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مصاحبهٌ سوسياليسم 

كارگرى با فهيم آزاد

راه بهتر كاریابی مبارزه 

 عليه بيکاری است

مدعيان  روشنفکران و

 افغانستانروشنفکری در 

 

اسالم در  داعش، طالبان و

 افغانستان

متن سخنرانی بهزاد 

بارخدایی به مناسبت اول 

 2015ماه مه 

 

غنی و بعد از یک آرامش نسبی بدنبال توافقات 

عبداهلل بر سر سهم شان از قدرت در دولت وحدت 

ملی، افغانستان باز هم آماج موجی از خشونت، 

آرامش مردم را  قرار گرفته وآدم ربایی و جنایت 

بهم زده است. وجه مشترک تمام این جنایات، 

اجرایی شدن آن توسط افرادی مربوط به الیه های 

گوناگون تشکالت اسالمی است که متناسب به 

نیازهای سیاسی همان مقطع زمانی، دستۀ از آنها 

  آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری

دولت "ول معرفی گردیده و ٶبعنوان مس

و مقام های امنیتی مربوط به آنها  "وحدت ملی

عاملین جنایت، وظیفه شان را  ''شناسایی''با 

 انجام شده می انگارند.

لت دو"وقایع نشان میدهند که تالش های 

گی که اشرف غنی از آن نماینده "وحدت ملی

 جان بهمیکند، نه در جهت ارجحیت قایل شدن 
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انسانهای که قربانیان تصادفی جنایات کور  

اسالمیست ها است میباشند، بلکه در جهت 

پیش بردن و پیاده کردن پروژه های سیاسی 

ای است که بودن آنها را در قدرت تضمین 

 نماید.می

نایات هولناکی که طالبان با الرغم جعلی

پذیرند، هنوز آنها لیت آنها را میٶافتخار مس

به عنوان گروه جنایت پیشه و محصول برنامه 

های دستگاه های استخباراتی که در خدمت 

وحدت ''نظام معینی هستند، از جانب دولت 

شوند. همزمان به رسمیت شناخته نمی ''ملی

ای که  گردد که بینش و ایدیولوژیتالش می

همۀ این همه وحشت، بیعدالتی و جنایت علیه 

انسانیت را به دست اسالمیست ها، مخصوصاً 

کند، همچنان پوشیده در هالۀ طالبان توجیه می

از توهم و قدسیت، از انتقادها و افشای ماهیت 

 غیر انسانی اش بدور نگهداشته شود.

 

تا آنجایی که به دولت وحدت ملی و اعضای 

گردد، استفاده از شیوه فوق تیم آن بر می

الذکر قابل فهم است. چون ماهیت دولت و 

اعضای آن، متفاوت از ماهیت )برادران 

/مخالفان مسلح( شان نیست. و امکان  ناراضی

گی مردم و تأمین حد اقل بهبود شرایط زنده

گی متعارف، بهمان اندازۀ امکانات یک زنده

که به نابودی گروه های مسلح اسالمیست 

گان گردد، به پایین کشیدن نمایندهربوط میم

سیاسی آنها در هیأت دولت اسالمی نیز مرتبط 

 است.

با توجه به این که هیچ تفکر، عقیده و جنبش 

تواند بدون پایه مادی و ارتباط با سیاسی یی نمی

منافع طبقاتی معینی شکل گیرد، عقاید اسالمی و 

ا نیستند. اسالمیست معتقد به آن هم استثن گروه های

تفاوت میان جریان های مختلف اسالمی هم ناشی 

از موقعیت آنها در الیۀ مشخصی است که متناسب 

به فاصلۀ شان از قدرت سیاسی و امتیازات مادی، 

 "لیبرال"آنها را به جناح های افراطی، میانه رو و 

تقسیم نموده و نقاط افتراق و ویژگی های آنان را 

 شکل میدهد. 

 

رایی بخشی از گروه ها و احزاب گ"اعتدال"

اسالمی در مقاطع معینی، تصوارات نادرستی از 

ماهیت آنها ایجاد مینماید که منتج به برداشت های 

غیر واقع بینانه و متناسب با آن موضیعگیری های 

گردد. تاریخ جریانات نادرستی در قبال آنها، می

اسالمی نشان میدهد که حتی آن بخش از جنبش 

می که توانسته اند با توسل به پوپولیسم های اسال

حمایت توده ای مردم بی بضاعت را کسب کرده و 

به گونۀ جنبش های خود بخودی طبقات پایین 

اجتماع را رهبری کنند، به مجرد یافتن فرصت و 

خزیدن به قدرت، چهره های واقعی شان را به 

نمایش گذاشته و به حمله به هر نوع آزادی که 

را تحت سوال ببرد پرداخته و به  خرافات اسالم

کنار زدن رقبای طبقاتی شان با توجیهات مرتد 

بودن، سکوالر بودن، کمونیست بودن و برابری 

طلبان که کردار شان اسالمی نیست، به قتل 

روشنفکران، زنانی که عصمت اسالمی را می 

 شکنند، و آزادیخواهان پرداخته اند.

 
وابسته به جنبش اکثریت نظریه پردازان و حامیان 

های اسالمی علی الرغم ظاهر سنتی شان خواستگاه 

یا منشاء خرده بورژوایی دارند. خرده بورژوازی 

تواند سیاست پیوسته و به مثابه یک طبقه نمی

مستقلی را دنبال کند. آنها همواره میان خواست 

کند و که ادامۀ قدرت آنها را تأمین می ''امنیت''

خش به حاشیه کشیده که عصبیت ب ''طغیان''

کند، در نوسان اند. تقابل شدۀ آن را منعکس می

داری، هیچگاه ناشی آنها با ارزش های سرمایه

داری از ضدیت آنها با ساختار اقتصادی سرمایه

و چارچوب اجتماعی تولید ناشی از آن نیست. 

قرآن سلب مالکیت از دیگران را محکوم کرده 

بر اساس  است و به ثروتمندان و آنانی که

کنند، توصیه نموده است حکمرانی می ''سنت''

با فقرا مهربان باشند. و با این استدالل برای خود 

کنند، که با اسالمی شدن مشروعیت کسب می

جامعه و تطبیق شریعت بیعدالتی ها ناپدید 

خواهند شد. توده های به فقر کشیده شده که در 

کنند در ساختار حکومت و عمل مشاهده می

کند، از ظام موجود که غرب از آن حمایت مین

حد اقل امکانات زندگی محروم اند، و از نظر 

روانی به این دلیل که اعتقاد دارند اسالم 

تغییرات اجتماعی عمده ای ایجاد نموده و عمالً 

با در دست داشتن اسلحه و تجربه قدرت، 

کنند، به پیشرفت فردی شان را مشاهده می

 شوند.کشیده میحمایت از آنها 

 

گان بخش لیبرال جنبش های بنابر این نماینده

مذهبی، مخصوصاً در زمانی که قدرت سیاسی 

را در انحصار دارند و هم هژمونی فرهنگی شان 

 توانند متحد قابل باشد، نمیدر جامعه حاکم می

 3ادامه در صفحه                                            



 

  

         

 

طبقه کارگر در مبارزه برای ایجاد اعتمادی برای  

تغییر بنیادی در جامعه باشند. ادعای مذهب 

عقیده شخصی، هم نا دیده گرفتن یک بعنوان 

-این واقعیت است که هیچ تفکر و عقیدۀ نمی

تواند فرا طبقاتی بوده و بدون داشتن وابستگی به 

طبقه یی، وجود داشته باشد. هدف ما در این 

به مفهوم ماجراجویی و یا شیوۀ مبارزه با مذهب 

صرفاً ترویج سکوالریزم و بی دینی نیست. هدف 

گی تا اینست که ماهیت تفکری که از آغاز زنده

فرا رسیدن مرگ در خصوصی ترین مناسبات 

گی انسانها دخالت نموده و رو کشی بر زنده

داری می کشد، کنار مناسبات غیر انسانی سرمایه

 زده شود. 

که از ضدیت اسالم با قدرت  در رابطه با توهمی

داری ایجاد کرده است، های امپریالیستی سرمایه

کریس هارمن در کتاب پرولتاریا و پیامبر می 

در غرب برخی نیرو های چپ همگرایی ''نویسد:

با اسالم گرایان را محملی برای مخالفت با رژیم 

های غربی و قدرت های امپریالیستی ارزیابی 

عنوان بخشی از جامعه کرده اند، و همزمان ب

میزبان و به بهانه دلجویی یا دفاع از حقوق 

مهاجران مسلمان، با جریانات اسالمگرا وارد 

مناسبات غیر متعارفی میشوند. این تاکتیک ها 

اغلب نوعی فراموشی و یا درک نادرست از 

وقایع تاریخی و سیاست کشور های امپریالیست 

یر است. و در رأس آنها آمریکا در دهه های اخ

بنیاد گرایی اسالمی به لحاظ تاریخی در تمام 

دوران جنگ سرد، تا اوایل دهه نود، با 

امپریالیسم آمریکا هم دست بوده است. به 

رهبری واشنگتن و در اتحاد با ریاض اسالمیسم 

ابزار ایدیولوژیک سرکوب کمونیسم و 

  "ناسیونالیسم در جهان اسالم بوده است.

 

ارتباط با کارنامه دولت مسأله دیگری که به 

اسالمی غنی و عبداهلل در رسانه ها انعکاس 

مخفی ''گسترده ای داشته است، موضوع امضاء 

میان اداره امنیت ملی  ''تفاهم نامه استخباراتی

باشد. یکی افغانستان و آی.اس.آی پاکستان می

از نکات مندرج در تفاهم نامۀ نامبرده تبادل 

نان و جدایی اطالعات در بارۀ وحشت افگ

باشد. امضای قرار داد های ازین قبیل طلبان می

گان دولت اشرف غنی چیزی توسط نماینده

تازۀ نیست. قبالً هم معاهدات امنیتی زیادی بین 

دولت اسالمی افغانستان و کشور های متعدد 

دیگر به امضاء رسیده است که شاید مهمترین 

آن امضای معاهدۀ امنیتی در آغاز به قدرت 

 سیدن اشرف غنی با آمریکا باشد.ر

در این شکی نیست که پاکستان در رابطه با  

حمایت از طالبان و همزمان همکاری صلح در 

افغانستان همواره نقش دوگانۀ بازی کرده و 

صراحتاً اعالم نموده که منافع پاکستان ایجاب 

مینموده است که طالبان را پرورش دهند، ولی 

یکا نقش درجه اول نباید فراموش کرد که آمر

در کاشتن مجاهدین و طالبان در افغانستان را 

گان پارلمان، رؤسای داشته و اعتراضات نماینده

قبلی اداره امنیت ملی، که در زمان امضای 

معاهده امنیتی با آمریکا نه تنها خفقان گرفته 

بودند، که بر عکس آنرا الزامی میدانستند،  و 

چون  فیگورهایی کوچک و بزرگ دیگری

کرزی و خلیل زاد، صرفأ ارزش مصرف در 

 .محدودۀ ناسیونالیسم را دارد

 

جوهیل اعدام به مناسبت صدمین سالگرد  

ختر شورشید  
 

 شعر و آهنگ از جو هیل
 همانطور که همگان میدانند در این دنیا و هرجا،

 زنانی با اوصاف بسیار وجود دارند،

 بعضی ها در عمارات زیبا زندگی میکنند،

 و زیباترین لباس ها را می پوشند.

ملکه ها و شاهدختهای اشراف زاده ای وجود 

 دارند،

 که الماس و مروارید آنها را جذاب میکند،

 اما تنها بانوی اصیل،

 دختر شورشی است.

 

 او دختر شورشی است، دختر شورشی.

 برای طبقه کارگر او مرواریدی است گرانبها،

 او برای پسر شورشی ِ رزمنده

 جاعت، افتخار و شادی می آوردش

 البته ما چنین دخترانی داشته ایم

 "کارگران صنعتی جهان"اما در اتحادیه 

  بیشتر و بیشترشان را میخواهیم

 افتخار آمیز است جنگیدن برای آزادی

 همگام با یک دختر شورشی

 گرچه کار احتماال دستانش را زبر کرده

 و لباسش خیلی زیبا نباشد؛

 اش قلبی می تپداما در سینه 

 که برای طبقه و همنوعانش راستین است.

  و سیاستمداران فاسد از ترس می لرزند وقتی

   کینه و مبارزه طلبیش به جوشش درمیآید،

 20ادامه در صفحه                 



 

  

       

 

 

 

در افغانستان،  :کارگریکارگریسوسیالیسمسوسیالیسم

به عنوان هاى کارگرى را سازمان سوسیالیست

یمالیست و کسیک جریان سوسیالیستی ما

این  خالف جریان می شناسند و ما خود نیز بر

 مشخصاً گذاریم. شماهویت مان تاکید مى

کمونیستى و  رادیکالیسم این هاى شاخص

 دهید؟خالف جریان را چگونه توضیح می

 

قبل از آن که وارد بحث شویم : فهیم آزادفهیم آزاد

شاید بهتر باشد یک مقدار روی شکل گیری 

سوسیالیسم کارگری به عنوان یک جریان و 

نحلۀ متفاوت فکری و سازمانی مکث کنیم. 

شما نیز به روشنی  پرسشچنانچه که در 

های اشاره شده است سازمان سوسیالیست

کارگری افغانستان یک جریان و نحلۀ فکری 

نقد از جریان های پوپولیستی و است که با 

های بازمانده از کمونیسم بورژوائی و سنت

ها پا به عرصه فعالیت سازمانی و آن

-تشکیالتی گذاشت. همانطور که همه می

دانیم فعالین و بنیان گذاران اولیه سازمان در 

عصرجدید  ۀرا پیرامون نشریشان آغاز خود 

و از این طریق دست به  نده بودسازمان داد

 -نقد رادیکال یک سیری از مبانی نظری 

تئوریک حاکم بر دستگاه فکری چپ 

پوپولسیت که اساسأ کائنات سیاسی این چپ 

 بر بنیاد آنها بنا یافته است، زدند.

بناءً رادیکالیسم کمونیستی مورد اشاره در  

پرسش مطرح شده در نقدهائی بازتاب یافته 

از جانب سازمان ما رو به اند که تا اکنون 

جامعه و جنبش، ارائه شده است. این نقدها 

مبتنی و متکی است بر دیدگاه سوسیالیسم 

کارگری و رادیکالیسم و ماکسیمالیسم مستتر 

در آن. ما در دوران سیاه پس از فروپاشی 

 
 

اتحاد شوروی و در کل بلوک سرمایه داری 

اعی دولتی شرق و مهمتر از آن با ایلغار ارتج

ترین نیروها و باورهای کمپ پیروزمند در 

های خواهانه و سنتافغانستان از باورهای آزادی

ارزشمند سوسیالیستی طبقۀ کارگر جهانی به 

 دفاع برخواستیم و بر حقانیت آنها پا فشردیم.

این امر اما در حالی پیش برده شد که بخش  

وسیعی از سوسیالیسم های بورژوائی در سطح 

ه ویژه اکثریت قریب به اتفاق هر دو جهان و ب

نحلۀ آن در افغانستان، در صف تعظیم کننده گان 

کمپ پیروزمند قرار گرفتند و نتنها که به این 

بسنده نکردند، بلکه در  خاب سیاسی شاننتا

صف مقدم نادمین، به گذشته های شان لعن و 

هائی که خودشان نه در نفرین فرستادند و آرمان

اجتماعی و نه هم در سطح  -پراتیک سیاسی

نظری ذره یی به آنها التزام نداشتند و ارزشی 

 قایل نبودند را یک سره یاوه و خیالی خواندند. 

 

 ،های اجتماعیتاریخ مبارزات جنبش یبه گواه

برای نخستین بار در تاریخ جنبش چپ افغانستان 

که ذلت و ندامت سیاه چنین فضای یک و در 

خواهانۀ های آزادیآرمانتهوُر و بریدن از 

شد، کسانی سوسیالیستی درایت و پختگی تلقی می

آمدند و با افتخار تمام و با صدای رسا اعالم کردند 

گام . سازمان ما طی این مدت که کمونیست هستند

 -به گام به نقد مبانی نظری و پراتیک سیاسی

اجتماعی یی پرداخت که بخشأ هویت چپ 

گون آن می ساخت. اونپوپولیست را در ابعاد گ

یورش و های کارگری در متن سازمان سوسیالیست

سیاه ترین نیروها و باورها در جامعۀ  غارتگری

ها و افغانستان، از زاوایه مواجهه با نیروها و سیاست

تشخیص واقعیت های عینی به نقد مبانی و عقاید و 

باورهایی دست زد که تاریخأ نزد جامعه در کل و 

سیاسی از آن جمله سوسیالیسم نزد نیروهای 

بورژوائی و چپ پوپولیست تابو محسوب می 

شدند، نتنها این بلکه تحت عنوان معنویت مسلط و 

باور غالب بر اذهان توده ها مورد احترام و تکریم 

این نیروها نیز قرار داشت و با صد درد و الم باید 

الرغم پراتیک خونبار اسالم اذعان کرد که علی

تبیین کماکان بر اذهان بقایای  سیاسی این

بر دوش سوسیالیسم بورژوائی مسلط است و هنوز 

به گواهی باز کند. سخن کوتاه، سنگینی میها آن

تاریخ جامعه افغانستان برای نخستین بار مذهب و 

اسالم سیاسی و مبانی عقیدتی و ایدئولوژیک آن 

از منظر یک درک علمی و رادیکال سوسیالیستی 

ریح قرار گرفت، که بازتاب آن را در مورد نقد ص

مقبولیت این نقدها نزد بخشی وسیعی از نیروها و 

خواه از زن و مرد و پیر و شخصیت های آزادی

جوان و همچنین در عکس العمل ارتجاع هار 

اسالمی و صدور فتوا علیۀ ما، می توان یافت. اگر 

غلو نشود شاید برای اولین بار در افغانستان جریانی 

و مسالۀ ستم بر زن و اپارتاید و تبعیض  آمد

 از یک موضع رادیکالجنسیتی و مردساالری را 

 5ادامه در صفحه                                           

  مصاحبهٌ سوسياليسم كارگرى با فهيم آزادمصاحبهٌ سوسياليسم كارگرى با فهيم آزاد

 



 

 

 

       

مورد نقد قرار داد و از حق سوسیالیستی  

کودک و مکانش در اجتماع حرف زد؛ در 

ضمن نقد ناسیونالیسم و بنیادهای تیوریک 

که اساساً بستر اصلی باور و اعتقاد آن، چیزی 

نیروهای چپ در افغانستان را تشکیل می داد 

و می دهد، خود نیز به این درک در پرسش 

شما در اذهان و قضاوت شان نسبت به 

های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست

به عنوان یک جریان رادیکال و خالف 

 جریان، مؤثر بوده است. 

 

وجهی شاخصه و تواند  موارد دیگری که می

تمایز ما به عنوان یک جریان و نحلۀ فکری و 

جنبشی با چپ پوپولیست و بورژوائی را 

برجسته بسازد و از نظر من اساسی و بنیادی تر 

است، مسالۀ تعلق جنبشی و طبقاتی ما است. و 

این مهمترین تمایز ما با جریان های چپ 

مدعی سوسیالیسم و بازمانده های آن است. 

