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عبداهلل  غنى و "صدروزۀ"حكومت 

 آنهاعوام فريبى هاى  و

 

 

سر انجام سه ماه و اندی پس از مهندسی و ایجاد 

جناح های شریک حاکمیت  "دولت وحدت ملی"

 ،دست به تقسیم قدرت زده و هر یک بنا بر جسامت

توشه و قدرت شان، سهمی در کابینه را نصیب  و تنه

شدند. ولی با توجه به ترکیب، پیشینه و کارنامه ها و 

باورهای ایدئولوژیک نیروهای تشکیل دهندۀ قدرت 

حاکمه، جدال بر سر سهم خواهی و سهم بری هنوز 

اسالمی در  -پایان نیافته است. این بار ارتجاع قومی

کذائی این سهم سنگر دیگر و از مجرای پارلمان 

خواهی و تأمین منفعت سیاسی اش را دنبال می کند. 

پارلمان که خود مجمع متشکل از تبارگرایان و 

ارتجاع ریز و درشت اسالمی است بیشترینۀ اعضای 

دولت "آن هوادار و فعال این دوصف متشکل در 

، اند. در دو صف این قطبی که امروز "وحدت ملی

ر رابطه با سهیم شدن در در صدر امور قرار دارند و د

قدرت حاکمه با هم رقابت می کردند و در گذشتۀ 

نچندان دور برای همدیگر خط و نشان می کشیدند، 

هییچ یک چه به لحاظ پراتیک اجتماعی و چه به 

لحاظ نظری ذره ئی به اراده مردم و مشارکت شان 

در تعیین سرنوشت خود قایل نبوده و نیستند. این را 

عا های کاذب شان چه در گذشته و چه علی الرغم اد

ویژه پس از پایان کارنیوال ه در پروسۀ انتخابات و ب

 انتخابات به روشنی به همه ثابت ساخته اند.

رژیمی که خودش حاصل معامله گری و در اساس 

  آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری

محصول مهندسی سیاست منطقه یی سرمایه داری 

جهانی در رأس امپریالیسم امریکا است، نمی تواند 

اجتماعی داشته باشد و بر همین اساس  مشروعیت

خودش را در قبال مردم و جامعه پاسخگو نمی داند، 

بل مجری بی ارادۀ سیاستها و استراتژی کشورهایی 

است که سهمی در به وجود آوردن و رانده شدنش 

در رأس قدرت داشته اند؛ با هر متر و مقیاس و 

تحلیلی که ذره یی به حقیقت جوئی وفادار باشد، 

 -ارتجاع بورژوا سازمی توان دولت دستن

امپریالیستی را که در نهایت پس از انتخابات و صف 

اسالمی که  -بندی جدی تبارگرایان و نیروهای قومی

داشت به یک سناریوی سیاه دیگر و تکرار فاجعه 

 "دموکراتیزاسیون"دهۀ نود منجر می شد و پروژه 

کشورهای سرمایه داری در رأس ایاالت متحدۀ 

را به خطر مواجه می ساخت، امریکا در افغانستان 

، تجلی ارادۀ مردم و آن چیزی  "دولت وحدت ملی"

گان و حامیان این دولت که از جانب گرداننده

پوشالی ادعا می شود، صرف نظر از این که از 

گرفته شود، دموکراسی چه تعبییر و تبیینی در نظر 

ست. مجریان قدرت یک دولت دمکراتیک دان

و مدیای رسمی گزینۀ حاکمه، بورژوازی جهانی 

را یک گزینۀ دموکراتیک که  "دولت وحدت ملی"

در آن صد در صد آرای مردم تجلی یافته است، می 

دانند و چون پس از انتخابات برای اولین بار در تاریخ 
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افغانستان قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز 

قال یافته است آن را محصول پروسۀ انت

پروسه و گامی در  و رشد این "دموکراتیزاسیون"

جهت بلوغ و استحکام دموکراسی می دانند. این 

درست است که برای اولین بار قدرت سیاسی 

بدون خونریزی و کودتا از یک رژیم به رژیم 

دیگری انتقال می یابد ولی آنچه که حقیقی است 

نه  "مسالمت آمیز قدرت"نیت دارد این انتقال یو ع

ادۀ مردم دموکراتیک و تجلی ار حاصل پروسۀ

بلکه محصول مهندسی و اعمال ارادۀ بورژوازی 

جهانی، به ویژه دولت امریکا است. همانطور که 

همه می دانیم و شاهد بودیم بخشاً این انتقال 

قدرت از باال و خالف توقع و ادعای طرفین دعوا، 

به این نیروها تحمیل شد. ورنه صف آرائی و زور 

رامون قدرت آزمائی های این دو جریان رقیب پی

سیاسی به خصوص پس از دور دوم انتخابات تا 

آنجا پیشرفت که مردم زحمتکش نگران جان و 

امنیت شان بودند. با توجه به تجربۀ تلخ و خونین 

جدال این نیروها در دهۀ نود و پوتانسیل تخریبی و 

ظرفیت توحش و درنده خویی در هر دو صف 

و  این جدال قدرت، واقعاً جای نگرانی داشت

 رد. چنانچه در باال گفته شد پروژۀدا

منطقه یی کشورهای  "دموکراتیزاسیون"

امپریالیستی داشت به چالش جدی یی مواجه می 

شد، اگر که جلو راه افتادن و تکرار مجدد سنیاریو 

سیاه و نیروهای عامل آن گرفته نمی شد. بناءً برای 

جلوگیری از وقوع بحران هر دو جناح مدعی 

ساخته شدند تا با هم در خوان قدرت  قدرت وادار

دولت وحدت "شریک شوند و بدین صورت 

مهندسی شد. اگر انتقال قدرتی صورت  "ملی

گرفته است که خونین نبود عامل و مجری اش 

الزاماً نه خود این نیروها بلکه کسانی بودند که 

پشت پرده، چنین دولت و نهادی را مهندسی 

 کردند. 

نیروها که بر بستر نژاد، جدال و صف آرایی این 

قومیت و اتنیک و زبان شکل گرفته اند با وجود 

شراکت در قدرت حاکمه هنوز پایان نیافته است. 

این جدال بر سر تقسیم مناصب دولتی و تقسیم 

کرسی وزارت خانه ها و ادارات مهم حکومتی در 

اشکال سهم خواهی تباری و اتنیکی همچنان ادامه 

ادعای اشرف غنی و عبداهلل دارد. باالخره خالف 

عبداهلل در مورد شایسته ساالری و مبارزه با فساد و 

شرکت سهامی  "دولت وحدت ملی"این که 

نخواهد بود یک صد و ده روز پس از تحویل 

گرفتن قدرت و چانه زنی های بی پایان قادر نشدند 

این شرکت  "شایسته و کاردان"و نیستند که کابینۀ 

عهد و وفاداری قومی و تباری سهامی را از فلتر ت

 –بیرون دهند و بر این انتصاب و تعلق قومی 

اسالمی مهر تأیید پارلمان را که خود از همین 

جنس و قماش است، بزنند. هردو نیروی تشکیل 

ناگزیر اند که به  "دولت وحدت ملی"دهندۀ 

توقعات و مطالبات نیروهای سیاسی از جمله 

آنها به لحاظ مالی، قومی که از  –ارتجاع اسالمی 

سیاسی و معنوی حمایت کرده اند، پاسخ دهند. 

جنجال بر سر عدم تأیید برخی از کاندید وزرا و 

چانه زنی پیرامون آن در پارلمان و سهم خواهی و 

زیاده طلبی ارتجاع اسالمی همه از این موقعیت و 

وضعیت ناشی می شود. چنانچه که شاهدیم 

مین اعتبار نیروهای اسالم سیاسی و به ه

ناسیونالیست های تباری هم از لحاظ سیاسی و هم 

از لحاظ اقتصادی نیروهای بالفعل و بالقوه مطرح و 

مقتدری را در جامعه افغانستان تشکیل می دهند 

که در صورت نادیده انگاشته شدن شان از جانب 

از هر جهتی می توانند و قادر  "دولت وحدت ملی"

ف نمایند. در ضمن هستند که این دولت را تضعی

که هنوز این نیروها ارزش استفادۀ استراتژیک شان 

در معادالت منطقه یی توسط قدرت های 

امپریالیستی را از دست نداده اند. این را نیروهای 

اسالم سیاسی پی برده اند و سیاست های منطقه یی 

سرمایه داری جهانی نیز در اشکال و ظواهر 

می دهد. نمونۀ گوناگون آن را به وضوح نشان 

حمایت ضمنی کشورهای سرمایه داری غرب در 

رأس ایاالت متحدۀ امریکا از این نیروهای اسالمی 

در منطقه از لیبی تا عراق و سوریه و همچنین 

افغانستان نمودار این همسوئی استراتژیک اسالم 

سیاسی و سرمایه داری جهانی است. به همین دلیل 

اسالم سیاسی در  است که چهره های آشنا و معروف

افغانستان از سیاف تا اسماعیل و محمدی و غیره با 

این صراحت سهم طلبی می کنند. بنابراین حامیان 

و مجریان امور ناگزیر  "دولت وحدت ملی"غربی

اند که این تقسیم قدرت را انجام دهند و از رأس 

هرم دولت تا مراجع دیگر حکومتی پُست ها و 

 مناصب را تقسیم نمایند.

صف آرائی روسیه و کشورهای غربی بر سر اکراین 

و جنگ سوریه و تحوالت جاری در منطقه و جهان 

همانطور که گفته آمدیم گزینۀ اسالم سیاسی و 

همچنین ناسیونالیسم قومی را هنوز از استراتژی 

کشورهای سرمایه داری غرب به خصوص امریکا، 

 قلم نگرفته است. این را می شود از موضع گیری ها

و سیاست های کشورهای غربی در رابطه با تحوالت 

منطقه به روشنی خواند. اعالم حذف اسم سران 

دولت امریکا تا پیش برد  "دشمنان"طالبان از لیست 

مذاکره و در نهایت فراخوان پیوستن و مشارکت 

شان در قدرت سیاسی در زمین افغانستان تا اعالم 

سی پس حمایت سران کشورهای غربی از اسالم سیا

از جنایت تروریستی پاریس، دفاع آشکار دولتهای 

مرتجع چون عربستان، قطر، ترکیه و ... این یاران و 

متحدین استراتژیک کشورهای سرمایه داری در 

غرب از داعش و بوکوحرام همه بیانگر این 

امپریالیستی در سطح -همسویی منافع ارتجاع بورژوا

 منطقه و جهان می باشد.

ایت ارتجاع اسالمی در پاریس، همزمان با جن

بوکوحرام دست به جنایت تکان دهنده یی زد که 

در اثر آن در ظرف یک روز بیش از دوهزار و 

پنجصد انسان اعم از کودک و زن و پیر و جوان 

وحشیانه سالخی شدند، ولی کسی از سران جنایتکار 

کشورهای غربی این جنایت و توحش را به پای 

لوژیک آن ننوشت. در عین اسالم و مبانی ایدئو

زمان سران کشورهای سرمایه داری با پُررویی و بی 

شرمی تمام ادعا کردند که جنایت تروریستی پاریس 

که در آن چند انسان پاکباز و آزادیخواه از حق 

  3ادامه در صفحه                   حیات محروم گشتند،



 

  

         

            است، "صلح و آشتی"ربطی به دین اسالم که دین  

گان گان و سازندهندارد. در حالی که سازماندهنده 

این هیوالی هفت سر خود همین دول جنایتکار 

گان شان در تظاهرات است که سران و نماینده

از آزادی اندیشه و بیان  "دفاع"پاریس در صف 

 جلودار بودند. 

بشریت را می خواهند با هیوالئی که خود پرورده 

علیه  "جنگ"ند، تحت عنوان و پر و بال داده ا

محصول  تروریسم، مرعوب نمایند. این هیوال

بالفصل سیاستها و منافع استراتژیک نظام سرمایه 

داری بوده و است. اینها به همچون نیروهایی نیاز 

دارند تا کراهیت توحش، جنایت و جنگ و کشتار 

شان را از دید و بصیرت بشریت آگاه پنهان دارند. 

ه نگهداشتن این نیروهای وحشی موجودیت و زند

برای سر به زیر نگهداشتن مردم معترض و تطهیر 

سیستم مبتنی بر ستم و نابرابری الزم می آید تا سر 

بزنگاه و در جهت پیشبرد منافع استراتژیک نظام 

داری در کنار دستگاه سرکوب و حاکم سرمایه

تحمیق رسمی، این نیروهای وحشی و فاشیستی را 

از زیر تیغ نظم موجود را و بیندازند  به جان مردم

و  جنبش سوسیالیستیکارگر و طبقۀ نقد و تعرض 

 و کشیده بیرون ۀ بشریت مترقیازادیخواهانجنبش 

  .دهند نجات

داری و ارتجاع مبارزه با بربریت نظام سرمایه

مذهبی و ناسیونالیسم در اشکال متنوع آن امر 

جنبش سوسیالیستی کارگری است. همانطور که 

شاهدیم علی الرغم رجزخوانی ارتجاع هار ییشبرد 

و یشرفت این مبارزه ممکن و میسر است. این را 

پیروزی جنبش آزادیخواهانۀ زنان و مردان کوبانی 

نشان داد. می  بر متوحش ترین نیرویی چون داعش

توان ایستاد و رزمید و از شأن و حرمت انسانی 

خویش دفاع کرد، این را جنبش طبقۀ کارگر و 

مردم آزادیخواه یونان در این پنج سال ثابت 

ساختند. پیروزی نیروهای چپ در انتخابات یونان 

با وجود همۀ فشارها و تحمیل فقر و حرمان، روزنۀ 

ر فروع تر از قبل بر امید برای رهائی و خالصی را پُ

افروخت. در افغانستان اگر امروز جدال بر سر تقسیم 

قدرت میان طبقه حاکمه پایان نیافته است، جدال 

جز سیاه روزی  یحقیقی مردم زحمتکش، که حاصل

و فقر و جنگ طی بیشتر از این سه دهه و اشغال و 

حاکمیت چپاولگران طی این چهارده سال اخیر 

در اشکالی جدی و قابل رویت نداشته است، دارد 

شکل می گیرد. توده های جان به لب رسیده و در 

راس آن طبقۀ کارگر و نیروهای سوسیالیستی و 

آزادیخواه این بار یک پای این جدال خواهند بود. 

