⑧

سخن سردبير:

1024

"انتخابات"؛ جدال ناسيوناليست

های قومی و تباری برسر قدرت

جای شک نیست که تقلب و رياکارى سیاسى

داستان "مرغابى و آب تا بند پايش" است .علت هاى

بیانگر جوهراصلی و فلسفۀ وجودی سیستم سرمايه

اساسى اش هم کامال اشکار است .آنهايی که خود و

داری بوده و از جنگ گرم گرفته تا بازى هاى

خانواده هاى "عزيز شان" به يُمن داشتن محافظین و

سیاسى فريب کارانه و زد و بندها و معامله گری

نگهبانان مسلح خصوصی از امنیت سراسرى برخودار

های نهانی ،بخشی از هويت آن را میسازد .چنانکه

اند ،آنهائیکه خود به قول افغانها هرشب مرغ پلو

کارزارها و چانه زنی های انتخاباتی در افغانستان

میخورند ،آنهايی که خود و يا خانواده هايشان درآمد

همه را که حتى کمترين عالقه مندى يی به سیاست

هاى ملیونى دارند ،اصال آنها را چه باك از بى ثباتى،

نیز نداشتند متوجه اين مسأله ساخته است که دولت

ناامنى ،بیکارى ،فقر و سیه روزی مردم افغانستان؟!

فاسد همراه با گروه هاى مفسد ،متقلب و فريبکار

اين انتخابات و کانديداها و کمپاين کننده گان قومى

و مدعى پیروزى در انتخابات ،هیچ کدام

و مذهبى آن که با برافراشتن شعارهای عوامفريبانه و

نه نمايندۀ مردم ،نه برخواسته ازمیان مردم و نه

إغواگرانه قومی و مذهبی کتله هايی از توده های

خدمت گذار به مردم استند.

خوش باور و ساده دل را به دنبال خويش کشانیده

از مصاحبه ها و ابراز نظرهای شهروندان عادی

اند ،کشور را عمالً به پرتگاه جنگ قومى و مذهبى

کشور با رسانه های متعلق به خود همین گروها و

نزديک ساخته اند ،اين خطر چون شمشیر داموکلس

باندهای فاسد و نا به کار به روشنی بر می آيد که

هر لحظه بنیاد بالنسبه آرام موقعیت سیاسى فعلى را به

آهسته آهسته دارد کارد به استخوان مردم میرسد.

صورت تمام عیار تهديد مى نمايد .برای اثبات اين

دولت فاسد فاسد تر میشود ،بیکارى پله هاى

مدعا ،کافیست گفته شود که در آغاز کارزارهای

عروجش را هرچه بیشتر طى میکند .انتقام جويی

انتخاباتی خويش عبداهلل عبداهلل و دارودستۀ وی شعار

های ناسیونالیستها و تبارگرايان سرزمین افغانستان را

صدارتی ساختن حاکمیت را و اشرف غنی احمدزی

تهديد به پارچه شدن مى نمايد ،طالبان با وحشیانه

و يارانش شعار تداوم ساختارکنونی و إبقای نظام

ترين روشها و کنشهای اسالم ناب محمدی در

رياستی و عدم مشارکت با گروههای ديگر و به گفتۀ

افغانستان  ۱۳سال پس

تقالی سوار شدن مجدد به شانه های مردم اند .فقر

خودش عدم تشکیل شرکت سهامی را بلند نموده و

و بینوايی گريبان اکثريت زحمتکشان را گرفته

با بوق و کرنا آن را زمزمه مینمودند .مگر آنگاه که

از يازده سپتامبر

است ،ولى براى اين شعبده بازان فساد پیشه همان

در نتیجۀ تقلبهای گسترده و بهانه جويی های طرفین
ادامه در صفحه ٢

سياسی
فهيم آزاد

عشق و محبت از ديدگاه

سوسياليسم کارگری
ر .پيکارجو

جنايت دولت ملی
مذهبی اسراييل در

فلسطين
ارسالن مهربان

افسانه خاشع

روند انتخابات به بن بست کشیده شد ،ولی نعمت

طبقاتى کارگران و زحمتکشان يگانه الترناتیف

قومى و مذهبى براى رساندن عده يی

شان وادار به پا درمیانی گرديده وزير خارجه اش

مبارزاتى برای خالصی از وضعیت کنونی و شکل

از آدم هاى بى مايه به قدرت است.

آقای جان کیری را فرستاد تا گوشهای شان را

دادن به جامعۀ است که در آن انسان از شأن و

نوازش داده و دستور تشکیل حکومت وحدت

حرمتی برخوردار باشد".

هر يک به شکلى از بدترين نیروهاى

ملى را به مثابۀ پرده و سرپوشى براى اين انتخابات

ما سوسیالیستهاى کارگرى در ابتداى پهن شدن

جهادى سابق و جنگساالر را نماينده

که ريکارد رسواترين انتخابات را در عصر حاضر

اين بساط و خیمه شب بازی های انتخاباتی به

گى میکنند و ريزرف هاى آماده براى

قائم نموده است ،برايشان القاء نمايد .در

صورت اشکار بیان داشتیم که همۀ انتخابات هاى

منازعه و بحرانى ساختن وضعیت را در

محضرآقای جان کیری و در مالء عام همديگر را

بورژوازى اساساً در خدمت رياکارى ها و ترفند

خود دارند.

تبسم کنان به آغوش کشیدند و چنان وانمود

های سیاسى سیستم سرمايه براى مشروعیت گیرى

کردند که به دستور بادار خويش سر تسلیم نهاده و

به خودش ،با کارت راى دهى مردم  ،صورت

افغانستان در

از خواستهای اولیۀ خويش کوتاه آمده و منصرف

میگیرد و بايد در همین تعريف و معنا دانسته شود

منطقه و جهان به حیث يکى از بدنام

شده اند .مگر تعفّن برخاسته از طرح طبق وحدت

و پايکوبى برايش يک خبط بزرگ سیاسى

ترين پروسه هاى رياکارى سیاسى

ملى ،ثابت ساخت که نه وحدتى مطرح است و

است .زيرا به کار گیری همچو شیوه هايی در

و قطع کلى همان باورمندی ساده دالنه

نه به قول خودشان منافع ملى يی .

گزينش هاى سیاسى أساساً انداختن مسؤولیت

و ابتدائی مردم در آينده به سهم گیرى

حقیقت مسأله نیز چنین است که اين خیل

انتخاب سیاسى طبقۀ حاکمه ،بردوش مردم و

در همچو روند هايی به نام انتخابات.

سیاستمداران مفسد در همۀ دوران هاى زنده گى

از حساب مردم معرفى شده و جز استفادۀ سوء از

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان به اين

سیاسى شان چنین عمل کرده اند و فلسفۀ تفکر و

رأی مردم وتحمیل نوعى از تحمیق سیاسى بر

باور است که ايجاد و آراستن صف جداگانۀ

مبانى ايديال هاى سیاسى شان را همین برجسته

جامعه هدف ديگری ندارد .

انقالبى و طبقاتى سوسیالیستها ،کارگران و سائر

سازی تنشهای قومی و تباری به خاطر زنده نگاه

و اما خنده آورترين وجهه انتخابات کنونی در اين

زحمتکشان يگانه الترناتیف مبارزاتى و فراهم

داشتن نابرابری های طبقاتى و تراکم ثروت در

نهفته است که نه مثلث شرو فساد دولت کرزى و

آورندۀ بسترها و زمینه های الزم برای برون رفت

دست يک أقلیت محدود که خودشان بايد باشند،

تیم هاى عبداهلل و غنى احمدزى به هدف

از لجنزار نظام متعفن و بحران زدۀ سرمايه داری

تشکیل میدهد .چنانچه سازمان سوسیالیستها

مشروعیت بخشیدن به نظام فاسد شان رسیدند و نه

بوده و راه ديگری غیر از اين در پیش نیست.

کارگری در اعالمیه يی که در اين زمینه صادر

هم مداخالت و پا درمیانی های گستردۀ سروران

نموده است خاطرنشان نموده است که اين سازمان

غربى آنها توانست تا آبرو و عزت حداقلى

"در همۀ عرصه ها سیاست هاى عوام فريبانۀ تمام

برايشان دست و پا نمايد.

سازمان سوسياليستهای

نماينده گان بورژوازى براى احراز قدرت سیاسی

مردم افغانستان که در تمام دوران هاى سیاسى

در افغانستان را افشا نموده و اعتقاد راسخ دارد که

گذشته جُز حکومت هاى توتالیتر چپ و راست را

کارگری برای آزادی،

هیچیک از سرمايه داران و نماينده گان آنها نه تنها

تجربه نکرده بودند ،حال به خوبى پى برده اند که

برابری و سوسياليسم

که طبیعتا نمیتوانند نماينده گان واقعی طبقۀ کارگر

در پشت اين رنگین کمانِ دموکراسى لیبرالى منافع

و زحمتکشان کشور باشند ،بلکه برعکس بر اساس

کدام نهادها ،حلقات وگروه هاى سیاسى و

تحلیل شرايط امروزى جامعه و شناخت از سیاستها

استخباراتى نهفته است .با نگاهی گذرا به بازى

و پراتیک همۀ مدعیان قدرت ،در هر هیئت و

تاکنونى اين مضحکۀ انتخاباتى محصوالتش را اين

شکل و ادعايی که وارد صحنۀ دست يافتن به

چنین میتوان برشمرد:

اهرام قدرت سیاسی کشور شوند ،ارمغانی جُز

-

افشای آشکار ماهیت واقعى انتخابات و

تداوم وضعیت کنونی ،تحمیل هرچه گسترده تر

تعريف جديدی از آن در افغانستان ،که

فقر ،بدبختى و فالکت چیز ديگری براى اکثريت

برخالف تمام رياکارى هاى سیاسى نه

محروم جامعۀ افغانستان در پی ندارند .ما اعتقاد

در خدمت به اصطالح "منافع ملى مردم

داريم که ايجاد و آراستن صف جداگانۀ انقالبى و

افغانستان" ،بلکه يک صحنه آرائی

-

-

تعمیق جنگ قدرت میان کانديدان که

ثبت

انتخابات

رياست

جمهورى

تاريخ سیاسى کشور،

مبارزه می کند ،برای
تقويت صف آزاديخواهی و
برابری طلبی و برای تحقق
آرمان سوسياليسم به آن
بپيونديد!