 په در گذشته و چه بخصوص امروز چچ

بورژوائی و ناسیونالیست به طبقۀ کارگر و 

نقش تاریخی و تعیین کنندۀ آن به عنوان 

گورکن نظام سرمایه داری در افغانستان قایل 

آنجا و آنگاهی هم که از طبقۀ نبوده اند و 

کارگر یادی به میان آماده است و یا 

از  گیو هسته یی مدعی نماینده "سازمان"

طبقه کارگر شده است و تحت این اسم و 

رسم کذائی ظاهر شده اند، طبقۀ کارگر، 

ها اصل و مبنا مبارزه و مطالباتش برای این

 نیست.اکنون هم نبوده و 

و در  "خلق"بلکه طبقۀ کارگر متمم نیروی  

آن شمرده شده و  "پیشقراول"بهترین حالت 

این  "خلق"بائیست در خدمت تحقق اهداف 

ن مرکب از همۀ اقشار و طبقات، معجو

جانفشانی کند و قربانی دهد تا باشد که 

روی دوش  "ملی و مترقی"بورژوازی 

 کارگران به قدرت برسد. 

 "نظریه پردازان"و  "روشنفکران"برخی از 

-هچپ هم این روزها، خالف آنچه که در گذشتۀ ن

چندان دور به آن باور داشتند و به درستی و با درک 

از نفس  ،در تقابل با جریان های پوپولیستمارکسی 

 یتوجودماز  و وجود رابطه کاالئی و کارمزدی

اجتماعی طبقه کارگر دفاع می کردند، به صرافت 

شمارش مجدد دودکش های کارخانه و کشف 

موجودیت و عدم موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر 

فراموش نشود  صنعتی در جامعه افغانستان افتاده اند.

بازمانده ها و جزایری از این چپ حقیقتاً  امروزکه 

دیگر اصأل وجود طبقۀ کارگر در این جامعه را 

انکار می نمایند و بخشی وسیعی از این نیروها حتی 

طبقاتی بودن جامعه افغانستان و در متن آن جدال 

 طبقاتی را واهی و ذهنی می پندارند.

 

با تأسف از برکت جنایات هولناک و سیاست های 

ارتجاعی یی که به نام سوسیالیسم و چپ در  بغایت

یکه تازی و با توجه به  افغانستان صورت گرفت

ارتجاعی ترین باورها و نیروها، هنوز راه درازی 

برای مقبولیت بیشتر و دوبارۀ باورهای سوسیالیستی 

در یک عرصۀ وسیع تر اجتماعی در پیش است و ما 

هائی داریم کماکان تاوان معاصی و جنایات و خطا

که بنام چپ و کمونیست صورت گرفته است را می 

پردازیم. ما به درستی این را می دانیم که عقاید و 

، و به همیین مبنا و میزان آنچه که  باورهاى اجتماعى

،  منشاء گرفته است  از پیشروان جنبش مارکسیستی

هایى نبوده و نیستند که در خالء و  باورها و ایده

د و تراوش ذهن کس یا خلوت شکل گرفته باشن

کسانی باشند که به وسیلۀ دیگران حمل شوند. 

، پو عمل سیاسی و اجتماعی نیروهای چباورها 

 "سوسیالیستی"آنچه که تحت اسم و رسم و هویت 

مطرح شده اند، یا این نیروها خود مدعی همچون 

هویتی بوده اند و یا هم در مراحل و مقاطعی از 

ن تداعی شده اند، در تاریخ جنبش های سیاسی با آ

و همچنین قضاوت نسبت به ایده ها و باورها 

بناءً تأثیر گذار بوده اند. پراتیک این جریان ها، 

و حاصل پراتیکی آنها را انواع و اقسامی از باورها 

چه خود این جریانهای سیاسی و چه ارتجاع بورژوا 

خوهانۀ امپریالیستی آگاهانه به باورهای آزادی

طبقۀ کارگر یعنی مارکسیسم نسبت سوسیالیستی 

داده اند. که این خود به سنگینی وظایف ما و 

شرایط نامتعارفی که جنبش سوسیالیسم 

کارگری در کل و سازمان ما باالخص با آن 

مواجه است، می افزاید. همانطور که می دانیم 

در طول تاریخ معاصر مارکسیسم، چه در 

ح افغانستان و چه در یک هیئت کلی در سط

های که در آن شکل جهان و با توجه به قطب

هایى جریانات و نهضت  گرفته بود، به تخته پرش

-گی صنعتی رنج میتبدیل شد که از عقبمانده

خواستند که کشورهای بردند و در نهایت می

شان را در تقابل با استعمار و امپریالیسم از 

گی نجات دهند. بناءً از مقبولیت که عقبمانده

سم با پیروزی انقالب کارگری اکتبر در مارکسی

بود، شده سطح جهانی کسب کرده و برخوردار 

برای پیش برد امر دیگری استفاده بردند و نمونه 

های از این چپ مخصوصاً در کشورهای موسوم 

که مشخصۀ اصلی آنها را  "جهان سوم"به 

ناسیونالیسم و ضدیت با امپریالیسم تشکیل می 

نظام و مناسبات کاپیتالسیتی، را  داد، نه الزاماً نفی

  داشتیم و هنوز هم داریم.

 

اگر دقیقتر پرسیده شود  :کارگریکارگریسوسیالیسمسوسیالیسم

آیا از نظر شما سوسیالیسم کارگرى بحیث یک 

 خط یک نحلۀ فکرى و تبیین مارکسی، به 

 خیر؟ یا است شده تبدیل افغانستان در مطرح

سوسیالیسم م با انواع سوسیالیس این تقابل و تمایز

هاى بورژوائى چگونه است و از پیشرفت این 

 نائل آن به اکنون تا که نتائجى پروسه و همچنان

  هستید؟ راضى ، ایم آمده

 

: همانطور که در پاسخ به پرسش فهیم آزادفهیم آزاد

اظهار داشتم در این پنجاه سال جامعۀ ما نیز قبلی 

 با نیروهای مختلف و متنوعی از چپ مواجه بوده 

 6ادامه در صفحه                                       

 



  

 

       

است که از آن میان دو سنت و نحله در  

عرصۀ سیاسی نسبت به سایر نحله ها مطرح 

 بودند.

یکی طرفداران کمونیسم روسی و دیگری  

جریانات مائویستی که هر یک خود را نسبت 

 به دیگرى مدافع و نمایندۀ بهتر مارکسیسم می

د؛ طبیعی و عینی است که عمل کرد دانستن

این دو نحله چپ و کارنامه های آنها، به ویژه 

جنایاتی که در دوران حاکمیت حزب 

دموکراتیک خلق و تجاوز رهزنانۀ 

امپریالیستی شوروی انجام شد، تأثیر عمیقی 

در قضاوت جامعه علی العموم نسبت به 

جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر و مبانی 

د. در ضمن نظام سرمایه داری مارکسیسم دار

جهانی و ایادی محلی آن در قدرت حاکمه و 

نهادهای ایدئولوژیک بورژوازی چه در سطح 

جهان و چه در افغانستان از آنچه که به نام 

کمونیسم و چپ در کشور اتفاق افتاد و 

جنایاتی دهشتناکی که صورت گرفت، برای 

-کوبیدن و ضربه زدن به باورهای آزادی

ۀ سوسیالیستی طبقۀ کارگر استفاده خواهان

 برده و کماکان استفاده می برد. 

بنابراین و با توجه به این تاریخ خونبار و 

تجارب حاصل از آن که در فوق بدان 

مختصراً اشاره شد، و در حقیقت امر به اندازه 

سر سوزن هم ربطی به سوسیالیسم و طبقۀ 

خواهانۀ آن نداشت کارگر و آرمانهای آزادی

ندارد، از یک جانب و سد و موانع عینی  و

دیگری که جنبش ما چه در عرصه جامعه 

افغانستان و چه در سطح جهان به آن مقابل 

است از جانب دیگر هنوز زود است که بتوان 

گی و رشد آن به عنوان یک مدعی بالنده

با تأسف جنبش قطب نیرومند اجتماعی شد. 

سوسیالیسم کارگری هنوز که هنوز است 

جنایات و معاصی یی که بنام چپ  آنتاوان 

در جامعه افغانستان اتفاق افتاده است را می 

رغم همۀ موانع و مشکالت سر الپردازد. اما علی

راه، سوسیالیسم کارگری به عنوان یک جنبش و 

نحلۀ فکری از فرجه و اقبال بیشتری برخوردار 

بوده و است و این را می توان از برخورد 

ومپن مأبانۀ سوسیالیسم بورژوائی هیستریک و ل

نسبت به سازمان مان این روزها نیز دریافت و 

مشاهده کرد. چپ پوپولیست از آنجا که بضاعت 

نظری پرداختن به نقدهای مطرح شده از جانب ما 

را نداشته، دست به انبان اتهام و فحاشی برده 

جوهر ارزشی خودش را با این کار است و 

  عرضه داشته است.

که سوسیالیسم کارگری به یک خط مطرح  این

تبدیل شده است یک عینیت انکار ناپذیر است و 

آن را نه می توان و نه هم باید تنها در چهارچوب 

یک فرم سازمانی و تشکیالتی صرف دید. بیرون 

از سازمان ما هستند رفقائی که با این درک و 

کنند و در حد و تبیین به مبارزه سیاسی نگاه می

خودشان دارند فعالیت می نمایند. این  ظرفیت

رغم الجای گفتن دارد و باید اذعان شود که علی

العموم و گی نیروهای چپ علیتشتت و پراکنده

کارگر و وضعیت عینی  ۀعدم سازمانیابی طبق

نامتعارف در افغانستان و تسلط بال منازع نیروهای 

ارتجاعی و تقسیم آحاد جامعه به اتنیک و قبیله، 

که طبقه کارگر از آن نیز نمی تواند متأثر نباشد، 

من نسبت به آینده خوشبین هستم، هرچند که 

واقعیت های مشهودی که در فوق بدان اشاره شد 

 ر کرد.را نمی توان انکا

های عینی و اجتماعی در مبارزه این واقیت 

جاری طبقاتی بیانگر سنگینی وظایف جنبش 

سوسیالیستی کارگری و سخت کوشی آن در 

سازد. همۀ عرصه های این جدال را متبارز می

جنبش ما هنوز راه دراز و پر مشقتی از تالش و 

مبارزه را در پیش دارد و باید در همۀ سنگرها 

تمام عرصه های این مبارزه طبقاتی  بجنگد و در

خودش را آماده سازد. مهمتر از همه این نکته 

قابل یاد آوری است که ملزومات مبارزه سیاسی 

و طبقاتی و تحوالت جاری جامعه و مکان محوری 

طبقه کارگر در مناسبات حاکم، وجود سوسیالیسم 

کارگری و نقد آن به نظام سرمایه داری را الزامی 

و به آن پایه مادی و عینی تزلزل ناپذیری  سازد،می

دهد. در ضمن که سوسیالیسم کارگری پاسخ می

رادیکال از منظر منافع سوسیالیستی طبقه کارگر به 

جریان های ارتجاعی چه در شکل و شمایل اسالم 

سیاسی و چه جریان های تبارگرا و ناسیونالیسم 

  .است "برالیسم افغانییل"قومی و 

افغانستان خود یک جریان ارتجاعی  لیبرالیسم در

است که متکی و همراه با جریان ها و احزاب و نهاد 

های سیاه دیگر در جامعه مجری ارتجاعی ترین 

ها و استراتژی کشور های سرمایه داری در سیاست

رأس امپریالیسم امریکا بوده و است، بناءً در 

درازمدت و با کسب آگاهی و تشدید هرچه بیشتر 

ی، فقر، بیکاری و تداوم قدرت ارتجاع، که نابرابر

خود تداوم ستم بر زن و اپارتاید جنسیتی و سرکوب 

مطالبات و خواسته های نسل جوان کشور از دختر و 

پسر را نیز در بر دارد و مهمتر از همه تناقضات 

آشکار مناسبات کاپیتالیستی، همۀ این وضعیت 

هاد هائی الرغم انواع و اقسام نباعث می شود که علی

که به یمن کمک ها و منابع مالی کشور های 

سرمایه داری طی این مدت شکل گرفته اند، جریان 

بیشتر از این قادر به تطمیع و توجیه  "لیبرال"های 

 وضعیت موجود نه خواهند بود. 

دیر یا زود تناقضات نظم کاپیتالیستی که متکی است 

نائی اش به ارتجاعی ترین نیروها و باورها و عدم توا

در بهبود وضعیت امنیتی، ایجاد اشتغال و تأمین 

معیشت طبقات و اقشار محروم از یک جانب و نسل 

جوانی که طبق آمار ارائه شدۀ خود نهادهای 

%  ٧0حاکمیت و بورژوازی جهانی چیزی حدود 

ها و مطالباتی برای جامعه را می سازد و خواست

گر، گی اش دارد از جانب دیبهبود وضعیت زنده

سبب خواهد شد که نسل جدیدی از نیروهای 

 خواه و رادیکال پا به میدان مبارزه بگذارد. آزادی

 

٧ادامه در صفحه   



 

  

       

تواند متأثر از رادیکالیسم و نقد که این نیرو می

سوسیالیسم کارگری مارکس نسبت به نظام 

سرمایه داری و وضعیت موجود در جدال 

طبقاتی و تعین تکلیف آن و برای خالصی و 

از بربریت جاری در کنار طبقه  رهائی جامعه

کارگر و گرایش سوسیالیستی کارگری، نقش 

ادأ نماید. البته پیشرط عملی شدن این امر در آن 

است که جنبش سوسیالیستی کارگری خود 

توانسته باشد خودش را به عنوان یک نیرو 

سازمان دهد و هژمونی فکری و جنبشی اش را 

 تثبیت سازد. اما با تأسف هنوز جنبش

سوسیالیستی طبقه کارگر در افغانستان در چنین 

موقعیت و وضعیتی قرار ندارد. بنابراین مستقل 

هاى اجتماعى متفاوت به   از این که جنبش

کدام تئورى و نظریه یی براى تبیین موقعیت 

اند، اصوالً و  شان دست زده واقعى و منافع و افق 

اساساً مسأله هیچ وقت یک معضل صرفاً نظرى 

 ه و نیست.نبود

در حقیقت نفوذ سوسیالیسم کارگری همیشه  

انقالبى کارگران براى   تابعى از قدرت جنبش

دگرگونی وضعیت و مناسبات حاکم موجود در 

یک جامعه می باشد. سوای وضعیت متشتت و 

ضعف و فترت فعاالن سوسیالیست طبقه کارگر 

در افغانستان باید صادقانه اذعان نمود که 

عی دیگر کماکان در  عرصه گرایشات اجتما

شکل دادن به آرأ و افکار اجتماعی دست 

باالئی دارند و در موقعیت به مراتب بهتر و 

 برتری قرار دارند که نباید از آن غافل بود.

دوم پرسش تان در مورد تقابل  پارۀدر پاسخ به 

سوسیالیسم کارگری با سایر جریانات مدعی 

سوسیالیسم یا به تعبیر درست تر سوسیالیسم 

که تبیین آن به دلیل  گفتهای بورژوائی باید 

حجم تمایزاتی که میان این دو جنبش وجود 

دارد، در ظرفیت این مصاحبه کار دشواری 

ین است. ولی من تالش می کنم تا رئوس ا

تمایز و تقابل را تا حدی که مقدور است بیان 

 بدارم. 

نخستین وجه تمایز سوسیالیسم کارگری با 

سوسیالیسم های بورژوائی در کل و باالخص آنچه 

که در افغانستان مورد توجه بوده و است، تفاوت و 

تمایز جنبشی و اجتماعی این دو جنبش است. 

ه در همانطور که می دانیم سوسیالیسم کارگری ن

بارۀ اندیشه های مختلف بلکه در بارۀ جنبش های 

اجتماعی مختلف و منافع متعارض و متضاد این 

یسم . سوسیالجنبش ها و طبقات حرف میزند

این دلیل ساده  است به یکارگرى یک واقعیت عین

که مبارزه و تعارض طبقات یک عینیت داده شده 

 است. 

-ایهاز ماجرای فروپاشی شوروی و بلوک سرم بعد

داری دولتی اکثریت قریب به اتفاق همۀ نیروهای 

متصل به اردوگاه در سطح منطقه و جهان و از آن 

میان پس از متالشی شدن اقتدار سیاسی حزب 

دموکراتیک خلق در افغانستان همه یک شبه نور 

 "برالیل"معرفت بر قلوب شان تابیده و دمکرات و 

بخشاً  شدند. در حالی که همین نیروها و فیگورها

زمانی که هنوز قدرت سیاسی را در اختیار داشتند 

و شوروی هنوز به عنوان یک قدرت متکا و قبلۀ 

آمال و آرزوهای شان وجود داشت، برای سیاست 

کشیدند و آن های امپریالیستی شوروی هورا می

ن ایها را تقدیس می نمودند. نحلۀ دیگر سیاست

چ فرد که جنبش مائویستی باشد کسانی که هیچپ 

گی از و نیروی جز خویش را الیق و سزوار نماینده

طبقات زحمتکش نمی دیدند پس از فروپاشی 

دیوار برلین و شکست سرمایه داری دولتی در 

شوروی و اقمارش به صرافت افتادند تا در این 

زمینه، یعنی دگردیسی و پاالیش و گردگیری از 

 "خواه دموکراسی"حریف پس نمانند و یک شب 

 نیروها، این بلکه این نتنها. شدند راندیشدگ و

 در شان تقابل و سیاسی تعلقات به توجه بدون

 به خدمت کمر بودیم شاهد که همانطور گذشته،

 دیگر اینکه برای بستند. قومی  – اسالمی ارتجاع

 هاجنبش این و بود افتاده مد از کمونیسم و چپ

نیاز های شان به آن ها و منفعیتیاستس تحقق برای

شد آن را از طرق دیگری عملی و نداشتند و می

پیاده نمایند. البته جای گفتن دارد و نباید فراموش 

شود که از بقایای این جریان هستند نهادها و 

های دیرپای گذشتۀ کسانی که هنوز بر بنیاد سنت

نمایند و به آن سنت های شان ابراز وجود می

 فکری و جنبشی وفادار مانده اند.

