرستی، و سراب حقوق بشر 

جا، و چه پلید و داری، یکی سرمایهو دموکراسی جامعه

 کریه، بروز کرده است!

   ی جنگ در اوکراینمینهزپیش

که  یامحصول آن، جامعه یطبقات یو جامعه یدارهیسرما

 یمزد یگهو برد هیسرما کرانافزایی بیارزش یبر مبنا

ی جنگ را نیز چون بلیهاست،  افتهیسازمان  ی کارگرطبقه

دگر ساز و کارهای ضرور در بود و بقای خود نهادینه 

 ده قرار داده است. کرده و به وقت لزوم مورد استفا

های روسیه در اوکراین، رعد و افکنها و بمبغُرش توپ

ی سیاستی است، که ابر نبود. ادامهبرقی در آسمان بی

های جنگ سالیان دراز از هر دو سو در جریان بود. و نُطفه

ی وقوع جنگ، در بیست و پروراند. لحظهرا در خود می

های آن را نُطفه ی آغاز پروراندنچهارم فوریه، لحظه

کند. به این منظور باید به عقب بازگشت، مشخص نمی

و جهان دوقُطبی با « جنگ سرد»به زمانی که ختم 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رقم خورد، جهان 

ی ایاالت متحده آمریکا در قُطبی شد و تحت سیطرهیک

قُطبی، آمد. یک محور استراتژیک جهان یک

ترین و امی روسیه، به مثابه بزرگنظ -ی سیاسیمحاصره

ی اتحاد جماهیر شوروی پیشین، و به ترین بازماندهمُهم

داری غرب بود؛ به تمکین واداشتن آن در برابر سرمایه

ای که هرگز توان رویاروی با ایاالت متحده گونه

آمریکا و متحدین اروپایی آن را نداشته باشد. ادغام 

و نیز « ک شرقبلو»نظامی کشورهای  -اقتصادی

کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

داری غرب اعالم استقالل کرده بودند در اقتصاد سرمایه

، و گُسترش این یکی تا پشت «ناتو»و پیمان نظامی آن 

کاری در تحقُق این هدف بود. مرزهای روسیه، راه

سیاست ایاالت متحده آمریکا و متحدین اروپایی آن، در 

ی روسیه، قرین موفقیت شد. سیر یط درماندگی اولیهشرا

داری، اما، آن گونه که تحوالت آتی جهان سرمایه

های پنداشت، پیش نرفت. قدرتداری غرب میسرمایه

اقتصادی دیگری سر بر آوردند و روسیه نیز، به  -سیاسی

 -نظامی -ی سیاسیتدریج، با بازسازی و تقویت بُنیه

یژه به مثابه یک قدرت نظامی، به اقتصادی خود، به و

 ی مُنازعات جهانی بازگشت.صحنه

داری در این متن است، که درگیری و تنش میان سرمایه

یابد و جایگاه معنا می -و البته چین -غرب و روسیه 

ی اروپایی روسیه، بر ترین همسایهاوکراین، به مثابه مُهم

 شود.بستر این درگیری و تنش مُتعین می

5ادامه در صفحه   

 جهان بشری و آستانۀ بربریت یا سوسیالیسم!

 بیژن هدایت 
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بشری و آستانۀ  جهان

 بربریت...

 ،استقالل یافت 1991از سال  کهآن  رغمبه  اوکراین

 یبخش مثابه بههمواره از سوی ناسیونالیسم روس  اما،

اتحاد جماهیر شوروی پیشین، و پس نفوذ  یاز حوزه

به همین جهت، از همان  .دوشیم یتلق از آن روسیه،

شور و ابتدای استقالل اوکراین، عالیق مشترک این ک

ها را به داری غرب، در مُنازعه با روسیه، آنسرمایه

در نظامی سوق داد.  -اقتصادی -سوی اتحاد سیاسی

خود  یاهسته یزرادخانه تعطیلی ، اوکراین1994سال 

تمامیت »داری غرب از مشروط به دفاع سرمایه را

 ینامهتفاهم»خود نمود و « استقالل»و « ارضی

ی بر این تضمین امنیتی زد. دمُهر تایی «بوداپست

ها، ادامه درگیری و تنش از هر دو سوی، برای سال

، درگیری و 2013، از نوامبر شرق اوکراینیافت. در 

به صحنه  ،(Maidan)، «دانیم»جنبش  تنش با ورود

ریاست  در مخالفت با« میدان»حدت یافت. جنبش 

از  ،هیتحد روسمُ ،چیانوکووی کتوریوجمهوری 

ر ایاالت متحده آمریکا به زمان ریاست حمایت آشکا

ی اروپا و جمهوری اوباما و نیز کشورهای اتحادیه

های تسلیحاتی و برخوردار بود. سیل کمک« ناتو»

، و به ویژه چیانوکووی مالی به سوی مخالفان ویکتور

نیروهای نئونازیست اوکراینی، سرازیر شد. ویکتور 

ر تاب نیاورد و دایانوکوویچ در برابر اعتراضات دامنه

 با این حوادث،زمان همبه روسیه گریخت. 

با  ه در شرق اوکراین،طلبانییجدا یهاشیگرا

برخاستند. « میدان»یه، به مقابله با جنبش روس حمایت

در درگیری و تنش خونین شرق اوکراین هزاران نفر 

 سرانجام. گشتندنفر آواره  ونیلیم کیو  ه شدندشتکُ

اعالم  «لوهانسک»و  «سکدونت»خلق  یدو جمهور

 اریدر اخت نیز« دونباس»از  یمیکردند. ن تیموجود

 مارسقرار گرفت. در  ،هیروس مُتحد ،طلبانییجدا

ای یافت و به ، درگیری و تنش اوج دوباره2014

لشکرکشی روسیه به کریمه و الحاق آن به خاک خود 

  انجامید.

، جمهور وقت اوکراین سیی، ر«دانیم» جنبشاز  پس

 ارتجاعی قانون ،2015ترو پروشنکو، در مه پ

بر حسب این قانون، کرد.  حیرا توش «ییدازُسمیکمون»

دیگری از  ، فرمان2021مارس  بیست و چهارمدر  نمود.

که  ء رسید،امضاسوی ریاست جمهوری اوکراین به 

و  مهیکر ،اشغال شده یهانیادغام مجدد سرزم»

 داد.را دستور می ،سواستوپل

زمینه، و تجاوز نظامی روسیه به اوکراین بر متن این پیش

داری غرب و پیمان نظامی در بستر دخالت موثر سرمایه

، به وقوع پیوسته است. از حیث روسیه، «ناتو»آن 

 به شرق و به پشت مرزهای روسیه، ادغام« ناتو»گُسترش 

آن، با هدف محاصره و تضعیف قدرت  درن اوکرای

گیرد؛ نظامی روسیه صورت می -اقتصادی -سیاسی

باید اندازد؛ و میبه مُخاطره میکشور را  نیا یمل تیامن

ی جنگ، درهم شکسته به هر شکل، حتا با توسل به حربه

در عین حال، یک اوکراین ُمطیع و به زانو در  .شود

روسیه در مُنازعات جهانی با  داریآمده، بر توان سرمایه

تر به ی نفوذ بیشداری غرب و تخصیص حوزهسرمایه

 هیروس اما، ،داری غرباز حیث سرمایه افزاید.خود می

باید از طریق اوکراین محاصره و تضعیف شود. و از می

ی قدرت بر سر بازتقسیم جهان و معادالت منازعه

ی ی نفوذ حذف گردد. در استراتژگُسترش حوزه

راهی و داری غرب، به همین اعتبار، چین از همسرمایه

گامی یک متحد استراتژیک، روسیه، در مقابله با آن هم

گردد و از همین رو، امکان بازسازی و احیای محروم می

ی ایاالت متحده آمریکا بر انداز افتادهی به دستسیطره

 شود. تر فراهم میداری بیشجهان سرمایه

ها، روشن است که خُزعبالتی چون ینبا توجه به ا

 -و... پوتین « دیوانگی»، «خودشیفتگی»، «خودکامگی»

مداران ی سیاستتنها شایسته -به مثابه علل بروز جنگ

نان به نرخ روزخور و مدیای منقاد و زردی است، که 

تر رازهای مگوی این و آن سلبریتی طرفیک ستون آن

دهند. خواننده میتر، به خورد را، برای فروش بیش

ی سیاستی است، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین ادامه

 که سالیان دراز از هر دو سو در جریان بود. 

ی اجتماعی آن، هزینه -این جنگ، سوای تبعات سیاسی

بسیار هنگُفتی نیز برای اقتصاد روسیه در بر دارد. با این 

را  -و پیروزی در آن -داری روسیه جنگ همه، سرمایه

ی خود در شرایط حاضر برای مُنازعه ترین حربهمناسب

« ابر قدرت»داری غرب در کسب جایگاه یک با سرمایه

بندد، پندارد. جنگ در شرایطی صورت میجهانی می

 ی پُر تالطمی را که دولت ایاالت متحده آمریکا دوره

مجازات  ی ممنوع و انجام آن باستیکمون یهادهیا غیتبل

اتحاد  یادهااستفاده از نم شد! در عین حال،مواجه می

 گشت و عجیب آن که حتاممنوع نیز  یشوروجماهیر 

 یکاریسم آلمان همبا ناز که یییهودیضد  یهاگروه

 «اوکراین انیگرایسازمان مل»از جمله:  - کرده بودند

(OUN)، انیهودیآن در کشتار  انینظامکه شبه 

 «اوکراین یارتش شورش» ،داشتند مستقیم شارکتمُ

(UPA)100شتار آن مسئول کُ ینظام یشاخه ، که 

نام گرفتند و « مبارزان استقالل» -بود یهزار لهستان

)در چهاردهم اکتبر هر سال، مراسم  یش شدند!ستا

کُش در اوکراین این دو جریان آدم داشتبزرگ

 فییدر ک هر سال نیز هیاول ژانو در .شودیبرگزار م

نازیسم که با  ،دو سازمان نیاستپان باندرا، رهبر ا به یاد

گُردان  گردد.(داشت، مشعل حمل می یکارهم آلمان

هم در کنار این « آزوف»نظامی و نئونازیستی شبه

نظامیان گیرد. شبهکُش جای میی آدممجموعه

در گارد ملی اوکراین  2014 نوامبر ، که در«آزوف»

ها، شکنجه و آتش ادغام شدند، به کُشتار کمونیست

  ی عام و خاص هستند.شُهره زدن مخالفین خود،

گری فرانسه و آلمان، در ، با میانجی2015 هیدر فور

طرفیق درگیری و تنش در  یتخت بالروس،مینسک، پا

و  «لوهانسک»و  «دونتسک» یخودمختاراوکراین با 

 جنگبه  «نسکیم توافق»توافق کردند.  یعفو عموم

 را از بین تنشی درگیری و زمینهپیشاما  ،خاتمه داد

توافق پایبند نماند، به  نیکراودولت ااز این سو، . نبرد

؛ و از دگر ادامه داد نیکراوالحاق ا به سیاست« ناتو»

ت حمایتی خود از اسیس نیز بر تداوم هیروسسوی، 

 .اصرار ورزید نیکراودر شرق اطلبان جدایی

 لیابتدا از مارس تا آوری و تنش، ریدرگدور جدید 

تداوم  2022 هیتا فور 2021و سپس از اکتبر  2021

و  آمریکا متحده االتیااز  هیروس ،این دوره. در یافت

مبنی بر توقف  -« تضمین امنیتی»تار خواس« ناتو»

به سوی شرق، عدم الحاق « ناتو»کرد تهاجمی روی

و  ی نظامیروهایکاهش ن نیزو اوکراین در آن، 

پاسخ  شد. -یشرق یدر اروپا «ناتو»ی جنگ عداوت

، 2020سپتامبر  چهاردهم درطرف مقابل، جز این بود. 

ایت با حم ،اوکراین جمهور سیرئ ،یزلنسک ریمیولود

 یمل تیامن دیجد یاستراتژ، «ناتو»داری غرب و سرمایه

 ،با ناتو «زیسترش مشارکت متماگُ» مبنی بر -اوکراین 

اعالم  -آن رادر  تیعضو یجهت فراهم کردن زمینه
16ادامه در صفحه   
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که از گلوی زنان خواست و مطالبۀ نان، کار، آزادی 

اکثریت محروم و  رسای مبارز فریاد زده شد بانگ

 ، زنان،جامعهاز جمله نیم بیشتری از پیکرۀ  ،دستتُهی

کاری و فالکت است که در چنبرۀ فقر، بیو کارگران 

حرومیت و ادبار مستم، تبعیض، سو و اقتصادی از یک

اجتماعی و سلطۀ خونبار هنجارها و باورهای اسالمی و 

های محصول دوران توحش بشر از سوی دیگر سنت

گرفتار شده اند. مردساالری، ستم و اپارتاید جنسیتی 

گردد که امروزه از جمله در افغانستان بر زنان اعمال می

 ؛سیاسی است - نظام حاکمِ اقتصادیبالفصل محصول 

این  ،گی مزدیهداری مطابق نیاز مناسبات بردیهسرما

توحش و بربریت را تولید و باز  ۀگی های دورویژه

خصوص در دو های متمادی، بهسالکند. طی تولید می

زنان در اثر ، با وجود همۀ موانع و مشکالت ،اخیردهۀ 

یابند اما تالش و مبارزه توانستند به نیمچه حقوقی دست

بارۀ طالبان به قدرت سیاسی از جانب با بر گرداندن دو

و کارگران قدرت های بورژوایی قبل از همه این زنان 

ها و سیاست ،قربانی منافعبیشتر از دیگران هستند که 

چنان داری شدند و استراتژی های ننگین دول سرمایه

از همۀ عرصه های اجتماعی رانده شده که گواه هستیم 

ن از حق تحصیل تا حق و از حقوق ابتدایی و انسانی شا

 محروم گشتند.های اجتماعی و حضور در فعالیتکار 

هشت ماه و اندی که از حاکمیت طالبان در این 

که در اغلب موارد تنها تعداد وسیعی از زنان گذرد می

با اکراه و اجبار نان آور خانواده های شان هستند، 

زمانی هم که برای حفظ و تداوم نشین گشتند. خانه

نسبت به این ترین حقوق شان ترین و انسانییطبیع

دست ه توحش لجام گسیخته و بربریت روا داشته شد

کار به اعتراض زدند و چشم در چشم نیروهای جنایت

جلو چشمان  ،ایستادندسرمایه « امارت اسالمی»

داری و مدعیان دفاع از های سرمایهگر قدرتنظاره

 هایژورنالیستها و و دوربین« حقوق بشر»و « مدنیت»

 

های گرم و صمیمانه نثار رفقا و حضار گرامی درود

گی جهانی طبقۀ شما باد، پیشاپیش اول می روز همبسته

کارگر را به همۀ کارگران و به شما رفقا و حضار 

 گویم.گرامی تبریک و تهنیت می

م پس از به همان طور که همه مطلع و آگاه هستی

قدرت رسیدن دوبارۀ جانیان طالب و برپایی امارت 

های اسالمی سرمایه به کمک آشکار قدرت

داری در رأس امپریالیسم امریکا، جامعۀ سرمایه

آن به جهنم  برای مردم و طبقات فرودست نافغانستا

تبدیل گشت و به قهقرا و بربریت سوق داده شده 

طالبان به خصوص  است. جامعۀ افغانستان پس از سلطۀ

ها به حالت دستان در همۀ عرصهبرای کارگران و تُهی

تعلیق در آمده است؛ در کنار فقر مفرط، سرکوب و 

شود؛ فقر و ستم مضاعفی بر مردم روا داشته می

بیکاری به شکل دهشتناکی گسترده است و در اشکال 

 کند. نظیری بیداد میبی

 گیری اعتراضاتشکل

پس از ورود طالبان به  سال پار،پانزدهم اگست در 

قدرت و بر پا داشتن دوبارۀ تحویل گرفتن و کابل 

امارت دار و تعزیر اسالمی در افغانستان اعتراضات 

اجتماعی خودجوشی در برخی از مناطق کشور راه 

افتاد که با سرعت و سبعیت تمام سرکوب گردیدند؛ 

در بیرون از مرزها نیز حرکت های اعتراضی در 

یی و جهانی آن، به ت با طالبان و حامیان منطقهمخالف

این روشن  ویژه در کشورهای اروپایی به راه افتاد.

است که این حرکت های اعتراضی، چه در داخل 

ها و خواست ،منافع طبقاتی کشور و چه بیرون از آن،

گی را نماینده اجتماعی یک سانمطالبات 

طۀ کنند. در امتداد تحکیم سلنمی /کردندنمی

و اعمال آشکار اپارتاید جنسیتی  بالمنازع طالبان

و  اسالمی، برخی از فعاالن و کنشگران جنبش زن

خواه در کالن شهرهای برابری طلب و آزادی

افغانستان به خصوص شهر کابل مرکز اقتدار سیاسی 

گی سرمایه از سر درد، رنج و عنیت زنده« امارت اسالمی»

آکسیونی زدند و در اجتماعی شان دست به حرکت های 

ر تقابل با یک نیروی گیر و نابرابر و دیک مبارزۀ نفس

جانی و جاهل ایستادند که جلو چشم جهانیان و مدعیان 

حقوق بشر با قساوت تمام سرکوب شدند. با وجود تالش 

های اعتراضی در پیگیر و رشادت زنان مبارز این حرکت

تداوم و  یک بُعد وسیع اجتماعی مورد حمایت، که الزمۀ

گسترش هر جنبش نو پایی است قرار نگرفت. 

های اعتراضی آغازین در مخالفت با سلطۀ حرکت

به دلیل روایت  رفتچنان که انتظار میآنوحوش طالب 

ها، منافع و خواست های متعارض و متضاد نیروهای 

به یک و  نداز توش و توان افتادها شرکت کننده در آن

علنی، تداوم و  ای اعتراضیحرکت هاین دیگر از معنی 

 خبری نیست.  هاانسجام آن

 نان، کار، آزادیمطالبۀ 

جنبش زنان با طرح در رأس آن جنبش های اعتراضی 

مطالبۀ نان، کار، آزادی درد اصلی و واقعی مردم به ویژه 

طبقات فرودست و محروم جامعۀ افغانستان از جمله 

قابل همۀ احاد کارگران و سایر مزدبگیران را بیان و محور ت

جامعه با امارت اسالمی سرمایه قرار داد. مطالبۀ نان، کار، 

های اعتراضی در حرکتبا پسوندهای متفاوتی که آزادی 

شعار ذهنی و شوند از نظر ما نه یک بیان و طرح می

برخواسته از یک درک ایدئولوژیک، بلکه بازتاب روشن 

راتر از ها و مطالباتی است که فو رادیکالی از خواست

نیسم و وبیزاری مردم نسبت به استیالی تئوکراسی، شو

جهالت قرون وسطی و اعتراض علیه حاکمیت استبدادی 

داری را آماج رود و دارد نظام و مناسبات سرمایهطالبان می

دهد که اساس و فلسفۀ وجودی اش بر ستم، قرار می

استثمار، فقر، بیکاری، نابرابری های اجتماعی و انقیاد 

 هنی احاد جامعه بنا نهاده شده است. ذ

متن پیاده شدۀ سخنرانی فهیم آزاد به 

 مناسبت روز جهانی کارگر
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 سخنرانی...متن پیاده شدۀ  

مورد اهانت  ،المللی به شالق بسته شدندرسانه های بین

و تجاوز قرار گرفته و تعدادی هم شب هنگام توسط 

ستیز و جانی طالبان از خانه های نیروهای وحشی، زن

شان ربوده شده شکنجه و زندانی و یا هم سر به نیست 

که همین منادیان حقوق این در حالی است گشتند. 

های یونیورسال جلو پای جالدان طالب بشر و ارزش

کنند و آراء و افکار ضدانسانی فرش قرمز پهن می

ها را جز الینفک فرهنگ و شیوۀ زیست مردم آن

 خوانند. افغانستان می

 و زن و مرد از فقر از هر روز در این برهوت مردم

 معرض رد را شان بدن اعضای و فرزندان ناداری

هزاران معلم، کارمند، . گذارندمی حراج به و فروش

به ارتش به خصوص زنان نگار و فعال مدنی روزنامه

از سر فقر زنان و کودکان ند؛ ه اکاران پیوستملیونی بی

و تن گی و برای تهیۀ لقمۀ نان به تکدی و اجبار زنده

اند و تعداد کودکان خیابانی و رو آورده فروشی 

 به گذشته به مراتب افزایش یافته است. کارگر نسبت

حفظ نجات از فقر، ظلم، ستم و برای  از مردمبسیار 

شان افغانستان را دسته و معیشت  امنیتتأمین جان و 

ه و از جهنم بر پا ساخته شده توسط دسته ترک کرد

کسانی هم که موفق ند. کنداری جهانی فرار میسرمایه

برند در کشورهای و جان بدر می گردندمی فرار به

همجوار از جمله جمهوری اسالمی ایران، پاکستان و 

در ضمن استثمار  فرامنطقه و کشورهای دیگر منطقه

 و وحشیانه توسط صاحبان صنایع و سرمایه، شأن

 یافتۀرسمیت راسیسم توسط چه، شان انسانی کرامت

به ها و چه هم و نهادهای رسمی سرکوب آن دولتی

مورد تعدی و  ناسیونالیست و یستفاش وسیلۀ نیروهای

  گیرد.تجاوز قرار می

 تعداد» WFP غذا جهانی بر مبنای گزارش برنامۀ

 میلیون 14 افغانستان در 2021 جنوری در گانگرسنه

 میلیون 23 به( 2022)امسال مارچ در رقم این و بود

« .است رسیده افغانستان جمعیت نصف از بیشتر یعنی

 به افغانستان مردم فیصد 95 است آمده گزارش این در

 سال اول ماه سه در تنها. ندارند دسترسی کافی غذای

 و تغذیه سوء اثر در نوزاد هزار سیزده 2022

 .اندداده دست از را خویش جان ناشی از آن هایبیماری

 "امارت اسالمی"و حاکمیت وضعیت هولناک جاری 

و های امپریالیستی ، که ره آورد و محصول قدرتطالبان

ها برای مردم محروم و یی آنشرکای جهانی و منطقه

بدون تردید بار دیگر  تشنۀ رفاه و آزادی افغانستان است،

ویرانگر را بر جامعه و هولناک و گرد تاریخی عقبیک 

گردی که در ؛ عقبه استمردم افغانستان تحمیل کرد

ستم در اشکال  و آن در کنار سلطۀ آرا و افکار بدوی فقر

از آن میان ستم جنسیتی و نابرابری و فالکت متنوعی 

و همچنان انقطاب بر مبنای تعلقات گستردۀ اجتماعی 

هر روز تباری، قومی، زبانی و اعمال تبعیض بر اساس آن 

نسبت به گذشته در حال گسترش است و از مردم، به 

خصوص طبقۀ کارگر و همۀ اقشار مزدبگیر و محروم 

گی در تشتت و پراکندهو عامل  گیردجامعه قربانی می

  گردد.میان کارگران و مردم می

 های اجتماعی و نیروهای سیاسیجنبش

های متنوعی با خواست ها در یک چنین شرایطی جنبش

و مبناهای کامالً متفاوت و بعضاً متضاد عرض وجود 

الرغم مواجهۀ جامعه به یک چنین علی .نموده است

یی و راه حل جو وضعیت اسفبار و هولناک، که چاره

رادیکال و انقالبی را از همۀ نیروهای اجتماعی برابری 

طلبد؛ گفتمان طلب برای گذر از این بربریت می

را نیستی همچنان گفتمان مسلط وناسیونالیسم تباری و شو

 های سیاسیدر میان کنشگران، نهادها، احزاب و سازمان

ن، تا اسالمی در افغانستا "لیبرال"بستر رسمی سیاست از 

 سازد. می

 های چپبازمانده

های زیادی از بقایای هرچند که وضعیت جدید بخش

ها منفعل، نیروهای چپ قدیم که بیشتر شان طی این سال

و فعال تکاپو واداشته بار دیگر به را افق و منزوی بودند بی

مایشا ساخته است، اما راه حل و افقی را که مطرح 

ورده و آزموده نمایند همان نسخه های شکست خمی

ها در زمین سخت واقعیت و پراتیک شدۀ این جنبش

ها در گذشته است. از همین جهت سیاسی اجتماعی آن

غایت حساس و بغرنج کنونی ه است که در شرایط ب

که این همه سال انبار شده بودند  را "سازمانی"تابلوهای 

جهت همگرایی و درگیری کرده و تالش هایی را  ردگَ

آن تداعی  اکه ب ییجنبش و نحلۀ فکری وحدت درونی

ابراز وجود  تا بر ینیاد آن اند شوند، سازمان دادهمی

 نمایند. سیاسی 

-های منفرد چپ بورژواتعداد دیگری از بازمانده

جبهه مردم "به نام ناسیونالیست یک نهاد سیاسی جدید 

را سر و سامان داده اند؛ کار و فعالیت  )جما( "افغانستان

-یف در تداوم ادراکات پوپولیستی و بورژوااین ط

های التقاطی آن ناسیونالیستی گذشتۀ سیاسی و سنت

ها به رغم بیان متفاوت شان از دوران است. این حرکت

آبشخور پارادایم جامعۀ مدنی و هم گفتمان ناسیونالیستی 

به ویژه متأثر اند. در مجموع تبیین مسلط بر این نیروها و 

ها دخالت و همراه شدن آنسم قومی و طرفداران فدرالی

های اعتراضی از آن میان جنبش اعتراضی در جنبش

 یی منکوب گردید، که با تأسف به شکل ددمنشانه ،زنان
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 سخنرانی...متن پیاده شدۀ 

و مطالبات مطرح شده زیر شعار نان، کار، آزادی 

و باعث گشت که  ردآواثرات منفی و زیانباری به بار 

ها و گفتمان وپا از طریق القاء اندیشهاین جنبش ن

 های ناسیونالیستی و تباری دچار انشقاق گردد.جریان

  درک و نگاه طبقاتی

آنچه در این میان، هم در عرصۀ جنبش عمومی علیۀ 

طالبان و حاکمیت آن در خارج از مرزهای افغانستان 

و هم در عرصۀ مبارزات و اعتراض های داخلی غایب 

درک و نگاه طبقاتی از وضعیت و  یی استو حاشیه

تقابل و تعارض از موضع طبقات فرودست و مزدبگیر 

جامعه از جمله کارگران نسبت به تحوالت و وضعیت 

اجتماعی جدید و حاکمیت الترا ارتجاعی و  –سیاسی 

 فاشیستی طالبان است.