"انتخابات"؛ جدال ناسيوناليستهای قومی و تباری بر سر قدرت سياسی
فهيم آزاد
اين روزها پس از اعالم کانديداتوری شخصیت

آنهايی که "ناسیونالیسم افغانی" را نماينده گی می کنند و

جمهوری و شوراهای واليتی و بخصوص پس از پايان

هايی از ناسیونالیسم های تبارگرا و قومی و سرانجام

چه ناسیونالیستهای تباری که ادعای "عدالت خواهی" و

اولین و دومین دور خیمه شب بازی و کارنیوال

پس از پايان دور دوم انتخابات برای احراز پست

يا به تعبییر خودشان "عدالت قومی" دارند و چه

انتخاباتی ،به ويژه پس از دور دوم انتخابات برای مقام

رياست جمهوری ،جريان های تبارگرا و

ناسیونالستهای پشتون که مدعی اند که"ملت برتر و

ريیس جمهوری ،تبارگرايان در هر دو سوی اين

ناسیونالیستهای قومی يکبار ديگر و اين بار با حدت

بزرگتری" استند و خواهان حفظ و تداوم "جايگاه

معرکه يک بار ديگر از عنصر قومیت و تبار استفاده

و شدت بیشتر از قبل بر طبل نفرت قومی کوبیده و

تاريخی" شان می باشند ،تشکیل می دهد .اين نیروها در

برده و باعث تداوم بحران و تشديد کشمکش بین

بطور مشمئز کننده يی هیاهو برپا داشته اند .در اين

يک هیئت کلی دارند جامعه را در دو قطب متضاد يک

انسانهای منتسب به گروه های اتنیکی در کشور شده

معرکه گیری برای مجاب حريف و از میدان بدر

صف آرايی خونین بسیج می نمايند .اساس مساله در

اند .يک روز پس از کارنیوال براه افتاده شده در ٤٢

کردن آن و همچنین فريب مردم،گويا توسل به هر

حقیقت جدال بر سر قدرت و منفعتهای مادی متضاد و

جوزا و رقابت میان دو چهرۀ مطرح و اصلی اين

چیزی مجاز شمرده شده و می شود .هر دو طرف

گاهأ متعارضی است که گاهی در شکل و شمايل

رقابتها ،عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی ،که

اين جدال از زبان قوم و تبار شان دارند مرثیه می

ناسیونالیسم افغانی و گاهی هم در شکل به رسمیت

هردو از حمايت و پشتیبانی ارتجاعی ترين نیروها و

خوانند و از محرومیت و جور و ستمی که به قبیلۀ

شناسی حقوق و هويت های قومی و زبانی متفاوت تبارز

باورها و همچنین قدرت های منطقه يی و امپريالیستی

شان روا داشته شده است سناريوهايی چه واقعی و

می يابد ،که نتیجۀ آن چیزی نیست جز حقنه کردن

نیز برخوردار اند ،تبارگرايان و ناسیونالیستهای قومی

چه جعلی می بافند ،تا باشد که مردم منتسب به تبار،

هويتهای متفاوت بر زمینه های اتنیکی و تباری و بر اساس

حامی و فعال در هر دو طرف اين جدال قدرت و

قبیله و زبان شان را در خدمت "امیر" جديدی به

آن مشروعیت بخشیدن به تمايز و تعارض میان افراد

ستادهای انتخاباتی شان دست به انبان توطئه و تقلب

صف کنند .همانطور که می دانیم بخش اصلی

جامعه .جريان های مختلف ناسیونالیستی ،چه ناسیونالیسم

شده اند و دارند .

کسانی که در اين عرصه به عنوان سخن گوی قبیله

در هیئت افغانی آن و چه در قد و قیافه ناسیونالیسم های

بحران خطرناك ديگری را در جامعۀ بحرانی ،بی

و تبار و به همین اعتبار نمايندۀ فیگورهايی در بندنۀ

تباری و قومی ،در اين جدال مطرح اند و میداندار؛ بخشأ

ثبات و اشغال شده و جنگ زدۀ افغانستان دامن می

اصلی قدرت حاکمه ظاهر می شوند چهره هايی از

سخنگويان اين جريان ها را می توان در جناح چپ

زنند برخی از به اصطالح نخبه گان سیاسی چپ

جريان های اسالمی و بازمانده های سرگردان و نان

ناسیونالیستم افغانی و فاشیسم اسالمی يافت .يکی با اسم

بورژوايی و پوپولیست که روزگاری گويا فرا اتنیکی

به نرخ روز بخور چپ پوپولیست و بورژوايی در قد

معرفۀ ناسیونالیسم افغانی مدعی است که" :ما يک ملت

و تباری می انديشیده اند نیز از نتايج دور نخست آراء

و قیافۀ بازمانده های حزب دموکراتیک خلق و

واحد افغان داريم با پیشینۀ بلند دفاع از يکپارچگی و

شمرده شده چنان به وجد آمده بودند که توگويی که

جريانهای بازمانده از شعله جاويد استند .بنابراين

استقالل ملی و همزيستی اقوام" ،و در طرف ديگر اين

به آرزوهای ديرينه و تحقیر شدۀ تاريخی شان دست

الزم می آيد تا يک بار ديگر البته از زاويۀ تبیین

جدال ناسیونالیستهای قوم پرست و تبارگرا قرار دارند که

يافته باشند و نتايج اعالم شدۀ آرأی دور اول را برهان

سوسیالیسم کارگری به پديدۀ هويت قومی -تباری

بر هويت متمايز اقوام ساکن کشور متشکل از پشتون ،

بر حقانیت مواضع خود شان و ثبوت بر اين که قوم و

و ملی و جدالی که بر سر آن در گرفته است نگاهی

تاجک ،هزاره ،ازبک ،ايماق ،عرب ،بلوچ و نورستانی و

انتیک آنها اکثريت شهروندان جامعه را می سازد،

بیندازيم.

 . . .تاکید میکنند .يک طرف اين جدال میکوشد تا از باال

خواندند .و با اتکا به آرأی شمرده شدۀ دور اول،

جدال هویتهای قومی -تباری ٬هویت ملی

"هويت ملی افغانی" صادر کند و طرف ديگر میکوشد

ابطال ادعای تاريخی تبارگرايان در صف رقیب را

و ناسيوناليسم افغانی

مردم را بر مبنای تبار ،محل ،فرهنگ ،زبان و عشیره از

اعالم داشتند.

همديگر تفکیک و بخش بخش کرده و بر بنیاد آن

اما بايد ديد که اين جريان های تبارگرا و قومی از

اصالت هويتهای قومی -تباری را نهادينه نموده و

دامن زدن به انقطاب و تقسیم آحاد جامعه به اتنیکهای

مشروعیت آن را تسجیل نمايد.

مختلف و تراشیدن هويت های کاذب چه اهداف

به سیاق جدال خونین تبارگرايان و دارودسته های اسالمی

زمینی ،مادی و سیاسی يی را دنبال می کنند .همان

يک اصل بنیادين تنش و کمکشهای تباری و
ناسیونالیستی در افغانستان طی اين چند دهه و
بخصوص در اين اواخر جدال و تعارض هويتهای
کاذب اتنیکی ،ملی و قومی است .هويت ملی و
قومی شاه بیت گفتار همۀ ناسیونالیستها را چه

در دو دهۀ گذشته ،با آغاز پروسۀ انتخابات رياست

ادامه در صفحه ٤

گونه که می دانیم و تاريخاً بدست داريم،

اين معرکه ،طرح "حکومت وحدت ملی" را

اين نیروها اجازه نه خواهند داد که دست از پا خطا

ناسیونالیستهای تباری بر خالف آنچه که ناسیونالیسم

پیشکش نموده و وعده سپرده شد که در نهايت هردو

کنند.

افغانی خوانده می شود ،مدعی اند که در افغانستان

را شريک سفرۀ چپاول و تقسیم قدرت خواهند

اما نبايد غافل ماند که تداوم تنش و بحران خلق شده و

هنوز ملت واحدی شکل نگرفته است و بر اين اساس

ساخت .چنانچه که شاهديم با وجود اين سخاوت

تخاصم حاصله از آن ،با توجه به صف آرايی ها و

نافی هويت مشترك بر مبنای اصل شهروندی در يک

ارباب ،کماکان جنگ و جدال ناسیونالیستهای قومی و

ظرفیت های موجود در هر دو جناح اين تقابل  ،می

سرزمین واحد استند .در حالی که طرف ديگر اين
جدال که با اسم معرفۀ "ناسیونالیسم افغانی" وارد کار

تباری بر سر دست يابی به قدرت سیاسی و سهیم شدن

تواند نتايج خونبار و هولناکی را در پی داشته باشد.

در آن ،ادامه دارد .هر دو جناح اين تقابل همچنان بر

جدال ناسیونالیسمهای تباری و قومی همانطور که

زار شده است ،جريانی که از هرجهت فقیر و مهجور

طبل نفرت و برجسته ساختن تفاوتهای اتنیکی ،زبانی و

مشاهده می نمايیم بر سر سهم بردن از قدرت سیاسی و

است و در مقايسه با ناسیونالیسم های تباری و قومی

فرهنگی می کوبند و عربده می کشند .اين جنگ و

در نتیجه تداوم منافع و اقتدار شان در همۀ عرصه های

فاقد انسجام و نیروی مادی نیز می باشد ،به پشینۀ

جدال بر سر احقاق حقوق و رفع ستم از کسی نبوده و

اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است.

