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 درک ما از انقالب کبیر اکتوبر

سال از جریان انقالبی میگذرد که یکی از  ٩8

بیستم بشمار آمده و اتفاقات بسیار بزرگ قرن 

ایرا با حذف  میرفت که افق جدید و نظام انسانی

زمان در نظام سیاسی / اقتصادی حاکم در آن

ارمغان بیاورد.  هها بانسان روسیه برای همۀ

 !ری، حکومت کارگریبآزادی، برا

انقالبی که قبالً در تاریخ  تجربه نشده بود، و 

انسجام متقابل نیروی جنبش اجتماعی کارگران 

ا حزبی که متعلق و طبقات فرودست تحت ستم ب

انقالبی به همان جنبش بود، رمز پیروزی آن بود. 

که در امتداد راهش به دالیل سیاسی و اقتصادی 

که به او  با طبقۀو در نتیجه فاصله گرفتن حزب 

 2ادامه در صفحه                            مربوط بود،

 سخن سردبير:
 

 

 در این شماره!
 

در افغانستان "ستون پنجم"درک وارونه از   

 
بربریت اسالمی قربانی دیگری گرفت

 

جوانان " مطالب از صفحه فیسبوک

 "سوسیالیست

چرا در افغانستان کار نیست؟!
 

 نوازان وستمگر ستیز ستمگر وشنفکرانر

 !"روشنفکر"

افکار سیاه  ترویج دهندۀ ، مدارس مذهبی

و پوشش سیاه
 

 

 

جنبش علیه بیکاری در افغانستان، 
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نۀ سوسیالیستی در آرمان های برابری طلبا 

همگام  بدون تحول الزم در ، سایۀ رشد تولید

ات تولید با رشد تولید، در مسیری شدن مناسب

گرا قدم گذاشت. اهداف بورژوازی صنعت

 مزدی و استثمارپروسه ای که در آن کار

تز های ''کارگران کماکان ادامه یافت و 

 نتوانست جامه عمل بپوشد.  ''آوریل 

 در این مختصر، مکث خیلی کوتاهی بر

که  ضادی خواهیم داشتدیدگاه هایی مت

های  ریشه در عوامل مادی و منافع طرف

یین تع درگیر در آن جدال اجتماعی و بالخره

 انجامتکلیف قدرت سیاسی داشته و سر

تجسم مادی نظریات مارکس و انگلس را در 

نمودند. یعنی  پیروزی انقالب کبیر اکتبر میسر

اتحاد کارگران برای خود و مسلح به دانش 

سمت دهی دهقانان و طبقات فرو ی و انقالب

ن طبقات دست جامعه برای به زیر کشید

ن در این . لنیحاکم و گرفتن قدرت سیاسی

روشن  کامالًها را انقالب مرز طبقاتی نیرو

د. لنین با صراحت تأکید میکند بیان مینمای

ه کارگر انقالب مورد نیاز جامعه و طبق''که: 

الرغم ، و علی''انقالب سوسیالیستی است

شرکت الیه های مختلف طبقات زیر ستم از 

بر، لنین به قانان، در انقالب اکتجمله ده

ط کارگران باور داشت و  رهبری انقالب توس

ای بودن انقالب به انقالب به دو مرحله

قایل نبود.   ''سوسیالیستی''و  ''دموکراتیک''

ها کسب قدرت سیاسی توسط  منشویک

ن استدالل که لتاریا و حزبش را با ایپرو

 زمی از رشد نرسیده اند،ال کارگران به مرحلۀ

د منشویک ها  دیتر موافق نبودند. در این اعتقا

ز نظر آنها روسیه مینیسم تاریخی، متجلی میگردد. ا

بایست قبل از به پیروزی رسیدن انقالب 

داری را از سر هسوسیالیستی، مرحله ای رشد سرمای

، جواب دندان میگذشتاند. پیروزی انقالب اما

شکنی بود به نسخه منشویک ها و کائوتسکی که 

گذشتن از انقالبی در روسیه را به دلیل نه نیروهای

داری، مستعد کسب قدرت سیاسی همرحله سرمای

 نمی دیدند.

، در گونه که تذکر داده شد، همانند همۀ جوامعآن

 روسیه هم بخش عظیم توده ها در برابر فقر،

برابری های و آسایش و نا بیکاری، عدم امنیت

متعدد اجتماعی، دست به اعتراض زدند. همه جناح 

یدانستند. و را سوسیالیست مخود شان های معترض 

منافع خود شان با اعتراض ها  در راستا و محدودۀ

یک ها به رهبری لنین و همراه بودند. بلشو

، در واقع هر دو بخشی از جنبش علیه منشویک ها

اکم در روسیه بودند. اما با افق تزاریسم و قدرت ح

-های متفاوت دید، و متناسب با آن با برنامه و عمل

بندی اوت. به عنوان مثال به جمعکرد های متف

به نمایندگی از منشویک  تسکیئوکامارتوف( و )

و نقش نیروهای  ١٩٠٥ه انقالب تجرب ها و لنین از

گیر در آن آنقالب در روسیه که به شکست در

 توجه کنید:انجامید، 

توان دهقانان را نمی''مارتوف استدالل میکند که 

یک نیروی  کارگران متحد کرد. دهقانان اساساً با

د که میخواهند جامعه ضد انقالب و ارتجاعی هستن

تواند با آنها کارگر نمی را به عقب برگردانند. طبقۀ

اتحادی را به وجود بیاورند. تنها راه رهایی از عقب 

. آنها ''داری استقانی رشد سرمایهگی دههماند

رشد و نیرومندی پرولتاریا را از طریق رشد 

 بورژوازی محتمل میدیدند.

این نتیجه را میگیرد  ١٩٠٥لنین از تجربه انقالب  

کارگران باید دهقانان را جذب کرده و ''که 

ین نیرو محروم کنند. ا بورژوازی و تزاریسم را از

 انقالب کارگر بقۀط و جامعه نیاز مورد انقالب

، یعنی با پیروزی مرحلۀ اول. ''است سوسیالیستی

با بر افتادن نظام فیودالی و  انقالب دموکراتیک، و

انجام اصالحات اراضی، دهقانان دیگر انقالبی سر

 پیش دوم مرحله در باید نخواهند ماند. پرولتاریا

 خود با مردم توده در را پرولتر نیمه عناصر بیفتد

و تزلزل خرده بورژوازی دهقانان را  سازد مراهھ

روسیه از آن  لج سازد. لنین معتقد بود که آیندۀف

-هقبل سرمایارگران است. روابط کهنۀ رعیتی ماک

داری آماج تهاجم جنبش دهقانی بوده با 

یا در بهترین حالت ملی شدن  اصالحات اراضی و

داری میسر هتری رشد سرمایوسیع زمین، زمینۀ

 میگردد. 

انی دارد، کید بر جنبش دهقالیسمی که تأسوسی

، در مانیفیست عالوه بر آنتازه ای نیست.  پدیدۀ

انواع دیگری سوسیالیسم نیز توضیح داده شده 

است که هر یک محصول برداشت و افق دید 

الیه های اجتماعی مشخصی اند که خود را 

سوسیالیست مینمامند. در شرایط کنونی بخش 

کید بر غانستان که تأیی از جنبش چپ در افها

ته و نیمه فیودالی بودن اقتصاد در افغانستان داش

پرولتر که  تر از نیروی نیروی دهقانان را اگر نه بر

نی در تراز با آن دانسته و معتقد به جنبش دهقاهم

ند چیزی بیشتر ، نمیتواامر انقالب سوسیالیستی اند

و تالش برای توجیه آنچه  از یک الگو برداری

غ ایدۀ باشد. آنها همچنان مبلی  که می اندیشند،

، بدون آنکه مرز طبقاتی میان جنبش خلق اند
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ها را در یک جامعه شامل بزرگی از انسان 

 میشود، را در نظر داشته باشند. 

خاب د سوسیالیسم را انتما با اینکه آنها پیشون

کید ما اینست که میکنند، مشکلی نداریم. فقط تأ

دموکراتیک ربطی  –مبارزه در راه انقالب ملی 

کارگری ندارد. سوسیالیسم به سوسیالیسم

کارگری لغو مالکیت خصوصی را میخواهد، 

 لغو کارمزدی، تولید کاالیی و جامعۀخواستار 

ی انقالب بدون طبقه است. آیا در فردای پیروز

قدرت  دموکراتیک )نوین( و آغاز پروسۀ -یمل

ر ، بو دهقانان خرده بورژوا های عزیز کرده شده

مزدی و روی زمین های حتی ملی شده، کار

میان خواهند رفت؟ آیا با قید تولید کاالیی از 

ملی به دنبال انقالب، صحبت از کدام  کلمۀ

مرز های مشترک؟ هویت است؟ هویت بر مبنای 

خی مشترک؟ و تاری مشترک؟ گذشتۀزبان 

دیگری که استالین آنرا مشترکات فراطبقاتی 

؟ هویت گرفته شده از طبقه موله کرده استفور

ای؟ مقوله های ملت و ملیت در مارکسیسم 

ملی و دموکراتیک میتواند جایی ندارند. مبارزه 

، ولی هیچگاه گران سابق را بزیر بکشداستثمار

یعنی مالکیت بر داری هایسرم نمیتواند بنیاد سلطۀ

مزدی، و تولید کاالیی را لغو وسایل تولید، کار

دولت ''ید. حتی در نفس اصطالح نما

، تناقض وجود دارد. توده ها ''دموکراتیک

مارکسیسم دولت را  وسیله سیادت یک طبقه بر 

های مختلف طبقات دیگر میداند. بخش

بورژوازی از راست ترین جناح های آنها گرفته 

د در ساختار یک سوسیال دموکرات ها میتوانن تا

 دولت شامل باشند.

گونه که قبآل گفته شد، هر تشکلی میتواند آن

ت بودن را داشته باشد. هردو نحلۀ ادعای سوسیالیس

چپ در افغانستان ادعا داشتند مارکسیست اند. ولی 

به تعلق اجتماعی، طبقاتی و مضمون فعالیت های 

آمد های شان آنها در اولین بر آنها توجه نمایید.

خواه، دموکراتیک، وطن خود شان را احزاب ترقی

پرست و طرفدار رشد صنعت و رفاه معرفی نموده 

کرده اند توجه  به اسامی که برای خود انتخاب اند. 

نان مترقی(، )سازمان جوا )ویش زلمیان(، فرمایید.

بعدی سازمان رهایی،  )ستم ملی( و در مرحلۀ

بخش مردم افغانستان. این تعاریف ادیسازمان آز

ای آزادی پرولتاریا و ایجاد معرف مبارزه طبقاتی بر

بی طبقه است یا جنبش های کشور سازانه و  جامعۀ

تر از طرح در انقالبی ترین برنامه شان فرا ملی؟

سرزمین  رهایی راه اصالحات ارضی نمیروند. در

ع از بورژوازی ملی دفا میدهند، را شانخون شان

 خودش زمین روی بر دهقان مینمایند، میخواهند

 و دینش را دوست را ملتش. بکارد و بزند شخم

 را هویتش است، سوسیالیست که همزمان .میدارند

 کی بداناز نظر اتنی را خودش که ملیتی و ملت از

 خود کارگر. طبقۀ از تا میگیرند، میداند متعلق

ملیتی  ''آزادی'' راستای در حقی را ملیتی مختاری

 آن توجیه در پنداشته و خونی داردکه با او هم

آنها،  سوسیالیسم بالخره. نویسند می جزوه و مقاله

 شان کنش در که است آنها همین آزادی گمشدۀ

از  باشند، سوسیالیست میتوانند آنها. میکنیم مشاهده

انواعی که مارکس و انگلس در مانیفست  همۀ

 اما اند. خصوصیات آنها را برجسته نموده

. ندارد ربطی کارگر طبقۀ به شان سوسیالیسم

 نهفته است.   نکته همین در آنها با ما تفاوت

انقالب دموکراتیک  سوسیالیسم ما در عرصۀ

زمانی که انقالب فرصت توقف ندارد. 

انجام برسد، دیگر دهقانان دموکراتیک به سر

با  واهند ماند. پرولتاریا، این طبقۀانقالبی نخ

پوتانسیل عظیم انقالبی، تنها زمانی میتواند 

خودش را رها سازد که قادر گردد بطور جمعی 

و آگاهانه عمل کند. تنها امید به آزادی توده 

های استثمار شده، مبارزه انقالبی پرولتاریاست. 

نقش یک حزب و تشکل انقالبی در دوران 

کردن نیرو های انقالبی  تدارک انقالب مسلح

انقالبی و منسجم کردن و هم آهنگ  شۀبا اندی

کردن جنبش است. نه آنکه بخشی مجزایی از 

 جنبش بوده و بر پرولتاریا فرمان برناند.

 داشت از انقالب کارگری اکتبرگرامی رد 
از   انقالب اکتبر را، مانند انقالبات کارگرى پیش

هاست شکست داده است. آن، بورژوازى مدت

هزاران انقالبى و فعال آن را کشتند و یا آواره و 

دارى روسیه را بعد از آن زندانى کردند. سرمایه 

ساختند. اما  کارگر روس ۀبر شانه هاى شکسته شد

توانند هاى این انقالب را نتوانستند و نمىآرمان

از بین ببرند. زیرا روح این انقالب در هر انسان 

دردمند زنده است و در هر فغانى که او سر 

تبر، صف کند. صف انقالب اک مى عروجدهد، مى

قهرمانان و رهبران نیست. صف مخیرین و 

مصلحین اجتماعى نیست. صف نابغان و 

خردمندان بشر نیست. صف میلیاردها کارگر و 

مردم دردمند و محروم این جهان است. این است 

اى فراى که خاطره انقالب اکتبر، هم چون پدیده

ها، زنده است. خاطره ادوار، مرزها و ملیت

امید زنده نگه داشته شده بشریت،  انقالب اکتبر،

 امید امثال من و شما، براى خالصى از این توحش

 )جعفر رسا( و بربریت سرمایه دارى است.