همانطور که در فوق اشاره شد سوسیالیسم 

و منشاء  بورژوائی و پوپولیستی در افغانستان بنیاد

متمایزی نسبت به سوسیالیسم کارگری مارکس 

 آن اجتماعی –داشته و ربطی به خاستگاه طبقاتی

 یک افغانستان در بورژوائی سوسیالیسم. ندارد

الیست و بیگانه ستیز است و ناسیون شدیداً جریان

شود که این جنبش ین خصلت زمانی متبارزتر میا

لحاظ ه گیرد. بدر مواجهه با امپریالیسم قرار می

تاریخی نیز این جنبش و هردو نحلۀ آن بند نافش 

را در گذشتۀ تاریخی جنبش بورژوایی مشروطه 

خواه که بدلیل تقابلش با استعمار بریتنای کبیر 

د و هنوز از وجهه یی برخوردار است، گره می زن

های نماید. سازماناز آن کسب مشروعیت می

مائویستی بعد از تجاوز و لشکرکشی شوروی بر 

افغانستان از همین منظر و برمبنای استراتژی جنگ 

خلق بر ضد امپریالیسم، در کنار متحدین خلقی 

شان یعنی ارتجاع اسالمی در جنگ سهم گرفتند 

و جسارت و  "نیک"الرغم نیت که در نهایت علی

های شان در انفشانی و از خودگذری، مجاهدتج

خدمت تحقق استراتژی کشورهای سرمایه داری 

بازار آزاد به رهبری امپریالیسم امریکا و تحکیم 

ارتجاع و عقبگرائی تمام شد. خصلت دیگر این 

آن است که البته در  "دمکراسی خواهی"جنبش 

های پیگیری نبودند. و "دمکرات"این زمینه نیز 

این جریان به عنوان پیشآهنگ و جناح  سرانجام

-چپ جنبش بورژوائی یک جریان بورژوا

ناسیونالیست است که می خواهد در پاسخ به 

گی و رشد و حقارت تاریخی و رفع عقبمانده

شگوفایی صنعت تالش نماید. اما در افغانستان 

 بخصوص در مورد حاکمیت حزب دموکراتیک 
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خلق با وجود اتکاء به پشتیوانۀ مالی و تسلیحاتی 

شوروی این جنبش در زمینه رفرم و تحول 

ساختارهای اجتماعی از آنجائی که متکی به 

طبقات زحمتکش و محروم جامعه نبود و به 

عنوان یک پروژه در خدمت منافع استراتژیک 

شوروی عمل کرد، ناکام ماند و آنجائی هم که 

حات زد در سیر دست به یک سیری اصال

حوادث گام به گام عقب نشست و آن ها را پس 

گرفت. رژیم حزب دموکراتیک خلق حتی 

ها و اصالحات اجتماعی اش را با سنت و رفرم

پندارهای ارتجاعی حاکم بر جامعه دمساز 

ساخت و در عمل نشان داد که یک جریان 

حاکم در  ۀوفادار به سنت و عقاید عقبماند

لیکه سوسیالیسم کارگری و جامعه است. در حا

مارکسی یک جنبش آزادیخواهانه برای آزادی 

کامل از تمامی بالیای نظام سرمایه رهائی و 

 های عقبمانده ات و سنتاخالقیداری از جمله 

است در صورتیکه که هر دو نحلۀ سوسیالیسم 

  بورژوائی به شدت سنتگرا بوده و است.

جریانات سیاسى چپ  :کارگریکارگریسوسیالیسمسوسیالیسم

در افغانستان چه آنهائی که با کودتای ثور به 

قدرت رسیدند و چه اپوزیسون چپ آن در 

گان جریان شعله جاوید، طى هیئت بازمانده

حدود پنج دهه بصورت آشکار و یا هم در 

پرده، ادعاى مارکسیستى مى نمودند، ولى 

 پراتیک هستیم شاهد همه که همانطور 

 موفق که داد نشان آنها مبارزاتی و سیاسى

 کارگرى هاىسوسیالیست سازمان .نشدند

روزى و توفیق این پی عدم این برجستۀ عواملِ

  جریان ها را در چه میداند؟

 

تاریخ معاصر سیاسى افغانستان از  :فهیم آزادفهیم آزاد

دهه چهل به بعد شاهد شکل گیرى جریانات و 

هاى سیاسى بوده است که برایشان  فرقه

کارگران بلکه علم مارکسیسم نه علم رهایى 

چگونگى ساختن یک کشور مستقل، آباد و 

دارى بود. این جریانات که در  خودکفاء سرمایه

، گفت "رفرمیسم مسلح"توان به آنها می  اساس

هیچ نقدى به نظام  یعنى جریاناتى که اساساً

دارى نداشتند، بلکه از وابسته بودن افغانستان،  سرمایه

گانگان ناراضى یاز دخالت باصطالح اجانب و ب

خواستند پرچم ضدامپریالیستى بودند، می

و مارکسیسم یدک   ناسیونالیسم را به اسم مارکس

بکشند و هر دو نحلۀ آن در تالش بودند که قدرت 

را بدست گیرند یکی با توکل به پارلمان و دیگری 

 یى مسلحانه.  به شیوه

به همین دلیل حزب دموکراتیک خلق هرچند در 

ف استراتژی و سیاست جریان آغاز برخال

ها که معتقد به پیشبرد ییدموکراتیک نوین یا شعله

ئی طوالنی و مشی چریکی مبارزه مسلحانۀ توده

بودند، مبارزات پارلمانی را در دورۀ هفت و هشت 

شورا پیشه کرد و بعداً نیز سهمی بارزی در کودتا 

به رهبری داوود و یا به قول رهبران 1352سرطان

، "شهزادۀ سرخ"اول حزب دموکراتیک خلق دست 

ادأ کرد و در قدرت نیز شریک گشت. مارکسیسم 

نزد این جریانات به الگویى براى هر گونه پائین 

آمدن از هر اصولى، و قبول هرگونه مماشات و 

 سازشى تبدیل شده بود.

ثور  ٧ سرانجام این حزب در کودتای خونین در 

ی و کودتا قدرت سیاسی را به دست گرفت 135٧

! "انقالب نوع افغانی"نامید،  "انقالب"را  نظامیان

قیام در استراتژی بیشتر  -بهمین منوال طرح کودتا

شد و تعبیه سازمانهای بازمانده از شعله جاوید نیز 

سازمان ها از جانب آناقداماتی عملی ناموفقی نیز 

داده شد. همانطور که گفتم روایات مختلفی از 

ان این چپ رایج بود و واضح سوسیالیسم در می

است که وجود این روایات مختلف از سوسیالیسم و 

مبارزه طبقاتی فقط ناشى از کمبود معرفت و 

شناخت نیست، هرچند در جای خودش این نیز قابل 

تأمل است و نباید نسبت به آن اغماض صورت 

گیرد. هر یک از این روایات محصول نیازها و 

، اعى معین استاجتم  هاى یک جنبشخواست

 ناسیونالیسم افغانی. -جنبش بورژوا

مارکس گفته است که یک حرکت اجتماعی را 

همانقدر از روی بیان خودآگاهش نمی توان 

قضاوت نمود که شخصیت یک آدم را از روی 

ادعای خودش. از نظر من هردو نحلۀ جنبش 

چپ در افغانستان بدون در نظرداشت ادعای 

ه جنبش سوسیالیستی خودشان در گذشته ربطی ب

طبقۀ کارگر نداشته اند. بناءً دالیل عدم توفیق 

شان را باید در محتوای سیاسی و تعلق جنبشی و 

طبقاتی شان جستجو کرد و مورد بررسی قرار 

داد. آنچه که هرگز برای این نیروها مطرح نبود 

و هیچگاهی مورد توجه قرار نداشت، منافع و 

حمتکشان، هاى مستقل کارگران و زخواست

کسب قدرت سیاسى توسط آنها و بسیج شان 

براى ایجاد یک جامعه در خور و شایستۀ انسانی 

گی مزدى و استثمار بود که در آن دیگر از برده

 و نابرابری خبری نباشد. 

له أاین پُرواضح است که براى این چپ مس

و  اساساً بد فهمى نظرى و کمبود معرفت نبود

. این چپ در حقیقت جناح چپِ نیست

ناسیونالیسم افغانى بود. در کنار خصوصیات بارز 

دیگر یک خصوصیت مهم آن این بود که مانند 

خود بورژوازی افغانى هیچ وقت بطور جدى 

 تجددخواه نبود. 

بعنوان مثال براى این چپ خواست جدایى دین 

از دولت و مبارزه علیه خرافه و باورهاى مذهبى 

هیچگاهی مطرح نبوده و کنار آمدن و  و اسالمى

الس زدن با مذهب و مشروع دانستن آن تحت 

ها و  عنوان احترام به فرهنگ و عقاید توده

گى این نیروها را معنویت مسلط، یک ویژه

 داد.تشکیل می

همانطور که شاهد بودیم چه حزب  

دموکراتیک خلق و چه اپوزیسیون چپ آن 

که در اشکال  "یدجاوشعله"یعنی بازمانده های 

سازمانی متعدد ولی با خواستگاه و تعلق تاریخی 

یکسانی در گذشته، دست به فعالیت زدند در 

 این زمینه نتنها که کار مؤثری و قابل تأملی انجام

 9ادامه در صفحه 



 

 

       

ندادند بلکه بدتر از آن خود در استحکام و  

تقویت نیروهای اسالمی و هژمونی 

جامعه کمک ئولوژیک آن در سطح دای

نمودند. در مورد حزب دموکراتیک خلق 

آنهم در مسند قدرت سیاسی شاهد بودیم که 

هایی در خدمت تحکیم با اعمال سیاست

ارتجاع مذهبی اقدام نمود. رژیم حزب 

در ضمن عقب نشینی از  خلق دموکراتیک

اصالحات نیم بند اولیه اش عمالً تالش نمود 

رهای تا تحت عنوان حرمت گذاشتن به باو

ها وزارت شئون اسالمی را دینی و مذهبی توده

در چارچوب ساختار های سیاسی و اداری 

دیگر ایجاد نماید و التزام خویش به باورهای 

اسالمی و مذهبی مردم را با اعمار مساجد 

بیشتر و صرف هزینه های هنگفت و دادن 

مستمری و حقوق به مأل و مولوی به اثبات 

اهلل مدعی مله نجیببرساند و رهبرانش از ج

شد که پیغمبر اسالم را در خواب دیده است و 

سرانجام نیز به پای ارتجاع اسالمی زانو زدند و 

قدرت را دو دسته به آن واگذار نمودند. 

های بازمانده از شعله جاوید هر کدام سازمان

در عمل نیرو و توان مبارزاتی شان را بخرج 

ان دفاع ش "نوامیس ملی"دادند تا از دین و 

نمایند و همراه با ارتجاع اسالمی خواهان 

برپایی جمهوری اسالمی شدند و این خواست 

شان نیز به عنوان یک سیاسی را در برنامه های 

 امر استراتژیک درج نمودند. 

بناءً آنچه که در پرسش شما تحت عنوان این 

که این نیروها در بیشتر از پنج دهه فعالیت 

دند که مارکسیست سیاسی شان ادعأ می کر

هستند مطرح شده است را فقط می توان در 

سطح یک ادعا از آنها پذیرفت و یا شاید یک 

نیت. ولی این را نیز می دانیم که تاریخ نه بر 

ها نیات بل به نتایج عمل انسانها و جنبش

کند. اگر ارفاق کنیم و بپذیریم که قضاوت می

سم این دو نحله این تعلق خاطر را به مارکسی

داشته است، البته به عنوان یک جنبش، در این 

شکی نیست که در میان فعاالن این دو جریان 

وجود داشتند که دل در  و مبارزی انسانهای شریف

گرو آرمانهای آزادیخواهانۀ سوسیالیستی داشتند، 

که با اینها در شکل حزبی و  "سوسیالیسم"ولی 

یات و سازمانی در افغانستان در این چند دهه از ح

گی شده است کمترین نشانى فعالیت شان نماینده

از کمونیسمى که با مانیفست کمونیست و اندیشه و 

نیستی عمل مارکس و سایر رهبران جنبش کمو

 گى میشود، نداشت. نماینده

ین دو جریان نه در تفکر و آرمان و برنامه، نه در ا

خاستگاه طبقاتى و جایگاه عملى اش در صحنه 

سیاسى جامعه و نه در پیکره تشکیالتى اش، یک 

این سوسیالیستى نبود. جناحی از  -جریان کارگری 

، جنبش مائویستی، اگر هم در شکل و "چپ"

وجهۀ رادیکال در مقاطعی از فعالیتش ظاهر شده 

ت اعتراض ضد استبدادى و ضد امپریالیستى و اس

ناسیونالیسم افغانی را در عرصه سیاسى و اقتصادى 

نقطه عزیمت این چپ کرده است. گی مینماینده

به تعبییری که در پرسش شما مطرح شده به 

بوده و  "خلق افغانستان"اصطالح مارکسیست دایماً 

هیچ زمانی ادعانامۀ طبقۀ کارگر مزدی و سایر 

متکشان علیه نظام حاکم سرمایه دارى نبوده زح

 أدانیم از لحاظ منشاست. همانطور که همه می

فکری و نیز ساختار تشکیالتی و سازمانى این 

به سنت کمونیسم بورژوایی و خلقی تعلق  "چپ"

داشته و هنوز هم بقایای بازمانده و فعال آن این 

 نماید. اگرگی میهمنشأ فکری و جنبشی را نمایند

و رادیکال تر این سوسیالیسم  "پیشروتر"بخش 

خلقی در مقاطعی و در اشکال معین و متمایزی در 

و خاستگاه قرار گرفته است به این  أبرابر این منش

دلیل نبوده و نیست که به نقدى طبقاتى از این 

جریانات، منشأ و مبانی ایدئولوژیکش رسیده باشد، 

شود که این بلکه این نقد از این ناشی شده و می

جریانات اصلی را در مبارزه براى تحقق همان 

اهداف که در فوق بدان پراخته شد را ناپیگیر 

کند. بهمین دلیل هم است کرد و میارزیابى می

از این چپ، مورد حزب که دلمشغولی بقایای 

کمونیسم "که هنوز به روایت دموکراتیک خلق، 

 اطراز سوسیالیسم اعتقاد و تعلق خ "اردوگاهی

دارد را بازسازی و متشکل کردن عناصری از 

گشت به همین جنبش ورشکسته و در نهایت باز

-ب و سازماناگیری احزشکل "آغازین "دوران 

دهد. احزاب و سازمانهایی مادر تشکیل می های

در  "استقالل ملى"که در عین ادعای مبارزه برای 

های امپریالیستی قرار گرفتند و در خدمت پروژه

دولت دمکراتیک "ن داشتن ادعای ایجاد عی

یک رژیم استبدادی و توتالیتر را حاکم  "خلقى

صنعتی ساختن و ترقی و تعالی "ساختند. الف  

را زدند ولی در عمل به مردم  "ن عزیز شانهمی

و  "خلق هاى میهن"فقر و بینوائی فروختند. از 

وحدت و همدلی شان گفتند ولی در عمل 

تباری را پر و بال دادند و ناسیونالیسم قومی و 

عناصر و کادرهای آن سازمانده و تئوری پرداز 

ناسیونالیسم کور قومی از آب درآمد. زیر سقف 

ها و مجالس و مناسک شان از ماتریالیسم و خانه

ولی رو به جامعه در هیئت  داد سخن زدنداتئیسم 

مفتی دین ظاهر شدند و مذهب برای شان افیون 

ها ه اعتقادات قابل احترام تودهتوده ها نبود، بلک

بود. خواست و مطالبه برای برابرى بى قید و شرط 

زن با مرد، نفی ستم جنسیتی یک مطالبۀ لکس و 

 است. بود و زود رس 

با  مبارزه نه برای این نیروها هدف اهم و اساسى 

 "ش فرهنگییور"با خرافه و جهالت بلکه مبارزه 

یانت و پاسداری از صگانه و بیدول امپریالستی و 

در یک  سازد.را می "های ملیفرهنگ و ارزش"

کالم عدم توفیق سوسیالیسم بورژوایی در 

افغانستان اگر از فاکتهای چون جنگ سرد و تقابل 

دو بلوک نظام سرمایه داری در قرن بیستم و 

پذیرفت، بگذریم در این تأثیراتی که از آن می

تحقق اهداف  بود که این جریان حتی در رابطه به

خودش یک جریان پیگیر و اجتماعی متکی به 

گی از نیروهای اجتماعی یی که مدعی نماینده

 آنها بود، نبود. 

 

 



  

       

گی فرد بیکار در برابر بیکاری مایۀ سر افکنده

خانواده، رفقا و جامعه اش است؛ بیکاری 

پیمودن راهی است به سوی سرخوردهگی، 

گی که در نهایت معنی شدن زندهپوچی و بی

پیامدش فقر، خود کشی، بزهکاری، اعتیاد، 

گی، سوادی، تصادفات رانندهبیسوادی و کم

گی، طالق، روسپیگری و وادههای خانخشونت

-تن فروشی، انتحار و انفجار و در یک کالم بی

گی انسان ها در  شرایط کیفیت کردن زنده

امروز جامعۀ ما می باشد. این پدیدۀ شوم 

محصول و از تبعات بالفصل نظام سرمایه داری 

است و از همین جهت در پهنای جهان و زیر 

ن این گی مزدی مدرچتر و سیطرۀ نظام برده

ها مرض مزمن و هولناک جمع بزرگی از انسان

را در سراسر جهان می رنجاند و به نیستی 

میکشاند. در کشورهای مختلف نسبت وجود یا 

عدم موجودیت فاکتورهایی چون سیاست دولت 

ها در زمینۀ اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی 

کشور و مبارزۀ کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، 

عنوان عرصۀ مهم و اساسی که بیکار اند به 

مبارزۀ طبقاتی، گراف باال یا پایین بیکاری را در 

 سطح جوامع نشان میدهد.

اینکه کشور سرمایه داری یی در جهان وجود  

داشته باشد و این عنصر بنیادی فلج کنندۀ 

اجتماع یعنی بیکاری در آن رو به رشد نباشد، را 

تان! الاقل من یکی سراغ ندارم؛ و اما در افغانس

در نبود دولت مسؤول، اجتماع و اقتصاد متعارف 

بیکاری گسترده جامعه را به مرحلۀ انفجار 

 اجتماعی رسانیده است. 

در اینجا برعالوه کارگران روز مزد کم سواد و 

مهارت که همه روزه مهارت و کمسوا د و بیبی

از صبح تا شام در سراسر کشور سر چار راه 

کشند و هر شام با را میها)چوک ها( انتظار کار 

شکم گرسنه و دستان خالی خجالت زده از 

نیافتن خریدار برای نیروی کار شان وارد منازل 

شان می شوند، جمع بزرگی از جوانان که 

تحصیالت عالی و نیمه عالی دارند و شانزده و 

گی هجده سال از عمر شان را در بدل گرسنه

های  کشیدن و محرومیت های دیگر اعضای فامیل

سرنوشت اند. شان تحصیل کرده اند بیکار و بی

اکثراً  این قشر جوان تحصیل کرده دور از خانه و 

خانواده در وضعیت خیلی بد مکانی و غذایی در 

 مرکز یعنی کابل و 

 

 
 

شهرهای بزرگ کشور به خاطر کاریابی شب و 

روز می گذرانند. وحشت بار تر این است که این 

از این بخش از اعضای  وضعیت نامیمون تنها

گیرد و تنها متوجه قشر جوان و جامعه قربانی نمی

تحصیل کرده های بیکار و  زنان و مردان آماده به 

کار نیست، بلکه تمام شهروندان این کشور حتی 

هایی که  وظایف دولتی و انجیویی هم دارند آن

از این ناحیه در رنج اند چون این بخش نیز از نبود 

گی نت شغلی رنج می برند و آسودهثبات و ضما

خاطر و امنیت شغلی ندارند؛ چرا که  انجیو ها و 

شرکت ها هرازگاهی نسبت سلیقه های شخصی 

ترین توجه به قرارداد و قانون کار بدون کوچک

دست به اخراج کارگرانِ قرار دادی میزنند و از 

سوی دیگر مقامات دولتی هم به بهانۀ جا بجایی 

س تیم های انتخاباتی گذشته و های نو به اسا

یارگیری های مجدد انتخاباتی شان برای انتخابات 

پارلمانی پیش رو دست به بی سرنوشتی 

 شهروندان زده اند.