برای کوتاه شدن و تحقق جبهۀ سوم ، طبقۀ کارگر و 

صف جنبش آزادیخواهی سوسیالیستی به سازمانیابی 

یالیستی خودش نیاز دارد. باید در و  حزب سوس

جهت تحقق این امر شریف و انسانی با تمام توان 

 .دتالش نمو

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

 "به پیش"ادامه مصاحبۀ اتیال مهربان با تلويزيون 

 مقیم ايران یدرمورد کارگران افغانستان
گر در ایران کارگران غیر متشکل و طبقه یی در خود کار

باقی مانده اند. مشکالتی از دید من عمدتاً سکتریستی 

سبب شده است که قسمت زیاد ی از نیروی تشکالت و 

با اندیشۀ مسلح کردن کارگران  احزاب پیشرو، به عوض 

و متشکل کردن طبقۀ کارگر در  ،انقالبی مبارزۀ طبقاتی

سرمایه داری، در مجادالت میان خودشان  امر مبارزه علیه

متمرکز گردد. از جانبی نیرو های استثمار گر با تسلط به 

 امکانات وسیع مالی وتبلیغاتی و با استفاده از ابزار 

ناسیونالیسم و مذهب، تا آنجا که ممکن است از متشکل 

شدن کارگران جلو گیری به عمل می آورد و تفکرات 

مذهب به  در قالب ملیت، دین وسود جویانۀ خود شانرا 

میدهند. یا دلیل سیه روزی  کارگرخورد طبقۀ

کارگران را که عامل اصلی آن همین نظام سرمایه 

داری است، رقابت نیرو های کارگر به قول آنها 

در بازار کار عنوان میکنند. در حالی که  خارجی

خود میدانند که با استفاده ازین تضاد میتوانند ارزش 

نیروی کار را تنزیل داده و میزان خلق ارزش 

اضافی را بلند ببرند. یک بخشی از کارگران هم 

که تا حدی متشکل اند، بیشتر در گیر مبارزۀ 

اقتصادی در دفاع از منافع کوتاه مدت و مقطعی 

شان بوده و به زیر کشیدن نظام در استراتیژی شان 

جای ندارد. به این دلیل به ساده گی توسط نیرو 

های استثمار گر با اندیشه های ناسیونایستی تخدیر 

شده و در برابر هم طبقه یی های خودشان قرار 

 داده میشوند. 

احزاب پیشرو و مترقی هم با وصف آشنایی با 

ی، از مفاهیم ساخته میکانیسم عمل سرمایه دار

شدۀ نظام در تعریف کارگران استفاده مینمایند. 

مثآل منصوب کردن طبقۀ کارگر به یک ملیت 

مانند کارگر افغانی، کار گر ایرانی، یا کارگران 

خارجی. در حالی که ما میدانیم وجهه اشتراک 

کارگران، هم طبقه بودن آنها ست نه تعلق شان به 

مشترک آنها مبارزه علیه این یا آن ملیت. و زبان 

 سرمایه داری  است.

کارگران پیشرو و سوسیالیست جنبش  -پرسش

کارگری در ایران چگونه می توانند به اتحاد 

طبقاتی بین کارگران ایرانی و افغانی و بهبود 

 یی های افغانشان کمک کنند؟  شرایط هم طبقه

مهم ترین وظیفۀ کارگران پیشرو و -پاسخ

سوسیالیست جنبش کارگری در ایران، این است 

که کارگران را آگاه ساخته و نشان دهند که 

منافع طبقۀ کار گر مرز نمی شناسد. کارگران 

درک کنند، که تقسیم آنها باییست این واقعیت را 

، توطئۀ نظام سرمایه داری برای انباشت به ملیت

یمت منافع کارگران است. آنها بیشتر ثروت به ق

ناگزیر از فهم این نکته اند که با اخراج کارگران 

متولد در افغانستان، سرمایه داری آنها را با نام 

کارگران فارس، کرد و ترک، در برابر هم قرار 

میدهند. چون هدف غایی سرمایه داری کسب 

 سود است، نه بهبود شرایط زنده گی کارگران.

 

 
  

 

 



 

  

       

 

 

 

سنگِ  ۀحیث واژه بحث حکومت صدروزه ب

ناکامى حاکمیت هاى  محکِ پیروزى و

بورژوازى از چندین دهه به این طرف مورد 

باور  به  استفاده قرار گرفته است. این صدروز

تا حکومت  بسیارى ها فرصت مناسبى است

مده از صندوق هاى انتخابات هاى آهاى بر

به پاى  گانهدوند و گانهى حلقوم تشنیبورژوا

براى را  آنها و اید صندوق هاى راى را تر نم

داده  ۀگون تحقق بیشترین وعده هاى سراب

سیراب نموده  انتخابا ت گانهشده توسط برند

سپری بعد از  افغانستان  رد . اماو مطمئن سازد

انسان دید و نگرش  صدروز شدن این

مجموعهٌ  و نسبت به این وضعیتی افغانستان

عبداهلل چگونه  حاکمیت غنى و سیاسى به نام 

  است؟

بر پراتیک این حکومت در صد  یمرور کوتاه

 ،عرصه هاى سیاسى در نخستِ کاری اشروز

 بهمذهبى ما را  و اقتصادى، امنیتى -نظامى

 :میرساند ی زیریننتیجه گیرى ها

 در عرصۀ سياسى  -١

بى کفایت  ، شکننده ترین وینتریکى از ناکام

سال گذشته همین  ١3ترین حکومت هاى 

مده از صندوق هاى جعلى آبر تقلبى حکومتِ 

راُ است. مدعیانیکه در آغاز در هیچ زمینه آ

هاى حکومتدارى خود را موافق هم دیگر 

نمیدانستند ولى هردو جانب  نمیخواندند و

تقلب  چنان خود را غرق در لجنِ فریبکارى و

ن بحران مزمن آمدن از آدیدند که عرصۀ فراز

و  ناچار به تنهایی دور از امکان یافتند  را

ناگزیر شدند تا براى تصرف قدرت به صورت 

تصعنى خارج از همۀ موازین و نورمهاى 

دیکتات  زور وه هم بآن و ادعایی شان 

ادعاى  ر یک سفره بنشینند وامریکا دو

نظر ه را در آورند. ب "وحدت ملى"مضحک 

تزویر به نام  مده از ریا وآما این حکومتِ بر

رین تهداب سیاسى اساسى ت اولین و "وحدت ملى"

، بى عمارتِ تمام ناکامى ها بود که  ضیمری کج و

جازدن هاى متنوع در تمام عرصه  کفایتى ها، در

. لشکرى بر آن بنا گردیده است هاى کشورى و

در اصطکاک منافع  این ساختارِ همیشه مریض و 

قومى ومذهبى، از همان اول کار ناقوس  گروپى و

درآورد و خیال  بدفرجامى این حاکمیت را بصدا

دسته هاى متعدد روشنفکرى را که از  گروه ها و

ن آ ۀانتخابات بورژوازى در اثر تبلیغات کَر کنند

تجسمِ فریبندهٌ دموکراتیک داشتند به سراب تبدل 

  کرد.

 
  

اسا هیچ کارى را این حکومت طى این صدروز أس

. مثال اگر امضاى موافقتنامۀ امنیتى انجام نداده است

مریکا وافغانستان را که مجوز رسمى براى میان ا

فغانستان را صادر کرد پایگاه نظامى در ا ٩ایجاد 

در  اقدامى جُز  این معاهده  : تصویب مثال بزنیم

راستاى وابسته گی بیشترِ افغانستان به امریکا و 

چیزى به  بازیچه ساختن بیشترِ حاکمیت کنونى 

جع ارمغان ندارد. اقدامى که حتى حاکمیت مرت

. به نظر بنحوى نخواست به ان گردن بگذارد کرزى 

که  این توافقنامه نه تنها  ما سوسیالیست ها امضاى 

فروشى  پیشروى نیست بلکه برعکسش خود و کار

 حلقه بگوشى فروان تر نسبت به امریکا و بیشتر و

به  ناتو را نهادینه ساختن است. در حالیکه برعکس و

برخى از  عبداهلل و غنى و صورت مفتضح اش 

همرکابانشان این معاهدهٌ ننگین را یکى از افتخارات 

  ورند.آحساب مى ه این حکومت صد روزه ب

، روشن گىه وابست ۀما در همان زمانِ امضاى این معاهد

ساختیم که بیشترین واعظمى ترین مفاد این معاهده یا 

سیاسى  ۀتوافق در تحکیم وتقویت، تامین وسلط

ه نیز در منطقه ب امریکا هم در افغانستان ومیلیتاریستى 

دنبال دارد واز جانبى دست سیاسى امریکا را در تمام 

دراز مدت در  و مدت تصمیم گیرى هاى کوتاه

  افغانستان با قوتمندى باز میگذارد . 

  در عرصۀ نظامى يا امنيتى -٢

دوامِ مواضعِ اپورتونیستى کرزى، ه اینکه ب اوال 

فعلى قصدا نخواست تا از حرکت حاکمیتِ صدروزۀ  

تروریستى طالبان یک تعریف مشخص براى مردم 

افغانستان ارائه کند. دوامِ همان سیاستِ پوچ وتسلیم 

اپوزیسون  "حیث ه قبلى زیرنام تعریف طالبان ب ۀطلبان

عمق بى پروایی این حاکمیت را در برابر قتل  "سیاسى

، دم افغانستانطالبان علیه مرۀ جنایاتِ بیرحمان وکشتار و

سیاسى در  ۀحیل تمثیل کرد. یکى از تبعاتِ این روش و

برابردشمن جانى از جانب این حاکمیتِ صدروزه 

اینست که مردم افغانسان را در یک هراسِ عدمِ  

یا شریکانِ  حیث دشمن وه تشخیص گروه طالبان ب

حاکمیت بعدى در افغانستان در یک دوراهى یا 

  .گمراهى میخواهد قرار دهد

در این عرصه  "وحدت ملى"وضعیتِ حکومت  ثانيا  

یتِ سیاسى همین حاکمیت دقیقا با برنامه هاى بى کفا

در داخل اگر قرار باشد تحولى در بهترشدنِ  ربط دارد.

مده آ میانه امان براى مردم افغانستان ب فضاى أمن و

انواع دیگرى از هیوال  باشد، اگر به قول اینها طالبان و

گردن به امتیازدهى خم کرده باشند، اگر هاى مسلح 

سبت هاى بیگناه پیمانه اش نانانس خشونت وقتل وکشتارِ

یست که عمال پدیده ها ، به قبل کمتر شده باشد و غیره

. واقعیت هاى موجود در مسیر رشد معکوس یافته اند

ى خود را مى پیماید. اما در مخالف کامال قوس سعود

رسمى  إعالممسخره با ، اربابان این حاکمیتِ خارج

 5ادامه در صفحه                                    ترک دشمنى

 آنهاعوام فريبى هاى  عبداهلل و غنى و "صدروزۀ"حكومت 
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سازمان سوسياليستهای کارگری 

برای آزادی، برابری و 

سوسياليسم مبارزه می کند، 

برای تقويت صف آزادی خواهی 

برای تحقق و برابری طلبی و 

آرمان سوسياليسم به آن 

 بپيونديد!

 

       

زمینه سازِ  ٢٠١5با طالبان از اول جنورى سال  

رسمیت شناسىِ تروریسم اسالمى به حیث ه ب

درد بخور در ه ب نیروى قابل اعتناى سیاسى و

افغانستان  ۀیندآتعامالت رسمى ساختارسیاسى 

مال یکبار دیگر حکومت دست گردیدند که ع

عبداهلل را براى إعالم دشمنىِ  ساخت غنى و

آنها با طالبان زیر فشار مضاعف  ۀمستقالن

در  "شکست تروریسم"فهوم گذاشت. م

در این سیاست هاى  در منطقه! افغانستان و

شوخى  بیشتر به جوک و  مسخره و نظامى 

زننده شباهت پیدا مى نماید تا یک  هاى تلخ و

  نیمه جدى. ۀیا برنامبحث 

این مردم  ، میاندر این فضا و در این  ثالثا

افغانستان هستند که بهاى چنین سیاست هاى 

ى پردازند. امتیازدهى به نابخردانه را م

، امید بستن هاى واهى به حلقات پاکستان

، فقدان یک نبرد متعهدانه پاکستان استخباراتى

اسى و سی ۀاراد علیه تروریسم اسالمى، فقدان 

نظامى در مقابله علیه  سیستم ۀتربیت هدفمندان

تمام ، سیما وهویت فاسدِ دشمن مشخص

، از جمله ارگان هاى نظامى این حاکمیت

شاخص هایست که سیاست این عرصۀ امنتیى 

  وضاحت اشکار میسازد.ه را ب

  در عرصۀ اقتصادى  -٣

، هرسیاستى چه چپى وچه راستى در اوال

اقتصادى است که عرصۀ دگرگونى هاى 

برجسته وقابل تمجید یا نفى میشود . ، مشخص

امریکا براى رسیدن به منافع ملى خود با  

سال صدها ملیارد  سیزدهکمک دوستانش طى 

دالر را درتمام عرصه ها به افغانستان سرازیر 

 کرد تا بتواند الترناتیف حکومت القاعده و

در افغانستان را اساس گذارد وخطر  طالبان 

براى خودش را مرفوع کند. در این میان 

سردمداران افغان که به نام هویت بخشیدن 

اقتصادى  جدید به سیماى سیاسى واجتماعى و

أفغانستان وارد عمل شدند عبارت بودند از 

 یک مشت غارتگران حرفوى در سیاست و

دونر هاى خارجى تا  اقتصاد که همراه با الیه ها و

ز این ظرفیت هاى مالى إمکان داشتند ا که توان و

دزدیدند وچاپیدند و این  سرازیر شده براى خود، 

روندِ دزدیدن وچاپیدنِ مردم را به حیث فرهنگ 

اقتصاد بازار آزاد در افغانستان مروج  سیاسى 

 ساختند.

مدیرت اقتصادى در دستانِ  و رهبرى  ۀقبض، دوم

سال  سیزده دزد طى این  چنین الیه هاى فاسد و

مفسد  را به حیث یکى از بیمارترین و افغانستان 

  ترین حکومت هاى جهان معرفى کرد. 

جایگاه آن مدیریت بیمار اقتصادى همراه با وابسته 

ن آگی همه جانبهٌ افغانستان در تمام عرصه ها و

ن مدیریتِ آ ۀنارضایتى وحشتناک مردم از سلط

به نام  "غنى وعبداهلل"در حکومت  بیمارقرارشد 

اى انتخاباتى آنها به زحمتکشان اولین وعده ه

نصاف إجایش را  افغانستان دیگرگون شود و

که دیده  سانی وعدالت بورژوازى!! بگیرد.اما همان

ن وضیعت آمیشود نه تنها براى پیدا کردن جایگزین 

دست گرفته نشده بلکه  روی ه ییکوچکترین برنام

ناهمگون سیاسى در این حاکمیت و دو  ۀدرسلط

دسته گى اشکارِ منفعت هاى جناحى، این عرصۀ 

مدیریت نیز در لجن همین افتراق هاى سیاسى گیر 

نرا در عدم تامین نیازمندى هاى آماند که تبعات 

در وسعت بیشتر بیکارى  گى مردم، ه زند ابتدائی 

، ى زحمتکشان، گسترش ابعاد خط فقرهاى ملیون

 ۀادام ترسى زحمتکشان به شغل مناسب، عدم دس

فرار نیروى کار به کشور هاى بیرونى به اثر  ۀگسترد

فساد وغیره  ۀدائر ۀنبود فرصت هاى شغلى و توسع

همه روزه مى بینیم. اینها با جمع عددى سایرعرصه 

اشکار  أجزاى  هاى ناکام سیاسى این حاکمیت 

، نقض حق اولى نقض حق شهروندان افغانستان

تدائی براى یک زنده گی ابتدائی وحداقلى را واب

 نشان میدهد .