نیروهای مدعی این چنینی در شرایط حساس و اسفبار 

اً وظیفه و رسالت چپ و سوسیالیست، که قاعدت

تعریف شدۀ شان را سازمان دادن، آگاه ساختن و 

دانند به سیاق بخش میشکل دادن به الترناتیو رهایی

گذشته همچنان مشغول پرداختن به خودشان اند و هیچ 

نمایند. گی نمیگشایی را در پهنۀ اجتماع نمایندهافق ره

نیروهای چپ، برخی از بقایای آلترناتیو مورد نظر 

علیه  "جبهۀ واحد"ایجاد سوسیالیست و برابری طلب 

این نیروها فارغ از نیت و ارادۀ  حاکمیت طالبان است؛

تواند نمیمورد نظر ، جبهۀ واحد و هر ادعایی که دارند،

های آن هم با توجه به کوهی جریانبا وحدت میکانیکی 

گاه اجتماعی متضاد های نظری و خواستاز تفاوت

اگر به آن دست یابند ظرف و حاصل گردد؛ حتی 

برد مبارزۀ طبقات محروم ابزاری در جهت پیش

ها اجتماعی و مطالبات و خواست های عینی و مادی آن

نخواهد بود. اصل اساسی تعلق اجتماعی و طبقاتی این 

نیروها در صحنۀ جدال سیاسی و اجتماعی و سنت فکری 

 یی ها است و این آن مانع عینی و واقعیو جنبشی آن

شود تا این نیروها نتوانند حتی در حد است که باعث می

یک اتحاد عمل مشخص و روشن کنار هم بایستند و در 

نهایت یک امر مشترک را به سر منزل مقصود سوق 

 دهند.  

بخش وسیعی از بازمانده های چپ بورژوایی در 

افغانستان، که قبال در مجامع و در خلوت خود شاید دم 

زدند، پس از اهداف اجتماعی آن می از طبقۀ کارگر و

به قدرت رسیدن امارت اسالمی طالبان و با ارجاع به 

یافته و شکل و شمایل طالبان و روبنای سیاسی شکل

مسلط، موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر و بر همین مبنا 

نمایند؛ و تضاد کار و سرمایه را در افغانستان انکار می

داری چه، که هنوز از مدعی اند که این جامعه سرمایه

گردونۀ فئودالیسم هم گذر نکرده است. از این منظر باید 

همۀ نیروهای اجتماعی از چپ و راست در همراهی با 

پایان  قدرت حاکمه )امارت اسالمی طالبان( و به شکرانۀ

، به عنوان اپوزیسیون فعال آن، "گانسلطۀ بیگانه"یافتن 

شد و تعالی برسد تالش کنند تا جامعه به آن حدی از ر

تا زمینه و بستر مادی برای شکل یافتن مناسبات کاالیی 

را با ارجاع به  "بدیع"فراهم آید؛ البته این حکم 

زرادخانه های مهندسی افکار در کشورهای 

داری از جمله سخنان اخیر بایدن در مورد سرمایه

افغانستان پس از تحویل دادن قدرت به طالبان، صادر 

 کنند. می

ن آقایان در مجامع خودی و در پس اذهان شان به خود ای

گویند. این نیروها هم می "کمونیست"و  "مارکسیست"

نتنها که امر شان سازمانیابی، ارتقای آگاهی کارگران و 

زحمتکشان و حتی رهایی از بالهت طالبان نیست و نبوده 

 نمایند. بلکه بیشتر نقش منفی و مضری را ایفا می

ها چه فردی و یا جمعی اتومیزه و تجزیه بخشی از این 

تباری شان  -شده اند و به اعتبار هویت های کاذب قومی

از یکی از دو جناح ارتجاع اسالم سیاسی و شوینیستی و 

فیت و ینظم، بهبود کانتشار م

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

قومی چه در قدرت و چه رانده شده از آن دفاع نموده و 

گان از ها قلم و قدم می زنند. رانده شدهدر خدمت آن

اریون جمهوری اسالمی قدرت، طرفداران و حو

افغانستان، نیروهای دیگر اسالم سیاسی، جریان های 

ناسیونالیستی، مشخصاً ناسیونالیسم مبتنی بر قوم و تبار، 

کوبند و این در کنار همچنان بر طبل انقطاب قومی می

سلطۀ الترا فاشیستی طالبان و هنجارها و افکار بدوی و 

های دیرپا سنت ارتجاعی برخواسته و متأثر از اسالم و

جامعه را در کل و به ویژه اقشار و طبقات محروم از آن 

وحدت و انسجام علیۀ بربریت جاری از میان کارگران را 

سازند، دارند و یا تأمین آن را به تأخیر مواجه میباز می

که خود بر تداوم استبداد و طویل شدن عمر حاکمیت 

 اید. افزقومی طالبان می-ارتجاعی امارت اسالمی

استراتژی مورد نظر سوسیالیسم کارگری در شرایط و 

تواند فرودستان و محرومان جامعه وضعیت حاضر که می

اعم از زن و مرد به ویژه کارگران، جنبش های برابری 

طلب از جمله جنبش رهایی از تبعیض و اپارتاید جنسی 

زنان و کنشگران چپ و سوسیالیست و هر جنبش آزادی 

، وضعیت حاکم را محقق نمایدرض به معتخواه دیگر 

نان، »خواست نان، کار، آزادی است. از آنجا که شعار 

های در بر گیرندۀ مطالبات و خواست« کار، آزادی

دست جامعه از جمله اکثریت مردم محروم و تُهی

به همین دلیل قدرت بسیج اجتماعی  ،است کارگران

امل تواند اسباب و عیی را دارا است که میگسترده

ها انسان و شکل یافتن یک قطب نیرومند لیونیحمایت م

سرمایه و « امارت اسالمی»رادیکال در تعارض و تقابل با 

ها بخشی از بورژوازی رانده شده از قدرت و حامیان آن

 را فراهم آورد.

 به پیش به سوی سازمانیابی و تشکل یابی کارگران! 

اول می روز همبسته گی جهانی طبقۀ کارگر 

 رخنده باد!ف
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زنان در هر ارتجاع اسالمی در هر دو کشور مبارزه کنند. 

دو کشور در زیر سلطۀ ارتجاع اسالمی قرار دارند، عالوه 

 شود.ها روا داشته میبر ستم طبقاتی ستم جنسیتی نیز بر آن

از طریق مقررات و فرامین که ستم جنسیتی دولتی در کنار 

بر زنان  یاسالم شرعی ارتجاعمبانی به ضد زن با اتکا 

و هنجارهای حاکم نیز فرهنگ ارتجاعی شود اعمال می

است. ها آنحقوق  بر و اجحافزنان زمینه ساز قتل 

حامی و در هر دو کشور  ستیززنحاکم کشان آدم

اعترافات اجباری زنان اسیر در مددرسان همدیگر اند؛ 

البان از آدمکشان آموزی طدرس این پیوند و کابل نشانگر 

گران اطالعات سپاه و وزارت اطالعات رژیم و شکنجه

رژیم علیه زنان است. دو اسالمی و اتحاد هر جمهوری 

باک افغانستان در زنان بی "نان کار آزادی"فریاد 

همان فریادی است که و شهر های دیگر های کابل خیابان

که  امریشود از جنبش زنان ایران هم شنیده میسالهاست 

 کند.   می هر دو را تسهیلطبقاتی زنان،  رهایی جنسیتی و

 سرنگون باد حکومت دینی در ایران و افغانستان

 زنده باد هشت مارس روز جهانی زن

  زنده باد جنبش نان کار آزادی

 اتحاد سوسیالیستی کارگری

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 2022مارس  3اسفند )حوت(؛  12
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رویم رایطی به پیشواز روز جهانی زن میامسال در ش

گی ههای کرونا به کار و زندآسیب که در کنار ادامۀ

ها زن نیز اسیر ارتجاع عمومی زنان در جهان، میلیون

اسالمی طالبان در افغانستان شدند. در بیست سال 

های مالی و نظامی حاکمیت رژیم متکی به کمک

انستان، اگر چه زنان از حقوق آمریکا و ناتو در افغ

برابر با مردان برخوردار نبودند اما حق آموزش و تا 

حدی حق کار داشتند؛ اگر چه آزادی پوشش نداشتند 

اما در شهرهای بزرگ حجاب اجباری نبود. صدای 

آواز و موسیقی زنان از رادیو و تلویزیون شنیده 

 از افغانستانمنافعش شد. آمریکا به این شرط که می

دوبارۀ تهدید نشود اوضاع را برای به قدرت رسیدن 

ها زن افغانستان از طالبان فراهم کرد و میلیون

ترین و طبیعی ترین حقوق شان به عنوان فرد ابتدایی

گونه ای که برای رجوع به ه بانسان محروم شدند، 

اسالمی طالبان باید یک مذکر همراه امارت ادارات 

ردن اسارت زنان داشته باشند. امسال مطرح ک

افغانستان در دست وحوش آدمکش طالبان و ابراز 

گی و ستودن شجاعت زنان در اعتراض و ههمبست

و تجمع در شهر کابل علیه طالبان بخشی از حرکت 

 زنان جهان برای برابری و آزادی است.   مبارزۀ

در ایران و پس از به قدرت رسیدن ارتجاع اسالمی، 

رار گرفتند که اکنون زنان زنان ایران در موقعیتی ق

افغانستان در آن قرار دارند. اندک تفاوت موقعیت 

ه زنان ایران در حکومت مذهبی با زنان افغانستان ب

بلکه در  ،دلیل تفاوت اسالم خمینی و طالبان نیست

ت. اگر مقاومت زنان در مقاومت زنان در ایران اس

 بود ولی فقیه و آخوندهای حاکم بر ایرانایران نمی

کردند. به این اده روها را نیز زنانه مردانه میحتی پی

اعتبار همان اندک تفاوت موقعیت زنان در ایران با 

گی زنان هافغانستان بدلیل بیش از چهار دهه ایستاد

وده است. مقابل اهداف شوم و ضد زن رژیم اسالمی ب

ی به زنان ارتجاع اسالم تجربیات زنان ایران علیۀ

 کند تا متحد شوند و علیۀمک میشجاع افغانستان ک

 اعالمیه مشترک به مناسبت هشت مارس

اتحاد زنان افغانستان و ایران علیۀ قوانین ضد زن 

میارتجاع اسال  
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مواجهه با هیچ مواخذه یی بر عراق، افغانستان، لیبی و 

ق و یوگوسالویا در غرب حـملۀ نظامی سوریه در شر

نموده  افراد و دسته های مربوط به خودش را در 

ترین گماشت. عقبگراترین و متوحشقدرت می

عناصر را در چوکات اسالم سیاسی منسجم کرده و 

برای جلوگیری از رشد کیفی نیروهای برابر ایستای 

داری بر سرنوشت مردم در عراق، افغانستان، سرمایه

ی و سوریه مسلط کرده جنگ، سیه روزی و فقر را لیب

 کرد. بر مردم تحمیل می

داری مانند های نو ظهور سرمایهبرای بازداشتن قدرت

یابی به بازار قانون عدم دخالت دولت چین از دست

ها در رقابت آزاد تجاری زیر پا گذاشته شده و بر 

فروش تیلفون های چینی و استفاده از تکنولوژی 

شود. حتی کشور های آن تحریم اعمال می غرب در

هم پیمان آمریکا که در راستای منافع خود شان 

نمایند از تحریم های خالف میل آمریکا عمل می

مانند. مثالً با مخالفت فرانسه به آمریکا در امان نمی

حـملۀ آمریکا به عراق، شراب های فرانسوی، مانند 

راین( از ودکای روسیه )بعد از آغاز جنگ با اوک

 مغازه ها بیرون ریخته شدند.

مفاهیم سیاسی و اجتماعی رایج در ادبیات غرب نیز 

بعد از یک قطبی شدن جهان متناسب با منافع 

داری تغییر نموده اند. حق پناهجویی دیگر سرمایه

یک حقی نیست که بر مبنای مشکالت و تهدیدات 

امنیتی به فردی تعلق گیرد، بلکه بر اساس موقعیت 

غرافیایی، پیوند های نژادی ، رنگ پوست ، مو و ج

چشم و همچنان مواضع سیاسی کشور های پناهنده 

کوتاه این که همۀ  شود.پذیر به متقاضیان عرضه می

امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گونه یی تنظیم 

گردند که پروسۀ کسب سود بیشتری را برای می

 ی و بازویکشور های سرمایه داری که توان اقتصاد

 نظامی قوی تری دارند، هموار سازد. 

این برخوردهای پرگماتیستی بخشی از فلسفۀ 

داری از داری است. سرمایهوجودی نظام سرمایه

 همان آغاز رشدش ابتدا با کلیسا و مذهب که در 

سرکرده گی ایاالت متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیر 

شوروی با تکیه به نیروی اقتصادی و نظامی شان در کنترول 

جهان در رقابت با هم قرارداشتند. نظم جهانی و قوانین 

مربوط به آن براساس نیاز و فرصت برای انباشت بیشتر 

ایه و استقرار ثبات در سایۀ جنگ سرد تنظیم سرم

 گردید.می

داری دولتی در اتحاد سرانجام مقدمات فروپاشی سرمایه

جماهیرشوروی، هرچند که به عنوان سوسیالیسم عرضه 

شد، به دلیل تناقضات درونی )مناسبات تولید بر مبنای می

گی کارمزدی و استثمار کارگران( و بحران و ورشکسته

مخصوصاً بعد از تسلط استالینیسم، کلید خورد  اقتصادی،

و در نهایت با طرح گالسنوست گورباچف و به تعقیب آن 

با خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان و فروپاشی 

دیوار برلین عینیت یافت. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

زمینۀ گسترش حوزه نفوذ کاپیتالیسم غرب را در جهان و 

روپای شرقی، در راستای دکتورین نیوکان مخصوصاً در ا

 ها و لیبرال ها فراهم نمود. 

المللی محصول عصر جنگ قوانین حاکم در روابط بین

توانست منافع آمریکا و متحدین غربی آن سرد دیگر نمی

را تأمین نماید. در این مقطع که آمریکا برندۀ جنگ سرد 

جاندارم شده و با اتکای نیروی اقتصادی و نظامی اش به 

جهان یک قطبی تبدیل شده بود، به یک آرایش جدید در 

عرصه های اقتصاد و سیاست که بتواند موانع موجود 

بازمانده از زمان جنگ سرد را از سر راه منافع آمریکا 

گردید. بر مبنای همین نیاز و عدم بردارد، نیاز احساس می

موجودیت نیروی مطرح دیگری در سطح جهان، قوانین 

المللی مورد ادعا و مباهات لیبرالیسم چون د بینموجو

احترام به مرز های سیاسی، حق حاکمیت به اصطالح ملی، 

المللی عدم دخالت در امور داخلی کشور ها و قوانین بین

تجارت، دیگر به یک نیروی بازدارنده برای جوالن 

داری غرب که دیگر ظرفیت هایش به پایان رسیده سرمایه

ه بودند. بدین لحاظ مخصوصاً آمریکا برای بود، تبدیل شد

جلوگیری از تنزیل نرخ رشد که ادامه اش موجودیت 

المللی را که انداخت، قوانین بینداری را به خطر میسرمایه

گذاشت. بدون قبالً در تالش حفظ و ثباتش بود، زیر پا می

داری این است که  یکی از احکام مسلط در نظام سرمایه

زمانی که جلو رشد آن گرفته شود، وجود بحران در آن 

تواند شود. نتایج بحران متناسب به عمق آن میناگزیر می

 آمد های زیرین را در قبال داشته باشد:پی

گردد به ایجاد آمد های معمول محدود میپی -1

مانند تغییر در مقررات و قوانین از قبل  تغییرات روبنایی

موجود مراوده و داد و ستد؛ اصالحات در مناسبات تولید 

دار، تغییر در قوانین برای تضمین کسب منفعت سرمایه

استخدام نیروهای مولده، بازتعیین ارزش نیروی کار، 

شرایط کار، محدودیت امکانات رفاه اجتماعی یا در 

می و جنگ؛ ایجاد مرزبندی بدترین حاالت درگیری نظا

های جدید سیاسی و حتی براندازی دولت ها. اقداماتی 

از این دست زمانی محتمل است که دولت های 

الرغم بحرانی که با آن دچار شده اند، داری علیسرمایه

کماکان قدرت مانور را داشته و از نظر اقتصادی و نظامی 

 بنیاد مستحکمی داشته باشند.

تر شدن مناسبات با هرچه گسترده از آن جا که -2

تر داری قطب طبقات متخاصم اجتماعی فشردهسرمایه

شده و بالخره در پروسۀ مبارزۀ طبقاتی برابرایستای طبقۀ 

 گیرد.  دار یعنی طبقۀ کارگر در برابر آن قرار میسرمایه

نتیجۀ این تقابل به میزان رشد آگاهی طبقۀ کارگر از 

ات تولید، میزان یک موقعیت و نقشش در مناسب

گی آن و قدرت دستگاه حاکمه در کنترول جنبش پارچه

گی دارد. داری  بستهها علیۀ نظم موجود سرمایه

موجودیت طبقۀ کارگر به عنوان طبقۀ برای خود، 

متشکل بودن کارگران حول حزب طبقاتی خودشان 

تواند در نتیجۀ جدال طبقاتی تأثیر قطعی داشته و نظم می

 داری را از بنیاد بر بیندازد. ایهحاکم سرم

تاریخ تنازعات اجتماعی، شاهد جنگ های کثیفی هم 

دار ربطی نداشته بوده که به جدال طبقۀ کارگر و سرمایه

باشند داری میو محصول تضاد منافع قدرت های سرمایه

 که جنگ جاری در اوکراین یکی از آنهاست.

ل از فروپاشی گان مستحضراند، تا قبآنگونه که خواننده

اتحاد جماهیرشوروی دونیروی غول آسا، غرب به 
                                       11ادامه در صفحه    

ه ادامه منابع در صفح

15 

 جهانی جنگ اوکراین ، نیاز به ایجاد نظم نوین

 یونس سلطانی 
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به مرکز تجارت  2011بعد از حمالت یازدهم سپتمبر 

امی المللی، پوتین حتی حاضر شد که پایگاه های نظبین

روسیه را برای حـمله به طالبان در اختیار آمریکا قرار 

دهد. نشان دادن حُسن نیت پوتین به غرب نتوانست زمینۀ 

هیچ همکاری یی را با غرب ایجاد نماید  که بتواند 

همزمان منافع روسیه را هم بربتاباند. اما تحوالت در غرب 

همه در جهت تأمین ایجاد فضای متناسب برای فراهم 

ودن زمینۀ حاکمیت یک قطبی پس از پایان جنگ سرد نم

بود. آمریکا با کشیدن ناتو به دنبالش دست به حمالت 

متعددی در شرق اروپا و حوزه های قبلی نفوذ روسیه و 

 نقاط دیگر جهان زد. 

داری غرب روسیه را به نقض مدیای قدرتمند سرمایه

و  "ملی "المللی در عدم رعایت حق حاکمیت قوانین بین

نماید. در دخالت در امور داخلی اوکراین محکوم می

حالی که ناتو پس از پایان جنگ سرد حمله به کشور های 

 ذیل را در کارنامه اش دارد:

، بدون آن که مورد تهدیدی قرار 1999ناتو در سال  -1

روز متواتر با شرکت حدود یک  78گرفته باشد، برای 

دون مجوز هزار جت جنگنده و شلیک موشک کروز ب

سازمان ملل و با توجیه متوقف کردن نقض حقوق بشر 

 در کوزوو، یوگوسالویا را مورد حمله قرار داد.

و بعد از حملۀ تروریستی به مرکز  2001در سال  -2

تجارت جهانی در آمریکا که توسط تروریستانی از 

عربستان سعودی و پاکستان انجام یافت ، به افغانستان 

حمله که با ادعای دفاع از حقوق زنان  حمله نمود. در این

توجیه گردید، آمریکا امکان یافت در موقعیت 

استراتیژیک بی نظیری جا خوش کند که حضورش را 

همزمان در کنار مرز های روسیه، چین و ایران ممکن 

ساخت.همچنان با استفاده از فرصت، قدرت تخریبی می

ن توجه به بزرگترین بم را که مادر بم ها اسم گرفت، بدو

 تآثیرات تخریبی آن در محل، آزمایش نمود.

تهاجم نظامی علیه عراق به بهانۀ موجودیت سالح  -3

کیمیاوی و بیولوژیکی در آن کشور. مسأله یی که بعداً 

وزیر دفاع آمریکا را مجبور ساخت از ارایۀ معلومات 

ائتالف ضد  "نادرست عذر بخواهد. این حـملۀ نظامی 

منشور  4مادۀ  2ری آمریکا مغایر با بند به رهب "تروریسم

ملل متحد و نقض بنیادین ) منع توسل به زور در روابط 

المللی( بود که توسط مدیای سرمایه داری، تالش بین

المللی به خورد برای بازگشت عراق به خانوادۀ بین

 مخاطبین داده شد.

 نیاز به...جنگ اوکراین ، 

نمودند، در افتاد. ناسیونالیسم و رکاب فیودالیسم عمل می

را در دامنش رشد داد، حق  "ملی "ولت های ایجاد د

عدم دخالت و احترام به حریم دولت های ملی را به 

رسمیت شناخت، ولی در فاز بعدی رشدش و زمانی که 

قوانین رسمی قبلی به عامل بازدارنده یی برای کسب سود 

بیشتر تبدیل شد، گلوبالیسم جای تقدیس حاکمیت ملی 

گرفته و رفع محدودیت را  "ملی "و دولت های متعارف 

را زیر چکمه  "ملی "های مرزی برای تجارت ، مرز های 

نماید. متعصب ترین و های سرمایه خورد و خمیر می

جنایتکارترین نیروهای دینی را که با مدنیت، آزادی، 

رفاه و برابری سر دشمـنی دارد به اریکۀ قدرت سیاسی 

. اسکورت کرده و بر سرنوشت مردم حاکم ساخته است

این همه نشانه هایی از ته کشیدن ظرفیت های کاپیتالیسم 

برای امکان رشد است. به این دلیل جنگ به عنوان راه 

 شود.ها ناگزیر میحلی برای عبور ازین بن بست

 :پیش زمینه های جنگ اوکراین

شرط اتحاد در مقطع پیش از پایان جنگ سرد و با پیش

برلین، غرب و  آلمان شرق و غرب با فرو ریختن دیوار

گردند که ) یک اینچ( به پیشروی به سوی ناتو متعهد می

طرح گالسنوست گورباچف با آنکه  پردازند.شرق نمی

با نیاز به تحکیم رابطۀ اتحاد جماهیر شوروی با غرب 

تنظیم شده و عمالً به نفع غرب بود، در عدم موجودیت 

یک نیروی نظامی قدرتمند و اقتصاد قوی در اتحاد 

اهیر شوروی هیچ ضمانت اجرایی بر له منافع شوروی جم

 نداشت و برعکس موجب تضعیف بیشتر شوروی گردید.

نقض تعهد پیمان ناتو در رابطه با عدم پیشروی به سوی 

شرق، که در دورۀ دوم ریاست جمهوری بیل کلینتون 

آغآز گردید، ناشی از نادیده گرفتن روسیه و نقش منفعل 

 . آن در عرصۀ جهانی بود

پوتین از همان آغاز حرکت به سوی قدرت خواهان 

عضویت روسیه در ناتو گردید. اما به این درخواست 

پوتین ترتیب اثری داده نشد. شاید یکی از دالیل آن این 

بود که با عضویت روسیه در ناتو، که به پیشنهاد بریتانیا 

برای مقابله با تهدید روسیه ایجاد شده بود، موجودیت 

رفت. عنوان یک پیمان نظامی زیر سوال میناتو به 

متعاقب آن پوتین با تقاضای عضویت در بازار مشترک 

اروپا، خواهان همکاری با غرب گردید که باز هم از 

 طرف قدرت های غربی پذیرفته نشد. 

