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در این شماره:
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تغییر استراتیژی در قبال اسالم

هیأت رهبری طالبان در حملۀ هوا پیما های بدون
سر نشین آمریکا در روز شنبه  ٢١ماه می ،ظاهراً

سیاسی!؟

در حین برگشت از ایران و در منطقۀ دالبندین واقع

در تحولی تازه در راستای سیاستی که زنده

درقلمرو پاکستان کشته شد .کشته شدن مال

گی انسانها بدون هیچ تأملی فدای منافع نظام

منصور که مانند بسیاری از رهبران طالبان در

سرمایه داری میگردد ،فیگور دیگری در

مدرسۀ حقانیه در پاکستان آموزش دیده بود،
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آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

نمی تواند در شرایط عینی زنده گی مردم در

وابسته به نظام ،در زیر فشار افکار مردم کشتار و

دلیل این امر نیز بسیار روشن است .بنابر ماهیت

جغرافیای افغانستان ،فرا تر از چاشنی یی برای

حملۀ انتحاری را جنایت نامیده اند و لی از جانی

نظام طبقاتی که ناسیونالیسم و تبارگرایی رکنی از

تبلیغات ،ارزش دیگری داشته باشد .در سطح

خواندن طالبان ابا ورزیده اند .مهره هایی چون

آن است و به دلیل تقابل منافع متضاد طبقات

بین المللی از تغییر استراتیژی دولت آمریکا و

گیالنی مستقیماً جنگ با طالبان را نادرست

مختلف مربوط به یک ملیت ،تبارگرایان منصوب

شخص اوباما در قبال طالبان و دولت پاکستان

خوانده و همزمان با آنکه به نمایندهگی از دولت

به یک ملیت منافع فردی شانرا به عنوان منافع

صحبت میگردد .گر چه نمیتوان نقش افراد را

وحدت ملی صحبت میکند ،بدون هراس از

ملیتی که خود را رهبر آن تراشیده اند ،جا زده و

حتی در تشکیالتی چون تشکیالت طالبان که

آشنایی و روابط نزدیکش با رهبری طالبان سخن

آن ملیت را به دفاع از آن ملزم میدانند .آنزمان

عمدتاً یک پروژه استخباراتی دولت پاکستان به

می گوید.

که تفاوت سهمگین سهم استفاده از ثروت خلق

کمک سرمایه داری غرب و عربستان سعودی
است ،نادیده گرفت ،ولی با در نظر داشت
گزینۀ استفاده از دین و اسالم سیاسی توسط
کاپیتالیست های غربی و آمریکا ،تغییر
استراتیژی دولت آمریکا مردود است و کشتن
مال منصور نمی تواند چیزی فراتر از یک

پذیرش حاکمیت افکار طالبانی برای دولت غنی
و عبداهلل هم معضله یی نیست .چون منطق و
حربۀ دین رکن اصلی موجودیت هر دوجناح را
تشکیل میدهد ،و تفاوت شان تنها در شیوۀ
استفاده از این حربۀ در تأمین منافع سیاسی و

شده به دست مردم؛ آشکار گردیده و مردم عمالً
میزان فقر و سیه روزی شانرا در تناسب معکوس
با انباشت ثروت به دست ''رهبران'' قومی شان می
بینند ،تیغ تبارگرایی از بُرِش باز مانده و مجدداً
اسالم محوری جاگزین آن میگردد.