اینجا در افغانستان برای اکثریت دانش آموخته ها 

پایان دوره های دانشگاهی و تخصصی دورۀ 

جدیدی است از رنج مجدد، رنج یافتن کار و 

ی و ناامیدی از عدم موفقیت و دست گسرخورده

نیافتن به آنچه که برایش زحمت کشیده است، 

گانش یعنی عدم تحقق رویاهایی که خود و بسته

در سر می پرورانیدند. فشار نیافتن کار و نبود 

هزینه های روزمره با داشتن چندین سند معتبر 

دانشگاهی نیروی است که اینجا انسان های زیادی 

ی انسانی بدور ساخته است. البد گرا از زنده

کسانیکه با چنین وضعیت گرفتار آمده اند و در 

فقر و بی افقی دست و پا می زنند برای همسر و 

اعضای خانواده جز خشونت ارمغانی ندارند؛ این 

اجتماع که از سر و صورت اش جرم، فساد، 

جنایت، سنگسار و اعدام های صحرایی می ریزد 

بر این خانواده ها است نه  برآیند چنین جو حاکم

بد بیاری و نگون بختی شهروندان این سرزمین که 

با آگاهی کاذب عهد عتیق یعنی تقدیر دانستن 

 اش فقط تسلی خاطر می کنند.

و اما پشت سر همۀ این فاکت ها اقتصاد مافیایی 

بگیر و ببر متکی به قاچاق مواد مخدّر در دست 

جنایت علیه مجتمعی از جنگ ساالران  و متهمان 

بشریت و حامیان بین المللی شان است که به نام  

پروسۀ انباشت "از طریق  "حکومت وحدت ملی"

سرمایه همگام با گسترش کمی، از راه تغییر کیفی 

دائم ترکیب خود به نفع افزایش بخش ثابت 

)وسائل تولید( و به زیان بخش متغیر )مزد 

سای بیکاری را بی خبر از رنج طاقت فر "کارگر(

 جامعه  تولید و باز تولید می کند. 

در جریان بیش تر از نه ماه حکومت تجمع جنگ 

 ساالران و حامیان منطقه یی و فرا منطقه یی شان 

11ادامه در صفحه   

 

  استاست  راه بهتر كاریابی مبارزه عليه بيکاریراه بهتر كاریابی مبارزه عليه بيکاری
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همه بیش از پیش با چشم باز دیدیم که در 

به معنای  "وحدت ملی"جامعۀ طبقاتی مفهوم 

نفر در بردن سهم پنجاه، پنجاه برای دو یا چند 

رأس قدرت است بقیه منافع اجتماعی و ملی  و 

آحاد شهروندان به مفت هم برای این یک 

 درصدی ها ارزش ندارد.
 

پس در چنین وضعیتی  فعاالن سوسیالیست 

کارگری و کارگران و دانش آموخته ها که از 

لحاظ قوۀ فکری و فزیکی آمادۀ نقد مناسبات 

ن بیتفاوتی حاکم برجامعه هستند، باید به همۀ ای

های دولت مافیایی و مذهبی نه بگویند و 

شورای بیکاران را در هماهنگی و همکاری 

نزدیک با کارگران شاغل و کارگران خدمات 

اجتماعی یی که در معرض اخراج اند سر و 

سامان بدهند و با پالتفرم  مشخص و واضح به 

نفع همۀ شهروندان با شعار یا کار یا بیمۀ 

ها بریزند و در مرکز و همۀ بیکاری به جاده 

والیات دروازه های تمام نهادهای دولتی مثل 

وزارت کار و امور اجتماعی، کمیسیون 

اصالحات اداری و خدمات ملکی، ریاست 

ارگانهای محلی و نمایندهگی رئیس جمهور 

در امور اصالحات اداری و حکومت داری 

یا کار یا »خوب را  ببندند و تا زمانی  که شرطِ 

ۀ بیکاری برای همۀ کسانیکه آماده به کار بیم

بدون تبعض جنسی، قومی، مذهبی و «  اند

سمتی در جامعه تحقق نه پذیرد از پا  ننشینند و 

به مبارزه ادامه دهند و به همین گونه در امور 

دیگر نیز این حکومت گندیده و فاسد را به 

چالش کشند و به زیر بکشند؛ در غیر آن این 

اعتیاد، خشونت های خانواده فقر، بیکاری، 

گی، روسپیگری و تن فروشی، خود سوزی و 

خود کشی و تبعات دیگر این پدیده بر جامعه 

مثل اعدام های صحرایی، به آتش کشیدن زنان 

در انظار عام و... هرچه بیشتر گسترش خواهد 

 همراهی خواهد کرد. یافت و تا نهایت ما را

 

 

پیش از آنکه به بررسی و برشماری مواصفات و 

گی های روشنفکران بپردازیم الزم به یاد ویژه

آوری میدانم که منظور من از پرداختن به این 

به مشاجرات و  مبحث به هیچ وجه دامن زدن

مباحثات خشک و بی حاصل اکادمیک نبوده 

مراد و مرام اصلی ام را دستیابی به نتائج سیاسی، 

فرهنگی و إجتماعی و اثر گذاری و لو اندک و 

ناچیز برآنانی که در جامعۀ بال زده و به انحطاط 

کشانیده شدۀ افغانستان خویشتن را روشنفکر و 

گر و تحلیلنخبه و فرزانه وکارشناس و آگاه 

امور سیاسی و اجتماعی تعریف و نامگذاری 

گی مینمایند ولی در واقع جز پرداختن به روزمره

های بیهوده، تاریک اندیشی، إشاعۀ جهل 

وخرافات و تحجر فکری و مداحی ونوحه 

سرایی و مدیحه گویی کار دیگری ندارند 

 تشکیل میدهد.

در رابطه به این پرسش که، روشنفکران کیانند؟ 

نخستین و عام ترین پاسخی که میتوان ارائه 

نمود، این است که ، ایشان در گام نخست انسان 

اند، انسان با تمام معنای کلمه، یعنی ایشان 

افرادی اند که در جامعه با انسانهای دیگر به 

گی میکنند، فعالیت گونه یی همانند یکجا زنده

مینمایند، رنج و حظ میبرند، دوستی و دشمنی 

رزند، سود و زیان میبرند و با دهها سوخت می و

وساخت دیگر در گیراند و به هیچ صورت 

نمیتوان آنان را تافته های جدابافته و موجوداتی 

مریخی و معلق در هوا و خنثی و بی خاصیت 

تلقی و در خارج از چار چوب مناسبات و 

مراودات اجتماعی مورد بحث و  بررسی قرار 

 داد.

طه نظر داللتهای زبانی و در قدم دوم و از نق

گانی و با در نظرداشت اصول منطق همه واژه

آنانی را که حالت عادی داشته وتوانایی آنرا 

داشته باشند تا با سائرافراد جامعه به گونه یی 

عادی و هنجارمند روابط و مناسباتی برقرار نمایند 

و حالت شاذ و پریشان و نا متعارف نداشته باشند، 

کر دانست؛ زیرا هیچ انسانی را که میتوان روشنف

بتواند در جهان پیشرفتۀ کنونی با سائرافراد نوع 

خود و سائر موجودات زنده رابطۀ اخالقی و 

اجتماعی برقرار نماید و بتواند از وسائل پیشرفتۀ 

زنده گی مدرن به منفعت خویش استفاده نماید 

منطفاً نمیتوان فاقد فکر و اندیشه و سرانجام 

نامید و در نقطۀ مقابل  "کرتاریک ف"

قرار داد. مگردیده میشود که برخی  "روشنفکر"

ها زنده گی و ظواهر آنرا به گونه یی گذرا و 

سطحی مینگرند و به پرداختن و رفتن به عمق و 

ژرفای آن عالقه و دلچسپی ندارند. و برخی 

دیگر از روال زنده گی عادی پا فراتر نهاده 

را بدانند، درست  میخواهند چند و چون قضایا

 "روشنفکر"همینجاست که معنی اصطالحی 

گر کسانی شود و به کاربرد آن تداعیمطرح می

گردد  که با سواد  و آموزش دیده اند و می

 پردازند.معموال به کارهای ذهنی و دانشمندانه می

کاربرد إصطالح روشنفکر که امروزه اینهمه 

متعددی  متعددالمعانی گشته و مفاهیم گوناگون و

را أداء مینماید؛ بر میگردد به رویداد محکومیت 

آلفرد دریفوس وحمایت امیل زوال از وی که 

منجر به صدور حکم یک سال زندان برای امیل 

زوال و إقدام  سه صد تن از فرهیخته گان فرانسه 

به برون دادن بیانیه یی در پشتیبانی از وی که به 

 است. نام  بیانیۀ روشنفکران شهرت یافته
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اغلب کسانی که پیرامون روشنفکران و 

جریانات روشنفکری مقاالت و مباحثی از خود 

به جا گذاشته اند، به گفتۀ خانم فروغ اسد پور، 

را همچون مقوله یی دارای ارتباطات درونی آن

با جامعه و نظم موجود مورد بحث قرار نداده 

کتاب  35و  34اند. خانم فروغ در صفحات 

تحت  2014وزین خویش که در ماه ژوئن 

 –روشنفکران و پروژه های هژمونیک » عنوان 

« بانگاهی به آرای هایک و نئولیبرالهای ایرانی 

ی  پراکسس به نشر رسیده از جانب نشرات انترنت

پرسشهایی که همیشه در » است می نویسد : 

ارتباط  با یک مقوله یا یک مفهوم برای من 

 اهمیت دارد از این دست است: 

اریخی آن ؟ سیر تاین مقوله از کجا ناشی میشود

؟ چه رابطه یی با چیست؟ به کجا روان است

شیوۀ تولید سرمایه داری دارد و یا ساده تر 

چه رابطه یی با مرحلۀ تاریخی معین نظام  بگویم

سرمایه داری دارد و در طول تحوالت سرمایه 

داری دچار چه تغییراتی می شود ؟ چه نقشی در 

این سیستم و مناسبات اجتماعی دارد؟ در جوامع 

مختلف چگونه باید بررسی شود؟... در کتابهایی 

که در این رابطه مرور کردم، بررسی زیادی 

این مقوله با ساختارها  "وابط درونیر"پیرامون 

و ساز وکارهای اصلی جامعۀ تاریخی سرمایه 

داری ندیدم ... به هر روی ، در راستای مطالعاتی 

که داشتم به تعریفها و بررسی های متنوع و 

جالبی بر خورد کردم ، اما آنچه نظرم را جلب 

کرد ، کاری بود که انتونیوگرامشی برای ایشان 

گان هندهروشنفکران سازمان د": قائل شده است

به هم " نقش آنان. "هژمونی یک طبقه هستند

 است. "پیوستن زیربنا و روبنا

جمله های گرامشی بسیار :»افزاید خانم فروغ می

مجرد و کلی هستند و برای شفاف شدن درک 

محتوایی آنها نیاز به پژوهشهای نظری و تاریخی 

اشاره شد، است ... دو جملۀ گرامشی که به آنها 

وضعیت کلی روشنفکر در جوامع معاصر را 

تشریح میکنند.... برای من این دو جمله، خط 

راهنمایی شد تا مقولۀ روشنفکر را به طور عمیق 

تری مطالعه کرده و تالش کنم تا آن را به سازو 

 «کارهای جامعۀ موجود پیوند دهم.

با در نظر داشت اینکه روشنفکران با تمام طیفها و 

ه هایشان معموالً به کارهای ذهنی و نحل

آیدیالوژیک میپردازند و این امر مربوط به تقسیم 

کار در جامعه و نظام حاکم برآن میباشد و در 

حال حاضر این جامعه و نظام حاکم برآن را به جز 

کاپیتالیسم )سرمایه داری( چیز دیگری تشکیل 

دهد ، لذا بایستی مقولۀ روشنفکر را نیز در نمی

ند با تقسیم کار اجتماعی در جامعۀ بورژوازی پیو

و نظام سرمایه داری و در چارچوب ساختارهای 

 طبقاتی و وضعیت ذهنی این جامعه بررسی نماییم.

قبل ازهمه باید به خاطر داشت که ما در افغانستان 

کنونی بایک جامعه جنگ زده و ناهنجار و 

رو هستیم و این ناهنجاری و نامتعارف رو به

عارف بودن را در پیکر همه الیه ها ، اقشار و نامت

طبقات این جامعه به روشنی میتوان دید، لذا قشر 

روشنفکر این کشور نیز به هیچ وجه نمیتواند از 

گیها برکنارمانده و با اصطالح درغُندی این ویژه

خیر به سر ببرد، نه تنها این بلکه این قشر حتی در 

ر اجتماعی دیگر کشورهای دیگر نیز بیشتر از اقشا

دهد. زیرا قشر ناهمگون و نامتجانسی را تشکیل می

با در نظر داشت خصلت إجتماعی خورده 

بورژوایی روشنفکران به وضوح دیده میشودکه در 

میان این قشر، محافظه کارترین و رادیکالترین 

افراد یکجا و در پهلوی هم قرار دارند که متأسفانه 

ر جامعۀ دیگری دستۀ در جامعۀ افغانستان نظر به ه

نخست اکثریت قاطع را و دستۀ دوم اقلیت بسیار 

ناچیز را تشکیل میدهند و أکثریت کسانی که 

رهیخته و خود را عالم و دانشمند و نویسنده و ف

غیره پنداشته و خویشتن را روشنفکر هم نخبه و

قلمداد مینمایند و در عین حال فیصدی اندکی از 

هند که متأسفانه افراد جامعه را تشکیل مید

نسبت نبود إحصائیه های دقیق نمیتوان این 

درصد را به گونه یی مشخص تذکر داد؛ 

باسوادهایی بیش نیستند و به هیچ صورتی 

نمیتوان ایشان را نه تنها روشنفکر به معنای 

واقعی و متداول آن دانست بلکه با در 

نظرداشت نوشته ها و استداللها و موضع 

نه، خرافاتی و عقبگرایانۀ گیریهای کوته بینا

شان نمیتوان آنان را حتی عالم و دانشمند هم به 

 حساب آرود. 

ایشان باسوادهایی اند که تنها خواندن و نوشتن 

بلد اند و بس. که ایکاش این را هم بلد نبودند 

و باعث اینهمه سردرگمی و به بیراهه کشاندن 

نسل جوان و توده های ملیونی و در بند افتادۀ 

صاحب "نمی شدند. در این میان بهترین  ورکش

بهترین "و یا به زعم خودشان  "نظران

همانهایی اند که از امتیاز مجهز  "روشنفکران

و باورهای عمیق   بودن با مفکوره ها و عقائد

ملت گرایانه و میهن  "درخشان"وکارنامه های 

پرستانه برخوردار بوده و با چنگ و دندان به 

باتمام احساسات و عواطف آن چسپیده اند و 

خویش از آن به دفاع بر میخیزند و به گمان 

خودشان ژرف بینانه ترین و نغزترین و زیباترین 

و إحساس برانگیزترین آثار إجتماعی، سیاسی، 

إقتصادی، هنری و ادبی خویش را در دفاع از به 

إصطالح منافع ملی و در وصف میهن و 

هرمانان ملی ق "میهنپرستان و وطن و طنداران و 

و أمثالهم إبداع کرده و آنرا  "و پیشوایان مذهبی

ماندگار وجاودانی قلمداد کرده اند و خوشحال 

اند از اینکه اربابان زروزور و تنی چند از 

شیادان و الشخواران جامعه از ایشان ابراز 

رضائیت وخوشنودی نموده و مدیحه سرایی 

های دلقک صفتانۀ آنان را با بذل و عطایی 

اده و بر سرو ناچیز و پیش پا افتاده یی پاسخ د

                کشند. می روی آنان دست نوازش
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در اینجا باید با تأکید خاطر نشان ساخت که 

حساب توده هایی که متأسفانه در فضای ازخود 

بیگانه گی مطلق به سر میبرند ونا آگاهانه و ساده 

ته و باالی آنان اعتماد لبسدالنه به این دلقکها د

 ، کامالً جداست . مینمایند

پس در بهترین حالت و با تجسم و تصور بهترین 

قشر به إصطالح روشنفکران و آگاهان و فرهیخته 

گان جامعه ، تنها میتوان یک چنین قشری را در 

نظر مجسم نمود ، ناگفته پیداست ک برای إثبات 

شینع بنهفته زشتی ها و پلشتی ها و فریبکاریهای 

در متن رویکردها و باورهای ناسیونالیستی و 

مذهبی راه دراز و پر از پیچ وخمی را باید پیمود 

زیرا این باورها و پندارها در طول تاریخ و به 

تدریج در ذهن و دماغ انسانهای ساده اندیش و 

سطحی نگر سرشته و نهادینه شده است و آنان نا 

گی آنرابه مثابۀ نهخودآگاه و در اوج از خود بیگا

ارزشها و افتخارات خویش پذیرفته اند و حاضر 

نیستند یک وجب هم از آن پا فراتر نهاده درمورد 

ریشه های تاریخی و علل و اسباب پیدایش و 

گسترش آن و أهداف شوم و غیر انسانی یی که 

در ورای آن نهفته است فکرنمایند و به گونه یی 

رند. و زشت تر از خردمندانه آنرا به بررسی بگی

دانشمند و "آن اینکه هرگاه این آقایان 

ببینند که شخص دیگری در نقد این  "روشنفکر

باورها حرفی بر زبان میراند، با صدها لعن وطعن و 

ه ترین آن دشنام واژه فحش و ناسزا که آبرومندان

و « خائن ملی»و « وطنفروش»هایی چون 

مرتد »و «  إهانت گر توده ها»و« جاسوس بیگانه»

است، وی را إهانت و تحقیر نموده و « وکافرباهلل

یک لحظه هم مجال نمیدهند تا او حرفش را تمام 

 و مطلبش را تا آخر بیان نماید.

ر حال حاضراکثریت مطلق ، دچنانکه گفته آمد

، دانشمند و تکنوکراتهای افغانستانی ، روشنفکران

و  ، در خدمت نظام پوشالیآگاهانه و یا نا آگاهانه

دست نشانده و دست پروردۀ سرمایه داران و 

المللی به سردمداری ایاالت گران بیناستثمار

متحدۀ امریکا قرار داشته و در تبعیت از ترفندها 

رویکردهای مزورانۀ نئولیبرالیستی وآموزه های 

ارتجاعی و خرافاتی دینی و مذهبی خاضعانه 

تالش می ورزند تا میان کار و سرمایه و فقر و 

غناء و ستمگر و ستمکش آشتی داده صاحبان 

مکنت و جاه را غمخوار محرومان و دمساز بی 

نوایان قلمداد نمایند و اما غم انگیزتر والمناک تر 

و  "گان فرهیختهنخبه"ازآن اینکه برخی ازاین

با بی شرمی و ذلت  "روشن فکران عالی مقام"

های فرتوت و فسیل پذیری تمام در برابر شخصیت

مذهبی قامت خم نموده در محضرعام و با شدۀ 

ذلت تمام دستان آنان را میبوسند و برخی دیگر از 

در قالب دانشمند و  "گان روشن ضمیرنخبه "این 

متخصص علوم ، در تالش اند تا میان دانش و دین 

نیز همسویی و همگونی ابداع نموده و دین را 

 ها و خرافات و افسانه پردازیهایش درباهمۀ دروغ

جایگاه دانشهای تجربی مانند کیمیا، فزیک و 

بیولوجی قرار دهند؛ که این خود نمایانگر ژرفا و 

پهنای فاجعه یی بس عظیم در جامعۀ افغانی و سائر 

جوامع اسالم زده بوده و این آقایان کاری نمی 

کنند جز خوش خدمتی برای صاحبان زور و زَر و 

ی خندیدن به ریش جامعه و به ویژه توده ها

ملیونی مردم  وإهانت به همه دانشمندان وگنجینه 

های دانش بشر و تالش مذبوحانه در جهت به 

بیراهه کشاندن دانش آموزان تازه کار و تأمین 

منافع آزمندانۀ اربابان و چپاولگران سرمایه دار و 

 صاحب رسوخ . 

