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سازمان پاسخ به 

 کارگران افغانستان ..

 

مارکس و  ت و پنج سال پیش از امروزصد و شصیک

انگلس این آموزگاران خردمند پرولتاریای جهان با در 

نظرداشت عروج و اعتالی جنبش کمونیستی درقارۀ 

در نخستین سند برنامه یی جاویدان مارکسیسم اروپا، 

مانیفست حزب کمونیست( با تعبیری استعاری وکنایه )

به جوالن  خاطرنشان کردند که شبحی برفراز اروپا آمیز

 پاپ و لرزه براندام قدرتهای اروپای کهنه از آمده است و

پلیس  رادیکالهای فرانسه و تزار گرفته تا مترنیخ وگیزو و

آلمان انداخته و آنان را واداشته است تا برای تاراندن آن 

اتحادی مقدس تشکیل داده و دست به هم دهند . و با 

وقت آنست که »نمودند که جرأت تمام اعالن 

 تمایالت خود را آشکارا اهداف و کمونیستها نظریات ،

برابر جهانیان بیان کنند و در قبال افسانه هایی که  در 

پیرامون شبح کمونیسم بافته میشود ، مانیفست حزب خود 

 « را عرضه دارند.

با تأسف و درد شاهد به جوالن آمدن اشباحی  امروز مگر

 گان آن بلکه هفراز اروپا و باشند آنهم نه تنها بر واقعی و

این کرۀ خاکی  سراسر جهان و بشریت ساکن در فراز بر

دفاع از خواستهای برحق کارگران و  همسویی و نه در و

کوب ضدیت به آن و سر زحمتکشان جهان بلکه در

هستیم که هست و  ا و انقالبات برابری طلبانۀ آنانجنبشه

داده  معرض تباهی قرار در بود جهان را مورد تهدید و

اژدهای هزارسر سرمایه  لید عبارتند ازاین اشباح پ است.

قبای  در عبا و داری با ماهیت زشت وشنیع امپریالیستی و

آراسته با ترفند هایی چون دمکراسی و حقوق بشر و 

فرزندان دوقولوی آن یعنی مذهب و ناسیونالیسم که 

 

نخبه گان بورژوازی در 

 رقابتهای انتخابات افغانستان

 

 

 نارسایی های ساختاری و هریک به گونه یی از ضعفها و

ه از یکسو از دست رقبای ذاتی خود و نیز از زخمهایی ک

از سویی از دست توده های ملیونی  خویش و همطراز

رنج  سائر ستمکشان خورده اند، درد و طبقۀ کارگر و

 میبرند و به خود می پیچند. 

همانندی  فساد با وجود همسویی و این سه نیروی شر و

های باطنی و ماهوی فراوانی که باهم دارند ، دریک 

بر ویژه گیهای فرعی و تاکتیکی رقابت نامیمون و بنا

با چوب و چماق  خودشان ، چنان به جان هم افتاده و

برسرهمدیگر میکوبند که گویی دشمنان قسم خورده و 

آشتی ناپذیرهم باشند ،  نظام بحران زدۀ سر مایه داری که 

پرده افگندن به روی پوسیده گی  سردمداران آن به منظور

 ز بحران مالی کنونی ،تالفی خسارات ناشی ا ها ی آن و

را امپراطوران یکه تاز قرن بیست و یکم وانمود کرده  خود

بسط و  و به تأسی از میکانیسم ذاتی نظام سرمایه داری در

ش دائرۀ نفوذ خویش بر سراسر تحکیم سلطه وگستر

، از هیچ نوع جنایت و بربریت و درنده خویی و جهان

آنچه را  هر میلیتاریسم و جنگ افروزی روگردان نبوده و

ا وقاحت ب که در آستین خویش نهفته دارند بی شرمانه و

  تمام به نمایش میگذارند.

گرا وکله سنگی و ناسیونالیستهای تنگ اسالمستهای بنیاد

عدم توجه اژدهای هزارگردن سود و  نظر که از بی میلی و

صورتشان  سرمایه که زمانی همچو مادر دلسوز به سر و

س گشته و در سرخورده و مأیودست نوازش میکشید ، 

جویی از خیزشهای خود جوش  تالش اند تا با بهره

وجنبشهای حق خواهانۀ تودهای مردم و با سؤ استفاده از 

 سخن سردبير:
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و باورهای خدا پرستانۀ آنان  "وستانهوطن د"احساسات 

 وقاری دست و پا نمایند، و در برای خود حیثیت و

اسالم  راستای دفاع از اصول و آموزه های زشت و خشن

روز تا روز  مدی که قلدریها وانسان ستیزیهایشناب مح

یا ملت و  نماینده گان خدا و "برمال میشود ، خود را

افع مردم و ارزشهای ملی و مدافعان من دشمنان امپریالیسم

وانمود کرده  و توده های مردم را جبرا به  "و اسالمی

 مقلوب خود را بر هرنمایند و مُ انقیاد ازخود وادار

جنبشها و انقالبات حق خواهانۀ آنان کوبیده و آنرا از 

است که این واقعیتی  و مسیر اصلی اش منحرف سازند.

، در کشورهای تونس، لیبیا نه تنها در افغانستان بلکه

 و سوریه نیز با تأسف شاهد آنیم. مصر، یمن

 ،مبارزات میدانی در این میان جایش درکارزارکه  آنچه

ا وجرأتش سلب و درفشش نمیه صدایش نارس خالی و

نیروهای چپ و به ویژه  مجموع افراشته است در

کمونیستها و سوسیالیستهای کارگریست. در کنار دهها 

 عاملی که باعث این امر شده است، در سطح جهانی

 فروپاشی و اکتبر انقالب تاریخی شکست میتوان

 معرفی در نئولیبرالها پردامنۀ تبلیغات و شرق بلوک

 جماهیر اتحاد در دولتی داری سرمایه شکست نمودن

 واز سو یک از سوسیالیسم شکست مثابۀ به شوروی

 های تضادسنجی و تئوریها ماندن عقیم دیگر سوی

 دمکراتیک بورژوا انقالب کشاندن و رهبری در مائو

 راه به و کارگر طبقۀ منافع تأمین سوی به چین

 در وی جانب از موعود سوسیالیستی انقالب انداختن

 و منطقه سطح در اما و ساخت. برجسته را کشور آن

 الذکر فوق عامل دو بر مزید افغانستان، خصوص به

 دموکراتیک حزب سالۀ چهارده حاکمیت میتوان

 خطاهای و رویها کج جنایتکارانه، کارنامۀ که را خلق

 از یی گونه هیوال و زشت چهرۀ إرائۀ در اش تاریخی

 نیز و است الشمس من أظهر کمونیسم و سوسیالیسم

 هیکل در آن چپ اپوزیسیون منحرفانۀ ضعگیری مو

 رویکردهای با آمیخته بورژائی سوسیالیسم و مائویسم

  آورشد. یاد را باورانه دین و وطنپرستانه پوپولیستی

 اعضای و کادرها اکثریت اینجاست تأسف جای

 و ادعاها به "خلق مکراتیکد حزب" قدیمی

 بلکه اند کرده پشت که نتنها شان گذشتۀ آرمانهای

 سبقت گوی طلبانه برابری آرمانهای نفرین و لعن در

 ربوده نیز شان مرتجع و راست های همپالگی از را

 در که جریان این گان بازمانده از بخشی هستند اند.

 به باور از داد شان محفلی خلوت در و شان ذهن پس

 در هنوز و زنند می انسانی جامعه ایجاد برای مبارزه

 نمایند. می خاطر تعلق ابراز هایی گونه و اشکال

 در نوعی به نیز جریان این حاکمیت چپ اپوزیسیون

 از است هنوز که هنوز و است گرفتار مخمصه همین

 روی کماکان و نشده بیدار خویش زمستانی خواب

 نقد با تا نیستند حاضر و میخکوبند شان قبلی مواضع

 درک و خویش گذشتۀ اشتباهات از گیری درس و

 پرافتخار رایت زیر به جدید، اوضاع و شرائط

 جمع هم دور کارگری سوسیالیسم و مارکسیسم

 اندام بر لرزه خویش مشترک پیکار و کار با و شده

 ستمکش مردم های توده و کارگر طبقۀ دشمنان

  بیندازند. کشور

 رابطه این در کارگری الیستهایسوسی سازمان پیام

 دعوتیست آن و است صریح و روشن کامال

 و نیروها افراد، تمام از آالیش بی و صمیمانه

 که آنهایی طلب، برابری و آزادیخواه تشکالت

 جامعه ایجاد و انسانها برابری و آزادی امر به هنوز

 برای و اند قایل امروزی انسان شایتسۀ و درخور

 راه به جهت تا کنند می پیکار و شتال آن به رسیدن

 و اقناعی ایدئولوژیک و سیاسی گفتمانهای اندازی

 مشترک، زبان به یافتن دست خاطر به سازنده

 آرمان به نیل راه در مشترک فعالیتهای و خواستها

 به کشوری ملیونی های توده و گارگر طبقۀ واالی

 چیز کارگری سوسیالیسم جز که افغانستان، نام

!سوسیالیسم سوی به پیش به نمیتواند. ودهب دیگری
 

 عمده نبود. روسیه از لحاظ جمعیت هرگز طبقۀ

سوسیال  اما لنین از ابتدای شکل گرفتن حزب کارگر 

آثارش روی استقالل  دموکرات روسیه در تمام

کارگر پافشاری کرده و این طبقه را  مبارزاتی طبقۀ

آگاه به منافع طبقاتی خود خوانده است. در هیچ  طبقۀ

اثر لنین این انحراف را نمیتوان یافت که چون در 

اضمحالل مناسبات "برای  "انقالب اجتماعی"روسیه 

پرولتاریا از لحاظ جمعیت ه و نشد "فیودالی سپری

برای  نیست، پس این طبقه را نباید طبقۀ "عمده  طبقۀ

 خود دانست.
  

چنین یک جامعه ای با آنکه  در ... "دلیل پنجم شما: 

یستم جهانی سرمایه داری و مداخلۀ تاثر س بوسیلۀ

امپریالیسم با مظاهر صنایع و مناسبات سرمایه دارانه 

نمیتواند معرف جامعه نوین آشنایی بهم رسانده باشد؛ 

آن جاییکه مناسبات سرمایه  سرمایه داری باشد. از

گسترده در چنین جامعه ای بر مبنای فیودالیته  دارانۀ

استوار است، لذا کاپیتالیسم بروکراتیک در آن نضج 

میگیرد. کاپیتالیسم بروکراتیک از آن جاییکه وابسته 

ه همراه مپرادور را ببه امپریالیسم میباشد، شکل ک

حاکم چنین جوامعی همانا بورژوا  آورده و طبقۀ

کمپرادور بروکرات است. این بورژوازی را با صنعتی 

سازی مملکت و پیروزی بسوی انقالب اجتماعی 

کاری نیست. لذا به مانع در راه انقالب تبدیل میشود. 