تاريخی و همزيستی ملیت ها و اقوام ساکن اين

نیست .بلکه بار و منفعت مادی و زمینی دارد که بايد

ناسیونالیست های شؤونیست در قالب نیروها و جريان

سرزمین تکیه نموده و اساس استدالل اش را بر هويت

حقیقت سیاسی اش را بر مال ساخت؛ همانطور که همه

های چون "حزب افغان ملت" و نیروهای ارتجاعی

مشترك "افغانی" می گذارد .اين را تاريخاً می دانیم

اطالع داريم و شاهد آن استیم ،پس از مهندسی

ديگر از اين قماش و متعلق به جنبش ناسیونالیست

که يک هدف اصلی و دايمی جنبش های

حاکمیت ارتجاعی کنونی به رهبری کرزی ،در سیزده

تباری پشتون در اين صف ،با تکیه بر ادعای تاريخی

ناسیونالیستی برای شکل دادن به ملت ،ايجاد و ابداع

سالی که گذشت تمام منابع مالی و شريانهای اقتصادی

هويت مشترك و يا اراده و منفعت ملی بوده و می
باشد" .ملت" در اين باور آن چتر و سامانه يی است

و بر همین مبنا قدرت سیاسی در انحصار نیروهای

تبارگرا و قومی اتنیک های ديگر ،باز بر طبل قومی

اسالمی -قومی قرار داشته و دارد .نه تنها اين بلکه

گری و نفرت پراکنی میکوبند و زمینۀ تقابل خونین

که افراد جامعه را فارغ از تعلق اجتماعی و طبقاتی شان

بلحاظ ايدئولوژيک افکار و آراء اين نیروهای بغايت

میان مردم منتسب به اتنیکها و گروه های تباری را

می توان در زيرآن جا داد و به عنوان يک کتلۀ واحد

ارتجاعی ،آراء و افکار مسلط در جامعه را می سازد .با

فراهم ساخته و می سازند .چنانچه در فوق اشاره شد

و دارای ارزشها و منافع يکسان بر شمرد.

وجود اين ،اين نیروها دارند هر کدام به نوبه سهم

اين نیروها در تالش اند تا موقعیت انحصاری و ويژۀ

پس از آن که جنجال میان اين دو صف از

خواهی و زياده طلبی می کنند تا مکان و جايگاه برتر

تاريخی قوم و تبار خود را حفظ و تأمین کنند .در

ناسیونالیستهای قومی و تباری ابعاد پیچیده تری کسب

و مسلطی را که در طی اين دوران ،صد البته به يمن

طرف ديگر اين جدال ،ناسیونالیستهای قومگرا از

کرد ،جان کری وزير خارجۀ امپريالیسم امريکا به

کمک های بی دريغ قدرت های امپريالیستی در رأس

اتنیک های ديگر در وجود "جمعیت اسالمی" و هم

نماينده گی از قدرتهای امپريالیستی ديگر در دو سفر

امپريالیسم امريکا ،به دست آورده اند بیشتر از قبل

قطاران ديگر آن ،با رجوع به پیشینه يی از نابرابری

جداگانه حامل پیام روشنی به مزدوران شان در اين دو

استحکام و گسترش بخشند ،تا گزندی به آن وارد

تاريخی و ستم و بیحقوقی و محرومیت ملی ،که

صف بود و همچنین شخص اوباما و دويد کامرون

نشود.

تاريخاً به قوم و تبار آنها روا داشته شده است،

نخست وزير بريتانیا در تماس های تلفنی شان ،دو

همانطور که در آغاز اين مطلب اشاره شد اين صف

میکوشند دست رسی به حقوق و جايگاه سیاسی و

طرف دعوا را به ترك مخاصمه دعوت و برای شان

آرايی در يک هیئت عمومی و از زاويۀ منافع مردم می

اهرام قدرت ،چیزی که در ازمنۀ تاريخ اين چند سده

خاطر نشان ساختند که در نهايت مهره های بی مقدار و

تواند يک بار ديگر شیرازۀ جامعه را از هم بگسلد و در

از آن محروم بوده اند ،را برای خود شان ضمانت

مزدوری بیش نیستند .اين بر همه گان نیز روشن بوده و

نتیجه نگرانی مردم دال بر تکرار فاجعۀ خونین دهۀ ۰۹

کنند.

است که صالحیت گزينش و تشخیص مطلوبیت افراد

و لجام گسیختگی ارتجاع مذهبی و قومی ،نگرانی يی

يکی از نتايج مخرب هويت تراشی جنبشهای

و نهاد ها برای انجام وظیفه و خدمت به استراتژی آنها،

به حق ،عینی و واقعی است .در عین حال اين را نیز

ناسیونالیستی بر مبنای ملت و تبار و جدال بر سر آن،

از آن دولت امريکا و متحدين اروپايی اش بوده و می

نیک می دانیم و بايد گفته شود که نیروهای حاضر در

در حقیقت ضديت با اصل اصالت انسان و هويت

باشد .اين را تجربۀ اين يک دهه و اندی به روشنی

جدال قدرت با توجه به مکان و اقتدار شان و مهمتر از

انسانی يونیورسال و قالب کردن هويت های قومی و

آشکار ساخته است .اين که کدام يک از طرفین اين

همه منافع اقتصادی و سرمايه های نجومی و افسانه يی

ملی بر آحاد افراد جامعه است .اگر جنبش های

دعوا در خدمت پیش برد استراتژی منطقه يی و تأمین

که گرد آورده اند ،منفعتی در از هم پاشیده شدن

ناسیونالیستی آنهم از نوع تباری و قبیله يی آن در

منافع قدرت های بورژوا -امپريالیستی مفید و مناسب

شیرازۀ جامعه و ايجاد دوبارۀ امارات و دار الخالفه

افغانستان هنر و توانی داشته باشند ،که در اين مورد

تشخیص شود؛ سر انجام انتخاب و به اين مقام گماشته

های اسالمی -قومی در کوچه پس کوچه های کشور

بدون ترديد و در حد بااليی از آن برخوردار اند و آن

خواهد شد.

و عمدتاً شهرکابل را ندارند و اربابان شان در صف

را طی اين سه دهۀ خونین به خوبی نشان داده اند،

هیئت حاکمۀ امريکا و متحدانش در منطقه و اروپا پس

قدرت های بورژوا – امپريالیستی نیز به لحاظ

کاشتن بذر نفرت و کشتار و جنايت است .اين هنر و

از خلق تنش و تداوم آن به نوکرانش در هر دو صف

استراتژيک منفعتی در بروز چنین وضعیتی ندارند و به

"حق حاکمیت" و با انکار سهم بری ناسیونالیستهای

ادامه در صفحه ٥

توانايی در نهايت تبارز عملی و مصداق پراتیکی اش

موضع نهاد "جوانان سوسياليست" در قبال احکام اعدام برای جنايتکاران حادثۀ رهزنی

چیزی جز تقسیم انسانها و شهروندان جامعه به اتنیکها

و تجاوز جنسی در پغمان

و تبار و نژاد و تعارض و تخاصم بر اين اساس نبوده و
نیست .به سیاق تجربۀ خونین جنبش های بورژوا
ناسیونالیستی در سطح جهان و متأخرترين آنها از
رواندا تا يوگسالوی و افغانستان ديديم که چگونه
مردم را بر مبنای تعلقات ملی و اتنیکی و در خدمت
تأمین منافع بورژوازی خودی در قبال همديگر به صف
آرايی خونینی کشاندند ،که در نهايت قربانیان اين
جنگ و جدال جريان های ناسیونالیستی برای کسب
امتیاز و سهمی از قدرت ،اکثريت مردم زحمتکش
بودند و حاصل که اين اکثريت از خوان اين جدال ها
بردند چیزی نبوده جز تداوم فقر ،ويرانی و ستم در
اشکال ديگر .واقعیتی که تاريخ دو دهه و اندی از
جدال تبارگرايان در افغانستان آن را با تمام تلخی اش
برای مردم ،طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش ثابت
ساخته است .چنان که گفته آمديم ،ناسیونالیسم و
هويت ملی و به همین اعتبار ناسیونالیسم مبتنی به
اتنیک و عشیره با اصل اصالت انسان در تعارض و
تناقض است .ناسیونالیسم در هر شکل و شمايل و با هر
ادعايی که ظاهر شود منجر به دامن زدن انقطاب و بر
اساس آن خلق دشمنی میان آحاد جامعه و در رأس
طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان می شود که از نظر هر
انسان آزاديخواهی مردود و محکوم است؛ مدعیان
چپ و سوسیالیست در افغانستان که ادعای رهنمايی و
رهبری اقشار زحمتکش در رأس طبقۀ کارگر را
دارند ،قبل از هرکس ديگری خودشان را منتسب به
قوم و قبیله می دانند و هويت شان را نه از تعلق
اجتماعی و طبقاتی بل از ارزشهای عصرحجری مبتنی
بر اتنیک و عشیره می گیرند .اين نیروها نه تنها که
خود فريبی میکنند ،بلکه دارند به طبقه کارگر
واکثريت زحمتکشان جامعه اين را القأ می نمايند تا
برای پذيرش يوغ برده گی سرمايه ،تحت عنوان ملت
و قومیت و منافع "ملی" گردن بگذارند .بناءً افشا و نقد
ناسیونالیسم ٬چه ناسیونالیسم تباری و چه ناسیونالیسم
ملی جزئی از وظايف تعطیل ناپذير جنبش
آزاديخواهی در رأس جنبش سوسیالیستی کارگری
می باشد .ما بايد حقیقت وجودی و منفعت مادی و
سیاسی و ماهیت ضد انسانی اين جنبشها را بدون اما و
اگر و از هر جنس و شاخه يی ٬مورد نقد و افشا گری
قرار دهیم.

به نقل از صفحه فيسبوک "جوانان سوسياليست"
صفحه فیسبوك آواى زنان افغانستان ،از جوانان

اعدام منع است .از ايران و پاکستان گرفته تا امريکا در

سوسیالیست پرسیده است که آيا شما با أشد مجازات

همۀ کشورهاى که در آنها با مجازات اعدام جاری

برای عاملین تجاوز جنسى بر يک خانواده در پغمان ،

است ،بزرگترين جنايات تکرار میشوند و جامعه خود را

موافق استید؟ ما در پاسخ گفتیم :بلى؛ ولى منظور تان

مصوون احساس نمیکند.

از أشد مجازات چیست؟ آو اى زنان نوشتند که آنچه

به جاى اعدام افراد و تنظیم قوانین براى اعدام افراد،

که اکثريت مردم آن را میخواهند .خواستیم در اين

دولت ها مکلف اند و وظیفه و مسؤولیت دارند تا زمینه

باره توضیحى ارائه کنیم  ،امیدواريم دوستان ديگرى

ارتکاب جنايات مختلفه را محو و يا آن را محدود

نیز ،اگر الزم میدانند نظرات شان را در اين رابطه

سازند .در زير سلطۀ هر حاکمیت ناتوان ،مريض ،مفسد

انعکاس دهند.

و نابکار و ظالم ،ارتکاب همۀ انواع جرائم محتمل است.