این گروه از چیز فهم های نخبه را میتوان به دو 

نخست کسانی را در  دسته تقسیم کرد ، دستۀ

هدفمند و عوام فریبانه این  بردارد که آگاهانه و

اعمال را انجام میدهند و عبارتند از دانشمندان و 

ها متخصصین علوم مثبته و تجربی و تکنوکرات

وکارشناسان مسلکی شاغل در رده های باالیی و 

نهادهای  تصمیم گیرندۀ دولت ومؤسسات و

حی، اکادیمیک، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، ص

امنیتی، قضایی، رسانه یی و تبلیغاتی وابسته به 

دولتی که حفاظت از منافع طبقۀ حاکم 

بورژوازی و پاسداری از هژمونی و تسلط  

گسترده و نظام مند طبقۀ یاد شده بر کل جامعه  

را اساسی ترین وظیفۀ خویش میداند. برخی از 

افراد به تأسی از گرایشهای غریزی انسان 

تانه و خیرخواهانۀ شان  به یک سلسله دوس

هایی به نفع طبقات پایینی کارها و فعالیت

جامعه نیزدست می یازند که به هیچ وجه 

کافی و بسنده نبوده و درد اصلی محرومین و 

 بینوایان را مداوا نمی نماید.

و اما دستۀ دوم را آموزش دیده گان و 

دانشمندانی تشکیل میدهند که به گونه یی نا 

گزیر و یا هم نا آگاهانه و به تأسی از 

همزیستی در چنبره وتحت الشعاع سلطه و 

هژمونی نظام حاکم بر جامعه عمال در خدمت 

ارزشها و تطبیق برنامه های متنوع و گوناگون 

دولت قرار داشته و چاره یی جزاین ندارند که 

شرائط موجودرا به مثابۀ واقعیت تحمیل شده 

در اینچا فابل یادآوری  .باالیشان پذیرا گردند

حث و آنجاکه میدانم که در ادامۀ این مبا

غیر ارگانیک و روشنفکران ارگانیک و

آنان را  نظر تعلقات طبقاتی و ارزشهایی مورد

مورد بررسی قرار میدهیم  به تقصیل صحبت 

 خواهیم کرد

و اما اینکه روشنفکر ارگانیک و خدمت گزار 

امعه طبقات و اقشار محروم و فرودست ج

کیست و چه کسی رامیتوان شامل این دسته 

دانست؛ باید با تأکید خاطر نشان نمود که تنها 

کسی را میتوان همچو  روشنفکری دانست که 

از دانش، اندیشه و آگاهی راستین و واقعی 

برخوردار بوده فانوس خرد بر کف داشته و در 

گرایی خرافات میدان کار زار و نبرد علیه عقب

انی فعاالنه در ستیز و پیکار قرار جهل و ناد

 گرا وداشته باشد. لذا هر خرافه پسند و عقب

       گرا و قوم ناسیونالیست و قبیله دین باور و
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پرست را و لو که در عبا و قبای فاخرو پر زرق و 

برق انسان دوستی و عدالت خواهی و إفشاگری 

دانش و دین و  گویی و آشتی دهی میانو راست

صدها نام و نشان و ترفندهای دیگرظاهرگردد، 

روشنگر و دانشمندِ  هرگز نمیتوان روشنفکر و

واقعی و خردگرا خطاب نمود، که متاسفانه 

بسیاری از قلم به دستان، آگاهانه و یا ناآگانه، این 

خطای نابخشودنی را مرتکب شده عمال به علم و 

های آینده دانش و در مجموع به بشریت و نسل

خیانت می ورزند. که این عمل ایشان مستوجب 

 هرگونه نکوهش و تقبیح است.

لذا تنها کسی را میتوان واقعاً روشنفکرمی مردمی 

و هدفمند به حساب آورد که بتواند نقش خویش 

را به مثابۀ روشنفکر ارگانیک وانداموار طبقات 

پایینی و فرودست جامعه اداء و علیه هژمونی و 

بقۀ حاکم سرمایه دار و در راستای ایجاد سلطۀ ط

افقها و زمینه های الزم برای برقراری نخستین پایه 

های حاکمیت و هژمونی فرودستان و محرومان 

کنونی کار و پیکار نماید و به تعبیری دیگر در 

گشی و ستمگری و تاریک فکری و مقابله با بهره

جزم اندیشی و خرافات، در همه جبهات و به 

یی همه جانبه  به ترسیم خطوطی روشن، گونه 

مستقیم و متقاطع بپردازد که خرافات را قطع واز 

باالی آن عبور نموده به سوی افقهای تازه و نوین 

راه گشایی نماید نه خطوطی نا روشن و موازی با 

تاریک اندیشی و مماشاتی ذلت بار با آن و نه 

خطوطی منحنی که با آن به گرد محور خود 

ودرمباحثات اکادیمیک و به إصطالح چرخیده 

! او باید فکرانه مشغول و سرگرم بماند. آریروشن

ناآگاهان را از تاریکی به روشنی هدایت کند نه 

اینکه از یک تاریکی به تاریکی یی دیگر و از 

خرافاتی سطحی و بدوی به خرافاتی عمیق تر و 

گسترده تر و به اصطالح  فلسفی تر و معنوی تر و 

کننده تر، کاری که بسیاری از به راه گم 

اصطالح روشنگران خردگرا و رادیکال ایرانی و 

افغانی آگاهانه و یا ناآگاهانه مشغول آنند و 

فضای خرافه ستیزی را با عرب ستیزی های 

گستاخانۀ خویش مغشوش و سردرگم نموده 

اند، مانند زنده یاد شجاع الدین شفا و 

های  همفکرانش در ایران که قلم فرسایی

های فراوانی به رشتۀ بسیاری کرده و کتاب

تحریر در آورده اند و اینجانب یکی از معروف 

تولدی دیگر، ترین آثار او را که همان کتاب )

اره ای نو( میباشد، تحت کهن در هز ایران

نکاتی چند پیرامون کتاب تولدی دیگر( عنوان )

به گونه یی فشرده به نقد کشیده ام که در 

جدید( و برخی سایتهای دیگر به  سایت )عصر

 .نشر سپرده شده است

سوی مرز با ایران عین همان درفش و اما در این 

را آقای سلیمان راوش و برخی دیگر از 

همفکرانش  بر افراشته واز ورای منبر آتشکدۀ 

نوبهار بلخ به شیوه یی عرب ستیزانه و راسیست 

مئابانه و ظاهراً تحت نام روشنگری و 

نسلهای امروز و فردای کشور را  ی، خردگرای

به یک برگشت قهقرایی چند هزارساله فرامی 

ها و خوانند. چنانکه آقای راوش تا اکنون کتاب

مقاالت متعددی در این راستا به رشتۀ تحریردر 

رده است که مهمترین آن کتابهای آو

د سال سیطرۀ عرب باالی هزاروچهارص)

دوبارۀ خراسان لد تو -( و ) نام و ننگ افغانستان

( میباشد و من وعده میسپارم کهن درهزارۀ نو

که در آیندۀ نزدیک این دو اثر را به نقد و 

بررسی خواهم گرفت. باید یاد آور شد که این 

گروه از قلم به دستان بد ترین اثر را در ذهن و 

دماغ نسل جدید به جا میگذارند زیرا نسل 

خرافه ستیز جوان اینان را به مثابۀ چراغ رهنما و 

و رادیکال تلقی مینمایند در حالیکه هرگز چنین 

روشن "نبوده ودر بهترین حالت این آقایان 

در لفافه های زیبا ودلکشی چون خرد   "ضمیر

ورزی و حق گویی و خرافه ستیزی، دارند  نا 

 آگاهانه خرافه میپرورند و توهم می آفرینند.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوسياليستهای سوسياليستهای سازمان سازمان 

كارگری برای آزادی، كارگری برای آزادی، 

برابری و سوسياليسم برابری و سوسياليسم 

مبارزه می كند، برای مبارزه می كند، برای 

تقویت صف آزادی خواهی تقویت صف آزادی خواهی 

و برابری طلبی و برای و برابری طلبی و برای 

تحقق آرمان سوسياليسم به تحقق آرمان سوسياليسم به 

  آن بپيوندید!آن بپيوندید!

از سایت های سازمان از سایت های سازمان 

سوسياليستهای كارگری سوسياليستهای كارگری 

افغانستان بازدید نموده و افغانستان بازدید نموده و 

به رفقا و دوستان به رفقا و دوستان آنها را آنها را 

 تان معرفی نمائيد!تان معرفی نمائيد!

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.c

om/workersocialism 

www.asrejadid.org 
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هشت هشت ""در نقد خبرِ روزنامۀ در نقد خبرِ روزنامۀ 

به فرامین امام على به فرامین امام على   ""صبحصبح

    رحمان رئیس جمهور تاجیكستانرحمان رئیس جمهور تاجیكستان

درگزارش ها آمده است که رئیس جمهور 

کشور از چندى به این  رحمان و پارلمان آن

دست به یک سلسله اقدامات الئیک  طرف

گرایی زده اند تا جلو رشد رو به افزایش اسالم

در تاجیکستان را بگیرند. زیرا قرار معلوم از 

الى اکنون شبکه هاى ارتجاع  ٧0همان سالهاى 

طالبان  داعش و ده وعس القاأاسالمی و در ر

تحقق  به نحوى در تالش اند تا براساس

می در آسیاى میانه استراتیژى تروریسم اسال

تاجیکستان را که هم با افغانستان و نیز ایران 

س برنامه داشته أمرز طویل مشترک دارد در ر

  و از آنجا سربازگیرى کنند.

این اقدامات یاد شده شامل موارد زیرین 

  میگرد: 

 18آزاد گذاشتن أطفال و نوجوانان الى سن  -

ساله گى و جلوگیرى از کشاندنِ جبرى آنها 

 توسط خانواده به مساجد ومدارس دینى.

مذهبى چه  جلوگیرى از إشاعۀ بنیادگرایی -

 اسالمى وچه مسیحى.

دختران  ممنوعیت حجاب بر کودکان و -

یونیفورم  مکاتب و برعکس استفاده از

 یکدست براى همۀ شاگردان مکاتب.

برابر   ترویج پوشش سنتى تاجیکى در -

  اسالمى.حجاب  استفاده از لباس عربى و

سپتامبر و نبرد تروریستهاى  11بعد از حوادث 

دارى با تروریسم هدولتى سرمای

تاجیکستان بعد از فرانسه دومین  اسالمى

هایی براى جلوگیرى از کشوریست که گام

نفوذ افراطیت مذهبى بلند میکند که بخش هاى 

ن موافق وگروه هاى سیاسى آمعین جامعه نیز با 

 اند.مسلمان با آن مخالف 

اما در این زمینه براى ما تبصرۀ روزنامۀ هشت 

صبح کابل که یکى از رسانه هاى پُر تیراژ 

افغانستان است جالب است که این اقدامات در 

کى اولین حاکم تره تاجیکستان را با فرمان هاى

حزب دموکراتیک خلق همسان مى بیند و دست 

به نصیحت تاجیکستان میزند. هشت صبح اعتقاد 

که این فرامین الئیک خالف باور هاى دارد 

سانیکه بار  همان مذهبى مردم تاجیکستان است و

کى در افغانستان شد و باعث ظهور دوش تره

افراطیت مذهبى گردید در تاجیکستان نیز چنین 

 خواهد شد.

 
کى و امین هراوالٌ که اقدامات رژیم ت به نظر ما

در  الئیک نبود. مثال فرمان شماره شش آنها که

برگیرندۀ لغو دیون دهاقین بود هیچ بار الئیک 

نداشت. یا فرمان شماره هفت آن حاکمیت در 

مورد زنان اگر تعین مهریه براى زنان در آن 

مشخص شده بود رسماٌ تاکید شده بود که سه صد 

درهم شرعى باشد. یا فرمان شماره هشت که 

سیستم أراضى را اصالح میکرد و سلطۀ زمینداران 

قط مى نمود به صورت خاص محتواى را سا

 الئیک نداشت.

أما اینکه رژیم خلقى آدم ریش دار را به زندان 

مى افگند و یا کسى از ترس آن رژیم مستبد 

مناسک مذهبى خود را انجام داده نمیتوانست، 

برنامه هاى رفرمیستى  ریشه اش در خواست ها و

الئیک آن رژیم نهفته نبوده و أساسا ناشى میشد 

همه  استبداد سیاسى یی که رژیم خلقى براز 

سیاسى راستى و چپى  گروه هاى مذهبى و

تحمیل مى نمود. ما بارها و به کرات اعالم کرده 

آن رژیم میتوانست  سه فرمان را ایم که اگر این

با تشریک مساعى مردم و اشتراک اگاهانه و 

مستقیم تمام اقشار سیاسى و زحمتکش جامعه و با 

مادى و مالى تحقق مى بخشید به  امکاناتتهیۀ 

چنان سرنوشتى که مواجه شد حداقل گرفتار 

آمد و عمالٌ از پشتیبانى مردمى برخوردار نمى

گردید. زیرا مردم افغانستان نیز أساسا خواستار می

تجددخواهانه بودند و حتى در  رفرم هاى مترقى و

زمان کنونى نیز که ارتجاع اسالمی یک پاى 

على را تشکیل میدهد، با تمام رژیم ارتجاعى ف

وجود خود تجدد خواهى و متمدن زیستن یکى 

از مطالبه هاى اصلى مردم است. اما در آنطرف، 

هاى دهۀ هفتاد تاجیکستان به مردم تجارب جنگ

کشور یاد داد که تسلط ارتجاع اسالمی در آن

 : آنجا محال است. به چند دلیل

 
اتحاد سال توسط مسکو و  ٧0این کشور طى  -1

شوروى رهبرى شد و زمینه هاى تاریخى نفوذ و 

 در آنجا سد گردید. عروج مذهب سیاسى

ها این کشور بعد از فروپاشى شوروى نیز به ده -2

سیاسى  مناسبت اقتصادى، اجتماعى، نظامى و

روابط  "روسیه"امروزه نیز با میراث دار شوروى 

16ادامه در صفحه                   ناگسستنى دارد.  

 

""جوانان سوسياليستجوانان سوسياليست""از صفحه فيسبوک از صفحه فيسبوک   ییمطالبمطالب   

 

 



 

  

       

مردم این کشور لذت تسلط ارتجاع اسالمی  -3

در  ٧0هاى دهۀ را هم در زمان جنگ

نیز هنگام مهاجر شدن در  تاجیکستان و

افغانستان در شمال کشور دیده ا ند ولمس 

 کرده اند.

طى جنگ هاى داخلى تاجیکستان که  -4

 ٧شد بیش از ها رهبرى میتوسط اسالمیست

نابع تولیدى آن کشور ملیارد دالر به زیربناها و م

را هرگز کشور آن صدمه وارد شدکه مردم آن

کنند.اما مهمترین عرصۀ تبلیغات فراموش نمی

 "هشت صبح"رسانه هاى بورژوایى منجمله 

این است که همیشه خواست چندتا گروه و 

خواهند جامعه احزاب افراطى اسالمى را که می

خواهى را به قهقراى ضدیت با تمدن وآزادی

ق دهند به جاى خواست عامۀ مردم مى سو

کنند و بدین ترتیب نشانند و اسالم هراسى می

به یک رکن محافظه کار و ارتجاعى  خود شان

 علیه آزادى خواهى مبدل میگردند.

 

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

سفر نواز شریف صدراعظم دوام سفر نواز شریف صدراعظم دوام 

سياست فریبکارانۀ پاكستان در سياست فریبکارانۀ پاكستان در 

  افغانستانافغانستان

خواهى هاى فردى ایکه اشرف غنى با تمامیت 

داشت تالش کرد با کُرنش نشان دادنِ بیشتر 

در سیاست خارجى به دورى از هند، جو 

اعتماد سازى با پاکستان را به فاز جدید مثبت 

به قول خودش، بکشاند و در این عرصه قدم 

هاى نیز برداشت در حالیکه این خواست و 

چرخش نسبت به پاکستان از ضعف یک 

اشى میشد تا از یک نگرش سیاست ناکام ن

عمیق ومدبرانه. زیرا اختالف پاکستان با 

افغانستان از یک سنت سیاسى تاریخى 

برخاسته  "دوست دشمن ما، دشمن ماست"

است و شخص نواز شریف رهبرکنونى پاکستان 

بقول اعتراف خودش یکى از کسانیست که تار 

و مار ساختن قواى مسلح بجا مانده از حاکمیت 

وروى را علنا و اشکارا یکى از ش چپِ پرو

کارنامه هاى افتخار آفرین خود میداند. در 

آنزمان پاکستان، افغانستان را با چنین تضعیفى به 

مناسبات و  صوب نابودى کامل سوق داد و

مظاهر نظام قرون وسطائی را که طالبان نماینده 

آن باشد، مسلط ساخت و به این ترتیب پاکستان 

وهمه کارۀ افغانستان عمال تصمیم گیرنده 

یک چنین نگاهى احزاب عمدۀ  گردید. و با

آنجا مانند حزب مردم ومسلم لیگ در گذشته 

وحاال نیز با استراتیژى ایکه دارند یک افغانستانِ 

مسلمان، گوش بفرمان و به همین مسوول یک 

 جنگ نیابتى با هندوستان میخواهند.

ن هدفى که یکبار آنرا با ایجاد حکومت مجاهدی 

 بدست  طالبان بعداٌ امارت و

 ورد.آ

 

حاال نیز سیاست تبدیل طالبان به داعش و دادنِ 

چراغ سبزِ واهى مذاکرات طالبان، همه اش در 

راستاى همان سیاست فریبکارانه قرار دارد. 

ذهنیت سازى دشمنانه میان مردم پاکستان علیه 

افغانستان بخش اساسى سیاست دستگاه نظامى 

 پاکستان و هردو حزب مردم و مسلم لیگ فضاى 

ى سیاسى میان افغانستان و پاکستان را اعتمادبى

 زیر تأثیر داشته است.

ها به نظر ما تا که در کشور پاکستان سوسیالیست

خواهانِ واقعى بقدرت نرسند و دست وآزادی

گیرى بصورت نظامیان و راستگرایان را از تصمیم

قطع ساقط نسازند، پاشنۀ سیاست هاى فریبکارانۀ 

تان به همین روال نظامیان وارتجاع اسالمى پاکس

 خواهد چرخید.

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

مواد مخدر و اعتياد از مردم قربانی مواد مخدر و اعتياد از مردم قربانی 

  گيردگيردمیمی

نه سه صد نه سه صدهزار  ،نه سى نفر ،نه سه نفر

بلکه سه ملیون افغان معتاد به مواد مخدر تحفۀ 

حاکمیت هاى ارتجاعى کنونى افغانستان براى 

 فر شهروند.از سى ملیون ن جامعه! یعنى ده در صد

پناه بردن به مواد مخدر  گریز انسانها از جامعه و

گى هروحى از یک زند براى تسکین موقت

بار وغیر انسانى در افغانستان به نورم مبدل فالکت

از تروریسم اسالمى طالب گرفته تا  گشته است.