و جهت سرکوب مبارزات انقالبی ... با فیودالیسم 

ه بخشی از هیأت حاکمه همدست شده آنها را نیز ب

مبدل گردانیده سر انجام ... فیودال بروکرات 

  "کمپرادور ها از چنین یک مناسباتی مشتق میشوند

 

پاسخ:  در بریده فوق به نحوی اعتراف شده: که به 

نسبت اثر گذاری سرمایه انحصاری جهان، مناسبات 

ی وارد افغانستان شده، اما این گسترده سرمایه دار

ه دارانه ... نمیتواند صنایع و مناسبات سرمایمظاهر "

زیرا در اثر  "ه داری باشدنوین سرمای معرف جامعۀ

آمده است.  "بر مبنای فیودالیته" "امپریالیسم مداخلۀ"

سرمایه  مناسبات گستردۀ"چه؟ آیا این آمدن یعنی 

میتواند یک عبارت معنا دار  "داری بر مبنای فیودالیته

 یچ رو.مارکسیستی باشد؟ به ه

 )ادامه مقاله را در شمارۀ ششم پی می گیریم( 

 پاسخ به سازمان کارگران افغانستان ...   

 

پرولتاریا از لحاظ  پس عمده و غیرعمده بودن طبقۀ

 –جمعیت، هیچ ربطی به دو عبارت فوق ندارند. دوم 

وقتی هسته های سوسیال دموکرات به رهبری لنین در 

ر واحد شان د یه شکل گرفتند، برنامه و اساسنامۀروس

کارگر روسیه دیگر  کنگره پاس شد، از نظر لنین طبقۀ

در آمد. در آن زمان، آیا  "طبقه برای خود"به حالتی 

که در دلیل سوم شما به آن اشاره  "مناسبات فیودالی"

یافته بود؟  "انقالب اجتماعی اضمحالل"شده، در اثر 

عمده را  لتاریای روسیه از لحاظ جمعیت طبقۀآیا پرو

تشکیل میداد؟ به هیچ صورت. در آن زمان از یک 

انب مناسبات فیودالی با خصلت سرواژی و سلطنت ج

مطلقه اش هنوز با قوت تمام وجود داشت از همین رو 

بلشویک ها انقالب بورژوا دموکراتیک را راه 

ای انداختند. از جانب دیگر در آن زمان پرولتاری



 

  

              

 

گر خارجی، "مداخله"اگر از امپریالیزم نه درک یک  

بلکه درک لنینی یعنی حرکت سرمایه انحصاری از 

کشورهای متروپل به کشورهای زیر سلطه به منظور 

کسب سود مافوق سود از نیروی کار ارزان این 

امپریالیزم  کشورها داریم؛ غیر منطقی است که

بر مبنای "را  "مناسبات گسترده سرمایه دارانه"

 "یعنی روی مناسبات ارباب و رعیت  "فیودالیته

سازد. سرمایه انحصاری و سرمایه ماقبلش  "استوار

)سرمایه با رقابت آزاد( برای کسب سود و توسعه، باید 

مناسبات کهن را برهم بزنند موانع را از سر راه بر دارند 

تازه ایجاد نمایند و اهالی وحشی و در انزوا، مناسبات 

از جمله فیوداالن و اشرافیت جبراً باید بورژوا شوند؛ 

در غیر این باید زیر فشار سرمایه له شده بمیرند. دقیقاً 

سرمایه انحصاری با برخی از رو بنای مناسبات کهن 

مانند مذهب و رسوم که در تحمیق پرولتاریا به دردش 

دارد حتی اگر الزم باشد، باز سازی  میخورد سر سازش

و نو سازی میکند. ولی در مناسبات تولیدی خالف 

فیودالیسم نیست و  "همدست"برداشت چپ ما هرگز 

مناسبات  "بر مبنای"نه مناسبات سرمایه داری را 

میسازد. زیرا وجود دو مناسبات  "فیودالیته استوار"

 است.تولیدی متضاد در یک شیوه تولید، چیزی بی معن

مناسبات سرمایه دارانه "اگر منظور دوستان ما از آمدن 

و همدست شدنش با  "گسترده ... بر مبنای فیودالیته

فیودالیسم، مماشات امریکا و ناتو نسبت به امیران 

جهادی، چوچه امیران و افرادی از این ردیف باشد، 

مشکل چپ ما در شناخت از جامعه افغانستان مصیبت 

که تصور میشود. زیرا، اگر هر  بارتر از آن است

مارکسیستی این قشر را بر مبنای زندگی واقعی اش 

)مالکیت بر وسایل تولید و سازماندهی پروسه تولید(  

مورد بررسی قرار دهد، نه بر مبنای ظاهرش )ریش، 

پکول، پتو، واسکت و اداء مناسک مذهبی(، نقش پای 

ها، این قشر را، در سرمایه گذاری بانک ها، شهرک 

پوهنتون ها، مکاتب، تلویزیون ها، رادیوها، شرکت 

های ساختمانی، سیاحتی، تجارتی، فابریک، عضویت 

در پارلمان و سهیم در قدرت سیاسی دولت میتوان 

یافت، نه در عقب مناسبات ارباب و رعیت، کاروان 

اشتر و قاطر، نه درعقب رمه، کنار تیرک غژدی و نه 

کنج مساجد؛ اینان در حال تالوت کتب مذهبی در 

دیگر موعظه نمی کنند که دیدن روی زن نا محرم 

عذاب دوزخ در پی دارد، در رادیو و تلویزیون شیطان 

خانه کرده و ریشت یک قبضه شرعی نیست. حال 

مشکل اینان با زنان که یک مسئله حساس در نظام 

میباشد؛ این نیست که حجاب و محرم  "فیودالیته "

نان حال با لیبرال ترین زنان زیر شرعی نداری، بلکه ای

یک سقف )پارلمان، ادارات حکومت، قضاء و جرگه 

ها( در کنار هم نشسته روی تعیین نوع دولت، 

دموکراسی، قانون، انتخابات، بودجه، امنیت، سیاست 

خارجی و داخلی دولت بحث و جدل دارند؛ نه روی 

مظاهر مناسبات فیودالی. شاید دوستانی استدالل کنند: 

این چیزها که در فوق به آن اشاره شد، همه صادرات 

جامعه نوین سرمایه "امپریالیسم است نه بر خاسته از 

محبوب خود ما. آری، مشکل چپ ما در همین  "داری

جاست؛ اما از دید ما این یک ساده اندیشی محض و 

این  –رجعت گرایی چپ ما به عقب است: اول 

قه چپ ما یعنی مورد عال "جامعه نوین سرمایه داری"

احیای سرمایه داری با رقابت آزاد و یا همان 

، از سویی ایدآلیسم ناب "بورژوازی ملی و مترقی"

است؛ زیرا زنده شدن این نوع سرمایه داری همان سانی 

که در فوق اشاره شد دیگر یک خیال باطل است. از 

سوی دیگر، اگر جامعه افغانستان را یک پدیده زنده 

جهانی بدانیم، میتوان گفت که: نطفه در متن جامعه 

های سرمایه داخلی هم فاقد ریشه اجتماعی و بناءً فاقد 

رو بنای خرد و ریز خود در جامعه نیست، زیرا از نیمه 

تا کنون ـ هر چند در حاشیه ـ با  91دوم قرن 

فیودالیسم در جنگ بوده؛ ولی برایش ممکن نشد و 

الیسم در سطح نخواهد شد، که مستقل از تابعیت امپری

خود  "مدینه فاضله"کشور تبارز نماید تا چپ ما به 

باید بدانیم که در عصر امپریالیسم نه تنها  -برسد. دوم 

چیزهای رو بنایی چون: دموکراسی، حقوق بشر و ... 

موجودیت  واقعیت امر این است که: نه اعتقاد به

ما چیزی عقالنیست و نه  در جامعۀ "بورژوازی ملی"

رفتن به خیال زنده شدن و زنده کردنش. تیوری بافی 

که ناشی از  "بورژوازی ملی"در رابطه با منجی بودن 

تولید خرده پاست و چپ ما انعکاس این تولید، قادر 

نشده در تمام دور حیات از این گرایش غیر کارگری 

 خود را نجات دهد.

اقتصاد جامعه، ما به بر زیربنای دوستان گرامی، بنا

تفاوت بین طبقات و اقشار بورژوازی که چیزی نیستند 

مایه گذاری شان برای استثمار بجز انعکاس حد سر

کارگر و زحمتکشان، باور داریم. اما تفکیک  طبقۀ

از  "مترقی"و  "ملی"کردن بخشی از بورژوازی را بنام 

کارگر با این بخش  کل سیستم سرمایه و آشتی طبقۀ

ه را، مخالفت با تیوری های مارکس و لنین و سرمای

این  ۀکارگر بوسیل طبقۀ چشم پوشی چپ ما از استثمار

سرمایه میدانیم. واحدهای سرمایه داخلی به استثنای 

واحد واحدهای خرده و فرعی که تثبیت شان منحیث 

سرمایه مشکل است، همه وابستۀ قانون عام سرمایۀ 

امریالیست ها ارگر با ک انحصاری بوده در استثمار طبقۀ

شان شریک بوده هرگز نه ملی  در حد انباشت سرمایۀ

 اند و نه مترقی. 

انقالب اجتماعی به  "دلیل سوم شما: از اینکه افغانستان 

ا سپری ننموده منظور اضمحالل مناسبات فیودالی ... ر

 تولید فیودالی حاکم است.  در جامعه شیوۀ "است

افغانستان نه انقالب  پاسخ: بدون شک، جامعۀ

کشاورزی شبیه انگلستان را جهت اضمحالل مناسبات 

فیودالی در خود دیده نه انقالب ژاکوبنی فرانسه را که 

بورژوازی از آن با تمام عریانی بیرون آید. اما اگر 

منظور دوستان ما انقالب اجتماعی نوع چین برای 

خاص افغانستان باشد، بنا به اوضاع عام جهان و اوضاع 

افغانستان، مطرح کردن الگوی انقالب چین برای این 

( افغانستان در 9کشور، یک چیز زاید است. زیرا: 

( جامعۀ 2آن زمان چین قرار ندارد اوضاع جهانی 

ی ـ اقتصادی مالکانی از نوع افغانستان فاقد سلطه سیاس

چین است به سببی که فیودالیسم در افغانستان  جامعۀ

ه شدت ضربه دیده، اخیر ببخصوص طی نیم قرن 

 شکسته است. پس تضاد اساسی جامعۀ مناسباتش اکثراً

ملت و  "افغانستان نه تضاد بین ارباب و رعیت، نه بین 

داخلی لکه بین کار و کل سیستم سرمایه )ب "امپریالیسم

 و خارجی( است. بر گردیم به اصل بحث.

در عصر امپریالیسم آمدن مناسبات سرمایه داری بجای 

اسبات فیودالی در کشورهای مانند افغانستان، نه از من

پائین )ژاکوبنی( و نه از بطن نظام کهن، بلکه بر مبنای 

نیازمندیهای سرمایه انحصاری در چارچوب قانون عام 

این سرمایه، از باال زورکی صورت میگیرد. دقیقاً، بنا به 

در اثر خود  "هلفردنیک"نقل از  قول لنین با

مالی آزادی  سرمایۀ" "... الترینامپریالیسم با"

یعنی آمدن  "فرمانروایی می خواهد"، بلکه "نمیخواهد

سرمایه انحصاری به کشورهای مانند افغانستان، به جز 

زورگویی و امر و نهی آزادی و دموکراسی با خود 

و استثمار یعنی  نمی آورد. اما از اینکه سود جویی

تولید  شیوۀ خصلت تعیین کنندۀ انواع سرمایه، فقط در

تولید فیودالی،  مایه داری تحقق مییابد نه در شیوۀسر

پس سرمایه مالی در راه تحقق این هدف، هر مانعی را 

از قبیل های مناسبات فیودالی ) "پاتک"له از جم

مخالفت به آزاد ساختن نیروی کار( را با زور از سر راه 

 برمیدارد و یا به نحوی خنثی میسازد.