در اين که اين فاجعۀ تجاوز از لحاظ تاريخ روابط

حاکمیت کنونى در افغانستان يکى از نمونه های بارز

انسانى در افغانستان در مجموع غیرقابل باور ،غیر

آن است .در حاکمیتى که خود به هزاران اتهام مختلفه

انسانى و نهايت شنیع است ،هیچ شکى نیست و

مواجه باشد ،چگونه میشود از تمامى افراد زير سلطه اش

جوانان سوسیالیست خود نیز به نوبۀ خود اين جنايت

نظم و رعايت قوانین ،أخالق ،فرهنگ انسانى ،نظم و

را محکوم نموده و نیز زمینه هاى سیاسى ،تاريخى

عدالت را خواهان بود .تمام جنايتکاران جنگى  ٥٣سال

ارتکاب چنین جناياتی را واضح ساخت .اما آنچه به

اخیر در تمام تاروپود سیاسى حکومتى ،قضايى اين

أشد مجازات ارتباط دارد بايد يادآور شد که مقصود

سیستم از کابل گرفته تا همۀ واليات ،آزاد هستند و فعال

از أشد مجازات در اغلب جوامع همان اعدامِ مرتکبین

و سیاست میکنند .قوانین آماده میسازند و أمر و نهى مى

است.

نمايند .وقتى ملتى براى اجراى امور قانونى خود براى

ما سوسیالیستها اصل اعدام را خود يک قتل عمد چه

يک دولت مفسد و مرتجع در يکسال  ٢٤ملیارد دالر

توسط دولت و يا توسط گروه هاى سیاسى و عقیدتى

رشوه میدهد ،پس واضح است که مردم با چه نوع

انجام شود ،میدانیم .قتل عمد به اين معنى که دولت

سردمدارانى سر و کار دارند و چه انتظارى بايد از گروه

يا گروه هاى سیاسى بصورت آشکار و با يک برنامه

هاى حرفه يى دزد و جانى و جنايتکار داشت؟ بنظر ما

واضح وحتى اعالم شدۀ قبلى دست به کشتن يک

اعدام انسانها در همچون مواردی فقط نقش انتقام

آدم يا آدم ها میزند و براى اين کشتن قانون و لوائح ،

گرفتن را بازى مى نمايد و در از بین بردن جرائم و حتى

شريعت يا مذهب يا فرهنگ جامعه را وسیله مى

کم کردن آنها رولى بازى نمیکند .انتقام گرفتن خود در

سازند .قتل عمد به معناى اينست که جامعه يک

تمام فرهنگ هاى متعالى و انسانى مورد پذيرش نیست،

کانون فرسوده است و توانايى ،اصالح فرد يا افراد

بلکه محصول نگاه قبیله يى و طائفه يى به حل چنین

جامعه را ندارد و بايد چنین افرادى را به قتل برساند.

مسائل و معضالت است.

اعدام کردن انسانها هیچگاه تامین کننده و آورندۀ
امنیت و مصوونیت در جامعه نبوده و نیست .هر جامعه
ايکه بدرجاتى از نظم و رعايت و انسانیت رسیده نه
در اثر مجازات اعدام هاى افراد بوده ونه حتى حبس
هاى ابدى .بلکه برچیدن عوامل زاينده اى جنايات
بحیث ريشه و مبنای جرائم ،رويکردهاى همیشگى
مسئله را ساخته است .در تمام کشور ها و جوامع
ايکه اعدام افراد در آنها قانونى است نگاه کنید و آنها
را مقايسه نمائید با کشورها و جوامع ايکه در آنها

عشق و محبت از ديد گاه سوسياليسم کارگری
ر  .پيکارجو
عشق ورزيدن و دوست داشتن بی آاليش و

مارکسیست و سوسیالیست مینامند ،بلکه از زاويه

آزادی ازممانعت والدين و  ...باشد ،کاربرد اين

آزادانه از جمله موضوعاتی است که به بحث

يیست که لنین و سائر مارکسیستها و

اصطالح در مقاله اش موردی ندارد ،اما اگر

اخالقیات کمونیستی پیوندی استوار و ناگسستنی

سوسیالیستهای کارگری بدان نگريسته و مینگرند.

منظور از آن آزادی در زنای آزاد ،بی بندوباری

دارد ،به گونه يی که هر گاه قرار باشد پیرامون

جنسی و  ....باشد ،در اين صورت يک خواست
کارل مارکس در دست نوشته های اقتصادی و

بورژوايی است ».لنین می ا فزايد« :مطلب بر سر

فلسفی ،ضمن مقاله يی تحت عنوان « قدرت پول

آن چیزی نیست که شما به طور ذهنی میخواهید

درجامعۀ بورژوايی» می نويسد ...« :پول وفاداری

بفهمید ،مطلب بر سرمنطق عینی روابط طبقاتی در

را به بیوفايی ،عشق را به نفرت ،نفرت را به عشق،

کارعشق وعالقه است [ ».به نقل از مقالۀ حسن

از آوان ايجاد و پی ريزی جهان بینی سوسیالیسم

فضیلت را به شرارت ،شرارت را به فضیلت،

معارفی پور تحت عنوان :اخالق از منظر

علمی توسط کارل مارکس و فريدريک انگلس

خدمتکار را به ارباب ،ارباب را به خدمتکار،

مارکسیسم-لنینیسم (کمونیزم علمی) ،سايت آزادی

مسألۀ عشق ورزی و محبت و دوست داشتن در

حماقت را به هوش ،هوش را به حماقت تبديل

بیان] که مقالۀ حاضر نیز با الهام ازآن نوشته شده است.

چارچوب رابطۀ جنسی میان مردان و زنان و ازواج

میکند ».و در ادامه می افزايد« :اگر انسان ،انسان

وتشکیل خانواده همواره مورد توجه و بحث و

باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی ،آنگاه می

بررسی طیفها و جناح های متنوع چپ گرا و

توان عشق را فقط با عشق ،اعتماد را با اعتماد و

سوسیالیست بوده و ازگوشه ها و چشم اندازهای

غیره معاوضه کرد ،اگر بخواهیم از هنر لذت ببريم

گوناگون و متنوعی به بررسی گرفته شده است که

بايد هنرمندانه پرورش يافته باشیم ،اگرمیخواهیم بر

نشاندهندۀ تعلقات طبقاتی هريک از آن جناح ها

ديگران تأثیر گذاريم ،بايد قادر به برانگیختن و

بوده و باعث شده است تا سوء تعبیرها وبرداشتهای

تشويق ديگران باشیم .هرکدام ازروابط ما با بشر و

نادرست وغلط فهمی های فراوانی در اين زمینه

طبیعت بايد نمود ويژه يی باشد که باعین ها يا ابژه

رونما گردد ،تا آنجا که حتی در میان جريانات

های اراده و زنده گی فردیِ واقعی مان منطبق

چپ اخالق گرا و پوپولیست نیز سخن گفتن در

باشد .اگر عشق می ورزی ولی ناتوان از

اين زمینه و پرداختن به آن تابو شکنی و عبور از

برانگیختن عشق هستی يعنی اگر عشقت ،عشقی

خط قرمز و پانهادن به قلمرو ممنوعه به حساب

متقابل نمی آفريند ،اگر با نمود زندۀ خود به عنوان

آمده و با بهانه هايی چون ارج نهادن به اخالق

آدمی عاشق ،محبوب {ديگری} نمی شوی،

جمعی و فرهنگ توده های مردم توجیه وتبرير

آنگاه عشقت ناتوان است ،و اين عین بد بختی

میشود .مگر آنچه در اين میان با تأکید قابل ياد

است .

اخالقیات کمونیستی بحثی و حرفی به میان آوريم
ناگزيريم بحث همدگرخواهی و عشق آزاد را نیز
در البه الی آن مطرح نمايیم.

آوريست اين است که ،تبیین و چشم انداز
مارکسیست -لنینیستی اين مفهوم از هرگونه موضع
گیری و برداشت سطحی ،اخالق مدار و عقب
گرای بورژوايی و خرده بورژوايی به دور و
برخوردار از صراحت ،شفافیت و واقع گرايی
میباشد .به اين شرح که اين تبیین نه از چشم انداز
اخالق مدارانۀ چپ پوپولیست و نه از موضع خرده
بورژوايی ديگر جريانات اپورتونیست که خود را

پس بنابر گفته های لینن مفهوم عشق ورزيدن و
دوست داشتن آزادانه ازديدگاه و تبیین
سوسیالیسم کارگری

همانا همدگر خواهی

عاشقانه در شرايط کامالً آزاد ،به دور ازچشم
داشتهای مادی و منفعت جويانه و تنها براساس
صمیمیت حقیقی و پیوند راستین عاشقانه میان دو
انسان بوده و نه تنها عاری از هرگونه زشتی
وناهنجاری بلکه کامالً دلپذير ،خوش آيند
وفرحت بخش نیز است .کمونیست ها روابط
عشقی و جنسی را بر اساس اصول انسانی و به
دور از هرگونه اخالقیات دروغ پردازانه و
رياکارانه و منفعت جويانۀ بورژايی و سنت های
عقب ماندۀ قرون وسطايی
ادامه در صفحه٧

هنگامی که واژۀ عشق آزاد توسط اينس آرماند
در ٢۰٢٣در مقاله يی به کار رفت ،لنین درنامه يی
که به او مینويسد اشاره میکند" :خواست
پرولتاريايی عشق آزاد ،رهايی از قاضی ،عرف،
سنت و خانواده است ".لنین در إدامه می نويسد :
اگر منظور از "عشق آزاد" آزادی از چند
محاسبات مادی ،آزادی از قید تعصبات دينی و

www.workersocialist.org
www.asrejadid.org

و خانواده گی میخواهند ،که درجوامع طبقاتی از آن

هم به اين راضی است که طرفین بطور صوری داوطلب

سوسیالیستی مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی و کار

تقريبا خبری نبوده ونیست و به چشم نمی خورد.

بودن خود را اعالم کنند .اينکه در پشت پردههای قانونی،

مزدی گرفته باشد ،چیزی که در حال حاظر ،با تأسف،

جايی که زنده گی حقیقى در جريان است ،چه میگذرد،

به جز در میان پرولتاريا و آنهم به گونه يی بسیارکم و

و اينکه توافق داوطلبانه چگونه حاصل شده  -به اينها هم

نادر ،به نظر نمی رسد .با اينهم نبايد چشم به راه

قانون و قانوندان کاری ندارد .و حال آنکه سادهترين

قهرمانان و شوالیه هايی نشست تا با سرنگون سازی

مقايسۀ قوانین میتواند به حقوقدان نشان دهد که معنای اين

نظام حاکم بر جهان زمینۀ همچو ازدواجهايی را فراهم

توافق داوطلبانه واقعا چیست» .