قوماندانان جهادى شبکۀ وسیعى از اداره  سران و

این  در افغانستان گان و مافیاى مواد مخدرهکننده

نظم جدید را نمایندگى میکنند. اینها طیف با نفوذ 

مذهبى یی هستند که با گذشت  سیاسى، قومى و

هرسال چرخ تولید، فروش، توزیع مواد مخدر را 

موفقانه میچرخانند و کسب وکار شان در رونق 

خارج از کنترول  و با دست باز در قدرت و ،است

یایی در افغانستان را اند و بخش کالن اقتصاد ماف

 مان میدهند.زسا

گوید که از این سه شان میهاى خودگزارش

ملیون معتاد یک ملیون تن کودکانِ معتاد به مواد 

-مخدر داریم. چنین است مواظبت و توجه قدرت

ها سیاسى ارتجاعى از جوانان جامعه و بخصوص 

طبقات محروم زحمتکش. این در حالیست که 

ورچشمى هاى همین دولت برعکس فرزندان و ن

1٧ادامه در صفحه   

 



 

  

       

سایر اراکین آنها در  عبداهلل و ارتجاعى غنى و 

خارج از افغانستان در مکاتب ودانشگاه هاى معتبر 

جهانى مشغول تحصیل اند و هرلحظه زندگى شان 

 در ناز ونعمت و مواظبت است.

این محصوالت سیاست هاى ضدبشرى در 

انرژى را که ظرفیت  افغانستان ملیون ها جوانِ با

با بیکارى و  را تولیدى و ایجادگرى دارند متعدد

دهات افغانستان به  بى روزگارى در شهرها و

ظهور  بیکاره تبدیل نموده است. نیروى عاطل و

وعروج پدیدۀ اعتیاد مستقیماٌ به دولت هاى فاسد 

 و مافیایی پیوند ناگسستنى دارد.

وى کار جذب نیر بیکارى و عدم ظرفیت سازى و 

ه تبع آن زندگى در فقر و ناامیدى و نرسیدن بالو ب

گى انسانى از هاى حداقلى یک زندهخواست

یست که بخش هاى وسیعى از جامعه جمله عوامل

راهى ترک را که در باال به آن اشاره شد آنطوری

مرگ تدریجى مى نماید. باید این  جامعه و

 و سیاسى مریض را هرچه بیشتر افشا کرد ساختار

خواهان زادیآبالندۀ تشکل از  طرح هاى جدید و

ومبارزین را علیه آن سازمان داد. راه سومى وجود 

 ندارد.

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

امان از دست این چپ افغانى امان از دست این چپ افغانى 

وشهيد خطاب كردن به جانباختگان وشهيد خطاب كردن به جانباختگان 

  شانشان

 

وَالَ " :سوره آل عمران آمده است  160در آیه 

اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء  اْ فِی سَبِیلِتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُو

عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ، هرگز کسانى را که در راه خدا 

اندکه نزد   اند مرده مپندار بلکه زنده  کشته شده

 ."شوند  پروردگارشان روزى داده می

احادیث شهید به کسى گفته میشود که  در قران و

به این دنیا کشته در راه خدا و بدون تعلق مادى 

میشود و وى به اساس تذکر قران نمرده بلکه زنده 

میباشد. در قران مشخصاٌ سى مرتبه از چنین کشته 

یاد شده است. اما این چپ  "فى صبیل اهلل"هاى 

قدیم افغانى و ایرانى از بس که خواستند 

سوسیالیسمِ خود ساختۀ شان را رنگ اسالمى 

ه هاى شان از دهند درهمۀ موارد براى کشته شد

 همین کلمۀ مذهبى شهید استفاده کرده و میکنند.

در افغانستان شهید داکتر نجیب اهلل، شهید حفیظ 

کى، شهید مینا، شهید کلکانى، اهلل امین، شهید تره

شهید داکتر فیض و رفقاى!! شهیدما، شهیدانِ 

گلگون کفن، تپۀ شهداء، شهید جاودان، رفیقِ 

پرچم، شهیدانِ  شهید، شهیدان خلق، شهیدانِ

وغیره چنین ألقاب مذهبى همیشه نقش  مائویست

کارنامه هاى جانباختگان این طیف چپ است که 

دقیقاٌ در جانب مقابل مجاهدین مسلمان نیز که 

حق شان است نیز از همین ألقاب کار میگیرند 

 چون شهید ربانى شهید مسعود شهید فالنى و

 فالنى.

افغانى استفاده از بنظر ما نزد این طیف چپ هاى 

همان هویت ملى،  چنین القاب مذهبى دقیقا از

مذهبى، خلقى، شرقى، پوپولیستى، دموکرات 

متمایل به چپ آنها معنى پیدا میکند. راه ایکه آنها 

یکبار و به غلط و با هزاران عیب پیمودند وثمرات 

هم مردم افغانستان و هم  و صدماتش را هم خود و

این کشور مشاهده کردند.  سوسیالیستى در ۀاندیش

حال یکى نیست که از میان اینها به اینها توضیح 

نظر آنها  دهد که دیگر بس است. به امید تجدید

  حداقل در همین یک باب!! 

 

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

 

  !!!!دوتا از كشفيات جدیدِ چپ قدیمدوتا از كشفيات جدیدِ چپ قدیم

 

راستى که  'دوتا از کشفیات جدیدِ چپ قدیم!!

راؤول کاسترو در دیدار با پاپ به  .اینها بال هستند

  دو کشف عظیم دست یافت!!

این دیدار چنان تاثیرى "او گفت  -1

براو گذاشته که ممکن است در 

آینده به دینى که درآن متولد شده 

 ."بازگردد

پاپ همین منش  اگر":او گفت  -2

گیرد، من عبادت را از سر را پى

  ."میگیرم ودوباره به کلیسا برمیگردم

نظر ما این دو تا کشفیات چپ هاى به 

گیرى متناقض را نیز در خود دوتا نتیجه قدیم

 نهفته دارد.

ضد "اول: اینکه شاید پاپ نیز به جرگۀ رهبران 

مانند أحمدى  ،یکجا شده باشد "امپریالیست

 ،یلإقزافى وکیم جونگ  نژاد وصدام حسین و

که راؤول میخواهد او با این تاکتیکِ! در جملۀ 

چنین رهبرانى در صف کند و دوم: یا اینکه 

راؤول کاسترو تشخیص داده که مسیحیت را 

میتوان مانند اسالم خمینى بحیث نیروى ضدِ 

چنانیکه قبل ها امپریالیست استخدام کرد. هم

چاووز نیز بر خمینى و احمدى نژاد  و کاسترو

ه بودند و یکدیگر را برادر حساب باز کرد

 میخواندند.

ولى واقعیت ها اما بیان دیگرى دارند وآن 

اینکه أساسا گویا پاپ در نزدیکى کاستروها به 

امپریالیسم امریکا نقش اولى بازى نموده و این 

نقش را آنقدر جذاب و قشنگ و اثرگذار اجرا 

نموده که حتى این برادران را از تفکر 

آورده و بسوى خدا و پیامبرِ  ماتریالیستى بیرون

 مسیحی اش بشارت داده ورهنمون گردانیده.

چپ هاى قدیم! این افتخارات جدید نیز 

تبریک تان باد!! دست و استین باال بزنید تا دیر 

نشده آن قله هاى باقى ماندۀ آشتى إلهیات 

  فتح نمائید. مترقى و سوسیالیسم را،

 

 

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

 



 

  

       

اى دادن اطالعات در مورد چهار امریکا بر

 رهبر داعش جایزه تعين كرد

دارى غرب در هبیش از چهل سال است که سرمای

ها براى ها وچه امریکاییس آنها چه انگلیسىأر

سیاسى ساختن اسالم بحیث متحد استراتیژیک خود 

در جنگ علیه چپ وکمونیسم، سرمایه گذارى 

طالبان، کنند وهردم بالهاى نظیر مجاهدین، می

 داعش، القاعده وغیره را تولید وبه جان ترقى و

تمدن و انسانیت مى اندازند. واقعیت هاى زمان ما 

به إثبات رسانده که این سیاست یکى از پلیدترین 

-هشیوه هاى رسیدن به هدف از جانب نظام سرمای

داریست. این شیوۀ فوق ارتجاعى در رسیدن 

نى موجى از هاى جهانِ کنوبقدرت در میان انسان

نفرت و انزجار برضد ماهیت ادعا هاى 

و سود جویی  "حقوق بشرِ غربى"و  "دموکراسى"

 میان آورده است. را به

اما از جانب دیگرگویا براى مهار ساختن این نفرت 

-هها و تقلیل انزجار مردم از سیاست هاى سرمای

دارى و عروج پله هاى جنایت و انسان کُشى، براى 

ن دوستان و متحدین دیروزه قتل عدۀ از ای

یا اطالع رسانى در  لیدران تروریست اسالمى، یعنى

کند. آنها جایزه هاى ملیونى تعیین می مورد

تمام رهبران طالب به شمول مالعمر از  درحالیکه 

هاى متمادى در کویتۀ پاکستان تشریف دارند سال

وهمۀ شان در به اصطالح لیست سیاه این جنابانِ 

ها درحالیکه این .نیز شامل اندامپریالیست 

-تروریست اند و و هرروز در شهر و ده آدم می

کشند اما بجاى سرکوب و دستگیرى براى شان 

زمینه سازى میشود تا یک پاى و شریک در 

درحالیکه  .سیاست وآینده سیاسى افغانستان باشند

در دنیاى واقعى این دسته به اصطالح رهبران طالب 

مدرسه را  یک مسجد و ۀوأدارحتى توانایی رهبرى 

نیز ندارند. چنین است دو رُخ سیاست ضد انسانى 

 دارى غرب در چاپیدن وتحمیق انسانها.هسرمای

 

تمام طیف  ها وطى ده ها سال سوسیالیست 

هاى چپ و آزادی خواهان در افغانستان، 

افغانستان را که شامل  نیروهاى ارتجاعى در

طیف هاى مجاهدین، طالبان، گروه هاى 

کوچک و شخصیت هاى انفرادى پُرو غرب 

أشکال گوناگون با شبکه هاى سرمایه  هکه ب

دارى در پیوند هاى گوناگونان بودند، پیوسته 

-که این ها عامالن و خدمت،افشا میکردند

گارانِ یک افغانستانِ ویران شده طى سه دهه 

دستگاه استخبارات پاکستان به نحوى  که .اند

هرکدام آنها را هدایت میکند، براى آنها پول و 

امکانات میدهد تا افغانستان را در تمام عرصه 

و در حقیقت مانند کشورِ فاقد  ها منزوى

 .استقالل و ناتوان در دستان خود نگهدارد

ها سنگینى میکرد و گوش هاى خیلى اما 

نون تایید دوستى با باورشان نمى آمد. اما اک

آى اس آى سازمان استخبارات نظامى توسط 

افغانستان حتى همان کرهاى سیاسى را نیز به 

عکس العمل هاى نفرینى واداشت وموجى از 

تنفر و انزجار را در افغانستان علیه دولت 

  غنى وعبداهلل به راه انداخته است.اشرف

ها این همکارى هاى اما نزد ما سوسیالیست

طرف افغانى با آى اس آى به چه  رسمى

  معناست:

ها ارتجاع افغانى با این به نظر ما سوسیالیست -

کارخود دست ارتجاع پاکستانى را رسماٌ فشرد 

با آن داشت پایان  گزاری هایی کهو به گله

داد. طرف افغانى با این اقدام خود خواست تا 

ها آى اس آى را به مثابۀ بعد از این افغان

اسى آرامش مردم افغانستان تعریف دشمن اس

نکنند و به حیث خصم آزادى وشگوفایی در 

 افغانستان نشناسند.

این تایید رسمى دوستى طرف افغانى با آى  -

اس آى تحقق استراتیژى امریکایی، انگلیسى 

تر یک است که در راستاى هدف ارتجاعى

کاسه ساختن منافع مرتجعین افغانستان و 

زیرا هردو  ،ته میشودپاکستان به کار گرف

کشور در فاز جدید سیاسى، طالبان را نیروى 

سیاسى میخوانند و قرار است آنها را شریک 

 افغانستان سازند. ۀحکومت آیند

  دوستى آى اس آى بالخره رسمى شددوستى آى اس آى بالخره رسمى شد

 

 

 



  

       

این تفاهم براى ناسیونالیسم پاکستانى یک  -

ن دستگاه مخوف را آپیروزى بزرگى را رقم زد و 

 که بیش از سى سال در انهدام همسایه از هیچ نوع

عرق ریزى دریغ نورزیده خوشنام و کامیاب و 

 مبتکر معرفى کرد.

همچنان چنین امرى یک برنامه و خواست ناتو   -

وغرب بود و است تا پاکستان به بیشترین منافعش 

دست یابد زیرا داشتن یک پاکستان  در افغانستان

غرب در  نیرومند مانند اسرائیل براى امریکا و

 زشمند و مهم است.ها ارجنوب غرب آسیا خیلى

ها چرا این ودر اخیر اینکه براى ما سوسیالیست -

تفاهم با استخبارات پاکستانى تعجب آور نیست؟ 

زیرا محافل استخبارات پاکستان قبال و طى ده ها 

معادالت سیاسى  پود معامالت وو  سال در تار

آشکار و پنهان طرف افغانستان با توان و امکانات 

چرخ سیاست  داشتند و بر فراوان تأثیر وحضور

هاى ارتجاعى افغانى توسط عمال خود نظارت 

 میکردند و حاال هدف از این تفاهم رسمى آن

ست تا این تاثیرات را علنى تر سازند و شفاف تر ا

 عرض وجود کنند.

در مورد تفاهم نامۀ كابل با آى در مورد تفاهم نامۀ كابل با آى 

  اس آى پاكستاناس آى پاكستان

 

اینکه ماهیت ارتجاع پاکستانى و افغانستانى با هم 

یکى است در آن هیچ شکى نیست. به نظر ما فقط 

شکل این مرتجعین در لباس پوشیدن هاى شان از 

 اًمثال یکى مانند غنى اکثر ،همدیگر متفاوت است

در لباس محلى با پتکى وتسبیح ظاهر میشود و 

طرف پاکستانى با لباس هندى. از لحاظ طبقاتى 

گى هردو حاکمیت منافع بورژوازى را نماینده

نند، به این شرح که هردو وابسته به سرمایه میک

کردهاى داری جهانى اند و سى آى اى روی

هردو دستگاه دولتى را چه در کابل وچه در اسالم 

آباد مشخص میسازد. لذا این تفاهم اخیر نیز در 

خدمت چنین یک استراتیژى امریکایی عمل 

 میکند.

کرد خارجى اشرف غنى در نزدیک شدنِ روی

عربستان وکشورهاى مرتجع خلیج، تأیید بیشتر با 

و پشتیبانى از حملۀ عربستان به یمن، تحکیم 

روابط با پاکستان، تطهیر طالبان از تروریستان به 

اپوزیسون سیاسى و کرنش بیشتر به آنها، جدا 

سازى ماهوى طالبان از داعش و زیر این جدا 

ها داعش را مسؤول کشتارهاى اخیر معرفى سازى

ب را متمایز قرار دادن وغیره همه کردن و طال

گرایش هاى جدید سیاسى ایست که در راستای 

چو تفاهمی به کار گرفته شده برای هم یزمینه چینِ

د ووست که داااست و این دقیقاٌ همان سیاستی 

خان در أواخر رژیمش به نمایش گذاشت و مشى 

گرایانه را در همکارى با همین کامالٌ راست

منطقه در پیش گرفت و  نیروهاى جهانى و

گى و نفوذ شوروى خواست تا خود را از وابسته

 وقت کالٌ رها سازد. 

گرچه معلوم نیست که اگر شوروى ها به کمک 

حزب دموکراتیک خلق به تغییر وضیعت متوسل 

آورد، چه میشد دوام مىو دولت داوود شدند نمی

ولى این اقدام داوود خود گامى بود در راستاى 

کنىِ ساختار سیاسى افغانستان در یک سنت ش

  گان.تعریف روابطش با همسایه

اینکه آنچه مردم افغانستان طى تاریخ تولد 

اند کشور دیده پاکستان از حکومت هاى آن

همیشه سیاست یک دست استخبارات پاکستان در 

داشتن افغانستان و ایجاد ستون مسیر ناتوان نگه

جاع اسالمى سیاسىِ پاکستان محور از ترکیب ارت

وجاسوسانِ دو پهلو در افغانستان بوده که نمونۀ 

بارز آنها جنبش اسالمى طالبان، حزب اسالمى 

حکمتیار و شبکۀ حقانى است که ثمراتش را نیز 

چشیده اند. اما یکى از محصوالت این تفاهم نامه 

غنى در درازمدت با آى اس آى توسط اشرف

افغانستان در روابط  متوجه تغییر صد در صدى

برابر پاکستان است. البته دراین زمینه  به 

توان موارد زیرین را  صورت برجسته می

   برشمرد:

سنتى با هندوستان که دورى از دوستى -1

خواست اول پاکستان است و این مسأله همیشه 

کلید إدامۀ روابط پاکستان با افغانستان تعریف 

 گردیده است.

تیبانى سنتى انصراف قطعى و کامل پش -2

خواه حاکمیت هاى افغانى از مبارزین آزادی

پشتونستان و بلوچستان و مزید برآن به رسمیت 

شناختن خط مرزى دیورند به مثابۀ  ادعا یا 

 مشکل تاریخى دولتهاى افغانى.

بدین ترتیب مهیا ساختن امکانات براى  -3

تحقق نسبى همان استراتیژى پاکستان در 

پاکستان طى این چهار  افغانستان که نظامیان

دهه مداخله در افغانستان آرزوى رسیدن به آنرا 

 داشتند و حق خود نیز مى پندارند.

حال اینکه اشرف غنى هرگز در جایگاه پُر 

صالبت داوود نیست و اصال چیزى متعارفى 

ِیکدست در افغانستان وجود ندارد،  مانند دولت

 اینکه چرخش احتمالى این مناسبات در واقعیتِ

غنى خیاالت اشرف گى سیاسى برنامه ها وزنده

ست که امروزه ارا محقق خواهد ساخت بحثی 

همه را در افغانستان به خود مشغول و نگران 

 ساخته است.

 

 

 

 

 

  زنده باد كمون !زنده باد كمون !



 

 

  

       

ماه مه گرامی داشت روز جهانی  ٢روز شنبه 

کارگر همراه با سخنرانی، بحث آزاد، شعر و 

های موزیک از طرف سازمان سوسیالیست

های کانون سوسیالیست کارگری افغانستان و

 ایران برگزار شد. یکارگر

مراسم با تبریک روز جهانی کارگر و خوش 

آمد و سپس با سرود انترناسیونال آغاز به کار 

کرد. دوتن از رفقا سخنرانی کردند، 

ها با محکوم کردن فاشیسم دولتی سخنرانی

جمهوری اسالمی و سازماندهی تفرقه، بین 

دولتی روز کارگر، طبقۀ کارگر در گردهمائی 

 شروع گردید.
 

گی و اتحاد که ها حول و حوش همبستهبحث

محتوای اصلی روز جهانی کارگر است و 

منافع مشترک طبقۀ کارگر در سطح جهانی، 

دار ها و طبقۀ سرمایه در پایههمچنان که دولت

دیگر متحد و یکپارچه ماندن و حفظ منافع هم

آن  عمل و سازماندهی میکنند، که نتیجۀ

حاکم بودن دمکراسی و دیکتاتوری 

بورژوازی است الزمه اش این است که طبقۀ 

کارگر هم در همه سطوح به طور متحد و 

سازمان یافته عمل کند. تغییر و تحوالت در 

اوضاع جنبش کارگری جهانی و اعتراضات 

کشان در مقابل طرح و میلیونی مردم و زحمت

ی برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماع

ها درجریان است، در رابطه با میزان دولت

پیشروی ها، نواقص و کمبودها و سختی ها 

 بحث گردید.