 به شیوه مارکس و لنین جامعۀنیستی حال، اگر هر کمو

منحیث یک ارگانیزم زنده  افغانستان را با چشم باز

مرتبط با جهان نه با تیوری نیمه فیودالی قبالً تعبیه شده 

در ذهن خود، به تحلیل بگیرد، به سانی که در فوق 

ایش قابل درک است: که از اشاره شد، به سادگی بر

گذاری سرمایه های  با قید اثر 91دوم قرن  وسط نیمۀ

تولید  ماری بخصوص بریتانیا، در بطن شیوۀاستع

فیودالی این کشور، میان نیروهای مولد و مناسبات 

تولیدی با افت و خیز، جدلی در جهت تحول به 

مناسبات بورژوازی، تا سقوط دولت امانی وجود 

داشت؛ که جنبش های مشروطه خواهی از مظاهر 

یند. اما پس از این روبنای این جدل به حساب میآ

مالی،  بر مبنای جهانی شدن حاکمیت سرمایۀدوره، 

افغانستان به میدان رقابت صدور سرمایه امپریالیست ها 

به سر کردگی اتحاد شوروی و امریکا بدل گردید، 

سرمایه گذاری این دو پکت در ساحات زراعت، 

ساختمان، انرژی، نساجی، سمنت، نفت و گاز، پنبه، 

رورش توام با صحت و آموزش و پشکر، ارتش، 

تجاری بود. در اثر این هجوم،  هجوم کاالهای سرمایۀ

از یک دهه قبل از دموکراسی سلطنتی به این سو، 

به  دهات افغانستان به مرور از خود کفایی بیرون آمده

این تحول بسیار مهم، در  شهرها وابسته گردید. به ادامۀ

اثر اصالحات  اثر مالیه تصاعدی جمهوریت داوود، در

سال جنگ علیه روس ها،  22ارضی ترکی، در اثر 

دولت پوشالی و حاکمیت طالبان؛ مالکان بشدت 

صدمه دیده خرد شدند؛ در همین سال ها به اثر 

شکستن سیستم آبیاری، خشک سالی های متواتر و ال 

مادر "مزروع ماندن اراضی، زمین افغانستان این 

اد. ملیون ها دهقان ها ارزش خود را از دست د "ثروت

کم زمین و وابسته به مالک، از وابستگی به زمین و 

فیودال آزاد شد؛ این نیروی عظیم آزاد شده دیگر نه 

از زمین بلکه از راه تفنگ، از راه کار مزدی و یا از راه 

دیگری نان خورد. و این تحول جدی ای بوده که در 

 سال اخیر رخ داده است. 02متن فیودالیسم طی 

سال جنگ، با قید این که تولید و  22ر جریان د

تجارت افغانستان در حاشیه قرار داشتند، لیک از راه 

بازار اسلحه، قاچاق مواد مخدر و حلقه های 

استخباراتی جهان، در جبهه جهادیها بشدت زر 

 9484و  9481اندوزی شد و شبیه به سال های  

در فرانسه یک قشر بورژوازی تازه )اشرافیت پولی( 

تضاد با بورژوازی صنعتی و تاجر سابق شکل گرفت 

که بنا بر مسلح بودنش سوار بر قدرت شد. بر این مبنا 

از دهه قبل از دموکراسی شاه تا سقوط امارت طالبان، 

  در موقعیت افراد مربوط به طبقات و اقشار مختلف

 
 ٤ادامه مطلب در صفحه 

 پيوسته به گذشته: 

سازمان کارگران افغانستان ...پاسخ به   



 

  

                      

 

جامعه در تولید، در مالکیت بر وسایل تولید، مالکیت بر 

اندوزی تغییرات و جابجایی هایی چشم زمین و زر 

گیری صورت گرفت. در این جابجایی ها مناسبات بین 

ارباب و رعیت به شدت صدمه دید، در مقابل مناسبات 

 بین کار و سرمایه توسعه یافت.

( 9919با تجاوز امریکا و ناتو بر افغانستان، حال )سال 

)از اوضاع عینی این را بازگو میکند: نبرد طوالنی ایکه 

تولید  ن شیرعلی( میان شیوۀ تولید فیودالی و شیوۀزما

بورژوازی در افغانستان ادامه داشت، نارضایتی مردم 

ات بخصوص دهقانان، جنبش های روشنفکری، اعتصاب

ها و تجاوز کارگری، جنگ های داخلی، کودتا

در  2229بنایش بودند، پس از  خارجی مظهر رو

ه میشود دیگر تبارز بنا و رو بنای جامعه آنچه دیدزیر

مناسبات سرمایه داری است نه فیودالی. ممکن خواننده 

ای بی درنگ استدالل کند: مگر طالبان مظهر برآمد 

فیودالی نیست؟ نه. بی تردید در صفوف این جریان ته 

مانده ترین اقشار مأیوس جامعه توام با تعصبات و 

جهالت ماورای فیودالی بخاطر رسیدن به پول دنیا و 

اما ، خود را انتحار میکنند. "حور و غلمان آخرت"

این جریان در  رهبری(آنچه مهم است این که: مهار )

مالی جهان )کمپنی های نفتی  دست بخشی از سرمایۀ

خلیج، تجار بزرگ و مدرنترین استخبارات سرمایه( 

قرار دارد نه در دست چند مالی قرون وسطائی افتاده 

ری این جریان گیریم در حجره های مساجد. اگر رهب

رقابت  کا و شرکاء هم نباشد، دقیقاً زادۀدر دست امری

دو جناح متضاد سرمایه است و مذهب وسیله ایست در 

دست یک جناح برای رسیدن به هدف. و باز، اگر برای 

یک لحظه قبول کنیم که این جریان به قدرت برسد، 

 چرا به نوع سرمایه داری عصر امپریالیسم،و بدون چون 

تابع سرمایه مالی جهان خواهد بود نه در چار چوب 

تولید گاو آهن با مناسبات ارباب و رعیت. زیرا 

مناسبات آخری نمیتواند تضمین کننده ادامه حیاتش 

 باشد.

بهر حال، در تحلیل مارکس و لنین این مهم نیست که  

نطفه های سرمایه  ایجاد مناسبات سرمایه داری بوسیلۀ

الیسم صورت گرفته یا در اثر تجاوز بومی در متن فیود

از باال؛ آنچه اساس است، انباشت سرمایه و کاال شدن 

ارتباط به همین نوع قضیه نیروی کار است. مارکس در 

نتایج آتی حاکمیت بریتانیا بر "خود  در مقالۀ

نقش دوگانه داد: تا  برای استعمار انگلستان "هندوستان

ند، مخرب است. ولی تولید آسیایی را میز آنجا که شیوۀ

در کنار این تا آنجا که به شکل گیری اساس مادی 

جامعه ای شبیه آنچه که در اروپاست کمک میکند، 

 باید این را سازنده دانست.

با قید این که تجارت و تولید  2229در قبل از  

اضافه و دوران کاال است( در حاشیۀ )مقصد ارزش 

 –م سیاسی افغانستان وجود داشت؛ ولی سیست جامعۀ

اجتماعی کشور در کل بر هم ریخته بود، از حقوق و 

کرامت انسان، از قانون و دولت خبری نبود، سرنوشت 

هار و متعصب مسلح قرار شهروندان در گرو گروه های 

کارگر، دهقان، قشر زنان و کودکان کتله  داشت، طبقۀ

های بودند که از سایر کتله های انسانی بیشتر صدمه 

مهم تر از همه فاقد هویت طبقاتی و میدیدند و 

پراکنده و  اعی خویش بودند. در چنین یک جامعۀاجتم

فاقد سیستم )هر سیستمی که باشد( امکان طرح و تحقق 

ک ها و برنامه کاری برای کمونیست ها که همان تاکتی

کارگر و کل بشریت  استراتیژی برای رهایی طبقۀ

کارگر که پایگاه  به انتها تقلیل مییابد. زیرا طبقۀاست، 

اجتماعی برای سازماندهی و برنامه ریزی کمونیست ها 

اجتماعی شکل  -است در وجود یک سیستم سیاسی

ه خانه و نه میگیرد نه در پراکندگی و جنگ های خانه ب

کارگر یعنی جدا بودنش از  در بی ثبات بودن طبقۀ

 پروسه تولید.

حال اگر از موضع مارکس نسبت به تجاوز امپریالیست 

ها به افغانستان، دو نقش قایل شویم: امریکا و ناتو بر 

افغانستان تجاوز کرده، تروریست پرورش میدهند، 

امپریالیست ها مردم افغانستان را میکشند، اینها آن رسوم 

و سیستم بومی افغانستان را که مانع هدف شان باشد، 

تا بازار ها اند د؛ باالخره تجاوز کاران آمده نابود میکنن

را اشغال و در منابع سرشار افغانستان از نیروی ارزان 

کار طبقه کارگر ارزش اضافی بکشند. این ها همه در 

 شمار نقض حقوق مردم و تخریب است.

ولی امریکا و ناتو برای هدف غایی خود که انباشت 

ست، باید سرمایه برای رسیدن به سود مافوق سود ا

روی زیر ساخت ها، چون: ایجاد ذخیره نیروی کار، 

ایجاد جاده ها، خط آهن، منابع انرژی، توسعه آموزش 

و پرورش، صحت، بیرون کشیدن زنان از چهار دیواری 

و چادری، ایجاد شهرک ها، ساختمان برای شورای 

فرهنگی، ایجاد ادارۀ  –ملی، برای برنامه های هنری 

ایه گذاری، ایجاد بانک ها، باز برای حمایه از سرم

نیز  دش پول رایج و نظایرش، سازی بنادر، حمایه از گر

ساخت ها سرمایۀ  سرمایه گذاری کند. در کنار این زیر

شریک اش )داخلی( برای  انحصاری و سرمایۀ

کارگر  از سیستم سرمایه، برای تحمیق طبقۀپاسداری 

رو ین طبقه، به ایجاد و سرکوب جنبش های آینده ا

ایدئولوژیک، چون: دولت، قوانین،  –بنای سیاسی 

دموکراسی، حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی 

بیان، حقوق زنان و کودکان، حق رای، تفکیک سه 

 قوا و انتخابات نیز نیازمند سرمایه گذاری است.  

همه روشن است که سرمایه گذاری روی این 

نه انحصاری است  فکتورها ناشی از ضرورت سرمایۀ

بشر دوستانه، ولی اگر کس بخواهد یا  ناشی از روحیۀ

، در این نیازمندیهای سرمایۀ مالی و شریک اش نه

مارکس در مانیفست،  )سرمایۀ داخلی( بنا بر اشارۀ

زمینه های رشد کمی، کیفی، کسب آگاهی طبقاتی و 

کارگر نیز  تشکیالتی طبقۀ -رتقاء شعور سیاسی ا

کتورها را در شمار ف نهفته است. بناءً میشود این

 .ردمالی انحصاری ارزیابی ک سازندگی سرمایۀ

شما که در پیوند به دلیل سوم است: ...  دلیل چهارم:

در چنین جامعه یی پرولتاریا ... عمده ترین طبقه را از 

 معیت تشکیل نمیدهد، در چنین جامعۀلحاظ ج

بقه یی در خود است، هنوز مفروض هنوز پرولتاریا ط

بناءً  "( نرسیده است )طبقه یی برای خود به مرحلۀ

 جامعه نیمه فیودالیست.