نمايند بلکه بايد علی الرغم خدشه دار شدن احساسات

در جوامع طبقاتی رابطۀ جنسی بین افراد و ازدواجها در
اکثر موارد بر اساس چشم داشتهای مادی و اقتصادی
وبه گونه يی مصلحتی صورت میگیرد نه براساس
عشق واقعی دو طرف .چنانکه فردريک انگلس در
«منشاء خانواده» در زمینۀ ازدواج های مصلحتی
بورژازی آن زمان که به گفتۀ وی «به يک زنده گی

ديدگاه و تبیین مارکسیستی /لنینستی دراين زمینه در

زناشويی بسیار بیروحی منجر میشود که سعادت

برگیرندۀ سهولتِ جايگزينی عشق سابق ،با عشق پرشور

خانواده نام گرفته است» ،مینويسد که ...«:اين ازدواج

جديد بوده و جدايی و به اصطالح "طالق" را برای دو

مصلحتی غالبا تبديل به ناهنجارترين نوع فحشاء -

طرف و همه گان امری عادی جلوه گر مینمايد ،مسأله يی

گاهی از طرف هر دو جانب ،ولی معموال بیشتر از

که در جوامع بورژوايی گذر از هفت خوان رستم را در

جانب زن  -میشود ،که تنها تفاوت او با تن فروش

بردارد .انگلس در جای ديگری از «منشأ خانواده»

معمولی در اين است که او مانند يک مزدور قطعهکار،

ارزشهای پذيرفته شدۀ جوامع طبقاتی در رابطه به روابط

تن خود را به اجاره نمیدهد ،بلکه يکبار برای همیشه به

جنسی میان مردان و زنان را به نقد کشیده مینويسد:

برده گی میفروشد ».انگلس در ادامه می افزايد« :اين

«اخالقیات رياکارانۀ بورژوايی و طبقاتی در واقع آنچه را

گفتۀ فوريه برای تمام ازدواجهای مصلحتی صادق

برای زن بزرگترين جنايت محسوب میکند و شديدترين

است" :درست مانند دستور زبان که در آن دو منفی

عواقب قانونی را دارا می باشد ،برای مرد امری افتخار

يک مثبت را میسازند ،در اخالقیات ازدواج هم ،دو

آمیز محسوب میکند ،يا حداقل لکۀ ننگ اخالقی است

فحشا يک عفت را میسازند " .عشق جنسی زن و

مرد ساالرانه وعقب گرايانۀ اين يا آن قلدر و زورگوی
ودين باور وشريعتمدار وسنت پسند و علی الرغم
مالحظه کاری ها و عوامفريبی های اپورتونیستها و
پوپولیست هايی که خود را مارکسیست و سوسیالیست
مینامند ،با جرأت وقاطعیت تمام در محافل و حلقات
روشنفکری و کارگری به روشنگری و آگاه سازی
آنان از موضعگیری و روی کرد مارکسیستی در قبال
اين امر سترگ از همین اکنون اقدام نموده و دست به
کار شويم.
برای آگاهی بیشتر به منابع زيرين مراجعه فرمايید :
 - ٢منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت – اثر

که مرد با لذت برخود میپذيرد».

فريدريک انگلس.

میان پرولتاريا ،يک قاعده میتواند باشد و هست ،چه

لنین درگفت وگويی با کالرا زتکین يکی از رهبران

 -٤اخالق از منظر مارکسیسم-لنینیسم (کمونیزم

اين رابطه بطور رسمی تقديس شده باشد و چه نشده

حزب کمونیست آلمان و يکی از فعالترين زنان در جنبش

باشد».

حق خواهانۀ زنان و مبتکر تعیین هشتم مارچ به حیث روز

شوهر ،فقط در میان طبقات ستمکش ،يعنی امروزه در

بین المللی زنان می گويد « :فساد ،تباهی و کثافت ازدواج
بنابراين از ديدگاه کمونیستهای کارگری عشق واقعی و

بورژوايی و فسخ دشوار آن آزادی را برای مرد و برده

همدگر خواهی راستین نیازی به رسمیت شناسی

گی را برای زن و دروغ گويی نفرت انگیز در بارۀ

اجتماعی ازدواج دو طرف نداشته بلکه بر شالودۀ عالقه

اخالقیات و رابطۀ جنسی درون بهترين افراد را سرشار از

ی متقابل دو انسان بنا نهاده میشود  .به گونۀ مثال همین

تنفر می کند  ...بايد با ازدواجهای کثیف و در حال

اکنون در جهان ما ملیونها زن به سر میبرند که علی

وهوای بازاری ،روشنفکری و روستايی مقابله کرد و اين

الرغم اينکه رابطۀ آنها با همسرانشان در محاکم نظام

مقابله به معنی قبول ازدواجهای رسمی و پرولتاريايی

سرمايه داری ثبت و درج گرديده و رسمیت يافته

همراه با عشق و دوستی است ( .کالرا زتکین ،خاطره

است ،هیچ عالقۀ واقعی و عشقی به آنان نداشته و زير

هايی از لنین)

نام اراجیفی مانند تعهد اخالقی ،ننگ و ناموس و رسم

علمی) – حسن معارفی پور  -در سايت آزادی بیان
 -٥قدرت پول در جامعۀ سرمايه داری – اثر کارل
مارکس
 -٢اخالق انسانی در تزهای خالق مارکس -
ترجمه و تدوين جعفر پويا
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 -٣پیشینه ی پیدايش ستم بر زن ،آلترناتیو برای
رهايی و ديدگاه های مختلف – حسن معارفی پور
 -در سايت آزادی بیان

و رواج و کلتور و عنعنات وخزعبالتی از اين قبیل و

لذا با تأکید میتوان گفت که ازدواج هايی که مبتنی

 -٦خشونت علیه زن همزاد جامعه ی طبقاتی! -

شرايط شريعتمدار و قانونمند و دشوارگذارطالق ناچار

برچشم داشتها و سود جويی های مادی و اقتصادی و

حسن معارفی پور  -در سايت آزادی بیان

به تمکین و پذيرش اين وضعیت هستند؛ ناگزيرند هر

اخالقیات و تشريفاتهای مزورانۀ بورژوايی وعشق دروغین

روزه به تن فروشی تن داده و تجاوزجنسی مردانی را

نبوده ورشۀ پیوند آنرا همدگر خواهی آزاد ،بی آاليش و

که به نام همسرو شوهر و شريک زنده گی بر آنان

صمیمانه تشکیل داده باشد تنها در شرائطی تحقق پذير،

حکم میرانند تحمل نمايند .انگلس در اين رابطه

سراسری و نهادينه میگردد که نظام سرمايه داری حاکم

مینگارد« :در مورد ازدواج ،حتی مترقیترين قانون

برجهان از بیخ و بنیاد سرنگون و جايش را نظام

" -٧سکس و قلعه"؛ نگاهی به هنجارهای جنسی در
جهان عرب – شیرين الفقی .
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جنايت دولت ملی مذهبی اسراييل در فلسطين

ارسالن مهربان

ماشین جنگی دولت ملی مذهبی و فاشیستی اسرايیل

های اشغالی فلسطین موقعیت اسالمگرايان را تحکیم

مانند طالبان در افغانستان ،داعش در سوريه و عراق

با ارتکاب جنايات وحشتناك در غزه که با پاسیفیسم

بخشند ،تا پايان سال  ،٢۰۰٤ششصد مسجد در غزه اعمار

حساب باز میکند .موجوديت چنین گروپ های افراطی

و سکوت شرم آور سرمايه داری جهانی و بانیان

شده بود .که هر يک پايگاهی بود برای تبلیغ عقبگراترين

در مناطق اطراف اسرايیل و ايجاد دشمنانی بدون پرنسیب

دموکراسی بدرقه گرديد ،در مدت پنجاه روز جان

تفکرات .در سال  ٢۰٩٧شیخ ياسین دستگیر و به دوازده

و قابل کنترول ،توجیه کمک ها به اسرايیل را نیزسهلتر

بیشتر از دو هزار انسان که اکثريت آنها افراد غیر

سال زندان محکوم گرديد .ولی فقط يک سال بعد از

مینمايد.

نظامی ،زنان و کودکان بودند ،را گرفت .رقمی که

دستگیری اش از زندان آزاد گرديده و فعالیت هايش را

در مديای کشور های سرمايه داری ،صرفاً يک رقم و

در کرانه های غربی سر زمین اشغال شده فلسطین از سر

آسیب جانبی يک جنگ دفاعی معرفی میشود.

آغاز نمود.