   

ترشده، فقر، اختالف طبقاتی عظیم تر و عریان

بیکاری و بی خانمانی بی داد میکند. مبارزه 

برای تامین معیشت همگانی، ضروری است، 

اوضاع بحرانی و وضعیت فالکت بار اقتصادی 

کثریت شهروندان شده و راهی جز مبارزه عاید ا

برای کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است. در 

مورد اوضاع سیاسی در ایران و افغانستان، نقش 

مذهب و ناسیونالیسم، وضعیت منطقه، نقش 

های موجود اشاره شد. امپریالیسم و دولت

سازماندهی اجتماعی کارگران میتواند به شکل 

ی با متحدین خود، آلترناتیو سراسری و در همراه

دیگری در مقابل سیستم حاکم که در عمل نشان 

داده است که طبیعت اش استوار بر فردیت و 

مالکیت خصوصی، کسب سود و ارزش اضافه از 

خرید ارزان نیروی کاراست. متشکل شدن و 

متحد شدن کارگران و طبقۀ کارگر الزمۀ تغییر 

 شرایط غیر قابل تحمل کنونی است.
 

جلسه با شرکت فعال حاضرین در بحث آزادنه 

سواالت و مباحث در جمع طرح گردید و مباحث 

ارزنده یی در مورد نقش کارگران سوسیالیست و 

های کارگری برای ها و تشکلپیوند بیشتر جمع

های عملی بیشتر، پیشتیبانی فعال از فعالیت

اعتصابات و اعتراضات، کارگران، معلمان و 

اجتماعی مترقی، و تاکید فراوان بر دیگر نیروهای 

های کار و زیست سازماندهی در محل

زحمتکشان صورت گرفت. با توجه به راهپیمائی 

فاشیستی جمهوری اسالمی در روز کارگر، 

ضروری است که یاری رسانده شود تا کارگران 

و زحمتکشان افغانستانی و دیگر شهروندان 

و متشکل شده و سازماندهی شوند سندیکاها 

کمیته های کارگری الزم است که فعاالنه علیه 

های فاشیستی جمهوری اسالمی مبارزه کنند. طرح

در مراسم چند شعر کارگری و موزیک نیز اجر 

 گردید و برنامه با سرود انترناسیونال به پایان رسید.
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آنچه کامال واضح است اینست که داعش نزد 

شرقى به  أفکار عمومی جوامع غربى و ۀهم

خشن اسالمى  حیث یک تشکل تروریستىِ

تعریف تروریست بودن معروف است. این 

داعش در میان الیه هاى اسالمى بیشتر یک 

این جریان  "نامسلمان بودن"توصیف  تعبیر و

یی به گونه کند و بر همین اساس ورا حمل می

ها وگروه هاى سیاسى اسالمى آگاهانه دولت

برآنها گروه تکفیرى اسم گذاشته اند و تالش 

زیرا  .شده تا آنهارا غیراسالمى وانمود سازند

أعمالى که داعش انجام میدهد مانند سربریدن 

ها، فروش زنان وکنیز نگهداشتن آنها، زنده در 

تش سوزاندن ها وغیره را در عصر کنونى آ

ها شدیدأ ضد بشرى دانسته و در همۀ انسان

اگر آنها را مسلمانان  تعارض مى بینند و بناءاً 

دین  واقعى بدانند در جبهۀ فرار از اسالم و

عى چنان رخنه ایجاد خواهد شد که نتائج واق

    مذهب خواهد بود.  اش بستن در دین و

به همین منظور است که گروه ها، افراد و 

روشنفکران زیادى مشغول اند تا براى نجات 

اسالم و جلوگیرى از خطر رسوایی بیشتر 

اعمال صدر اسالمی یی که داعش آنرا به 

داعش  حیث اصول واقعى اسالم انجام میدهد،

را تنها گروه تروریستى بنامند و رابطه اش با 

در اینکه  امریکا را به جست وجو بگیرند.

داعش با امریکا در ارتباط بود هیچ شک 

نیست ولى سوال میشود که کدام گروهاى 

گرفته تا اسالمى از حزب اسالمى حکمتیار 

وغیره با امریکا ودم و  ربانى و صبغت اهلل

ى آنها رابطه دستگاه هاى استخبارات

 نداشتند وکرور کرور کمک هاى نظامى

لى آنها را دریافت نکرده اند و با ام و

همین حمایت ها و پشتیبانى ها غرب آنها 

  را به نیروى سیاسى بالقوه تبدیل نکرد؟ 

آیا در همین افغانستان طالبان و بالخره امارت 

اسالمى آنها جُزئی از پروژۀ امریکا و غرب 

رخ  2001سپتامبر  11اگر حوادث آیا  نبودند؟

داد طالبان و القاعده براى ده ها سال متمادى نمی

زدند؟ آیا سرنوشت مردم افغانستان را رقم نمی

بعد از جنگ دروغین ناتو به نام تروریسم در 

افغانستان این گروهگ طالب واقعاٌ مورد 

 14سرکوب قرار گرفت؟ آیا برعکس طى این 

و انگلیس در راستاى  سال سیاست ناتو، امریکا

تقویت وسیاسى ساختن بیشتر طالبان آنها را به 

حیث یک واقعیت سیاسى در آیندۀ معامالت 

سیاسى افغانستان مورد حمایت قرار نداد؟ و آیا 

نیست که این گروه در دولت  حاال در برنامۀ آنها

افغانستان مدغم ساخته شود و رسالت  ۀآیند

چین و تقسیم  جنگ نیابتى غرب علیه روسیه و

مجدد جغرافیاى شرق میانه به نیروى خشن تر 

اسالمى دیگرى به نام داعش واگذار ساخته 

  شود؟ که شده !

هاى افغانستان زمانى هراس عمومى انسان دقیقاً

از تروریسم اسالمى طالبى به اوج خود میرسد 

پرچم و  که اکنون با تبدیل شکل این گروه ها

در حقیقت کسب اسم آنها از طالب به داعش 

حمایت سیاسى به طالبان، میدان دار میشود. 

طالبان با روابط گرمى که با متحدین عربى 

چون عربستان، قطر،  ،گلیسنامریکا و ا

بازى  إمارات، بحرین وغیره دارند برگ برندۀ

سیاسى را در آیندۀ سیاسى افغانستان در دست 

گیرند و از جانبى هم برخى از فیگور هاى مى

ه خاطر امتداد استراتیژى پاکستان در آنها ب

افغانستان و علیه هند به داعش تغییر ریل داده 

شوند. تا ضمانتى باشد براى تقویت می

تروریسم اسالمى، چنانکه در باال تذکر رفت، 

علیه آسیاى میانه وحتى جمهورى هاى با 

  أقلیت هاى مسلمان روسیه.

اما آنچه براى جنبش و تفکر سوسیالیستى در 

ضرورى  افغانستان در این مرحلۀ زمانى مهم و

که باید وسیعاٌ از چنین برنامه است  است این

هاى مشترک کشورهاى سرمایه داری غرب و 

و  هارتجاع اسالمی در افغانستان پرده برداشت

طبقۀ کارگر و روشنفکران افغانى را از لجن 

ضد بشرى پیوسته آگاه  یتحقق چنین برنامه ها

قق این پروژه هاى سیاسى اولین . زیرا تحسازد

خواهان، زنان، جوانان یقربانیان خود را از آزاد

و حرکت پیش روندۀ جامعه قبالٌ گرفته، اکنون 

22ادامه در صفحه       

 

اسالم در افغانستاناسالم در افغانستان  داعش، طالبان وداعش، طالبان و   

    ر. بریالى      

 



  

       

مشخصاٌ  گیرد وخواهد گرفت.ودر آینده نیز می

از این  در تحلیل و بررسیباید  را ییهاچیز چى

گرفت که باید در نظر  در نظر گرفت؟مسأله 

داعش و طالب پشت و روى یک سکه اند و 

-هیچ دیوار چینى آنها را از همدیگر جدا نمی

سال قبل استخبارات سرمایه داری  18در  .کند

را به  در افغانستان آن نیروى طالب را ایجاد و

 14،قدرت رساند. بعد از حوادث یازده سپتامبر 

حیث نیروى تروریستى نبرد سال قبل با طالب به

و پس از هانى را آغاز کرد و با کشتن بن الدن ج

این نبرد پایان یافت. بیش از ده سال است آن 

که استخبارات غربى و پاکستان در تالش اند تا 

طالبان را به حیث نیروى سیاسى شامل دولت و 

 یک رکن اساسى آن سازند. 

برایش در قطر سفارت و دفتر رسمى ساخته اند 

پیراهن تنبان هاى جدید  به آنها دستار و لنگى و

تهیه کرده اند و با ادکلون آنها را خوشبو ساخته 

  قوت سیاسى میسازند.از آن یک و عمدا دارند 

غرب به  جانب دیگر نیز همین سرمایه داری از 

مسلمان داعش  کمک استخبارات عرب نیروى

را در سوریه ایجاد وتسلیح نمود وآنرا به جان 

نیرو با استفاده از انسانیت رها ساخت. این 

انارشى در عراق و سوریه به زودترین فرصت 

در حقیقت  به یک تهدید جهانى تبدیل شد و

هاى ارتجاع عرب و نارمآدارد مطابق 

بورژوازى غربى براى برهم زدنِ جغرافیاى 

برچیدنِ  منطقه و پخش سلطۀ واقعى اسالمى و

مهره هاى کهنۀ بورژوازى عمل میکنند. این 

اند از کهنه در افغانستان عبارتمهره هاى 

مجاهدین سابق که اکنون دریشى پوش شده اند 

و طالبان دموکرات!! شده که به نحوى حاضراند 

حامل  باقى عمر خود را در شهرها سپرى کنند و

پیام صلحِ شبکه هاى استخباراتى پاکستان و إیران 

  باشند. 

کشان زحمت و یخواههاى آزادباید انسان -

در نظر  هاى رنگارنگان و تمام چپافغانست

 داشته باشند که طالب و داعش بخش مرتبط و

که انجام میدهند را اعمالی ۀاصیل اسالم اند و هم

کامل با دین دارد. مردم افغانستان در سنخیت 

گذشتۀ تاریخ سیاسى افغانستان با یک نیروى صد 

بلکه  در صدى حاکمیت اسالمى مواجه نبودند

دولت در افغانستان وجود داشت هرآنچه به نام 

هاى معجونى بود از مدرنیسم غرب جمع سنت

شرقى و مذهبى به نام اسالم. اینکه معروف بود 

نصف  ها نصف قران را قبول دارند وکه افغان

 گی ویعنى که از شیوۀ زنده ،دیگرش را نه

-حاکمیت هاى قبلى در افغانستان نتیجه گرفته می

معاصر افغانستان  گاهى در تاریخشد که هیچ

حکومت حقیقى و تمام عیار اسالمى که خود را 

داده  اسالم و احکام اولى آن وفق و پیوند با صدر

با جهاد، طالب و  باشد نداشته ایم. اما اکنون

  داعش سیماى حقیقى اسالم را مشاهده میکنیم.

کوتاه اینکه هرنیروى دیگراندیشى که طالب و 

 یغیراسالمى بیرون داعش را به عنوان پدیده هاى

حساب میکنند خیانت بزرگى را در حق افشاى 

انجام  ستیزى آنماهیت حقیقى دین اسالم و انسان

در  واقعى داعشو  یباید ماهیت اسالم میدهند. 

پیوند با اعمال صدراسالمى اش توضیح داده شود. 

   

بوکوحرام، داعش  افشا و پیوند مجاهد، طالب  -

با دین اسالم إنکار ناپذیر وغیره جریانات سیاسى 

أساسا دین اسالم با همچون یک ماهیت  است و

داعشى و خشن بود که فاتح سرزمین هاى 

گوناگون گردید وخود را الى افغانستان رساند 

له مفهوم خشن تهاجم سیاسى دین را أو این مس

 علیه باور ها دیگر کامال واضح میسازد.

تمام  هک از یاد نبردو داشت باید در نظر   -

گروه هاى خشن اسالمىِ کنونى توسط غرب و 

دهى و به جان بشریت مترقى امریکا سازمان

انداخته شده اند و این نشان میدهد که مسیحیت 

و اسالم هر دو دینِ سیاسى اند و منافع مشترک 

طبقاتى دارند. رهبران هردو ادیان چه در 

ملیاردر هاى  هاآنها وچه خارج از دولت

 که به وسیلۀ ستم و استثمار طبقاتى وبزرگى اند 

أحمق ساختن ملیارد ها انسان با أسلحۀ خرافۀ 

مذهب به این جاه وجالل رسیده اند. اصل 

علیه یکدیگر  مخالفت تاریخى و بنیادى ادیان

را نیز تهدید منافع طبقاتى میان آنها تشکیل داده 

  نه چیز دیگرى.

که  و در اخیرباید با تأکید خاطر نشان ساخت -

ى بنام داعش در افغانستان کاشته یاگر نیرو

 .اتفاقى نیست وجه تصادفى و میشود به هیچ

بلکه این جنبش ارتجاع اسالمی ریشه در 

خشن دین اسالم دارد، ریشه  تعریف واقعى و

در اسالمِ حکومتى از جمله طالبان و ریشه در 

بورژوازى عرب وشبکۀ کشورهاى غربى 

و متحدین آنها دارد و امریکا و انگلیس و شرکا 

هرگونه توهم پراگنى نسبت به آن، که گویا 

است، ساده انگارى محض ی این پدیدۀ جدید

لۀ ارتجاع أو برخورد غیرسیاسى و مسلکى به مس

  اسالمی به شمار می آید. 

 

 

 

 



 

 

  

       

منی کار، تبعیض جنسی، شرایط سخت و بی ای

های نازل برای زنان کارگر، بی حقوقی و حقوق

حقوقی بازنشسته گان و سالمندان، تبعیض ملی و 

نژادی دولتی و کارفرمایان نسبت به کارگران 

مهاجر به ویژه کارگران افغانستانی، تبدیل کردن 

آنها به نیروی کار ارزان و بی حقوق، افزایش هر 

های یشتر کار کودکان بخشی از سیاستچه ب

دولت سرمایه داری اسالمی در ایران است که 

سرمایه داران از کار این کارگران و زحمتکشان 

سودهای کالن و ارزش اضافه کسب می کنند. 

کارگران ایران، کارگران افغانستانی را بخشی از 

طبقۀ کارگر در ایران دانسته و حمله به مهاجرین 

را جدا از حمله به طبقۀ کارگردر ایران  افغانستانی،

 نمی دانند.
 

جمهوری اسالمی سرمایه با ایجاد انواع نیروهای 

نظامی و پلیسی با هر اعتراض و مبارزه یی از 

جانب کارگران مقابله نموده و آن را سرکوب می 

نماید. کارگران و زحمتکشان در بیش از سه دهه 

نموده و از از حیات ننگین این رژیم عقب نشینی ن

هر امکانی برای طرح خواسته ها و مطالبات خود 

مبارزه نموده اند و بدرجه یی موفق شده اند 

سندیکاها و کمیته های مختلف کارگری مستقل 

 را هر چند نه به شکل وسیع اما ایجاد کنند. 

 

اعتراضات و اعتصابات بیشماری را سازمان داده  

رانده و  و گاهی رژیم و کارفرمایان را به عقب

پیروز شده اند و گاهی شکست خورده و با 

حمالت نیروهای مسلح رژیم دستگیر و زندانی 

شده اند. هم اکنون زندانهای رژیم مملو از 

زندانیان سیاسی و کارگران زندانی است،  احکام 

و جریمه های سنگین برای کارگران صادر شده و 

وقیحانه حکم شالق زدن کارگران و اخراج 

معترض توسط کارفرمایان صادر میشود.  کارگران

عالوه بر اعتراضات و اعتصابات وسیع کارگری 

های در دوره های گذشته اعتراضات و تظاهرات

پرستاران و معلمین در سراسر شهرهای ایران 

اتحاد بین کارگران و این قشر از زحمتکشان را در 

مقابله با دشمن طبقاتی محکم تر نموده است.  

زاری مراسم در این روز همیشه در رژیم از برگ

هراس است و وحشیانه اقدام به دستگیری و 

زندانی نمودن فعالین جنبش کارگری روزها قبل 

 از روز جهانی کارگر، نموده است.  

طبقۀ کارگر به خوبی میداند که هیچکدام از 

جناحهای رژیم با هر گرایش و رنگی منافع 

ی طبقۀ مشترکی با آنها ندارند. متحدین واقع

ها و کارگر ایران و افغانستان، کارگران و تشکل

نهادها ی کارگری در دیگر نقاط جهان هستند که 

منافعشان مشترک و هم سو است. طبقۀ کارگر 

نیاز به سازمان یابی مستقل و طبقاتی هر چه بیشتر 

دارد تا بتواند همراه با دیگر متحدین خود مانند 

ماعی و های اجتجنبش زنان و دیگر جنبش

نیروهای مترقی، معلمین، پرستاران و دیگر 

زحمتکشان در مقابل سرمایه قوی تر و یکپارچه 

تر شده  ودر مقابل دشمن طبقاتی خود به مبارزه 

بر خیزند. تشکل یابی هر چه بیشتر طبقۀ کارگر در 

های کار و  زیست گرو سازماندهی در محل

 کارگران است تا بتواند مستقل در صحنۀ سیاسی

جامعه همرا ه با متحدینش قد علم کرده و دست 

 به تغییر پایه یی و بنیادی بزند.

 

یک مبارزۀ فوری و عاجل کارگران در ایران 

مبارزه علیه راسیسم و فاشیسم در صفوف 

های مسکونی و های کار، محلکارگران، در محل

نیز مقابله در سطح جامعه با نژادپرستی دولتی 

البات کارگران از طریق است. اول ماه مه و مط

دهها اطالعیه و بیانیۀ مشترک به روشنی اعالم 

شده است. الزم است طبقۀ کارگر با جمعبندی از 

های گذشته و تجارب اندوخته اول ماه مه سال

خود در این زمینه خود را از امروز آماده 

سازماندهی هرچه بهتر برای اول ماه مه سال آتی 

هر چه بیشتر صفوف نماید. به امید متحد شدن 

کارگران و زحمتکشان و برگزاری اول ماه مه 

 پرباری برای سال آینده.