پاسخ: دوستان محترم، از دید ما، سازمان شما در 

طبقه "و  "طبقه در خود"برداشت از این عبارات: )

در  -( دچار مشکل تئوریک است: اول "برای خود

این مفهوم را  "طبقه در خود"ادبیات کمونیست ها 

اجتماعی  یک کتلۀ به صورت میرساند که این طبقه

هستی مادی داشته، تا این حد آگاه است که تمام 

در پروسه تولید، نسبت به ابزار تولید در یک  شافراد

موقعیت قرار دارند؛ لذا، گاه گاهی مشکالت آنی 

 "طبقه برای خود"خود را جمعی مطرح میسازند. اما 

رساننده این مفهوم است که با قید درکش از موقعیت 

کسان افرادش نسبت به ابزار در پروسه تولید، از ی

طبقاتی  -طریق اعضای پیشتاز خود به منافع سیاسی 

خویش نیز آگاهی یافته و برای رهایی از استثمار 

سرمایه، دارای برنامه، اساسنامه و سازمان سیاسی 

مخصوص بخود )حزب( است. بناءً، دو عبارت فوق 

بقاتی خویش مربوط به آگاهی این طبقه بمنافع ط

است، به بیان مارکس طبقه کارگر به هستی واقعی 

 خود پی برده است. 

 ٢ادامه در صفحه 



 

  

          

 

ذبۀ کسب قدرت و ثروت بار دیگر عرصۀ رقابت ها جا

را در افغانستان داغ نموده است. جناح بندی ها و صف 

آرایی ها در این رقابت ها بر اساس همان مدلی که در 

کنفرانس بن طراحی شده بود، جریان دارد. کماکان 

کز همان ارزشهایی که تعلق نژادی و مذهب را در مر

وناگون، که قرار میدهد، در زد و بند های تشکالت گ

 در شکل سیاسی اند، نقش اساسی دارد. صرفأ

اینهمه با آنکه اسف انگیز است، دور از تصور نیست. 

انگشت دراز چون با وصف ابرو در هم کشیدن و 

کردن بازیگران بین الملی بر علیه معلول مشمئز کنندۀ 

نژاد باوری و فرایند کثیف دین باوری ، از آنجمله زن 

بودند که همین  داریسیتزی ، نماینده گان سرمایه 

معیار ها را برای گزینش کرزی به ریاست جمهوری 

افغانستان و تیمی از گله های مجاهد و بیروکراتهای 

دستگاه های بورژوازی کشور های تعلیم داده شده در 

 غرب، بر گزیده بودند.

آنها اشاره ه صف بندی ها بر اساس معیار هایی که ب

گردید، نمایانگر این واقعیت است که با وصف رشد 

سرمایه داری پیرامونی در افغانستان، در عرصۀ بینش 

 گی مادیحاکم، در این کشور، رشد متناسب با زنده 

یکی از شاخصه که ده یی صورت نگرفته است. پدی

های رشد سرمایه داری پیرامونی است. باین مفهوم که 

سرمایه داری دیگر آن خصوصیتش را که در فاز قبلی 

تکاملش داشت، و همزمان با نفوذش در عرصۀ 

جامعه ، از آنجمله تحزب  اقتصادی، بر مسایل رو بنایی

ثیر میگذاشت، ندارد. بلکه کوتاه ترین راه و گرایی تأ

م هزینه ترین شیوه را برای انباشت هر چه بیشتر ک

 سرمایه، بر می گزیند.

ی جدیدی که شکل میگیرند، هیچ برای جناح بندی ها

ارزشی جزء خزیدن بر اریکه قدرت، معیار نیست. نیرو 

هایی با منافع متضاد که در فاصلۀ زمانی نه چندان دور، 

اتکا با وحشت تمام همدیگر را میدریدند، میخواهند با 

به همدیگر از متالشی شدن نجات یابند. آنها حتی 

هنگامی که با یک حالت به ظاهر نوستالژیک به 

کوچکترین ربطی به رهبران مردۀ شان متوسل میشوند، 

این ندارد که گویا به خواسته های آنها اهمیتی قایل 

 باشند.

ه کرزی جای پایی محقق آنزمان که بتواند در حلق

لیت جنگ های کابل را  را که از مسؤو بگشاید، علنأ

جمله حزب وحدت در آن نقش داشت، بدوش مزاری 

ود که آنزمان در کابل نبوده است. افگنده و اعالم نم

همقطاران مسعود جنایتکار هم در رکاب کرزی به 

خوشامد گویی طالبان پرداخته و به دهن یاران قدیمشان 

طرف  هیچ یک از در این آشفته بازار لگد می پرانند.

های درگیر، برنامه یی با محتوای متفاوت از دیگری 

ندارد. ناسیونالیسم و مذهب پدیده های شومی که در 

چند دهه از مردم بیدفاع قربانی گرفته است، مورد 

 استفاده هر دو جناح هست.

طرف کرزی به بهانۀ تمرکز قدرت میخواهد، زمینۀ 

توان الزم  تحمیل ناسیونالیسم پشتون را فراهم نماید، ولی

برای انجام اینکار را ندارد. زیرا با بر انداختن طالبان که 

در پی راندن احزاب جهادی غیر پشتون از کابل به 

ناسیونالیسم طبقات حاکم ملیت پشتون جان تازه ای 

تالشهای  بخشیده بود، غرور آنها را برزمین کوبید.

حمایت بیدریغ از کوچی ها که   مذبوحانۀ تیم کرزی در

مواره وسیله یی در دست زمامداران محمد زایی برای ه

سر کوب مخالفان شان بوده است و همچنان توجیه شرم 

آور جنایات برادران طالبش، از همین منظر آب خورده 

و تالشی برای ترمیم وجهش به عنوان نمایندۀ طبقات 

 حاکم ملیت پشتون است. 

 نماینده گان طبقۀ حاکم ملیت های تاجیک، هزاره و

برای در تالش اوزبک هم با کوبیدن بر طبل فیدرالیسم ، 

دفاع از قلمرو حاکمیت شان بوده و هیچ ربطی به آزادی 

 ،مردمی که مورد استثمار قرار گرفته و تحقیر شده اند

نیرنگی برای استفاده از  ندارد. چون این همکاری ها

طرف دیگر برای ایجاد فَرَجی برای رهبران این  امکانات

هاست، هیچ تضمینی برای ادامۀ آن وجود نداشته، ه وگر

دیگری، و هر آن با گرفتن امکانات چرب تر، جانب 

ین دو ا هیچ یک ازمحکوم به شکست تصور میشود؛ 

 الترناتیف قادر نیست تحول مثبتی در زنده گی اکثریت

 د.مردم ، یعنی کارگران ایجاد نمای

جناح های معدود دیگری هم هستند که از وضعیت 

آشفتۀ موجود نا خشنود هستند. آنها بیروکراتها و 

هستند که منافع و  روشنفکران خرده بورژوازی

شان در محدودۀ ناسیونالیسم و  آزادیهای فردی

در شعاع  . آنها با موانعی کهمذهب نمی گنجد

آزادی هایشان قرار میگیرد، در گیر میشوند و جدال 

های لفظی شانرا با کلمات مروج در ادبیات 

سوسیالیستی آراسته ولی از پیوستن به جنبش 

ی از ه یمتشکل و رادیکال شانه خالی میکنند. زنجیر

گفتار و چاشنی  ،انقالبیو واژه گان کلمات 

می در سنگر های فردی ایشان  اعتراضات آنها

دون کیشوت مآبانه در جنگ غول ها،  باشد، که

تنها  رجز خوانی مینمایند. آنها اهمیت تحزب را در 

امور انقالبی، امر کهنه یی تصور میکنند . کوتاه 

جناح   برابر اینکه آنها نه توانایی ایستاده گی در 

بندی های کهنه را دارند و نه میلی برای ایجاد 

رین حالت تغییرات بنیادی در جامعه را. و در بهت

نمیتوانند چیزی فرا تر از ارضای احساسات 

 رند.وبه دست آچیز دیگری شان،  انۀروشنفکر

آخور یکی ازین  درهمه اقشار دیگر به گونه یی سر 

جناح ها دارند و واقعیت های مادی در جامعه 

نمیگذارد آنها بدون وابسته گی به منافع طبقۀ 

وم که آلترناتف سشان کاری انجام دهند.  مربوطۀ

به صورت بالقوه از نیروی عظیم اجتماعی بر 

خوردار است، از نبودن یک رهبری انقالبی منسجم 

که بتواند میان تیوری انقالبی و عمل انقالبی رابطۀ 

 منطقی ایجاد نماید، در رنج است. 

 
 ٦ادامه در صفحه 

 نخبه گان بورژوازی در رقابتهای انتخابات

 ارسالن مهربان

 



  

 

                      

این بخش اگر درسهای الزم را از گذشته مبارزاتی 

شان بگیرند، میتوانند با پوتانسیلی که دارا هستند، 

معادالت قدرت را در افغانستان به نفع طبقۀ کارگر 

متعلق نیست که افراد در این تغییر بدهند. البته شکی 

صف که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و این به 

با ایجاد تغییر در قرار دارد، کارگر طبقه در رأس آن 

از دست میدهند، زنجیر که ، آنچه را موجودوضع 

در عوض های نا مریی اسارت شان میباشد، ولی 

تا جهانی را بدست می آورند. آنها آرزو دارند 

به  که در آن اختیار شان زنده گی انسانی یی بتوانند

د، داشته باشند. آنها میل دارند از ندست خود شان باش

گرسنه گی و برهنه از یندۀ شان مطمئن بوده و ترس آ

با  گی و بی خانه گی، آرامش شانرا بر هم نزند.