که با اسم  2011لیبی در سال مداخلۀ نظامی در  -4

عربی( در صدد حذف قزافی گردید و با بهار رمز )

موشک کروز توسط آمریکا و  110شلیک بیش از 

بریتانیا و حملۀ هوایی جنگنده های آمریکا، بریتانیا، 

فرانسه و ناروی به اجرا در آمد و نتیجۀ آن از هم 

گی کامل اقتصادی، مرگ هزاران نفر و گسیخته

 ید.داری در قرن حاضردر لیبی گرداحیای مجدد برده

در عدم موجودیت نیروی بازدارنده، تهاجم ناتو  -5

به حمله در نقاطی که قبالً حوزۀ نفوذ شوروی بود، 

محدود نشده و تالش برای عضویت اوکراین در ناتو 

در جریان بود. پوتین قبالً صریحاً بیان نموده بود که 

موجودیت ناتو را در مجاورت خود تحمل نخواهد 

ع از اوکراین برای عضویت کرد. اما با توجیه دفا

اوکراین تالش درجریان بود. پیوستن اوکراین به ناتو، 

توانست موجودیت روسیه را با خطر بالفعل مواجه می

الرغم آگاهی از تهدید های سازد. به این دلیل علی

غرب در تحریم های بسیار شدید روسیه، روسیه 

 نماید. جنگ بقایش را در اوکراین آغاز می

 "ریال پولیتیک "ز پیش کسوتان نظریۀ دو تن ا

هینری کسینجر وزیر خارجۀ آمریکا در زمان ریاست 

جمهوری ریچارد نیکسون و بعدا جرالد فورد و جان 

مرشمایر هر دو سیاست گسترش طلبانۀ ناتو را علت 

دانند. تنها اصلی جنگ کنونی در اوکراین می

تضمینی از جانب غرب در مورد عدم پذیرش 

به عضویت در ناتو، که زلنسکی رئیس اوکراین 

جمهور اوکراین و قهرمان مدیای پر قدرت کشور 

های کاپیتالیستی تایید کرد اوکراینی ها فهمیده اند 

توانست تواند عضو ناتو گردد، میکه کشور شان نمی

 از بروز این جنگ جلوگیری نماید. 

روشن است که جنگ جاری در اوکراین، جنگ 

داری بوده و برد هیچ ب سرمایهمیان دو جناح رقی

جانبی گشایشی در وضع طبقۀ کارگر ایجاد 

نماید. نتیجۀ این جنگ کثیف بدون تردید، نمی

گی هزاران هزار انسان در هر دو جناح که غارت زنده

هیچ تعلقی ) جزتعلق ناسیونالیستی ( به این جنگ 

ندارند، بوده و تأثیرات عمیق جهانی را با خود خواهد 

که منجر به بدتر شدن شرایط اقتصادی، کمبود داشت 

مواد غذایی و در مجموع  افزایش قیمت معیشت 

 گردد. می

 گی شان درناتو عمالً در دفاع از مردمی که زنده

12ادامه در صفحه    
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دولت کنترول  ۀبهای نفت در آمریکا توسط مداخل

نگردد، بروز اعتراضات مردم در آمریکا را علیه 

دولت در پی خواهد داشت و سبب ایجاد مشکالتی 

 برای دولت بایدن خواهد گردید.

 2007مونیخ در سال  –( سخنرانی پوتین در آلمان 1) 

– Vladimir Pozner,(2)  سخنرانی خبرنگار

در سپتمبر سال  آمریکاآمریکایی در دانشگاه یالۀ 

2018 

    
https://youtub.be/8X7Ng75e5Q 

 

یرات جنگ اوکراین در آرایش سیاسی در تأث

 جهان :

در ابتدای درگیری در اوکراین شرایط بر له منافع آمریکا 

خورد. اعضای ناتو در هیچ زمانی از آغاز و ناتو رقم می

تشکیل شان تا این حد اتفاق نظر نداشتند.  مدیای وابسته به 

کشور های امپریالیستی رقیب امپریالیسم روسیه در شکل 

ثری به ٶن به افکار عمومی در جهان به گونۀ بسیار مداد

 بسیج افکار نه تنها علیه روسیه که علیه روس ها عمل نمود. 

تحریم های فلج کنندۀ روسیه از جانب غرب، مخصوصاً 

تحریم فروش انرژی فوسیلی صدمۀ شدیدی بر اقتصاد 

روسیه وارد نمود. کمبود انرژی در غرب زمینۀ صادرات 

کا به اروپا را مهیا نموده و منفعت بیشتری را به گاز از آمری

 نماید. جیب آمریکا و عربستان واریز می

اما از آنجا که سیاست های اقتصادی بر مبنای نیاز بازار 

تواند اروپا، مخصوصاً جرمنی شود، آمریکا نمیتعیین می

را که حدود چهل در صد انرژی صنعتی اش توسط روسیه 

ر به توقف خرید انرژی از روسیه گردد، واداتأمین می

نماید. صدر اعظم آلمان علی الرغم تعهدش به تحریم 

روسیه، صریحآ بیان نموده است که قطع کامل خرید 

 انرژی از روسیه عملن ممکن نیست.

هم پیمان های نزدیک آمریکا هم مسیر متفاوت از سیاست 

های آمریکا را در پیش گرفتند. عربستان سعودی عمالً از 

واست آمریکا در تولید بیشتر انرژی فسیلی سر باز زد. خ

صدر اعظم پاکستان در همان آغاز جنگ به مسکو سفر 

 کرده و حملۀ روسیه به اوکراین را محکوم نکرد. 

الرغم چین و هند هم از محکومیت روسیه سرباز زده و علی

مناقشات مرزی میان چین و هند، وزیر خارجۀ چین به هند 

. اروپا به درخواست فرانسه در صدد ایجاد نمایدسفر می

تواند نقش ناتو را باشد که عمالً مینیروی نظامی اروپا می

شود کم رنگ که عمدتاً از جانب آمریکا مدیریت می

تواند نماید. همچنان معضالت اقتصادی آمریکا می

تأثیرات اجتناب ناپذیری را در قدرت نظامی آمریکا هم به 

روشن این همه تغییرات این است که دیگر جا بگذارد. پیام 

آمریکا از نقطۀ اوجش عبور کرده و سیر نزولی را 

 پیماید. می

یکی از پی آمد های مهم دیگر جنگ در اوکراین و تحریم 

اقتصادی روسیه، کمبود انرژی مورد نیاز در غرب و 

افزایش بهای آن میباشد. افزایش بهای نفت محدود به اروپا 

و آمریکا را نیز در بر می گیرد. اگر افزایش باقی نمانده 

 نیاز به...جنگ اوکراین ، 

شود، هیچ کاری اوکراین در اثر جنگ متالشی شده و می 

و گرجستان  انجام نداده و صرفاً با اعالم پذیرش اوکراین

، زمینۀ این جنگ را مهیا و فعالً با ارسال 2008در سال 

اسلحه و کمک به ماشین جنگی اوکراین، به شدت و 

نماید. به این گونه روشن استمرار جنگ کمک می

شود که مسألۀ اصلی برای آمریکا و ناتو به هیچ وجهی می

دفاع از شهروندان اوکراین نبوده، بلکه زمینۀ گسترش 

نفوذ ناتو و آزمایش قدرت سالحی است که به حوزۀ 

 گردد. اوکراین ارسال می

، یعنی یک سال قبل از اعالم 2007پوتین در فبروری سال 

ناتو مبنی بر پذیرش عضویت اوکراین و گرجستان ، در 

شهر مونیخ آلمان در مورد ناتو و این که گسترش ناتو به 

سوی شرق یک تهدید جدی علیه موجودیت روسیه 

حسوب شده و میزان اعتماد آنها را نسبت به غرب بسیار م

دقیقاً  "کند، سخن رانی کرده و پرسیده بود که کم می

برای چه کسی و در برابر چه این گسترش را رقم 

(1) "زنند؟می

 

پوتین به بیانات دبیر کل ناتو در آن زمان ) مانفرد وارنر( 

واقعیتی  این "در بروکسیل گفته بود  1990می  17که در 

گی آن را نداریم که ارتش ناتو را در خارج که ما آماده

از مرزهای آلمان مستقر کنیم به شوروی یک اطمینان 

اشاره کرده و به پاسخ وارنر به این پرسش  "دهد قوی می

در حال حاضر این اطمینان و امنیت کجاست؟   "پوتین 

 "دانید جواب آن فرد به من چه بود؟ و می"گوید : می

این گرانتی که ما نیروهای ناتو را در خارج از مرز های 

کنیم به شوروی داده شده بود. شـما آلمان مستقر نمی

 (2. )"شوروی نیستید، شـما روسیه هستید

پوتین در همان سال اعالم کرد که دیگر کافی است. و 

گی برای روسیه حاال جنگ اوکراین به بازی مرگ و زنده

 تبدیل شده است.

طالبان به عنوان یک نیروی جانی، 

، ضد آزادی و مدنیت گراارتجاعی، عقب

های جنبش اسالم بندییکی از دسته

و « جهالت»سیاسی نه محصول 

مردم و جامعۀ  «گی اجتماعیماندهبعق»

افغانستان بلکه محصول و فراوردۀ نظام 

کاپیتالیستی معاصر در جهان و در خدمت 

 منافع و اهداف استراتژیک آن است.

جنگ بر سر منافع اقتصادی »

هستۀ اصلی و دینامیزم 

صۀ سیاست تحوالت در عر

المللی است؛ جنگ های بین

یی و نیابتی از جمله منطقه

جنگ در افغانستان بازتاب 

بالفعل و بالقوۀ این تقابل در 

 «عرصۀ جهانی است.



 

 

 پیشگفتار 

مدید؛ با رفقا و حضار گرامی بسیار بسیار خوش آ 

عرض درود برای همۀ شما، آرزوی سالمتی و خوشی 

به تک تک رفقا دارم؛ راستش، بحثی را که من امشب 

های در نقد ناسیونالیسم و راه حل» قرار است زیر عنوان 

نام افغانستان ارایه کنم یک ه در جغرافیای سیاسی ب« آن

بحث تفننی نیست؛ بحثی است که این روزها بیش از 

که  خصوص از آوان؛ بهاست هر مجلس شده قلپیش نُ

باردیگر جهت بذر  2021زمین افغانستان در آگست 

 شد. خم زدهشدوبارۀ عناصری از جنبش اسالم سیاسی 

مهمتر از همه از آنجایی که طالبان و شرکا، این  

 های تروریست اسالمی نه توانستند و مطمئناً نیروی

با کل جامعه  های شان راتوانند خودشان و سیاستنمی

افغانستان دچار آبستن یک تحول  ۀچفت کنند، جامع

جدید است. این پژواک به گوش همۀ گرایش های 

موجود در جنبش های اجتماعی رسیده است. از همین 

سر هم است که امروزه همۀ گرایش ها در هر کجایی 

که هستند دست و آستین باال زده و در صدد گرد گیری 

گی از تابلوی های شان استند؛ و زدودن زنگ و پوسید

نحله ها به نحوی سعی دارند  تر اینکه همۀ اینو جالب

تا با لوکس سازی در حد چند کلمه و شعار الترناتیف 

گرای خود را دوباره به های خیلی ارتجاعی و عقب

خورد مردم دهند و یا به عبارت دیگر سعی در باز 

 گرداندن چرخۀ تاریخ به عقب دارند.

در یک چنین گیرودار است که ضرورت یک  اساساً

شود؛ اینجا باید این چنین بحث هایی پیش کشیده می

راهم تصریح نمایم که من سر تیترهای این بحث را به 

عنوان پیش درآمد، آن هم در حد خود و با توجه به 

فرصتی که در میکانیزم های مدیای اجتماعی و مشخصاً 

و مطمئناً که کالب هاوس وجود دارد، بازمی کنم 

رفقای دیگر هم در بخش پرسش و پاسخ و هم در 

مباحث جداگانۀ دیگر زوایای مختلف این نقد را باز 

 

 

 

 

خواهند کرد و باالی الترناتیف و برابرایستا وضع موجود 

 بیشتر صحبت و تبادل نظر خواهیم کرد.

کنم امشب در بحث به مساله دیگری که من تالش می

رایش های ناسیونالیستی آن بپردازم این است که گ

خواهند تبین نظری از وضعیت موجود هنگامی که می

و نظری  تئوریکبدهند و یا به قول خودشان بحث های 

 تئوریکارایه کنند؛ متأسفانه بیشتر دچار لنگش و خطای 

های جامعه ها زیر عنوان بحثشوند، بدین معنا که اینمی

 وقایع از مقطع یک …دانم تئوریک و شناسانه و نمی

 که متن عمومی پیرامون و جهاناین  بدون را گذشته

گیرند و حول آن موضوع را در نظر داشته باشند میما

همان مقطع را از کل پروسه ها منقطع و چند فرد را مقصر 

که این عمل  شمارند؛ مسخره آمیز از همه ایناصلی می

و درک مکانیکی از تاریخ و سیر تحوالت را یک کشف 

کنند. در حالی که اع فردی خود شان محاسبه میو اختر

اساساً، بدون نظرداشت تقالی این دوستان، سیر رخدادها 

تر از در خود متن همان حوادث گذشته، سرراست

این آقایان بیان شده است. شما وقتی به وقایع « کشف»

خاصی  ها کدام کاربیند که اینگذشته بر گردید می

این « نبوغ»و « هنرمندی»مرۀ اند که در ز انجام نداده

که بیان آن  عناصر ناسیونالسیت به حساب آید، به جز این

اتفاقات را به نفعِ گرایش ناسیونالیستی خود مصادره 

 کرده باشند.

خواهند توضیح بدهند، ها صورت مساله را میوقتی این

دهند که عبدالرحمن خان در این مقطع از ی گیر میه

د همه جا خون پاشید، استبداد به وقایع گذشتۀ جامعه آم

راه انداخت، نسل کشی کرد و جنایات هولناکی آفرید. 

به نظر من در قسمت جنایات و خون پاشی عبدالرحمن 

یی ندارد و اگر کسی منکر آن باشد باید هیچ کسی مساله

همۀ اسناد و یادداشت های گذشته را خودش بنشیند سر 

ط ممکن بدرد خودش از نو بسازد و بنویسد که آن هم فق

بخورد. به تأکید باید گفت که خون آشامی عبدالرحمن 

همانند همۀ شاهان مستبد و جنایت کار دیگر در آن 
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 حل های آندر نقد ناسیونالیسم و راه

متنی که وقایع و  جغرافیا یا هم در سراسر جهان در هر

حوادث گذشته یادداشت برداری شده تا حدی ثبت 

 کنند.است و هر روز در جامعه همه باالیش صحبت می

میان  نجای کار، اگر حق کشف و اختراعی درتا ای 

همان وقایع نگاران تاریخی باشند نه  آنباشد باید از 

که چرا عبدالرحمن  ها. اما اینهای آن متنخواننده

ضرورت  زمانی چنین کاری را کرد و مقطعخان در آن 

جنبشی اش چه بود و به کدام جنبش اجتماعی متعلق 

استه باشد بیان مهم است و اگر کسی خو بود امر

و نظری بدهد باید از اینجا شروع کند؛ اما با  تئوریک

برد؛ بگذارید این را تأسف کسی به این مهم دست نمی

بگویم که مساله در همۀ سطوح مشکل معرفتی نیست 

که نخبه های جنبش های ناسیونالسیت به این امر واقف 

 نباشند یا هم بضاعت تئوریک شان تا به آنجا ها نرسد.

14ادامه در صفحه    

چهارم مارچ که به تاریخ  جواد طیبۀ سخنرانی متن پیاده شد

 بود ارائه شدهکالب هاوس ، در 2022
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گیرد. راستش تاریخ میخود را پیش  ۀبرنام 19قرن 

تولید جدید نه تنها در  ۀدگرگونی یک وجه تولید به شیو

این قلمروی که ما باالیش بحث داریم بل در اکثریت 

ین  فیجع بوده است ازا های جهان نهایت المبار وبخش

ایه انباشت بدوی سرم ۀجنبه واقعیت این است که پروس

در تعدادی از کشور های جهان نهایت خونین و خیلی 

طوالنی بوده است، در همین انگلستان هرچند که تاریخ 

شود ولی سرمایه داری اش از قرن شانزده به بعد آغاز می

در ابعاد  19شروع و تا قرن  15این انباشت بدوی از قرن 

یابد. مارکس در کاپیتال وقتی یی ادامه میخیلی فجیعانه

نویسد: کند، میاز انقالب پیشا صنعتی انگلستان یاد می

تولید  ۀدر این انقالب دولت در دفاع از شیو

را  فئودالیداری لباس دفاع از مالکیت سرمایه

داری درآورد و به صفت ژاندارم نظام سرمایه

تبارز یافت؛ کتله های وسیع دهقانی به زور 

، شان بیرون رانده شدند سرنیزه از زمین های

کشتزارهای تولید غله و کلبه های زیست 

د گوسپندهقانان به فارم های بزرگ پرورش 

مبدل گردید، سرمایه مانوفاکتوری که قادر 

گان را در خود هنبود این همه خلع ید شد

کارگر به خیابان ها  ۀجذب نماید، اجداد طبق

ریختند. گدا، دزد، ولگرد، غالم، روسپی، فقیر و 

میل خود "داران این را ایهبیچاره شدند و سرم

این مستمندان تلقی نمودند. دولت  "ۀخواست

برای به انقیاد کشیدن این بیکاران و بی نوایان، 

 ۀدر پارلمان قوانین خونینی را به نفع رشد شیو

داری به تصویب رساند و این تولید سرمایه

قوانین از قرن پانزده تا قرن شانزده در تمام 

مطابق به این قوانین در مَلَا  غرب اروپا نافذ بود.

عام جوخه های دار بر پا گردید به اربابان، فارم 

داران و مالکان سرمایه در قوانین حق داده شد 

که آبای طبقه کارگر را تعقیب کنند، به بردگی 

بگیرند، به اسارت در آورند، هدیه کنند و تحفه 

بدهند؛ جهت شناسایی و تحقیر بر پیشانی و بدن 

مت های را داغ بزنند، اربابان سرمایه شان عال

خواهند حق قانونی داشتند تا هر اندازه که می

ساعات کار را طوالنی سازند و هر اندازه که 

خواهند مزد کارگران را تقلیل دهند و می

نین ئکنند به صفت خاآنانی را که اطاعت نمی

 «ملی به دار آویزند.
   ماعی مهم استتحلیل مناسبات اجتکه اینجا در  یینکته

 در نقد ناسیونالیسم و...

اساسی این است که تبین یک چنین امری که  ۀمسال 

چرا عبدالرحمن خان این بار دیگر به خطبه و سکه اش 

که در مناطق دیگر هم چلش داشت وقعی قایل نشده 

و عمالً با توسل به جنایت و نسلی کشی، سیستم رایج 

ک الطوایفی و شهزاده نشین ها را قلع و قمع ومل

کند تا به یک حکومت مرکزی، که همۀ امور می

پیرامونش متکی به مرکز باشد به نهایت استبداد و 

بزرگترین نسل کشی و جنایت قرن نزدهم دست 

 برد.می

گردم! اما در ادامۀ بحث من به این چرایی حتماً بر می

چرا عقال یا هوشمندان جنبش ناسیونالیستی که امروزه 

ینجا و آنجا مباحثی را مطرح وقفه اکم هم نیستند و بی

شوند، کنه مساله کنند ولی به اصل مساله خم نمیمی

این است که توضیح این چرایی در الترناتیف 

کنند های مختلف مطرح میناسیونالیستی که در قالب

ها کاربرد سیاسی ندارد؛ چون از نگاه جنبشی همۀ این

سوای تنفر و اشمئزازی که نسبت به عبدالرحمن و 

یک جنبش اجتماعی قلمداد از یگران دارند جزئی د

شوند و آن جنبش، جنبش ناسیونالیستی است. آنجا می

کند، این است که ها هم که مشکل معرفتی بروز می

سو دارند پروسۀ فردی دیدن این دوستان از یک 

دهند، بدین معنا تاریخ و مناسبات اجتماعی را انجام می

گذارند و بعد رد را میکه جای پروسه های تاریخی، ف

با این شخصی دیدن پروسه های تاریخی فقط یک یا 

کنند و در بهترین حالت ه میبیچند را تکفیر و تن یتن

دارند تحوالت یک جامعه را جدا از تحوالت کل 

که هیچ  یگیرند. در صورتجامعه بشری به تحلیل می

نام افغانستان ه ی و از جمله جغرافیای سیاسی بیجامعه

 افتۀ جدا بافته از کل جامعۀ بشری نیست.ت

بیان  فقطها متأسفانه تاریخ را از طرف دیگر این 

که  آن دانند؛ حالو رویدادهای گذشته میاتفاقات 

داد های گذشته را در متن موتور اگر شما این روی

گاه نهان  و حرکۀ تاریخ یعنی جدال گاه آشکارم

نبینید  طبقات در جامعه، منطقه و کانتکست جهانی

اساساً شما از تاریخ برداشت اشتباهی دارید. تاریخ هر 

ی تاریخ کشمکش ستمگر و ستم کش است و یجامعه

درست از این رهگذر است که چرایی کار 

آن کار می کرد  اعبدالرحمن و سیستمی که او ب

رفقا این را به عنوان یک پیش  شود.توضیح داده می

 

 

کدام تبین نظری  درآمد گفتم تا مشخص شود که ما از

خواهیم به نقد ناسیونالیسم و جنبش های رنگارنگ می

 ناسیونالیستی در افغانستان برویم.

اجازه دهید بر گردم به اصل موضوع و ببینیم در آن 

مقطع زمانی نیاز چه بوده است که عبدالرحمن خان 

چنین فجایعی را انجام دهد جنبش اجتماعی حاکم در 

در منطقه چیست که شاهان سطح جهان و به تبع آن 

کنند که پا قلمرو افغانستان هم به گونه یی تالش می

یی و جهانی جای پای آن جنبش های اجتماعی منطقه

 بگذارند؟

راستش، ال اقل من تا هنوز به موضوعی بر نخورده ام  

که در آن تأیید شده باشد که گویا فرد عبدالرحمن به 

بردن  دادن و با به کار سادیسم مبتال بوده باشد تا از زجر

جنایت در حق دیگران لذت ببرد؛ اگر این دقیق است 

پس نیازِی پشت این همه جنایت این دیوانۀ خون آشام 

خواست یی می)عبدالرحمن( وجود دارد که به گونه

سیستمی مشابه به آنچه که در بریتانیا اتفاق افتاده است 

 را حاکم بسازد. عبدالرحمن پس از مرگ شیرعلی

کاکایش با قبول و پذیرش خواست های بریتانیا به کابل 

تابعیت از خواست های انگلیس در تالش  هید و بآمی

 شود.ایجاد یک ادارۀ متمرکز می

شود راستش در این فرصت زمانی خیلی محدود نمی

تمام واقع آن روزگار را قدم به قدم در جهت طرح، 

ولی اگر  بریتانیا مستند و عینی ساختۀ تصمیم و نقش

بخواهم لُب کالم را بگویم بریتانیا در آن زمان نتیجتاً 

در صدد انباشت بدوی سرمایه در این 

جغرافیا)افغانستان( است، با وجود که این را بدرستی 

روسیه تزاری و  ۀثباتی از اثر مداخلدانستند که بیمی

ک الطوایفی وداران بزرگ در ملمهار ناپذیری زمین

ره به اضافه احساسات حلقه های هار های معمول آن دو

مذهبی موانعی بر سرِ راه عملی سازی این برنامه است. 

اما از آنجایی که بریتانیا در محدودۀ سرحدات افغانستان 

به عنوان یک منطقۀ حایل با روسیه به توافق رسیده بود، 

به نوعی در این برنامه با امیر آن دوره یعنی عبدالرحمن 

 خان شریک است.

ا این شرح عبدالرحمن خان یک مقدار با خاطر راحت ب

از ناحیه انگلیس ها، از قندهار و هرات شروع به 

کند و تا به بلخ، جوزجان، تخار و پس از سرکوب می

آن با نسل کشی هزاره ها و کافرستان آن زمان و 

نورستان امروزی با ارتکاب بخشی از بزرگترین جنایات 
25دامه در صفحه ا  
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کارگر در مبارزه  ۀطبق یجهان یماه مه روز همبستگ اول

 ۀآنهاست. منتها مبارز یحام یکارفرماها و دولتها هیعل

 یکارفرماها و دولتها هیو افغانستان عل رانیکارگران ا

دارد.  ازین یدو کشور به فراتر از همبستگ نیر احاکم ب

و افغانستان  رانیمنافع و سرنوشت مشترک کارگران ا

است.  دهیدر هم تن اریبس یاسالم یارتجاع میرژ ود هیعل

ضد  یو سن عهیش ینیو افغانستان دو نظام د رانیدر ا

کارگران دو  ۀو ضد زن حاکم است و مبارز یمردم

مرتجع در مرکز مبارزات دو قدرت  نیا هیکشور عل

در  یاسیاسالم س هیخواهانه علیترق طلبانه وبرابری

 .منطقه قرار دارد

کنند و در یکار م رانیافغانستان در ا مردم ونهایلیم

در تمام موارد  ها اجحافات کارفرما نیشتریمعرض ب

کار قرار دارند  طیمربوط به دستمزد، ساعات کار و شرا

تواند اوضاع هر دو را  یها ممشترک آن ۀو تنها مبارز

 هیعل یاسالم میشرم آور رژ یها ضیبهبود بخشد. تبع

از  یاریآنها از بس تیکارگران افغانستان و محروم

و  یحیتلو تیکه مورد حما یحقوق انسان نیترییابتدا

است، کارگران  رانیا یاسیراست س اناتیآشکار جر

  .دو کشور را در کنار هم قرار داده است

آدمکشان  لیمردم افغانستان را تحو ونیلیدهها م اکیآمر

کارگر و جنبش  ۀطالبان داد و رفت. طبق یامارت اسالم

. مبارزه با ستیو فقط مردانه ن یتیتک جنس یکارگر

 ریناپذ ییجدا یو اجحاف به زنان بخش یحقوقیب

در تمام سطوح  یحقوق یبرابر یبرا یکارگر ۀمبارز

ام سابق که زنان نظ درکار است.  طیو مح یزندگ

برخوردار  یاز حقوق اندک رانیافغانستان نسبت به زنان ا

 یبزرگ حجاب اجبار یبودند و از جمله در شهرها

 یاسالم میزنان ممنوع نبود، رژ یو صدا یقینبود و موس

دچار  یاسالم یارتجاع نیقوان یاجرا یبرا رانیا

در  یاسالم میبود. اکنون اما هر دو رژ "یمعذورات"

با هم رقابت  یکردن مقررات ارتجاع اسالم هادیپ

سال تازه  44پس از  رانیدر ا یاسالم میکنند و رژیم

زنانه و مردانه کردن پارکها را آغاز کرده است. 