 

  

       

 

 

 

تالش نظامى طالبان در و  نفوذ ۀدر بحبوح

نها در آ ۀحمالت موفقان شمال افغانستان و

عدۀ از مناطق سروصداى ستون پنجم در 

بحث هاى انتقادى نسبت به رویکرد  میدیا و

 باال گرفت و انتقادها عبداهلل -حکومت غنى 

به اوج اش رسید. اتکا بر تعریف و استفاده 

زمانى همگانى شد که  "ستون پنجم"از 

را در  ییگویا دولت ارتجاعى کنونى منطقه 

 "دند غورى"والیت بغالن افغانستان به اسم 

مدت زمانی  .رسما به طالبان واگذار کردند

و  "دند غوری"کوتاهی پس از واگذاری 

غم موجودیت هزاران نیروى نظامى على الر

ط وطالبان سقبه دست والیت کندز  ،دولتى

هیاهو در مورد موجودیت ستون پنجم رد. ک

اوج گرفت و جنبه اتهام بستن به رقبای 

سیاسی که بیشتر بار اتنیکی و قومی دارد 

تقویت گردید. در این میان اما آنچه که در 

 هالۀ از ابهام قرار گرفت چگونگی تقویت و

حرکات پیروزمند نظامی طالبان در مناطقی 

اما  با وجود موج اتهام از شمال کشور بود.

اکنون نیز نیروى بنام  و تا همینهیچگاه 

نه براى  و نه مشخص گردید "ستون پنجم"

ه یی روی برنام آنسرکوب و تضعیف 

نتنها این بلکه برای روشن  دست گرفته شد.

ء گری نیز صورت افشاشدن اذهان مردم 

پشت پردۀ  در پیش ونشان دهد که نگرفت 

نامرئی  ى چه نیروهاى مرئی ویچنین سناریو

اما به نظر من اگر  صف آرائی نموده اند.یی 

تعریف ستون پنجم مانند همان ستون 

پرداخته آن که در کتاب ها به  یپنجمِ

نطوریکه در جنگ داخلى اسپانیا آیا و  شده

ن تعریف آرفته شد برجسته شده در نظر گ

کالسیک با وضعیت و رابطۀ دولت غنى 

وعبداهلل با طالبان تفاوتهاى مشخصى دارد 

  را خالصه ساخت.آن که چنین باید 

یکى از وجوهات تفاوت وضعیت کنونى در 

افغانستان با تعریف ستون پنجم اینست که ستون 

مادۀ قبلى دشمن آ پنجم به بخشى از نیروهاى ویژه و

 مورد نها را در دولتِآیروى ذخیره وى که حیثیت ن

ل میدهد، إطالق میکردند، یعنى اینجا تشکی تهاجم

دو تا نیروى ایکه با هم چه به لحاظ فکرى و یا هم 

سنگر متفاوت قرار دارند و هردو  استراتیژیک در دو

تالش دارند تا دیگرى را بصورت کلى نفى کنند، 

بسترهاى حالیکه همه در  باید در نظر گرفته شوند.

که طالبان را به حیث نیروى سیاسى و مذهبى وقومى 

مجزأ میسازند مشابه است به بسترهاى سیاسى، 

قومى ایکه دولت کنونى غنى، عبداهلل در  مذهبى و

  تکامل رسیدند.  ن جوانه زدند و به رشد وآ

حیث نیروى ساقط هسال طالب ب ١٤مثال اینکه طى 

یا  محو و صورت مضاعف نفى وهشده از دولت ب

هم کال تضعیف نگردید و یا اینکه اگر طالب از 

نظامى نشد  سیاسى و وان اول نفى فکرى وآهمان 

بلکه برایش براى تجدید آرایش فرصت داده شد. 

از عوامل این فرصت دادن ها نیز موجودیت  ییک

طالبانى در همین نظام موجود است. این  تفکر شبه

  لبان است. یک ضلع اصلى عامل عدم نفى کلى طا

اگر قرار است این ستون افشا شود باید طرز دید 

ۀ اسالم پناهى بى رویه عرص در فکرى این حاکمیت

. گردد افشا اش، طالب پناهى و فاشیسم قومى اش

 عمال بلکه نیست کنونى وضعیت تیورى صرف اینها

 پایدار و استوار ها رابطه این معینى هاى بنیاد بر

  .میباشد

ۀ طالب پدید تا شده تالش همیشه سال.١٤ طى 

بحیث نیروى مطلوب و بخشى از عینیت جامعه 

افغانى تعریف گردد. و این بمعناى پاینده ساختن 

ن در حال وآینده آاین ساختار و جااندازى 

منطق این تعریف نزد دولت غنى از  فغانستان است.ا

 این پدیده یک سرش به نجایی منشا میگیرد کهآ

سربازان جنگى ضد  عمال وناتو بحیث  غرب و

نیروى چپ و مدرنیسم جامعه بسته است، یک 

و حفظ استراتیژى پاکستان در  سرش به بقا

 شده،ن صرف آ افغانستان که هزینه هاى کالنى نیز

 و پشتون ناسیونالیسم به سرش یک و وصل است

کنونى افغانستان گره خورده که و  قبلى حاکمین

این  نگهداشتن زنده در ها وکانون بنیاد این همۀ

گنداب مذهبى، سیاسى، قومى واستخباراتى، منافع 

ن آدور ونزدیک خود را در تقویت یا تضعیف 

  نظر دارند.  اندازه میکنند و مد

بنا با تعریف باال ما در افغانستان با همان ستون 

 معروف پنجمى که بحیث واژۀ سیاسى متعارف یا

فیر موافق ۀ این اتمسهم بلکه نداریم سروکار است

، حامى افغانستان در را و یا ظاهرا مخالف، یکدیگر

 چنین در پس .یکدیگر وتکمیل کنندۀ هم میدانند

ۀ پوچ وخیالى علیۀ مبارز سیاسى،فاز  یا فضا یک

 ادعاى نیز نیروى یک چنین افشاى ستون پنجم یا

 عوام و زدن هوا در شمشیر معروف بقول و بیهوده

  .است محض فریبى خود و فریبى

اگر منظور از ستون پنجم تنها در کمک به توسعۀ 

پایگاه نظامى طالب مدنظر است تمام شؤنیسم 

نها افغان ملتى ها، خلقى هاى آپشتون در راس 

بازمانده از حزب  های ناسیونالیست متعصب و

، تمام یتبارو  یدموکراتیک خلق، مجاهدین قوم

جواسیس علنى ومخفى مربوط دستگاه استخبارات 

پاکستان که عمال شامل خود همین حاکمیت اند و 

امرونهى میکنند را شامل میشود. بازهم اگر منظور 

از ستون پنجم حامیان طالبان در داخل ساختار 

 این در ۀ فکرى حاکم ایست کهالی دولتى باشد

عبداهلل گرفته تا تمام رده هاى و غنى از حاکمیت

 اسالم سیاسى درون حاکمیت کرزى وغنى که طى

سال هیچگاه نخواستند تعریف مشخصى از  ١٤

 زادى و صلح وآدشمن مردم افغانستان، دشمن 

 ٥ادامه در صفحه                 رفاه، تروریسم اسالمى

 
بریالیح.  



 

 

 

       

فعال طى این همه مدت در وجود طالبان را  

ى را همگان و سراسرى وبسیج به جامعه بدهند

ها بمثابۀ خصم اصلى سازماندهى آنعلیه 

میباشد. و یا اگر منظور از ستون پنجم نمایند، 

عبارت از پوتانسیال مادى ومعنوى براى حفظ 

 ضد هاى ظرفیت جایگاه وچاق ساختن

 باید دقیقا باشد افغانستان در طالب انسانى

پاکستان وإیران و  وامریکا ناتو هاى سیاست

را در جلوگیرى از انهدام وسرکوب قطعى 

هویت نها را از آگروه طالبان دانست که 

شکست خورده و روبه انقراض وضعیت شان 

، دوباره به یک واقعیت قابل 2٠٠١در سال 

  .کردند تبدیل اخیر سالهاى این اعتنأ در

نچه در افغانستان آبا این دید مختصر  ءًبنا

ستون "وتوسط محافل معترض ومیدیا بنام 

 از عبارت اسم برده میشود اساساً "پنجم

شوونیستى  ى سیاسى و قومى وها دیدگاه

د ساختار سیاسى نمیخواهن که است حاکمى

افغانستان از لحاظ تاریخى وارد فاز جدید 

گسست از گذشتۀ اسالم سیاسى و تفکر 

 افغانستان مردم و گردد طالبى قرون وسطایی

زندگى در یک فضاى متعارف برخودار از 

    شوند. 

ۀ چنین یک علی است قرار اگر و در نتیجه

باید بستر  افغانستان مبارزه شود،در  "ستونى"

ارتجاعى تفکر طالب پرور، شؤنیسم پرور و 

 این .اسالم سیاسى در مجموع برچیده شود

ب دولت ارتجاعى فعلى بلکه جان از نه مبارزه

پیکار با استفاده از روش و  گرى افشا این باید

هاى متنوع مبارزاتى دقیقا علیه خود این 

دیدگاه  حاکمیت ارتجاعى و مجموعۀ از

ن و گروه ضد انسانى طالب آوساختار هاى 

از جانب نیروى روشنگر وچپ وسوسیالیست 

-افغانستان با تشریک مساعى تمام ازادی

خواهان، کارگران، زنان وجوانان انجام 

    یابد. 

 
 

 

هفته گذشته ویدیویی از صحنه سنگسار یک دخت جوان 

نظیر گر قساوت و بربریت بیدر رسانه ها منتشر شد که بیان

بود. این دختر جوان اسمش ارتجاع اسالمی در افغانستان 

سال سن داشت پس از آنکه به  2٠رخشانه است و حدود 

ازدواج اجباری تن نداد و با فردی که هر دو همدیگر را 

دوست داشتن به اتهام داشتن روابط نامشروع دستگیر و 

یی سنگسار توسط مردان مؤمن و مسلمان به طرز وحشیانه

اسالمی سنگسار گردید. بنابر رویتی مالی که حکم شرع 

مال را بر رخشانه جاری کرده است شخصی به اسم 

است  «غلمین»محلی طالبان در  ۀیوسف، قاضی و فرماند

که رخشانه را برای برادرش به زنی می خواست و پس از 

آنکه رخشانه به این درخواست و ازدواج اجباری نه می 

این حکم توسط منادیان پس از آن گوید مدتی کوتاهی 

آید. از آنجایکه ارتجاع عمل به اجرا در می دین در

اسالمی و باور های ضد زن در جامعه به یمن اقتدار اسالم 

سیاسی و حمایت بی دریغ کشور های امپریالیستی از آن، 

 رونق بیشتر از گذشته یافته است. 

مردم افغانستان به خصوص زنان و جوانان هر روز شاهد 

خشونت و بربریت نیرو های اسالمی اند. بناءً دولت حاکم 

به رهبری اشرف غنی و تمامی نیرو های اسالمی سیاسی در 

این جنایت شریک جرم اند. رخشانه بدست کسانی به جرم 

عشق و دلباختگی سنگسار شده است که خود هر کدام 

آوردن حوریان و غلمان ها بهشتی در دنیای برای بدست 

 پس از مرگ  این چنین دست به جنایت می زنند.  

کسانیکه باور های عصر حجری شان که منشا از اسالم ناب 

محمدی دارد هر کدام خود در ضمن داشتن چندین همسر 

بچه "و همبستر به شغل قبیح استفاده از کودکان پسر 

الم عشق ورزیدن، خواستن، شهرۀ آفاق اند. در اس  "بازی

گی جرم است. زن در این باور رها بودن، شادی و آزاده

سخیف جز وسیلۀ برای ارضای شهوات مرد نیست با اقتدار 

ارتجاع اسالمی در جامعه و تداوم آن رخشانه های دیگری 

نیز به چنین سرنوشتی دهشتناکی مواجه اند. اگر که جامعه 

پیش آن جنبش زنان علیه خواهی و در پیشاو جنبش آزادی

این بربریت و توحش کاری از پیش نبرند همانطوریکه بیاد 

مردان قصر نیشنی که خود در باور های داریم دولت

زن ستیز اسالمی شریک ارتجاع اسالمی اند و در 

جنایت هایکه فرخنده و رخشانه ها را به نیستی 

کشانیدنده و می کشانند، نیز شریک استند. این نیرو 

خواهند که توانند و نمیو فیگور ها هیچ گاه نمی ها

مجرمین و تبه کاران اسالمی را بابت جنایت شنیع 

شان مجازات نمایند، زیرا که این دولت و حامیان 

جهانی آنها در نظام سرمایه داری افیون دین این ابزار 

تحمیق و سرکوب را از دست دهند. بلکه چنانچه 

ه در خاورمیانه این شاهدیم چه در افغانستان و چ

نیروهای سیاه و جنایت کار با حمایت مادی و 

معنوی کشور های امپریالیستی و ارتجاع منطقه هر 

روز بیشتر از گذشته تقویت شده و به سرنوشت مردم 

مسلط گشته اند. برای خالصی از این وضعیت و 

برای جلوگیری از قدرت گیری هرچه بیشتر این نیرو 

ی اسالمی که تاریخاً جز وحشت، های سیاه و باور ها

خشونت و قساوت علیه بشریت چیزی دیگری 

 ارمغان نداشته است. 

خواه و بخصوص زنان که سالیان مردم آزادی

متمادی مورد ستم و خشونت قرار گرفته اند و در 

رأس آنها جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر باید 

خوار متحد و یک دست به مصاف این هیوالی خون

و جامعه را از لوث آن پاک نماند. این مبارزه رفته 

باید در تمام ابعاد و عرصه ها پیش برده شود. از نقد 

گری حقیقت مبانی ایدیولوژیک اسالم تا افشای

سیاسی نیرو ها و جنبش های سیاسی. بدون انجام آن  

این روند همچنان ادامه خواهد یافت و از زنان و 

هد گرفت. رخشانه مردان بیشمار دیگری قربانی خوا

و رخشانه ها هرگز فراموش نخواهند شد این بربریت 

ارتجاع هار اسالمی در ذهن هر انسانی که ذره شعور 

و حس انسانی داشته باشد حک شده است و آن روز 

دیر یا زود فراه خواهد رسید که مردم حاکمیت 

ارتجاعی و نیرو های اهریمنی اسالمی را جارو 

 نمایند.