عبداهلل  نجائیکه ترکیب حکومت غنى وآاز ءاً بنا

 ۀخود أساسا بخشى از بدنه ومحتواى همان راه رفت

سیزده ساله را تشکیل میدهد و در ابعاد متنوع 

ۀ نیروى إجرائی همان سلسل بخشاً و شریک وطراح 

براى بهزیستى انسان ، پس امید بستن گذشته است

از آن یک  اجتماعى  افغانستان وامنیت اقتصادى و

  اشکار است .  رزومندى واهى قبالًآ

 درعرصۀ مذهبى -٤
 "مجددى زنده باد صبغت اهلل" با شعارِ بسیار مضحک

آغاز اً رسم ، کار این حکومت مسخره اشرف غنى توسط 

له فاصما به روحانیون اتکا داریم، ما "گردید. فریادهاى 

ن از رهایى زندانیانِ طالبا ، مسجد ودولت را از بین مى بریم

وزیسون سیاسى به تروریستهاى ، إطالق لقب اپزندان بگرام

، اختصاص اولین سفر خارجى رئیس جمهور براى طالب

یرنام خانم رئیس جمهور وغیره وغیره همه یحج عمره، تغ

ت بود براى حافظت وحراس اقدامات ارتجاعى پوپولیستى

بیشتر حاکمیت از مذهب ودستگاه ها ومؤسسات مذهبى 

در بوق وکرنا  به شکل بسیار منزجر کننده راه اندازى و که 

معاشقه با  در  "وحدت ملى"د. طى یکصد روز حکومت ش

نهاد مذهبى ثابت نمود که این  مرتجع ترین افراد و

 ۀحاکمیت ، ارتجاع مذهبى را به حیث یگانه متحدِ بالقو

ه کار گرفت ویک وجب نیز به سیاسى در تمام معامالت ب

روشنگرى قدم  یگراندیشى وفضا سازى براى د خاطر 

ترکیب خود این  از جانب دیگر و أساساً برنداشت.

حکومت را تمام تنظیم هاى اسالمى قبلى که به نام هفتگانه 

، میسازد. هشتگانه در ایران تشریف داشتند و در پاکستان

است مذهبى بنا یافته به گونه یی این حاکمیت  ۀیعنى شالود

له س ته ندارد. ییسئکه کوچکترین مشترکاتى با مدرنیته وال

 پیراهن و ، پکول ویا لنگى ودستار، پتکى وشالِ سرشانه

حجاب براى زنان وغیره  ، چادرى وندایزار ب و تُنبان 

قابل احترام این حاکمیت  سمبول هاى مقدس وحتمى و

است. اتکاى معنوى این رژیم را روحانیتِ غرق درگندیده 

وتومار ده چون  ذورهبرانِ جن گیر وتعوی گى و خرافات 

 ۀها چهره د و محسنى هللپیر مجددى، پیر گیالنى، ایت ا 

ابزار دین  قبل التاریخی دیگر تشکیل میدهد که باهمین 

انستان رنگ ورونق در افغ "صنعت دینى"وخرافات به 

  خاصى بخشیده اند. 

اگر یکى از مصیبت هاى فاجعه بار سیاست حکومت 

برجسته سازیم  مذهبى را  ۀدر عرص "وحدت ملى" 

امضاى قرارداد إعمار مرکز اسالمى ملک عبداله پادشاه  

که از جانب عربستان سعودى در کابل را میتوان نام گرفت 

با شدیدترین الفاظ و تمام اقشار وزحمتکشان افغانستان 

سیاسى فرهنگى افغانستان ، نیز  ۀتشویش عمیق از ایند

  استقبال گردید.  

 

  



  

 

       

به  کشتار وحشیانه ی تروریست  العملدر عکس

های اسالمگرا در پاریس، صف آرایی های 

آن کشتار ها که در و بر له ه یلعزیادی بر 

نیز اجتماعات مردم و وسایل ارتباط جمعی 

صورت گرفت. یکی از دالیل  ،تجلی یافتند

عمدۀ وسعت عکس العمل ها زمین فاجعه بود. 

ه بود. در ادفاجعه کشتار در قلب فرانسه اتفاق افت

حالی که کشتار های بسیار خشن تر در ابعاد 

در  تاه زمانیو در فواصل کو خیلی بزرگتر

، عراق و افغانستان نیز بوقوع آفریقا، شرق میانه

نزدیک  گانجز بستهمی پیوندد، بدون آنکه 

قربانیان انسانهای دیگری در برابر آن موضع 

 گرفته و در صف شوند.

، برادران معترضین در در اوج خشم و احساسات

واستار را آماج گرفته و خ کواشی و کولیبالی

دند. گردی "اسالمگرایی افراطی"کنترول بیشتر 

فرانسوا اوالن اعالم کرد اسالم با دموکراسی در 

ت. و برای مبارزه با اسالم ستقابل نی

نفر دیگر را در بخش  ٢٦٨٠ "افراطی"گرایی

اطالعاتی استخدام کرده و پنجصد ملیون دالر 

دیگر در بودجه نهاد های امنیتی می افزاید. 

وزرای خارجۀ بیست ودو  کشور جهان در لندن 

ولت د» گرد هم جمع میگردند تا راه مقابله با

 یند. داعش( را جستجو نما« )اسالمی

استخدام تعداد بیشتر جاسوس و بلند بردن 

بودجۀ نهاد های امنیتی، شیوه یی است آشنا که 

در طول تاریخ مکرراً از جانب دولت ها که 

وامع نتیجۀ الزامی تضاد های طبقاتی در ج

در مورد عدم تقابل  میباشند کار برد داشته است.

، منظور اوالند م و دموکراسیمیان اسال

مراحل دموکراسی یی است که در نخستین 

توسعۀ بورژوازی، نه برای تأمین برابری یا حتی 

به نیاز  عدالت اجتماعی، بلکه برای پاسخی مینتأ

های عملی نظام اقتصادی نو پا که بر خرابه های 

 فیودالیزم شکل میگرفت ایجاد شد. 

وع که تا به حال به وقدر انقالبات اجتماعی یی 

، هر نظام اقتصادی جدید، فقط شیوۀ پیوسته است

اجتماع را تغییر داده  ئینیبهره برداری از طبقات پا

در ماهیت استثمار هیچ تفاوتی ایجاد  است ولی

نشده است. چون اصل مبدأ تضاد که همان تضاد 

های طبقاتی باشند، پا بر جا باقی مانده است. مع 

ر نسبت به نظام الوصف تغییر شیوۀ استثمار، در ظاه

ونیت بیشتری را با خود قبلی خشونت کمتر و قان

، مثآل قدرت حاکمۀ فیودال ها و تفوق داشته است

آنها بر قانون به چالش کشیده و آزادی های فردی، 

برابر قانون، و تأمین برابری حقوقی آحاد جامعه در 

دموکراسی  ؤلفه هایکه م حق مالکیت فردی

 نرا گرفته است .بورژوایی میباشند، جای آ

 
دموکراسی بورژوایی در واقع ضامن هم آهنگی و 

همکاری میان صاحبان سرمایه و تولید کننده گان 

وسایل تولید بوده است. این نوع دموکراسی آنچه 

را در رابطه با همه طبقات انجام داده است، تأمین 

حق مالکیت شان بر وسایلی است که برای تولید در 

م کارگران ازين دموکراسی سهاختیار دارند. 

حق مالکيت شان بر فروش نيروی کار شان 

  ميباشد.
یه داران، آنها در سایۀ با تحکیم نسبی موقعیت سرما

با قوانین و شیوه های جدیدی که  دموکراسی

عریان نبود به استثمار  خشونت در آنها بسیار

کارگران ادامه دادند. آنها دیگر کارگران را با زور 

کار کردن نمی نمایند، کارگری که وادار به 

نمیخواهد کار کند، دیگر مورد شکنجه قرار 

عکس گذشته میگیرد. با شیوۀ جدید استثمار برن

و برای به  گیکارگران خود برای گریز از گرسنه

، با تقال گیدست آوردن حد اقل امکانات زنده

نیروی کارشانرا برای فروش عرضه مینمایند، و تنها 

وانند موفق به خلق ارزشی گردند، زمانی که بت

 استخدام میگردند.

ی وکراسی مانند مفاهیم آزادی، حق رأهای دم لفهؤم

و حق انتخاب آنگونه که در آغاز تولد بورژوازی 

میتوانست زمینه را برای به قدرت  کار برد داشت،

بورژاوزی   رسیدن اکثریت فقیر مهیا نماید. از آن رو

را به قدرت رسانیده بود به توجیه قانونی که خودش 

پرداخته و با ایجاد تغییر درآن امتیازات دموکراسی را 

ی را به طبقۀ خود نمود. بورژوازی حق رأمنحصر 

محدود به طبقات باالی اجتماع نمود. شاید همین امر 

دلیلی باشد که اکثریت طبقۀ محکوم برای آنکه 

بتوانند از حقوقی که در محدودۀ دموکراسی 

رار داشت بهره گیرند، اینقدر دلبستۀ بورژوایی ق

دموکراسی یی شوند که از آن مفاهیم اولیه اش تهی 

 شده است.

د از یک نبرد بع  دین در دفاع از حاکمیت فیودالیزم

حتوم هنگامی که به واقعیت م نفس گیربا بورژوازی

، با همان نقش قبلی به بودن شکست فیودالیسم پی برد

رهبر پروتستانتیسم  در آمد. نقشخدمت بورژوازی 

با تبلیغ این نظر که بیکاری مایۀ همه فساد  "کالوین"

هاست، و فرصت های بیکاری سبب رخنه افکار 

شیطانی در اذهان میگردد، در رشد سرمایه داری 

نقش سنتی دین  نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. 

در تخدیر افکار انسانها و کنترول خشم شان در برابر 

و استثمار شدید نیروی کار شان که با بیعدالتی ها 

وصف تولید بیکران ثروت، سهم شان بد روزی و 

رنج است، بسیاری از کارگران را با قبوالندن اراده و 

مشیت الهی به انسانهای منفعلی تبدیل کرده اند که 

شان ناشی از ارداۀ  گیباور دارند مشقت های زنده

   7ادامه در صفحه                               خداوند است. 

 

  میخورد ؟میخورد ؟  بببرخورد دو گانۀ غرب با مذهب از چه منطقی آبرخورد دو گانۀ غرب با مذهب از چه منطقی آ

 

 

مهربان آتيال  



 

  

       

حق  یرشوادار کردن کارگران به پذ

کارفرمایان بر وسایل تولید و مالکیت 

ندن برای مصون ما  خصوصی، تضمین دیگری

مالکیت خصوصی از یورش طبقات استثمار 

شده میباشد. بی دلیل نیست که میزان خدا 

باوری در جوامعی  که بیعدالتی های اجتماعی 

استفاده  اد میکند بیشتر است.و فقر در آنجا بید

در  از اسالم سیاسی در جریان جنگ سرد، 

پهلوی علت های اقتصادی در شکست بلوک 

شرق و شوری سابق نقش زیادی داشته است. 

ت آمریکا، دول گانبیانیه های رسمی نماینده

کاربرد اسالم  ، آشکارااز جمله هیلری کلینتون

صراحت سیاسی را تأیید مینماید. کلینتون به 

میگوید که بیست سال قبل نیرو هایی را که 

فعآل در برابر شان می جنگیم، کمک مالی 

میکردیم. ما مجاهدین افغانستان را به همکاری 

با آی.اس.آی. پاکستان به وجود آوردیم، و 

وهابیت را از عربستان با آن ها عجین کردیم. 

او اعمال شانرا با این استدالل که دیگر 

آمریکا، حذف شده است شوروی، رقیب 

 توجیه میکند. 

رهبران فرانسه که برای هفده نفر از قربانیان 

حمالت تروریستی در فرانسه، عزا میگیرند، 

خود شان همین اکنون در ایجاد و استحکام 

نیرو های اسالمی در سوریه و لیبی نقش به 

سزایی دارند. نفرت آنها از نقش گروپ های 

افگنی نیست، تروریستی اسالمی در دهشت 

آنها از عملیات خود سر آن گروه ها که در 

وسط امپریالیستها خارج از مناطق تعیین شده ت

راضی هستند. مگر در عین صورت میگیرد نا

حال کماکان به پرورش و نوازش تروریست 

إدامه  های اسالمی در سوریه و لیبی دارند

میدهند. فقط یک بخش از گفته های فرانسوا 

میتوان جدی گرفت و آن اظهار اوالن را که 

او در عدم تناقض میان دموکراسی نظر 

و اسالم است. چون هر دو حق  "بورژوایی"

 مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسند.

 
 

باکره گی و داشتن پردۀ بکارت در جوامع عقب 

نگه داشته شده  و مذهبی وجوامعی که  پرستش تابو 

ها درآن مروج است یکی از پدیده های نهایت 

داشتن پردۀ بکارت نشان از ضروری میباشد، 

معصومیت و پاکی زن است و متضاد آن نشاندهنده 

 بیشرفی اوست.

ت در اینجا میخواهم واقعیتی را بازگو نمایم که بیس

. زمانی که من به و دو سال پیش  شاهد آن بوده ام

حیث پزشک قانونی در بخش طب عدلی در کابل 

ایفای وظیفه مینمودم ، دریکی از روز ها که تازه 

داخل محوطۀ آزمایشگاه طب عدلی شده  بودم من 

و یکی از همکارانم  به دفتر ریس آزمایشگاه فرا 

شکایتی از شوهر »خوانده شدیم، ریس به ما گفت :  

پسر عموی او نیز هست، مبنی  تازه عروسی که اتفاقاً

بر اینکه عروس در شب زفاف باکره نبوده است در 

دست است. خانم در اتاق آزمایش منتظر معاینات 

طب عدلی درانتظار شماست وشما باید آن خانم را 

و ریس از ما خواست تا قبل از نوشتن «   معاینه کنید.

گزارش معاینات باید  اورا مجدداً مالقات کنیم. ما 

یا  ١٤وارد اتاق معاینه شدیم و دیدیم که دخترک 

ساله یی  با رنگ پریده و سفید، لب های خشک  ١5

که اثرات دندان گزیده گی روی آنها آشکار بود 

با چشم های اشک آلود روی چوکی آزمایشگاه 

بیقرار نشسته است، خانم مسنی که خودش را مادر 

دخترک معرفی میکرد با گریه و التماس میگفت 

این پسر یعنی همسر و پسر عموی این دختر به خاطر 

مناقشات خانواده گی، میخواهد فامیل مارا بد نام 

 "عزت"سازد و به نام اینکه دختر ما باکره نیست به 

مردان خانوادۀ ما لطمه زده و انتقامش را بگیرد و 

و برادر دختر  او  درصورت باکره نبودن دختر پدر

واستیم تا به خاطر از خانم خرا خواهند کشت. 

معاینات  اتاق را ترک بگوید ولی او همچنان 

التماس میکرد، ازعروس کوچک پرسیدم چرا با این 

پسر که مادرت میگوید با شما دشمنی دارد  ازدواج 

اده و خواست کردی؟ با اشک هق هق زنان گفت به ار

. بعد از معاینات معلوم شد که خود ازدواج نکرده ام

هنوز  کاملن سالم و دست نا خورده بکارت این دختر

 بود.