سف واقعیت دنیای مادی چنین است که ایجاد تأ

اجتماعی بزرگ، صرفاً با نیت افراد میسر  اتتغییر

نمیگردد. حتی پیکار های گرم انقالبی هم به تنهایی 

برای یک تغییر وسیله یی و نمی تواند کافی نیست 

کیفی باشد. آنها بایست خواسته های انقالبی شانرا با 

سازمان دهی به نیروی مادی تبدیل نموده و به نیرویی 

برای خود ارتقا یابند. بایست تمام ابزار ها و اهرام 

قدرت بورژوازی از جمله مذهب و ناسیونالیسم را 

افشاء کنند. بایست از خود بیگانگی یی را که سرمایه 

داری و مذهب بر آنها تحمیل کرده و تمام چیز های 

به ابزار های که ساخته شده به دست خود شان، 

گان طبقۀ حاکم تبدیل ه دست نماینده کنترول شان ب

خود برانند. اینها همه با ایجاد حزب را از شده اند، 

طبقه کارگر که با تیوری انقالبی مارکسیسم مسلح 

 .باشد، ممکن میگردد

مال غفور فرمانده طالبان در والیت بادغیس دشمن قسم 

ۀ این وحشی فکر می شود خودش زاد .خورده زنان است

آدم نخورده است، پدر حلیمه نیز از  انسان نیست و شیر

این آدم  مال غفور. ی بوده از جنسوحشیی یلحاظ فکری 

قرون وسطایی شک میکند که حلیمه جوان با شخص 

مورد دلخواهش رابطه انسانی دارد؛ با شنیدن این سخن 

ریش و پشم این آدم خشن ببر شده سر به صحرا زده در 

جستجوی مال غفور قاتل معروف میشود تا دخترش بدست 

این جاهل تیر باران شود. مال غفور که مالی مست و 

انسان است با یافتن پیام پدر حلیمه  الست ریختن خون

ه تصیم مستی اش دو چند شده با نثار آفرین به پدر حلیم

دست پدرش  میگیرد که حلیمه را در مالء عام و به

بیستم ماه حمل سال جاری حلیمه  درتیرباران کند. بالخره 

 ۀمحکمپس از در روستایی کوکچایل والیت بادغیس 

شنیع  این عمل. سید به قتل ر، محضرعام  در صحرایی

خشم تمام نهادهای حقوقی و جامعه مدنی را برانگیخته 

، د ونب وی به خصوص پدر قاتالندستگیری خبری از .بود

ماه نیروهای امنیتی والیت  ارهاینک بعد ازگذشت چ

 که حکم تیرباران حلیمه را ربادغیس مولوی عبدالغفو

پدرش  سالح به دستجهت انجام حکم  کرده و صادر

. بعید قانون سپردند  ۀبه پنج دستگیر کردند و راده بود دا

قای کرزی آ ینیست که حکومت آلوده به فساد و ارتجاع

این فرد جنایتکار، او را به   ۀچند روز کردنزندانی  بعد از

مبلغی با گرفتن  یا و انیسفارش زورمند دلیل بده و بستان و

این کنند ویا نرها  هم دست آویز و بهانۀ دیگریا یو  رشوه

 .نسازندست برادران ناراضی اقای کرزی شامل یدر لکه 

ادامه  مدهشیدر افغانستان خشونت علیه زنان به صورت 

و خانواده ها درچه  یزنان به دالیل مختلف . هر روزدارد

عادالنه ات غیررفتاری و اقدامبا بدچه هم در سطح اجتماع 

ر و ارتجاع زده . زنها در این جامعه مرد ساالروبرو هستند 

 

امنیت و حرمتی  ، آسایش،زندگیاز نمیتوانند 

بر سرنوشت شان حاکم خود  ندناتا بتو برخوردار باشند

باشند و آیندۀ شان را خود انتخاب نموده و مسیر آن را 

 رقم زنند.

 

 

 

ی آزادی، براسازمان سوسياليستهای کارگری  

سوسياليسم مبارزه می کند، برای برابری و 

تقویت صف آزادی خواهی و برابری طلبی و 

 برای تحقق آرمان سوسياليسم به آن بپيوندید!

 



 

 

                      

 است اجتماعی ساختار اصلی اجزای از یکی جنسیت

. است شده استوار نابرابری های منزلت پایۀ بر که

 جنسیت فاقد اما دارند جنس تولد هنگام به آدمیان

 داده آموزش بودن مرد یا و زن برای باید و هستند

 مذکر یا مونث ها انسان": دوبوار سیمون قول به. شوند

 و زن را آنها که ستع ااجتما این ولی میشوند تولد

 "میسازد. مرد

 چه آن شان زنده گی طول در اجتماعی تعامل در افراد 

 به و فهمند، می آموزند، می رود می انتظار آنها از را

 العمل عکس و کرده عمل است انتظار مورد که روشی

 و ساختار نظم هم همزمان نتیجه در و دهند می نشان

 ساختن کنند. می حفظ هم و سازند می را جنسیتی

 جنسی بندی  دسته یک در او دادن قرار با فرد جنسیت

 هنگام در اش جنسی اندام شکل اساس بر( پسر یا دختر)

 آراستن و پوشاندن لباس ادامه در. شود می آغاز تولد

 را بندی دسته همان که شود می انجام یی  گونه  به طفل

 از مرتب ندارند دوست والدین که چرا دهد، نمایش

. پسر یا است دختر  شان طفل که شود پرسیده ها آن

 سایر و لباس نامگذاری، طریق از جنسی گروه یک

 میگیرد. شکل اش جنسیتی های نشانه

 شود می آشکار کودک یک جنسیت که هنگامی

 جنسیتی، گروه آن به متعلق کودکِ با نیز دیگران

 کنند می رفتار دیگر جنسیتی گروه کودکان با متفاوت

 شناخت رفتار این به یک مدت از بعد نیز کودکان و

 گروه آن با متعلق رفتاری و احساس با و کرده حاصل

 باز زبان ازاینکه بعد کودکان. دهند می پاسخ جنسیتی

 آن در یی که جنسیتی گروه عضو را خودشان کردند

 تا جنسی میل عاملِ. کنند می معرفی اند گرفته قرار

 آن تا اما شود، نمی معادالت این وارد بلوغ به رسیدن

 احساسات، به جنسیتی انتظارات و عرف دیگر زمان

 تجارب این اند.  داده شکل جنسی رفتارهای و امیال

 ما که جنسی گروه همان ویژۀ های مهارت ایجاد سبب

 این تمام گوییم شده است. میمردانه  یا و زنانه آن به

 جنسیت اجتماعی ساخت اندرکار  ها دست پدیده

 تمام و علم قانون، ،دین که کرد فراموش نباید هستند.

 پدیده به کنونی طبقاتی جوامع های ارزش مجموعۀ

 ،شود می آن حاصل از آنچه و بخشی جنسیت های

    بخشند. می مشروعیت

 با همراه است، جنسیتی امری هم بودن پدر یا مادر

 افراد حال درعین. پدرها و مادرها از متفاوت انتظاراتی

 مشاغل در جنسیتی های گروه از یک هر به متعلق

 باز بیشتر باید نکته یک کنند. می کار همسان یا متفاوت

 جریان در مونثیی که  گونهو ب همانطور ،گردد

    به همان میگردد تبدیل زن به اجتماعی تعامالت

 در فاعل عنوان به نوزاد طبیعی مولِّد یعنی مادر ترتیب

  ،کردن مادری  به وادار اجتماعی تعامالت همین جریان

، میشود شمرده زن ایبر طبیعی کامال امر امروز که

 زنان ایبر اجتماعی کار تقسیم محصول این میگردد و

 زنان کردن مادری  که مطلب این توضیح برای است.

 نمود وا دیدگاه این. است جنسیتی کار تقسیم اساس بر

 تهاجمی حالت و سرعت زور، چابکی، که میسازد

 در و ساخته طبیعی ها آن برای را شکار مردان، بیشتر

 ها بچه کردن بزرگ و آذوقه آوری جمع به زنان نتیجه

 از مراقبت مسألۀ خود یا و حاملگی الزامأ یا. اند  پرداخته

 زنان ، اینکهمیکنند مطرحشکار  مانع عنوان به را طفل

 نوزادان نزدیک را اوقات بیشتر باید شیرده

 شکار زنان، شیردهی و حامله گی و باشند شیرخوارشان

 پشتشان یا شکم در که هایی بچه با ها آن برای را

 تقسیم نتیجۀ در لذا زنان .است ساخته ناممکن ،اند داشته

 بیشتری مادرانۀ های قابلیت تاریخ، ماقبل جنسیتی کار

 اند. نموده کسب مرداننسبت به 

 

 زمین در حیات تاریخی سیر مورد در اندکی

 سیر همواره میبریم به سر درآن امروز تا ما دنیایی که

 است. از بوده و تغییر ودر دهد می ادامه را خود تکاملی

 شرایط ایجاد و جانداران نوع اولین آمدن به وجود

 سلولی چندین ایجاد تا شروع سلولی تک از زنده گی

 در همواره شرایط این درطی که عالی جانداران و ها

 درپیچ اند، داده ادامه را خویش حیات ، است بوده تغییر

 نوعی ترین مقاوم طبیعی قوانین به مطابق سیر این خم و

 طبیعت برابر در بقا تنازع سایۀ در جانداران میان در که

 همچنان و نموده تولید و تجدید همواره را خود دشوار

طی کرده نوع انسان بوده  را انسانی تکامل روند

 به وحشی، جوامع  دورۀ در انسانی های است.گروه

 زنده گی پیشرفته حیوانی گروههای همچون شکلی

 و تکنولوژی کارگیریبه  و ذهن توسعۀ. میکرده اند

 که گردید انسان در جهش باعث زنده گی، در ابزارها

 تشکیل انقالب" اولیۀ دوران آغاز به منجر نیز این

 این ویژگیهای ترین اساسی از یکی. گردید "جامعه

. است بوده جمعی دسته زنده گی فواید درک انقالب،

 اجتماعی تاریخ نام به یی  دوره تاریخ ماقبل دوران در

 واحد. است داشته ادامه سال هزاران که دارد وجود

 هر. است بوده طایفه دوره دراین اصلی مرکز و اساسی

 چندین و یا از دو وهر طایفه طایفه چند یا دو از قبیله

 یک هر طایفه و در راس شدند می تشکیل خانواده

 . قرار داشت بزرگ

 از تبارِ یک مزبور اولیۀ های خانواده که همانطوریکه

 یک هم النکِطایفه یا  .بودند مادرتبار مادر و در نتیجه

 همه النکِ اعضای که معنا این به. مادرتبار بود واحد

می  هویت آن با النکِ که مادر، یک اعقاب از را خود

 تعلق طایفهمادر  به همه و فرزندان دانستند می یافت

 حاکم گرد آورنده گی و غارنشینی زنده گی. داشتند

 شکار طریق از طبیعت و اقلیم برابر در انسانهابود، و 

  می سر به زنده گی گیاهان آوری جمع و حیوانات

 عصر آخرین تا تقریبا که یکالن جوامع این. بردند

 و بوده هم شبیه داشتند، حیات ، م ق٢۲۲۲  یخبندان

 محدود صوتی نظام که زبان ابتداییِ ای مرحله در

آنان . داشت قرار بود، اشارتها از متشکل بیشتر و داشته

 و گرایانه آنیمیستی، روح ذهنیتی و دین از همچنین

 در ۸۹. بودند برخوردار طایفه هویت توتمیسمِ مبتنی بر

 شده سپری اجتماعی شکل این با تاریخ دوران از صد

 ١١ادامه در صفحه                                            است.