 

 

 

گرفت بربریت اسالمی قربانی دیگری 

 افسانه خاشع



  

 

       

به مناسبت سالروز انقالب 

 اکتوبر
الب کتبر انق ضرورت  نچه ظهور وآ -١

، عبارت بود از ایجاد ساخت ناپذیر اجتناب را 

شرایط عینى وذهنى براى یک تغیر شگرف 

 .تصادى در جامعه اى روسیهِ آنزماناق سیاسى و

 به اکثریت زحمتکشان از لحاظ اقتصادىاینکه 

 طبقه اینکه اند، رسیده تحمل خطِ خرینآ

 تزارى سیستم با مخالفت در روسیه کارگر

 بسر اعتصاب و ض اعترا و نارضایتى در همیشه

 جهانى جنگ در مشغول روسیه اینکه میبُرد،

 است، فاحش هاى شکست دچار پیوسته اول

 فرماندهان از روسیه ارتش سربازان اینکه

 روسیه دهقانان اینکه اند، بیزار خود جنگى

دترین وضیعت کى در بمال سیستم توسط

 با تزارى استبداد اینکه زندگى بسر مى بُردند

 یکشنبه موجب اش پلیسى هاى العمل عکس

 میتوان را دیگر عامل دها و گردید، خونین هاى

 به نچهآ اما. گذاشت لهأمس عینى وضعیت کنار

 میگرفت، رابطه اکتوبر انقالب ذهنى ملزومات

در  ه وجامع محروم طبقات وآگاهى سیاسى شم

، حزب بلشویک کارگر وۀطبق آنهاپیشاپیش 

سب قدرت براى بزیرکشیدن رژیم تزارى وک

هقانى د رى وگسیاسى توسط شوراهاى کار

طبقۀ  رهایی علمۀ میباشد. مارکسیسم بمثاب

 کرد پیشکش را رهایى این تیورى کارگر،

 این براى  اى زمینه پیش را کارگرى وانقالب

بحیث رهبر بلشویکها  نلنی اما .دانست رهایی

مداخله اى مستقیم طبقه  راه هاى عملى این

براى  ، تدارک دید، ارزیابى کرد وکارگر را

تاریخى پرولتاریاى ۀ وظیف رساندن این بسر

 پیریزى نراآ أسلوب خود متنوع آثار در روسیه،

انقالب یا دگرگونى تاریخى در اکتوبر  اءًبن .نمود

. تعمال ضرورت هاى عینى خود را داش ١٩١٧

شاید بدون لنین ، بدون تز هاى آوریل ونقش 

 دهقانان و آگاه حزب همراه با کارگران و

لنین که سربازان و نیز بدون دخالت گرى مستقیم 

، پیروزى انقالب این ضرورت ها را درک میکرد

  د.هرگز اتفاق نمى افتا

 

 
 وبر نیروى محرکه انقالب و پیروزى اکت -2

مقصد  مارکسیسم بما مى آموزد که اگر هدف و

، تغیر نظام سوسیالیستى هر انقالب کارگرى و

اقتصادى نباشد به درد سرش نمى ارزد. این مفهوم 

اصلى هر انقالب  مسألهبزرگ مى آموزد که 

سوسیالیستى عبارت از برهم زدن ساختار 

از  سرمایه داری میباشد. ونه اقتصادى استثمارگرا

جرأ کننده اصلى ا انجائیکه اشتراک کننده و

انقالب کارگرى به منظور برهم زدن مناسبات غیر 

را طبقه کارگرِ مزدى  سرمایه داریانسانى تولید 

قرار است بعد از انقالب این نظام  تشکیل میدهد و

اقتصادى جدیدِ سوسیالیستى را خود طبقه کارگر 

نیروى  عنصر اساسى و ءًرهبرى نماید، بنا ظیم وتن

محرکه اى انقالب را نیز طبقه کارگر مزدبگیر 

تشکیل میدهد که همراه با حزب کمونیستى خود 

ن نظام آتبع الب براى بر اندازى نظام سیاسى و

  اقتصادى سرمایه وارد نبرد عظیم طبقاتى میشود.

این وضیعت دقیقا در انقالب اکتوبر نیز اتفاق افتاد 

حزب بلشویکها( براى سرنگونى لنین )و حزب 

 سقوط نآ تعقیب به و تزار سرمایه داری نظام

 اصلى لوکوموتیف موتور حیث به موقت، حکومت

 بیان تر دقیق مفهوم. کرد إیفا تاریخى نقش انقالب

 رهبرى با توانستند بلشویکها که است چنین فوق

 و دهقان کارگر، ملیونى هاى توده خود اى مدبرانه

اندهى سازم را جنک جبهات از فرارى سربازانِ

، کمیته هاى رزمنده اى کارگرى را توسط یندنما

 سرخ ارتش ،خودِ کارگران کمونیست فعال سازند

 آنها و نمایند ایجاد دهقانان و کارگران همین از را

 آماده پرولتاریا، سیاسى قدرت تسخیر براى را

  .سازند

 سال اى روسیه در اقتصادى بار فالکت وضیعت 

نگى تزار در ج هاى سیاست شکست ،١٩١٧

کنترول عرصه جنگ ، نارضایتى عمیق سربازان که 

کارگران  بخشى از اکثریت شانرا دهقانان فقیر و

تزارى  حکومت سیاسى تشکیل میدادند، استبداد

 روشنگرانۀ فعالیت اى، توده سیاسى جریانات علیه

در  وسوسیالیست چپ هاى نیرو وسائر بلشویکها

، تشکیل ى مردمها وتوده ودهقانان کارگران میان

شورا هاى کارگرى در شهر هاى مهم روسیه از 

ن میا ۀروگراد ومسکو، نارضایتى گستردجمله پط

ن اطیف وسیع خورده بورژوازى روسیه، کمبود ن

براى  مردموآذوقه ، تشکیل صف هاى طوالنى 

 ناکارا شان وتثبیت قطعى ۀتأمین خوار وبار روز مر

 ۀحران وموارد عدیدب رفع در تزار رهبرى بودن

 انقالب وپیروزى تزار سقوط براى دیگر زمینه را 

 فوریه انقالب بنام که نمود مساعد دیموکراتیک

 برکنار تزار با این انقالب، .است معروف

 سیاسى هاى ازادى. میشود ایجاد موقت وحکومت

 ٧ادامه در صفحه                              میگردد تأمین
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 علنى فعالیت و میشوند زادآ همه سیاسى زندانیانِ

غاز آحزاب سیاسى به شمول بلشویکها ا همۀ

، اما انقالب فوریه ودولت موقت میگردد.

ان نمیتوانند جواب بلشویک ها منشویکها ودیگر

 مسأله صلح، تأمین جنگ، چون مشکالت اساسى

 با. کنند پیدا را وغیره عمومى فالکت رفع زمین،

 و میشود وخیمتر وضیعت روزها گذشت

نشویکى قرار م موضع در عمال نیز بلشویکها

میگیرند و شوراى کارگرى پطروگراد از حدود 

  کنترول بر دولت پا فراتر نمى نهد.

به سرعت خود را به روسیه  لنیندر چنین شرایطى 

ویکها وکارگران را از میرساند ومیخواهد بلش

یر قدرت دوم انفالب یعنى تسخ ۀانجام مرحل

، از موضع پاسیفیستى بدست پرولتاریا وشورا ها

براى این انسجام تز هاى  لنینمنشویکى برهاند. 

گاه گرانه آوریل را به سرعت نشر میکند وکار ا

غاز آب سوسیالیستى براى انقالب دوم، انقال

پیوند وانجام انقالب سوسیالیستى  لنینمیشود. 

بدوام انقالب بورژوا دیموکراتیک را بصورت 

با مبارزات  مارکسیستى به تحلیل میگیرد و

 و دهقانان ، بلشویکها، کارگران وخستگى ناپذیر

 توسط سیاسى قدرت تسخیر براى را سربازان

 تز. میسازد آماده وسربازان، ودهقانان کارگران

 جنگ، از رفت بیرون براى را راه اوریل، هاى

 به قدرت تمام وانتقال زمین، مسأله صلح، تأمین

 پیوسته بورژوازى. میسازد مشخص پرولتاریا

تا از قدرت روز افزون بلشویکها  نماید مى تالش

جلوگیرى کند حتى کودتاى کورنیلوفى را 

د ولى مقاومت شوراى هاى میخواهند اجرا کنن

 افسران و سربازان همکارى عدم کارگرى و

 جنرال کودتاى پیروزى از مانع ارتش ناراضى

 متشنج وضیعتِ چنان در. میگردد کورنیلوف

ارگران و ک مسلحانه قیام تدارک براى ،لنین

 2٤ در .یدآ مى فائق روسیه، بورژواى بر بلشویکها

 قصر وتسخیر موٌقت حکومت بر حمله با اکتوبر

 از متشکل سرخ هاى گارد توسط زمستانى

 انقالب اولین وسربازان، دهقانان کارگران،

 .میرسد پیروزى به بشرى تاریخ در سوسیالیستى

و  "طلوع" هاىطالبان تلویزیزن

در افغانستان را درصف  "یك"

 دشمن! اعالم کردند
بلحاظ معنى وکنش این دشمن اعالم نمودن ها 

طالبانى یعنى اینکه مقرهاى این دستگاه ها باید با 

ترورِ  آنهابم اسالم پرانده شوند وکارکنان 

گذشته از اینکه این  شریعى واسالمى گردند. 

تلویزیون ها در افغانستان مسوولیت تحقق چه 

واخر این رسانه آدارند اما در این را پالیسى هاى 

اندازند که  یقى پرده برخواستند از تجاوز و حقا

در این دو میدیا نمایان  هویت اصلى طالبان را

، تعریف سلسله جنایاتى مى ساخت. این حقایق

و والیت کندز  بود که طالبان بخصوص در شهر

مرد  بحیث پرچمداران اسالم سیاسى علیه زن و

 اجتماعى و ۀام والیه هاى مختلفکندزى علیه اقو

    .ودندتش وخون ایکه برپا کرده بآ

در حقیقت این تهدید طالبان نسبت به این دو 

طالبان را میدیا ماهیت اصلى قبلى وفعلى 

یکباردیگر نمایش میدهد. در اعالم این دشمنى 

 چرا که میکنند بازگو علنى بصورت طالبان خود

عت غراى تحقق شری از هاتلویزیون این

 طالبان جانب از روز چند طى محمدى

 عکس و نکردند تمجیدو  یاد کندز در مشخصأ

 مردمان که ندادند گزارش چرا. گفتندرا  اش

 اسالمى یورش از گُل، هاى دسته با کندزى

 که ندادند گزارش چرا. نمودند استقبال طالبان

 بهترین کندز در سلطه روز چند طى طالبان

لت اسالمى را تحقق بخشیدند وهنگام عدا

زن خروج طالبان از کندز دسته هاى هزارنفرى 

 ۀندزى با گریه وشیون خواهان أدامومردِ ک

 طالبان بودند. چرا این تلویزیون ها خبرن ۀسلط

 همجوارِ والیتهاى گاندادند که دها هزار باشنده

 ونصرت فتح این طى وسنمگان وتخار بغالن

 زیر میخواستند و شدند دز سرازیرکن به طالبان،

 نفس و زندگىآ طالبان اسالمى شریعتسایۀ 

 حکومت بدیل بى هاى زادىآ از و بکشند

  .دیگر هاى چرا وغیره گردند مستفید طالبانى

انگشت  نست که بجز معدود وآحقیقت مسلم 

این  ۀشمارى از رسانه هاى افغانى، باقى هم

دستگاه هاى محافظه کار بخاطر از دست ندادن 

یا سمپاتى  شکار شان وآبزنس هاى  تجارت و

 حقیقت تا نخواستند هیچگاه شان به تفکر طالبانى

 مکان و طالب پراتیک بشرى ضد و سیاه

 هاى عرصه در افغانستان جامعۀ براى را متضررش

 بجاى و. بپوشانند ژورنالیستیک، ضرورى و متعدد

 فرهنگ فضاو زدودن در کننده، کسل هاى برنامه

بیدارى وروشنگرى  و ی طالبانىرون وسطایق

  ترقى خواهانه، اثرگذار باشند.

بار نیمه اعتراف کرد که اشرف غنى اولین 

 در "باغیان " بلکه طالبان، نام زیر نه البته طالبان،

وى که از همان  .اند زده دست جنایات به کندز

اوانِ إمارات اسالمى طالبان در افغانستان از 

قش گاهى در میدیاى غربى در ناز امریکا هر

 همان در نه ،مشاور سیاسى طالبان ظاهر میشد

 و جوانان زندان به را افغانستان طالبان که زمان

 بود نموده تبدیل مردم براى مرگ ودخمۀ زنان

 طالبان، امارت سقوط سال ١٤ این طى ونه

 موقف وحشى گروه این جنایات علیۀ هیچگاهى

مستقیما دشمنان وریست نه تر نه را آنها و نگرفت

نه حرکتى که حتى به  زادى و مردم افغانستان وآ

ورژوازى نیز عنوانى با همان تعاریف بهیچ 

  . نبُرد واسم نکرد یاد همخوانى داشته باشد،

به دم خوارِ طالبان آهجوم لشکر از اکنون نیز بعد 

ایکه این  هکندز و تجاوزات وجنایات عدید

یه مردم عل جریان سفاک طى سه روز در کندز

 و یى هفته 2 معطلى از بعد نهمآ داد، انجام نجاآ

 مرد و زن ملیونها واعتراض فشار از بعد نهمآ

 کندز، در طالب جنایات محکومیت در جامعه

 جستجوى و زیاد !!تفکر از بعد اشرف آقای این

 8ادامه در صفحه                           از بعد و بسیار

 



 

  

 

       