 یحقوق یدر ب یمنفعت چیو افغانستان ه رانیکارگران ا

زنان در کنار هم  یآزاد یزنان ندارند و در مبارزه برا

 .قرار دارند

و زنان در دو  یکارگر یهارک جنبشمشت سرنوشت

رسانده  "ینان کار آزاد"ها را به شعار مشترک کشور آن

 یهایو همکار یاتحاد مبارزات یرا برا نهیاست و زم

 .فراهم آورده است یالتیگسترده تشک

!کارگر یباد روز جهان زنده   

!و افغانستان رانیباد اتحاد کارگران ا زنده   

ی!آزادباد جنبش نان کار  زنده   

 یاسالم میافغانستان و رژ یباد امارت اسالم سرنگون

!رانیا  

افغانستان یکارگر یهاستیالیسوس سازمان   

یکارگر یستیالیسوس اتحاد   

2022 لیو هشتم آور ستیب  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 آمد ازرُشدِ زنده گی به میان

 زنده گانی ما به روی زمین

د وُرا شد سبب تودان به یقینخو  

 کارو سرمایه همرَدیف هم اند

 هم رفیق اند وهم حریف هم اند

 هردو دریک زمان زاده شده

 لیک سرمایه فوق العاده شده 

 نظم حاکم نظام سودوزیان

 همه را بنده کرده بسته زبان

 کارگر را أسیر خود کرده

 بردۀ مُزد گیرِ خود کرده

شانکارگران کرده بی خود ازخود  

 تا نیابند بهره یی زِ میان

 حاکم امروز نظم سرمایه

 کارگر درسکوت ودر سایه

 لیک فردا که پیش رو داریم

 روزِروشن به آرزو داریم

 آرزورا إراده  مادّه  بُوَد

 کارگر مملؤ از إراده بُوَد

 ما که بازوی پرتوان داریم

 نظم و ترتیب و سازمان داریم

 می کَنیم گورِ این نظام پلید

ی نهیم جای آن نظام جدیدم  

 نظم صلح و صفای رحمانی

 نظم عدل ونوانی انسانی

.... 

۲۲/0١/۲0۲١ 

03/١١/١399 

 

 
 

کارگرجهانی مناسبت روز ه مشترک ب هیاطالع   

گران منافع و سرنوشت درهم تنیدۀ کار

 ایران و افغانستان
 

سرمایه و کار  

 رحمانی پیکارجو

 نظم سود وزیانِ سرمایه

 برگرفته زِ زِنده گی مایه

 نبود هدیۀ خدای یهود

 نه زِ بودا و داورِ ملکوت

 دارد این نظم بربری ریشه 

 درحیات بشر دراین بیشه

 این نظام پلید سود و زیان
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 -ی سیاسیمحاصره -بود؛ راهی که دو محور استراتژیکی 

گی قطعی و پایدار اقتصادی و انزوا و فرومانده -امینظ

ی اصلی اتحاد جماهیر شوروی روسیه، به مثابه بازمانده

افزایی هنگُفت از استثمار مشدد نیروی ارزش -پیشین؛ و 

 کرد. فرش میکار ارزان این کشورها؛ را سنگ

طور که ایاالت داری، اما، آنسیر تحوالت جهان سرمایه

کا، و متحدین اروپایی آن انتظار داشتند، پیش متحده آمری

ی سیطره های قدرت دیگری سر بر آوردند؛نرفت. بلوک

نظامی ایاالت متحده آمریکا رو به  -سیاسی -اقتصادی

ی چندقُطبی قُطبی به جهان آشُفتهزوال رفت، و جهان یک

بدل  متعدد با منافع متضاد و متخاصم یهابلوکرکب از مُ

یاالت متحده آمریکا و متحدان آن به گشت. توسل ا

هم  ،2003 ،عراقدر و  ،2001، افغانستانی جنگ در حربه

 در سال ،یاقتصاد یکوبنده بحرانساز نگشت. چاره

 یبُنیه، از 2018از سال آن  دیو تداوم و تشد ،2008

 توانو  ،کاست آمریکا متحده االتیا یاقتصاد

 ینزول ریس ی آننظام -ی اقتصادیهایذارگهیسرما

، از آمریکا متحده االتیقدرت بالمنازع ا کاهشگرفت. با 

 ، که در تامیناقتصاد یدر اداره نه فقط توان و امکان آن

پاکس »که  یبا عصر اسیدر قی، دارهیجهان سرما تیامن

ی اقتصادی به نیز کاسته شد. در زمینهدر اوج بود،  «کایآمر

متحده  االتیا یجتماعا یهینرخ  سود سرما نیانگیمنمونه، 

 چهل و پنجاز  ستمیشصت قرن ب یدر دهه که کایمرآ

میزان پانزده تا  قرن پایانی یهابود، در سال افزوندرصد 

بُردی راه استیسی نظامی، و در زمینه درصد نزول کرد؛

 ،«سمیترور هیعل یجنگ جهان» ایاالت متحده آمریکا در

با  ان آغاز شده بود،در افغانست 2001سپتامبر  که از یازدهم

هزار کشته،  241دالر،  ونیلیتر 260از  شیب یانهیصرف هز

نبرد،  نیرا از ب «سمیترور»نه تنها  ،آواره ونیلیم نیو چند

عروج  ینهیزم ،«هاستیترور»که با معامله و سازش با 

بر افغانستان را فراهم  «هاطالب» یجهنم تیمجدد حاکم

الت متحده آمریکا مُر تایید ی ایا؛ و بر نزول سیطرهآورد

 تجدیدو  نیچ سیاسی -یاقتصاد برآمد، زمانزد! هم

را برهم  المللیبینقدرت  یموازنه ه،یروس یِقدرت نظام

  .زد

های ین جنگ است. و بدون تقبیح سیاستدر قِبال ا

داری غرب و ی سرمایهافروزانهگرانه و جنگمداخله

، و نیز دولت اوکراین، نه تنها کامل «ناتو»پیمان نظامی آن 

های نخواهد بود، که زمین را برای تداوم سیاست

ی این سوی جنگ صاف خواهد کرد و در رذیالنه

ور موثر نیز راه را برای حض« ضد جنگ»جنبش 

داران آن و تُهی کردن این جنبش از بار و محتوای طرف

طبقاتی و رادیکال هموار خواهد نمود! جنگ را از هر دو 

بایست تقبیح و سو، به یک میزان و بی هیچ کاهشی، می

 محکوم کرد!

تر گفته شد، که جنگ روسیه در اوکراین بر پیش

یی که با هاالمللی اتکا دارد؛ مولفههای مهم بینمولفه

داری جهانی در های سرمایهتشدید مُنازعات بلوک

 -ی نفوذ سیاسیبازتقسیم جهان و گُسترش حوزه

ها هم، هرچند مختصر، شود. به ایناقتصادی مُتعین می

 بایست پرداخت.می

جهان چند قُطبی، بحران اقتصادی و تشدید 

 مُنازعات

در همان طور که آمد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 

ی پایانی بر جهان چندقُطبی ، نقطهستمیقرن ب یانیپا یدهه

ی ایاالت متحده قُطبی با سیطرهو آغازی بر جهان یک

چیره گشت! مرگ « شر»بر « خیر»آمریکا بود. 

بازار »و « دموکراسی»، پیروزی «پایان تاریخ»، «کمونیسم»

با هلهله و شادی جشن گرفته شد. ایاالت متحده « آزاد

و متحدین استراتژیک آن در اروپای قاره،  آمریکا،

سرمست از پیروزی، کشورهای اروپای شرقی، که پیش 

ی نفوذ اتحاد جماهیر شوروی محسوب از این حوزه

شدند، و کشورهای مستقل شده از آن را یک به یک می

در بلوک اقتصادی خود ادغام کرده و به عضویت پیمان 

یاسی و اقتصادی در آوردند. اصالحات س« ناتو»نظامی 

سازی و در این کشورها، در متن سیاست خصوصی

های کالن نهادهای جهانی ی وامتعدیل ساختاری، با ارائه

داری غرب، آغاز راه به سوی ادغام هر چه سرمایه

داری غرب پیروز تر این کشورها در بلوک سرمایهفزون

جهان بشری و آستانۀ 

 بربریت...

ای کنگره در این پیش روی دارد. انتخابات میان دوره

 خورد، که با اتکا به شواهد تاکنونی به سال کلید می

خواهان توام احتمال بسیار با پیروزی جمهوری

گاه خواهد بود. اگر این احتمال تحقُق یابد، آن

اکثریت هر دو مجلس سنا و نمایندگان به 

خواهان خواهد رسید و وضعیت دشوار و جمهوری

های دولت بایدن در سیاستبُرد ای برای پیشپیچیده

دو سال آتی به وجود خواهد آمد. و این، به نفع 

خواهد بود. پس از آن هم، اگر  -و البته چین -روسیه 

چنان تداوم یابند، شانس شواهد تاکنونی هم

خواهان برای ریاست جمهوری کاندیدای جمهوری

تر از به مراتب بیش -به احتمال قوی دونالد ترامپ -

در این صورت هم شرایط جهانی  دیگر است.رُقبای 

به زیان روسیه و چین سیر نخواهد کرد. برعکس، 

ای پُر تالطم از ایاالت متحده آمریکا به دوره

اجتماعی درونی ورود خواهد  -مُناقشات سیاسی

ی کرد، که به احتمال بسیار سیر رو به نزول سیطره

داری جهانی آن را سُرعت خواهد بخشید! سرمایه

چین هم، از حیث موقعیت مشابه در رابطه با تایوان، 

سهم است. و از در جنگ حاضر و پیامدهای آن ذی

کند. اگر این جنگ همین رو، از روسیه حمایت می

داری غرب و گرد سرمایهبا پیروزی روسیه، و عقب

گاه اقدام چین ، مُنجر شود، آن«ناتو»پیمان نظامی آن 

 ر از ذهن نخواهد بود.به عمل مشابه در تایوان دو

به جنگ روسیه در اوکراین بازگردیم: این، یک 

به همان  -تجاوز آشکار، یک جنایت جنگی است 

اندازه که جنگ ایاالت متحده آمریکا در عراق و 

افغانستان و سوریه و... یک تجاوز آشکار، یک 

باید صریح و روشن و بدون و می -جنایت جنگی بود

زد و بند دولت  -هیچ دلیلی  لُکنت زبان تقبیح شود!

داری غرب و پیمان نظامی آن اوکراین با سرمایه

جات نئونازیستی در اوکراین، ، وجود دسته«ناتو»

این تجاوز آشکار، این  -امنیت ملی روسیه و...

کند! اما این موضع، جنایت جنگی، را توجیه نمی

17ادامه در صفحه فقط، نیمی از یک موضع طبقاتی و رادیکال درست   



 

 

  

یی یچنان توان اقتصادبا چین و ایاالت متحده آمریکا از 

 ها در این حوزهقادر به رقابت با آنکه  ،ستین مندبهره

المللی، توان در معادالت بین هیروسی قوت باشد. نقطه

آن است، که حضور آن به مثابه یک ی نظامی خیره کننده

المللی مُمکن قدرت جهانی را در توازن قوای بین

 نیدوم کا،یآمر ایاالت متحده پس از سازد. روسیهمی

ی در حوزهاست.  داریسرمایه جهان ینظام برتر قدرت

اقتصادی، اتحاد استراتژیک با چین به کمک روسیه 

هد. و از حیث دآید و توان اقتصادی آن را افزایش میمی

چین، اتحاد با روسیه، قدرت رقابت این کشور در 

رویارویی با ایاالت متحده آمریکا و متحدین اروپایی آن 

 دهد و به شدت مورد نیاز است.را افزایش می

جهان چندقُطبی، به جهانی آشُفته و مملو از مُنازعه، به 

ای، به میدان عروج های محلی و منطقهی جنگصحنه

ت فاشیستی و نئونازیستی در غرب و نیروهای جادسته

شته است. کُش اسالمی در خاورمیانه و آفریقا، بدل گآدم

 2008در چنین جهان پُر تالطمی، بحران بزرگ مالی سال 

داری جهانی وارد ناک بر پیکر سرمایهای هولضربه

 2018های پایانی سال آورد؛ اندکی بعد، بحرانی که از ماه

نگناهای این اقتصاد افزود؛ و سپس، در گرفت، بر ت

تر بست اقتصادی را تنگپاندومی کرونا، دیوارهای بُن

افزایی و انباشت سرمایه را کاهش داد. بحران کرد و ارزش

داری ی سرمایهبایست کرد! جامعهای میاقتصادی را چاره

افزایی سرمایه شکل گرفته بر مبنای سودآوری و ارزش

ی، روند متعارف هستی و کارکرد است. و بحران اقتصاد

داری، های سرمایهبرد. مُنازعات بلوکآن را به مُحاق می

گاه که از شوند و آنبه ویژه، در چنین شرایط حاد می

کارهای سیاسی در کسب مناطق نفوذ و بُرد راهپیش

مانند، به تر عاجز میسیاسی بیش -قدرت اقتصادی

 یازند.ی جنگ نیز دست میحربه

 

 ی بربریت یا سوسیالیسمهان بشری و آستانهج

چه داری جهان، بر متن آنهای سرمایهی بلوکمنازعه

توصیف شد، نه تنها در آینده نیز تداوم خواهد داشت، که 

جهان بشری و آستانۀ 

 بربریت...

پس از بحران بزرگ  ژهی، و به وهای متاخرسالاین در 

 یاردهیبزرگ سرما یبه مثابه کارخانه نی، چ2008 یمال

و  ،یغرب یفتهرشیپ یاقتصادها یوقفه برایب ،یجهان

در گوشه و کنار  یدارهیسرما یهااز اقتصاد یاکثر

 یاجهان، همه گونه محصوالت و ابزار و آالت واسطه

کرده  دیارزان، تول یهامتیرا، با ق عیصنا ازیمورد ن

 دیدر تول نیسبب، سهم اقتصاد چ نهمی. به است

 هفدهبه  2003درصد در  چهاراز  جهان یناخالص داخل

به باور بسیاری از  .ه استدیرس 2019درصد در 

های گران اقتصادی، از جمله استراتژیستتحلیل

ی در ادامه، «بلومبرگ»ی المللنیب یموسسه یاقتصاد

بر  2035تا سال سیر تاکنونی اقتصاد چین، این کشور 

  .تکیه خواهد زداقتصاد جهان  نیتربزرگ گاهیجا

 یالمللنیب استیدر س نیچ تیاولو نیترهممُ اقتصاد،

 کیکمربند و  کی»و کالن طرح اقتصادی است. 

 یاداقتص یربناهایدر ز یگذارهیسرما یبراکه ، «جاده

 یکشور جهان، به منظور توسعه شصت و پنج از  شیب

راه »و  «شمیراه ابر یکمربند اقتصاد» یتجار ریدو مس

 یندهیفزا ییافزانباشت و ارزشجهت ا ،«ییایدر شمیابر

، بر استطراحی و کاربری شده  ینیچ یهاهیسرما

داری چین بیش از پیش اهمیت جهانی اقتصاد سرمایه

 یانهیکه با هز ،یاقتصاد کالن طرح نیا خواهد افزود.

 لومتریدالر جهت ساخت هزاران ک اردیلیم 1300معادل 

در نظر گرفته  ییایو در ییهوا یرهایآهن و مسجاده، راه

و اروپا،  قایو آفر ایآس یاز کشورها یاریشده است، بس

جهان، را به هم  تیجمع اردیلیم چهار و نیم  در حدود و

 ریتحت تاث به شدت را یجهان ارتو تج کندیمتصل م

 . ردیگیماقتصاد چین 

توانسته  نخست قرن حاضر یدهه طی هرچند نیز هیروس

ای قدرت زاید و تا اندازهاست بر توان اقتصادی خود بیاف

در قیاس  اقتصادی خود را نیز بازسازی و احیا نماید، اما،
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گام به گام بر حدت آن هم افزوده خواهد گشت. هر 

داری، بود و بقای خود به های سرمایهیک از این بلوک

المللی را در در توازن قوای بینمثابه یک قدرت جهانی 

ی نفوذ خویش، به زیان گُسترش بیش از پیش حوزه

پندارند. و این واقعیت بدیع نظام های رقیب، میبلوک

راه با تمامی آن مصایبی هم -ی جنگ را حاکم، دروازه

ی بشری را به مرز نیستی کشانده که هستی جامعه

 گُشاید. می -است

ی کارگر آن، روزهایی ویژه طبقهی بشری، و به جامعه

پُر مخاطره و پُر تالطم را پیش رو دارند؛ روزهایی که 

ها رقم ی بشری را برای نسلی جامعهتواند آیندهمی

 زند؛ روزهایی با این تعیُنات: 

 :یدارهیسرما یهابلوک مُنازعات دیتشد -

داری، در متن جهان سرمایه یی درهم پاشیدهتوازن قوا

رقابت  یسابقهیب یابیبه شدت ،یقتصادبحران ا

خواهد  یجهان یدارهیسرما یهاها و بلوکدولت

 یهاجنگ ،یفتگرا با آشُ یدارهیو جهان سرما د؛یانجام

 ترشیب یریبه کارگنیز و  یو، حتا، سراسر یامنطقه

مواجه خواهد  یاو چه بسا هسته یبریسا یهاجنگ

  .کرد

، آمریکامتحده  االتیا بالمنازع قدرت ط،یشرا نیا در

از  شیافتاده بود، ب ییقهقرا ریهم به س نیکه قبل از ا

 یکه با رشد اقتصاد نیفول خواهد کرد. چاُ شیپ

 متحده االتای اخیر، برتری یهاخود در سال رینظکم

رفت انداز پیشبا چشم ،استرا به چالش گرفته  آمریکا

 «جاده کیکمربند و  کی»کالن طرح اقتصادی 

چنان بر قدرت اقتصادی خود خواهد افزود. این هم

دو قدرت  نیحادتر ا یارویبه رو د،یترد ی، بتیوضع

 را با یدارهیو جهان سرمامُنجر شده  یبزرگ جهان

 ی، و چه بسا نظامی،اسیس -یاقتصاد درگیری و تنش

اروپا توان رقابت  یهیمواجه خواهد ساخت. اتحاد

 و نداردرا  یجهان یدارهیدو بلوک سرما نیبا ا یجد

 یهیدر حاش ترشیب جایگاه آن در مُنازعات جهانی

 21ادامه در صفحه                                                     



 

 

 

 

که  طرق قدیمی تهیۀ غذا به فراموشی سپرده شدند. شکار

زمانی یک ضرورت بود، اکنون به صورت یک تفنن در 

آمد....  اما این ثروت نوین متعلق به چه کسی بود؟ بدون 

هیچگونه تردیدی در ابتدا به تیره تعلق داشت.... این نکته 

ها نیز مسلّم است که .... در آستانۀ تاریخ در همه جا گله

ی، آالت دقیقا مانند محصوالت هنری بربریت، ابزار فلز -

به صورت   -تجملی و باألخره گلۀ بشری، یعنی برده گان  

ن چنی. …مایملک مجزای رؤسای خانواده بودند

ها مبدل ثروتهایی، هنگامی که به ملک خصوصی خانواده

یی نیرومند بر  شده و به سرعت افزایش یافتند، ضربه

یی که بر پایۀ ازدواج یارگیری و تیرۀ حق مادری  جامعه

اشت، وارد آوردند. ازدواج یارگیری عنصری نوین قرار د

در خانواده وارد کرده بود. در کنار مادرحقیقی، پدر 

پدری که محتمال از  -حقیقی معتبر را قرار داده بود 

بود.... به این طریق  امروزی معتبرتر "پدرهای"بسیاری از 

بر مبنای رسم جامعه در آن زمان، مرد صاحب منابع جدید 

یعنی برده  -و پس از ابزار کار جدید  -ی احشام یعن -غذا 

بود. ولی بر مبنای رسوم همان جامعه فرزندان او  -گان 

نمی توانستند از او ارث ببرند..... بنابراین هنگام مرگ 

دار، گله او اول از همه به برادران و خواهرانش و گله

فرزندان خواهرانش، یا به اخالف خواهرانِ مادرش می 

ا فرزندان خود او از ارث محروم بودند. .... به این رسید. ام

طریق ازدیاد ثروت، از یک جانب به مرد موضعی برتر از 

یی برای  زن در خانواده می داد، و از جانب دیگر انگیزه

استفاده از این موضع مستحکم شده به مرد می داد تا 

ترتیب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود عوض کند. 

امر، تا زمانی که نَسَب بر مبنای حق مادری بود، اما این 

غیر ممکن بود. از این رو این ترتیب باید منسوخ می شد 

یی که امروز به نظر  و منسوخ هم شد؛ و انجام آن به اندازه

که از تعیین  -می رسد مشکل نبود. زیرا این انقالب 

ترین انقالبهایی بود که بشریت به خود دیده است کننده

عرض حتی یک عضو زندۀ تیره هم نمی شد. تمام مت -

اعضاء می توانستند همان چیزی که در گذشته بودند، باقی 

بمانند. یک تصمیم ساده کافی بود که طبق آن در آینده 

أخالفِ اعضای مذکر در تیره باقی بمانند، ولی أخالفِ 

اعضای مؤنث از تیره خارج شده و به تیرۀ پدری خود 

یص نسب از طریق خط زن، و حق منتقل گردند. تشخ

توارث از طریق مادر، منسوخ شده و تبار مرد و حق 

توارث از طریق پدر برقرار گشت. در مورد اینکه این 

انقالب چگونه و در چه زمانی در میان مردمان متمدن 

انجام گرفت، چیزی نمی دانیم. این امر کال در عصرهای 

ین انقالب انجام ماقبل تاریخ انجام گرفته است و اینکه ا

گرفته است؛ از بقایای وافر حق مادری که به خصوص 

آوری شده است، ثابت می شود..... توسط باکوفن جمع

تاریخی جنس -برافتادن حق مادری، شکست جهانی

مؤنث بود. مرد فرمانروایی خانه را نیز به دست آورد؛ 

زن تنزل مقام یافت، برده شد، بندۀ شهوت مرد، و ابزاری 

 برای تولید فرزندان.  صِرف

انگلس سپس زمینه های پیدایش وگسترش خانوادۀ تک 

همسر و یا به عبارت دقیقتر خانوادۀ تک شوهر را مورد 

 بررسی قرارداده می نویسد: 

... } خانوادۀ تک همسر{ از دوران گذار از مرحلۀ میانی 

به مرحلۀ باالیی بربریت، از خانواده یارگیر نشأت 

های آغاز نهایی آن یکی از نشانه گرفت، و پیروزی

عصر تمدن است. این شکل از خانواده متکی بر تفوق 

مرد است؛ هدف آشکار آن تولید فرزندان با ابویّت 

مسلّم است، این ابویّت، برای اینکه فرزندان در زمان 

الزم بتوانند ثروت پدرشان را به مثابۀ ورثۀ طبیعی او به 

شکل خانواده را به ارث ببرند ضروری است ... این 

شدیدترین وضعی در میان یونانیان مشاهده می کنیم ... 

به مرور ایام، این خانوادۀ آتنی نمونه یی شد که بر مبنای 

ها، بلکه همچنین یونانیان سرزمین آن نه تنها سایر ایونی

گی خود را بنا  اصلی و مستعمرات هم  مناسبات خانه

ثمرۀ عشق جنسی  نهادند ... یکتا همسری به هیچ وجه

فردی نبود و به آن مطلقا کاری نداشت، زیرا ازدواج 

مانند همیشه ازدواج مصلحتی بود. این اولین شکل 

خانواده است که نه برشرایط طبیعی، بلکه بر شرایط 

یعنی برغلبۀ مالکیت خصوصی  -اقتصادی مبتنی بود 

وجود ه برمالکیت اشتراکی اولیه که به طور طبیعی ب

فرمانروایی مرد در خانواده ، تولید فرزندانی  آمده بود.

 که می توانستند تنها متعلق به او بوده و ورثۀ ثروت او 

 19ادامه در صفحه                                                      

پدیدۀ شوم فرودست بود ن زنان ومجاز شمردن وتوجیه 

ستم برآنان ونابرابری آنان با مردان برخالف 

تصوربرخی ازبه اصطالح زیست شناسان وپژوهشگران 

مجیزگوی نظام مردساالرحاکم برجهان در ساخت 

ن نه بلکه درچگونه گی بیولوژیک وفطرت طبیعی آنا

پیوند های اجتماعی یی نهفته است که درطول تاریخ 

 میان انسان ها برقراروپابرجابوده و هنوزهم ادامه دارد. 