از سایت های سازمان سوسیالیستهای 

آنها را کارگری افغانستان بازدید نموده و 

 به رفقا و دوستان تان معرفی نمائید!

www.workersocialist.org 

www.asrejadid.org 

 غریزی نه است اجتماعی مادری یک امر نقش أدای

 زرقا فروغ

http://www.workersocialist.org/
http://www.workersocialist.org/


 

  

پاش هاى دیروزى فرآهم  ریخت و گیرى از شكست ها و

وجود اینكه زدودن طالبان از قدرت سیاسى توسط  شده. با

طالبانى  ۀناتو، حامل تسلط تمام وكمال نوعى مالئم ترِ سلط

با این و  شد حقنه جامعه بر أكتِ مشروعیت بارا اما این بار

نمایشِ بدترین كمدى هاى  پرتاب وۀ روش زمین

یموكراسى اسالمى با نصب پوپنك د جمله از تراژیك

یأ شد) مه زده ترین نیروهاى عقب گراى تاریخ افغانستان

ست ا نآمسلم  قدركه این خود بحث جداگانه است( اما 

رات، عامدانه برنامه یتاب تحوالت وتغی ین پیچ وا در كه

نو اندیشان و و  زادیخواه آریزى شد تا از حضور جوانان 

ز سقوط طالبان، جلوگیرى ا بعد تحوالت در یشان ددگران

  ید .آبه عمل 

در حالیكه جوانان ملیونى در افغانستان از بیكارى، فقر، بى 

گر در رنج اند یحقوقى، بى عدالتى وهزاران مصائب د

نظام  شالوده هاى اساسى دولت وو  قدرت سكان بالمقابل 

ترین، مرتجع ترین، وكثیف ترین مهره هاى را عقب مانده 

ارتجاع ، دزدان ، سركردگان مذهبى ، سران جناتیكار 

دمار از دماغ  قومى، جنگساالران و غیره در دست دارند و

  یده اند .كش دختر مردم از جمله جوانانِ پسر و

تحوالت خونین إثبات  اما گذشت این سه دهه جنگ و

 یدار شدن جوانان وب كهن اینآ حقیقت دیگرى نیز بود و

درك توانایی هاى شان براى تأثیر گذاشتن روى تحوالت 

ید فراموش نبا سیاه ارتجاعى را نیز ۀومبارزه علیه این سلط

كرد. إمكانات باخبرى جوانان از سیر تحوالت در جامعه 

گسترش یافت ، شم سیاسى جوان  دیگر نسبت به هر زمان

مراتب ارتقا ه ب شان افغانى در شناخت پدیده هاى ماحول

یشتر از هر گاهى ب یافت، تصادم منافع زمینى جوان افغانى

پایمال شدن جامعه  در برابر زورگویی، استبداد، اسارت و

ده ها عامل اثر بخش  یان گردید ونما زحمتكش كشور

رمان هاى آ ۀدیگرى كه براى انسجام این طیف گسترد

 زادیخواهانه ، زمینه را مساعد ساخت.آ

جوانان  ۀیتكم زمانى ۀلهرست در چنین ودو  

ین راستا با دست دادن به جوانان هم در سوسیالیست

بیكار در پیدا كردن راه ومسیر رهایی  زادیخواه، كارگر وآ

این بدبختى ها ، موجودیت خود را با  ۀاز هم

جوانان سوسیالیست راه  ۀكمیت .یدنما مى أعالم تأسیسش

زدن وافشاى تمام قدِ ( را در یینجات )اساسى وریشه 

یدن به رس گى مذهبى وقومى وه ارتجاع وعقب ماند

كار خود میداند. جوانان  ۀزادى را در سرلوحآتمام 

سوسیالیست براى برپایی صف منظم اعتراض جوانانِ 

 نجات و یى ورها براى پسر افغانستانى  دختر و

یجاد گردیده . جوانان سوسیالیست صداى ا افشاگرى، 

 جوان كارگر وها ملیون نفرت وین ، كخشم 

متعلمین و  ،یان ومحصلیندانشجو زحمتكش،

ی عدالتى، حق تلفى، زورگویى ب برضد بیكاران

مذهب سیاسى، بنیادگرایی اسالمى ، فرهنگ فساد، 

  جنگ ساالرى، مواد مخدر، میباشد.

بارزترین تعریف  "آینده به جوانان تعلق دارد"مقولۀ 

جوانان را روى تحوالت تأثیر گذارى كنش و واكنش 

 شاد سیاسى، اقتصادى واجتماعى، بیان مى نماید.

زادیخواهى آیستن، شادبودن، از شادى لذت بردن با ز

از مذهبِ سیاسى در پیوند است. جوانان سوسیالیست 

برپایى دنیاى  براى رهایى از چنگال ارتجاع مذهبى و

 سیكوالر میرزمد.

 ۀبحبوح ایجاد كمیته جوانان سوسیالیست را در

زادیخواه كشور آتحوالت جارى افغانستان، به جوانان 

 ن براى اثرآپیوستن جوانان را به  یم ویشاد باش میگو

تشكیل صف محكم  گذارى بر تحوالت جامعه و

مبارز وانقالبى ، خواهانیم . یكجا  ازادیخواه، متعهد، و

با سوسیالیستهاى كارگرى وجوانان سوسیالیست براى 

  ! نسانى، به پیشروشن وا ۀایند

 جوانان سوسیالیست

 

تاریخ افغانستان هیچ  ۀبا نگاهِ كوتاه به گذشت

بزنگاهى را نمیتوان سراغ كرد كه در آن 

تكامل  داریث نیروى پیشرو، علم برمنح جوانان

فرین نباشند. از آدگرگونى نقش  وترقى، تحول و

همان ابتداى سیر چرخش حكمت در اروپا گرفته 

تا مبارزات ضد استعماری علیه بریطانیاى بزرگ در 

عالم جنبش مشروطه إ شرق ومنجمله در افغانستان و

پیوسته به آن استرداد استقالل سیاسى از  خواهى و

عالم رسمى تجدد خواهى ومدرنیته، در إانگلیس و

قدم قدم این تحوالت نقش نیروى آزادیخواه 

جوانان را، تاریخ تحوالت سیاسى افغانستان در دل 

خود دارد. بعد از پیروزى اولین انقالب كارگرى 

در افغانستان ، این  اش منجملهجهان و اثرات جهانى 

جوانان بودند كه با برپایی حركت هاى سیاسى 

نهضت هاى  جریانها و ،مترقى در وجود سازمان ها

 رفع استبداد و دیموكراسى طلبى، تأمین عدالت،

دیكتاتورى هاى فردى را در سرلوحه أرمان ها 

اكثریت إنسان هاى  ۀوخواست هاى شان كه مطالب

ین جوانان ا. دادند قرار ین بود،زحمتكش این سر زم

با أبعاد گوناگون علیه  یی مبارزه در بودند كه

شانه ه ارتجاع وعقب مانى پرچم بیدارى جامعه را ب

گرفتند وبا إمكانات اندك ولى با شور وحرارت 

نسلها گردیدند.  ۀزمینه ساز تكان هاى بیدار كنند

از جریانات یی جدا از ناكامى هاى سیاسى عده 

در تاریخ نه چندان دورِ سیاسی افغانستان كه  مترقى

عوامل تأسف بار گوناگونان رهبران جاه طلب 

ین جریانات مترقى، سبب ساز ا فكرىِ وخود خواه

ن فرآهم گردید كه ارتجاعِ پوسیده آ ۀزمین آن شد و

تاریخ با حمایت ارتجاع جهانى  ۀومصرف شد

به  چون طالبان را خلق وی مولودات زشت وكریه

ۀ بیدار گران نقش ندازند،یومال مردم افغانستان ب جان

روفتن این  و جوانب شستن ۀجوانان بازهم در هم

 ۀر وتحوالت را در همیگى هاى بسوى تغیه پوسید

  عرصه ها، نمیتوان إنكار كرد.

بعد از ده سال از هجوم ناتو به افغانستان و زدودن 

 ظاهر به ظاهرى یاران دیروزى طالبانى اش ولو كه

درس  تفكر مجدد و نفس كشیدن وصحنۀ  شده هم

                      

 

 آغاز نو

جوانان سوسياليست تأسيس شد ۀكميت  

 

از سايت جوانان سوسياليست در 

 فيسبوک بازديد نمائيد!



 

                      

ها و ستم و استبدادی كه از یم كه همهْ جنایتمی دان ما

خلق تحت عنوان  رژیم حزب دموكراتیكجانب 

چپ و با شعارهای به ظاهر انقالبی بر مردم و 

 را زحمتكشان افغانستان روا داشته شده است

بورژوازی و نیروهای ارتجاعی و مدیای مزدور و 

خدمتگذار آن، آگاهانه به پای باورها و اعتقادات 

 آزادیخواهانۀ سوسیالیستی می نویسند. 

آنچه كه حقیقت مسلم است و باور ما را می سازد  اام

استبدادى به هیچ سیاه حكومت است كه این این 

ایر و س كارگر ۀرمان طبقآراده واصورت ناشى از 

نبوده و با هیچ متری و مقیاسی  زحمتكشان افغانستان

ربطی به آرمانهای واال و انسانی سوسیالیسم نداشته 

 سیاسى حیث باندبه سیماى آن  بلكه هویت واست، 

، خزید چند افسر نظامى به قدرتكودتای كه با یی 

رقم خورده است؛ دولت كودتا با پراتیك خونین، 

ارزشهای  ۀنابودى همو جنایتبارش مسبب انسان سوز 

و اقتصادى  سیاسی، بربادى اجتماعى،و  یانسان

و در نهایت این رژیم زمینه ساز  فرهنگى جامعه است

یی گردید كه تا  تقویت نیروها و باورهای ارتجاعی

مى امروز كه امروز است از مردم این جامعه، قربانی 

 گیرد.

نستان با تكیه بر سازمان سوسیالیستهاى كارگرى افغا

مندرج بر اصول و با اتكا اصول هومانیسم كمونیستى 

حكم شنیع مبنى بر مخالفت صریح با  اشبرنامه در 

اعالم می دارد  تأكید نموده ویك بار دیگر إعدام، 

 ۀسازمان یافت با برنامه و و دمقتل عیك  عدام رااكه 

و خشونت و در دفاع از حق حیات، رفع دولتى دانسته 

می  مجازات اعدامخواهان لغو  ،حرمت جان انسان

  باشد.

 زنده باد سوسیالیسم!

 یاد و خاطرۀ اعدام شده گان گرامی باد!

 از حق حیات!نه به اعدام و در دفاع 

 شورای مركزی سازمان سوسیالیستهای كارگری افغانستان
٠٢٣٢سنبله  ٢٠، برابر با ٢١٠٢سپتامبر سال  ٢٢  

 

 داوود "سرمد" ،انقالبیسروده يی از کمونيست 

  ن شراب در جامميگر زيز بار ديبر

 کامم یداشت تلخ یگريکه لذت د

 آموخت یر عشق مرا درس زندگيدب

 مگر هنوز به نزدش چو کودک خامم

 تسيآسان ن یبه سنگالخ وفا رهنورد

 ر خرده فراوان به لغزش گامميمگ

  اديناست چشم من صيز نور تجربه ب

 تو در دامم ۀچه ممكن است کشد دان

  ستين یشب در دلم هراس یره رنگيز ت

 شاممۀ چراغ چشم تو باشد ستار

 جسممۀ کشد از زره زر یزبانه م

 که سوخت آرامم یعشق یب سرکشيله

 شفق یکشم به سو یم یش خطيزخون خو

 سر انجامم ین سرخيچه خوب عاشق ا

  لرزد از تصور مرگيکه پشت تو م يیتو

 اعداممست يگريد یمنم که زندگ

  د فتح شبستان دهم به رهروانينو

 ام آوران شود نامميسرود رزم پ

  ام کشتن یتوان یام ، م یعقاب زخم

 رامم یکن یمگر محال بود لحظه ا

  عشقۀ گل وجود مرا پخته کرد کور

 خامم یمگر هنوز بدستش چو باده ا

 "سرمد”زبس که زود ز کف رفت لحظه ها 

 امميغ بود از شتاب ايدر یبس

 