 تأنى و اکراه صد با بالخره ملل سازمان گزارش

 در "باغیان" ایاتِبه اسم جن را جنایات نآ

 وى نیز اکنون همین حتى. کرد ورىآ یاد کندز

 که گردد معترف نمیخواهد و نخواست قصدا

 بشرى ضد جنایات به که اند "طالبان" این

شکار شده که آافغآنها  ۀحال بهم .اند پرداخته

 یادگاهى از آن از  هر ن ستون پنجم کهآمفهوم 

نه خواهیم ن جداگاآ به که. است چى میشود

  . پرداخت

 دیروزۀ چپ بقایاى از بخشى نگاهِ

 عطا دوستم، پوتین، به روسى پرو

 یلإ جون وکیم
از این  ۀوقتى سرى به صفحات فیسبوکى عد

، شاید هم از چپ هاى دیروزه میزنى

خُلق  یا هم خوى و سرِاستیصال و ناامیدى و

سیاستِ شرقى به لیدران وقلدران ومستبدین و 

این  یا هم ده ها عامل دیگر در دیکتاتور ها و

 بزرگ روز ها به ستایش دیکتاتورانِ کوچک و

 آنهایا مشابه  آنهامتوسل میشوند و فقدان و نبود 

 رنج ادامۀ ، عامل اساسىرا در افغانستان

  .میدانند افغانستان

پوتین وهواپیما هاى اى ثن، گاهى در این طیف

 شمایل در را سیهرو و شده ذوق ى وىجنگ

 که یابند مى قبلى!! کبیر اتحادشوروى همان

 را جهانخوار امپریالیسمِ قطب یک دارد حال

 کیم مدح براى گاهى داد، خواهد ماتو  کیش

 اعدام که شمالى کوریاى مستبد یل رهبرا جون

 خانواده حتى و پایگان بلنداز  سِرىیک  هاى

، مبدل گشته بیرحمى هاى نماد از یکى به اش

 جونِوافغانستان را با داشتن یک کیم  قلم میزنند

 گاهى و یل افغانى حالل مشکالت میدانندا

 افغانستان بخشانِ رهایی را محمد وعطا دوستم

 .میکنند شیپور در طالبان چنگ از

 این اینکه نآ و است شکارآ کامال چیز یک اما 

 به نیز ها قبل که همانگونه درمانده هاى الیه

کارگر و اهمیت دخالت مستقیم  ۀروى طبقنی

زحمتکشان در سیاست پى نبرده بودند وخود و 

 یعنى رهبران شانرا همه کاره میدانستند، حاال حاال

 تحقق براى که دارند باور نیز، سال 3٥ از بعد حتى

 همه از پیش راستى، وچه چپى چه حال ها، سیاست

شامان نیاز آن وخو جالدان مستبدین، ها، دیکتاتور به

 هرچه ها دیکتاتورى این عاقبت مبرم است. اینکه

 که اینست مسأله اساس بلکه .نمیکند فرقى باشد، که

 واجتماعى فردى حقوق تمام بست، باید را جامعه

 جارى را وخون تشآ دریاى و گرفت را انهاانس

 . ساخت

اظهارات عوام فریبانۀ اشرف غنی در 

 مورد سقوط شهر کندز
اشرف غنى در اظهارات روز چهارشنبهء خود که 

ماالمال از عوام فریبى و بى کفایتى بود کوچکترین 

مسوولیت سقوط کندز بدست طالبان را متوجه 

دولت فاسد خود نساخت بلکه با عوام فریبى و دروغ 

اشکار در صدد برائت خود وحاکمیت بى کفایت 

خود برامد. حتى وى حاضر نگردید تا یکبار هم 

نیروى تهاجمى به کندز اسم ده طالبان را بنام ش

 زنان ووط کندز که توام بود با کشتار سق ببرد 

 غنیمت مردم، هاى مردان، چور وچپاول دارایی

 ها تانک وسنگین، سبک سالح میل هزاران گرفتن

 شرکت و دولتى دوایر کشیدن تشآ ها، پوش وزره

 مسبب وغیره، مردم هاى ومغازه بانکها چپاول ها،

 و افغانستان مسلح قواى کل فرمانده همین اش اصلى

اکمیت فاسد وى است. اینها باید به فرد فرد ح

، به تمام کندزى به هرشهروند کشته شده در کندز

، جواب بدهند. جاآمردمان  ۀزندگى هاى برباد رفت

اینها اجازه ندارند تا با وعده هاى کثیف و 

به  "کندز در مدیریت ماست "دروغین مبنى بر 

شعور مردم افغانستان وجانباختگان کندز بیشتر از 

این توهین کنند. اینها اگر کوچکترین شهامتِ 

وجدانى دارند از تمام سمت هاى خود استعفا 

بدهند. زیرا مردم زحمتکش افغانستان بیشتر از 

 و این نمیخواهند قربانى سیاست هاى ناکام 

 دوام. باشند ناکاره حاکمیت این پرورى طالب

 همراه حاکمیت این طالبانى کثیفِ هاى سیاست

ى را در پرورش فاشیسم قومى کندز هاى زیاد با

  . اینده قربانى خواهد گرفت

اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته "

کسانی که در منطقه از گروه دولت اسالمی، 

کردند، حاال  معروف به داعش حمایت می

نى یکبارِ با این ترفند خود غ "اند. پشیمان شده

دیگر نشان میدهد که کارنامه هاى طالب وداعش 

گویا از همدیگر متفاوت است و این طالبان 

سال افغانستان را کن  ١٤نیستند که طى بیش از 

فیکُن کردند بلکه داعشى ها اند که درافغانستان 

دیدگاه حکومت هاى  جنایت مى افرینند.

سال  ١٤امریکایی کرزى وغنى در افغانستان طى 

هاى یکجانبه با طالبان معاشقه  در مماشات و

قومى  چند گرایش ملموس فکرى و ۀنشاندهند

 دیوارچین این. است طالب جنایتکاراننسبت به 

 این بیانگر مختصرا وداعش طالب میان کشیدن

 سال ١٤ که بوده غنى و کرزى کنش و شنگرِ

  .پردازند مى را هایش قربانى افغانستان مردم

٩ادامه در صفحه   

 



 

 

       

یک: چون طالب هویت افغانى دارد ! پس 

ممکن نیست که وى را با جنایتکاران غیر 

افغان هم ردیف تعریف کرد. زیرا 

خون افغانى در جریان  آنهاجنایتکارانى که در 

لو وت دارند با جنایتکاران بیگانه واست، تفا

  عرب ومسلمان هم باشند. 

هم قوم با جناب کرزى  دو: چون طالبان اکثراً

خیانت به  آنهاغنى اند بنا در نظر نگرفتن  و

  سلسله مراتب متعفن قومى است. قوم و

سه: چون طالبان ریشه ونفوذ مشخص در 

دارند و  غنى داشتند و دستگاه هاى کرزى و

است با سنت هاى این نفوذ مذهبى مخلوط 

 این براى این و افغانى ۀشدیدا عقب افتاد

رسم چنین زیر اسم و بناً  .ارزشمند ها دولت

غنى میخواهد نگاه  آقایمحاسبات ارتجاعى، 

در  عمومى را از طالب به داعش برگرداند.

 آنهائی در دفاع از داعشحالیکه حقیقتا باید 

  میگویند هنوز و گفتند که باشند "پشیمان"

 طالب یا. است سیاسى اپوزیسون طالب که

 افغانستان براى طالب یا. است ناراضى بردار

 تروریست طالب اینکه یا. نیست خطر

 !!! هراس افگنىاست افگن هراس بلکه  نیست

که گویا با سالح پالستیکى موجب تنها ترس 

  أطفال وکودکان میگردد. و در اخیر!

 قدم یک که شما آقای غنى باید پشیمان باشید

 ىیها گام وداعش طالب رسمى افشاى براى

 هیچ و برنداشتید تان وحکومت دولت در

 اسالم علیه مقابله و خواهى ازادى سنگر

ل در افغانستان ایجاد سا ١٤ طى را سیاسى

از عمر سال  ٤٠نکردید با وجودیکه بیش از 

متمدن وسیکوالر سپرى کرده  غربدر را تان 

  .بودید

د پشیمان باشید که غنى بای آقایشما 

فکرى تعرضى بر بنیاد هاى  ۀکوچکترین حمل

استفاده از  با فکرى طالبانیسم در افغانستان را

دم ودستگاه دولتى تان با کمک صد هزار 

غاز آن جامعه آنهاى متمدن در او انس نیرو

نکردید بلکه برعکس در تحکیم وگسترش هرچه 

دستگاه هاى اسالم  ۀعبیشتر سنت هاى پلید وتوس

مردمانِ چیز فهم  ۀاینها را هم .شدیدکوسیاسى 

اد ایجافغانستان میدانند و الزم نیست براى مغلطه 

، و فریبکارى بیشتر مردم به زعم خودتان کردن

 وقت ضایع کنید.

و سکوت غنی  "جنبش علیه بیکاری"

 و عبداهلل
 علیه یافته تحصیل جوانان اعتراض از روز2٠

 سه این طى. میگذرد افغانستان در بیکارى فالکت

 و معین هاى نهاد جانب از هاى مالقات هفته،

 این با پارلمان وکالى از عده انفرادى، أشخاص

 یاداشت در طوریکه همان اما. یافت انجام جوانان

ه کردیم مقام هاى مسوول اشار بدان قبلى هاى

 نه تنها به ولت و یا خود جنابانِ غنى وعبداهللد

صادر نموده که جنبش و قرارى را  خواست این

ذاشتند بلکه حتى تا کنون الزم گبود، وقعى ن

 نماینده و گان یافته تحصیل این با تا ندیدند هم

 نزدیک از و مالقات "بیکارى علیه جنبش" گان

ملیون بیکار  ١2از درد حدود  آنها با روبرو و ببینند

  باخبر شوند.

ما علت هاى تاکنونى عدم رغبت این روساى 

  دولتى را در چند عامل واقعى مى بینیم.

ترکیب اساسى  "جنبش"اولین عامل اینکه این  -

تشکیل میدهد و در افغانستان اولین اش را جوانان 

گروه انسانى ایکه در تمام تاریخ دولتمدارى اش 

دیده سرکوب شده، بى قدر بوده، تحقیر گر

مکین در برابر کهن ت) ۀوشدیدا د برابر سنت پوسید

 تمام. اند جوانان همین بوده ساالن( بى حقوق 

 در و حرف در افغانستان پوشالى هاى دولت

 اما اند نموده حرافى جوانان حقوق براى تیورى

 به توجهى کوچکترین سیاسى پراتیک و عمل در

 تعامالت درجوانان  ۀو جایگاه تعیین کنند انهاآرم

 نسل برعکس. اند نداشته واجتماعى سیاسى متعدد

 قومى، مذهبى و سنتى تعبیر هزاران با سال کهن

 ومدافعه پیشکش ، واجتماع سیاست کارۀ همه

  .اند شده

علت دوم مذهبى نبودن این جنبش. از انجائیکه  -

ملیون انسان  ١2اساسى خود و مسألهاین جوانان 

بیکارى دانسته و  ۀافغانستان را رهایی از چنبربیکار 

هاى فکرى این مبارزه طبیعتا هیچ مرز باور در

مذهبى جایگاهى ندارد، بنا این جنبش خود را 

ه فارغ از هرنوع گرایش مذهبى تعریف نمود

براى دولت  "جنبش"این رنگ غیرمذهبى .است

 نیز به هیچ وجه جالبیت پیدا نکرده عبداهلل غنى و

است. زیرا دولت کنونى بهترین امکانات وتمامى 

مساعى اش را خرچ امور مذهب ودیندارى نموده 

ودکانداران دین را در اوج سعادت وخوشبختى 

نگهداشته است. ده ها هزار مال ومولوى و مؤذن 

یشگى این دولت ارتجاعى در برکات توجه هم از

گى زندگى مى نمایند وهزاران فسیل سودهآرفاه و

امت مذهبى ایکه پاى شان لب گور است در ق

، تشکیالت مشاور وشورا هاى متعفن مذهبى

سرکار ۀ این دولت را تشکیل داده وبودیجادارى 

، قرار آنها، در خدمت آنهابراى غارت توسط 

نه بازنشسته  جانمانند گربه هاى هفت  آنهادارد. 

 ١٠ادامه در صفحه                                  میشوند،

 

 



  

       

 هاى مستمرىِ ونه تقاعد سوق میگردندبه نه  

از جانب دولت، قطع  آنهاار دالرى هز

 جنبش نبودن قومى سومین عامل، میگردد. 

 هیچ مهُر بیکارى، علیه جنبش ما بنظر. است

 جنبش اولین شعار. ندارد برخود را وتبارِ قوم

 ایم هزاره نه ازبیک، نه تاجیک، نه پشتون، نه"

 و منطقى فریاد اولین حقیقتا "بیکاریم بلکه

تاکنونى در افغانستان بود. ولى  ۀهانخوا برابرى

 مسألهاگر این جوانان و این جنبش به عوض 

وفالکت بیکارى در شیپور فریاد هاى برترى 

دم ، فورا توجه ندخواهى هاى قومى مى دمید

 و نموده جلب را ودستگاه قومى غنى وعبداهلل

 شان رنگارنگ دگاننماین ها صد فرستادن با

ز میشدند. زیرا با آنها با وگفتگو معامله وارد

، بجاى هم براى این دولت ارتجاعى قومى

 شدن ور غوطهارى جامعه، فالکت بیک و مسأله

 و اقوام ازعدۀ  هاى خواهى برترى گندِ در

 پرمنفعت مرتبه هزاران اقوام، دیگر دیدن کهتر

 رجوع و ورفع شدن خم تا است جالبتر و تر

قعیت روند هاى وا. افغانستان در بیکارى مسألۀ

هد که سال نشان مید ١٤جارى در این 

سرمایه  چه عبداهلل غنى و حکومتهاى کرزى و

ده از هاى مادى ومعنوى عظیمى را در راه استفا

 قبائل در افغانستان، برباد دادند و اقوام و

اى . چه ملیونها دالر پول وپله هرماه برمیدهند

است  آنهاۀ رهبران قومى وسنت هاى پوسید

  .ه هدر نمیرودکه ب

از این  به سهم خود "جوانان سوسیالیست"

جوانان  ۀهم گر وکار ۀجوانان دلیر و تمام طبق

زادیخواه میخواهد که هیچگاه تسلیم این آ

 عوامل نگردیده بلکه مسیر تالش نمونه و

انسانى خود را در دفاع از اکثریت مظلوم 

افغانستان مستحکم تر سازند. شما با این 

اعتراض انسانى تان چیزى را ندارید که از 

دست بدهید بلکه سبب بیدارى و حرکت کتله 

ى دربند افغانستان خواهید نهااهاى عظیم انس

  شد. زنده باد اعتراض تان . درود برشما.

 

دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری  طی

با برگزاری سلسله تجمع ها و تحصن های 

اعتراضی در مقابل پارلمان افغانستان، سپس در 

مقابل وزارت کار با خواست ایجاد اشتغال و بیمه 

بیکاری نه تنها فاجعه بیکاری در افغانستان که 

عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس 

این جنبش اعتراضی چه از نظر  کرده است.