در پیوند با زمینه های تاریخی پیدایش ستم برزنان 

بهترین و منطقی ترین استداللی که تا اکنون إرائه شده 

رکتاب است ، استداللی هست که فریدریک انگلس د

منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و » شهیرخویش 

برمبنای بررسی های مو شگافانۀ لویس هنری « دولت 

مورگان مردم شناس پر آوازۀ امریکایی و نویسندۀ 

، ضمن برشمردن و بررسی انواع « جامعۀ باستان»کتاب 

ازدواج ها و خانواده های بشری از کهن ترین زمانه 

تا عصر حاضر) خانواده  های زیست باهمی افراد بشر

های همخمون ، پونا لویی ، یارگیر و یکتاهمسر( در 

فصل دوم کتاب به تفصیل صحبت نموده و ستم بر زنان 

را یکی از ره آورد های شوم و نامیمون عصر تمدن 

قلمداد می نماید که دراین جا به منظور بازشدن معمای 

ساالری علل و انگیزه های افتادن زنان به دام نظام مرد 

و مسلط شدن مردان بر ایشان درطول تاریخ ، فشرده یی 

واز می نمایم  عزیزاز آن را پیش کش خواننده گان 

آنجا که به منظور روشن شدن هرچه بیشتر این معما 

خود را ناگزیر به گزارش بخش های بیشتری از این 

استدالل می انگارم از خواننده گان گرامی بابت طویل 

انگلس در  یش پوزش می خواهم .بودن آن پیشا پ

فرجامین بخش معرفی خانوادۀ یارگیر پیرامون فراهم 

 شدن زمینه های پیدایش خانوادۀ یکتا همسر می نویسد:

اهلی کردن حیوانات و دامپروری منبع ثروت غیر 

یی به وجود آورده و مناسبات اجتماعی کامال  منتظره

 هایگله با اکنون{   ها انسان}…نوینی ایجاد کرده بود

 مایملکی خوک، و بز گوسفند، گاو، االغ، شتر، اسب،

ترین توجه ساده و سرپرستی به نیاز فقط که کردند پیدا

را داشتند تا به تعداد هرچه بیشتری گسترش یابند و مواد 

غذایی بسیار غنی، شیر و گوشت را به دست دهند تمام 
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فحشاء. هتاریسم همانقدر یک نهاد اجتماعی است که هر 

نهادی دیگر؛ عبارت است از تداوم آزادی جنسی کهن به 

مردان. هتاریسم گرچه در سخن محکوم می شود سود 

ولی در حقیقت نه تنها تحمل می شود بلکه با لذت تمام، 

به خصوص توسط طبقات حاکم، صورت می گیرد. ولی 

در واقع این محکومیت به هیچ وجه شامل مردانی که به 

آن اقدام می کنند نمی شود و فقط شامل زنان می گردد؛ 

شوند تا به این وسیله یکبار  آنها تکفیر شده و طرد می

دیگر سلطۀ مطلق جنس مذکر بر جنس مؤنت به مثابه 

 ... قانون بنیادی جامعه اعالم گردد

فریدریک انگلس دراین زمینه گفتنی های نغز و جذاب 

دیگری نیز دارد مگر به منظور جلوگیری از به درازا 

کشیده شدن سخن ، به همین قدر بسنده نموده خواننده 

ترم  را به مراجعه به خود او ومطالعۀ اثرجاودانش گان مح

فرامی « منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و دولت » 

 خوانم.

چگونه می توان توجه را از تمرکز مورد این که و اما در 

به یک روز به نام روز زن  به یک جنبش دینامیک و به 

 بیشتر ازکه از باید گفت  یومیه تعمیم داد؟ ۀیک مبارز

بدینسو دو جنبش موازی باهم که عبارتند از  صد سال

نه چندان  مارکسیسم و فمینیسم ، با استراتیجی های

همگون مگر با روی کردها و تاکتیک های ناهمگون و نا

جدا از هم علیه پدیدۀ شوم ستم برزنان مبارزه نموده و در 

صدد اند تا برابری زن و مرد را در جهان تامین نمایند. به 

فمینیسم با طیف ها وگونه های رنگارنگ این شرح که 

خویش مشکل اساسی را در چه گونه گی برخورد مردان 

با زنان و مارکسیسم درچه گونه گی روابط و مناسبات 

اقتصادی و هژمونی ها وگفتمان های مسلط و برخاسته از 

متن نظام حاکم برکل جامعه می بینند. فمینیست ها در 

ه راه غلبه برمردساالری و مجموع به این باورند که یگان

برانداختن ساختارهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یی 

که زمینه ساز مناسبات مردساالرانه شده است همانا اتحاد 

و مبارزۀ مشترک همۀ زنان با چشم پوشی از پیونده های 

طبقاتی شان در برابر همۀ مردان با صرف نظر از تعلقات 

 طبقاتی شان می باشد. 

سیست ها به تأسی از خط فکری وجهان بینی مگر مارک

و بر پاشنۀ  هعام خویش که مبتنی برماتریالیسم تاریخی بود

لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و کارمزدی می 

چرخد مشکل اساسی را در تضاد ها و تنش های طبقاتی 

درون جامعه می بینند نه در خوش خویی و بد خویی 

 از پیدایش ستم بر زنان...

وبی پرده به مثابۀ  این چیزها را یونانیان آشکارا -باشند 

همسری می شمردند. از لحاظ دیگر، -ای تکتنها هدفه

ازدواج یک وبال گردن، یک وظیفه نسبت به خدایان، 

به دولت و به اجداد بود که می بایست ایفا می شد. 

درآتن قانون نه تنها ازدواج را اجباری می کرد بلکه 

یک حداقل وظایف زناشویی توسط فرد را هم اجباری 

 می دانست.

ه هیچ وجه در تاریخ به مثابۀ همسری ب-به این طریق تک

آشتی مرد و زن، و به طریق اولی، به صورت عالی ترین 

شکل چنین سازش پدیدار نمی شود. بلکه برعکس به 

صورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، به مثابۀ 

اعالم تضاد جنسها به شدتی که تا کنون در اعصار ماقبل 

ک نوشتۀ تاریخ سابقه نداشته است، ظاهر می شود. در ی

} 1846منتشر نشده قدیمی اثر مارکس و من در سال 

منظور انگلس ایدئولوژی آلمانی بوده است که بعداً 

اولین تقسیم کار "منتشر شد{ ، عبارت زیر را می یابیم: 

و امروزه می  "بین مرد و زن به خاطر تولید مثل است

توانم اضافه کنم: اولین تناقض طبقاتی که در تاریخ به 

می آید مقارن با تکامل تناقض بین مرد و زن در وجود 

همسری است، و اولین ستم طبقاتی مقارن -ازدواج تک

همسری یک -است با ستم جنس مذکر بر مؤنث. تک

پیشرفت عظیم تاریخی بود، ولی در عین حال، همراه با 

داری و ثروت خصوصی، عصری را آغاز کرد که برده

پیشرفتی درعین حال تا امروز ادامه دارد، و در آن هر 

یک پسرفت نسبی است؛ که در آن رفاه و تکامل یک 

گروه به قیمت بدبختی و سرکوب گروهی دیگر به 

یی جامعۀ  همسری شکل یاخته-دست می آید. تک

متمدن است، شکلی که در آن می توانیم ماهیت 

تناقضات و تضادهایی را که بعدا در جامعه به طور کلی 

 العه قرار دهیم.رشد می کنند، مورد مط

مورگان و انگلس تک همسری و برقراری رابطۀ جنسی 

خارج از ازدواج ) هتاریسم  و زنا ( را همزاد و دوقولوی 

همدیگر می دانند ، چنانکه انگلس در پیوند به این پدیده 

 می نگارد : 

..... به این طریق میراثی که از ازدواج گروهی برای  

ت، درست مانند همه تمدن به جا ماند دو جانبه اس

چیزهایی که توسط تمدن به وجود می آید، دو جانبه، 

همسری، -دو لبه، متضاد و متناقض: از یک طرف تک

ترین آن از سوی دیگر هتاریسم، و منجمله افراطی

فته پیداست که هریک از مردان در برابر زنان ، و ناگ

این جنبشها دست آورد های قابل مالحظه یی نیز داشته 

 اند.

چنان که در جوامع طبقاتی گذشته، مانند برده داری و  

فئودالیسم، زنان چیزی بیشتر از لوازم مورد نیاز و 

ممتلکات مردان به حساب نمی آمدند اما توسعۀ سرمایه 

عارهای آزادی، داری این نظم را از پایه لرزاند. ش

برابری و حقوق بشر دقیقا اندیشه ها وآرزوهای میلیون 

ها زن در سرتاسر جهان را بیان می کردند.آنچه به نام 

بود. « جنبش زنان بورژوا»نهضت زنان می شناسیم اساسا 

در آغاز ایشان کوشیدند از راه دسترسی به آموزش و 

. تحصیالت به رهایی کامل اجتماعی و اقتصادی برسند

یکی از نماینده گان نام آور انقالب کبیر فرانسه، اولمپ 

اعالمیه حقوق زنان و »دوگوژ بود. او با تدوین 

أعالمیۀ مصوب حقوق بشر را زیر سوال « شهروندان زن

برد و تا زنده بود به خاطرتحقق بخشیدن آن شجاعانه 

رزمید و نظام بورژوایی را به چالش کشید تا آن که در 

 واعدام شد.زندانی  1793

از زمـان اندیشــمندان بــزرگ سوسیالیســم تخیلــی 

اوایــل قــرن نــوزدهم یعــنی ســن ســیمون، فوریــه 

و رابــرت اوون، سوسیالیست ها تأکید برآن داشته اند 

که هدف نهایی آنان را رهایی بشریت در مجموع یعنی 

براندازی ستم طبقاتی و ستم جنسی و هر نوع دیگری 

ز ستم تشکیل می دهد . مارکس و انگلس با گسترش ا

مفهوم مادی تاریخ توانستند نشان دهند که تنها مبارزۀ 

طبقاتی است که می تواند به سوسیالیسم و رهایی 

 بشریت که زنان نیمی ازآن را تشکیل می دهند بینجامد.

آنچه امروز به نام فمینیسم شناخته می شود برساخته از 

نی هست که هرکدام خاستگاه ها ، گرایشهای گونا گو

انگیزه و راه حل های پیشنهادی منحصر به خود را دارا 

می باشند ؛ که در این جا من به گونه یی بسیار فشرده و 

 گذرا به آن می پردازیم :

 رادیکال فمینیسم - 1

این گروه ستم بر زنان را با نگاهی  می نگرند که 

 باالی عیدارد درورای نژاد، فرهنگ وطبقۀاجتما

 همۀ زنان إعمال می شود.

این جنبش خواهان تغییرات اجتماعی به صورت 

 انقالبی آن است. دغدغۀ اصلی ایشان  این است که
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دسترسی به ثروت وقدرت وبالتالی تسلط برزنان و 

 گردیده است می رزمند .کودکان برقرار

 اعتدالی فمینیسم – 6 

این گرایش ویژۀ دخترخانمها وبانوان جوانی هست که 

دست آوردهایی که مادران ومادربزرگانشان در نتیجۀ 

مبارزات خسته گی نا پذیرشان به آن دست یافته اند 

برایشان بدیهی جلوه می نماید وبه این باورند که دیگر 

وجود ندارد ، مگر تجربه نشان  نیازی به فمینیست بودن

داده است که هرگاه یکی از حقوق انسانی و به 

خصوص حقوق زنانۀ تا اکنون به دست آمدۀ آنان 

عمال وعمداً صلب گردد ایشان فمینیست تر 

ازهرفمینیستی با چنگ ودندان ازآن به دفاع برمی 

به گونۀ مثال می توان تظاهرات ومبارزات  خیزند.

ن و بانوان جوان کشوررا دراین راستا فداکارانۀ دخترا

یاد آورشده که به خاطراعادۀ حقوق وآزادی های 

نسبی یی که طی دودهۀ اخیرنصیب شان شده بود 

وطالبان آنرا با درنده خویی وخشونت تمام ازآنان 

سلب نموده اند ، فدا کارانه به جاده ها برآمده ودلیرانه 

 می رزمند. 

 ود کفایی  فمینیسم مادیگرا و یا خ - 7

این دسته از فمینیست ها سعی برآن دارند تا با فراهم 

آوری شرائط الزم مادی و اقتصادی و زمینه های خود 

بسنده گی برای بانوان نظیر گماشتن آنان به کار در 

خارج ازمنزل ، بارمسؤولیت های خانه گی آنان مانند 

آشپزی ولباس شویی وبچه داری را تخفیف داده آنان 

مادی وخود ارادیت   خود بسنده گی واستقاللیترا به 

 اجتماعی برسانند.

 ــ فمینیسم گروه ملی زنان 8

این فمینیست ها خواهان برخورداری با نوان در تمام 

امور وزمینه های زنده گی از امتیازات ویژه یی به 

شمول پرداختن وتخصص یابی درکارهای ویژۀ مردان 

رهای ویژۀ زنان و ممانعت مردان از پرداختن به کا

هستند، به دلیل این  که مردان به قدر کافی دراجتماع 

 ویژه برخوردارهستند. ازامتیازهای

 برانداز نسل فمینیسم ویا  ــ فمی نازی 9

مخالفین فمینیست ها ابتدا این نام را برای فمینیست 

هایی  به کارمی بردند که خواهان برداشته شدن 

شرائط و زمینه های قیودات سقط جنین و آسان سازی 

 از پیدایش ستم بر زنان...

هایی مطابق با جنسیت  چرا زنان و مردان باید نقش 

ایشان تالش می ورزند تا بین رفتار  ن را بپذیرند؟شا

زیست شناختی و رفتار فرهنگی فاصله یی ایجاد کنند 

تا زنان و مردان بتوانند از بند نقشهای محدودکنندۀ 

 تحمیلی ، معمول ومتعارفشان آزاد شوند.

 لیبرال فمینیسم - 2

لیبرال فمنیستها به تأسی ازآراء جان الک 

ک و جان استوارت میل فیلسوف پدرلیبرالیسم کالسی

واقتصاد دان آزادی خواه و پر آوازۀ انگلیس می 

خواهند دردرون ساختار اصلی و در مسیر تعیین شدۀ 

جامعه به گونه یی مسالمت آمیز از یک سو زنان را با 

آن ساختارها هماهنگ سا زند و از سوی 

دیگرساختارهای ناهنجارجامعه را بدون برهم زدن 

 اصالح ومرمت نمایند. نظم اجتماعی

 آمازون فمینیسم - 3

آمازون فمینیست ها زنان را به گونه یی آرمانی و 

ایدئالی درچهرۀ زنان قهرمان اسطوره های یونان 

باستان می نگرند و به این باورند که  ازنگاه توانایی 

های بالقوه هیچ فرقی میان مرد وزن وجود ندارد ، لذا 

زنان را مردود می آنان تبعیضات جنسیتی علیه 

شمارند وخواهان آنند که درتقسیم وظائف وشغل ها 

 باید تفاوت میان مرد وزن ازمیان برداشته شود.

  فرهنگی فمینیسم – 4

فمینیستهای فرهنگی با پذیرش تفاوت میان زنان 

ومردان به این باورند  که در بسا از موارد زنان نسبت 

برخورداراند به مردان از ویژه گی های واالو برتری 

و باید برایشان فرصت داده شود تا آن برتری هارا 

درعمل پیاده نمایند ، به گونۀ مثال چون زنان نسبت 

به مردان مهربانتر هستند ، هرگاه اکثریت رهبران و 

فرمانروایان جهان را زنان تشکیل دهند جنگها و 

 منازعات کمتری در جهان به وقوع خواهد پیوست

 محیطی زیست فمینیسم یا ایکوفمینیسم – 5

این دسته از فمینیست ها برعلیه نظام پدرساالری 

حاکم برجهان که به تازه گی  ازحدود کمتر از ده 

هزار سال بدینسودرنتیجۀ پیروزی مردان دراهلی 

سازی حیوانات و تفوق شان درمهارساختن طبیعت و 

آن بودند و بعدها فمینیست ستیزان افراطی آن را 

برای همه فمینیست ها به کاربردند، منظور از کاربرد 

این نام آن است که گویا فمنیست ها مانند نازی ها 

می خواهند با همه گانی ساختن سقط جنین نسل بشر 

 را یکسره نابود سازند.

 ــ جدایی خواهان10

ت هایی اند که به منظوربلند بردن ایشان فمینیس

آگاهی ها ، توانایی ها ، شگوفایی استعدادها ورشد 

شخصیت زنان گردهم آیی ها وپروژه های ویژه یی 

را درغیاب مردان برای آنان سازمان دهی و 

 برگزارمی نمایند .

بعضی ها به ناحق این دسته از فمینیست ها را زنان 

الی که این همجنس گرا تلقی می نمایند، در ح

تصور که گویا همه فمینیست های جدایی خواه 

همجنس گرا وهمه زنان همجنس گرا جدایی خواه 

 هستند منطقا نادرست و نا به جاست. 

 پاپ فمینیسم  -11

آنانی که این اسم بی مسما را به کار می برند منظورشان 

این است که گویا فمینیست ها همه یکسره ازمردان 

می ستایند که البته یک چنین تفکر و  متنفرند وزنها را

 تسمیه یی از ریشه نادرست و نابجاست.

 فمینیسم فردگرا - 12

این گروه از فمنیستها شیفتۀ  فلسفه های فردگرایی و 

اصالت آزادی فردی بوده و خواهان تأمین و تضمین 

حقوق وآزادی های فردی آحاد جامعه و عدم 

گرایی  وابسته گی آنان  وبرچیده شدن انحصار

گستردۀ مردان ودر مجموع خواهان زدودن همه  

موانعی هستند که مردان و زنان به علت جنسیتشان به 

 آن روبرو اند.

 فیمنیسم چپ اسالم گرا -13

فمینست های  چپ پوپولیست  یا چپ های اسالم   

ناسیونالیست که بیشترشان  -گرا، ویا چپ های بورژوا 

لق وفراکسیون سابقۀ عضویت درحزب دموکراتیک خ

 و همچنان عضویت در حلقه های مختلف« پرچم » 

 

 29ادامه در صفحه                                                     



 

 

  

67       

جهان بشری و آستانۀ 

 بربریت...

. افزون شودمُتعین می آمریکا متحده االتیقدرت برتر ا

 توانستن ،بحران اقتصادی طیدر شرا هیاتحاد ها،نیبر ا

بحران غرق شده بودند،  نیکه در ا ا،یو اسپان ایتالیبه ا

 یکه، به نوبه یرا سازمان دهد؛ امر یموثر ککم

به  یاعتماد یو ب هیاتحاد یدرون یهاخود، به شکاف

ه دامن زدبیش از پیش و قدرت موثر آن  یگونهم

ها، جدایی بریتانیا از این اتحادیه نیز عالوه بر این .است

 منیُبه  هیروس ن را رو به نزول برده است.قدرت آ

ی عظیم خود، و در اهسته حاتیو تسل یقدرت نظام

 مُنازعات جهانیدر  چناناتحاد استراتژیک با چین، هم

. جنگ در اوکراین، اگر به حضور خواهد داشت

پیروزی بیانجامد، بر اهمیت روسیه در توازن قوای 

  المللی به مراتب خواهد افزود.بین

و  ،یالمللنیب یهم خوردن توازن قواحال، به نیع رد

 ریتاث ،یدارهیسرما یهاها و دولترقابت بلوک دیتشد

تحد رتجع و مُمُ یدارهیسرما یهابر دولت یابالواسطه

ها در گوشه و کنار جهان خواهد گذاشت و به آن

 نیها هم دامن خواهد زد. اآن نیرقابت و عداوت در ب

 -یاسیس یهاهم با طوفان تالطم شیپکه از  ،هادولت

مواجه بودند، در برابر مبارزات  یاقتصاد -یاجتماع

مردمان محروم و فرودست این جوامع، به کارگران و 

 یروناگُزیر، به اختناق و سرکوب خونین حداکثری 

ی این ی مُخرب و بالواسطه. یک نتیجهخواهند آورد

کُش اسالمی وضعیت، برآمد بیش از پیش نیروهای آدم

 در خاورمیانه و آفریقا خواهد بود.

 :یدارهیکارگر و تحوالت سرما یطبقه -

 نیبه تام ازین ،یبحران اقتصاد ،یدارهیتحوالت سرما

تشبثات  نیترگاه، به موحشهمه ،و... هیانباشت سرما

. ستداده ا دانیم کارگر یدر قبال طبقه نظام حاکم

بر  یییموجود صدمات جد یبحران اقتصاد

 ینظام منحوس برا نیا و وارد آورده یدارهیسرما

حاضر، و احتمال  طیدر شرا یاجتماع -یاقتصاد بیمصا

و فرودست و  مردمان محروم یستردهمهاجرت گُ

و  تیفعال لی، پتانس«شمال» یجهان به سو یزدهنگج

از  شیب ی رااسیس یدر حوزه اناتیجر نیا یرگذاریتاث

تر و میدان فعالیت خشنداد و خواهد  شیافزا شیپ

کرد. نظام حاکم نه تنها با خواهد را باز ها آنتر وحشیانه

آزادی فعالیت این جریانات مخالفتی ندارد، که با 

ها، بخشی از ر و پنهان از آنهای آشکاحمایت

های در سرکوب سازمان -ی خود های رذیالنهسیاست

ها، مهاجرین، فعالین رادیکال کارگری، کمونیست

سیاسی مخالف و معترض، جنبش ضدجنگ و حفظ 

را از کانال این جریانات پیش  -محیط زیست، و...

 خواهد برد.

به داری را رُزا لوکزامبورگ، سیر تحوالت سرمایه

ی بشری، به واقع، در درست تحلیل کرده بود! جامعه

ی پُر روزهای بربریت یا سوسیالیسم ایستاده است! آستانه

که از  ییدر راه است. روزها ماُپر تالطم  مخاطره و

 اتیتعد هیعل یطبقات یفراخ مبارزه دانیم سو،کی

ی کارگر و به ویژه طبقه یرا فرارو یدارهیموحش سرما

 یاز سوو  د؛یگشایم آن کالیو راد ستیونکم نیفعال

رفرمیسم درون به اعتبار وجود  یدارهیاما، سرما گر،ید

طبقه را با شکاف  یو اتحاد درون یبستگکه هم ،طبقه

کُش جات آدمی دستهریو با به کارگ ،سازدیمواجه م

 نیترخشنو با  اسالمی و نیروهای فاشیستی و نئونازیستی،

روند کوشد میختناق، سرکوب و ا یهاوهیش

 یمبارزه دیدور جد و گُسترش نیو تکو یریگشکل

خفه نماید. راه و  سد کردهخود را  هیکارگران عل یطبقات

ی توحش سومی نیست! یا برانداختن نظام حاکم یا ادامه

ی داری علیه هست و نیست جامعهزای سرمایهدهشت

 بشری! بربریت یا سوسیالیسم!

2022پنجم مارس 

 

 

جز آن که نقاب  یاخود، چاره یایاحبازسازی و 

 دیپل یخود، رو یواقع یاز چهره بردارد و رو «یدموکراس»

 . ، نخواهد داشتش آشکار کندیاز پ شیخود، را ب کریهو 

 یطبقه شتیبه کار و مع یدارهیسرما یفزاینده اتیتعد

اعتراضات و  نیتربه پُر دامنه ،یبه طور منطقکارگر، 

آن خواهد  هیدر گوشه و کنار جهان عل یاعتصابات کارگر

طبقه و سرنوشت آن رقم  یاجتماع یهست جا،نی. ادیانجام

 ،هانآ نیترالیخو خام نی. کارگران، حتا ناباورترخوردیم

با  -ها بار آنمشقت یگهزند افتیدر خواهند  جیبه تدر

 یرهیجز رنگ ت -یدارهیسرما یم بود و بقاتداو

 ت،یوضع نی. ادینخواهد د یگریرنگ د ،یشوربخت

و  یکارگر جهان یدرون طبقه یستیرفرم شیگرا

انتخاب  کی یرا در دوراه ی آنکارگر یهاهیاتحاد

در برابر  ای دهد:میقرار  کننده نییساز و تعسرنوشت

 شتیمعبه کار و  یدارهیبار سرماتوحش اتیتعد

خود، به ناچار به مبارزه و  یکارگران، و تحت فشار بدنه

که با توجه به درهم  یخواهند آورد؛ امر یمقاومت رو

 ینیبدور از انتظار و واقع ه،یسرمانظم  اها بآن یختگیآم

ی دارهیسرما یهااستیس یبه مُجر شیاز پ شیب ایو  ؛است

ضد  اتدر راه مبارز یکارگر، و مانع یدرون طبقه در

که به  یکارگران، بدل خواهند شد؛ امر داریسرمایه

خواهد  هاهیاتحاد نیکارگران از ا ترشیو انزجار ب یدور

 .ها را رقم خواهد زدآن یمفتضحانه یفروپاش و دیانجام

  :یو نژادپرست سمیونالیناس ترشیعروج ب -

 ر،یاخ یهادر دهه یدارهیجهان سرما یمشخصه کی

و نژادپرست بوده است. با  ستیونالیناس اناتیعروج جر

 نده،یفزا یکاریو در متن ب - 2008 یبحران بزرگ مال

 نیا -و... ،یاحزاب سنت یناکارآمد سم،یبست پارلمانتاربُن

با  انات،یگونه جر نی. اخواهد یافت یروند به مراتب فزون

احساسات  کیو تحر یستیپوپول یطرح شعارها

ی اجتماع -یاقتصاد بیمصا نپیراموجامعه  یستیونالیناس

مهاجر، بر امواج  تیو مسبب قلمداد کردن جمع ،موجود

 یاسی، و معادالت سخواهند شدجامعه سوار  یتینارضا

. شدت خواهند زدبرهم به سود خود جامعه را  یجار
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با سالم و عرض صمیمانه ترین تبریکات به مناسبت روز 

نی طبقۀ کارگر به همه رفقا و دوستان جها همبسته گی

 برابری طلب و آزادی خواه.

به مناسبت اول می میخواهم حول یکی از ابزارهای 

عمده یی که سرمایه داری از آغاز رشدش با استفادۀ 

گسترده و مستمر از آن، تا به حال توانسته است زمینۀ 

ایجاد هویت های ثانوی را برای بخش اعظمی از انسان 

شوند، ایجاد کرده و شامل فرودستان جامعه میها که 

الرغم داشتن منافع با استفاده از آن ، افرادی را که علی

متضاد طبقاتی با سرمایه داری، بر ضد منافع آنها و بر له  

 خواسته ها و نیاز منافع خود شان استفاده نماید. 

این پدیدۀ زشت ، تقسیم انسان ها بر مبنای تعلقات 

سمتی و زبانی است. پدیده هایی که همه  نژادی، ملی،

سیال و در حال تغییر بوده و بر اقتضای منافع 

داری و در مقاطع مختلف کاربرد و مفهوم می سرمایه

 یابند. 