اعدامِ هزاران تن از مردمِ بیگناه  لیستانتشار 

حزب "افغانستان توسط رژیم ددمنش 

 هللحفیظ ا تركى وبه رهبری  "دموكراتیك خلق

، یك بار دیگر ٠٢٣١ -٠٢٣١، سالهای أمین

تمامى آحاد جامعه عمیق و بر حق ج نفرت مو

 دارودستۀ ۀنسبت به این عمل جنایتكارانرا 

 برانگیخت. جنایتكار و دیسپوت 

این لیست كه گوشۀ كوچكی از جنایات انجام 

شده است، از جمله بیانگر این حقیقت می باشد 

كه رژیم در آغازین روزهای جلوس نامیمونش 

به سریر قدرت چگونه در پی نابودی مخالفین 

سیاسی و عقیدتی اش برخاسته و اقدام به زندانی 

 گروهاعضأ و هواداران اعدامِ  وكردن، شكنجه 

بقایای  از جمله ،چپو هاى دیگراندیش 

 جریان شعلهْ جاوید، ستم ملى وبازمانده از 

نموده است، و این لیست كه  دیگر سازمان های

وج بربریت حاوی اسم همۀ قربنیان هم نیست ا

  فاشیستى را به نمایش میگذارد.و  راین رژیم ها

 با سازمان سوسیالیستهاى كارگرى افغانستان

و  عقیدهبی قید و شرط آزادى اصل به اعتقاد 

ه تام با إعدام ب مخالفت عام وبا بیان وهمچنان 

دولتى، این  ۀحیث یك جنایتِ سازمان یافت

إعدام هاى گروهى  قتل وجنایت سازمانیافته و 

در  مناسبت به این نموده ورا به شدت تقبیح 

ضمن اعالم انزجار نسبت به عاملین این جنایت 

 به جریانات سیاسى و، تكان دهنده و مدهش

، یانقرباناین خانواده هاى بازمانده گان و تمام 

سازمان  د.می دارإبراز را  خود تسلیت عمیق

ن جوان هزارا اعدامِ سوسیالیستهاى كارگرى،

رشید متعلم، معلم، دانشجو، داكتر، انجنیر، 

كه بیكار را  كارگر و ،فسر، پیشه ورا سرباز،

از حق حیات توسط این خونتاى فاشیستى 

 یجبران ناپذیر ۀصدممحروم گشته اند، 

تاریخ زندهْ جامعه میداند. و  نسل یك براى

اطالعيۀ شورای مرکزی سازمان سوسياليستهای کارگری افغانستان 

 

  



 

  

اجازه مشارکت در  اینکه نمیتوانستند ریس جمهور شوند،

فعالیت های سیاسی و اجتماعی را میداد، بخشهای 

رادیکال تر جنبش اسالمی را که متشکل از سلفی ها 

د، از خود راند. همین گروه های منشعب از اخوان بودن

المسلمین بودند که پایه گذار تشکل های تروریستی 

اسالمی مانند القاعده گردیدند. حسن البناء استقرار 

حکومت اسالمی را از سازنده گی فرد مسلمان، خانواده 

 و جامعۀ مسلمان متصور میدانست. 

گی ساده و  خصوصیات فردی رهبران ، از آنجمله زنده

عاری از تجمل، و همآهنگی میان شعار ها و عمل آنها، 

پدیده هایی بودند که ماهیت اصلی و ارتجاعی تشکل 

اخوان المسلمین را از نظر ها پنهان مینمود. چنانکه عین 

بعضی از رهبرای جهادی در خصوصیات  همین

در هاله یی از ابهام و از جمله مزاری را نیز افغانستان، 

رار داده است ؛ به این دلیل که این ویژه گی ها تقدس ق

باعث  میشود تا مردم عادی وحتی افرادی که اعتقادات 

کسانی که از  مخصوصأمذهبی عمیقی هم ندارند و 

توانایی  تشکالت رقیب به گونه یی ضربه دیده باشند،

. داده شده را از دست بدهنددرک محتوای شعار های 

مین عدالت اجتماعی کنند که تأا به این نکته توجه نمیآنه

از دیدگاه رهبران مذهبی، پیاده شدن احکام مذهب و 

شریعت اسالمی است که از همان ابتدا نصفی از انسانهای 

جامعه را به دلیل جنسیت شان ، به انسانهای درجه دو 

 تنزیل مقام داده اند.

در ایران سبب  ١٥٣١میکانیسم مشابهی در انقالب سال 

با شعار پیاده کردن  دستۀ خمینی جنایتکار،شد که دار و 

عدالت در جامعه و تقسیم عادالنۀ ثروت ، سر نوشت 

انقالب را به یغما برده و هزاران هزار انسان را به جوخۀ 

مرگ سپرده و بر مقدرات مردم حاکم شوند. ولی در 

مصر مردم با هوشیاری در موج دوم جنبش های مردمی، 

گاهش به زانو در آوردند. مع اخوان المسلمین را در زاد

الوصف سایۀ نظامیانی که در معیت نماینده گان طبقات 

حاکم از شیرۀ جان مردم به نوایی رسیده و با قدرت سر 

نیزه و تحمیل بیداد در عرصۀ سیاسی و اقتصادی در 

جامعۀ مصر، زمینۀ مادی نفوذ اخوان را مهیا کرده بودند، 

ده و به بهانۀ جنبش انقالبی را در مصر مکدر نمو

با مفهوم حزب گرایی مخالف بوده و  اخوان که اساسأ

حکومتی را که بر پایه انتخابات ایجاد شده باشد، با 

روح اسالمی مغایر میدانست، از کانال انتخابات و 

شان، مرسی را مهیا  دموکراسی رسمی زمینه برد نمایندۀ

که موجب نفوذ نهضت اخوان د. از جمله مواردینمو

المسلمین و  پیروزی نمایندۀ آنها در مصر گردید میتوان 

  :دو دلیل عمدۀ زیرین را برجسته ساخت

تقابل آنها با رژیمها و حکومت های خود کامه  -یک 

در مصر ، که ارتباط شان با مردم عادی محدود به شیوه 

زور گویی بود. های بهره کشی از آنها، چپاول و 

مرشدهای عام ) لقب رهبران اخوان المسلمین ( توانسته 

بودند ، تشکیالت منسجم و مضبوطی ایجاد نمایند که 

در آن ، میان شعار ها و عملکرد اعضای آن همآهنگی 

 وجود داشت.

تکیه به دکترین پوپولیستی حسن البناء پایه گذار  -دو 

اجتماع، از این جنبش که در هیئت دفاع از محرومین 

برقراری عدالت اجتماعی ) با معیار ها ی اسالمی( دم 

ست به میزد و همزمان با استفاده از منابع مالی اخوان د

به مردم بی بضاعت  گشایش موسساتی زد که مخصوصأ

خدمات اجتماعی ارایه نموده و ازینطریق خود را به 

 عنوان الترناتیفی در برابر نظام حاکم معرفی می نمود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

روی کرد التقاطی حسن البناء به مذهب که بر تبلیغ، 

جذب و سازماندهی استوار بوده و حتی به زنان به جزء 

ییس حزب آزادی و عدالت، یک محمد مرسی ر

سیس شده توسط اخوان المسلمین ، به دنبال حزب تأ

موج اعتراض های مردمی در مصر که حسنی مبارک 

را از اریکۀ قدرت به زیر کشید، به عنوان پنجمین 

انتخاب گردید. بنا نبود که  مصر،رییس جمهور 

خیزش توده یی مصری ها در پی برکناری حسنی 

که از بنیان  گان تشکلی گرددمبارک، اسیر نماینده 

گذاران اسالم سیاسی در مصر است. بر عالوۀ نبودن 

یک رهبری انقالبی در مصر که بتواند خیزش انقالبی 

مردم مصر را هدایت و از دزدیدن سرنوشت انقالب 

وسط جریاناتی چون اخوان جلو گیری نماید، ت

پولیستی اخوانی ها در هشتاد سال وحرکات پ

موجودیت شان در مصر، جایگاه توده یی مناسبی را 

 برای آنها ایجاد کرده بود.

 ١٥۲١مطابق با  ١۸٢۹اخوان المسلمین در سال 

شمسی، به رهبری حسن البناء در مصر بنا نهاده شد. 

مال الدین اسعد آبادی یکی از گفته میشود که سید ج

اولین نظریه پردازان بنیاد گرایی اسالمی از استادان 

پدر حسن البناء از محمد عبده بوده است که 

) راه حل اسالمی( از شعار های شاگرادن اوست. 

ۀ عصارۀ برنام و اساسی اخوان المسلمین و شناخته شد

بوده وعبارت است از :  ه شده توسط حسن البناءتهی

خدا هدف ما، پیامبر الگوی ما، قرآن قانون اساسی ما، 

جهاد راه ما و مرگ در راه خدا واال ترین آرزوی 

 ماست.

در  "امت اسالمی "حسن البناء همچنان بر مفهوم 

کید داشته است. بر خالف سلفی ها تأ "ملت "برابر 

حسن البناء به سیاست گام به گام و اتخاذ روش های 

لیت های سیاسی و در ارتباط با مسالمت آمیز در فعا

نظام حاکم ، تحزب گرایی و بهره گیری از 

تشکیالت برای دستیابی به اهداف سیاسی، همچنان 

کثرت گرایی در درون و بیرن سازمان اخوان 

المسلمین باور داشته است. ضدیت با اسراییل نیز در 

 اصول اندیشۀ اخوان درج است.

سید قطب  اه هایالمسلمین در تناقض با دیدگاخوان 

مورد احترام جنبش  یکی از نظریه پردازان محوری و

                      

 

عروج و زوال اخوان المسلمين در مصر 

 ارسالن مهربان

 

 ١١ادامه در صفحه 



 

 

 عوامل ازیکی  خود این بمانند که باقی مصروف طوالنی

 کردنِ مادری مبنای بر اجتماعی کار تقسیم کنندۀ مساعد

 میباشد. زن وظیفۀ

 نمیبودند، شان کودک پرورش به قادر مادران اگر

 ناممکن نیز نسل تکثیر و شد می تلف زودی به کودک

 داشتن عدم بنابر کودکان این پدران زیرا .گردید می

 را نوزاد کودک و مراقبت مسؤولیت نوزادان تغذیه زمینۀ

 و نگهداری زمینۀ در زنان اگر و گرفتند نمی عهده به

 بشری نسل امروز میکردند نارسایی شان کودک پرورش

 داشت. نمی وجود فعلی کمیت این با زمین کرۀ روی در

 سکس و زن" کتاب  از شده گرفته بر -ستوده سیامک

 "خانگی بردۀ تا آسمان الهه از تاریخ؛ در

 به قریب به اش اجتماعى زنده گی و انسان پیدایش تاریخ

 جز به مدت، این از. گردد مى باز قبل سال میلیون یک

 بوده برقرار تبارى مادر نظام آن آخر سال هزار شش

 آزادى از خود میان روابط در مرد و زن آن در که است

 هزار شش در تنها و اند بوده خوردار بر کامل برابرى و

 این پدرساالرى نظام قرارى بر با که است اخیر سال

 شده تبدیل مرد بردۀ به زن و محدودیت دچار روابط

 جنسى، مسائل در تنها نه انسان تبارى مادر نظام در. است

 برخوردار کامل آزادى از نیز دیگر موارد همه در بلکه

 اعتیاد، شکنجه، سرکوب، دیکتاتورى،. است بوده

 تجاوز و تبعیض طور همین زندان و ، دزدى فحشاء،

 همین یعنى تمدن عصر هاى فرآورده از زن به جنسى

 اند. بوده اخیر سال هزار شش

 در خصوصى مالکیت استقرار و ساالرى پدر انقالب

  که است بوده انقالبى ترین عظیم قبل سال هزار شش

 و ترین کثیف چند هر ، است دیده بخود بشر تاکنون

 پایۀ بر کنونى ییکه تمدناز آنجا و. آن ترین انسانى ضد

است میتوان حکم نمود که  گرفته شکل انقالب این

 منفى هاى جنبه از کنونى بشر مصائب و دردها تمامى

 سرتاسر در ،همین براى. اند شده ناشى انقالب همین

 اطالعات تا هست و بوده این بر سعى همواره تاریخ

 غیر در که چرا. شود داشته نگاه پرده در آن به مربوط

 کنونى تمدن و نظامات بساط آن از اطالع با این صورت،

 شد. خواهد پیچیده هم در

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

 :خذمأ

 (انگلس) خصوصی مالکیت و خانواده منشا

 (ستوده سیامک) درتاریخ وسکس زن

 