ما راپور مشاهدات خویشرا نوشتیم و برای گرفتن 

 امضای ریس به دفتر او رفتیم. ریس از ما پرسید: نتیجه

اوه ه ه ه!.. اینرا  :چه شد؟ گفتم دختر سالم است، گفت

 . آن مرد قوماندان فالن جاست اگرگزارش ندهید

ست، روزی مارا بنویسید پردۀ بکارت دختر سالم ا

خواهد کشت. گفتم من زمانی که کار را در طب 

عدلی آغاز کردم، سوگند یاد کردم که خیانت نکنم و 

گذشته ازآن سایۀ مرگ دختر را تهدید میکند، پدر و 

برادرش او را خواهند کشت، ریس گفت ازینکه ما 

کشته شویم بهتر است او کشته شود. یک قدم عقب تر 

فتم  مشاهدات مان را آنگونه یی ایستادم و به ریس گ

که هست گزارش میدهیم. ریس اوراق را پاره کرد 

..... 

همکارم کاپی گزارش  معاینات مبنی بر بی گناهی  

ه از محکمه آمده بودند تحویل دخترک را به دو نفریک

، از مادر دختر پرسیدم حال با دختر تان چه میکنید داد

ال مردم گفت به همسرش تحویلش میدهیم دختر م

است  با لباس سفید از خانه پدر میرود و با کفن سفید 

به گورستان. )با خودم فکر کردم باید منتظر جسد این 

دختر باشیم که برای کالبد شگافی به طب عدلی 

 فرستاده خواهد شد؟(.

این داستان هر روز به دفعات در هر گوشه یی از جهان 

ی با مضمون کال متفاوت   ولتکرار میگردد شاید به اش

من جنس "مات را که دختر میگفت آن کل واحد.

در جامعۀ مرد  "نظور کاال( هستم و اختیاری ندارمم)

 . "ش مصرف داردساالر  ارز

در جامعۀ طبقاتی و مرد ساالر و مذهبی زن کاالیی 

ارزشی  بکارت پردۀ بیش نیست، و برای این کاال)زن(

  ٨ادامه در صفحه                               به شمار می آید
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 ارزش "کاال"دیگر آن  باشد، ناقص اگر که

 نابود یا و بایست از رده بیرون  یا مصرف ندارد،

 .گردد

گی های مالکیت شخصی در ویژه  یکی از

جامعۀ طبقاتی اینست که مالک با زور و قدرت 

ملکیت اش را در تصاحب دارد، زن نیز در 

جوامع مرد ساالر جزئی از ملکیت مرد به 

حساب می آید که باید مثل زمین و فابریکه و 

غیره وسایل تولید، برای مالکش ارزش خلق 

کند، همانگونه که مالک دور زمینش، 

ش و فابریکه اش حصار کشی میکند تا حیوانات

از دست برد شخص دیگر در امان باشد زنش را  

نیز در چوکات خانه محصور مینماید. مردان 

 اما حق دارند با زنان متعددی در رابطه باشد 

اوست و او)مرد( به دستور  به متعلق زنش جسم

 ملکیت باید مواظب معیار های حاکم بر جامعه 

باشد که حتی پس از خود بوده و مطمئن 

لسلۀ خونی خود او منتقل مرگش دارایی او به س

گر چه از نظر علمی در واقع این تخمۀ میگردد )

زن است که به اصطالح تسلسل نسل را تضمین 

میکند، چون ژن های میتوکاندری در اسپرم، 

 نه در حین ورود به تخمه، از میان میروند(. زن

 مسٶولیت کهاست،  تنها وسیلۀ تولید برای مرد

نگهداری از طفل نیز بر او تحمیل میگردد. 

آنهم بدون آنکه حد اقل از حق حضانت طفل 

بر خوردار باشد. نقش مذهب هم در این میان 

اینست که با وعده های میان تهی و سر خرمن 

، به "بهشت زیر پای مادران است"که گویا 

تخدیر ذهن او پرداخته و امکان هر گونه 

. زیرا شرط رفتنِ زن اعتراض را در او خفه کند

، راضی بهشت عالوه بر مواظبت از فرزندانبه 

 نگهداشتن شوهر هم میباشد.

هر نوع   در مذاهب تمام نیاز های طبیعی و

رابطۀ زن و مرد که خارج از دستورات دین 

باشد، فاسد شمرده میشود لذا زنان قبل از 

ازدواج باید باکره باشند. و باکره گی معیاری 

ع مرد ساالر و مذهبی ، آنرا برای است که جوام

این زه گی و صداقت زن بر گزیده اند. پاکی

ترول جامعه و عقاید افراد خود میکانیسمی برای کن

، در غیر آن زنان عاصی و به ستوه آمده و آن است

با گذشتن از خط قرمز انضباط های اخالقی جامعۀ 

 طبقاتی و مذهب خطرآفرین میشوند زیرا  تسلط و 

مردساالرانه بر تمامی وجوه زنده گی  شیک بهره

کمیت مذهب کنونی انسانها را زیر سوال برده و حا

مبنای همین انضباط آهنین را به چالش میکشند. بر

است که پدیدۀ قتل های ناموسی از پدیده های رایج 

و پذیرفته شده  در چنین جوامعی به حساب می آید، 

یکنند تا زهر چشمی باشد برای کسانی که جرأت م

معیار های اخالقی آن جوامع را که اصول روبنایی 

آنرا تشکیل میدهد، زیر پا گذاشته، و با تأثیر بر 

، که لزل زیر بنای جوامع مرد ساالر راروبنا، زمینه تز

 بالطبع طبقاتی هست، مهیا نماید. 

 
 

تنها کشور های جهان سومی نیستند که با این شیوه 

در اندونیزی رییس زنان را در انقیاد میکشند. 

آموزش و پرورش آن کشور، محمد راسد، برنامۀ 

کنترول بکارت دختران دانش آموز را در دست 

اجرا دارد. بر مبنای این طرح هر ساله بایست بکارت 

ساله مورد بررسی قرار گیرد، تا از  ١٩تا  ١٦دختران 

فحشا و بی قیدی شایع جنسی جلو گیری به عمل 

حزب اسالم گرای از  آید. فسرول آزوار

جاکارتا پست( گفته است که پ.ک.اس. به )

بکارت مقدس است. به این مفهوم که منافع و 

موقعیت اجتماعی او که با استیال بر زنده گی و 

 اندیشۀ مردم توأم هست  مقدس میباشد.

این بینیش مرد ساالرانه که مشروعیتش را از مذهب 

کسب میکند  برای عده یی به یک تجارت پر 

نفعت تبدیل شده است. دختران در آستانۀ ازدواج، م

برای جلب رضایت مرد و کسب امکان زنده گی 

نارمل، ناگزیر میگردند برای ترمیم بکارت شان با 

پرداخت هزینه های سنگینی به جراحان مراجعه نمایند. 

حتی فابریکه هایی در چین اقدام به تولید انبوهی برده 

نرا وارد بازار کشور های بکارت مصنوعی نموده و آ

 های اسالمی عربی و آفریقایی نموده اند. 

حفظ پردۀ بکارت تا قبل از ازدواج که تحت نظر 

بر روی زمین صورت  "خدا"خلفای  جانشینان و

میگیرد، به ساده گی تحمیل عقاید و بینیش های 

نماینده گان طبقات حاکم میباشد، که با مهارت به 

بینش آحاد جامعه تبدیل میگردد. این عمل چنان با 

برنامه تنظیم میشود که حتی خود زنان، بدون درک 

 محتوای آن، پاسداری از آنرا به عهده میگیرند. 

شکستن تابوی  ای رهایی زنان از انقیاد مرد ساالری،بر

بکارت امریست الزم. پیش شرط این امر افشای ماهیت 

ی ردین و مذهب است که یکی از رکن های مرد ساال

و وسیلۀ توجیه نگرش های غیر انسانی در مورد زنان 

یدۀ نظام میباشد. چون مرد ساالری خودش زا

برای شکستن آن از یریم طبقاتیست، در نهایت ناگز

 کوره راه مبارزۀ طبقاتی بگذریم.
 

 

 

 

سازمان سوسیالیستهای کارگری برای سازمان سوسیالیستهای کارگری برای 

آزادی، برابری و سوسیالیسم مبارزه آزادی، برابری و سوسیالیسم مبارزه 

می کند، برای تقويت صف آزادی می کند، برای تقويت صف آزادی 

خواهی و برابری طلبی و برای تحقق خواهی و برابری طلبی و برای تحقق 

  آرمان سوسیالیسم به آن بپیونديد! آرمان سوسیالیسم به آن بپیونديد! 

از سايت های سازمان سوسیالیستهای از سايت های سازمان سوسیالیستهای 

کارگری افغانستان بازديد نموده و کارگری افغانستان بازديد نموده و 

  به رفقا و دوستان تان معرفیبه رفقا و دوستان تان معرفیآنها را آنها را 

  نمائید!نمائید!
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 ود؟ـى بـن کـینل
از کودکى الى  لنینمعرفى زنده گى ومبارزات 

در  کارِ دشواریست وبه خصوص درگذشتش

تالش  لذا ؛ن مقدور نیستآاین صفحه گنجایش 

صورت مختصر به این موضوع ه میکنیم ب

  بپردازیم .

در شهر سیمبرسک  ١٨7٠اوریل  ٢٢در  لنین

متوسط وتحصیل ۀ ( در یک خانواد)اولیانوفسک

  چشم به جهان گشود. در روسیه یافته

مادرش دختر یک دکتر  پدرش مفتش مکتب و

در  لنینبه سه زبان خارجى نیز حرف میزد.  بود و

گى به خواندن آغاز کرد ودوره هاى ه پنج سال

تحصیلى خود را همیشه با مدارج عالى به سر 

 میرسانید وهمیشه شاگرد اول وممتاز بود.

وى عالقمند به ادبیات مترقى  فروان ۀ به اثر مطالع

برادرش با ادبیات مارکسیستى  ۀوسیله ب و گردید

 برادرش الکساندر که  ١٨٨7در سال . شنا شدآ

، س اشتراک داشتر تزار روتوطئه ترودر

در همان سال اعدامِ گردید واین خود  دستگیر و

وجودیکه  درس بزرگى بود زیرا با لنینبراى 

انقالبى تشویق  ۀراه مبارز درمرگ برادر او را 

مبارزه را مردود دانست. وى  ۀن شیوآکرد اما 

ما آن راه را پى نخواهیم گرفت، آن  !گفت: نه

  ن پیروى کرد.آراهى نیست که بتوان از 

وى به اولین جمع مارکسیست  گیساله ١7در 

عمیق نظرات  ۀهاى انقالبى ملحق شد. او به مطالع

لس آغاز نمود . وى کتاب سرمایه مارکس وانگ

اشتیاق  با شور و کاپیتال( را مطالعه نمود و)

  یست جوان مبدل گشت.فراوان به یک مارکس

را دریافت نمود.  لیسانس حقوق  ١٨٩١در  لنین

کار وى را  وى به کار وکالت پرداخت ولى این

به بکار مبارزاتى مارکسیستى  راضى ننمود و

 پرداخت.

اولین محفل را برای آموزش آثار  ١٨٩٢در سال 

مارکس و انگلس و تبلیغات مارکسیسم سازماندهی 

جوانان پرشور انقالبی  اعضای آن را، که نمود

عبارت بودند از:  و تشکیل میدادند

آ.پ.اسکلیارنکو، ی.ک.الالیانتس، م.ی.سیموف، 

، م.ی.لِبدوا. در آن زمان، لنین به وزنتسوف ی.آ.ا

با آموزش  پیروان انقالبی اش خاطرنشان میکرد که 

راسخ و استحکام الزم به  ۀفوقالعاده، عقید

این انسان »نوشت:  عضوگیری بپردازند. الالیانتس

ه از سادگی، کاردانی، سرزند یی ساله مجموعه ٢3

آوری همراه با  گی و جوانی را به طور شگفت

متانت، فراگیری عمیق، سازگاری منطقی بیرحمانه با 

محیط، شفافی و درستی قضاوت را به تماشا 

 «میگذارد.

به تبلیغ  با پلخانف آشنا شد و ١٨٩3وى در سال 

  ایه دارى روسیه آغاز کرد. انقالب علیه سرم

با نادژدا  ١٨٩٨لنین در دوران تبعید در سال  

کروپسکایا که از فعاالن جنبش چپ بود، ازدواج 

 ١٩٠٠کرد. آن دو، پس از پایان تبعید لنین در سال 

روسیه را ترک کردند و سالهای بعد را در اروپا، 

در همین سال  عمدتاً سوئیس و اتریش به سر بردند.

موکرات داولین کنگره حزب سوسیال١٨٩٨

 لنینکارگرى روسیه دائر شد که برنامه اش را 

  نوشت.

اخگر( را انتشار داد )ا در اروپا روزنامه ایسکر لنین

 ن گزارش هاى کارگرى به نشر میرسید وآکه در 

علیه رژیم تزارى  گى انقالب سوسیالیستىهبراى اماد

ارگان مرکزى حیث ه تبلیغ مى نمود. این نشریه ب

 حزب مبدل شد.

دومین کنگره حزب سوسیال دمکرات کارگری  

در لندن پایتخت بریتانیا برگزار ١٩٠3روسیه در سال 

 ۀشد. در بحث پیرامون تدوین شعارهای مرحل

مبارزه با حکومت تزاری، لنین موضعی رادیکال 

سرنگونی رژیم »اتخاذ کرد و هر شعاری غیر از 

سازش با »را « رگریتزاری و تشکیل حکومت کا

« طبقات استثمارگر و خیانت به منافع طبقه کارگر

خواند. او با همراهان خود که بلشویک )اکثریت( 

 نامیده شدند، جناح رادیکال حزب را تشکیل دادند.

در روسیه در  ١٩٠5لنین در انقالبی که در سال 

گرفت، و با خشونت سرکوب شد، نتوانست نقش 

شکل خستگی ناپذیر به فعالیت مهمی ایفا کند. او به 

های طرفدار او شبکه  سیاسی ادامه داد. بلشویک

زیرزمینی مجهزی در داخل روسیه تشکیل دادند و به 

ترویج افکار کمونیستی در میان کارگران، سربازان و 

 روشنفکران دست زدند.

مبارزه مردم برای دستیابی به آزادی و بهروزی اشکال 

رادیکال تر و گسترده تری به خود گرفت. در فوریه 

تزار نیکالی دوم در برابر اعتراضات  ١٩١7سال 

عمومی از سلطنت خلع شد. مجلس روسیه )دوما( 

 حاکمیت را به یک دولت موقت سپرد.