کاربرد ناسیونالیسم را که عمدتآ فرودست ترین طبقات 

دهد، در برخوردهای غیر اجتماعی را آماج قرار می

هوری اسالمی ایران در داری جمانسانی دولت سرمایه

قبال کارگران و پناهجویانی افغانستانی در طول سالیان 

متمادی و مخصوصن از زمانی که همزاد و شریک آنها 

طالبان در افغانستان مسلط گردانیده شدند، تجربه کرده 

ایم. جنایت کاران جمهوری اسالمی ایران که 

 الرغم مخالفت های تاکتیکی با آمریکا، از جملهعلی

، ست که طالبان را هم از نظر سیاسیکشور هایی ا

 نظامی  و اقتصادی حمایت و تمویل کرده اند. 

دولت جنایتکار جمهوری اسالمی عالوه بر استثمار 

شدید نیروی کار ارزان کارگران مهاجر افغانستانی که 

هیچ امکانی جزء فروش نیروی کار شان برای زیستن 

از دسترسی به امکانات در ایران نداشته و در عین زمان 

ابتدایی چون درمان ، داشتن کارت بانکی، داشتن 

گی، امکان رفتن کودکان شان به ه گواهی نامه رانند

مدارس دولتی و حتی تردد آزاد محروم هستند؛ و در 

مورادی حتی خبازان از فروش نان به آنها منع شده اند. 

سران جمهوری اسالمی و سایر سرمایه داران برای 

تر از طبقات فرودست ملیت های دیگر است. باورهای 

دینی، زن ستیزی، فقر، عدم دسترسی مخصوصن زنان به 

مراکز صحی و در نتیجۀ آن مرگ و میر بیشتر مادران، 

تعداد بیسوادان، دشمـنی با علوم مروج، سوزانیدن 

ب، عدم امکانات تحصیل مخصوصن برای دختران، مکات

خرید و فروش نه تنها دختران که حتی زنان توسط 

تر شوهران شان و تولید مواد مخدر در این مناطق گسترده

از مناطق دیگر است. این وضعیت شرایطی وحشتناک و 

آورد که در آن با وجود در استخوان سوزی را فراهم می

تون فقر و محرومیت ممتد قدرت بودن الیت سیاسی پش

کش از زن ، مرد  و کودک از این مردم محروم ستم

 گیرد. قربانی می

شاید بیان یک واقعیت تاریخی بخشی از دالیل 

ناهنجاری های بر شمرده شده فوق را روشنتر نماید. این 

را هم اضافه کنم با آنکه عده یی از دوستان در واقعیت 

دارند ولی در استنتاج از آنچه که در ذیل می آید توافق 

 آن نظر متفاوت دارند.

اهلل، که بیشتر از مناطق پس از شورش علیه دولت شاه امان

جنوب آغاز یافت و سرانجام شکست آن دولت و به 

اهلل کلکانی قرار شد نادر شاه، پدر قدرت رسیدن حبیب

ظاهر شاه از فرانسه برای کسب مسند شاهی به افغانستان 

ین که بتواند پشتون ها را علیه حبیب اهلل بیاید، برای ا

کلکانی مشهور به بچه سقاء که تاجیک تبار بود بسیج 

نماید، از ابزار تبارگرایی استفاده کرد و از مرزهای 

جنوبی وارد خاک افغانستان شد. بعد از پیروزی به پاس 

خدمات اهالی جنوبی در جنگ علیه حبیب اهلل کلکانی، 

خانواده اهالی جنوبی تولد به هر پسری که در یک 

شد، از بودجه دولت مستمری تعیین نمود. پرداخت می

شد که پسر آن خانواده به این مستمری زمانی متوقف می

ثری جلو ٶکرد. به این شیوه به شکل متحصیل آغاز می

آموزش و تحصیل مردم گرفته شده و درعوض آموزش 

ه با دینی در مدارس مذهبی مروج گردیده بود. امری ک

تأسف تا به حال ادامه داشته و یکی از دالیل زمینه ی پا 

 گرفتن تروریست های طالب در آن مناطق گردیده است. 

 

ب کارگران بومی و پوشانیدن بی کفایتی های خود فری

شان در پاسخ به نیاز های روز افزون شهروندان ایران، 

آگاهانه بیگانه ستیزی را دامن زده و با معرفی کارگران 

مهاجر به عنوان رقیبی برای کارگران ایران هم مسلکان 

فاشیست خود را در شکنجه دادن جسمی و روانی 

که در واقع بخشی از طبقۀ کارگر  ترین قشر جامعهضعیف

ایران است، بسیج می نمایند. دولت جنایتکار جمهوری 

داری اسالمی ایران برای این که بتواند نقش خودش سرمایه

را در به کار برد آپارتاید علیه کارگران مهاجر کم رنگ 

تر جلوه دهد، به شهروندان عادی ایران وظیفۀ ژاندارم را 

کنترول مدارک کارگران افغانستانی را  داده وبه آنها اجازۀ

 می دهد.

نقش ناسیونالیسم تنها در ایجاد تقابل میان شهروندان کشور 

های گردد. مثلن در ایران جریانهای مختلف محدود نمی

ناسیونالیستی همواره در تالش بوده اند تا در میان کارگران 

 بر اساس تعلقات قومی شگاف ایجاد نمایند و آن ها را به

فارس، کرد، ترک.، بلوچ.. . تقسیم نمایند تا مانع وحدت 

داران و حاکمیت اسالمی ها در برابر سرمایهطبقاتی آن

 سرمایه گردند. 

در افغانستان این انفکاک و تقابل حتی منجر به حذف 

 گردد. فزیکی کارگران به دست هم می

اما چگونه زمینۀ این که هویت های ثانوی بتوانند هویت 

تی و یونیورسال انسانهای کارگر را به حاشیه کشانیده طبقا

 گردد؟و فرودستان جامعه را به جان هم بیاندازد فراهم می

طبعن فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در این زمینه نقش 

اساسی دارند. عامل اصلی این هر دو فقر صاحبان وسایل 

 تولید و نماینده گان سیاسی آنها هستند.

ول مدتی که این محدودۀ جغرافیایی در افغانستان در ط

افغانستان نامیده شده است، نماینده گان سیاسی طبقات 

حاکم پشتون در قدرت بوده اند. از آن جایی که 

در قدرت ناسیونالیسم یک پدیدۀ کاملن سیاسی بوده و 

بودن الیت سیاسی از یک تبار الزامن منجر به درازتر شدن 

 گردد،ن تبار نمیدسترخوان فرودستان مربوط به هما

وضعیت فرودستان مناطق پشتون در مواردی حتی اسفناک 

متن پیاده شدۀ سخنرانی یونس سلطانی به مناسبت تجلیل از اول می 

 روز جهانی کارگر

23ادامه در صفحه   
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متن پیاده شدۀ سخنرانی 

 یونس سلطانی

فرودستان ملیت های دیگر که از کسب چنین امکانات 

و بونوس ها محروم بودند و هیچ امکانی برای تآمین 

طمین نداشتند، ناگزیر از زنده گی و کسب در آمد م

بیرون شدن از مناطق شان گردیده و به شهرها که 

امکانات بیشتری در اختیار شان می گذاشت رو 

آوردند. البته رشد طبیعی سرمایه داری نیز عامل کنده 

شدن مردم از روستا ها و رو آوردن به شهر ها بوده 

است. به همین دلیل افرادی که زمین زراعتی در اختیار 

نداشتند و در پهلوی آن قربانی رنج مضاعف  ستم ملی 

بودند، بیشتر به کسب تحصیل رو آوردند. یکی از 

مزیت های شهر نشینی امکان آشنایی با دیدگاه های 

 متفاوت و امکان کسب تحصیل بود. 

استفاده از حربه ی ناسیونالیسم تباری منحصر به رهبران 

لیت های دیگر قومی ملیت پشتون نبوده است. رهبران م

هم با شعار رفع ستم ملی وکسب خود مختاری یا با 

ایجاد فیدرالیسم، در تالش بوده اند که رقبای سیاسی 

شان را از مناطقی که حوزۀ طبیعی نفوذ شان فکر 

کنند، خارج سازند. آنها نه در صدد حذف ستم ملی می

که در تالش تعویض آن با ناسیونالیسم تباری خود شان 

 هستند. 

داری بر پدیده هایی چون جنگ، استمرار نظام سرمایه

گی مزدی استوار است. ستم طبقاتی، استثمارو برده

داری و جنگ و رقابت میان دولت های رقیب سرمایه

 گردد. جنگ سبب تشدید ناسیونالیسم می

بشریت در کل و مخصوصن کارگران بدون تصفیۀ 

 تواند از نکبت هایداری نمیحساب با سرمایه

الذکر رهایی یابند. مخصوصن فعالین طبقۀ کارگر فوق

قبل از عبور از این زاییده های بورژوازی نمی توانند به 

 تحقق شعار ) کارگران جهان متحد شوید( برسند.

اول ماه می تآکیدی بر این اصل است که طبقۀ کارگر 

باید به دور از تعلقات نژادی، جغرافیایی و زبانی، مبارزه 

داری را اساس و بنیاد مبارزه خود ظام سرمایهعلیه کل ن

 قرار دهند. 

به آرزوی تحقق اتحاد کارگران جهان و تحقق آرمان 

 کارگران!

 

 

)به عنوان( ستون فقرات صنعت پوشاک باالترین قیمت 

 پردازند.را می

بسیاری از زنان با دستمزد پانین در مناطق روستایی قبالً 

گویند که های خودشان را از دست داده اند یا میشغل

گی خود هر ماه وام یا شیفت هارج زندبرای تأمین مخ

همه اینها به قیمت سهل انگاری  -های اضافی گرفته اند 

 ویکتوریا سیکرت.

یک تکه لباس از "گوید: ساله می 22چاریکا فرناندو 

شود، یک برند لوکس که در کارخانه ما دوخته می

ارزش حقوق ماهیانه ما را دارد. وقتی آنها میلیون ها دالر 

ها کار سخت ما به دست می آورند، دستمزد  از ساعت

"گیریم.کمی می

 

ویکتوریا سیکرت فوراً به درخواست اظهار نظر در مورد 

دستمزد و شرایط کارگران در کارخانه های تامین کنندۀ 

 فراورده های خود در سریالنکا پاسخ نداد.

تولید پوشاک دومین منبع ارزآور سریالنکا است که با 

انه برای ده ها برند معروف جهانی، کارخ 300حدود 

 کند. پوشاک تولید می

درصد به کل تولید ناخالص داخلی  6این صنعت 

(GDPکشور کمک می ) نفر  350000کند که برای

نفر دیگر به طور غیرمستقیم اشتغال  700000مستقیم و 

 کند.ایجاد می

رسید که بخش پوشاک که مانند بسیاری از به نظر می

گیری به شدت تحت تأثیر قرار در این همه صنایع دیگر

رسید که امسال زودتر به رونق قبلی گرفته بود، به نظر می

در یک گزارشی که توسط یک گروه جهانی حقوق 

کارگران در ماه جاری منتشر شد، آمده است: هزاران 

جویانه مواجه شدند و در کارگر پوشاک با اقدامات تالفی

نقض  19-های کوویدشرایط سخت کار کردند؛ پروتکل

 ها را فرا گرفت.شد و شیوع بیماری کارخانه

شدید بود. اکنون، سریالنکا با  همه گیری به اندازۀ کافی

بحران اقتصادی خودش مواجه است که خسارت سنگینی 

را بر کارگران زن کم درآمد )تولید( پوشاک که برای 

 زنان ثروتمندتر در غرب لباس می دوزند، می زند.

زن را برای ساختن جلیقه و  20یکی از کارخانه داران که 

ها رخی از آنوصله )کراوات( استخدام کرده است، که ب

بیشتر از یک دهه در لیست مزدبگیران او هستند، گفت: 

سال کارم هرگز چیزی شبیه این ندیده  20من در طول "

 "ام.

گوید که می -که نام واقعی او نیست  -اکنون آنتونی 

کند، به دلیل قطع برق، تجارت پارچه کهنه را ترک می

د نیروی ها و کمبوهای کاال، کاهش سفارشافزایش هزینه

ای است که درآمدش کار، یک مشت مشکل برای جزیره

به صادرات وابسته است. آنتونی که تجارت کوچک 

نساجی او در مورونتودووا در نزدیکی کلمبو پایتخت 

من "بازی به پایان رسیده است. »سریالنکا است، گفت: 

 "باید کارخانه ام را ببندم.

جبور به یافتن زن محلی م 20و با این )بستن کارخانه(، 

خانواده با کمبود  20شغل جدید خواهند شد وگرنه 

 نقدینگی مواجه خواهند شد. 

من فقط می توانم تصور کنم که خانواده "آنتونی گفت: 

اما آیا " "های آنها چه احساس ناامیدی خواهند داشت.

 این تقصیر من است؟

 "وضعیت در سراسر کشور این گونه است."

کالت دستمزدها و اعتصابات تعطیلی، کمبودها، مش

افتد، جایی که زنان تهدیدآمیز در سراسر جزیره اتفاق می

برای زنان سریالنکا،  19-بحران پس از کووید

 کنندکسانی که برای غرب پوشاک تهیه می
: پروانه به فارسی برگردان

 وزیری
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اش بر گردد زیرا پس از پایان قرنطین تقاضا افزایش 

 های کرونا کاهش یافته است.یافته و عفونت

پاندمی به  -دهند که بهبودی پسااعداد و ارقام نشان می

است و درآمدهای صادراتی خوبی در حال انجام بوده 

 514درصدی به  22تولیدکنندگان پوشاک با افزایش 

رسیده  2021میلیون دالر در ژانویه در مقایسه با ژانویه 

 است.

 این آن موقع بود.

اکنون یک بحران اقتصادی داخلی که ناشی از کمبود 

ارز خارجی است، جزیره را تحت فشار قرار داده است، 

کند مرگبارترین اپیدمی چند همانطور که تالش می 

دهه اخیر را سرکوب کند، بحرانی که قبالً سال ها رفاه 

 رو به رشد را از بین برده بود.

 کمبود دالر

سریالنکا با بدترین بحران مالی خود از زمان استقالل 

مواجه است و ذخایر ارز خارجی با  1948در سال 

میلیارد دالر در ژانویه  2.36درصدی به  70کاهش 

رسیده است. کمبود دالر این جزیره را برای پرداخت 

هزینه واردات از جمله غذا، دارو و سوخت دچار 

 مشکل کرده است.

ها در یک زمان برق اغلب ساعت -سابقۀ برق قطعی بی

برترین صنایع از جمله نساجی را انرژی -شود قطع می

 ونقل به غرب را مختل کرده است.تعطیل کرده و حمل

ها گوید کمک در راه است، اما فروشگاهدولت می

توانند منتظر بمانند و برخی از برندهای بزرگ در نمی

حال حاضر به بازارهای جایگزین مانند بنگالدش و هند 

های اند تا این شکاف را پر کنند. اتحادیهروی آورده

ها پنهان بوده و کارگری مشکالت اساسی ای که سال

دانند؛ موازنۀ قصر میاکنون آشکار شده است را م

قدرت بین برندهای غربی و کارگران آسیایی آنها را 

 کنند.برجسته می

جاسینتا نیلمینی، که در یک کارخانه لباس زیرپوش 

ما باید بیش از نیمی از دستمزد "گوید: کند، میکار می

خود را خرج ترانسپورت )حمل و نقل( برای ایاب 

ریباً چیزی برای وذهاب به محل کار نماییم... و تق

رکورد تاریخی باالترین اهداف ماهانه را در ماه مارس 

ثبت کرد. صاحبان کارخانه باید محصول را درو کرده 

 "باشند.

لحظاتی بود که از ناامیدی اشک می ریختم. در ایام "

شود. ما تعطیالت مریضی به ما چیزی پرداخت نمی

 "نداریم.

 مشکل جهانی

از آمریکای مرکزی تا جنوب آسیا، دستمزدهای پایین، 

ی از ساعات کاری طوالنی و شرایط پرخطری که بسیار

کارگران در معرض آن هستند، تصویر درخشان صنعت 

 مد را خراب کرده است.

 همه گیری وضعیت اسفناک آنها را تشدید کرد.

گزارشی که در ماه جاری توسط یک گروه جهانی 

حقوق کارگران منتشر شد، حاکی از آن است که هزاران 

-های کوویدکارگر پوشاک با نقض مقررات )پروتکل

ها مورد انتقام قرار یماری در کارخانه( و شیوع ب19

 گرفتند و در شرایط سختی کار کردند.

های های در کارخانهدر سطح جهانی، تعدادی از فاجعه

های تامین های از سوءاستفاده در زنجیرهنساجی، گزارش

محیطی، برخی ها و افزایش آگاهی زیستشرکت

ار خریداران را مجبور به اجتناب از مد ارزان و یکب

 های پنهان باالی آن کرده است.مصرف و هزینه

پادمینی ویراسوریا، که از کارگران لباس در سریالنکا 

اگر به حقوق زنان اهمیت "دفاع می کند، گفت: 

 "دهید، باید نگران نحوۀ عملکرد صنعت مد باشید.می

سال، گفت:  20ویراسوریا، یک فعال صنفی برای بیش از 

بلکه در محل کار، مدرسه و  آنها نه تنها در خانه،»

 خانواده هایشان نیز مورد ظلم قرار می گیرند.

ما می خواهیم همه کسانی که در صنعت پوشاک کار 

 «می کنند حقوق منصفانه ای دریافت کنند.

: منبع

https://www.thehindu.com/news/inte

-sri-for-19-covid-after-rnational/crisis

-the-dress-who-women-lankan

west/article65397272.ece 

 

حمایت از خانواده خود یا داشتن سقفی باالی سرمان باقی 

 "ماند.نمی

 "وضعیت فقط بدتر شده است."

 به زنان بدترین ضرب و شتم

از هر ده کارگر این بخش، هشت نفر آن را زنان تشکیل 

دهند و بیشتر آنها از مناطق روستایی در جستجوی کار می

کیلومتر  120ر فرناندو، رانی، که زنانی مانند ماد -آیند می

مایل( از روستای خود نقل مکان کرد تا در کاتونایاکه  75)

( لباس FTZپایتخت بازرگانی و منطقۀ آزاد تجاری )

 بسازد. 

گر و اتوکار، مادر من به عنوان یک پیرایش»فرناندو گفت: 

از تجربه مادرم متوجه شدم که انجام این "کرد. کار می

"ای بدن او سنگین است.کار چقدر بر

 

با وجود این، او همان مسیر را در پیش گرفت و صنعت 

 پوشاک را به عنوان بهترین راه رهایی از فقر انتخاب کرد.

فرناندو، اپراتور ماشین آالت که برای برندهای بزرگ، از 

در ماه »گوید: سازد، میجمله ویکتوریا سیکرت، لباس می

دالر( درآمد داشتم،  (116، (INR)روپیه  40000مارس، 

 تر شده است.اما همه چیز گران

قیمت سبزیجات، گوشت و ماهی همه افزایش یافته است. "

روپیه  2500در ماه فوریه، بنا به درخواست اتحادیه ها، ما 

افزایش دریافت کردیم. و درست قبل از افزایش حقوق، 

روپیه در ماه افزایش  15000صاحبخانه اجارۀ اتاق من را 

 "داد.

به عالوه، او گفت که حجم کارش افزایش یافته است، که 

ساعت کار در روز، شش روز در هفته  12اغلب به معنای 

 است.

اهداف باال رفته است. اگر به هدف نرسیم، "او گفت: 

چهار ساعت اضافه کاری خواهیم داشت. کارخانه ما یک 

https://www.thehindu.com/news/international/crisis-after-covid-19-for-sri-lankan-women-who-dress-the-west/article65397272.ece
https://www.thehindu.com/news/international/crisis-after-covid-19-for-sri-lankan-women-who-dress-the-west/article65397272.ece
https://www.thehindu.com/news/international/crisis-after-covid-19-for-sri-lankan-women-who-dress-the-west/article65397272.ece
https://www.thehindu.com/news/international/crisis-after-covid-19-for-sri-lankan-women-who-dress-the-west/article65397272.ece
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 در نقد ناسیونالیسم و...

باید ذکر شود این است که ما نباید انباشت اولیه و 

داری در جغرافیای سیاسی افغانستان امروز را از سرمایه

داری در انگلیس نمونه شکل انباشت بدوی سرمایه

داری در چون ساختارهای پیشاسرمایه»برداری کنیم. 

ص آسیایی است؛ نه خا ۀافغانستان مربوط به حوز

رومی و آلمانی. بدین معنا که -با منشاء یونانی فئودالی

تر از همه افغانستان از نظر وضعیت خاک، اقلیم و مهم

اما این را « سیستم آبیاری شبیه کشورهای فوق نیست.

داری در تولید سرمایه ۀخاطر داشته باشیم که شیوه هم ب

ر نیامده بلکه در افغانستان از دلِ شیوۀ تولید آسیایی بد

انگلیس در  ۀخارجی که دقیقاً سرمای ۀالزامات سرمای اثر

 یابد.آن زمان است، هستی می

اساس مساله این است که سدۀ نزدهم سدۀ پیروزی 

داری در اروپاست و این پیروزی بالمنازع نظام سرمایه

طوایفی الک ودر برابر نظام فرسوده و ضد علمی مل

ار و ادبیات پیروزی بر حیات است. تأثیر افک فئودالی

خصوص پیرامون سیاسی و اقتصادی همه کشورها به

جامعه ما در ایران، ترکیه، مصر و جاهای دیگر غیر قابل 

انکار است و از همین سر هم است که پیش از 

عبدالرحمن خان شیرعلی خان در صدد رفتن به طرف 

یک حکومت قوی متمرکز است و برای داشتن یک 

را در شیرپور یی تمرکز شهرک نظامی ارتش قوی م

جریب زمین  2000کند که در اری میذکابل تهداب گ

و در مدت پنج سال باید تکمیل گردد. جالب است 

 5000برای اعمار این شهرک به قول غبار روزانه باید 

کارگر و یک هزار معمار و نجار مزدبگیر وجود 

انه داشت، که شیرعلی خان با اضافه کردن پول روزمی

کشد و با این کار ها کار میدر معاش سپاهیان از آن

های اساسی خواهد اساساً بیگاری که یکی از پایهمی

 است را در سیستم دولت ملغی کند. فئودالیوجه تولید 

به هر حال این را خواستم بگویم که نسل کشی و خون 

پاشی عبدالرحمن در جغرافیای سیاسی ما در سده های 

وردی در تاریخ تحوالت سیاسی و گذشته تنها م

یی تحکیم و بسط سلطۀ دولت نبوده بلکه این پروسه

ها مناسبات ی که در آنیاست که در اغلب کشورها

های تاریخی دارانه بسط و شکل یافته مصداقسرمایه

 دارند.

شود و در خدمت پیش برد منافع طبقاتی سرمایه تولید می

کماکان دید واحدی دارند. خوشبختانه « قرار دارد

های گران به زبانها و آثار این پژوهشتعدادی از کتاب

ی یمختلف از جمله زبان فارسی برگردان شده است، رفقا

منابع تئوریک مراجعه  توانند به آنکه عالقمند استند می

 کنند.

این را هم فشرده باید بگویم که اینجا من با توجه به 

که مخرج مشترکِ از  محدودۀ زمانی و مسالۀ اساسی این

بندی زیاد باالی تقسیمکل بحث ناسیونالیسم داشته باشیم 

های ناسیونالیسم، همانند ناسیونالیسم حاکم در برابر 

ناسیونالیسم محکوم، ناسیونالیسم مدنی در برابر 

ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم تحت ستم به نفع طبقات 

 گذرا های اشاره استثناء به البته …فرودست است و 

 بحث رد و. شومنمی خم بیشتر بود نیاز که ییجاها

ها ین زمینها در پرسشی و موضوع اگر پاسخ و پرسش

 مطرح شد حتماً در حد توان خواهم پرداخت.

-سیاسی ۀناسیونالیسم یا ملت گرایی یک پدید

ابژکتیف  ۀاست؛ ناسیون یا همان ملت پدید ایدئولوژیک

کنند از ش ارایه میا که از ینیست؛ اما در تعریف

مشترک، گروهای های ابژکتیف همانند زبان پدیده

 جالب کنند؛می استفاده…انسانی، فرهنگ مشترک و

 در هم ابژکتیف هایپدیده همین که است این

 این چون شوندنمی چیفت ملت تعریف چهارچوب

گیری ملت دست پروژۀ شکلدر  اکثراً هم هاگیهویژ

شود. به عنوان نمونه وقتی وحدت ایتالیا سازی می

صد مردم به زبان  صورت گرفت کمتر از چهار در

کردند. این زبان بعداً به صفت زبان ایتالیایی صحبت می

ید؛ همانند تالشی که در افغانستان به آایتالیایی در می

طرزی و دیگران در جریان بود. زبان ملی، فرهنگ  ۀوسیل

ملی، مرزهای ملی و اصطالحات ملی همه جا از فرانسه 

فغانستان در شروع تا هر کجای دیگر از آن جمله در ا

 شود.ساخته می« هویت ملی»جهت تحقق 

اساساً ملت پیشا تعریف وجود ندارد؛ با تعریف خلق اش 

های گذشته یا اختراع کنند. به قول هابسبام از سنتمی

 با …های جدید شبیه فرهنگ ملی، هویت ملی وسنت

 و گزینشی گونۀ به ها سمبول و هاسنت ترکیب

 Theام در اثر  هابسب کاری. سازنداشمی دلبخواهی

invention of Tradition ملت به مثابه ۀو مقال 

 

 ملت و ملی گرایی :

دیگر پیشینۀ تاریخی تبعیض، نابرابری، ستم و  ۀمسال

ر مبنای تعلق تباری در جامعه است، محرومیت اجتماعی ب

عزیمت آن را در نیت و  ۀهای قومی نقط ناسیونالسیتکه 

بینند، تا نیاز بورژوازی ها و فیگورها میخواست شخصیت

برای شکل دادن به جغرافیای سیاسی واحد و بسط مناسبات 

بورژوازی، یک دست و یا به قول دقیق مانیفیست : 

الکیت و جمعیت را گی وسائل تولید، مهپراکند

او جمعیت را . بَرَدهر چه بیشتر از میان می

مجتمع، وسایل تولید را متمرکز و مالکیت را در 

نتیجۀ ضروری . دست اقلیتی متراکم کرده است

ایاالتی مستقل . بوده است اسیسیاین کار، تمرکز 

ها و گمرکات مختلف با منافع، قوانین، حکومت

گی ههم –اند ه داشتهکه تنها اندکی با هم رابط -

به ملت واحد، حکومت واحد، قانون واحد، 

 ملی واحد و مرز گمرکی واحد  ِمنافع طبقاتی

 .اندسوق داده شده

در زمینه به ملت گرایی هم حاال یک مقدار متفاوت نسبت  

به گذشته باید برخورد کرد آن هم با تمایز میان ستم ملی، 

الیسم؛ با تأسف در جنبش های اجتماعی رفع ستم و ناسیون

ی که امروزه پیرامون افغانستان در جریان است یهابحث

 شوند.ها قایل نمیتمایزِ و تفکیکی میان این

خواهم من اینجا با در نظر داشت فرصت خیلی مختصر می

از آخری شروع کنم و بعد به ستم ملی و جنبش های 

 اجتماعی رفع ستم و نابرابری برسم.