سبک کار و چه از نظر بنیان گذاردن سنتهای 

اعتراض اجتماعی، حضور چشمگیر و فعال زنان 

و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، بخودی 

خود یک دستاورد ارزنده مبارزاتی محسوب می 

 شود.

به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد 

تبعات اجتماعی آن که حیرت آور بیکاری، 

سال  ١٤پیوسته توسط حکومت و دولتها، طی 

اخیر الپوشانی شده است را علنی و آشکار کند، 

توجه عموم مردم در داخل  و نیز انعکاسی 

 گسترده در سطح بین المللی هم داشته است.

 

 بیکاری معضلی سیاسی است

نیازی به کنکاش ویژه ای نیست که بیکاری در 

از هر چیز امری اکیدا سیاسی و  افغانستان پیش

مولود وضعیت فالکتبار اجتماعی است که 

مسببین اصلی و عاملین تداوم آن راس قدرت 

 سیاسی در افغانستان را می سازند.

ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به 

ت حاکمه افغانستان ئوضوح نشان میدهد که هی

هش طرح و نقشه جدی و آینده نگرانه برای کا

بیکاری، افزایش اشتغال و باالبردن سطح رفاه 

عمومی ندارد، عمال حتی بطور کوتاه مدت هم 

عزمی برای تامین زندگی مردم در این حکومت 

 یست.موجود ن

تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تامین 

و معیشت زندگی میلیونها نفر به دست بیرحم بازار 

است. ی دولت آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصاد

این حقیقتی است که مداوما با اشکال و انحا 

 مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته میشود.

درصد کل جمعیت عمال هیچ شغلی  ٥2بیش از 

ندارند. این وضعیت فلج کننده بهترین امکان برای 

سربازگیری توسط جریانات اسالمی تروریستی 

اجتماعی و کشمکش های  خشونتاست. رشد انواع 

و اعتیاد خانوادگی، تنفروشی و خودکشی های 

بصورتی نگران کننده در حال افزایش است و 

حکومت مشغول بده بستان های سیاسی و بند و بست 

 های مافیایی خود است.

وضعیت اقتصادی افغانستان یک فروپاشی جدی و 

آشکار و بشدت نگران کننده را نشان میدهد. گسسته 

شدن شیرازه اقتصاد کشور، با خزانه خالی دولت، 

کسری بودجه های متداوم و بی بازگشت، رشد 

اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول 

کشور، ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی 

، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و صنایع

هزار واحد  ١٥بزرگ کشور برابر آمارهای دولتی از 

هزار واحد در حال رکود به  ٤تولیدی چیزی حدود 

کار مشغولند، این در  حالی است که ساالنه قریب 

به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده 

ندگان میشود، بدون اینکه بیمه و تامینی برای جوی

 ١١ادامه در صفحه                       کار موجود باشد. 

 

 چرا در افغانستان کار نیست؟!

 ما همه بیکاریم، از دولت بیزاریم

 نگاهی به جنبش اعتراضی علیه بیکاری در افغانستان

سیامک 

 بهاری



 

 

  

 

 

       

رها کردن زمینهای کشاورزی، یا تبدیل کردن 

آن به کشت تریاک، همزمان رشد حاشیه 

نشینی وسعت بیکاری را از آنچه تاکنون بوده 

بدتر کرده است. افزایش مهاجرت و فرار از 

کشور، طبق آمارهای رسمی دولتی، ماهیانه 

از حدود سی هزار نفر و حتی بیشتر  بیش

گزارش شده است. فساد، اختالس مالی و 

رشوه خواری گسترده اداری در همه سطوح 

 رو به افزایش است.

کاهش توانایی خرید مردم، گسترده تر شدن 

دامنه فقر، عمال طبقه متوسط جامعه را نیز به 

زیر خط فقر رانده است. رشد شدید گرانی و 

رمی سنگینی را به مردم بیکاری رکود تو

مصیبت دیده افغانستان تحمیل کرده است. 

هیچ درجه از بهبود در هیچ زاویه ای از 

 وضعیت اقتصادی و اجتماعی، دیده نمیشود. 

 

 چرا در افغانستان کار نیست؟!

حکومت وحدت ملی با وعده اشتغال و امنیت  

بر سر کار آمد. هر شهروند افغانستانی حق 

ومتی که وعده کار میدهد، دارد بپرسد. حک

حتما پتانسیل های موجود جامعه را بررسی 

کرده است. ناکارآمدی سیاستهای قبل را می 

شناسد و در پی آن ادعا میکند که با اجرای 

سیاستهای جدید می تواند کار ایجاد کند. در 

فرهنگ سیاسی نظام سرمایه داری اشتغال 

زایی، یعنی شکوفایی اقتصادی و رونق کسب 

کار، چرخش سرمایه و سود آوری. بنابراین 

زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان 

 وعده فردای بهتری را داد. 

اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید 

همه وعده های انتخاباتی محو شد و یاس و 

ناامیدی از بهبود شرایط  در هر زمینه ای نمایان 

ب تر هم شد. گردیدد. وضع از آنچه بود خرا

تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری 

سرسام آور، رکود تورمی سنگین به ناامنی و 

رشد تروریسم اسالمی طالبانی و داعشی بیش از 

پیش دامن زد، فساد عظیم اداری و رشوه خواری، 

بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد. و به تبع آن فرار 

یدا کردن و مهاجرت مردم، بویژه جوانان برای پ

 امکانی برای یک زندگی بهتر تشدید شد. 

درمقابل تالش حکومت نه برای کاهش بیکاری، 

بلکه پنهان کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری 

و تبعات ویرانگر آنست. بیکاری گسترده زنان در 

زیر سایه  کریه زن ستیزی اسالمی حکومت پنهان 

منوع نیست نگهداشته میشود. کار کودکان نه تنها م

بلکه هیچ نهاد بازدارنده ای وجود ندارد و به 

 درجاتی حتی تشویق و ترغیب هم می شود.

رکود اقتصادی مزمن، رعد و برق در آسمان بی ابر 

نیست. این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد. 

آنچه که امروز بر مردم مصیبت دیده افغانستان 

میگذرد، سیاستی مهندسی شده است. حکومت 

دت ملی سیاستهای ریاضت اقتصادیش را با وح

توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می 

کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان 

مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه های شناخته 

شده نظیر کارگران افغان فاقد تخصص های حرفه 

ای اند و کارگران متخصص خارجی جای آنها را 

اند و غیره و چند کنفرانس نمایشی بی گرفته 

حاصل و وعده های پوچ و تو خالی تنها کارکرد 

این حکومت برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری 

 است.

  آمار اتحادیه طبق شرایط کار در کشور ینواجد

نفر میلیون  ١۶ بیش ازملی کارگران افغانستان 

کل نیروی کار شاغل در کشور  .برآورد شده است

میلیون نفر است که با دستمزدهای ناچیز،  3از کمتر 

شرایط کار غیرانسانی و استخدام های غیر رسمی و 

 قراردادی بدون تامین و بیمه مشغولند.

جمعیت کال  وتحصیالت عالی  باجوانان 

بیکار، یکی دیگر کرده دانشگاهی  تحصیل

از چهره های بیکاری گسترده در کشور 
 . است

عظیم، فساد مالی سرمایه اما در کنار این فقر 

داران بزرگ دست در دست حکومت در دل این 

بحران، در پی کسب سود است. یک نمونه 

مشخص و تیپیک آن، فساد مالی نجومی در 

و ادامه آن در روند شهرک  "کابل بانک"

 سازیهای جدید در کابل است.

 

 جنبش اعتراض علیه بیکاری

 له وضعیت اقتصادی وئبا توجه به صورت مس

سیاسی در افغانستان جنبش علیه بیکاری بعنوان 

یک اقدام برای مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا 

روز  ٥٥بمیدان مبارزات اجتماعی گذاشت. 

تحصن در مقابل پارلمان و طرح خواسته های 

معین، سخنرانی ها و شعارهایی علیه وضعیت 

له واقعی بیکاری در افغانستان ئکنونی، صورت مس

ستی خاطر نشان می کند. این جنبش را به در

درصدی های جامعه  ٩٩اعتراضی، جنبش 

 افغانستان است.

در عین حال نمونه ای از حضور نسل جدید و 

معترضی است که نه در سنت های چپ دیرین 

می گنجد، نه خود را وام دار آن میداند. نسلی 

شجاع، مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر 

اند. حل وضعیت فاجعه را حق طبیعی خود می د

بار کنونی را متوجه عاملین آن می کند. 

سیاستهای تفرقه افکنانه و قومیت تراشی های 

حکومتی، ابعاد حیرت آور فساد دولتی و اداری، 

سیطره سرمایه داران و مشارکت حکومت با آنان 

 را بخوبی نمایان و افشا می کند.

 نه ازبک"طرح شعارهای برجسته این تجمع مانند 

ک نه هزاره نه پشتون ... بلکه همه ینه تاج

ناکامی دولت افغانستان جوانان را "و  "بیکاریم

دار  واسطه"، "مجبور به فرار از کشور نموده است

دولت بیمار " و "کار، بی واسطه بیکار صاحبِ

وحدت "حکومت به درست  "میلیون بیکار ١3

مستقیم وضعیت کنونی و عواقب  مسئولرا  "ملی

 ١2ادامه در صفحه                              ند.آن میدا

 



  

 

       

آنچه موجب بیکاری شدید میلیونی در سطح 

از محدوده بازار کار  جامعه گردیده است،

  است. فراتر

بیکاری در افغانستان یک موضوع دقیقا  

سیاسی است. کشوری غنی با مردمی فقیر فقط 

 بازار کار نیست. فساد دولتی ومولود بحران در 

زد و بند با سرمایه داران و بانکداران نیز فراتر 

 از معضالت بازار کار است. 

این جنبش تا همین جا ظرفیتهای قابل توجهی 

از خود نشان داده است. با بهم ریختن مرزهای 

تحجر و جدایی زن و مرد گام بزرگی برای 

متحد کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای 

ر مهیا کرده است. حضور اعتراضی زنان بیکا

ناتوانی حکومت در پاسخ به آنچه که مستقیما 

آنست را هم به درجات زیادی نمایان  مسئول

 کرده است. 

درگیری درمقابل وزارت کار، بخوبی نشان 

داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده 

این جنبش از سرکوب مستقیم آن عاجز است. 

م تالش ناچار با بکار گرفتن روشهای غیرمستقی

کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن 

شود. همین اقدام زبونانه بخوبی واکنش 

حکومت را در پاسخگویی به معضل بیکاری 

 گسترده نشان میدهد.

بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد 

حمایت قرار بگیرد. همه )ان جی او( ها و 

 ٩٩فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با 

جامعه دارند ضرورتا باید این جنبش را درصد 

به هر شکل ممکن و از جمله مستقیما با پیوستن 

به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. 

سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن 

گامهای موثر بعدی همه در گرو بسط و 

گسترش آن است. درسهای این جنبش طی دو 

ه ماه گذشته بخوبی نشان میدهد که یک را

متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی 

جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا 

برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین 

جنبش های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن 

 است.

درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح 

باقی بماند نخواهد توانست ریشه های سیاسی 

را از بین ببرد. این جنبش برای آنکه در  بیکاری

درصدی های جامعه باقی  ٩٩عرصه سیاسی نماینده 

بماند باید بنیادهای ستمکشی و فرودست کردن 

 بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود. 

سرمایه دای در افغانستان نه نظام نرمال سرمایه داری 

مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و 

از و نشیب مبارزه طبقاتی در آنچنان شرایطی فر

است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن 

ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و تقویت مداوم 

جانوران اسالمی بخش جدایی ناپذیر و شرط 

پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده ای 

متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان 

 یست. ن

نه دولت وحدت ملی نه دولت سابق ـ کرزای ـ 

تاریخا قادر به انجام هیچ اصالحات ویژه ای نیستند. 

هیچکدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان 

دادن به مصایب اجتماعی گریبانگیر افغانستان از 

جمله بیکاری نیستند! فقط در تعرض اجتماعی و 

ات اجتماعی عقب نشاندن این حکومت ها اصالح

میسر خواهد شد. طبعا مبارزات مردم افغانستان به 

درجه ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان 

درجه حکومت را به عقب نشینی از موقعیت اش 

وادار خواهد کرد. از همین رو وجود و رشد 

جنبش های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری 

 بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت

 کنونی است.

خواستهای جنبش اعتراضی علیه بیکاری درعین 

حال باید سرراست تر سراغ بنیادهای بیکاری و 

دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با 

که اساسا عزم دولتی برای  "کند"فساد نه 

برانداختن فساد اداری عمال نمی تواند وجود 

داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از 

اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه  سیاست

داری برای خود حکومت در افغانستان است. از 

راس ارگ تا پایین ترین ارکان حکومتی جز با 

این روش قادر به ادامه حیات سیاسی خود 

نیستند. فساد امری صرفا اخالقی و یا نهایتا 

اقتصادی نیست. بخشی از ترکیب ارگانیک 

مین درجه از فساد حکومتی در افغانستان است. ه

در همه احزاب جهادی، در همه سطوح طالبان 

در همه قدرتهای محلی موج میزند. بنابر فساد 

حاکم، تاکید بر اصل شایسته ساالری و ایجاد 

تخصص نه تنها نمی تواند نقشی در ایجاد اشتغال 

بر حسب  "شایسته ساالری"ایفا کند که خود 

د وضعیت اجتماعی تعاریف متضاد هم خواه

داشت. شایسته ساالری نقطه مقابل باندبازی و به 

 اصطالح پارتی بازی و واسطه گری نیست. 

 ١3ادامه در صفحه                                           

 



  

       

این انتخاب فقط درجایی میسر است که 

درصدی های جامعه باشد. ٩٩حکومت نماینده 

درصد با رای ٩٩و این حکومت را خود این 

به قدرت رسانده باشند. بدون تردید واسطه خود 

گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در 

افغانستان ایفا می کند. اما کل این حکومت با 

همین سیستم و روش بقدرت رسیده است. آنان 

نه حاصل رای مردم اند و نه مردم را نمایندگی 

 می کنند. 