اسرايیل کشوری که دو پديدۀ شديداً ارتجاعی و
غیرانسانی مذهب (يهوديت) و اسرايیلی بودن اساس
موجوديت آنرا تشکیل میدهد .دولتی که  ٦٩سال
موجوديتش همواره با اشغال ،ترور ،کشتار و تحمیل
فقر و آواره گی بر زحمتکشان فلسطینی همراه بوده
است ،با بهانۀ قتل سه نوجوان اسرايیلی توسط نیرو
های طرفدار حماس در نوار غزه با وحشی ترين شکل
ممکن به ويرانی و جنايت پرداخت.
حماس تشکلی برآمده از دل مردم فلسطین نیست .بر
اساس نوشته ای در گلوبال اوت لوك ،شماره دوم
سال  ٤۹٢٢به قلم حسانه زيروکی ( ،)٢احمد ياسین،
بانی حماس و رهبر جنبش اسالمی در فلسطین در
سال های هفتاد از قاهره برگشت .وی تحت تاثیر
آموزه های پوپولیستی اخوان المسلمین که خود با
پرداخت وجهی از طرف انگلستان ايجاد گرديده بود،
اقدام به ايجاد مؤسسات خیريه ،يتیم خانه ،گشودن
مدارس ،شفاخانه و کمک اقتصادی به فقرا نمود.
نخست وزير وقت اسرايیل گلدا ماير ،آن فرصت را
برای مهار کردن نیروی جنبش آزادی بخش مردم
فلسطین (فتح) ،مغتنم شمرده و با وصف محدويت

ايجاد آرامش نسبی در فلسطین ،امکان تالش برای ايجاد
دولت مستقل فلسطین را بیشتر ممکن میسازد .گرچه قتل
سه نوجوان اسرايیلی و حق دفاع از شهروندان اسرايیلی در

اعتراض خود جوش فلسطنیان بر علیه اسرايیل در اکتبر

برابر خشونت ها و راکت پراگنی های حماس دلیل

سال  ٢۰٩٧که به انتفاضه مشهور شد ،جنبش های اسالمی

حمالت اسرايیل به غزه ذکر میشود ،ولی يکی از داليل

را غافلگیر نمود و پاسخ آنها به آن اقدام ايجاد حماس

عمدۀ آن نزديکی حماس و فتح و توافق آنها در ايجاد

بود .از آن زمان به بعد در هر مقطعی که امکان میرفت

دولت وحدت ملی فلسطین است .پديده ای که خواب

حرکت جدی ای برای حل قضیه فلسطین آغاز گردد،

آرام را از ديده راست گرايان افراطی در اسرايیل می

حماس در راستای خواست دولت اسرايیل که مايل

ربايد .چون دلیل مشروعیت شانرا از داست داده و قادر به

نیست طرح دولت فلسطین به واقعییت بپیوندد ،زمینه را

جواب دادن وضع نابسامان اقتصادی به مردم اسرايیل هم

برای توجیه عکس العمل های ديوانه وار دولت اسرايیل

نیستند.جنگ غزه که کوشش میشود ،به جنگ فلسطینیان

ايجاد نموده است.

برای آزادی ربط داده شود ،هیچ ربطی به آزدی

ارتش و دولت اسرايیل برای سرمايه داری جهانی به
سرکردگی آمريکا سنگر قابل اعتمادی را در شرق میانه
تشکیل میدهند .همین سیمبیوز دلیل حمايت بیدريغ
آمريکا از اسرايیل بوده و سبب شده است که آمريکا
دولت هايی راکه میتوانستند به صورت بالقوه برای
اسرايیل مشکل ايجاد نمايند ،ساقط کرده و همزمان با
ايجادگروپ های به شدت ارتجاعی اسالمی در منطقه
بهانه ای برای در قدرت ماندن نزديکترين جناح به
خودش ،را در اسرايیل و ايفای نقش ژاندارم جهانی را به
بهانه جنگ با تروريزم برای خودش قابل هضم بسازد.

فلسطینیان ندارد .جوانانی در غزه با بیرون دادن مانیفستی
که به مانیفیست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود
معروف شده است و با اين جمالت آغاز میگردد " :گند
بزنند حماس را .گند بزنند اسرائیل را .گند بزنند الفتح را.
گند بزنند سازمان ملل را .گند بزنند آژانس امداد و کار

سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی ) (UNRWAرا.
گند بزنند آمريکا را! ما جوانان غزه از اسرائیل ،حماس،
اشغال ،تجاوز به حقوق بشر و بی تفاوتی جامعه بین

المللی حالمان به هم می خورد" ،نفرت شانرا از همه
تشکالت فلسطینی و بین المللی که فقط برايشان هزينه
آور است ،آشکارا بیان مینمايند )٤( .اين مانیفیست با سه

شديد ارسال کمک به فلسطین ،ارسال کمک های

گروپ های اسالمی چه در طول جنگ سرد و چه بعد از

مطالبه به پايان میرسد" :ما سه چیز می خواهیم .می

نقدی به مؤسسات گوناگون مربوط به شیخ ياسین را

آن  ،در حکم سگ های هار برای آمريکا و هم پیمانانش

خواهیم آزاد باشیم .می خواهیم زندگی بهنجار داشته

آزاد گذاشت.

بوده اند .همین گروپ ها ضمن وسیله شدن برای ايجاد

باشیم .می خواهیم در صلح زندگی کنیم .آيا مطالبه اين

مقامات نظامی اسرايیل متیقین بودند که کمک به
برنامه ها و فعالیت های جنبش اسالمی ،همزمان
میتواند هم سازمان فتح و هم سازمان های چپی در
فلسطین را تضعیف نموده و در پیشبرد اهداف دراز
مدت شان از آنها استفاده نمايند .مؤسسات اطالعاتی
اسرايیل از آن جمله (موساد) توانستند ،در سرزمین

بهانه هايی برای اقدامات نظامی کشور های سرمايه داری
در مناطق مختلف جهان ،تشکالت پیشرو و مترقی و
ديگر انديش ،و رقبای بین المللی شانرا زير فشار
بگذارند .واقعیت های بیشماری در جهان نشان داده است
که آمريکا علی الرغم دشمنی ظاهری با اسالم سیاسی
بمنظور مخدوش کردن افکار عامه ،کماکان در راستای
سیاست های خارجی اش ،بر روی گروپ های اسالمی

ها چیز زيادی است؟"
)(1http://globalresearch.ca/articles/ZER
403A.html
)(2
http://www.akhbarrooz.com/news.jsp?essayId=34776
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امريکا همراه با هم پیمان هايش در جنگ بر ضد نیروهای

ريشه در اقوام پشتون داشت به عنوان نماد اعادۀ حیثیت

امريکا همراه با متحدين اش دست به اشغال رهزنانه

شوروی و دولت مورد حمايت آن در افغانستان چیزی

و مقام تاريخی ناسیونالیسم قوم پشتون ،که پس از

ای افغانستان زدند .پس از مدت کوتاهی با سرنگون

بیشتر از  ٢۹میلیارد دالر هزينه کرده بودند .بعد از اين که

فروپاشی دولت حزب دموکراتیک خلق و دست باال

کردن امارت اسالمی دار و تعزير ،و در همراهی با

شوروی در سال  ٢۰٩۰از افغانستان نیروهايش را خارج

پیدا کردن اتنیک های غیر پشتون سخت صدمه ديده و

جنگ ساالران "اتحاد شمال" ،اين همزاد و هم

نمود ،دولت دست نشانده آن پس از حدود دو سال

قدرتش تضعیف شده بود ،عرض اندام نمود و به اين

قماش طالبان ،و ناسیونالیست های قومی و

مقاومت سرانجام در سال  ٢۰۰٤از هم فروپاشید و حزب

دلیل حمايت بخش وسیعی از پشتون ها و بخصوص

تکنوکراتهای هوادار سلطنت دولت امريکا از جمع

دموکراتیک خلق با متالشی شدن حاکمیت اش به اتنیک

برخی از روشنفکران و تحصیل کردگان و

نوکران و مزدورانش حاکمیت جديدی را شکل

های مختلف و متخاصم تجزيه شد .با دست يافتن جنبش

ناسیونالیست های قومی را با خود داشت.

داده و بر گردۀ مردم سوار کردند.

اسالمیست به قدرت سیاسی جنگ های خونینی بین

طالبان که در گذشته بر افغانستان تسلط داشتند و
جامعه را به دوران توحش بشر برده بودند از برادران
هم کیش شان و حامیان و متحدين ديروزی
کشورهای غربی در دوران جنگ سرد ،در وجود
القاعده به رهبری بن الدن که مسؤل حمالت
تروريستی  ٢٢سپتامبر خوانده شده و مورد بی مهری

احزاب و دسته های مختلف ارتجاع قومی و اسالمی در
افغانستان به وقوع پیوست که طی آن هزاران انسان جان
باخت و تمامی ساختار ها و زيربنا های کشور نابود و
چپاول شدند و پايتخت کشور به ويرانه تبديل گشت .در
اين دوران جامعه افغانستان پس از مدتی کوتاهی در اثر
جوالن ارتجاعی ترين نیروها به عصر حجر برگردانده شد.

امريکا و متحدين اش مدعی بودند که با اشغال
افغانستان و با سرنگونی رژيم طالبان افغانستان را از
بربريت حاکم نجات و تروريسم را به زانو در میاورند.
بالفاصله پس از اشغال افغانستان امپريالیسم امريکا در
پی سلطۀ خودش به عنوان يگانه ابر قدرت جهان ،بر
منابع نفتی منطقه و شکل دادن به نظم نوين جهانی پس
از پايان جنگ سرد ،برآمد .به اين سبب با وجود که

ارباب قرار گرفته بود ،حمايت می کردند .رژيم

شوروی به عنوان يک ابرقدرت رقیب و اقمارش در

هنوز در افغانستان در گیر بود به عراق حمله نموده و

طالبان با وجودی که روزگار نچندان دور محصول

اروپای شرقی از هم فرو پاشیده بود ،پس از آن جنايات

با اشغال اين کشور خواست که هژمونی جهانی اش را

پروژه های نفتی و در خدمت استراتژی دست يابی

مهلک و وحشتناکی به راه افتاد که بشريت و به ويژه مردم

با در کنترول در آوردن منابع نفتی و مناطق استراتژيک

به منابع زير زمینی و مواد طبیعی کشورهای آسیای

افغانستان نظیراش را نديده بودند .غايلۀ کشتار و بربريت

منطقه ،تثبیت نمايد .ولی همه چیز بر وفق مراد امريکا و

میانه بود پس از تمرد و رد درخواست امريکا مبنی

در افغانستان همچنان ادامه داشت و درهمین حال چشم

متحدين اش پیش نرفت

بر استرداد رهبران القاعده ،مورد غضب دولت

طماع سرمايه داری جهانی و کشور های منطقه به منابع

امريکا قرار گرفته و از قدرت ساقط شد.

سرشار طبیعی و زيرزمینی کشورهای آسیای میانه دوخته

طالبان پس از مدت کوتاهی با حمايت دولت
ارتجاعی پاکستان و متحدين منطقی اش چون
عربستان سعودی ،قطر و امارات متحده عربی در
مناطق سرحدی پاکستان انسجام مجدد يافته و به
حمالت شان در داخل افغانستان آغاز نمودند.
طالبان که خود ريشه در جنبش اسالمیست جهادی
دارد ،جنبش اسالمیستی که توسط کشورهای غربی
به رهبری امريکا و متحدين منطقی اش عربستان
سعودی و پاکستان بر ضد رژيم طرف دار شوروی
در دهه هشتاد قرن بیست تسلح و تمويل می گرديد.