ها و پژوهش های نو نه تنها که یاد دادهناسیونالیسم بر بن 

پدیدۀ ازلی نیست بلکه در تاریخی بودنش هم تحقیقات 

رساند که خیلی متاخر، سوبژکتیف و ساخته شده جدید می

 است.

راستش اجازه بدهید پیش از بحث در این زمینه این را  

بگویم که راجع به ناسیونالیسم متفکران و اندیشمندان 

اند که پرداختن به تک تک یق کردهزیادی کار و تحق

ها از حوصلۀ این بحث خارج است، اما کسانی چون آن

ارنست گلنر، اریک هابسبام و بندیکت اندرسون از 

های تعیین کننده در مباحث ملت، ملی گرایی و چهره

ها با آنکه هر کدام از گرایش های ناسیونالیسم استند. این

سوای اینکه خیلی عینی، آیند اما تحقیقات شان مختلف می

ملت و هویت »این زمینه که  است، نهایتاً در مستدلواقعی و 

26ادامه صفحه ملی توسط بورژوازی و بسته به مقتضیات اقتصاد سیاسی   
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 ...در نقد ناسیونالیسم و 

دهد و اگر یک سنت اختراعی خیلی قشنگ توضیح می

توانند مراجعه کنند که در فرانسه، رفقا مایل بودند می

ها و در کل آلمان و جاهای دیگر سمبول ها، سنت

شود.  ملت نه ساخته میهویت ملی و فرهنگ ملی چگو

که امروزه در مباحث سیاسی از آن کار  یبا مفهوم

و محصول  متأخرخیلی  ۀشود پدیدگرفته می

ملت است. برای همین هم -داری متعلق به دولتسرمایه

بینید، کامالً های ملت میاست که وقتی شما به تعریف

 کساننامتعین و نتیجتاً مشخصات همه جایی ندارد. 

ز استالین شروع تا دیگران لیست های عریض زیادی ا

و طویلی از فکت و فکتورهای را قطارکرده اند تا به 

این پدیده تعریف بدهند از جمله زبان مشترک، 

فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، سرزمین مشترک و 

بینیم که که هنوز زنده استیم میاین  حکم به ما اما …

به  ؛ینی نیستندواقعی و ع یهیچ کدام در هیچ جای دنیا

 عنوان مثال:

ی استند که یها زبان مشترک: در دنیا خیلی از ملت -1

های انگلیسی زبان، ملت زبان مشترک دارند، مثل ملت

وغیره به همین  استرالیاانگلستان، ملت آمریکا، ملت 

. همچنان زبان ، عربینزبا های فارسیگونه ملت

؛ مثل هند، های زیادی استند که چندین زبان دارندملت

 های دیگر. کشورکانادا، افغانستان، پاکستان، سویس و 

های تاریخی معین، یا به زبان دیگر تاریخ داده -2

مشترک، که راستش در هیچ کجایی دنیا سازگار 

دار گی فقیر و دارا و کارگر و سرمایههنیست؛ تاریخ زند

در هیچ جایی نه تنها که یکی نیست بل در مقابل هم 

ا اگر از تاریخ فقط همان مفهوم وقایع گذشته است. حت

کند؛ اکثریت را هم داشته باشیم، باز هم صدق نمی

کشورهای عربی یک تاریخ، یک دین و یک زبان 

 های جداگانه یی استند.دارند اما ملت

فرهنگ مشترک: فرهنگ مشترک هم یک  =3

گزینش دلبخواهی است شما در سطح چند ده و 

های توانید تفاوتهم می روستای کوچک و نزدیک

فرهنگی را ببینید؛ چه رسد به کالن شهرهای صنعتی در 

 کشور تا به یک روستای دور افتاده.

داری جهانی وارد یی بر کل ساختار سرمایهضربه و صدمه

تواند منحیث دولت های مستقل سمپاتی با کند، می

 شرق داشته باشد.   داری دولتی یعنی بالکبالک سرمایه

کنونی یعنی دورۀ ما در یک سطحی  ۀناسیونالیسم دور

هایی با دوره های گذشته دارد. در این دوره تفاوت

ها جغرافیاهای سیاسی خودشان را دارند؛ اما بنا به «ملت»

« های ملیجنبش»ستمی که در جامعه وجود دارد، 

، خواهند کشورهای جدیدی بسازند. این ناسیونالیسممی

ناسیونالیسم تفرقه افگن قومی است. خالصه ناسیونالیسم 

آویزد در هر دوره طوقی را بر گردن گروهای انسانی می

« خود»گی از این طوق لعنتی که شما را از هکه تا ختم زند

سازد رهایی نیابید. نوع تان را بیگانه و غریبه میو هم

 تفاوت اش هم با مذهب همین است که دیگر این را در

اند شما وقتی داخل شدید واقع به ژنتیک تبدیل کرده

 خالصی ازش ندارید.

 جنبش های رفع ستم

در مورد جنبش های رفع ستم و نابرابری باید گفت که 

دقیقاً بخشی از این جنبش ها در آن زمان واقعاً جنبش 

های به پیش و مترقی بودند؛ بدین معنا که از یک سو در 

اجتماعی از جمله تبعیض -یاسیبرابر ستم و نابرابری س

پا خاسته بودند و از سوی دیگر ه ب« ستم ملی»ملی یا همان 

در تالش زدودن مناسبات فرسوده و خرافاتی فئودالی 

بودند. امروزه با گسترش جهانی شدن و حاکمیت 

داری در هر گوشه و کنار جهان دیگر مناسبات سرمایه

اقتصادی به  ۀیی پاناسیونالیسم و جنبش های ناسیونالیست

پیش و مترقی ندارند.  ممکن است مناطقی به دلیل عدم 

داری رشد اقتصادی یا هر انگیزۀ دیگر، مناسبات سرمایه

در آنجا ها رشد نکرده باشد اما عمالً مناسبات و روابط 

تولیدی در آنجا با مرکز و جاهای دیگر تفاوت ندارد. 

ای رفع ستم خواهند بری که امروزه مییبنابراین جنبش ها

مبارزه کنند؛ در حقیقت هیچ طرح و بدیلی برای زدودن 

کل نابرابری و ستم ندارند، بل فقط از ستم و تبعیضی که 

خواهند همانند در جوامع طبقاتی واقعاً وجود دارد می

یک کاال استفاده کنند و با خواست تغییر شکل و نوع 

استمرار نظام همان نابرابری و ستم را در قد و قامت دیگر 

بخشند. الترناتیف های ناسیونالیستی بر مبنای قوم، زبان و 

محل در اصل چیزی نیست به جز راه یافتن تعدادی از 

الیت و نخبه های جنبش ناسیونالیست قومی در ساختار 

 قدرت.

سرزمین و مرزها هم همین گونه است؛ همیش در  -4

قلمرو، « ملت ها»گی هحالت اولی نبوده در فرایند زند

سرحد و مرزها همیش در حال محدود شدن و فراخ شدن 

 بوده است.

 های ابژکتیف اینخواهم بگویم که پدیدهبه هر حال می

طور نیست که هر کجایی با پدیدۀ سوبژکتیف بچسپد و 

نهایتاً محصولی را واقعی و عینی بیرون دهد. این تالش 

ماند که شما از صفات بیشتر به همان خلق کردن خدا می

 توانید پیدایش کنید!اش می

ی را پشت سر گذاشته روی هم رفته ناسیونالیسم دوره های

که در هر زمان تا حدی توانسته مواضع سیاسی یی را نسبت 

 به خود جلب کند.

ناسیونالیسم در بستر اصلی و آغازین اش یک ایدئولوژی 

و دکترین سیاسی است که اساس کار و مبنا اش تشکیل 

دولت است و درست از همین رهگذر هم است که دولت 

لۀ نه چندان دور یکی پی سازی مدرن و ملت سازی با فاص

شوند؛ و راستش در ابتدا روند به گونه دیگری متولد می

یی نیست که همۀ اقوام و ملل صاحب ملت و دولت باشند 

بل اصل موضوع بر این است که در محدودۀ جغرافیایی 

داری پایدار باید در که همان اروپا باشد، اقتصاد سرمایه

ودالی که از هم پاشیده طوایفی و نظم کهن فئالک وبرابر مل

است، شکل بگیرد. این امر بیشتر از سر ادغام اقوام و ملل 

ید. که درست همین کار راهم آدست میه مختلف ب

 کنند.می

های زیر ستم بعدی ناسیونالیسم مستعمرات و گروه ۀمرحل

در برابر امپریالیسم و امپراتوری ها است؛ جالب است که 

سم با توجه به اوضاع و احوال در این مرحله هم ناسیونالی

خصوص آن زمان مواضع سیاسی طیف های مختلف به

کند؛ )حق تعیین رهبران انقالب اکتوبر را به خود جذب می

« استقالل» شود، جنبش هایسرنوشت ملل بیرون داده می

 این البته( …شود و طلبانه، مترقی و به پیش خوانده می

ی است یت ملل نسخهست که حق تعیین سرنوشنی معنا بدین

ملت » ی که باید و شاید کشور ویهابرای همۀ اقوام و زبان

خود را داشته باشند. دید نهایی لنین در این اثر بیشتر تکیه « 

بر اصل اجتناب از جدایی است تا تأکید بر جدایی و 

شود، که انفصال. مواضع سیاسی هم از سری انتخاب می

الل طلبانه با رهایی ممکن است بخشی از جنبش های استق

از زیر سلطۀ امپریالیسم با شکل دهی نظام های اقتصادی 

27ادامه در صفحه که   داری یا هم در تقابل با آن ضمن اینبرابر ایستا سرمایه  



 

 

  
 ...در نقد ناسیونالیسم و

تبعیض و ستم در جوامع طبقاتی از آوان تأسیس 

های اجتماعی ی از گروهکه یک ملت به دلیل این-دولت

« ملی»با تکیه بر یک قوم یا هم زبان مشخص در فرایند 

شدن موقعیت بهتری را در گرفتن سرمایه و قدرت 

دست آورده وجود داشته و جزئی از ه سیاسی ب

های انکارناپذیر اکثریت کشورهای واقعیت

 داری از جمله جغرافیایی سیاسی ماست.سرمایه

ر ظاهر دارد، در این است که ی که دیهامنتها تفاوت

ی که فرایند ملی گرایی قبل از نهادینه یدر کشورها

داری پیش پای جامعه قرار شدن مناسبات سرمایه

گیرد، طبیعتاً میزان خشونت و نا به هنجاری های می

ی که روند یاجتماعی نسبت به کشورها-سیاسی

ها جا افتاده بیشتر است و در حقیقت داری در آنسرمایه

مدرنیسم کشورهای پیشا صنعتی، مدرنیسم آمرانه و 

گروه اجتماعی مسلط است که بر بقیه « هویت»همان 

شود. اما های اجتماعی با فشار و جبر تحمیل میگروه

پرسش اساسی این است که راه حل برای رفع ستم و 

تبعیض گروهی موجود در جامعه چیست، و کدام 

ها از آن کال ستمتواند در برابر اشجنبش اجتماعی می

جمله ستم ملی و نابرابری طبقاتی مبارزه کرده و جنبش 

 اجتماعی به پیش و برابری طلب باشد؟

ها این را کوتاه باید بگویم که نابرابری قبل از راه حل

اساسی در جامعه نابرابری طبقاتی است که در آن تعلق 

خاطر یا تبعیض بر مبنای قوم، زبان، سمت، مذهب و 

 دیگر هاینابرابری و شود؛نمی گرفته نظر در زیاد …

به  آنهم گفت توانمی که است تبعیضی اساس بر بیشتر

 صورت عموم نتیجتاً مبتنی بر نابرابری طبقاتی است.  

 راه حل ها:

راه چاره ها در مورد ستم ملی در جامعه به ظاهر 

تواند خیلی زیاد باشد اما در اساس و نهایتاً اگر می

تواند کار نمیراه بندی کنیم از دوسیمبخواهیم تق

تجاوز کند. یکی راه حل ناسیونالیستی است و دومی 

گی مسالمت آمیز هراه حل برابری طلبانه و متضمن زند

 ها.همۀ انسان

یکی از راه کارهای ناسیونالیستی این است که در آن   

یعنی تعلق خاطر به زبان، قوم، مذهب « هویتی»تفاوت 

ی سیاسی افغانستان رهایی شهروندان از در جغرافیا

و جنبش های ناسیونالیستی است؛ حاکمیت اسالم سیاسی 

کند که این ناسیونالیسم قومی و زبانی باشد تفاوتی نمی

 یا هم ناسیونالیسم عظمت طلب امروزی و دیروزی.

های این دو جنبش )اسالم سیاسی و ناسیونالیسم( سال 

زیادی است در تبانی با هم و پی در پی برای شهروندان 

تبعیض، نابرابری و  فقر، فالکت، جنایت، استبداد، ستم،

فجایع هولناکی ارزانی داشته است. مردم نباید دیگر 

های این جنبش های به شدت توهمی نسبت به راه حل

 ضد انسان و ارتجاعی داشته باشند.

راه حل بنیادی این است که نخست ستم، تبعیض، 

نظام  ۀبری و جنایت را در جامعۀ زیر سلطنابرا

گانش در افغانستان هدداری که امروزه نماینسرمایه

تروریستان و در کل عناصری از جنبش اسالم سیاسی 

است نه تنها که پذیرفت بل میزان بلند جنایت، خشونت، 

نابرابری، تبعیض و ستمی که اکنون بر آحاد جامعه اعمال 

شود اصالً با هیچ دورۀ دیگر تاریخی قابل موازنه می

 ندانست.

ید من راه حل در یک چنین جامعه و وضعیتی از د 

و نظری ندارد.  تئوریکاساسی زیاد نیاز به مباحث 

تواند موثریت، مقبولیت و کاربرد در رهایی الترناتیفی می

از ستم، تبعیض و همۀ فجایع موجود داشته باشد که در 

ها همانند خیلی از جوامع دیگر نه اینکه با آن انسان

زبانی،  های قومی،انتخاب های سیاسی و از باال به هویت

ها به عنوان مذهبی و سمتی تقسیم شوند، که به همۀ آدم

الحقوق نگرسته شود. فرایند شهروند برابر و متساوی

های زنده در آن به طور مداوم جامعه به دلیل اینکه انسان

در مراوده است نهایت خودگستر و در حال جنب و 

های ها را به هویتشود ابتدا انسانجوش است، نمی

یم کرد و پیش همانند مذهبی، زبانی و قومی تقس ثانوی

ها را که دارند وجوه افتراق آن یاز همه وجوه اشتراک

رسمیت قانونی داد و بعد همانند تن بی جان و کالبدهای 

تر اینکه بدون تحرک و واکنش کنار هم گذاشت. جالب

گی مسالمت هاز قِبل این چیدمان دلبخواهی توقع زند

ت را هم داشت؛ برای یک مدت آمیز و بدون خشون

کوتاهی هم چنین چینش موزاییکی عمالً دوام نه خواهد 

آورد.به هر حال در ختم این را هم باید اضافه کنم که 

 قصد این بحث انکار مشخصات متفاوت و یک سان 

 

خواهند در هر شود و میاساس پنداشته میخاص  و تبار

اعمال جنایت، نسل کشی و کوچ اجباری هم با حالتی حتا 

 ۀهای گروه اجتماعی مشخص را بر بقیکه شده، نشانه

ناسیونالیسم  ۀاجتماعی تحمیل کنند. این راه چارهای گروه

عظمت طلب در افغانستان و هر کجای دیگر بوده و است؛ 

ه در هر کجای افغانستان اعتراضی برای همان هم است ک

مبنی بر نابرابری موجود صورت گرفته، این ناسیونالیسم با 

خون پاشی، جنایت، و کوچ کشی اجباری برای شهروندان 

پاسخ داده است؛ و یا هم در بهترین پاسخ، با تبانی نخبه 

قومی اعتراضی مبتنی بر یک  ناسیونالسیتگان سیاسی 

را در نطفه خنثی و به نفع چند  نابرابری واقعی در جامعه

 در هیات قدرت سیاسی مصادره کرده اند. ناسیونالسیت

زبانی است -راه حل دومی هم بر بنیاد تعلق هویتِ قومی

البته این بار در برابر ناسیونالیسم عظمت طلب؛ در این راه 

های اجتماعی بیش از پیش به زبان، قوم و حل هم گروه

ت یشوند و تعدادی از المحل های مختلف تقسیم می

سیاسی از قومِ خاصی و یا هم از چندین  زبان و قوم در 

عظمت طلب، با ارایه طرحی از رهگذر  ناسیونالسیتبرابر 

شکل و نوع نظامِ حکومتی همانند فدرال وغیره خواستار 

سهم در ساختار سیاسی و شراکت در قدرت و نهایتاً 

 شوند.خواهان خودمختاری و تجزیه می

ه حل نخست سرکوب، خشونت، جنایت نسل کشی و را

کوچ اجباری است؛ راه حل دومی هرچند  که در ظاهر با 

ادعای رهایی از نابرابری و ستم موجود در جامعه پیش 

شود اما اساساً نه تنها که برای رهایی از نابرابری کشیده می

و ستم نیست بل نابرابری و تبعیض را در همان هیکل و 

عۀ خودمختار، فدرال یا هم جغرافیایی که قامت در جام

خود شان در نظر دارند سر از نو تولید و باز تولید خواهند 

کرد. چون قاعدۀ این راه حل هم همانند وضع موجود بر 

بنیاد جدا سازی خودی و بیگانه است؛ از دید من خیلی 

خوش خیال باید باشیم که اساس یک راه کار و بدیل را 

ها و گروه های اجتماعی از عضی از آدمبر بنیاد تبعیض ب

های اجتماعی در جامعه بگذاریم و ها و گروهبقیۀ انسان

ختم کار توقع پایان و خالصی تبعیض و ستم را از آن 

برنامه و التراناتیف در ذهن بپرورانیم. ولو اینکه رونوشت 

 طرح خیلی با کلمات انسانی و حقوق بشری مزین باشد.

های باال هر دو نه تنها تأسفانه، راه حلخوشبختانه یا هم م

-که راه حلی برای مسالۀ جامعه ما نیست بل به دلیل قومی

از  خود جزئی« هاراه حل»مذهبی بودن الترناتیف ها، این 

اساسی و خیلی فوری  ۀصورت مساله و معضل است. مسال
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28ادامه در صفحه   



 

 

 

 

 ...در نقد ناسیونالیسم و

اجتماعی در یک جامعه نیست، مردم  هایگروه

نگ چشم و مو گرفته تا مشخصات زیادی دارند، از ر

 همۀ از مستقل مردم ولی …زبانی و  -مشخصات قومی

 هویت اساس به جامعه، در ممیزات و نمودارها این

دان برابر و بدون هیچ تبعیض و حق شهرون و انسانی

کُشی دسترسی به همۀ امکانات اجتماعی مورد نیاز را 

باید دارا باشند. حکومت در برابر قوم، زبان، جنسیت، 

های دیگری از این دست باید موقف قیده و هر نشانهع

ها پیش از اینکه خنثی و غیر جانبدارانه داشته باشد. آدم

های مذهبی، زبانی، قومی و...شوند منتسب به هویت

هویت انسانی را در هر کجایی دنیا و از جمله در 

د؛ هویتی که در آن نه تعصب و افغانستان با خود دارن

و نه هم تبعیض و جانبداری قومی، مذهبی است  ۀکین

 زبانی و ملیتی.

ها به هویت ستم ملی، تبعیض بر بنیاد نسبت دادن انسان

دیگری، یکی از اشکال نابرابری در جوامع طبقاتی 

است و راه حل آن مبارزه علیه ستم و نابرابری بر بنیاد 

الحقوق در جامعه است؛ نه شهروند برابر و متساوی

نه هم تفکیک سر از نو بین  جدایی و تجزیه، و

 های اجتماعی.  گروه

جوهر مساله این است که جامعه و مردم بیش از پیش 

نیازمند نان، رفاه اجتماعی، آزادی، برابری و امکانات 

جدید و امروزی است؛ توزیع قوم، زبان، مذهب و 

های دیگر نه تنها که در زدودن ستم، مجموع نشانه

اعی، استبداد و ایجاد فراورده نابرابری، نبود رفاه اجتم

برد بل عمالً در ابقا و های جدید کاری از پیش نمی

 تواند مؤثر باشد.استمرار تبعیض و اشکال نابرابری می

به هر حال من فکر کنم وقت من تمام شده و من از  

که قید شده بود یک مقدار پیش زدم، اینجا  یوقت

تر نقد و نظر خواهم بیشکنم و میهایم را تمام میحرف

 دوستان گرامی مایک آزاد است. سپاسرفقا را بشنوم. 

  

حق و حرمت کارگران و مهاجران افغان و مهمتر از آن 

 یو هم سرنوشت یآن ها و همدل انیم یطبقات یگهمبسته

 نیا یه همه قربانک یاسیس یایدو جغراف نیمردمان ا

 ت،یو مناسبات حاکم اند تالش ورزند. بدون حما ستمیس

 یکارگران و جنبش ها یطبقات یو همدل یگهمبسته

رفتارها و  نیا تواندیو افغانستان م رانیدر ا خواهیآزاد

گردد و به  یشتریهنجارها منجر به تخاصم و نفرت ب

مشترک  ۀکارگر در مبارز ۀآحاد طبق یاتحاد و همدل

 یارتجاع یروهایو ن یدارهیستم و استثمار سرما هیشان عل

برساند. کارگران و  یریجبران ناپذ وصدمات هولناک 

را در هر دو  ییسخت و پُرمخاطره ییفرودستان روزها

 یگو همبسته یدارند و جز با اتحاد، همدل شیکشور در پ

 یدارهیسرما ۀندیدر برابر تعرض و توحش فزا توانندینم

.ستندیسرکوب آن با یدها و ابزارهاو نها

 

 ییو داده شده یذات تیملت کل ها،ستیونالیناس یبرا

 یو خود ژهیو صیبا خصا یها را به مردماست که آن

 کیقابل تفک "گرانید"از  یگکه به ساده کندیم لیتبد

گذشته  اقیروزها به س نیمنظر است که ا نیاست. از هم

ان و کارگران اهل نسبت به مهاجر هاستیونالیناس

را انجام داده و  یعیشن یو رفتارها ها دگاهیافغانستان د

 .دهندیم

 

 

در مشهد  یکش اسالمو آدم تکاریجنا کی ریاخ تیجنا

و هم سرشت قدرتمندان و حاکمان دولت  شیکه هم ک

 یهاانیجر گریاست، بارد یاسالم یجمهور یارتجاع

ر از آن د شتریرا در برابر هم و ب یافغان-یرانیا ستیونالیناس

 هیکر ۀقرار داد و چهر یبرابر کارگران و مهاجران افغانستان

 نیتر انیرا به عر یو نژادپرست سمیونالیناس یسانو ضدان

 شتریمدت در ب نیگذاشت. در ا شیشکل آن به نما

خود  رانیدر ا تیجنا نینسبت به ا یتجمعات اعتراض

و  "ملت"مورد توجه نه بلکه  تکاریو هدف جنا تیجنا

 هیو مورد توجه قرار گرفته و نفرت و تخاصم علا "زادگاه"

 یروهایاز طرف قدرت حاکمه و ن نمردمان متولد افغانستا

آن  انیدامن زده شده که قربان یرانیا ستیونالیناس تیبغا

 ستیفاش یروهایاز دست ن ختهیمردم کارگر و محروم گر

 چون طلبان و داعش و... است.  یاسالم

 چیبه ه یستیونالیتقابل ناستخاصم و  ،ینفرت پراکن نیا

 یگبستهموضع و هم تیکارگر و تقو ۀصورت به نفع طبق

چپ و  ،یفعاالن کارگر ۀهم ست؛یآن نبوده و ن یطبقات

 خواهیانسان دوست و آزاد یهاانسان ۀو هم ستیالیسوس

 نیا تیتا با محکوم خوانمیو افغانستان را فرا م رانیدر ا

شان را در افشا  ۀارزندسهم  یو ارتجاع یاعمال ضدانسان

و  هیماسر یاسالم میرژ ۀتفرقه افگنان یها استینمودن س

و در دفاع از  ندیو نژادپرست اداء نما ستیونالیناس یروهاین
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این خط فکری واقعا باورمند هستند فیمنیست به معنای 

عام آن نیز هستند ، این که به چه دلیلی ، فکر می کنم 

 ام. پرداختهبه قدر کفایت در زمینه  نوشتاردرآغاز این 

روز برای تجلیل از و اما درمورد این که تعیین یک 

مبارزات زنان سوسیالیست و آزادی خواه جهان کافی 

هست یا نه ، باید بگویم که من ضمن این که هشتم مارچ 

را به مثابۀ دست آورد خجستۀ زنان قهرمانی چون کالرا 

زیتکین و روزا لوگزامبورگ و سائر همرزمان 

سوسیالیست شان عزیز وگرامی میدارم و به آن ارج 

قائل هستم ، أکیدا خاطر نشان می نمایم که قطعًا  فراوانی

نمی توانیم و نباید تنها به تجلیل همین یک روز بسنده 

نماییم، بلکه باید همه روزه در این عرصه فعال بودو به 

هانه و حق طلبانه توجه ااین بخش از مبارزات آزادی خو

 جدی مبذول داشت. 