 ...مادری نقش أدای

 بشر تکامل در زن نقش

 مادر زمان در بشری جوامع رشد با نگاهی گذرا به

 طول سال هزاران که آنان اجتماعی زنده گی و تباری

 شکل گیری زنده گی میتوان گفت که است کشیده

 آغاز سر بزرگ و انقالب که آتش کشف و اجتماعی

 تباری دوران مادر به انسانهاست، مربوط رشد دوران

 و داده توسعه را اشتراکی گیزنده  است. زنان بوده

زیاده  عدم دلیل به اند آورده به وجود مشترک نیروی

منافع  حرص گونه هیچ مصرف، و تولید در روی 

 نباید ناگفه .نداشته است وجود حاکمیت، وإعمال

اولین  کردن اهلی زراعت و کشاورزی، که گذاشت

 آمده به وجود غذا وریآ جمع زمان در نیز حیوانات

 زمانی مقطع دراین و زراعت مالداری واقعیت است، در

 مدت در و شده آمیخته انسان گی زنده بار با اولین برای

 تغییر داده است و گفته را انسان گی زنده شیوۀ کمی

همین  نتیجۀ روستایی جوامع پیدایش که توانیم می

 است. تحول بوده

 احتیاجات رفع اساس بر که انسانی گروه اولین این 

 آمده به وجود کودکان از همگانی حفاظت و مشترک

 داده توسعه نیز را بشری سازماندهی فکر اولین بود،

 در اشتراکی زنده گی توسعۀ با زنان ترتیب بدین ، است

 اعضای و خود احتیاجات رفع منظور به خود میان

 زنده گی از گذار در فراوانی اولیۀ طایفۀ شان تاثیرات

 تفاوت ترین مهم اند، داشته انسانی زنده گی به حیوانی

 بودن طوالنی حیوانات، سایر با انسان شناختی زیست

 مراقبتی به انسان کودک نیاز و بارداری دوران

شده  باعث دوران این بودن طوالنی. باشد می تر طوالنی

 مدتی اند، گرفته برعهده مادری نقش که زنانی است تا

از  یی با مردم، مذبوحانه تالش دارندهمصدا

رادیکالیزه شدن قیام مردمی که باعث تغییرات بنیادی 

 در جامعه میگردد، جلو گیری نمایند.

گرفتن قدرت سیاسی توسط نمایندۀ اخوان المسلمین 

با آنچه در و دست زدن به اقداماتی که در تناقض 

یل( ذکر شده بود، ئاضدیت با اسراصول اولیه اخوان )

شتاب فزاینده یی در سقوط محمد مرسی که گفته 

میشود یکی از با سواد ترین رئیس جمهور های دنیا 

میباشد ، بخشید. مرسی با هدف توسعۀ قدرت 

خودش، میرفت تا آزادی های مردم مصر را در قالب 

قوانین اسالمی محدود نماید. او در موضع قدرت 

او با  ی خمینی بگذارد.میخواست پایش را جای پا

یست ها، از همۀ دادن امتیازات فراوانی به صهیون

یل نزدیکتر شده بود. با اعالم حکام مصر به اسرائ

پایبندی به تعهدات پیمان کمپ دیوید، بستن تونل 

های مخفی زیر زمینی که مسیر حمل اسلحه به 

فلسطینیان بود، همچنان با پشتیبانی از گروپ های 

الف بشار اسد در سوریه، عمالً سلفی مسلح مخ

آخرین میخ ها را بر تابوت تشکل اخوان المسلمین 

در مصر کوبید. جنبش شکوهمند مردم مشت 

ی بود که محکمی بر دهان حرکت ارتجاعی ی

یاتش محدود به مصر نمیشد. مرسی و دار و دسته جنا

اش نشان دادند که در اریکه قدرت باقی ماندن هدف 

 غایی تالش آنهاست.

 خذ:منابع و مأ

بنا حسن ، خاطرات حسن البناء بنیانگذار نهضت  -١

اخوان المسلمین. ترجمه جالل الدین فارسی. 

 تهران. -انتشارات برهان 

سید جمال الدین اسد آبادی بیدار کننده ملل  -٢

 شرق.

 

                      

 
 



 

ملیتاریسم، جنگ و گزینۀ تهاجم نظامی، یکی از آن 

ابزار های استراتیژیکی است که نظام سرمایه داری از 

بدو پا گرفتن اش تا امروز هر از گاهی از آن برای 

تداوم حیات و همچنین نجات از باطالق بحران هایی 

که نتیجۀ طبیعی فلسفۀ وجودی اش می باشد، استفاده 

تفاوتی که در شکل این استراتیژی ایجاد  برده است.

شده است اینست که دولتها و قدرتهای امپریالیستی تا 

آنجایی که ممکن و مقدور است، خود مستقیمأ در 

گیر جنگ نشده بلکه در نیابت نماینده گان شانرا در 

جغرافیای مورد نظر، وارد جنگهای کثیفی مینمایند و 

از برتری  زمانی هم که الزم شد با استفاده

تکنولوژیک و قدرت نظامی شان، با حمالت ضربتی 

کوتاه مدت، موازنۀ جنگ را به نفع خود تغییر 

 میدهند.

مورد سوریه و جنگ کثیفی که در آن در جریان 

است، جنگی است از این جنس که در یک طرف 

رژیم جنایتکار اسد و حامیانش رژیم اسالمی ایران، 

و در جانب مقابل  حزب اهلل لبنان، روسیه و چین

جبهۀ "، "القاعده"جریانات به شدت ارتجاعی چون 

و حامیان منطقوی و بین  "ارتش آزاد سوریه"، "نصر

المللی آنها به سر کرده گی ایاالت متحده آمریکا 

در این جنگ وحشیانۀ سکتاریستی که  قرار دارند.

ابعاد آن محدود به سوریه نمی ماند، استفاده از سالح 

ی، بمب های کیمیاوی که عمدتأ در زراد کشتار جمع

خانه های کشور های غربی تولید میگردند، فاجعۀ 

اسفبار انسانی را بار آورده و منجر به قتل هزاران 

کودک، زن و مرد که هیچ ربطی به این جنگ 

نداشته و بُرد هر دو طرف در گیر، برای شان فاجعه 

 می آفریند، گردیده است. 

ری کشور های آمریکا، در این میان موضیعگی

انگلستان، فرانسه، دبیر کل ناتو و حکومت های مزدور 

منطقه یی و محلی شان در مخالفت با استفاده از سالح 

از مردم سوریه، همانقدر فریبکارانه و  "دفاع"کیمیاوی و 

دروغین است که حمایت آنها از نیروهای اسالمیست 

از  "عدفا"افغانستان در جنگ علیه شوروی تحت نام 

 مردم افغانستان در دهۀ هشتاد.

تاریخ به یاد دارد که چگونه همین کشور های مدعی 

شانرا استفاده از  "خط قرمز"انسان دوستی که امروز 

سالح کیمیاوی اعالم می دارند، قطعنامه یی را که 

در  ١۸۹٦شورای امنیت سازمان ملل در ماه مارچ 

های  محکومیت رژیم صدام بدلیل استفاده از بمب

کیمیاوی علیه مردم کرد، به رأی گذاشت، ویتو نموده و 

 به آن رأی منفی دادند.

علی الرغم پولیسی کردن اوضاع و به گروگان گرفتن 

آزادی های مدنی انسانها در کشور های غربی، عمدتأ 

آمریکا، کشورهای امپریالیستی به سردمداری ایاالت 

عمأل  متحده با توجیه جنگ علیه تروریسم اسالمی،

همین گروه های تبهکار و جنایت پیشه که عالوه بر 

 "جهاد نکاح"تطبیق احکام شریعت اسالمی، زنان را به 

فرا خوانده و سر اطفال مخالفین شانرا می برند، را در 

جنگ های نیابتی و در چارچوب استراتیژی گسترش 

حوضه نفوذ شان، به کار گمارده و تا دندان مسلح کرده 

 اند.

ی سیاهی که امروز در سوریه جاری است و سناریو

خواست برحق مردم برای نان و آزادی را قلب ماهیت 

کرده است، میتوانست سرانجام دگر گونه یی داشته 

باشد، اگر که موج خیزش های انقالبی مردم سوریه که 

علیه خود کامگی های رژیم بعث به رهبری اسد آغاز 

 شد.شده بود، توسط حزب انقالبی هدایت می

عدم آماده گی و حضور سازمانیافته و مستمر طبقۀ 
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کارگر و حزب سوسیالیستی کارگری در هدایت و 

رهبری خیزشهای انقالبی مردم نه تنها در سوریه، که در 

کشور های دیگر عربی چون مصر، تونس و لیبی، نیز به 

امپریالیستی این -نیروهای راست ارتجاعی و بورژوا

نقالب مردم را بدزدند و ائتالفی فرصت را داد تا حاصل ا

از راست ترین و عقبگرا ترین نیروها را به حمایت 

کشورهای امپریالیستی به مقدرات مردم این کشورها 

 حاکم سازند. 

حملۀ احتمالی و دخالت مستقیم نظامی کشور های غربی 

به سر کرده گی آمریکا، به ابعاد سیه روزی، فقر و 

ت جاری افزوده و فاجعۀ فالکت مردم و وحشت و بربری

انسانی کنونی در سوریه را گسترده تر مینماید. تأخیر در 

آغاز حملۀ نظامی به سوریه که باراک اوباما، برندۀ جایزۀ 

صلح نوبل، آنرا به رأی کنگره گذاشته است، بیشتر باین 

دلیل است تا به نماینده گان نظام سرمایه فرصت بیشتری 

تشی را که در سوریه شعله بدهد، تا مطمئن گردند که آ

ور ساخته اند، میتوانند در کنترول داشته باشند. سازمان 

سوسیالیستهای کارگری افغانستان بر این باور است که 

دنیای عاری از جنگ و ملیتاریسم، دنیای آزاد و برابر 

فقط با بر چیدن نظام سرمایه داری به دست توانای 

ر طبقۀ کارگر و کارگران انقالبی ممکن و میسر است. ب

نیروهای سوسیالیست و مردم آزادیخواه در جهان است 

که در صف متحد و در حمایت از مردم سوریه و در 

تقابل با ملیتاریسم و جنگ افروزی هر دو کمپ ارتجاع 

امپریالیستی ایستاده از جان و حرمت انسانها دفاع  -بورژوا

 نمایند.

 زنده باد سوسیالیسم!

انسانی سرمایه!نابود باد نظام ضد   

 شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری

 افغانستان