ادامه در صفحه ۰۱

شد و آن جا بود که دولت امريکا و متحدان منطقی اش
در حمايت از کارتل های نفتی نیروی سوپر ارتجاعی
ديگری چون طالبان را به کمک  ISIپاکستان مهندسی
کردند .طالبان به عنوان نیروی مسلح حامی پروژه های
نفتی و مافیای ترانسپورت و در حمايت آشکار دولت
ارتجاعی پاکستان و منابع مالی کشورهای حوزه خلیج و
دول امريکا و انگلیس توانست به سرعت خیره کننده يی
به يک نیروی مطرح و مدعی قدرت سیاسی تبديل شود و
پس از کنار زدن نیروهای جهادی بر کشور مسلط شوند.
طالبان در عین برخورداری از عصبیت مذهبی از آنجايیکه

از سایت فيسبوک نهاد
جوانان سوسياليست بازدید
نمائيد .برای آن مطلب
بفرستيد و آن را به دوستان
و آشنایان تان معرفی
نمائيد

و نظم نوين جهانی که قرار بود ثبات بیشتری را به بار

پولیس افغانستان است که در خط مقدم جنگ علیه

ناتو به رهبری امريکا در افغانستان حضور دارد که در

آرد ،برضد خودش تبديل شد .هم زمان رقابت میان

طالبان و حزب اسالمی و نیروهای اسالمیست

آغاز اشغال حدود  ٢٢۹هزار نیروی نظامی ناتو و

قدرت های امپريالیستی برای سلطه بر جهان و منابع آن

خارجی ديگر می جنگند .سربازان که در خط مقدم

متحدينش در افغانستان حضور داشتند که از آن میان

افزايش يافت .هژمونی امپريالیسم امريکا در رقابت بر
سر تقسیم جهان به لحاظ اقتصادی و با توجه به بحران

نبرد قرار دارند اغلبا کسانی اند که بخاطر امرار
معاش و از سر ناچاری جذب ارتش شده اند که
خود بخشأ قربانی استراتژی دول امپريالستی و دولت

٢۹۹هزار تن آنها را نیروهای امريکايی تشکیل می داد.
نیروهای اشغال گر به رهبری امريکا گويا قرار است

مالی و هزينه های هنگفت جنگ ،رو به تضعیف نهاد.

دست نشاندۀ شان در افغانستان استند.

جنگ امريکا علیه تروريسم که با اشغال افغانستان در

طبق آمار ارايه شده از جانب دولت افغانستان هر

سال  ٤۹۹٢آغاز يافته بود خود منتج به تشديد حمالت

روز دهها سرباز جان می بازند و تا حال ٢٢۹۹۹

تروريستی بیشتر و بی ثباتی روز افزون کشورهای منطقه

سرباز افغانستان در اين جنگ قربانی شده است.

گرديد .پس از  ٢٢سپتامبر با اشغال افغانستان و متعاقب

افغانستان از هر جهت برای باشنده گانش نا امن و

حاکمیت کنونی تالش می ورزند تا اذهان عمومی را در

آن اشغال عراق و بی ثباتی پاکستان و با گستريش

خطرناك شده است .حمالت انتحاری از ماه می تا

خدمت ضرورت حضور دائمی شان بسیج نمايند .همه اين

تروريسم اسالمی در آسیای مرکزی و ماوارای قفقاز و

اکتوبر سال  ٤۹٢٥يازده فیصد افزايش داشته است.

را می دانیم که افغانستان آن طعمۀ نیست که کشورهای

طبق گزارش سازمان ملل بیشترين قربانیان جنگ را

سرمايه داری جهان در پیشاپیش همه امپرالیسم امريکا از

مردم عادی تشکیل می دهند .حمالت شورشیان از

آن به همین ساده گی بگذرند .افغانستان به عنوان معبر

اپريل  ٤۹٢٢پس از پروسه انتخابات رياست

دست يابی به منابع عظیم زيرزمینی آسیای میانه و بازار

جمهوری سیر سعودی خود را پیموده است ،جنگ

فروش فراورده های صنعتی در اين منطقه و مهمتر از آن

مصر ،سودان و سومالی تا سوريه و يمن و نجريه و …
موج عقبگرد و تقويت نیروهای اسالمی از مرزهای
افغانستان و پاکستان پا فرا تر گذاشت .تعداد حمالت
تروريستی ٢٣۹فیصد نسبت به قبل افزايش يافت٧٤٢٧ ،
عمل تروريستی در سال  ٤۹٢٥به  ٢٩٣٤٢افزايش يافته
است* در افغانستان با جدال دو کمپ ارتجاعی
طالبان و کشور های اشغال گر و دولت مزدور
شان هر روز انسان های بی شمار قربانی می
شوند .بخش وسيعی از کسانی که کشته ميشوند

فقط محدود به جغرافیای افغانستان باقی نمانده است
بلکه اين آتش دامان پاکستان را نیز گرفته است.
بیشتر از دو هزار و دوصد انسان در مناطق سرحدی
پاکستان توسط بمب باران طیاره های بی سر نیشن

افغانستان را که يکی از نا امن ترين ،فاسد ترين و
خطرناك ترين کشورهای دنیا است بعد از  ٢٥سال کشتار
و جنايت و تحمیل فقر و ارتجاع" ،ترك" کنند .در عین
حال با ترفند های گوناگون و با همیاری مزدورانش در

در رقابت با قدرت های اقتصادی و منطقه يی چون
روسیه ،چین و هند و  ...از موقعیت ويژه جیوپولیتیک و
جیواسترتژيکی برخوردار است که به هیچوجه از آن
نخواهند گذشت .بیرون راندن قدرت های سرمايه داری و

را زنان ،کودکان و مردان غير نظامی تشکيل

ارتش امريکا کشته شده است ٢٦ .هزار انسان در

می دهند .تعداد تلفات نیروهای ناتو به رهبری امريکا

اثر عملیات گروه های تروريستی ،جنگ های میان

همپالگی های محلی شان فقط با آگاه شدن مردم ،افشای

در افغانستان بین سال  ٤۹۹۰تا  ٤۹٢٤بالغ بر  ٥٣۹۹نفر

ارتش پاکستان و تحريک طالبان پاکستانی و گروه

واقعیت استراتژی آنها در منطقه و بسیج و سازمانیابی طبقه

می شود ،که بیشترين شان سربازان امريکايی استند.

های مرتجع ديگر جان های شان را از دست داده

کارگر و جنبش آزاديخواهانه و سوسیالیستی کارگری می

اند .جنگ هم چنین به اقتصاد افغانستان و کشور
پاکستان صدمه زده است .مخارج جنگ در پاکستان
بالغ بر  ٦٩میلیارد دالر گزارش شده است ،پاکستان
که خود در گیر منازعه افغانستان است هزينه

تواند میسر باشد نه چیز ديگری.
*brittiska Jane’s 2013 Global Terrorism
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هنگفتی به خاطر سیاست هايش پرداخته است.
پاکستان برای تامین منافع استراتژيک اش در
افغانستان در رقابت با قدرت های منطقوی چون
ايران و هند از طالبان حمايت می نمايد.

از صفحۀ فيسبوک "زنان سوسياليست"

 ٢٥سال پس از جنگ دو قطب ارتجاعی که در آن

بازديد نمائيد .جهت تقويت جنبش زنان

نیروهای اشغالگر پس از تغیر استراتژی جنگی شان

بردی متصوير نیست ،کشورهای غربی به رهبری

برای رفع ستم جنسيتی و مطالبات بر

تالش نمودند تا جنگ را بیشتر افغانیزه بسازند و به

امريکا می خواهند که بخش وسیعی از نیروهای شان

حق ديگر شان ،به اين نهاد ياری

همین دلیل بیشتر مسؤولیت پیش برد نبرد را به عهده

را از افغانستان بیرون کنند .اين که چه تعداد از اين

رسانيد!

نیروی نظامی  ٢۹۹هزار نفری يی که پس از ايجاد

نیرو ها پس از  ٤۹٢٢در افغانستان باقی می ماند هنوز

دولت کنونی بخشأ از نیروهای جهادی شکل گرفته

روشن نیست .ولی امروز بالغ بر  ٣۹هزار نیرو نظامی

است ،گذاشتند .امروز اين سربازان ارتش و نیروهای

گزارشاتی از جدال کارمزدی و سرمايه در جهان
اعتصاب قریب به صد هزار نفر معلم در ناروی
با پيروزی مقطعی معلمان پایان یافت.

پيروزی معدنچيان ( بافق) در توقف امر
خصوصی سازی معدن سنگ آهن چگارت
در ایران

کارفرمايان معلمین از سکتور بخشداری ( ) ،در

اطالعيۀ پايانی کنفرانس ...
همگانى  ،ايجاد نهاد مبارزاتى زنان را  ،طى اطالعیۀ
جداگانه  ،تائید و تصويب نمود.
-

کنفرانس با ارتقاى عضويت يکتن از

کادرهای سازمان به شوراى مرکزى ،ابقاى تمامى

نظر داشتند با ازدياد ساعات کار معلمین ،قرار داد

تحصن  ٥۰روزۀ بیش از پنجهزار کارگر معدن

کاری تازه يی را بر معلمین تحمیل نمايند .در

سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی

اعتراض به اين قرار داد در گام اول در اول ماه

بخش هايی از آن  ،با پیروزی کارگران و عقب

جون امسال  ٥٦معلم عضو اتحاديۀ معلمین در شهر

نشینی دولت پايان يافت .در جريان اعتصاب

برگن به اعتصاب آغاز کردند .در ادامۀ اعتصاب

کارگران در اثر شکايت کارفرما عده يی از

در يازدهم اگست  ٣٣۹۹نفر معلم ديگر به اعتصاب

کارگران بازداشت گرديدند .مقامات ريز و درشت

پیوستند .با شروع سال تعلیمی که عمدتاً هفدهم

حکومت در تهران و يزد و بافق آزادی کارگران

اگست آغاز میگردد ،هر روزه تعداد بیشتری از

زندانی را مشروط به شروع کار کارگران معدن

معلمین با برنامۀ از قبل ترتیب شده به اعتصاب می

کردند .کارگران و خانواده هايشان پايان دادن

پیوستند .بیم آن میرفت که با تطبیق قانونی که در

براى پیشبرد مبارزات سوسیالیستى کارگرى و إيجاد

اعتصاب را مشروط به آزادی کارگران زندانی و

هسته هاى کارگرى سوسیالیستى در داخل با أهمیت

اثر عدم يافتن راه حل توسط نماينده گان معترضان

لغو مصوبۀ خصوصی سازی معدن ساخته و قاطعانه

خواند و توجه اساسى همۀ رفقای سازمان را براى

و کار فرمايان ،دولت که حافظ منافع طبقات

روی اين خواستۀ شان پافشاری نمودند .اين

بازدهى خالقانه و پیش رفت و تقويتِ مبارزۀ

حاکم است ،راه حلی را که برای معترضین الزم

مقاومت کارگران با ادامۀ اعتصاب شان و پیوستن

طبقاتى جلب نمود .او همچنین به اهمیت کار در عرصۀ

االجراست تحمیل نمايد .ازين قانون زمانی استفاده

خانواده های کارگران به آنها دولت را مجبور

میشود که دولت تشخیص دهد ادامۀ اعتراض ها

ساخت تا در برابر خواستهای کار گران عقب

نظم اجتماع را بر هم میزند .زمانی که تعداد معلمین

نشینی وسر تسلیم فرو آورده کارگران زندانی را

اعتصاب کننده به باالتر از صد هزار رسید،

های

آزاد و مصوبۀ خصوصی سازی معدن را لغو نمايد.