اقتصادی هریک نهفته است  .نه تنها طالبان که

تاریخ آگنده از جنایت و وحشت چند دهۀ اخیر

قاتلین و مهره های جنایتکار و به شدت عقبگرای

احزاب جنایتکار اسالمی پر ازین پیوند ها و

دیگر مانند گلبدین حکمتیار سر دستۀ حزب

گسست هاست .پیوند ها و گسست هایی که بر

در دولت وحدت ملی و دولت سلف شان به

اسالمی که مانند مال عمر ،مال منصور و اکثر

اساس منافع فردی سردمداران باند های اسالمی و

ریاست حامد کرزی ،هم طالبان همواره به

رهبران گله های مجاهد ،در آخور دستگاه

نیاز های آفریننده گان و تمویل کننده گان بیرون

عنوان ناراضیان سیاسی تعریف شده و هیچگاه

استخباراتی نظامیان پاکستان پرورش یافته اند ،در

مرزی آنها شکل می گیرد .دولت وحدت ملی،

اراده یی وجود نداشته است که حتی بدترین

راستای وعدۀ اشرف غنی در از میان بردن فاصله

طالبان ،حزب اسالمی و دیگر مهره های کوچک

مورد جنایات طالبان در رابطه با ماهیت این

میان ارگ و مسجد ،بدون توجه به هزاران قربانی

و بزرگ گروه های اسالمی ،همه سر و ته یک

گروه متحجر در راستای خفه کردن آزادی ،

جنگهای کابل ،عالوه بر آنکه از محاکمه شدن

نظام اند ،منافع نظام در کل و مؤثریت استفاده از

مشروعیت دادن به زن ستیزی با توسل به

برائت حاصل مینماید ،گستاخانه با مصونیت تمام

بخش معینی از گروه های اسالمی در مقطع

شریعت محمد ،نفرت پراگنی بر مبنای تبار

وگرفتن امتیازات مادی و کسب مجدد قدرت به

معیینی از زمان ،جایگاه نیرو های مربوط به نظام

گرایی ،در حد لفظ تقبیح و افشا گردد.

کابل راه می یابد .احزاب جنایت پیشه یی چون

را در عرصۀ قدرت تعیین میکند.

سردمداران نظام حاکم همواره تالش ورزیده

جمیعت اسالمی که رهبرش وزیر خارجۀ دولت

تکنوکرات های تبارگرایی چون غنی ،منفعت

اند همۀ تقصیرات از اصل تشکیالت طالبان و

وحدت ملی است ،و اتحاد اسالمی که در جنگ

استفاده از نیروی تخریبی دین را نه فقط در

افق دید آنها که جنایات شان را با آن توجیه

با حزب اسالمی گلبدین کابل را در تابستان سال

حذف فزیکی افراد ،بلکه در تخدیر اذهان آحاد

میکنند ،حذف شده و به افرادی از آنها تقلیل

 ١٩٩٥به جهمنی برای باشنده گان آن تبدیل

جامعه ،ایجاد وحشت و عدم مصونیت و به حاشیه

داده شود .در موارد متعدد ،با آنکه طالبان

کرده بودند ،بالدرنگ با اسالم محوری بنای

مسؤولیت جنایتی را پذیرفته اند ،دولت و مدیای

اتحاد جدیدی را با حزب گلبدین میگذارند.

حرکت تاکتیکی در گزینش مهره های مفید
تری در راستای تأمین منافع شان باشد.

ادامه در صفحه 3

کشیدن مبارزۀ طبقاتی و فراهم نمودن زمینۀ

العملی از جانب آمریکا و ناتو ،آنچه را که باید

تداوم حاکمیت سرمایه را به خوبی متوجه شده

انجام میدادند ،انجام دادند .تغییر استراتیژی در برابر

اند .دست اندرکاران دولت وحدت ملی با

طالبان و پاکستان نمی تواند همراه با سکوت در

کنترول بر بعد اقتصادی جامعه ،داده های فکری

پروسۀ بعدی جنایت طالبان همراه باشد .حد اقل

در جامعه را نیز مدیریت میکنند .اعتراضات

معیار تغییر استراتیژی  ،همانا بستن مدارس طالبان

خشمگینانه و به جای مردم را در موارد مختلف

و مراکز سر بازگیری آنها در پاکستان می باشد .و

از جمله اعتراض به زجر کشی فرخنده ،اعتراض

اگر پاکستان از در مخالفت با آن پیش بیاید،

به قتل شکیال و سنگسار رخشانه را توانسته اند

تحمیل تحریم اقتصادی بر پاکستان گزینۀ دیگری

بابرکناری چندتن ازمسؤولین نیروی های امنیتی

می تواند باشد.