ن همان در مورد جنبش ناب و خالص و جدا بافتۀ زنا

یک همچو جنبشی سالهاست  یاد آورشدمقبالً  نیز  کهطور

به راه افتیده و بسیاری از بانوان متعلق به طبقات باالیی در 

کشورهای مختلف جهان به آن پیوسته اند و دارند علیه 

مردان دژخیم و بد کنش با چنگ و دندان می رزمند، 

ایشان مگر متأسفانه ما شاهد به هدر رفتن  نیرو و توان 

هستیم و می دانیم که تالشهای آنان در بهترین حالت 

تشدید هرچه بیشتر نفرت پراگنی میان مردان و زنان بوده 

 و ره به سرمنزل مقصود نمی برد.

 و اهداف به نیل برای آمد گفته آنچه نظرداشت در با

 دادن پایان و طلبانه برابری و خواهانه آزادی آرمانهای

 ستم رفع و زنان علیه رانهمردساال هایخشونت به

 پیش در خمی و پیچ پر و دراز راه آنان بر جنسیتی

 از راه این و نماییم طی را آن باید که دارد قرار رویمان

 دار سرمایه صفتان انگل علیه طبقاتی مبارزۀ ریگستان

 وسطایی قرون دینمدار و خرافاتی باورهای راه کوره و

 و آنان ندانۀآزم منافع نگهبان و حامی همواره که

 طی و گذرد می است بوده زن بر ستم بخش مشروعیت

 خواهدمی کارانه فدا و پوالدین ارادۀ و عزم آن نمودن

 و سکوالر واقعا جنبشهای و نیروها جز به که

 نیست. متصور دیگر های نیرو از سوسیالیست

 میراث مارچ هشتملذا با تأکید روی این نکته که 

 فدا و ناپذیر گیخسته زاتمبار افتخار پر و بالفصل

 در و بوده جهان سوسیالیستی فعالین و جنبشها کارانۀ

 سیاسی فعالین و احزاب جانب از طبقاتی مبارزات بستر

 شده برده پیش به و مطرح کارگر ساز دوران طبقۀ

  از پیدایش ستم بر زنان...

را دارا هستند ؛ « شعلۀ جاوید » جریان دموکراتیک نوین 

 مبرمبنای این باور که گویا اسالم دین توده های مرد

ی از فرهنگ آنان است و وظیفۀ چپ حمایت وبخش

ازتوده ها و تمام ارزشهای آنهاست ، اسالم گرایی را 

جانشین مبارزات طبقاتی درمصاف با نئولیبرالیسم نموده و 

برای توجیه این گرایش خویش چنان وانمود می کنند که 

در متن خویش متضمن برخی  "اسالم حقیقی  "گویا 

ا هست که باید برجسته ساخته حقوق و امتیازات برای زنه

شود . این گروه از فیمنیست ها در پهلوی این که مذهبی 

 هستند با ناسیونالیزم و ملی گرایی هم مشکلی ندارند

 اسالمی فمینیسم – 14

فمینیست های اسالمی بانوان مسلمان و ملبس با حجاب 

های اسالمی یی هستند که تحت نام تعجب آور و 

قد برأفراشته مردان « یسم اسالمی ! فمین» تبسم برانگیز 

شرف و  "مسلمان را برادران ایمانی و حجاب را 

ی خویش می پندارند و تمکین دربرابرخواست "آبرو

شوهران خویش را فرمان  "شریعت محور "های 

به شمار می آورند ،  "خدا و رسول  "برداری از اوامر 

که هرگز نمی توان ایشان را جزئی از جنبش آزادی 

مبارزه  "واهانۀ زنان به حساب آورد. ایشان در بستر خ

علیه همه ایسم های دیگر به جزاسالمیزم و "و جهاد ! 

شریعت غَرَّای  "فمینیسم خودشان خواهان تطبیق 

در سراسر جهان و الگو قراردادن  "محمدی  ! 

شخصیت های مجازی و برساخته یی چون فاطمه و 

راوانشان  درپرده خدیجه هستند. وبا وجود تقال های ف

پوشی و ماست مالی إهانت هایی که درمتن دین اسالم 

بر زنان روا داشته شده است با تکیه بر آموزه های 

آشکارکتاب قرآن باید یکی از مطالباتشان از مردان 

مسلمان این باشد که عملیۀ تنبیه کردن  ایشان را بروفق 

ه شناخت "أحادیث محمد !  "آیات قرآن وآنچه به نام 

می شود انجام دهند و ایشان راچنان لت وکوب کنند 

و کتک بزنند که استخوانهای بدن و دست و پایشان 

نشکند و نیز هنگام سنگ سار کردن زنان  نباید با 

سنگ های مثال سنگین تراز یک کیلو گرام بر فرق 

 ایشان بکوبند!... 

 گرایش مارکسیستی و سوسیالیستی - 15

ان گفت که همه کسانی که خود با إطمینان کامل می تو

را مارکسیست و سوسیالیست می دانند و به آموزه های 

 برابری و خواه آزادی مردان و زنان همۀ از است،

 این پیگیری به مکلف را خود تا رود می توقع طلب

 اندازی راه برای و دانسته افتخار پر و گذار دشوار راه

 زنان رهایی راستای در و جنبشی چنین سازمانیابی و

 و نمایند پیکار و تالش نیرو تمام با جنسی ستم از

 داده هم به دست انسانی و شریف امر این تحقق برای

-قله سوی به وفشرده تر رزمنده هرچه صفوفی در و

   پایان ارند.گذ گام پیروزی های
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رشد،  ۀاز نظر مارکس درج

 ۀی یا خودآگاهی طبقگیافتمانساز

آن خصلت  ۀکارگر نیست که به مبارز

طبقاتی  ۀبلکه مبارز ،دهدطبقاتی می

گی پرولتاریا علیه از زندهغبا آ

بورژوازی شروع شده است و مراحل 

کند. با این مختلف رشد را طی می

طبقاتی است که  ۀتبیین از مبارز

مارکس مبارزه فردی کارگر، مبارزه یک 

گی، مبارزه رای بهبود زندهصنف ب

ها، ها، جنبش چارتیستعلیه ماشین

که هیچکدام ظاهرا بنیادهای سرمایه 

بخشی از  استرا هدف قرار نداده 

که  براى این"داند، طبقاتی می ۀمبارز

طبقاتى را ببینید بنابراین الزم  ۀمبارز

ها با نیست فقط کارگران را در میدان

ید. شان ببین هایشعارها و پرچم

توانید در طبقاتى را می ۀمبارز

 "ببینید. انعکاس آن در بورژوازى
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تم س هماندهای عقبدین )اسالم و شعایر آن(و سنت

بر زنان را به باالترین حد ممکن رسانیده و با خشونت 

کند. های قرون وسطی پاسداری میتمام از ارزش

به ، بنابراین رفع و دفع این نابرابری و ستم بر زنان

گره خورده است که « نان، کار، آزادی»تحقق مطالبۀ 

بخشی از جنبش زنان رادیکال آن را سر لوحۀ فعالیت 

ه اند. بهبود واقعی و جدی در های شان قرار داد

چنان سایر اقشار و طبقات وضعیت زنان و هم

فرودست اجتماعی که همه را از همۀ قید و بندهای 

سازد و آزادی و رفاه جنسی و طبقاتی رها می

تواند تحقق یابد نظام سیاسی مورد گان در آن میههم

 نظر طبقۀ کارگر است.

ه، زنان مبارز های اجتماعی آزادی خوااین بر جنبش

و فعاالن جنبش چپ و سوسیالیستی کارگران است 

« امارت اسالمی»امپریالیستی و  ۀکه به ارادۀ سرمای

سرمایه تمکین نکنند و آلترناتیو انقالبی و آزادی 

« نان، کار، آزادی»خواهانۀ خودشان را حول شعار 

ها شکل دهند و نوید بخش شکل دادن در برابر آن

نسانی، رفاه و امنیت و برابری همۀ گی شاد ابه زنده

داری جهانی و دولت های مردم باشند. سرمایه

ارتجاعی منطقه در طی بیشتر از چهار دهه با توسل به 

جنبش های ارتجاعی از اسالم سیاسی تا ناسیونالیست 

های قومی توانستند جامعۀ افغانستان را دچار انقطاب 

های تحمیل  های عمیقی نمایند و بر بستر این انقطاب

امارت »شده زمینۀ سلطۀ بالفصل طالبان و برپایی 

 را فراهم آوردند.    «اسالمی

 زنان و مردان آزادی خواه! 

فعاالن جنبش زنان، کارگران، مبارزان کمونیست و 

خواهی که چپ و خالصه همۀ مردم آزادی

های امپریالیستی همراه با بورژوازی جهانی، قدرت

سالمی تباهی و سیاهی و پیشۀ انیروهای جنایت

امارت »بربریت عصر حجر را در شکل و هیأت 

به همۀ ما تحمیل کرده است برای خالصی « اسالمی

یی جز مبارزه و تشکل و رهایی از بالهت جاری چاره

یابی و سازمان دادن به آلترناتیو انقالبی حول شعار 

نداریم. بیایید در هشتم مارچ، روز « نان، کار، آزادی»

 ...روز جهانی زن

دانند بخش میساختن و شکل دادن به الترناتیو رهایی

 به سیاق گذشته همچنان مشغول پرداختن به خودشان

اند و هیچ افق رهگشایی را در پهنۀ اجتماع 

نمایند. فارغ از نیت و ارادۀ نیروهای گی نمینماینده

چپ، سوسیالیست و برابری طلب و هر ادعایی که 

ها، جبهۀ واحد، دارند آلترناتیو مورد نظر این

تواند با وحدت میکانیکی حاصل گردد؛ حتی نمی

جهت اگر به آن دست یابند ظرف و ابزاری در 

برد مبارزۀ طبقات محروم اجتماعی و مطالبات و پیش

ها نخواهد بود. اصل خواست های عینی و مادی آن

اساسی تعلق اجتماعی و طبقاتی این نیروها در صحنۀ 

جدال سیاسی و اجتماعی و سنت فکری و جنبشی 

است که  یی ها است و این آن مانع عینی و واقعیآن

توانند حتی در حد یک شود تا این نیروها نباعث می

اتحاد عمل مشخص و روشن کنار هم بایستند و در 

نهایت یک امر مشترک را به سر منزل مقصود سوق 

 دهند.  

استراتژی مورد نظر سوسیالیسم کارگری در شرایط و 

تواند فرودستان و محرومان جامعه وضعیت حاضر که می

 اعم از زن و مرد به ویژه کارگران، جنبش های برابری

طلب از جمله جنبش رهایی از تبعیض و اپارتاید جنسی 

زنان و کنشگران چپ و سوسیالیست و هر جنبش آزادی 

، وضعیت حاکم را محقق نمایدمعترض به خواه دیگر 

نان، »از آنجا که شعار  است. «نان، کار، آزادی»خواست 

های در بر گیرندۀ مطالبات و خواست« کار، آزادی

دست جامعه از جمله زنان تُهیاکثریت مردم محروم و 

یی را به همین دلیل قدرت بسیج اجتماعی گسترده ،است

ها تواند اسباب و عامل حمایت ملیوندارا است که می

انسان و شکل یافتن یک قطب نیرومند رادیکال در 

سرمایه و بخشی از « امارت اسالمی»تعارض و تقابل با 

ها را فراهم نبورژوازی رانده شده از قدرت و حامیان آ

 آورد.

داری که بنیاد آن بر زنان در همۀ جوامع سرمایه

نابرابری و کارمزدی استوار است همزمان از دو ستم 

برند. در افغانستان اما، این جنسی و طبقاتی رنج می

با اتکا به ابزار « امارت اسالمی»نظام طبقاتی در هیأت 

ی زن، در جهت تحقق این خواست و مطالبه جهان

برای شکل را و فراتر رفتن از آن عزم و تعهد مان 

و سامان یافتن الترناتیو مورد نظر در عمل و تالش 

 مشترک نشان دهیم! 

 

 زنده و فرخنده باد هشتم مارچ!

 زنده باد سوسیالیسم!

های کارگری سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 2022مارچ  3 ؛1400حوت )اسفند(  12
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طلبد؛ برای گذر از این بربریت می برابری طلب

گفتمان ناسیونالیسم تباری و شوینیستی همچنان 

گفتمان مسلط در میان کنشگران، نهادها، احزاب و 

های سیاسی، از جمله جنبش زنان و نهادهای سازمان

سازد. هرچند که وضعیت جدید مرتبط به آن، را می

که را های زیادی از بقایای نیروهای چپ قدیم بخش

افق و منزوی بیها منفعل، بیشتر شان طی این سال

بودند بار دیگر به وجد آورده و فعال مایشا ساخته 

نمایند همان است، اما راه حل و افقی را که مطرح می

نسخه های شکست خورده و آزموده شدۀ این 

ها در زمین سخت واقعیت و پراتیک سیاسی جنبش

ها در گذشته است. از همین جهت است اجتماعی آن

اس و بغرنج کنونی غایت حسه که در شرایط ب

که این همه سال انبار شده  را "سازمانی"تابلوهای 

جهت درگیری کرده و تالش هایی را  ردبودند گَ

 ییهمگرایی و وحدت درونی جنبش و نحلۀ فکری

تا بر ینیاد  اند شوند، سازمان دادهآن تداعی می اکه ب

نمایند. تعداد دیگری از ابراز وجود سیاسی  آن

ناسیونالیست یک -منفرد چپ بورژوا هایبازمانده

نهاد سیاسی جدید را سر و سامان داده اند؛ کار و 

فعالیت این طیف در تداوم ادراکات پوپولیستی و 

های ناسیونالیستی گذشتۀ سیاسی و سنت-بورژوا

ها به رغم بیان التقاطی آن دوران است. این حرکت

متفاوت شان از آبشخور پارادایم جامعۀ مدنی و هم 

گفتمان ناسیونالیستی متأثر اند. در مجموع تبیین مسلط 

ها در بر این نیروها و دخالت و همراه شدن آن

های اعتراضی از آن میان جنبش اعتراضی زنان جنبش

« نان، کار، آزادی»و مطالبات مطرح شده زیر شعار 

تواند اثرات منفی و زیانباری به بار بیاورد. آنچه در می

عرصۀ جنبش عمومی علیۀ طالبان و این میان، هم در 

حاکمیت آن در خارج از مرزهای افغانستان و هم در 

عرصۀ مبارزات و اعتراض های داخلی غایب و 

یی است درک و نگاه طبقاتی از وضعیت و حاشیه

تقابل و تعارض از موضع طبقات فرودست و مزدبگیر 

جامعه از جمله کارگران نسبت به تحوالت و وضعیت 

جتماعی جدید و حاکمیت الترا ارتجاعی و ا –سیاسی 

 فاشیستی طالبان است.

 ...روز جهانی زن

بربریت روا داشته شده دست به اعتراض زدند و 

امارت »کار چشم در چشم نیروهای جنایت

گر ایستادند در جلو چشمان نظاره« اسالمی

ی و مدعیان دفاع از دارهای سرمایهقدرت

ها و و دوربین« حقوق بشر»و « مدنیت»

المللی به شالق های رسانه های بینژورنالیست

بسته شدند مورد اهانت و تجاوز قرار گرفته و 

تعدادی هم شب هنگام توسط نیروهای وحشی، 

ستیز و جانی طالبان از خانه های شان ربوده زن

ست شده شکنجه و زندانی و یا هم سر به نی

این زنان مبارز و نستوه از پا  ،گشتند. با وجود این

ننشستند و فریاد دادخواهی و اعتراض شان را با 

چنان و در ابعاد و هم« نان، کار، آزادی»مطالبۀ 

 زنند.اشکال دیگری فریاد می

وضعیت هولناک جاری پس از به قدرت رسیدن 

طالبان، که بدون تردید حمایت  "امارت اسالمی"

ها و قدرت های و چرای دولت چونبی

داری از جمله امپریالیسم امریکا را با خود سرمایه

گرد تاریخی داشت / دارد، بار دیگر عقب

ویرانگر و دهشتناک دیگری را بر جامعه و مردم 

گردی که در آن در افغانستان تحمیل کرد؛ عقب

ستم در اشکال  و کنار سلطۀ آرا و افکار بدوی فقر

میان ستم جنسیتی و نابرابری و متنوعی از آن 

فالکت گستردۀ اجتماعی هر روز نسبت به 

گذشته در حال گسترش است و از مردم، به 

خصوص طبقۀ کارگر و همۀ اقشار مزدبگیر و 

گیرد. در یک چنین محروم جامعه قربانی می

شرایطی جنبش های متنوعی با خواست ها و 

مبناهای کامالً متفاوت و بعضاً متضاد عرض 

وجود نموده است و جنبش زنان با وجود 

گی و رشادت فعاالن آن، از این امر مستثنی استاده

 نیست. 

الرغم مواجهۀ جامعه به یک چنین وضعیت علی

جویی و راه حل  اسفبار و هولناک، که چاره

رادیکال و انقالبی را از همۀ نیروهای اجتماعی 

در آغاز، پس از تحویل گرفتن کالن شهرها یکی 

و در نهایت ورود طالبان به کابل و  یپس از دیگر

بر پایی امارت دار و تعزیر اسالمی سرمایه، همپا با 

اعتراضات اجتماعی در برخی از مناطق افغانستان، 

و در بیشتر کشورها، به ویژه در بیرون از مرزها 

کشورهای اروپایی شاهد یک حرکت عمومی 

اعتراضی علیه طالبان و حامیان آن بودیم. این 

حرکت های اعتراضی، چه در داخل و چه بیرون 

طبقاتی را  -از آن، منافع یک سان اجتماعی

کنند. در امتداد نمی و کردندگی نمینماینده

ا وجود تالش و تحکیم سلطۀ بالمنازع طالبان، ب

مبارزۀ  پیگیر جنبش زنان در کالن شهرهای 

افغانستان، به خصوص شهر کابل، مرکز اقتدار 

سرمایه، که در یک مبارزۀ « امارت اسالمی»سیاسی 

گیر، نابرابر و تاریخی قدر قدرتی طالبان و نفس

اما این  ،را به چالش کشیدند« امارت اسالمی»

شتیوانۀ الزم و جنبش در خارج از افغانستان از پ

رفت، برخوردار همراهی پایداری که انتظار می

های اعتراضی آغازین در مخالفت نگشت.  حرکت

با سلطۀ وحوش طالب به دلیل روایت ها، منافع و 

خواست های متعارض و متضاد نیروهای شرکت 

ها، از توش و توان افتادند و به یک کننده در آن

اضی، تداوم و معنی دیگر از این حرکت های اعتر

ها در یک عرصۀ وسیع اجتماعی خبری انسجام آن

نیست. تنها موردی که شاهد بودیم، اعتراضات 

اخیر در اسلو پایتخت ناروی و تجمع تعداد اندکی 

در لندن  "مقاومت دوم"از حامیان جریان موسوم به 

بود. این اعتراضات و حرکت عمومی منافع طبقاتی 

بنابراین جریان چپ و کنند. واحدی را دنبال نمی

سوسیالیستی در عین حال که همراه این حرکت 

عمومی علیه طالبان است یکی از وظایف اساسی 

اش این است و باید باشد تا این منافع متفاوت و 

بعضاً متضاد علیه امارت اسالمی طالبان را تمام قد 

 گی نماید. بیان و نماینده

ای در یک چنین شرایط حساس و اسفبار نیروه

مدعی چپ و سوسیالیست، که قاعدتاً وظیفه و 

 رسالت تعریف شدۀ شان را سازمان دادن، آگاه 

 30ادامه در صفحه                                              
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 های کارگری افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زناعالمیه سازمان سوسیالیست

 روز جهانی زن؛ جنبش نان، کار، آزادی

 

Workers of the world unite! 

« نان، کار، آزادی»جنبش زنان با طرح شعار و مطالبۀ 

درد اصلی و واقعی مردم به ویژه طبقات فرودست و 

غانستان از جمله کارگران و سایر محروم جامعۀ اف

مزدبگیران را بیان و محور تقابل همۀ احاد جامعه با 

امارت اسالمی سرمایه قرار داد. از این جهت مطالبۀ 

نان، کار، آزادی با پسوندهای متفاوتی شعار ذهنی و 

برخواسته از یک درک ایدئولوژیک نیست، بلکه 

الباتی ها و مطبازتاب روشن و رادیکالی از خواست

است که فراتر از بیزاری مردم نسبت به استیالی 

تئوکراسی، شوینیسم و جهالت قرون وسطی و 

رود و اعتراض علیه حاکمیت استبدادی طالبان می

داری را آماج قرار دارد نظام و مناسبات سرمایه

دهد که اساس و فلسفۀ وجودی اش بر ستم، می

ماعی و انقیاد استثمار، فقر، بیکاری، نابرابری های اجت

 ذهنی احاد جامعه بنا نهاده شده است. 

صدای زنان « نان، کار، آزادی»و مطالبۀ  خواست

دست دربند و پژواک صدای اکثریت محروم و تُهی

کاری و فالکت جامعه است که در چنبرۀ فقر، بی

سو و محرومیت و ادبار اجتماعی و اقتصادی از یک

های المی و سنتسلطۀ خونبار هنجارها و باورهای اس

محصول دوران توحش بشر از سوی دیگر گرفتار 

نسیتی دیگر شده اند. مردساالری، ستم و اپارتاید ج

پیش از آن و دوره های  یمیراث دوران قرون وسط

یست؛ بل امروزه در هر کجا محصول نظام حاکمِ ن

داری مطابق نیاز سیاسی است، سرمایه - اقتصادی

 ۀگی های دورویژه گی مزدی اینهمناسبات برد

طی  کند.توحش و بربریت را تولید و باز تولید می

با  ،اخیرخصوص در دو دهۀ های متمادی، بهسال

زنان در اثر تالش و ، وجود همۀ موانع و مشکالت

یابند اما با بر مبارزه توانستند به نیمچه حقوقی دست

گرداندن دوبارۀ طالبان به قدرت سیاسی از جانب 

هستند که  ورژوایی قبل از همه این زنانای بقدرت ه

ها و استراتژی های ننگین دول قربانی منافع و سیاست

داری شدند و از همۀ عرصه های اجتماعی سرمایه

رانده شده و از حقوق ابتدایی و انسانی شان از حق 

 تحصیل تا حق کار محروم گشتند.

در این مدت تعداد وسیعی از زنان با اکراه و اجبار 

نشین گشتند. هزاران معلم زن، کارمند، هخان

نگار و فعال مدنی زن به ارتش ملیونی روزنامه

کاران پیوستند؛ زنان زیادی از سر فقر و اجبار بی

گی و برای تهیۀ لقمۀ نان به تکدی رو آورده یا زنده

فرزندان، به ویژه دختران شان، را به معرض فروش 

برای حفظ جان ها گذاشته اند و بسیاری دیگر از آن

شان افغانستان را دسته دسته ترک کردند.  و امنیت

 زنانی هم که نسبت به این توحش لجام گسیخته و

 

از هشتم ر وضعیت و شرایطی دمتأسفانه امسال 

روز جهانی مبارزه علیه ستم، نابرابری، مارچ 

تجلیل به عمل می تبعیض و اپارتاید جنسی 

سرمایه بر « امارت اسالمی»که از استیالی آوریم 

گذرد. جامعۀ افغانستان بیش از شش ماه می

داری جهانی در رأس امپریالیسم امریکا و سرمایه

نیاد منافع استراتژیک و یی بر بقدرت های منطقه

ستیز بلندمدت شان بار دیگر نیروی وحشی، زن

کار اسالم سیاسی در هیأت طالبان را بر و جنایت

گی مردم، به ویژه زنان افغانستان، هستی و زنده

مسلط ساختند و آیندۀ سیاه و دهشتناکی را برای 

مردم خسته از جنگ، فقر، نابرابری و تبعیض 

بار برگشت ولناک و دهشترقم زدند. پیامد ه

دوبارۀ طالبان به قدرت، چه اکنون و چه هم در 

بلندمدت، چیزی جز اعمال اپارتاید جنسی، 

عمال تبعیض و بربریت إراندن زنان از اجتماع و 

قرون وسطی و نابرابری و ستم نیست، نبوده و 

 نخواهد بود. 

از آوان به قدرت رسیدن جانیان طالب و بر پا 

جنبش های « امارت اسالمی»شدن دوبارۀ 

اعتراضی مترقی و برابری طلب در رأس جنبش 

اعتراضی زنان پرچمدار مبارزه علیۀ حاکمیت 

ها هستند. یی آنطالبان و حامیان جهانی و منطقه
31ادامه در صفحه   

 