سوسیالیستهای کارگری بايد تالش مؤثر به خرج دهد تا

کارفرمايان نا گزير شدند تطبیق قانون جديد را به

ما اين پیروزی را به کارگران عزيز صمیمانه تبريک

در پراتیک مبارزاتی مرجع رجوع کارگران،

بعد موکول نمايند .به اين دلیل معلمین عجالتآ به

میگويیم.

زحمتکشان و جنبشهای آزاديخواه جامعه باشد .در

اعتصاب شان پايان داده اند .سال آينده قرار است
مجدداً مذاکرات بر سر تغییر قانون ساعات کار از
سر گرفته شود و معلمین برای اعتصاب ديگر اظهار
آماده گی کرده اند.
شايد خالی از دلچسپی نباشد بدانید که در ده سال
اخیر مزد بگیران بخش های مختلف در ناروی
جمعاً  ٢،٤ملیون روز کاری را در اعتصاب بوده
اند .که از آنجمله دو صدو سی و سه هزار روز آن
به معلمین اختصاص دارد.

اعضاى شوراى
مرکزى سازمان سوسیالیستهاى کارگرى را تأيید و
تصويب کرد .کنفرانس به شوراى مرکزى سازمان
وظیفه سپرد تا در اولین نشست خود تصامیم الزم را
جهت تحقق مصوبات کنفرانس هفتم ،اتخاذ نمايد.
در پايان کار کنفرانس ،رفیق فهیم آزاد اجراآت و
تصاويب کنفرانس هفتم را ضرورى  ،مهم و مثبت
ارزيابى نمود .وى تصامیم کنفرانس هفتم سازمان را

نظری تأکید نموده و اظهار نمود که سازمان بايد بیشتر
از آنچه که تا اکنون به آن پرداخته است اين عرصه از
فعالیت را در جدال فکرى و نقد ديدگاه های جريان
بورژوائی

پیگیرانه

پیش

ببرد.

بخش ديگری از صحبت اختتامیه کنفرانس فهیم آزاد
گفت که يک رسالت تاريخى و بخشى از واقعیت غرور
آفرين جنبش سوسیالیستى کارگرى در افغانستان
را تالش و پیکار برای سازمان يابی و تحزب پذيری
کارگران تشکیل می دهد .حزب سوسیالیستی کارگری
بايد ظرف تجمع پیگیرترين ،آگاه ترين کادرها و
مبارزين جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر را تشکیل
دهد .وی ابراز امیدواری نمود تا اين امر ضروری و
انسانی هرچه زودتر تحقق يابد.
شورای مرکزی سازمان سوسيا ليستهاى
کارگرى افغانستان

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

پيروزی معدنچيان ( بافق) در توقف امر

خصوصی سازی معدن سنگ آهن چگارت

سازمان
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دانست .پس از پايان سخنرانی فهیم آزاد ،کنفرانس طبق

هفتمین کنفرانس سازمان سوسیالیستهای کارگری

رفیق آزاد در رابطه با مضحکۀ انتخابات در افغانستان و

افغانستان ،به تاريخ نهم و دهم ماه اگست سال ، ٤۹٢٢

جدالی که بر سر آن در گرفته است ،گفت که اگر قرار بود

مطابق هژدهم و نوزدهم ماه اسد  ،٢۰۰٥در يکی از

رأی مردم در افغانستان سبب ايجاد تغییری به نفع مردم،

-

شهر های اروپا با موفقیت برگذار گرديد .نماينده گان

طبقۀ کارگر و ساير اقشار زحمتکش گردد ،قدرت حاکمه

انجام شده و عدم اجرای بعضی از مصوبات قبلی سازمان

تشکیالت داخل کشور از طريق انترنیت و تلفن در

و حامیان بین المللی شان اين فرصت را فراهم نمی آوردند

گزارشی به کنفرانس ارايه نمود.

کنفرانس شرکت جستند.

و نمی گذاشتند که مردم پای صندوق های رأی

کنفرانس بعد از تعیین هیأت ريیسه و تأيید آجندأ ،با

بروند .انتخابات ریاست جمهوری در

نماينده گان تشکیالت داخل ،کمیته هاى نشرات و سايتها،

پخش سرود انترناسیونال و ادای احترام به ياد جان باخته

افغانستان این را به خوبی و روشنی نشان

کمیتۀ امور مالى ،کمیتۀ جوانان سوسیالیست را همراه با

گان راه سوسیالیسم و آزادی با صحبت افتتاحیۀ مسؤول

داد که تصميم گيرنده گان واقعی نماینده

پیشنهادات بخش داخل شنیده و تصامیم الزم را بعد از

شورای مرکزی رفیق فهیم آزاد ،کارش را آغاز نمود.

گان کشور های امپریاليستی هستند ،نه رآی

بحث و تبادل نظر  ،اتخاذ نمودند.

مسؤول شوراى مرکزى تدوير کنفرانس ساالنه را مطابق

مردم افغانستان.

آيین نامۀ سازمان و يکى از برنامه هاى ضرورى کار و

دستور به کارش ادامه داد و به نکات زير پرداخت:

-

-

مسؤول کمیتۀ تشکیالت سازمان از فعالیتهای

شرکت کننده گان در کنفرانس گزارش های

کنفرانس براى تکامل و انسجام

همچنان رفیق آزاد سرکوب و شکست انقالب هاى مردمى

هرچه بيشتر مبانى نظرى سوسياليسم

در کشور هاى عربى و در متن آن قدرت گیرى جريانات

کارگرى و هویت مارکسى سازمان ،به

فوق ارتجاعى اسالم سیاسى در سراسر خاورمیانه تا شاخ

ادامۀ نقد پيگير مبانی نظری و پراتيک

افريقا را نتیجۀ معامالت آشکار و پنهان سیستم سرمايه ،

رفیق آزاد ضمن يک ارزيابى کوتاه از اوضاع سیاسی و

سياسی -اجتماعی چپ پوپوليست در

عطش سیرى ناپذير اين سیستم نکبتبار براى کنترول منابع

اجتماعی در افغانستان و منطقه ،با در نظرداشت تحوالت

طبیعى اين مناطق از جهان ،رقابت بر سر حوزۀ نفوذ و

افغانستان ،تاکيد گذاشت و تحکیم نظرى

سريع کشوری و بین المللی ،بر ارتقای قابلیت و ظرفیت

تقسیم مجدد امپريالیستی منطقه و جلو گیری از نفوذ رقبای

های مبارزاتی نیروى های انقالبی سوسیالیست در

روسى و چینى اش خواند.

فعالیت سازمان دانست و از رفقای شرکت کننده
درخواست نمود تا با دقت و ژرف نگری در اتخاذ
تصامیم کنفرانس سهم بگیرند.

افغانستان تاکید کرد .وى نیروى های آزاديخواه و
سوسیالیست در افغانستان را براى مقابله علیه پروژه هاى
بزرگ سیاسى سرمايه دارى جهانى در رأس امريکا و
بورژوازى بومی ،فراخوانده و بر نقش آگاه گرانۀ
جريان سوسیالیسم کارگرى در افغانستان و رسالت
تاريخى اش در جهت گسترش يک درك روشن از
مبارزۀ طبقاتی در بر خورد علمی به معظالت مبارزه به
نفع طبقۀ کارگر و رهايی از نفوذ گرايشات سنتی يی که
به هر حرکت اعتراضی برای آزادی و ترقی جامعه بر
چسپ مارکسیستی میزنند ،تأکید نموده و اهمیت ويژه
قائل شد.

وی همچنین حملۀ جنايتکارانۀ دولت فاشیستی اسرائل به
غزه و جنگهای نفرت انگیز و خونین میان دولت ها و
جريان های تروريستی از جمله حماس  ،دولت ارتجاعی
عراق و نیروهای اسالمی به شدت جنايتکار و مرتجع
چون داعش ( دولت اسالمی) را که با لجام گسیخته گی
تمام و با ساز و برگ پیشرفتۀ نظامی و منابع مالی کشورهای
مرتجع منطقه و سرمايه داری جهانی به قتل عام  ،سرکوب

سوسیالیسم کارگرى را در تمامى عرصه های مبارزاتى
خود ،به حیث نشانۀ هويت مبارزاتى سازمان ،غیر قابل إنکار
دانست.
-

کنفرانس براى تعمیق و گسترش روابط سازمان با

احزاب و جريان های چپ و کمونیست منطقه و جهان
تاکید نموده و ارتقاى اين روابط متقابل را که از هويت
انترناسیونالیستى سازمان ناشى میشود  ،يکی از اهم وظايف
خود بر شمرد و به شورای مرکزی مسؤولیت داد تا در
جهت تحقق و تسهیل آن سعی و تالش نمايد.
کنفرانس به خاطر اهمیت کار در عرصۀ مبارزۀ

و حتک حرمت کودکان ،زنان و مردان میپردازند ،به شدت

-

محکوم کرده و آن را ناشی از عدم انسجام و ضعف و

اجتماعى و به خصوص ضرورت و اهمیت کار مستقیم میان

فترت نیرو های چپ ،سوسیالیست و آزاديخواه در جهان

زنان جامعه و افراشتن پرچم سوسیالیستى زنان ،با تصمیم

ادامه در صفحه ۱۱