در حالیکه خطر از هم گسستن شیرازه جامعه از 

خواستهای اساسی  دیگر بیشتر است. هر وقت

قطعنامه با صراحت بیشتری باید نشان دهد که 

تامین اجتماعی و حقوقی جامعه بعنوان یک 

ضرورت عاجل و اضطراری باید توسط قدرت 

مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به 

اینکه اصالحات توسط حکومت وحدت ملی و 

کندی  یا شبیه آن امکان پذیر است. فقط سبب

حرکت و نهایتا بی خاصیت شدن آن دارد و از 

 دامنه اعتراضی آن می کاهد.

 قطعنامه جنبش علیه بیکاری

ما این را به درستی میدانیم که بیکاری یک 

پدیدۀ ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر 

جهان بوده که افغانستان را هم نمی شود از آن 

مستثنی کرد. اما این مرض مزمن و جانکاه در 

هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود 

فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت ها در زمینۀ 

صادی و مبارزۀ اشتغال زایی، وضعیت اقت

کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، بعنوان عرصۀ مهم 

و اساسی مبارزۀ طبقاتی، گراف باال یا پایین 

 بیکاری را در سطح جوامع نشان میدهد. 

اینجا در افغانستان با وجود سرازیر شدن 

های بین میلیاردها دالر کمک کشورها و سازمان

ی المللی، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیون

یافته است، تا حد که بیکاری به یک مصیبت 

غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده 

  .است

عبور آمار معتادین به مواد مخدر از مرز سه 

میلیون، فرار هر روزۀ جوانان اعم از دختر و پسر 

از کشور و در نهایت جان دادن شان در مرز 

های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه 

ای بدست آوردن یک زنده گی ایمن و بر

مصؤن، رو آوردن شهروندان به گروه های بنیاد 

گرا و جانی )طالبان و داعش(، فزونی هر روزۀ 

خشونت های خانواده گی، بلند رفتن آمار 

طالق، افزایش تنفروشی، خودکشی وغیره 

مصایب اجتماعی که زاییده ای اصلی فقر و 

معه را به یک در صد جا ٩٩بیکاری است؛ دقیقاً 

 بی افقی مطلق فرو برده است. 

که خود مسبب  "حکومت وحدت ملی"سران 

اصلی این وضعیت اند از کنار این همه فجایع 

اجتماعی تکان دهنده راحت و بی توجه می 

گذرند که این برای اکثریت شهروندان غیرقابل 

  .تحمل شده است

با صدای  "جنبش علیه بیکاری"بدین ملحوظ

میدارد تا تحقق مطالبات و خواستهای  رسا اعالم

برحق زیر از پا ننشسته، با اتحاد، مبارزه و جلب 

حمایت میلیونی مردم زحمتکش، اعتراض 

خویش نسبت به این وضعیت هولناک و بی 

توجهی دولت مردان بر قدرت لمیده را با به راه 

اندازی راهپیمایی های اعتراضی و تحصن ابراز 

  .می دارد

ل زایی از اولویتهای نخست دولت اول: اشتغا

است. دولت مسؤلیت دارد تا این وضع نابسامان 

را مدیریت نموده و زمینۀ اشتغال برای 

  .شهروندان را مساعد سازد

 )بازنشستگی( دوم: سوق دادن مامورین به تقاعد

که از لحاظ سنی و یا زمان خدمت به تقاعد 

  .رسیده اند

اشتغال برای سوم: فراهم ساختن زمینه کار و 

  .نسل جوان و دانش آموخته های کشور

چهارم: تأمین امنیت شغلی و لغو قراردادهای 

 .موقت

پنجم: رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در 

  .محیط کار

  ت.ششم: تأمین کار و معیش

هفتم: توقف اخراج و بیکار سازی بر اساس تعلق 

 .سیاسی، سمتی، نژادی، قومی و مذهبی

پرداخت بیمۀ بیکاری مناسب و کافی برای هشتم: 

  ر.یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کا

 .نهم: افزایش دستمزد و پرداخت فوری آن

 .دهم: ممنوعیت کار کودکان

یازدهم: پروسه کند و توام با فساد اصالحات 

 ،اداری و خدمات ملکی در استخدام کارمندان

شایسته دیگر پاسخ ده نیست. در این پروسه اصل 

ساالری، تخصصی سازی و دانش آموختگی، 

قربانی تجربه کاری میشود که به سادگی قابل 

  ت.جعل اس

دوازدهم: توجه به وضعیت نا بسامان مهاجرین 

کارگر در خارج از کشور. تا زمانیکه کمیسیون 

متشکل از نماینده های با صالحیّت ارگانهای 

، محلی، اصالحات اداری، کار و امور اجتماعی

نماینده ریس جمهور در امور اصالحات اداری و 

حکومت داری خوب و پارلمان به این خواستهای 

بر حق مردم پاسخ مثبت ندهند ما دست از اعتراض 

نه کشیده به تظاهرات و تحصن ادامه میدهیم. پیش 

 ! به سوی تحقق مطالبات بر حق و انسانی مان

 ١٣۹٤/ ١٦/٦جنبش علیه بیکاری 

 افغانستانکابل، 

 

 

 نه تاجیك، نه پشتون، نه

 ایم هزاره نه ازبیك،

بیکاریم! بلکه همه  



 

  

       

ا که آقای علی امیری تحت در این بخش آنچه ر

و زنده یاد قسیم اخگر ...« خواب خِرَد »عنوان 

ناسی جنبش روشنفکری آسیب ش»عنوان تحت 

نوشته اند، به گونه یی فشرده  «در افغانستان

 وگذرا مورد بررسی قرار میدهیم.

نام «  خِرَد: تآمالتی در باب زمان حالخوا ب »

کتابیست که پژوهشگر گرامی علی امیری در 

البه الی آن جنبشهای اندیشه یی و به ویژه 

روشنفکری و روشنفکران را درافغانستان به 

بررسی گرفته است. امیری در این کتاب که در 

حه بوده و برعالوۀ مقدمه و صف 3۶٠برگیرندۀ 

أمالت ، تتأمالت افغانی درآمد، حاوی سه دفتر:

، مقوله های دینی و تأمالت غربی میباشد

روشنفکری و روشنفکران را درقالب بیانات 

مطنطن فیلسوف مئابانه و از موضع ایدئولوژیک 

ی آمیخته با یاه و دینمدار با گرایش

های تباری و مذهبی مورد بررسی چشمداشت

قرار داده و درحالی که خود هنوز در خواب به 

میبرد و در جهان رؤیا هایش در حسرت باز سر 

ینی گذشته های فرهنگی وبدون شک آفر

با موالنا و ابوریحان بیرونی و  "دیداررؤیایی"

إبن سینا و فردوسی وغیره زار زار می گرید واز 

اینکه به کنه افکار ناب  صالح الدین سلجوقی و 

محمد اسماعیل مبلغ پی برده است به خود میبالد 

همقطاران و بغل دستان به خواب و به ریش 

رفتۀ خویش چون محمود طرزی و جمال الدین 

افغانی ودیگران قه قه می خندد و چپهای پوپو 

و ناسیونالیست  را که  لیست و بورژوازی تبار

و اپوزیسون آن  ) پرچم و خلق ( میان پوزیسون

 ( از دیدگاه مارکسیسم راستین و)شعلۀ جاوید

فع ومطالبات اساسی سوسیالیسم کارگری و منا

اندک تفاوتی نمیتوان دید، تقلیل طبقۀ کارگر

زده « سوسیالیست و کمونیست»گرایانه برچسپ 

وآنان را در پهلوی اسالمستها قرار میدهد و همه 

را یکسره خشن و جاهل به حساب می آورد. 

واین که خودش هنوز هم درهمان خواب گران 

ز واقف هزارو چهارصد ساله به سر می برد یا هنو

می خواهد آگاهانه خاک به اینکه  نیست ویا 

 چشم مخاطبین خویش بپاشد و توهم بیافریند. 

آقای امیری سنت را به گونه یی تعریف میکند 

با ماهیت و جوهر آن در تناقض است، او که 

مینامد و تأکید برآن دارد « ینظام آگاه»سنت را 

که این نظام آگاهی قرنهاست که از افغانستان 

رخت بر بسته است . و این که آن نظام آگاهی 

چه نظامی بوده است و حدود و ثغورش چه بوده 

است و چه دست آوردهایی داشته است که بتوان 

ازآن در زنده گی امروزین مردمان این سرزمین 

 بهره جست حرفی در میان نیست.

که به گمان غالب « روشنفکر پیرامونی» او از

ای پیرامونی باید منظورش روشنفکران کشوره

که  نسبت خود را با باشد مصرانه می خواهد 

می خواند روشن « عقالنیت مدرن»آنچه که او 

کند ، واما این مقوله را به گونه یی تعریف ناشده 

 و مبهم به جا گذاشته واز کنارش می گذرد.

آقای امیری به اینکه در جهان اسالم از تجدد 

ر مورد خبری نبوده است معترف است  مگر د

علل و انگیزه های آن که بنهفته در متن آموزه 

های کلیدی اسالم است سخنی به میان  نمی 

، زیرا همان گونه که در باال یاد آور شد یم آورد

ایشان خود به نحوی درسنگری از دین باوری 

 .وازهمین موضع بر دیگران می تازد قرار داشته

ت امیری نیز همانند دکتور اکرم عثمان وضعی

تعریف نموده و « برزخی»روشنفکری افغانستان را 

با این تعریف در حقیقت موقعیت خود و 

 همفکران خود را نمایش میدهد.

یکی دیگر از قلم به دستانی که پیرامون 

روشنفکران و روشنفکری قلم فرسایی نموده است 

زنده یاد قسیم اخگراست که میتوان او را در میان 

اسیونا ل لیبرال ستمگر نوازان روشنفکر و ن

واسالمگرای افغانستان که بیشترین شما رآنان به 

گونه یی نا آگاهانه وساده لوحانه و بدون دریافت 

کوچکترین پاداشی در خدمت نظام حاکم 

با  ،ه ترینوطبقات باالیی جامعه قرار دارند فرهیخت

راستگوترین و  ،آزاد اندیش ترین شهامت ترین،

 آورد.رادیکال ترین فرد به شمار 

مقاله یی تحت عنوان  2٠٠٧ر سال زنده یاد اخگر د

« ناسی جنبش روشنفکری در افغانستانآسیب ش»

نوشته است که اینک آنرا به گونه یی فشرده به 

 بررسی میگیریم.

استاد اخگر فقید در نخستین سطور مقالۀ خویش 

روند پی ریزی نظم نوین  پایان جنگ سرد آغاز

جهانی را به فال نیک گرفته و تأکید برآن داشته 

است که جامعۀ ما گویا به یمن این تحول در 

سرآغاز فصل تازه یی از تاریخ خویش قرار گرفته 

است، فصلی که به قول او نطفۀ تحوالت و دگر 

گونی های وسیع وعمیق و بی سابقه یی رادر بطن 

دامه با به کاربرد عبارت و در إخویش می پرورد. 

دولتهای اشغالگر »به جای « جامعۀ بین المللی»

به إجالس بن چشم امید «  سرمایه داری وناتو

دوخته آنرا ارمغان آور خاتمۀ جنگ و استقرار 

صلح وامنیت و دموکراسی و پلورالیزم وتأمین 

 آزادی می پندارد. 

در این رابطه باید با قاطعیت خاطر نشان ساخت 

ه فال نیک گرفتن پایان جنگ سرد و مدیون که ب

ونی و از آن جمله دانستن جوامع کشورهای پیرام

سطحی نگری و  "نظم نوین جهانی"افغانستان به 

دهندۀ عدم  نشان کوتاه بینی یی بیش نبوده و

شناخت ماهیت زشت و جنگ جویانۀ نظام سرمایه 

 ١٥ادامه در صفحه                             داری حاکم

 

 !"روشنفکر" نوازان وستمگر ستیز ستمگر روشنفکران

 

چهارم بخش      پیکارجو ر.  



 

 

  

       

برجهان وشیفته بودن و امید بستن به ظواهر امور 

وباور داشتن ساده لوحانه به ادعاهای تبلیغاتی 

سردمداران این نظام جنگ افروز و سود جو می 

باشد. چنانکه سیرتحوالت در چهارده سال اخیر 

و اوضاع ناهنجار وروبه وخامت کنونی در 

انستان میتواند منطقه و جهان و به خصوص در افغ

 بهترین شاهد برای این مدعا باشد.

زنده یاد اخگر درمقدمۀ مقالۀ خویش در مورد 

روشنفکران افغانستان به گونه یی عام وهمه پسند 

و نامشخص و بدون آنکه به تعلقات اجتماعی و 

ماید صحبت نموده طبقاتی آنان إشاره یی ن

...آنان در دروه های مختلف »است، وهمینکه  

د انواع شکنجه وزندان و تبعید و تحقیر قرار مور

گرفته اند و در پایان هر دوره یی از این تاریخ 

صد و چند ساله ، جزیأس و شکست وتجرید و 

عائدی نصیب  أحیاناً مالمت و سرشکسته گی

برای زنده یاد .« حال شان نگردیده است

اخگرکافی بوده است تا حضور آنان را در 

و اجتماعی چشم گیر عرصه های حیات سیاسی 

 و غیر قابل انکار بداند.

استاد اخگر روشنفکرمورد نظرش را با آوردن 

 مشخصه های سه گانۀ زیرین تعریف مینماید:  

 تعهد فکری واعتقادی. 

 تعهد اجتماعی.

آینده نگری، دروی از مسند قدرت و سنت 

 شکنی.

شخص که هیچ کدام آن و با این مشخصات نام

بودن « انع األغیارألجزاء و مجامع ا»از ویژه گی 

، جمع غفیری از همان برخوردار نیست

روشنفکرانی را که در صفحۀ قبلی حضورشان 

را به گونه یی ضمنی غیر قابل انکار پنداشته 

حوزۀ تعریف  ومورد ستایش قرار داده است ، از

، وبا الگو قرار دادن سید خویش به دور می ریزد

بوقلمون  شخصیت جمال الدین افغانی ، این

خوان بنیان گذار إ گونه و شارلتان و این 

هایی ، وشخصیت المسلمین ومبلغ اسالم سیاسی

، مشخصه های چون شریعتی و اقبال الهوری

متذکره راو اینکه منظورش از تعهد های 

إعتقادی و اجتماعی چه باید باشد !..  به گونه 

یی توضیح و در مورد مشخصۀ سومی، خود 

ناقض گویی نموده و خودش راآشکارا درگیر ت

را نیز از حوزۀ تعریفش به بیرون پرتاب کرده 

 است.