انقالب فوریه پیروزی بزرگی برای مردم روسیه به 

دموکراتیک، با  ۀرفت. دولت موقت با برنام شمار می

ها و حقوق دموکراتیک، بر سر  هدف برقراری آزادی

های سیاسی برقرار شد. تقریباً تمام  کار آمد. آزادی

ها از دولت موقت  احزاب روسیه، حتی بلشویک

پشتیبانی کردند. همه امید داشتند که با سقوط 

به قدرت برسد  تزاریسم، نظامی قانونی و مردم گرا

 های کشور پایان دهد. که به نابسامانی

لنین که در تبعید از تحوالت روسیه با خبر شده بود، 

راه بازگشت به میهن را در پیش گرفت. او پس از 

در نخستین اقدام،  ١٩١7ورود به روسیه در آوریل 

 یی سیاست حزب را به باد حمله گرفت و مشی تازه

برای بلشویکها تصویب کرد. او دولت موقت را 

خواند و حمایت از آن را خیانت « نوکر بورژوازی»

ۀ به نظر او کارگران باید مبارز به زحمتکشان دانست. 

مستقلی شروع کنند، انقالب بورژوایی را با انقالبی 

پرولتاری تکمیل کنند و به سوی کسب انحصاری 

 ١٠ادامه در صفحه               حاکمیت و تشکیل یک 
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با گسترش  نظام سوسیالیستی پیش بروند

های مدنی، کارگران و سربازان ناراضی  آزادی

سویت »یا  گوناگون روسیه شوراها در شهرهای

یی را تشکیل داده بودند که فعالیت آزاد و « ها

علنی داشتند. آنها خواهان تعمیق دستاوردهای 

ی انقالب فوریه بودند. رهنمود لنین برا

بلشویکها در این مرحله عبارت بود از: نفوذ در 

شوراها، طرح شعارهای تند انقالبی، به دست 

گرفتن رهبری شوراها و هدایت آنها به سوی 

 قیام مسلحانه.

طی چند ماه بلشویکها توانستند رهبری را در دو 

شورای بانفوذ پتروگراد و مسکو به دست 

گیرند. اقدامات دولت موقت به رهبری 

ساندر کرنسکی برای رویارویی با اقدامات الک

لنین و یاران بلشویک او ناکام ماند. 

ها )حزب بلشویک( پرشمار نبودند،  کمونیست

فعالی از اعضای جدی و با  ۀاما با تکیه بر شبک

« یی انقالبیون حرفه»پشتکار، که لنین آنها را 

هزار نفر را در  ٢5ند تا شد خواند، قادر  می

 کنند.پتروگراد مسلح 

اکتبر بلشویکها در پتروگراد قیام  ٢٤در شامگاه 

، «گاردهای سرخ»اعالم کردند.  را مسلحانه

های مسلح کارگران، سربازان و  دسته

های دولتی حمله  روشنفکران به پادگانها و اداره

بردند، مراکز حساس را به تصرف در آوردند و 

« کاخ زمستانی»وزرای دولت موقت را در 

 د.دستگیر کردن

در پاسخ به فراخوان لنین و بلشویکها که شعار 

را طرح کرده بودند، « تمام قدرت به شوراها»

با « سراسری شوراهای روسیهۀ نگرک»

ها اعالم همبستگی کرد. شورای  بلشویک

شورای »پتروگراد حاکمیت کشور را به 

به رهبری لنین واگذار کرد. « کمیسرهای خلق

انگیز ایراد  شورا نطقی هیجان ۀلنین در جلس

نمود و به عنوان رئیس نخستین دولت 

سوسیالیستی جهان زمام امور را به دست 

حاکمیت »گرفت. او هدف دولت تازه را 

و برپایی نظام سوسیالیستی در « کارگران و دهقانان

 روسیه اعالم کرد.

ها مقاومت رقبا و مخالفان خود را در هم  بلشویک

د. آنها در شکستند و قدرت خود را گسترش دادن

عین حال توانستند با طرح شعارهای انسان دوستانه 

و عدالت خواهانه بسیاری از روشنفکران و بخشی 

های محروم و ستم دیده را به سوی جنبش  از الیه

 خود جلب کنند.

 
 

، استالین مدعی ١٩٢٤پس از مرگ لنین در ژانویه 

ای  های زیرکانه و رشته جانشینی او شد. او با توطئه

های خونین، تروتسکی و سایر رقبا را از  تصفیه از

سر راه خود برداشت و در سالهای بعد نظامی 

های تاریخ  ترین رژیم برافراشت که یکی از مخوف

ها،  بسیاری از کمونیست ۀشناخته شد و به عقید

های مارکس و یا حتی لنین  دیگر ربطی به آموزه

  نداشت.

یک  لنینبود. انقالبى کارگران  ۀبیانگر اراد لنین

ر وانقالبِ مارکسى بود، یتجسم کامل تیورى تغی

طبقاتى ودگرگونى مناسبات ۀ پرچم مبارز لنین

ادعاى مارکسیسم  توانست  لنیندارى بود. ه سرمای

  را از حرف در عمل ثابت نماید. 

 ت؟ـسـيــسم چنيـنيل

منظور از این واژه از جانب ما سوسیالیستهاى 

کارگرى عبارت از اصالت نظرات لنین وصحت 

ن میان نیروهاى چپ است. آان ونیز درکِ رائج 

، منظور از صحتِ اصالت نظرات لنین اینجا

پراتیک لنین از نقطه نظر مارکسیسم است. ومنظور 

از صحت پراتیک وى عبارت از سهم عظیمى 

 ۀافکارش در مورد طبق ۀرابطاست که وى در 

 /در تحوالت تاریخى کارگر ونقش فعال این طبقه 

انقالبى إیفا نمود . همان طوریکه در بحث قبلى در 

گفتیم ، لینیسم نیز مترادف است با  لنینمورد شخصیت 

ر وانقالب کارگرى. لینیسم یتصویرکاملى از تیورى تغی

قالب دارى وانه طبقاتى، شناخت سرمای ۀپرچم مبارز

است .  یعنى دیگرگونى مناسبات سرمایه دارى 

صورت ساده میتواند بیانگر تحقق ه لینینیسم ب

نچه که برایش ماتریالیسم آمارکسیسم در عمل باشد . 

پراتیک میگویند . اما در بحث کنونى بیشتر تالش 

کردیم تا با عنوان کردن معرفى لینینیسم أساسا بیان 

ا چه چیزهاى غلطى به کنیم که لینینیسم چى نیست ی

نام لینینیسم طى تاریخِ بعد از شکست انقالب اکتبر به 

داده شده  همین نام به خورد کارگر وروشنفکر 

  است؟

همانطوریکه در بحث هاى متنوع در بارهّ عوامل 

شکست انقالب گفتیم ، در اینجا نیز باید خاطر نشان 

ا ب ٢٠ودر همان دههٌ  لنینسازیم که همزمان با مرگ 

 استالینیسمعروج  بعداً شکست انقالب اکتبر و سلطه و

نام اتحاد شورى الى ه حیات کشورى ب ۀنیز تمام ادام و

یسم و لنینهمه اش زیرنام  ١٩٩١سقوط اش در 

کمونیسم نشان داده شده است. البته این تعبیر نه تنها در 

این دائره محصور مانده بلکه در سطح جهانى نیز هرچه 

حوى چپ گرا بودند و از عدالت دم رژیمهائیکه به ن

 زدند نیز در حلقهٌ دولت هاى کمونیستى پنداشته شده و

نها در حقیقت مترادف با سقوط کمونیسم و آسقوط 

حتى در ، استیسم تعریف شده لنین -بطالن مارکسیسم 

  أفغانستان نیز!

 و لنینجدا از محصوالت سیاسى بعد از مرگ  البته 

ومائویسم  استالینیسمشکست انقالب اکتبر که به نام 

وکمونیسم اروپایی وچریکى وغیره به همین نام 

و به نحوى جهانى یست ظهور کرد لنینمارکسیست ، 

تمام  زاد وآ، سرمایه دارى بازار شد وناکام گردید

ایدیالوگ هاى بورژوازى نیز سقوط این دولت ها از 

 ۀن را سقوط اندیشبلوک شرق ودیگرا جمله شوروى و

پایان  ادعاى اثباتى شان در مورد نیستى وکمو

دقیقا ازهمین منظر پایان  ،پنداشتند لنینیسممارکسیسم 

 ١١ادامه در صفحه         بیان  عالم نمودند وإتاریخ را 

 



 

 

  

 

 

       

 نظام سرمایه دارى الترناتیف ندارد . داشتند که 

صدام اما همانگونه که با پیروزى انقالب اکتبر الى 

قزافى نیز خود را بنحوى سوسیالیست  حسین و

میدانستند وافتخار مى نمودند خطوط فکرى متعددِ 

دلبحواهى در جهان میان اقشار وطبقات محروم 

جوامع ناشى از اثر پیروزى این انقالب ظهور کرد 

این راه انقالبى وتیتر  که خود را ادامه دهندهٌ

له قویترین یست میخواندند. از جملنین، مارکسیست

، استالینیسمپرجاذبه ترین این ها عبارت بود از  و

که جنبش هاى  مائویسم، تروتسکیسم وغیره 

 متعددى را در جهان تحت نفوذ خود دراوردند و

ر ها به قدرت رسیدند حتى در بخش معینى از کشو

جا گذاشتند ولى از ه از خود ب ییوکارنامه ها

فقط  ه ها سلط تشکل پذیرى ها و که این  نجائیآ

یست بودند و هیچگاه لنیندر فرم مارکسیست 

، پس شتندى را ندالنین -مارکسى  ماهیت طبقاتى و

ختم  ، رفاه وکارگر ۀبرهمین مبنا پشتیبانى طبق

 لغو کارمزدى و مالکیت جمعى و استثمار و

شرط بیان  زادى بدون قید وآ وحکومات شورائی 

نها جواب آعقیده وغیره را از خود نداشتند به  و

   داده نتوانسته و به اضمحالل رسیدند. 

وجه در هیچ  خالصهٌ بحث اینکه لینینیسم به هیچ

چپ به  که به نام کمونیسم و ییک از رژیم هاى

 بعد سقوط کردند، بازتاب و قدرت رسیدند و

یسم با حکومت شورا هاى لنینحضور نداشت. زیرا 

، با لغو کارمزدى، بالغو مالکیت کارگرى 

، جانشینى اش به مالکیت جمعى مردم وخصوصى 

زادى آعقیده، با  شرط بیان و قید وزادى بدون آبا 

نچه آ. أحزاب سیاسى تعریف میشود تماعات واج

مد آمیان ه اروپاى شرقى ب چین و وى وکه در شور

لنینیسم یا کمونیسم ارتباط به هیچ وجهى با 

اى سم هیچگاه با کودتا، روش هیلنین. نداشت

، قیام دهقانى، چریکى مبارزه براى تسخیر قدرت

، حکومات وطئه هاى نظامى براى قاپیدن قدرتت

 ، استبداد ها وتک حزبى ایدیالوژیک، حکومات  

سر ى فرد دیکتاتورى حزبى و توتالیتاریسم و

 . سازش ندارد

 

ت نفر که هیأ ١٢یرحمانۀ وحشیانه و کشتار ب حملۀ

طنز  ( قدیمی ترین مجلۀتحریریه )شارلی آبدو

 که تابوها را به چالش کشیده و هالۀ فرانسه

تقدیس مقدسین را درهم می شکست، نیز جزء 

آنها بودند، یکبار دیگر سبعیت و وحشیگری 

گروه های اسالمی را ، آنهم در حریم دست 

 گان شان، به نمایش گذاشت.نده پرور

و دولت مردان است فرو رفته  سوگفرانسه در 

وحشیانه از ریزند. این کشتار آن اشک تمساح می

جهت بیشتر تکاندهنده است که خالف انتظار  آن

 در لیبی،، نه و بورژوازی جهانی دولتمردان فرانسه

، بلکه در قلب فرانسه اتفاق افتاده و عراق سوریه

یاد دارند که ه است. مردم آزادیخواه جهان ب

ها را در ونه سارکوزی و اوالند، همین نیروچگ

. و چگونه اندندو پرور لیبی و فرانسه کاشتند

ازینکه برای رشد و گسترش آنها مساعدت ها و 

تشویق الزم صورت نمیگیرفت، گلو پاره 

داری در همیکردند. سکوت شرم آور دنیای سرمای

ها در لیبی، دست همین نیروبه هاقبال کشتار انسان

 زئمشمسوریه، عراق، افغانستان و شاخ آفریقا 

دو پهلوی یز بوده و سیاست کننده و نفرت انگ

شدت عقبگرا و وحشی ه نیروهای ببرابر   در آنها

 نفرت برانگیز تر است. ،اسالمی

های کارگری افغانستان، سازمان سوسیالیست

ضمن محکومیت شدید این کشتار وحشیانه، 

گان قربانیان ههمدردی عمیق خویش را با بازماند

این حمله تروریستی ابراز مینماید. سازمان ما 

داری از هر ابزاری برای هه سرمایمعتقد است ک

استفاده  بیشتر و پیشبرد استراتژی اشکسب منافع 

مینماید. تا زمانی که استفاده از اسالم سیاسی از 

گزینه های سیاست های خارجی کشور های غربی 

ین دست، ا حذف نگردد، حمالت تروریستی از

متوقف نمیگردد. ما از تمام مردم آزادیخواه و مترقی 

ضمن  مینماییم که با افشای ماهیت اسالم،دعوت 

راه شارلی آبدو در راستای آزادی بیان،  ادامۀ

سیاستهای دو پهلوی کشور های غربی را افشاء 

ها در افغانستان، ایران، نمایند. قباحت کشتار انسان

ا به هیچ وجهی کمتر از زشتی سوریه، لیبی و آفریق

می، دست تروریست های اساله های پاریس بکشتار

داری، هسرماینظام حذف نفی و نیست. فقط با 

بشریت دنیای بهتر و عاری از ستم و ممکن است 

 خشونت داشته باشد.

 زنده باد سوسياليسم!

شورای مرکزی سازمان 

 سوسياليستهای کارگری افغانستان

 ٢٠١5جنوری  ٨
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گان گرامی ما میدانند، سرمایه ه که خوانند آنگونه

یورو با همکاری دولت دست  ۀداری در حوز

کار بستن طرح ریاضتی اقتصادی ه راستی یونان با ب

یر از زگگران و مزد بگیر های یونان را ناکار

مدیریت اقتصادی سرمایه داری  ؤپرداخت هزینه س

فقرعدم اطمینان از آینده،  ۀهزین ، کهکرده بودند

گی ه محدود شدن خدمات اجتماعی و سر خورد

عمیق اجتماعی مردم یونان را در پی داشت. مردم 

کارگران و  ۀدر عکس العمل به استثمار وحشیان

را که با مارکسیسم  «سیریزا»طبقات اجتماعی پایین 

مقابل سیاست  ۀو الترناتیفی در نقط تداعی میشد،

عنوان راه ه سرمایه داری است،  بهای کشور های 

حل پذیرفتند. قوت سریزا از نیروی کارگران منشاء 

و احزاب  د. گرچه روابط متقابل سازمان هامیگیر

انقالبی را با نیروی واقعی انقالب یعنی نیروی 

کارگران، نمیتوان نادیده گرفت، ولی قدرت گیری 

 ۀیک تشکل انقالبی که در پیوند دینامیک با طبق

 ۀبه مفهوم قدرت گیری طبق اًگر نباشد، الزامکار

گر نیست. پیروزی سریزا که با قدرت کارگران کار

ممکن شده است، در صورتی میتواند تداوم یافته و 

به یک انقالب اجتماعی پیروزمند منجر گردد، که 

به منافع کارگران متعهد بوده و در همان راستا عمل 

 یزا.نماید، نه به تحکیم مواضع قدرت سیر

جناح کمونیستی  ۀاست از بیانی ییمتن ذیل ترجمه 

 علی رسولی گرفته شده است. ۀسیریزا که از صفح

 جناح کمونيستی سيريزا ۀبياني

 بخشی از بيانيه: ر.ع ۀترجم

که به معنی  "سیریزا"پیروزی انتخاباتی روز گذشته 

و  «ک.ک.ای»احیای حزب کمونیست یونان 

شکست ناگزیر احزاب بورژوازی است نه تنها 

منجر به ایجاد یک فرصت تاریخی شده است بلکه 

کارگر و الیه های  ۀیک تعهد سیاسی از سوی طبق

تا است در برابر سیریزا نهاده را فرودست اجتماعی 

 یک حاکمیت چپگرای مستقل را بنیان نهد.