 

 

  غول سرمایهغول سرمایه

  غول سرمایه با جنایت و جنگغول سرمایه با جنایت و جنگ

  با تقال و حیله و نیرنگبا تقال و حیله و نیرنگ

  بردن جهان در جنگبردن جهان در جنگ  با فروبا فرو

  هزاران خیانت و رهِ ننگهزاران خیانت و رهِ ننگ  بابا

  می فزاید به عمر ننگینشمی فزاید به عمر ننگینش

  برده زیر تمکینشبرده زیر تمکینشکارگر کارگر 

  ندرین گیرو دارِ حفظ و بقاندرین گیرو دارِ حفظ و بقا  وو

  نهد به ادانهد به ادا  رنگ رنگ نقش میرنگ رنگ نقش می

  این نظام نقیض پرورزشتاین نظام نقیض پرورزشت

  گشته رسوا کنون به خط و نوشتگشته رسوا کنون به خط و نوشت

  گه سکوالر و گه شود دیندارگه سکوالر و گه شود دیندار

  یار اسکولرش بَرَد تهِ داریار اسکولرش بَرَد تهِ دار

  گه مجاهد شود و طالبِ دینگه مجاهد شود و طالبِ دین

  ز عقده وکینز عقده وکین  گاه داعش که پُرگاه داعش که پُر

  گاه بشاش و مصلح و عیَّارگاه بشاش و مصلح و عیَّار

    و جبُّارو جبُّار  غضبناک و قُلدُرغضبناک و قُلدُرگه گه 

  و پاپ و مالو پاپ و مال    گاه زاهد نماگاه زاهد نما

  و زشت و بالو زشت و بال    گاه خونین قباگاه خونین قبا

  گاه به داعش دهد سالح و مؤونگاه به داعش دهد سالح و مؤون

  گه به کوبانیان خفته به خونگه به کوبانیان خفته به خون

  این عجب رسم روزگار شدهاین عجب رسم روزگار شده

  گرگ را بین که گله دار شدهگرگ را بین که گله دار شده

  گرگ وحشی ست این نظام پلیدگرگ وحشی ست این نظام پلید

  و کام دریدو کام درید  بایدش بست و پوزبایدش بست و پوز

 

 ر. پیکارجو

29/5/2015 

8/3/1394 

 

 



 

  

       

های توده در کشورهای عربی اعتراضات و جنبش

-ایی که براه افتاد با دامن زدن به جنگ افروزی

های گسترده در منطقه خاورمیانه و پروراندن 

جریانات ارتجاعی اسالمی و قومی از جمله 

در نطفه خفه ها را داعش نه تنها این حرکت

های ضد ها با سیاستنمودند بلکه امپریالیست

کشی وسیعی نیز دامن زده اند. انسانی خود به نسل

می توان جنگ در سوریه و یمن و کشتار صدها 

های کثیف هزار مردم بیگناه که از نتایج سیاست

های ارتجاعی حاکم و یکه تازی سرمایه دولت

 د.جهانی در منطقه می باشد را نام بر

های جنگ طلبانه در منطقه به نمایندگی سیاست

های ریز و آمریکا و اسرائیل در همراهی با دولت

درشت ارتجاعی سرمایه که با کمک مذهب و 

گی را برای شهروندان غیرقابل ناسیونالیسم زنده

تحمل کرده، با بجا گذاشتن هزاران کشته و آواره 

گی  نمودن هزاران نفر بی هدف به امید یک زنده

خوش آبهای مدیترانه کرده است و امن،  دست

هایی هاست که ما شاهد خبرغرق شدن قایقسال

که حاوی پناهنده گان است هستیم. جانیان سرمایه 

ها شهروند را در برای حفظ منافع خود میلیون

منطقۀ خاورمیانه و دیگر کشورهای جنگ زده  با 

ر میان ناامنی مطلق مواجه نموده اند. مهاجرین یا د

راه جان خود را از دست می دهند و یا اگر به 

های های نژادپرستانۀ دولتمقصد برسند با سیاست

 ارتجاعی سرمایه داری روبرو هستند.

 

آنها مجبورند  نیروی کار ارزان خود را به فروش  

برسانند،  یا به شنیع ترین شیوه مورد تبعیض نژادی 

ه اخراج و سرکوب قرار گیرند و بعضاً تهدید ب

گی ناامن ها نفر از یک زندهمیشوند. میلیون

برخوردارند. کسانی که خود تولید کننده گان 

تمامی نعمات جامعه هستند، حتی از یک دستمزد 

 بخور و نمیر هم محرومند.
 

حقوقی و فشار و سختی در مقابل این همه بی

های مردم سکوت اختیار نکرده و در مقابل دولت

های ارتجاعی شان به و سیاست هار سرمایه داری

اشکال مختلف به اعتراض و مبارزه پرداخته اند 

دستاوردهای با ارزشی هم در این رابطه به دست 

آمده است. مبارزات مردان و زنان کوبانی در 

مقابل یکی از وحشی ترین دسته های اسالمی 

دست ساخته امپریالیسم تحت نام داعش یکی از 

 اخیر است. های بارز دورۀ پیروزی

گی مردم و ایجاد مبارزاتی که با اتحاد و همبسته

شوراهای مردمی و عملی کردن دمکراسی مستقیم 

و جمعی، سازمانها و احزاب موجود در محل را 

با خود همراه نمودند ومتحدانه به مبارزه با 

نیروهای داعش پرداختند که منجر به پیروزی 

سالمی و کوبانی شد. بعالوه درمقابل وحشیگری ا

قوانین سرکوبگرانۀ مذهبی علیه زنان، موفق به 

تصویب قوانین و حقوق برابر برای زنان و 

برخورداری از حقوق برابر اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی و فرهنگی و تدوین آن شدند. این قوانین 

مترقی در منطقه تنها مختص به کوبانی نبوده بلکه 

ری زنانی که به عنوان قوانینی به آزاده گی و براب

ها و نیروهای اسالمی در زیر تبعیض و ستم دولت

 هستند کمک نموده و قابل اجرا می باشد.
 

کارگران از نظر متشکل شدن و دارا بودن 

تشکالت خود در سطح جهانی در شرایط متفاوتی 

ها و قرار دارند ، در برخی از کشورها سازمان

های کارگری و اتحادیه ها و سندیکاهای تشکل

کارگری کماکان امکان مبارزۀ متشکل در مقابل 

حمالت دولتها و سرمایه داران را دارند، اما 

متاسفانه کم تاثیراند و بخشا از اعضاء و پایه های 

اتحادیه دور شده اند و کارگران نقش و 

دخالتگری مستقیمی ندارند. افراد در راس این 

ها بیشتر در پی آنند که سیاست طبقات تشکل

های کارگری ا  در اتحادیه ها و تشکلحاکم ر

 های کارگری را. پیش ببرند تا سیاست

 

اما در بخشی از جهان کارگران و زحمتکشان 

حتی از حق متشکل شدن هم محروم هستند. در 

برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در 

بعضی از کشورها کارگران حق برگزاری 

اری علنی این روز را ندارند در صورت برگز

این روز با حمالت پلیس و نیروهای نظامی و 

سرکوبگر روبرو میشوند. و حتی تعداد 

بیشماری از فعالین کارگری را روزها قبل از 

اول مه دستگیر کرده تا مانع برگزاری اول مه 

 غیردولتی و مستقل کارگران بشوند.

 

کارگران و زحمتکشان در ایران و افغانستان 

نیز مانند دیگر هم طبقه های خود با رژیمهای 

سرمایه داری که با ابزار مذهب شرایط غیر 

قابل تحملی را برای اکثریت شهروندان این 

جوامع ایجاد کرده اند، در ادامۀ سیاستهای ضد 

بشری خود به فقر، بیکاری، بی خانمانی، اعتیاد 

 امن زده اند. و فحشاء د

البته روند این سیاستها که اینهمه فقر و فالکت 

ها تودۀ مردم کارگر و و اختناق برای میلیون

زحمتکش آفریده است در اصل فرقی با 

های دیگر کشورهای سرمایه داری در سیاست

سطح جهانی ندارد. همان قوانین و خرافاتی که 

در این کشورها برگزار میشود، در سطح 

م به شیوه های مختلف به اجراء در جهانی ه

می آید و در تمامی کشورها در دستور دول 

 بزرگ و کوچک است.

کارگران در ایران نه تنها از حق تشکل و 

اعتصاب محرومند، بلکه با یک قانون کار 

اسالمی کامال ضد کارگری روبرو هستند. در 

شرایطی که فقر برای اکثریت جامعه بیداد 

زل را با کمک تشکلهای میکند، حقوقهای نا

کارگری دست ساخته دولت و در همراهی با 

کارفرمایان را به تصویب میرسانند. بیکاری 

میلیونی بدون هیج تامین اجتماعی و یا بیمه 

 بیکاری رو به افزایش است.

خصوصی سازیها، بستن مراکز تولیدی،  

 نبود امنیت شغلی و نبود  ،اخراج کارگران

 23ادامه در صفحه 

 



  

       

و سیاسی چیز دیگری به همراه ندارد. این سیستم 

گوی امنیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جواب

شهروندان نیست. این سیستم برکسب سود و 

ارزش اضافه بنا شده و بحران اقتصادی جز 

الینفک این نظام است. بحران سرمایه داری 

ادامه دارد و اثرات مخرب آن  هنوز 2008ازسال 

در سطح جهان با تورم و گرانی و بیکاری وسیع 

ها نشان از آن دارد همراه بوده و روند این بحران

های که ادامه داشته و قابل حل نخواهد بود. وام

هنگفت دولتی و خصوصی، ورشکسته گی عظیم 

مالی و فروپاشی نظام پولی، ورشکست شدن 

نعتی و تولیدی از نتایج موسسات و بنگاه های ص

گیر این بحران سرمایه داری بوده که گریبان

اکثریت شهروندان جهان شده و آنها را به سوی  

ها سوق داده ریاضت اقتصادی از سوی دولت

است. و مانند همیشه بار این بحران را  باید 

کارگران و تودۀ عظیم زحمتکشان بر دوش 

ری را در ها ریاضت اقتصادی بیشتبکشند. دولت

دستور گذاشته و با استفاده از اموال عمومی به 

ها و موسسات مالی ورشکستۀ دولتی و یاری بانک

غیر دولتی پرداخته اند. کشورهای بیشماری در 

ورطۀ ورشکسته گی قرار گرفته اند که نتیجۀ آن، 

هایی همراه با بهره های سنگین و بدهی های وام

-از سیاستکالن می باشد، این معضالت ناشی 

های نئولیبرالیسم است و ریاضت اقتصادی که 

های بین المللی سرمایه داران دیکته شده از ارگان

 است، به عنوان مقابله با بحران تحمیل میشود.

سیاست سرمایۀ مالی در دهۀ گذشته با پیشی 

گرفتن از بخش سرمایۀ صنعتی، برای بخشی از 

سرمایه داران حامل سودهای نجومی در مدت 

های سر زمان کوتاهی بوده است. در مقابل بدهی

سام آور با بهره های سنگین برای توده های مردم 

به بار آورده، که آنها را به سوی بی خانمانی، فقر 

و بیکاری بیشتر، و ورشکسته گی سوق داده 

 است.

در عدم حضور طبقۀ کارگر متشکل و فقدان یک 

نظام آلترناتیو اقتصادی و سیاسی بالفعل این 

گندیدۀ سرمایه داری توانسته در قدرت بماند. اما 

های اقتصادی و از نظر ایدئولوژیکی و سیاست

های اجتماعی کامال در بن بست است. دولت

داری و صاحبان سرمایه راه برون رفت سرمایه

خود را از بی ثباتی و ادامۀ سیاستهای ضد بشری  

ت و به استثمار بیشتر کارگران و تنزل سطح معیش

دستمزدها و حذف خدمات رفاهی آنها گره زده 

ها و اند.  با دامن زدن به طرح خصوصی سازی

استفاده از نیروی کار ارزان کارگران و تقویت 

دستگاه پلیسی و سرکوب در پی متفرق ترکردن 

ها و هر چه بیشتر کارگران و از میان بردن سازمان

های کارگری و تمامی امکانات اجتماعی تشکل

 ستند.ه

هایی در سطح جهانی به اجرای چنین سیاست

اشکال مختلف با تقویت نیروهای ارتجاعی 

مذهبی، ناسیونالیستی، فاشیستی و نژاد پرستانه بروز 

نموده است. سرمایه داری در پیشبرد اهداف خود، 

جریانات ارتجاعی مذکور را حمایت و تقویت 

می نماید. سرمایه داری جهانی به طور 

ک به سازماندهی هر چه بیشتر جریانات سیستماتی

فوق ارتجاعی برای مقابله با هر اعتراض مردمی و 

ایجاد فضای رعب و وحشت پرداخته و می 

خواهد با استفاده از آنها سیاستهای استثمارگرانۀ 

خود را به نحوه احسن به اجراء بگذارند و مناطق 

 هر چه بیشتری را به زیر نفوذ خود در آورند.
 

ها با استفاده از نهادها و راستا امپریالیست در این

های بین المللی دست ساختۀ خود تالش سازمان

های اقتصادی خود را پیش برده نموده اند سیاست

و به اعمال تروریستی برای از میان بردن مخالفین 

خود دست بزنند. برای پیشبرد اهداف 

استثمارگرانۀ خود بیشترین مخارج نظامی را تقبل 

های مرتجع و نیروهای ده و با حمایت از دولتنمو

ارتجاعی میکوشند که منافع اقتصادی و سیاسی 

خود را در این راستا تضمین کنند. ماحصل 

های سرمایه داران و دول امپریالیستی برای رقابت

کسب منافع اقتصادی هر چه بیشتر جز جنگ و 

ها نفر از توده های خانه خرابی برای میلیون

 دیگری به همراه نداشته است. مردم چیز

در مقابل شرایط موجود شاهد موج عظیمی از 

اعتراضات و اعتصابات عمومی در اکثر 

کشورهای دنیا هستیم. در چند سال گذشته در 

حقوقی های سرکوب گرانه و بیمقابل سیاست

برای اکثریت شهروندان، در مقابل موج عظیم 

های اقتصادی، حذف بیکاری و ریاضت

ت اجتماعی، ناامنیتی اقتصادی و خدما

-تر و سازماناجتماعی موج اعتراضا ت وسیع

یافته تری شکل گرفته و شاهد تغییر و تعویض 

ها بی ها بوده و هستیم، این کشمکشدولت

ها را بهمراه داشته و ثباتی بخشی از دولت

 دارد.

اعتراضات توده ای مردم از پائین، حاکمان در 

کشیده، و به خوبی میتوان قدرت را به چالش 

دید که مردم وعده های پوچ را به راحتی 

نپذیرفته و به اشکال مختلف اعتراض میکنند،  

بطور مشخص اعتراضات کارگران و 

زحمتکشان یونان باعث شد که احزاب 

مختلف چپ، سکت سازمانی و گروهی را 

کنار بگذارند و با مبارزات توده ایی همراه 

گزین گرا و جایچپشوند و نتیجتا حزب 

دولت دست راستی شد. این تغییر دولت برای 

دالیل مختلفی های اروپایی بهدیگر دولت

های خوشایند نبوده زیرا نشانگر راه حل

ها و احزاب سنتی در قدرت دیگری از دولت

می باشد. دولت آلمان با پافشاری، بدهی های 

کالن خود ساخته را علیه تصمیم مردم علم 

ت. مردم اسپانیا نیز متحد و متشکل به کرده اس

های بیکار سازی و حذف مقابله با سیاست

حداقل رفاه اجتماعی موجود به میدان آمده و 

آلترناتیو دیگری را در مقابل دولت حاکم به 

میدان کشیده اند. در سرتا سر اروپا  روزی 

نیست که خبر اعتصاب و اعتراض و مخالفت 

های درقدرت، تهای احزاب و دولبا سیاست

 24ادامه در صفحه                       شنیده نشود.

 



 

های گرم و درودهای فراوان به همه با سالم

رفقای حاضر در جلسه و با تبریک روز 

جهانی کارگر به همه کارگران. این موفقیتی 

برای کانون سوسیالیست های کارگری و 

های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست

خواهد بود که به مناسبت این روز مهم برنامه 

 ا تدارک ببینند.مشترکی ر

رسیدن به یک افغانستان و ایران آزاد به دور  

از تبعیض، ستم و استثمار، فقر، گرسنه گی و 

بی خانمانی مستلزم مبارزۀ متشکل و متحد 

است، تنها طبقۀ کارگر و توده های 

زحمتکش متشکل و متحد میتوانند در مقابل 

گی کنند، و به خواسته زور و سرکوب ایستاده

البات خود دست یابند. اهداف ما از ها و مط

نظر مبارزۀ طبقاتی در پیوند با جنبش 

کارگری ایران و افغانستان مشترک است، در 

مقابل سیاستهای امپریالیستی و نیروهای 

ناسیونالیستی، قومی و مذهبی که مبنای 

های در حرکتشان یاری رساندن به دولت

قدرت و سیستم گندیده سرمایه داری است، 

باید ایستاد. برعلیه نظام سرمایه داری  قویا

مبارزه کرده و برعلیه تمام جریاناتی که به نام 

کارگران و زحمتکشان و اما منافعی جدا از 

منافع طبقۀ کارگر دارند و اهداف دسته و 

گی می کنند باید های دیگری را نمایندهگروه

مرزبندی وافشاگری کرد.  سوسیالیسم برای ما نه 

یا صرفا یک ایده بلکه یک درک یک مذهب و 

واقعی از مناسبات، مالکیت اجتماعی و برابری 

است، که بر طبق این مناسبات شهروندان حق 

گی برخوردار شده و نیز دارند ازتمام نعمات زنده

شان درایجاد نیازهای جامعه سهم به اندازه توان

 داشته باشند.

سوسیالیسم یعنی، داشتن مسکن، بهداشت، 

مند شدن از امرار معاش، بهرهآموزش، 

برخورداری از مرخصی، بیمه و تامین اجتماعی 

برای تمامی شهروندان بطور مساوی. اموال و منابع، 

ابزار تولید، علم، دانش و پژوهش باید در مالکیت 

همگان قرار بگیرد. همه در امور جامعه، تدوین 

گیری واجرای آن سهیم خواهند قانون و تصمیم

موظف است یک  زنده گی امن و  بود وجامعه

مرفه را برای آحاد مردم تامین نماید. هرکس به 

اندارۀ نیازش و هرکس به انداره توانش در یک 

 جامعۀ انسانی برخوردار و سهیم هست.  
 

گی کارگران روز اول مه روز اتحاد و همبسته

است، روز جهانی کارگران در مقابل استثمار، 

ناسیونالیستی، مذهبی و خاک  ستم، تبعیض ملی، 

و میهن است. دولت فاشیستی جمهوری اسالمی 

سرمایه، در راه پیمائی دولتی خانۀ کارگر، در روز 

کارگر با شعارهای فاشیستی و ارتجاعی علیه 
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کارگران افغانی و مهاجرین ظاهر شد، و به 

تصورش  با تفرقه و دشمنی، رقابت و جنگ در 

دامۀ چپاول کارگران و میان کارگران میتواند به ا

زحمتکشان و تصاحب بیشتر اموال عمومی 

بپردازدو سود نجومی سرمایه و کارفرمایان را  

تضمین کند. طبقۀ کارگردرایران اجازه نمیدهد 

های شوم ضد های اسالمی به طرحکه فاشیست

 کارگری و ضد انسانی خود دست یابند.   

نگاهی سریع به اوضاع اقتصادی و سیاسی 

ن، به وضوح ناکارآیی سیستم حاکم را جها

نشان میدهد. سرمایه داری جهانی برای حل 

های اقتصادی و سیاسی خود بیکاری، فقر بحران

و فالکت به طبقات فرودست اعمال کرده، و 

برای دستیابی به منابع و ذخائر بیشتر و تقسیم 

های خانمان سوز در دوبارۀ جهان به جنگ

ه است.  و از طرف منطقه خاورمیانه دامن زد

دیگر ایجاد و تقویت نیروهای ارتجاعی و 

متوحش پان اسالمیست برای مقابله با هر 

های توده یی را هدایت حرکت انقالبی و جنبش

 میکند.   

آخرین بحران جهانی سرمایه داری و 

نئولیبرالیسم بار دیگر به جهانیان نشان داد که 

-زندهنظام سرمایه داری آلترناتیویی برای یک 

 گی انسانی نیست و جز ناامنی اقتصادی 
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