ایشان درپهلوی سائر استدالل ها و نتیجه گیری 

ا گرایانۀ خویش از کندی و ن ها ی آرمان

إبراز  "ملت"پیوسته گی پیشرفت پروسۀ تشکل 

یتی می کند و آرزومند رسیدن به نارضائ

 »...یسد : بوده و می نو "وحدت ملی راستین"

در واقع آن وحدت ملی میکانیکیی که 

امیرعبدالرحمان خان، با سر کوب بیرحمانۀ اقوام 

، پایه گذاری کرد، امکانات طوایف افغانستانو 

را برای یک قرن وحدت ملی راستین تحقق 

تمام به عقب انداخت و با اخالل در پروسۀ 

ملت، تجزیهء پنهانی را به -طبیعی تشکل دولت

آورد، که از میان برداشتن آن مشکل ارمغان 

ترین و فوری ترین وظیفۀ مردم ما را در آغاز 

قرن بیست و یکم تشکیل میدهد و در زمانی که 

سخن از جهانی شدن است و دیگران برای ورود 

گی میگیرند ما دست اندر کار  به آن آماده

اگر حمایت کاری که  -ایجاد دولت ملی هستیم

شت سر نداشته باشیم، وسیع جامعه جهانی را پ

امید به سر رسانیدن آن از جمله خیاالت محال 

)برجسته نگاری وتأکید روی  «به شمار می رود.

    واژه ها از ماست (

در  گفته پیداست که این موضع گیری اورانا

« ناسیونال لیبرال» زمرۀ ستمگر نوازان روشنفکر

که ویژه گی های آنان رادر ادامۀ این مقال 

شمرد قرار میدهد. و از آنجایی که  برخواهیم

اوسربه آستان آموزه های سید جمال الدین 

افغانی و شریعتی و اقبال الهوری  وامثالهم  نیز 

را نیز میتوان به او « اسالمست»می ساید  صفت 

 نسبت داد.

 

 
 

دینی؟!روشنفکر   
 قشر روشن در جهان پیدای نا پیدا بود

 روشنی فکروذهن ازمردم دانا بود

 با نگاه ژرف بنگر مردمی را بنگری

 بود نام روشنفکرو فکرش چون شب یلدا

 میزند دم از تجددلیک در پای بتی

 روزوشب مشغول إستغفارو واویالبود

 خویش مینهد دُم واژه های گونه گون با نام

 یک سروگردن زدیگرمردمان باال بود

 صدر مجلسها و پیشاپیش صفها جای او

 میبرد ظن کز همه گان بیشتر دانا بود

 ازهمه جالب تراست "روشنفکردینی"نامِ

 زانکه آن  مهد تناقض  فاقد معنا  بود

 نی فقط این نام جالب میرود زیرسؤال

 ایده ها وگفته هاشان بیخود و بیجا بود

 این گروه بی هنر با سفسطه های نوین

 در تقالی   نجات  دین  در دنیا   بود 

 پایۀ لرزان أدیان زین گروه شارلتان

بیشتر لرزان شود چون پایۀ بی پابود 

++++++ 

 ر.پیکارجو 

2٠١٠/٠3/١١  

2٠/١2/١388  

مسؤولیت مطالب درج شده در  

گان آنبر عهدۀ نویسندهنشریه   

اســـت. تنها مطالـب که به 

امضای سـوسـیالیسم کارگری 

منتشر میگردد مبیین نظریات 

 رسمی نشریه می باشد.



 

  

 2٥٠،  افغانستان   بر اساس آمار وزارت معارف

های دینی  مدرسه آموزش ١١٠٠هزار نفر در 

هزار تن از این افراد دختران ١٥بینند که  می

 ١3٠٠کند که  وزارت معارف تایید می هستند.

در افغانستان  ثبت نشدهرادیکال اسالمی مدرسه 

وجود دارند که به لحاظ مالی به صورت 

عالوه . مستقیم به حمایت دولتی وابسته نیستند

بر این یک نهاد اسالمی بنام جمعیت اصالح نیز 

صدها مدرسه دخترانه و پسرانه را در 

های کابل، هرات، ننگرهار و بلخ تاسیس  والیت

کرده که حدود چهار هزار تن در آنها درس 

 ند.خوان می

 رشد اسالمیسم در افغانستان

فغانستان کشوریکه در طی در ا رشد اسالمیسم

چند دهه به میدان کارزار اسالمیستها وبه 

همکاری و کمک کشور های غربی  جاییکه 

و اپوزیسیون هر دو مشروعیت از اسالم   دولت

از آنجاییکه  قانون حایز اهمیت میباشد. میگیرند

اسالمی و فرهنگ اسالمی یک  ،اساسی

فرهنگ مسلط در جامعه افغانستان است، با 

وجودیکه مال ها و رهبران دینی به صورت 

       

قانون را  جایولی  ندارندمستقیم در دولت سهم 

به وسیلۀ شریعت اشغال نموده و بر  افکار و زنده 

پس از اشغال  گی مردم سلطه و نظارت دارند .

شوروی سابق احزاب افغانستان توسط اتحاد 

اسالمی،مال ها و تمام شبکه های دینی با مخالفین 

دولت پیوست،جنگ دینی یا جهاد با کافران در 

 سر لوحۀ جنگ قرار گرفت.

با شکست و خروج نیرو های شوروی از 

افغانستان و ورود مجاهدین در کابل پراگند گی 

و جنگهای داخلی شدت گرفت فرماندهان 

مختلف شهر ها به  احزاب جهادی در نقاط

رقابت و خونریزی ها پرادختند،  در یک منطقه 

چندین حزب جهادی فرمان میراند و کشور در 

با قرار داشت  یک بحران سیاسی و اجتماعی

استفاده ازین وضعیت امریکا و متحدین اش  

 با شعار  زمینه نفوذ و به قدرت رسیدن طالبان را 

ن را نظم و ثبات  فراهم ساخت. جنبش طالبا

به   افرادی تشکیل داده بود  که در مدارس دینی

تحت سرپرستی  روزمره عادی دور از زنده گی

 بودند.  شدهمالهای تند رو شست و شوی مغزی 

این بدان معنی نیست که جنبش طالبان    

، خاص مذهبی را نمیندگی میکند ایدئولوژی

بنیادگرایی بلکه ایدئولوژی  طالبان کلیتی  از 

سنتهای قومی و قبیلوی و ناسیونالیسم ، اسالمی

 بوده و است.  منطقوی

مدارس مذهبی ایکه طالبان دران تعلیم دینی 

میدید  مورد حمایت دولت پاکستان بود و در 

تقسیم بین المللی کار در جهاد افغانستان، 

حمایت مالی مدارس مذهبی به کشورهای 

ثروتمند عرب حوزه خلیج فارس و در رأس آنها 

عربستان سعودی و امارات متحده عرب واگذار 

حمایت تسلیحاتی را آمریکا و انگلیس  شد .

برعهده گرفتند و پاکستان هماهنگ کننده 

درست در  کمکها به جهاد در نظر گرفته شد.

همین زمان بود که مکتب دیوبندی با مکتب 

نا گفته  )نیوفوندامینتالیزیم(.سلفی پیوند میخورد

آی. »دستگاه امنیتی پاکستان   نباید گذاشت که  

آموزش نظامی  طالبان را به عهده « اس. آی

 داشت.

ی امروز در افغانستان و مدارس دین

 عواقب آن
قبل ازینکه به چگونگی مدارس دینی در 

یا  پردازم مایلم در مورد بنیادگراییافغانستان ب

 فوندامینتالیزیم روشنی بیندازم.

بنیادگرایی » چیست؟( )فوندامنتالیسم بنیادگرایی

به معنای شالوده، « فوندامنتوم»ترجمه واژه التینی 

پایه و اساس است، که معادل این واژه در زبان 

است، که به معنای بازگشت به « االصولیه»عربی 

مذهبی بنیادگرایی   اصول و مبانی به کار میرود.

به معنای سرسختی در مذهب و جهان بینی یی 

است که هدف آن عقب گرایی در تفکر و 

 ١٧ادامه در صفحه                    اندیشه بر بنیاد 

 

 ترویج دهندۀ افکار سیاه و پوشش سیاه ،مدارس مذهبی

 

 

 زرقا فروغ



                                  دین و ایدئولوژی است. ریشه های اولیه  

همانطوریکه در باال تذکر داده شد. طالب و 

 دیدگاهی حزبی شاگردان مدارس دینی  با

)اسالمیستی( و بازگشت به اصل اسالم آن طور 

که آنها برداشت دارند، در اولویت آموزش شان 

تدوین و برنامه ریزی  درسی مدارس   قرار دارد.

در عربستان سعودی و پاکستان و ایران  صورت 

این مدارس در افغانستان  ترویج وفعالیت میگیرد.

 سبب تشدید بنیادگرایی گردیده است .

اعم از فته نباید گذاشت که مدارس دینی )گنا

شاخه های مختلف د ینی اسالمی، مثل اسالم  

شیعی که از طرف دولت ایران با همکاری 

عالمان دینی شیعه مذهب در افغانستان بنا و 

ف توسعه داده میشود، سلفی )وهابیت( که از طر

دولت عربستان سعودی بنا و توسعه داده میشود 

بست ومدارس  دیوبندی از طرف دولت پاکستان 

 (و توسعه داده میشود و...

اشرف "مدرسه از جمله این مدارس یکی هم 

در والیت قندوز است که چهارسال  "المدارس

پیش بنا شده و در حال حاضر شش هزار دختر 

مدرسه اشرف در آن درس میخوانند . شاگردان 

المدارس دختران سیاه پوش ایزوله شده از 

جامعه،  متعصب پرخاشگر و در پی تحقق اصل 

 که به تکفیریان مشهور اند.اسالم در جامعه است.

این دانش آموزان دینی با دیدگاه حزبی 

اسالمیستی از منتقدین بشدت سر سخت حضور 

زنان در جامعه هستند، با تمام انواع آزادی چه 

فردی و چه اجتماعی در تزاد اند. به عبارت 

به معروف و نهی از دیگر عسکران منضبط امر 

 منکر میباشند.

با مدارس  مربیان نیمه باسواد و استفاده جوی این 

بنیادگرایی و خشونت  گرفتن سهمیه های بزرگ،

را به راحتی در بین خانه های مردم منتقل نموده 

این   تکفیریو با تدریس جهاد و دادن افکار

کودکان و نوجوانان را آماده انتحار و کشتار 

       

آموزش  آموزه جمعی میکنند.این کودکان با  

های  دینی یک خیال کاذب از زندگی پس از 

شادی و تراوت  فتن به بهشت، نه تنهامرگ و ر

کودکانه را فراموش کردند تا حتی شرایط 

زیست مسالمت آمیز  نیز از آنان ربوده شده ،  و 

این اطفال با شخصیت غیر سالم و از خود بیگانه 

زندان افکار محدود و بسته  در یک فضای بسته و

زیر فشار های عصبی قرار داشته و همیشه   دینی

ض با جهان بیرون و آزاد بوده در یک تناق

درنتیجه این اطفال ازنظر روانی غیر نورمال   که

ساالنه  و مریض عقده ای و إفسرده  بار می آیند.

به  ازین مدارس طالب علوم دینیهزاران نفر از 

 د.نصورت هدفمند  رهسپار پاکستان می شو

عربستان سعودی به توافقنامه ایجاد مرکز اسالمی 

خطر جدیدیست  نیز عبداهلل در کابل،نام ملک 

مدرسه خاتم النبین ، جامعه و مردم افغانستان برای

که توسط  شیخ آصف قندهاری تاسیس شده 

مصروف آموزه های مکتب شیعی،  و مدرسه 

ۀ توسط عبدالرب سیاف یکی دیگر از  الدعو

عربستان سعودی اعمار رهبران جهادی به کمک 

 گردیده است.

گسترش فوندامنتالیزم  راه حل از پخش و

 مذهبی

از آنجاییکه اسالمیسم و بنیادگرایی  محصول 

تحوالت مادی و معنوی جوامع بحران زدۀ 

اسالمی در زمان کنونی است و گرایشات آن  با 

شیوۀ تولید حاکم و نیاز سرمایۀ داری جهانی 

 سازگار است.

لذا بر روشنفکران و مبارزان است تا  مبارزه با  

ا  و جریانات را  از مبارزه با مناسبات این  رژیم ه

د و از آنجاییکه به تولید سرمایه داری جدا نسازن

دین  به ایدئوژی حاکم این نظام  صورت آگاهانه

در این مناطق تبدیل شده لذا مبارزه ایدئولوژیک  

موازی با مبارزه سیاسی و اقتصادی از اهمیت 

 خوردار است .برخاصی 

و روشنگرانه، انسان مبارزه و کاری آگاهانه 

استثمار شده را در مبارزه علیه فرهنگ و 

ایدئولوژی حاکم متشکل ساخته و  به ایجاد یک  

میانجامد،همان طوریکه مربیان  یفرهنگ انقالب

اجیر شده به یاری رهبران خود فروخته شان با 

تخدیر افکار جوانان و افراد ناآگاه درین مدارس 

 در آنها ر اندیشی رامیپردازند و زمینه رشد و دیگ

مهار میکنند لذا بر روشنفکران است تا با 

روشنگری و مبارزات شان این انسان ها را از 

موقعیت فرو دست، بی عدالتیهای موجود و 

مهمتر از همه چگونه گی مقابله به آن و تغییر 

 وضعیت موجود آگاه سازند. 