خفه کنند .گویا با تغییر مهره هایی ماهیت سیستم
حاکم تغییر خواهد کرد.

اعالم سرتاج عزیز مبنی بر عدم کنترول پاکستان بر

ســازمان سوسیـالیستهای
کـارگــری برای آزادی،
بـرابـری و سـوسیـالیسم

طالبان ،بیشتر این باور را تقویه میکند که مرگ

مـبارزه می کند ،بـرای تقویت

حذف فزیکی مال منصور را نیز می خواهند

منصور دست پاکستان را با توجیه عدم کنترول بر

چنین جلوه دهند که ،گویا این مال منصور بوده

طالبان در جنایات بیشتر در افغانستان باز بگذارد،

صف آزادی خواهی و بـرابـری

است که ادارۀ جنایتکاران طالب را در دست

بدون اینکه ناگزیر از پاسخگویی در برابر افکار

د اشته و با نبود او ،ماهیت طالبان تغییر کرده و از

عامه باشد.

وحشت و جنایتکاری آنها کاسته خواهد شد.

تغییر سیاست آمریکا در برابر طالبان حتی اگر

همزمان حذف فزیکی یکی از مهره های طالبان

واقعییت هم باشد ،نمی تواند تغییری در جهت

را چرخشی در استراتیژی آمریکا در برابر

بهبود زنده گی مردم عادی و کارگران را در

پاکستان و طالبان وانمود میکنند .ناتو و آمریکا از

افغانستان به ارمغان بیاورد .برای تغییر بایست نظام

قبل از مخفیگاه های امن طالبان در پاکستان آگاه

موجود و ستون هایی که نظام را بر آنها استوار

بوده اند .آنها میدانند تغییر رهبری در طالبان

کرده اند واژگون گردد .این امر بدون دخالت

افغانستان بازدید نموده و آنها

صرفاً یک آرایش شکلی توسط آی .اس .آی

طبقۀ کارگر که با اسلحۀ نبرد طبقاتی مسلح بوده و

را به رفقـا و دوستان تان

بوده و در ماهیت این گروه تغییری ایجاد نمی

در حزب خودش متشکل شده باشد ممکن نیست.

کند .آنها از تجمع  ١٨نفر از شورای رهبری
طالبان به اضافۀ یکی از خونخوار ترین معاونین
آن منصور ،سراج الدین حقانی و فرماندهان
محلی آنها که در جلسه یی در شهر کویته
پاکستان برای گزینش جانشین مال منصور گرد
آمده بودند ،نمی توانستند مطلع نباشند .شورای
رهبری طالبان در این جلسه بدون هیچ عکس

طـلبی و برای تحقق آرمان
سوسیالیسم به آن بپیونـدیـد!
از ســایت های سـازمان
ســوسـیالیستهای کارگری

معرفی نمائید!
www.workersocialist.org
https://www.facebook.co
m/workersocialism
www.asrejadid.org

فهیم آزاد
در این نبشته تالش میکنم تحلیل هرچند کوتاه

اهداف و مطالبات شان را چگونه و به توان چه

جریانهایی که هر کدام بسته به مکان و

از جنبش های اعتراضی سال پار و آنچه که به

نیروهایی در جامعه و به چه روش و ابزاری متحقق

خواستگاه های اجتماعی -طبقاتی شان به نوعی

"جنبش روشنایی" معروف گشته است و

سازند؟ آیا این جنبش ها و حرکتهای اعتراضی

منافع خودشان را دنبال مینمایند و از آنچه که

حرکتهای اعتراضی دیگر مردم علیه جنایات

کیفیتاً از زمینه و توان پیش برد چنین امری

در جامعه میگذرد ناراض و مخالف حاکمیت

و توحش اسالم سیاسی چه در هیأت طالبان و

برخوردار بودند یا خیر؟ در این بحث مشخصاً سه

کنونی و نسبت به سیاست های آن معترض اند.