 پس از پشت سر نهادن دهه ها مالمت و بحران سازی

سیاسی اکنون جنبش کمونیستی یونان قادر  های

درصدی و  ٤٢اتخاذی  ءاست که با نیروی آرا

کرسی در پارلمان یونان حکمرانی  ١٦٢اکثریت 

کند. اما شوربختانه شاهدیم که رهبران جریان چپ 

به رهبری حزب کمونیست )ک.ک.ای( به دلیل 

تالف ئاشتیاق نسبی که از سوی رهبری سیریزا برای ا

به این است ، شان داده نزاب بورژوازی از خود با اح

ن چپ فرصت تاریخی برای ایجاد حاکمیت جریا

چه که باشد باز هم به پشت پا زده و نیت شان هم هر

ی ایجاد ااین تعهد تاریخی که از سوی مردم یونان بر

خیانت کرده  است تغییرات بنیادین به آنها اهدا شده

 اند.

 
 

یک  "یونانی های مستقل"آغاز همکاری سیریزا با 

خبط جدی سیاسی است و در عمل ثابت خواهد 

ور است. کارگر زیان آ ۀکرد که چقدر برای طبق

ی های مستقل یک حزب بورژوازی است. آنان نیونا

، ایل کلیدی من جمله اقتصاد، دولتدر کلیه مس

 اًتحصیل، سیاست خارجی و غیره رویکرد شدید

تنها یک  "ر دادیضد قرا" ۀارگزارتجاعی دارند و 

عبارت عوامفریبانه برای سر پوش گذاشتن بر اعمال 

اینکه چگونه این حزب  ارتجاعی شان است.

است در طی رفتاری که  "ضد قراردادی"بورژوازی 

ضد  ی گیری پارلمان برای تصویب قانونأدر زمان ر

قرار دادی ها و زمانی که سیستم در طی انتخابات 

گی رسیده ه خمودریاست جمهوری اخیر به یک 

بود خودش را نشان داد، درست زمانی که گروه 

  نه به ائتالف سیريزا با يونانی های مستقل!نه به ائتالف سیريزا با يونانی های مستقل!

پارلمانی یونانی های مستقل که مملو از اریویست 

ها و کریست ها بود با قاطعیت به سمت کمپ 

 حکومتی روانه شدند.

تالف با یونانی های مستقل از لحاظ سیاسی ئتآثیر ا

دردناک خواهد بود زیرا که خط قرمز های متنوع 

ف خط مشی سیریزا است که جایگاهش الآنان خ

حاکم یونان  ۀرا در مخالفت با عالیق بنیادین طبق

کار گزار  ۀیافته است. یونانی های مستقل به مثاب

آزاد سرمایه در دولتی خدمت خواهد کرد که 

سیریزا است. در اولین فشاری  ناصلی آ ۀشالود

صندوق بین المللی پول، » "ثالثه"سوی  از که

و کاپیتالیست  «روپا و بانک جهانیکمیسیون ا

های اروپا اعمال شود، دولت جدید ملزم خواهد 

فای آنرا یشد تا از هر نقش رادیکالی که نیت ا

داشت عقب نشینی کند. و خیل بورژوازی یونانی 

را جدا خواهد ساخت تا  های مستقل هم خود

با حضور احزاب ) "وحدت ملی"یک دولت 

رهبر  ۀهمواره وظیف بورژوازی( یعنی هر آنجه که

آنان یعنی ثانس کامنوس در طول دوران پیشا 

 انتخاباتی بوده است را ایجاد نماید.

اگر تغییری در رهبری دموکراسی نو با فردی از 

جناح کارامانلیس صورت پذیرد، برخی از 

اعضای پارلمان و یونانی های مستقل به محافل 

دانشگاهی خود شان بر خواهند گشت. الزم است 

که رهبری سیریزا این مخاطرات را درک کرده و 

متحد  «ک.ک.ای»به جای یونانی های مستقل با 

ی تشکیل ائتالف اکثریت پارلمانی شود تا رویا

 چپگرا محقق شود.
 

زنده باد همبستگی زنده باد همبستگی 

  جهانی طبقه کارگر!جهانی طبقه کارگر!



 

       

 مکثى بر معرفى چند کانديد وزير

 
افغانستان  اگر تعریف چپ قبلى حاکمِ در قدرت 

را در خواست برنامه وى شان مبنى بر خدمت 

خواهى براى انسان جامعه ورفع  زادیآگزارى و 

چپ ، استثمار واستبداد مطالعه وخالصه بسازیم 

 حزب دموکراتیک خلق عمال در دنیاى سیاسى

اش حکم برعکس داشت و بازهم در اثر پراتیک 

تمامى روحیه وگرایش چپ  اش تضعیف کنندۀ 

  در جامعۀ افغانى گشت.  وسوسیالیستم 

غاز حکومت آاز نقش استبدادى این حاکمیت در 

که افغانستان را به زندان ، کودتاى ثور گرفته

سیاسى تمامى نیروهاى چپ وراست در جامعه 

تهاجم قواى شوروى به  تبدیل کرد وزمینه ساز

افغانستان وتوسعۀ ابعاد جنگ به سطح جهانى 

از  فکرى  گشت تا پشیمانى وتوابیت تیوریک و

تمام نگرش چپى در برنامه وعمل خود وتا هم 

سه وهم سفره شدن با نیروهاى ارتجاعى مذهبى اک

بالخره تسلیمى رسمى قدرت  سیاسى و اسالمِ و

مراسم سیاسى حکومتى در روز روشن و طى 

، همه وهمه سناریوى ه جنایتکارانِ جهادىرسمى ب

ن چپ انحرافى را تشکیل میدهد که آدردناک 

براى تحکیم مواضع ارتجاع واسالم  جُز خدمت 

 جاروکردن ایدیال هاى ازادیخواهانه و وسیاسى 

 خود نداشت.  سوسیالیستى دستاورد دیگرى با

   
 تحزب گریزى و ساله و سیطى دوران سقوطِ 

الف خدمت  استغفار از هرگونه چپ گرایی و

گزارى به محرومان جامعه و برخورد دست راستى 

به تجارب وحشتناک قبلى ، بخش اساسى این 

چپِ شکست خورده در هویت دموکرات هاى 

این بار بازهم در رکاب ائتالف با  غربى و

جنایتکاران جهادى براى سهیم ساختن خود در 

 "وحدت ملى" سیاسى حکومت ارتجاعى قدرت

 ظاهر شدند وصف بستند تا عطش سیرى ناپذیر 

قدرتِ گذشته را به نحو ارتجاعى تراش سیراب 

  نمایند. 

 
 

دادنِ کاندید وزیران به کابینۀ حکومت ارتجاعى 

عبدالئه توسط این چپ شکست خورده بخشى /غنى

درد ومنافع  از همان روش سیاسى سفره نشینى و

مشترک ارتجاعى جناح ها را باز گو میکند ولى 

امى ور این داستان نیز هنگآطنزتلخ وضمنا خنده 

وزیرانِ کمونیست قبلى( است که اینها را ترکیبى از )

مان در میدیا نام مى برند واز کمونیسم اینها نیز ه

نى استبداد سیاسى قبلى در اذهان تفسیر استالی تعبیر و

 میگردد لقاا

رئيس جمهور فرانسه گفت: اسالم با 

 ..دموکراسى سازگار است !
اوال این دقیقا به این مى ماند که بگوئیم کارکنان 

نفر مسلمان در سه مجله شارلی أبدو مسببین قتل 

نها را نفرین کرد. به این مى آباید  پاریس شدند و

اند در نیجرییا کشته شده  ی کهنفر دوهزارماند که 

، به حریک بوکوحرام هاى مظلوم گردیدندمسبب ت

نفر شاگرادان  یکصدو چهلاین مى ماند که این 

یک مکتب در پیشاور پاکستان بودند که بیچاره هاى 

این سفسطۀ  !..طالب را به کشتار خود واداشتند

ماند که گالیله وبرنوبائر می دقیقا به این  بیشرمانه

خواه در  زادیآوصدها دانشمند وفیلسوف وهزاران 

تاریخ اروپا وسائر نقاط جهان خود مالمت بودند که 

 

  ""جوانان سوسیالیستجوانان سوسیالیست""سبوك سبوك ییاز صفحۀ فاز صفحۀ ف
 

ستند در  با اندیشه هاى جدید وکشفیات خود خوا

 انسانِ برابر خرافات مذهبى ایستاد شوند وبراى 

  نوین پیام نجات از سلطۀ مذهب دهند. دنیاىِ

انقالب عظیم فرانسه در چند  گاناگر کشته

ببینند که لیدرانِ  سال قبل اکنون زنده شوند و صد

ن آ کنونى پاریس چگونه علیه دستاورد هاى 

تمکین میکنند یقینا اینها را به  انقالب معامله و

تا عمال لذت  عربستان تبعید خواهند کرد نایجریا و

 اى دموکراسى اسالمى را مزه کنند.ه

لۀ سازگارى اسالم با دموکراسى أمس  اینکهدوم 

به یاد چپ هاى ضد امپریالیست قدیم مى  مارا 

اندازد که در این باره صد ها کتاب وهزاران بیانیه 

بیرون دادند وزیر عنوان إالهیات رهایی بخش عمال 

مبارزه علیه خرافۀ مذهب را بستند وخود  ۀعرص

پشت رهبران اسالمى در سازش وتمکین  شان

نها صف کشیدند وحتى اکنون نیز نه آسیاسى با 

تنها که از گذشته نیاموخته اند بلکه با لجاجت 

سوسیالیسم هیچ منافانى با  صرار دارند که اسالم وإ

 در ایران و یف چپ ها هم ندارند. براى این طَ

خامنه  افغانستان خمینى و خاتمى و أحمدى نژاد و

، و گروه هاى جنایتکار مذهبى مجاهدین در اى

 ۀاز جملحاضردر حال  همافغانستان هم در گذشته و

  متحدین سیاسى هستند.

نقل قول جالبى از منصور حکمت است که 

  :میگوید

هیچ الهیاتى بنا به تعریف رهایى بخش نیست، »

مقابل رهایى بخش، الهیات یعنى  ۀالهیات یعنى نقط

بستن چشم و گوش آدمیزاد، یعنى جلو فکر 

حواله دادنش به جهان و  مستقلش را گرفتن و

خالقى ناشناخته. الهیات رهایى بخش چرند است. 

بگوییم فاشیسم آزادیخواه و این که مثل این میماند 

درخود است. الهیات نمى تواند رهایى  ضیک تناق

اش، چه بودایى اش، چه  یحىبخش باشد، چه مس

  ١٤ادامه در صفحه                                   اسالمى. 

  



  

بيخبرى جهان از کشتار دوهزار انسان 

 دست بوکوحرامه ب

کارکنان مجله شارلی  کشتار فجیع در بحبوحۀ  

پاریس که  تروریستهاى اسالمى در به دست  أبدو

 شهریروز بعدش در  ، دو دنیا را متوجه خودساخت

تروریستهاى نایجیریا  کشوردر  "اکب"نام ه ب

 بوکوحرام بیش از دو هزار انسان را قتل عام کردند و

با  گزارشهاخانه و کاشانۀ شانرا حریق ساختند. قرار 

که بوکوحرام تمام راه هاى منتهى به ن یا وجود

به اسانى نمیشود از  عبور ساخته ومنطقه را غیرقابل 

نهم به آحوادث انجا دنیا را با خبرساخت ولى با 

دست ه این فاجعۀ انسانى بوقوع  نحوى از انحا خبر

تروریستان اسالمى به جهان رسید. ولى انعکاس این 

طوریکه الزم بود ه خبر ومحکومیت این قتل عام ب

 اتفاق نیافتاد.

 
له در این رابطه أعلل مسبه نظر ما یکى از ده ها  

همان برخورد طبقاتى نسبت به قتل عام هاى انسانى 

دم ها در نظام آاهمیت دادن به منشا اجتماعى  و

شکلى خود را حتى در ه سرمایه دارى است که ب

انعکاس میدهد. با حفظ اینکه ه یی رئالیسم رسان

تروردر پاریس ابعاد سیاسى فرهنگى بلندى داشت 

زادى بیان و قلم محور آشیانۀ واینجا سرکوب وح

نهم نمیشود آاما با ، نرا تشکیل میداد آتجلیل جهانى 

فاجعۀ کشتار بیش از دوهزار انسان را تقریبا نادیده 

نرا محکوم نکرد. براى آگرفت وعاملین تروریست 

این سوال مطرح میشود که چرا ازانسانها زیادى  ۀعد

جهان  ،ریاییجادر برابر کشتار دو هزار نفر در ن

نها فقیر آزیرا  !نها سیاه بودند؟آخاموش بود؟ زیرا 

پاریس نه بلکه  به نها مربوطویا این که آ !بودند؟

 !بودند؟ ییافریقا

 

 

 

       

عبداهلل انسانی برجسته بود که "ملکه الیزابت گفت  

عمرش را در راه خدمت به کشورش و خدمت به 

اقداماتش برای  اسالم صرف کرد... او همواره با

ها و ادیان در یادها  ایجاد صلح و تفاهم میان ملت

  "خواهد ماند.

به شدت " تراژیدى!  ایناز :صدراعظم وى گفت

  . "اندوهگین شده

 ر صدراعظم پیشین اش که عامل اصلى ویتونى بل

بانى حقیقى قتل صد هاهزارانسان در جنگ عراق 

تجددگراى صبور " یک فرمود که این پادشاه است 

  بود . "وزبردست

پادشاه  :أوالن رئیس جمهور فرانسه گفتفرانسوا 

واین در  سعودى مرد مهم براى تاریخ عربستان بود.

کارکنان مجلۀ  کشتار بی رحمانۀکه خون حالیست 

 است.هنوز خشک نشده  "شارلی أبدو "

  "است یمرگ وى فقدان بزرگ"فرمود: پوتین 

وى مردى بود که من با کار " :جورج بوش گفت

به همین سان میتوان  و  "کردن با وى افتخار میکنم

ربى را با یکى از تمدن ستیز دوستى دنیاى متمدن غ

 صاحبِ زندانى و ترین یزادى خواهآ، ضد ترین

، حدس زد وبه نام عربستان سعودىه ب بزرگ

 خوانش گرفت. 