از مسلط بودن  از آنجاییکه نیوفاندمنتالیستها

موازی با و  میبرندنی در منطقه  بهره فرهنگ دی

ابزارهای دیگر از جمله قهر و تصویب قوانین به 

د به پیش میبرند و نفع سلطۀ فکری و فرهنگی خو

، از پیدایش و رشد فرهنگ دیگر بدین ترتیب

اندیشی و انقالبی جلوگیری مینمایند لذا 

سوسیالیست ها در مبارزه با نظام سرمایه داری 

 و اسالمیسم با  رویارویی  مبارزهو ناگذیر از نقد

 است. دینی باورهای

 

 

 



 

  

       

 ١٩ادامه صفحه 

و مجلس به محل تجمعات اعتراضی علیه 

بیکاری، اعتراضات گسترده و سراسری علیه 

ها و تجمع همزمان در شهرهای  بیکارسازی

مختلف با خواست بازگشت به کار همه 

متوقف شدن فوری  کارگران اخراجی و

ها، استفاده از مدیا و رسانه های  بیکارسازی

های اعتراضی علیه  اجتماعی و ایجاد گروه

بیکاری برای جلو بردن چنین اعتراضاتی همه و 

همه اشکال مختلفی از سازمانیابی مبارزات 

هاست.  سراسری علیه بیکاری و بیکارسازی

اعتراضاتی که قدرتش در ابراز وجود اجتماعی 

آن و جلب حمایت وسیع مردم است. اعتراضاتی 

که یک نقطه قوت مهمش در پیوستن خانواده 

     زنان بیکار است.  ها و

  خصوصا آنجا که اعتراض علیه بیکار سازی 

هاست، اتحاد کارگر شاغل و بیکار و مراکز 

کارگری در گسترش آن نقش کلیدی 

شود علیه بیکاری اشکالی از  دارند.همچنین می

مبارزه را، همچون تحصن در اماکن عمومی و 

شود با اعالم  دولتی را سازمان داد. می

هایی روشن و انتشارش در سطح رسانه  خواست

آن گرد  های اجتماعی نیروی وسیعی را حول

آورد و به اتکای آن به پای تجمعات و 

اعتراضات گسترده رفت. در بکارگیری هریک 

مست بیکاران با از شیوه های اعتراضات، الز

تصویر روشنی از بیمه  ،کمک کارگران شاغل

بیکاری و تامین کارگران و نیروی آماده بکار به 

جامعه ارائه دهند. جوانان بیکار بهر درجه و 

باشند در ارائه وضعیت واقعی خود  میزان قادر

هایی چون حق کار برای همه و  بر خواست

اینکه دولت موظف است برای همه کسانی که 

آماده به کار هستند کار مناسب تامین کند و نیز 

الزم برای  تخصص های  بر شرایط کسب

های مردم را اشتغال خود تاکید کنند و نظر توده 

، بهمان درجه و میزان به این واقعیت ها جلب نمایند 

قادر خواهند شد دولت سرمایه را به عقب نشینی 

وادارند. جنبش علیه بیکاری چنانچه بتواند، بر 

خواست بیمه بیکاری و مکفی بودن آن به اندازه 

آماده  تامین یک زندگی انسانی و اینکه همه افراد

بکار اعم از زن و مرد را در بر بگیرد، تاکید کند و 

این خواست را به یکی از مطالبات اساسی خود 

تبدیل کند ، به سهولت قادر خواهد شد پشتیبانی 

خانگی مشغولند را که بطور  میلیونها زن که به کار

، بخشی از ارتش بیکاران هستند بخود جلب واقعی

را به آسانی میتوانند به  نماید. و جنبش علیه بیکاری

درک عمومی مردم تبدیل کند و برآن تاکید نموده 

و توجه کل جامعه را به آن جلب نمایند. سازماندهی 

بموقع جنبش علیه بیکاری در افغانستان نه تنها تغییر و 

تحول اجتماعی و سیاسی را در جامعه افغانستان 

تضمین خواهد نمود، بلکه این حرکت مهم در 

ی همجوار همچون ایران، پاکستان و کشورها

....که بیکاری یکی از معضالت اساسی این   ترکیه.

کشورها هم می باشد بازتاب خواهد یافت. در واقع 

سازمان دادن و هشیار بودن از به انحراف کشاندن 

این حرکت عظیم طبقاتی نه تنها حکومت افغانستان 

را به تسلیم وادار خواهد نمود بلکه یک حرکت 

 نمود. سیع را هم در منطقه ایجاد خواهدو

 

 20١5اکتبر 
 

 کانون سوسیالیستهای کارگری
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کنند،  حبت میاز آمار بیکاران ص حکومت 

مطلقا این آمار شامل میلیون ها زن بیکار، زنانی 

که مشغول کار خانگی هستند و از هر حق و 

نیست. درصد باالیی از زنان  حقوقی محرومند،

مذهبی، مرد -افغانستان به علت فرهنگ ارتجاعی

ساالری و سنتهای عقب مانده ومادونی از طرف 

ه نمیشود. مردان خانواده به آنها اجازه کار داد

در حالیکه بخش وسیعی از این صف بیکاران را 

تشکیل می دهند اما هیچوقت جزء آمار دولتی 

 .                  بحساب نمی آیند.

اگرچه بیکاری، بخشی از ذات و ساختار 

مناسبات تولید سرمایه داری است و بیکاران 

تاریخا، از پیدایش نظام بورژوایی، همواره 

داران به حساب  ذخیره سرمایهبعنوان ارتش 

آمده اند، اما امروزه می بینیم، یک معضل مزمن 

به حساب آمده و خصوصا در جامعه بشدت 

بحران زده افغانستان به یک فاجعه بزرگ تبدیل 

های  شده است. فاجعه ای که حتی، راه حل

معمول قادر نیست آن را تخفیف دهد. عامل 

نفس وجود  اصلی ابعاد تکان دهنده این بحران،

بحران  خود حاکمیتی است که، تارو پودش را

های شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

فراگرفته است. حاکمیتی که با اجرای طرح های 

ریاضت کشی، و بیکارسازی های وسیع 

کارگران و قراردادهای موقت، به بیکاری ها 

ابعاد هولناک تری داده است. در افغانستان، 

مع پیشرفته سرمایه داری، برعکس نرم رایج جوا

که تامین حداقل معاش ارتش بیکاران بعنوان 

های بورژوایی به رسمیت  بخشی از وظیفه دولت

شناخته شده است نه تنها از بیمه بیکاری سازمان 

یافته برای تامین معاش کارگران بیکارخبری 

نیست، بلکه تالش برای افزایش اردوی بیکاران، 

رکن اصلی و دائمی بخشی از سیاستی بوده که 

های ریاضت اقتصادی و  پیاده کردن طرح

تحمیل شرایط برده وار کار به کارگران و توده 

های زحمتکش را تحمیل کرده و آن را همچون 

نیروی فشاری برای پایین نگه داشتن دستمزد 

کارگران بکار گرفته اند. در طول این سالها 

بار رژیمهای حاکم بر افغانستان اگر چه همواره، 

بحران را بر دوش توده های مردم انداخته اند، با 

وجود این، بحران اقتصادی هر روز عمیق تر 

شده و شدت بیشتری یافته است و کارگران و 

زحمتکشان بیشتری به صف میلیونی بیکاران 

اضافه شده اند. بطور واقعی امروز ما شاهد 

اقتصاد در هم ریخته در افغانستان هستیم که 

مادی این جنبش اجتماعی را ایجاد  زمینه های

از به میدان آمدن   نموده است. دولت حاکم

صف میلیونی جوانان بیکاری که فارغ التحصیل 

     شده و بدنبال اشتغال هستند وحشت دارد.

خصوصا اینکه این ابعاد از بیکاری در میان  

جوانان تبعات اجتماعی دیگری نیز با خود همراه 

های  ه بیکاری خانوادهآورده است. در نتیج

بسیاری از هم پاشیده و می پاشند. کودکان 

بسیاری از تحصیل باز می مانند و بیکاری با خود 

مصائبی چون اعتیاد، خشونت، تن فروشی، زن 

ستیزی و مهاجرت را بهمراه داشته است. بدین 

ترتیب است که ابعاد اجتماعی بیکاری و بویژه 

ای  اضی گستردهبیکاری جوانان، زمینه های اعتر

در کل جامعه پیدا کرده است و دست اندر 

کاران دولتی هم از آن تحت عنوان یک معضل 

کشور نام می برند. چگونه می توان در   مهم

ها ایستاد؟! اولین  برابر موج بیکاری و بیکارسازی

پاسخ اینست که جوانان و کارگران بیکار و در 

مجموع توده های مردم، داشتن یک زندگی 

ها و  نسانی را حق مسلم خود بدانند و با خواستا

مطالبات روشنی برای حق و حقوق خود به میدان 

های مطالباتی راه بیندازند. پاسخ به  بیایند وجنبش

معضل بیکاری، یک جنبش قدرتمند و سراسری 

طبعا امروز در افغانستان ستون  علیه بیکاری است. 

اقشار و و پایه اصلی جنبش علیه بیکاری جوانان

                         هستند.فرودست

بخش وسیعی از این جمعیت عظیم بیکاران، 

جوانان معترضی هستند که همین امروز می توانند 

در راس بسیاری از اعتراضات اجتماعی قرار 

بگیرند. وحشت از به میدان آمدن این نیرو است 

که حکومت افغانستان را در مقابل عمل انجام شده 

ایی قرار داده است. این نیرو زمانی می تواند 

ات و خواسته های خود را به کرسی بنشاند مطالب

که سازمان داده شود. این نیرو باید با خواست های 

روشنی به جلو بیاید جنبش علیه بیکاری، از این 

پتانسیل برخوردار است که به تجمعات اعتراضی با 

شعار های مطالباتی مشخص بیمه بیکاری و تامین 

معیشت، متشکل شدن حول این خواسته ها و 

پائی کانون ها و نهادهای مستقل علیه بیکاری در بر

هر شهر و تبدیل مکان هایی چون وزارت کار، 

 ١8 ادامه در صفحه                  ادارات کار 
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!جنبش علیه بیکاری در افغانستان، همصدایی گرسنگان علیه استثمارگران  

 

Workers of the world unite! 

جنبش وسیعی که علیه بیکاری در افغانستان براه 

افتاده است یک جنبش اجتماعی و خود جوش 

بر مبنای زمینه های عینی جامعه   است که

افغانستان شکل گرفته است. این جنبش طیف 

ختلف جامعه را در بر میگیرد که وسیعی از اقشار م

درصد باالیی از جوانان تحصیلکرده ایی را شامل 

میشود که بعد از اتمام تحصیالت خود موفق به 

پیدا کردن کار نشده اند. نرخ بیکاری در این 

میباشد. بنا بر آمار موجود هر   %٥2کشور حدود 

نفر به قصد سفر به کشورهای  ١٠٠٠تا  ٥٠٠روز 

ایران، ترکیه و یا کشورهای  همجوار مانند

اروپایی از افغانستان خارج میشوند، دراین رابطه با 

مخاطرات جدی روبرو شده تا جائیکه تعدادی هم 

روزانه جان خود را از دست می دهند. این رقم در 

نفر را رقم میزند. دولت حاکم  2٥٠٠٠ماه حدود 

بر افغانستان نه تنها راه حلی برای حل این معضل 

بر طبق آمارهای   اجتماعی ندارد بلکهجدی 

موجود روزانه موج بیکاریها رو به افزایش است. 

دولت جلو صدور پاسپورت را هم گرفته و 

تعدادی با متقبل شدن هزینه بیشتری از طریق 

باندهای سیاه که ساخته دولت افغانستان است، 

اقدام به گرفتن پاسپورت می نمایند که از کشور 

  خارج شوند.

یده بیکاری یک پدیده جدید و مختص به پد

افغانستان نیست، بلکه علت اصلی بیکاری ناشی از 

بحرانهای سرمایه داری است که همیشه هزینه آن 

را طبقه کارگر و فرودستان جامعه باید 

 2٠٠8همانطوریکه شاهد هستیم از سال  بپردازند.

و  بیسابقه  سیستم سرمایه داری جهانی را بحران 

گسترش اقتصادی، فراگرفته است. با در حال 

گذشت زمان، نه تنها ازابعاد گسترده این بحران 

منه آن بدون وقفه افزوده کاسته نمیشود، بلکه بر دا

بحران سرمایه داری که مدتهاست دامن  میگردد. 

اقتصادی پیشرفته را گرفته،  کشورهای از لحاظ 

درکشور های در حال توسعه، هم به پدیده ایی 

آمیز تبدیل شده است. افغانستان از جمله  فاجعه

کشورهایی است که به علت جنگها، تجاوزات 

نظامی و میدان رقابتهای امپریالیستی، بیکاری، 

و حضور نیروهای ارتجاعی و   فقر، بی خانمانی

مذهبی در طی دو دهه گذشته و حاکمیت 

دولتهای دست نشانده و فاسد از نظر اقتصادی 

ست. به علت عدم ثبات رشد معکوسی داشته ا

امکان رشد مراکز صنعتی و تولیدی  -سیاسی

بر پایه  بسیار ضعیف بوده، و اقتصاد افغانستان

تجارت کاذب و رانت خواری و داللی استوار می 

سیاسی موجود که -باشد. بحرانهای اقتصادی

سالها است شروع شده با موجی عظیمی از نیروی 

شده  جوان بیکار مواجه شده است، که سبب

لشکری از بیکاران و گرسنگان به شکل یک 

جنبش اجتماعی در اعتراض به وضعیت 

  د.موجودشان به صحنه بیاین

سرمایه داران ودولتهایشان، بیکاری را تابعی از  

رشد جمعیت، پایین آمدن رشد اقتصادی، پائین 

آمدن قدرت خرید و کم شدن تقاضا برای کاال 

بعضا علل دیگری گذشته از این علل،  می دانند و

را از قبیل عدم ظرفیت دستگاه های دولت برای 

اشتغال، وجود مدیریت ناالیق، تصویب قوانین 

نامناسب، ناهماهنگی مقامات دولتی و وجود 

بوروکراسی را نیز از دالئل بیکاری می نمایند. اما 

جنبش علیه بیکاری افغانستان نشان داد که توده 

رسیده این گونه های زحمتکش که جانشان به لب 

مایه را برای توضیح پدیده  های بی استدالل

پذیرند. و آنها خواست بیمه بیکاری تا  بیکاری نمی

اشتغال به کار را مطرح نموده و در پی تحمیل 

نمودن آن به دولت سرمایه هستند. در جامعه مبتنی 

برمناسبات سرمایه داری افغانستان، توده های مردم 

دست نشانده، به میزان بسیار در سایه حکومتهای 

جدی تری با این مصیبت بزرگ اجتماعی 

هستند. البته نباید فراموش کرد که آمار   روبرو

بیکاران، کهاز طرف حکومت در افغانستان، اعالم 

وقتی میشود، واقعی نیست. بعنوان مثال، 

 ١٩ادامه در صفحه                   کارگزاران 

 