داعش و چه در شکل و شمایل سکان داران

حرکت اعتراضی مورد نظر اند .اعتراض عمومی و

نخستین گروه که در برگیرندۀ بخش وسیعی از

قدرت سیاسی ارائه نمایم .تحلیل مستدل شرایط

تابو شکنی تاریخی زنان کابل در اعتراض به قتل

نیروهای اجتماعی اند با سیاست های اعمال شده

و راهکارهای مبارزاتی و حرکت های اعتراضی

فجیع فرخنده توسط اوباش اسالمی ،حرکت

که ره آوردی جز فقر ،ادبار ،خشونت و جهل و

مردم برعلیه قدرت حاکمه و ارتجاع اسالمی-

اعتراضی مردم در کالن شهرهای کشور از جمله

جنگ و ارتجاع نداشته است ،مخالف اند و

قومی الزمۀ پیشرفت و به نتیجه رسیدن چنین

شهر کابل نسبت به کشتار فجیع  7تن از شهروندان

هدف این بخش چیزی جز رهایی و خالصی از

جنبش هایی در آینده است .این قبل از همه

بیگناه و بیدفاع به دست ارتجاع هار اسالمی ،که

وضعیت اسفبار جاری نیست؛ وضعیت اسفبار و

وظیفۀ فعاالن جنبش سوسیالیستی و از آن میان

به"جنبش تبسم" مسمی شد و "جنبش روشنایی"،

بربریتی که حاصل جدال دو صف ارتجاعی و

سازمان ما است که در این زمینه ممد واقع شده

جنبشی که از یک مطالبه و خواست برحق آغاز

حامیان بین المللی شان در طی بیشتر از سه دهه

و با بر شمردن نکات قوت وضعف این جنبش-

گشته و با تسلط تبارگرایان و بخشی از ارتجاع

می باشد .گروه دوم ،اما گروه موج سوار و

ها و حرکتها ،سهمی در جهت ارتقاء و

مذهبی بر رهبری آن ،به بیراهۀ تقابل قومی دارد

فرصت طلب و معاملهگری است که از دایرۀ

تقویت حرکتهای اعتراضی آینده اداء نماید.

سیر میکند.