 
صورت ه اخیر زنى ب ۀدرحالیکه در همین یک هفت 

علنى در مألى عام با شمشیر سر از تنش جدا میشود 

وجوانى وبالگ نویس به هزار ضربه شالقِ اسالمى 

ن کسى از زن سعودى از در این میا .گرددمحکوم می

ه ، از بازماندجوان سعودى، از دیگراندیش سعودى

گان کشتار هاى ملیونى سلفى ها و وهابی هاى 

غانستان هر روز مربوط این پادشاه که از نایجریا تا اف

پرسد که با مرگ این  نمی ها برپا میکنند  قتل عام 

 پادشاه ، عربستان ودنیا چه را از دست داده است؟

براى روشنفکران قرن نوزده اصال رهایى قبل از 

هر چیز رهایى از چنگال دین معنى میداد. تا 

دهها و صدها سال رهایى براى روشنفکر یعنى 

د اندیشه هاى حقنه رهایى از دین و از قید و بن

راستى چه  اما کوتاه سخن، «و تحمیلى. شده

عامل اساسى سبب ميگردد تا رهبران 

اروپايی حتى بيشتر ازعدۀ از رهبران 

دفاع از اسالم ه اسالمى در اين شرايط ب

همانطوریکه برخى دوستان در بحث  بپردازند.

یکى از این  ،هاى خود دقیقا اشاره کرده اند

ارزان  نیروى کارِ موجودیت ملیون ها  عوامل،

براى کمپنى هاى سرمایه داریست که از 

مهاجرین کشورهاى به اصطالح مسلمان به 

منفعت بزرگى زمینه ساز اروپا سرازیر شده اند و

این درحالى است که  د. ومی باشننها آ یرا ب

امریکائیان کوچک ترین  همین اروپایی ها و

اعتراضى علیه نقض حقوق انسانها در 

یران ا بستان ودیکتاتورى مذهبى چون عر

 وکویت یا افغانستان ندارند.

 

ملك "فاجعه يا مرگ 

 پادشاه عربستان "عبداهلل

، سلطان قلب هاى خبر مرگِ ملیاردرسعودى 

حیث یک ه رهبرانِ کشورهاى سرمایه دارى ، ب

نها طنین انداخت. هریک از این آفاجعه میان 

ثروت خواستند تا در  شیادانِ دنیاى پول و

این یکى از مستبدترین توصیف  تعریف و

دنیاى  الطین دنیاى متمدن قرن بیست ویکمس

 عرب ، از یکدیگر سبقت بگیرند. 

اوباما سفر هندوستان را نیمه کاره گذاشت و  

این مستبد عرب نشان دهد  اخالفخواست به 

که امریکا چه متحد ویار صمیمىِ خود را از 

   . است دست داده

ا نیمه افراشتن امپریالیسم کهنه کار انگلیسى ب

عاشوراى حسینى در برتانیه  ،پرچم هاى انگلیس

برپا کرد تا نشان دهد انگلیس چه دوست بى 

استعمار کُهن . مادرِاستهمتاى را از دست داده 

 



  

حمل به مشکل مواجه میشود. شوهر در را بروی 

کودکانشان بسته و خانمش را به بیمارستان 

خصوصی انتقال میدهد. چون بیمارستان های دولتی 

مانند مدارس دولتی مراجعین افغانستانی را نمی 

پذیرند. در یکی از بیمارستان های خصوصی ، برای 

سزارین از شوهر که کارگر بوده است، پول مخارج 

میخواهند. و عمل جراحی تا گرفتن پول انجام 

نمیشود. از آن جایی که افغانستانی ها از خدمات 

بانکی در ایران ، حتی تا حال محرومند، مرد برای 

آوردن پول میخواهد به منزل بر گردد. در مسیر راه 

ه به توسط نیرو های انتظامی دستگیر و بدون توج

شرایط او ، خانم مریض و بچه هایش ، دستگیر و 

متعاقبآ رد مرز میگردد. بعد از رسیدن به هرات مرد 

دو باره به تهران بر گشته سراغ بچه هایش میرود و با 

جسد آنها که از گرسنگی جان داده بودند مواجه 

میشود. با مراجعه به بیمارستان خبر در گذشت زنش 

ین گوشه ای از جنایاتی است را هم با او میدهند. ا

که جمهوری اسالمی صرفآ به دلیل تعلق ملیتی بر 

رأفت "شهروندان افغانستانی تحمیل مینمایند. 

دیگر منسوبین نظام سرمایه داری جمهوری  "اسالمی

اسالمی در قبال کارگران متولد افغانستانی این بوده 

مام پول هایی را است که در زمان دیپورت آنها، ت

چیز خود پس انداز  کرده بودند، در دستمزد نا که از

حین بیرون کردن آنها از مرز با اعمال زور پس 

میگرفتند. بعد از ورود به خاک افغانستان و در مسیر 

سفر به والیت شان، توسط گروه های مجاهدین، به 

 قتل رسیده و اموال باقیمانده شان به تاراج برده میشد.

موارد در راستای سیاست سازمان ملل در پاره ای از 

های کشور های غربی که بخواهد با بر خورد 

سیاسی از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد نماید، با 

ایما و اشاره از پناهجویان افغانستای در ایران یاد  

مینمایند. با آنکه میدانند دولت جمهوری اسالمی 

ایران خدمات اجتماعی برای پناهجویان افغانستانی را 

نه نمی نمایند، پول کمک هزینه  به دولت هزی

 ١٦ادامه در صفحه      جنایتکار جمهوری اسالمی 

       

که مخصوصآ از مناطق مرکزی افغانستان به ایران 

مهاجرت کردند، در اثر جنگ هایی بوده است که 

توسط احزاب موازی و جنایتکار نصر و سپاه که هر 

حمایت  دو توسط جمهوری اسالمی ایران ایجاد و

میگردیدند، اتفاق افتاده است. همچنان جنگ های 

مانند جمیعت تباه کن میان احزاب دیگر اسالمی 

اسالمی که داکتر عبداله  از اعضای بر جسته آن 

بود، حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکتمیار و 

، رهبری سیافگروپ ها و باند های مسلح دیگر به 

دوستم و شیخ آصف قندهاری، موج عظیم 

 مهاجرت های اجباری را بر مردم تحمیل نمود.

در پایان جنگ ایران و عراق و برگشت کارگران 

بومی، عرصه بر کارگران متولد در افغانستان، تنگ 

تر شده و با روی کار آمدن خاتمی که صفت 

اعتدال را بر او می چسپانند، آیین نامه تسریع در 

روند بازگشت به اصطالح افاغنه که توسط دولت 

فته خاتمی تصویب شد،، هجوم فاشیستی و سازمان یا

ها ای دولت جمهوری اسالمی در برابر افغانستانی 

و  "داخله"رسمیت یافت و دو وزارت خانه 

مآمور اجرایی کردن آن آیین نامه  "اطالعات

وندان افغانستانی در روز به رگردیدند و اخراج شه

بیش از صد و پنجاه هزار نفر رسید. نام )افاغنه( 

داشت، به  عالوه بر بار منفی و تحقیری که به همراه

سند مجازی برای اذیت و تحقیر شهروندان 

هر جرم و جنایتی به آنها افغانستانی مبدل شده بود. 

نسبت داده میشد. شما شاید ماجرای جنایات زنجیره 

ای بنام )خفاش شب( را شنیده باشید. کشتار 

که موجی بیرحمانه زنان بدست یک شهروند ایرانی 

تانی، تنها به دلیل از خشم را علیه شهروندان افغآنس

اینکه در جغرافیای افغانستان متولد شده بودند،  بر 

انگیخت. برای درک عمق تراژیدی هجوم نیرو های 

فاشیستی جمهوری اسالمی به شهر وندان افغانستانی 

داستانی از خانواده ای را نقل مینمایم. یک خانواده 

کارگر با زن و دو کودکش که در اطاق اجاره ای 

ن زنده گی میکردند. زن خانواده در وضع در تهرا

 اتحاد سوسیالیستی کارگریاز  "به پیش"تلویزیون 

  ؛ صدای سوسیالیسم کارگریایران

 در یوتوب : "به پیش"کانال تلویزیون 

http://www.youtube.com/user/keh

saan?feature=watch 

در حال حاضر چه تعداد اتباع افغان  -پرسش

روی آوری مردم   در ایران به سر می برند؟

افغان به ایران از کی شروع شد و چه سیری را 

 تا کنون طی کرده است )صعودی یا نزولی(؟

بر اساس گذارش ها در حال حاضر  -پاسخ

دو ملیون شهروند افغانستانی در  حدود بیشتر از

ایران زنده گی و کار مینمایند. البته این رقم، 

رقم ثابتی نیست و متناسب با شرایط افغانستان و 

سیاست های حاکمان جمهوری اسالمی ایران، 

کاهش و افزایش داشته است. تا آنجا که من 

میدانم کارگران متولد در افغانستان در زمان شاه 

رت خزیدن خمینی جهت فروش و قبل از بقد

نیروی کارشان به ایران میرفتند. اما با بقدرت 

رسیدن رژیم پوشالی احزاب خلق و پرچم در  

افغانستان و  آغاز جنگهای داخلی موجی از 

مهاجرت ها به ایران و پاکستان آغاز شد.در 

زمان جنگ ایران و عراق بعلت کمبود نیروی 

ی زیانبار، کار در رشته های شاق و از نظر صح

 مانند کار ساختمان ، سنگ بری، خشت پزی،

 کحمل و نقل مواد خطرنا ،گاو داری

کیمیاوی، و سم پاشی امکان داد اولین دسته 

مهاجران افغانستانی جذ ب بازار کار در ایران 

گردند. در آن شرایط نیروی ارزان کار 

کارگران متولد در افغانستان، سود شرساری را 

می نمود. عالوه بر آن نصیب جمهوری اسال

کمک هزینه سازمان ملل برای پناهجویان 

افغانستانی در ایران ، مبلغ حدود چهار ملیارد 

دالر را در سال به جیب سرمایه داری اسالمی 

رژیم جمهوری اسالمی می ریخت. مهاجرت 

افغانستانی ها به ایران، متآثر از شرایط دو جانب 

اهجویان مرز بوده است. بخش عمده ای از پن

مقیم  یدرمورد کارگران افغانستان "به پیش"با تلويزيون مصاحبۀ اتیال مهربان 

 ايران
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 های آنان ایجاد نمایند.

افغانستانی ها حق گشایش حساب بانکی در ایران را 

ندارند، اجازه تردد در پارکها و سالون های شنا و اماکن 

عمومی را ندارند، این ممنوعیت حتای با نصب تابلو 

هایی در اماکن عمومی به اطالع پناهجویان و اهالی محل 

 یده میشود. درست مانند رفتار رژیمرسان

اپارتايد در آفريقای جنوبی. حق گرفتن  

گواهی نامه راننده گی را ندارند. اين 

محدوديت تنها شامل حال پناهجويان افغانستان 

ميگردد. پناهجويان از کشور های ديگر از حق 

در مواردی  گرفتن گواهی نامه محروم نيستند.

پناهجویان افغانستانی جلو حتی از فروش مواد غذایی به 

گیری میشود. به دلیل سهم نگرفتن به مراسم مضحک 

مذهبی مثل عاشورا، تنبیه و زندانی میگردند. فرزندان 

آنها که مادر ایرانی دارند، هم بدون هویت باقی میمانند . 

چون در بینیش مرد ساالرانۀ حاکم در نظام جمهوری 

ندانشان ندارند و اسالمی، زنان نقشی در تعیین هویت فرز

کودکان ملکیت پدران شان هستند.با این وصف 

جمهوری سرمایه داری اسالمی ایران، بیشرمانه در مجامع 

بین المللی خود شانرا میزبان پناهجویان افغانستانی معرفی 

 میکنند. 

 
  

عده ای از کارگران افغان ساکن ایران  -پرسش

ی کار و  اجازه ی اقامت دارند و تعداد بیشتری فاقد اجازه

 اقامت هستند. شرایط این دو دسته چه تفاوتهایی دارد؟

آن عده از پناهجویان و کارگرانی که اجازۀ  -پاسخ

اقامت دارند، حد اقل در معرض دیپورت آنی قرار 

نداشته و با مزد بیشتری نیروی کارشان را به فروش 

میرسانند. آنها همزمان با تولید ارزش اضافی، در ازای 

ید ویزۀ اقامت شش ماهه بایست مبلغ چهل هزار تمد

تومان به مقامات جمهوری اسالمی بپردازند. هرگاه 

ملیون نفر باشند،  تصور کنیم تعداد آنها حدود یک

ملیون دالر در سال برای دولت عاید  ٤3مبلغی در حدود 

 میشود. 

افراد فاقد اجازۀ اقامت، بی حقوق ترين 

آنها در بهترین حالت از دولت می پردازند.

جمهوری اسالمی خواسته اند با پناهجویان 

دولت افغانستان هم که با افغانستانی مدارا نمایند. 

غربی به سرکرده گی آمریکا  مهندسی دولت های

شده است، در اثر تضاد های سلیقه یی و متأثر از ایجاد 

و منافع شخصی شان، حتی  شدید ملیت پرستی گرایش

قادر به سر و سامان دادن خود شان نشده اند. معضل 

پناهجویان، هیچگاه برای آنها در اولویت قرار ندارد و 

در مواردی هم به قیمت رنج پناهجویان ، با کشور های 

 نند.غرب دست به معامله میزپناهنده پذیر حتی در 

سیاست رژیم اسالمی در برخورد به اتباع  -پرسش

 افغان چگونه بوده و چه فراز و نشیبی داشته است؟

شهروندان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق  -پاسخ 

انسانی در ایران محرومند، بیمارستان های دولتی آنها 

ها را را نمی پذیرند، آنها اجازه تردد آزاد در شهر 

ندارند، بیمه ندارند. از خدمات بانکی محرومند، اطفال 

شان از حق تحصیل محرومند. ناسیونالیسم ایرانی در 

همگامی با دولت جنایتکارسرمایه داری جمهوری 

اسالمی ، دست بازی در تحقیر شهروندان افغانستای 

دارد. از بر خورد فاشیستی جمهوری اسالمی ایران و 

ه نیرو های انتظامی علیه اافغانستانی تهاجم سازمان یافت

ها در ایران. میتوان واقعات ذیل را بعنوان نمونه ذکر 

 کرد:

از ورد شهروندان افغانستانی در  ١3٩١حمل  ١3در  

پارکی در اصفهان توسط عمال دولت جلو گیری 

 گردید. 

حمالت سازمان یافته ای نیروی  ١3٩١در تیر ماه 

یزد، جان چند تن از انتظامی و اطالعات  در شهر 

افغانستانی های مهاجر  را گرفت و حتی آنها را در 

درون منازل شان سوزاندند. آنهایی که زنده مانده 

بودند، در بیابان ها فرار کردند. مجروحان آن حادثه 

به دلیل غیر مجاز بودن شان به بیمارستان ها پذیرفته 

 نشدند.

انی در نواحی ،  هژده نفر افغانست١3٩١در ششم تیر ماه 

مرزی ترکیه توسط نیرو های انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران به رگبار بسته شده و کشته شدند. البته 

جمهوری جنایات  اعتراض هایی هم بر  علیه این

اسالمی ایران توسط چهره های شناخته شده فرهنگی و 

فعالین حقوق بشر، به راه افتاد. ولی چون اصل نظام پا 

اض ها نمیتوانند تغییری در سیاست بر جاست، اعتر

بی حقوقی تمام افراد بوده و ناگزير اند در 

هر شرايط کاری يی را از طرف کارفرمايان 

، آنها حتی در یافتن سر پناه و عالوه بر آن بپذيرند.

خرید مواد غذایی مشکل جدی دارند. حتی اگر همان مزد 

نا چیزی که در ازای کار نهایت دشوار و طاقت فرسا به 

آنها تعلق میگیرد، پرداخته نشود، آنها حق هیچگونه 

غێر شکایت و اعتراضی را ندارند. چون به اصطالح 

رفه ترین نیروی کار قانونی اند. آنها ارزان ترین و با ص

برای سرمایداران اند. بهمین دلیل با وصف تآکید مقامات 

دولتی مبنی بر عدم استخدام آنها، حتی توسط خود آنها 

مورد استثمار بیرحمانه و غیر انسانی قرار میگیرند. مقام 

های دولتی و افرادی که گاه گاهی در دفاع از پناهجویان 

ینکه آنها کارگران ارزان اند سخن میگویند، بال استثناء بر ا

و ازین جهت مقرون به صرفه اند صحبت میکنند. نه از 

 حقوق انسانی که به آنها تعلق میگیرند.

شرایط زنده گی، کار و تحصیل فرزندان  -پرسش

کارگران افغان مقیم ایران را چگونه می بینید؟ آنها با چه 

 مشکالتی دست در گریبانند؟

، بسیار نسانیسیاست های غیر ا قبالً به بخشی از -پاسخ

خشن و نژاد پرستانۀ دولت سرمایه داری جمهوری اسالمی 

ایران ، شرایط زنده گی کارگران متولد در افغانستان و بی 

حقوقی کامل آن ها در ایران پرداخته شد. در بخش 

فرزندان کارگران در اکثر نقاط ایران ازحق رفتن تحصیل 

غیر انسانی جمهوری  به مدرسه محروم اند، این عمل

نيم مليون  تقريباً اسالمی تآثیرات خیلی منفی داشته و

کودک از رفتن به مدرسه صرفآاًبه دليل 

افغانستانی بودن شان محروم ميگردند.. در 

مکاتبی که فرزندان افغانستانی ها ميتوانند 

ثبت نام کنند، بايد چند برابر شهريه بپردازند. 

و تحقيرهای غير با آنهم مورد اذيت و آزار 

. ماجرای دردناک شکنجۀ چهار انسانی قرار ميگيرند

دانش آموز دورۀ سوم ابتدایی در مدرسه یی در پاکدشت 

ورامین ، یکی از نمونه های آن است. حتی اجازۀ گشایش 

کالس های درسی در منازل شخصی هم به اافغانستانی ها 

هایی داده نمیشود. ورود دانشجویان افغانستانی در رشته 

معینی در دانشگاه به کلی ممنوع میباشد. بعد از پایان 

تحصیل، حق استفاده از مدارک تحصیلی به آنها داده 

نشده و اقامت شان در ایران لغو میگردد. کار هایی که 

برای کارگران متولد افغانستان مجاز اند در لستی از طرف 

   ١7   ادامه در صفحه           وزارت کار که آنرا بیشرمانه

 



 

       

حجم این اجحاف و برخورد ضدانسانی را 

کودکان و نوجوانان دهد. اکثریت نشان می

تحصیل در مدرسه و حق از ستانی افغان

تعداد قلیلی هم ند و آن هستدانشگاه محروم 

رفتار و مشمول  یابند یمراه که به مدرسه 

و برخورد اولترا تنبیهات قرون وسطایی 

که  قرار می گیرندمعلمان از برخی فاشیستی 

هر انسانی را مشمئز و شرمسار میکند. 

ی یاز تحصیل فنی و حرفهستانی کارگر افغان

. کارگر استحروم مو کسب مهارت بیشتر 

خرید خانه و حق از و زحمتکش افغانستانی 

تن گواهینامه و از مسافرت ماشین و گرف

ممنوع است و حاال لیستی از شهرهای 

اجحاف و محرومیت ن ایممنوعه هم به 

. بدتر ازهمه  انگشت اتهام است اضافه شده

رم و جنایت و قاچاق است که از سوی جُ

رسانه های رژیم به سویشان نشانه مراجع و 

رفته و تبلیغ می شود. جالب توجه است که 

همه تبعیض و رفتار فاشیستی الرغم این علی

نهادها و مراجع حاکمیت اسالمی سرمایه بر 

صدایی از بلند این بخش از طبقۀ کارگر، 

گوهای کارگزاران حقوق بشر بلند نمی 

چرا که حق مالکیت و حق کسب سود  ،شود

اساس حقوق بشر نئو لیبرالیسم حاکم 

 برجهان امروز است.

حاکمیت و کسب تداوم واضح است که 

گی و هبرای سرمایه با ایجاد چند دست سود

ساده تر میان آحاد طبقۀ کارگر تشتت 

ایجاد عوامل  م یکی ازه "ملیت"میشود و 

گی است. رژیم جمهوری هرقابت و پراکند

بحران اقتصادی فزاینده  ۀاسالمی بر زمین

فقر و نرخ بیکاری ، فالکت و گرسنگی ،اش

-یم یستانصعودی را به گردن کارگران افغان

در حالی که به عنوان بزرگترین  ،اندازد

 ۀاز استثمار وحشیانکه نسل هاست  ،کارفرما

کالنی را هنگفت و همین کارگران سودهای 

 به جیب زده است. 

کارگر ایران هیچ منفعتی در جدایی و  ۀطبق

چه در  ،انشقاق از دیگر کارگران و زحمتکشان

خانه و چه در آن سوی مرزها ندارد. کارگران 

بخش جدایی ، در ایرانستان زحمتکشان افغانو 

و هم سرشت و هم ایران  کارگر ۀناپذیر طبق

 یی های شان در این کشورسرنوشت هم طبقه

گی و همگرائی کارگران فارغ همبستههستند. 

ضامن  "ملی"های کاذب از تعلق و هویت

های جدال طبقاتی ها در تمام عرصهپیروزی آن

سب حقوق برابر انسانی مبارزه برای کاست بناءً 

ممنوعیت برای زنان و تبعیض و و رفع هر نوع 

بخشی از  ،در ایرانستانی مردان کارگر افغان

 کارگران ایران برای نان و آزادی است. ۀمبارز

 گیو همبسته زنده باد اتحاد

 کارگران !

 برقرار باد سوسياليسم !

کميتۀ اجرايی اتحاد 

 سوسياليستی کارگری

سازمان شورای مرکزی 

های کارگری سوسياليست

 افغانستان

 ٢٠١٥دوم ژانويه 

 

نامیده  "ماسه اقتصادی رهبر جمهوری اسالمیحماسه سیاسی، ح"

ای نهایت سنگین و از نظر صحی اند در چهار بخش که شامل کار ه

ظاهرآ دولت جمهوری  ناک هستند، در نظر گرفته شده است.خطر

اسالمی نشان میدهد که میخواهد با تنگ کردن عرصه و در نهایت 

شغلی برا ی  کارگران متولد در افغانستان، فرصت ها اخراج

در ایران ایجاد نماید. دولت روحانی  کارگران بیکار بومی

گسترش بیکاری  مسٶولیتمانند احمدی نژاد تالش دارند بار 

را که ناشی از سیاست های خود آنهاست به دوش کارگران 

ض نماید. به فر مسٶولیتافغانستانی افگنده و از خودش سلب 

همه کارگران افغانستانی اخراج شدند، دو و نیم ملیون 

تحصیلکرده  بیکار در ایران را میتوانند در بخش های سنگ 

مواد خطر ناک  بری، حفاری در معادن، سم پاشی و بارگیری 

 کیمیاوی بکار گمارند؟ 

تشدید روحیه ناسیونالیستی در میان ایرانی ها که لبۀ تیز آن 

ان افغانستانی است، هم پدیده ایست که عمدتاً متوجه شهروند

دولت سبب تشدید آن میگردد. دولت با به کار گیری 

ناسیونالیسم ، میتواند میان طبقۀ کارگر تفرقه و رقابت ایجاد 

نی کردن زمان کار کرده و از آن برای تنزیل دستمزد و طوال

فه، سود بزرگی به جیب و با افزایش ارزش اضا استفاده نماید

 ، که دولتی ها نیزجزئی از آنها هستند، بریزد.رانسرمایدا

به طور کلی شرایط کار و زنده گی مردم افغان در  -پرسش

ایران چه تغییراتی کرده؟ آیا این شرایط بهتر شده یا بدتر؟ 

 چرا؟ 

شرایط ناگوار اقتصادی در ایران در نتیجۀ تحریم ها که  -پاسخ

نتیجۀ مستقیم سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران میباشد، و 

مزید بر آن نوسانی که در قیمت نفت ایجاد شده و تقریبآ به به 

اطراف پنجاه دالر در هر بشکه رسیده است، تآثیرات زیان بخشی بر 

اصلی این معضل بر دوش کارگران اقتصاد ایران وارد کرده و بار 

است. قبآل به قیمت نان خشک افزایش به عمل آمده، بر هزینه های 

است. زنده گی افزوده شده و ارزش نیروی کار تقلیل یافته 

که در ایران هستند، قبل از همه ازین  کارگران متولد در افغانستان

امه شرایط متضرر میگردند. مخصوصآ زمانی که آگاهانه و با برن

مورد تعرضِ هار و سازمان یافتۀ دولت سرمایه داری جمهوری 

 اسالمی ایران قرار میگیرند.

کارگران ایرانی با کارگران افغانی ساکن در ی  رابطه -پرسش

هایی بین این دو بخش طبقۀ  ایران را چگونه می بینید؟ چه تنش

 کارگر ایران وجود دارد؟ چگونه کارفرماها و دولت اسالمی سرمایه

 به این تنش ها دامن می زنند؟

   3ادامه در صفحه             با تآسف بخش عمدۀ طبقۀ      -پاسخ



 

گی و رفت هزندسرمایه دولت جمهوری اسالمی 

را افغانستانی مقیم ایران مهاجر کارگران و آمد 

شهر ایران و بیش از چهل و یک  سیزده استاندر 

امارت . از زمان بر افتادن است ممنوع کرده

رژیم سرمایه اجرای ، طالبان در افغانستاناسالمی 

را تحت عنوان ستانی مهاجرین افغان اخراجطرح 

در دستور گذاشته و  "بازگشت دادن به وطن"

استان  دهسیزگی در هطرح محدودیت تردد و زند

. در استاین سیاست  ۀادام شهرو چهل و اندی 

تان سافغاناز مردم حالیکه نزدیک به سه میلیون 

از هزار نفر  ٨٤٠فقط ، برند در ایران به سر می

کارت "دارای این مردم آواره و زحمتکش 

دست رژیم  امر می باشند و اینمؤقت  "اقامت

تحمیل فشار و دیپورت ، سرکوب را دراسالمی 

رژیم اسالمی  و اخراج آنان باز می گذارد.

 ۀگیری در عرصسرمایه در ضمن برای باج

ین منافع منطقه یی اش در سیاست خارجی و تأم

افغانستان از آتوی اخراج میلیونی این مهاجرین 

طی این سیزده سال و همین اکنون نیز سود 

 جسته است.

-هتاریخ آوار ستان،تاریخ دوران معاصر مردم افغان

زحمتکشان و ، ها تن از کارگرانگی میلیون

در سراسر دنیا و به ویژه در ستان آزادیخواهان افغان

کشورهای مجاور است. اکثریت این مهاجرین را 

دهند تشکیل میستان زحمتکشان افغان کارگران و

، از بردوش یبارکار در بازو و کولهکه نیروی

در جستجوی هیوالی جنگ و بربریت فرار کرده و 

پناه به ایران مدت امنیت و کار برای اقامت کوتاه 

ه باگر بخت یاری نمود و ممکن شد ند تا برمی 

به دو  تقل شوند. اما این اقامت اکثراًنکشور ثالث م

این کارگران  رسد. دلیل مهاجرتیا سه نسل می و

چه از سر و چه از سر فقر باشد های شان، و خانواده

 ۀهم تقریباً به وضع جاری و جستن پناه، اعتراض

شان در ایران و به بازار ی ی هایها به هم طبقهآن

پیوندند. در این نامتشکل میحقوق و بی، کار ارزان

برای ستان زحمتکشان افغان ،گیهبازار بربریت و برد

کارها ترین و ناامنترین ترین و زیان آورسخت

-کوره، هاداریشده اند؛ از قبیل کار در گاو ینشان

با شرایط کار سخت ، کنی وغیرهچاه، های آجرپزی

ایمنی فرسا و ساعات کار طوالنی. هیچ نوع و طاقت
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نیست. دستمزدها به مراتب  درمانی در کار ۀبیمو 

تر پایینمتداول در بازار کار اقل دستمزد از حد

 "اتباع بیگانه"این کارگران به عنوان است و چون 

حق افتتاح از حق و حقوقی برخوردار نیستند بناءً 

معموال پس اندازشان را نزد ، حساب بانکی ندارند

باز پس گرفتن  غالباً کهرند کارفرما به امانت میگذا

 ۀآن مشکل و گاه غیرممکن است. چرا که اجاز

که سگ  گاه ها را هم ندارند. یعنیشکایت به داد

 د و راهزنان را آزاد گذاشته اند.را بسته ان

در کشوری که نیروی ستان افغانمتولد کارگر 

ه شده و می شود، سهمش از کارش به تاراج برد

آفریند چیزی نیست جز که می  این همه نعماتی

، کار ۀباید برای اجازتحقیر و تبعیض و اهانت؛ 

برای حق تردد و برای ثبت نام ، برای اقامت

نه تنها این بلکه کودکش در مدرسه پول بپردازد. 

ها تا برخورد نژادپرستانه و تبعیض آمیز نسبت به آن

حد ممنوعیت فروش مایحتیاج اولیه و روزانۀ 

نان، موادغذایی و دارو و همچنین گی از قبیل زنده

ها و مراکز تفریحی ممنوعیت ورود آنها در پارک

 به دستور دولت، 

    های کارگری افغانستانۀ مشترك اتحادسوسیالیستی کارگری و سازمان سوسیالیستطالعیا

  مقیممقیمکارگران و زحمتكشان افغان کارگران و زحمتكشان افغان   رفتار فاشیستی جمهوری اسالمی نسبت بهرفتار فاشیستی جمهوری اسالمی نسبت به

  است!است!محكوم محكوم ايران ايران 

 

١7ادامه در صفحه   

 