قدرت و مناصب موجود بهگونهیی رانده شده اند

من به سهم خویش تالش میکنم ،هرچند

اولین مسألۀ که در بررسی و تحلیل از یک حرکت

مختصر ،تجزیه و تحلیل از جنبشهای اجتماعی

و جنبش باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد ،تعیین

به راه افتاده شده در یک سال گذشته و

اهداف این حرکت های اعتراضی و نیروهایی

اعتراضات جاری را در یک سطح عمومی به

است که این اعتراضات را از هر نظری هدایت

کنکاش بگیرم .برای انجام چنین کاری قبل از

میکنند .طبیعی است جریانهای که در رأس این

هر چیزی خود را نیازمند میبینم که به مسائل

حرکت های اعتراضی قرار میگیرند نقش تعیین

آن چنان که هستند ،بودند و عینیت دارند،

کنندهیی در جهتگیری و سمت و سو بخشیدن

بپردازم تا توسل به یک سیری احکام از پیش و

آنها بازی کرده و اهداف و مطالبات آنها را

ذهنی .برای انجام هر کاری ،به ویژه کار جدی،

فورموله ،دامنۀ گسترش و نضج شان را تعیین می-

قبل از هرچیزی باید هدف ،روش ،ابزار و راه-

کنند .در این حرکتها و اعتراضهای اجتماعی،

کارهای الزم و ضروری برای اقدام ،مشخص

سوای "جنبش علیه بیکاری" که هم در شکل و

شود .به این معنی که باییست نگاه کنیم که

هم در محتوا مشخصات رادیکال و منحصر به

اکنون پرسش اصلی و از نظر من درست و

جنبش های اعتراضی مورد بحث ،که البته یکی

خودش را دارد که در آینده در مبحث مجزا به آن

اصولی این است که آیا کسانی با چنین انگیزهها

دو تا هم نبودند ،چه میخواستند ،نیروها و

پرداخته خواهد شد ،نیروها و جریان های متنوعی

و منافعی متفاوت و متضاد میتوانند تحت یک

فعاالن آنها چه اهدافی را دنبال میکردند و

دخالت داشته و نقش ادأ کرده اند .نیروها و

و یا این که جایگاه و موقعیت شان را متزلزل یافته
و در خطر میبینند .این گروه فرصت فراهم شده
در اثر اعتراض عمومی مردم را غنیمت شمرده و
به استحکام مواضع و موقعیت شان میپردازند،
این دسته همان نیروهایی اند که طی این پانزده
سال اخیر در اشکال گوناگون سهم خواهی کرده
و همچنان دارند سهم خواهی میکنند .کسانی
که هم شریک حاکمیت اند و هم "اپوزیسیون"
آن؛ بخشی از ارتجاع اسالمی -قومی که در
حکومت به رهبری حامد کرزی سهمی از قدرت
را نصیب شده بودند از این جمله اند.
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جنبش واحد با یک دیگر متحد شوند و

پشت کرده و با رسیدن به اهداف و منافع خود،

قرار گرفت که خود به درجاتی در رکاب

حرکت های اعتراضی را به سر منزل مقصود،

یعنی بازگشت به قدرت ،جنبش را به حال خود رها

قدرت حاکمه و در مدار آن مشغول و مصروف

که آن هم در واقع یکی نیست ،سوق دهند؟

خواهند ساخت و به آن خیانت خواهند ورزید.

بودند و هستند و منفعتی سوای منافع قدرت

گروه اول که اکثریت مردم زحمتکش از زن و

کاری که بارها انجام داده اند و در مورد اعتراض-

حاکمه را نمایندهگی نمیکردند و نمیکنند و

مرد و پیر و جوان را نمایندهگی میکند در

های سال پار و همچنین "جنبش روشنایی" نیز این

در ضمن اسالم پناهی این نیروها در نهایت

یک چهارچوب عمومیتر منافع و مطالبات

امر صادق است.

باعث شد تا این دو جنبش اعتراضی مردم نتواند

واحد و یک سانی دارد که همانا رهایی از
بربریت کنونی ،آسایش ،رفاه و امنیت است.

بازگشت رانده شدگان به درون حاکمیت ،به معنای
پایان جدال و انقطاب و حد اقل تأمین امنیت و

این نیرو هیچ منفعتی در تداوم حیات رژیم و

آسایش مردم نیست .این رژیم با ساختارهای

جدال نیروهای مخالف در هیأت طالبان ،حزب

متوازی قدرت زمینۀ تداوم تنش و خشونت را در

اسالمی و داعش ندارد .در حالی که گروه دوم

نفس خودش حمل میکند .تناقضات درونی و

که بخشی از قدرت حاکمه را میسازد و بر

ساختاری اش خود حامل و عامل بیثباتی و سرایت

بستر اتنیک و ناسیونالیسم قومی و ارتجاع

دادن آن به جامعه است .حتی اگر که همکاسه شدن

مذهبی این سه دهه بر گردۀ مردم سوار بوده

این نیروها موقتاً منجر به نوعی تعامل متعارف بین

است ،اهداف خودش را دارد و به هیچ صورت

جناحهای متضاد حاکمیت گردد ،حاصل آن چیزی

این نیرو چیزی جز منافع ،اهداف و مطالبات

نیست جز بسط سیطره و نفوذ آنها و در نهایت

خودش را دنبال نمیکند.

استبداد و قُلدری بیشتر حاکمیت در مواجهه به

بناءً منطق حکم میکند از آن جاییکه هدف
این دسته بازگشت به دایرۀ قدرت است ،هر
زمان که سیستم و مناسبات حاکم در معرض
خطر و سقوط قرار گیرد ،این بخش از آنجایی
که سرنوشت و منفعتش به رژیم گره خورده
است در کنار حاکمیت قرار گرفته و در بهترین
حالت جنبشها و حرکتهای اعتراضی مردم
را وجهالمعامله قرار داده و از حاکمیت پوشالی
به رهبری غنی -عبداهلل سهم بیشتری طلب می-
نماید .این گروه با دست آویز قرار دادن
نارضایتی عمومی در پی بر آورده شدن سهم
خودش است .چنانچه که شاهدیم این دسته که
شدیداً فرصت طلب نیز است در آغاز با
حرکتهای اعتراضی همراه و همنوا میشوند و
چنان مینمایند که تو گویی بانی این

خواستها و مطالبات برحق مردم .تجربۀ قتل فجیع
"فرخنده" و دفاع سران و مهره هایی در حاکمیت
از این جنایت فجیع تحت عنوان صیانت از اسالم و
همچنین "جنبش تبسم" در اعتراض به قتل فجیع 7

آن فرصت طالیی به دست آمده را تا انتحای
منطقی آن که عبارت باشد از نقد صریح
جریانهای مذهبی و بسیج افکار عمومی جامعه
علیه آنها و تحمیل عقب نیشنی بیشتر باالی
حاکمیت ارتجاعی پیش ببرد .نهادهای اجتماعی
و مدنی انجویی که خود فاقد پایگاه اجتماعی
گسترده هستند و تا جایی هم بند ناف شان به
حاکمیت و نیروهایی در قدرت حاکمه گره
خورده است ،نمیخواهند و نمیتوانند چنین
مطالباتی را نمایندهگی نمایند ،چه رسد به
تحمیل آن به قدرت حاکمه و نیروهای اسالم
سیاسی .حتی اگر این نیروها ،فعاالن جامعه
مدنی ،بخواهند کاری در این زمینه انجام دهند
ابتدا منافع جزئی و حقیر خودشان را پیگیری
خواهند کرد ،که چنین هم کرده اند.

شهروند از ملیت هزاره و متعاقباً اعتراض مردم

آیا این همه هزینهیی را که مردم در اشکال

آزادیخواه اعم از زن و مرد علیۀ این توحش و

متنوعی هر روزه طی این  ١٥سال پرداخته و

بربریت ارتجاع اسالمی و موضع جانبدارانۀ برخی

همچنان دارند میپردازند ،فقط و صرفاً برای

از شخصیت های رژیم از آن و تابوشکنی تاریخی

تغییرات جزئی در بافت قدرت است؟ یعنی

زنان و فعاالن مدنی ،نه تنها سران رژیم بلکه حتی

مردم به این بسنده خواهند کرد و رضایت شان

حامیان جهانی رژیم پوشالی را نیز غافلگیر کرده و

حاصل خواهد شد که فیگورهایی زیر اسم و

دست و پاچه ساخته بود .تصور واکنش مردم و

رسم نمایندهگی از آنها و با استفاده از تحمیل

تابوشکنی تاریخی زنان در جامعهیی که چند دهه

انقطاب بیشتر بر آحاد مردم بر اساس تعلق تباری

است مردمش سرکوب شده اند و نایی در نوا ندارند

و قومی به جرگۀ قدرت بخزند .کسانی که

را نه حاکمیت و نه حامیان آن هرگز محاسبه نکرده

مطالبات مردم را به انتقاد از چند فرد و صدور

بودند.

چند قطعنامه و کنفرانس مطبوعاتی تقلیل می-

اعتراضات هستند .اما زمانی که متوجه میشوند

اما با وجود عقب نشینی رژیم و نفرت برحق و

که قرار است معترضین از سد اینها و رژیم

عمومی مردم نسبت به ارتجاع اسالمی از آنجا که

بگذرند ،آنگاه این نیروها به این اعتراضها

رهبری این جنبش های اعتراضی در دست جریاناتی

دهند ،در پس کلمات قصار و زیبای شان
منفعتی سوای منفعت اقشار و آحاد زحمتکشی
قرار دارد که بار همۀ مصایب را طی این سه دهه
بدوش کشیده اند.
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بنابراین ،به هیچ روی جنبش اعتراضی مردم نه

اتحادی به زودی فرو خواهد پاشید و به جنبش و

چیزی نیست جز خالصی و رهایی از وضعیت

باید و نمیتواند این دو انگیزۀ متفاوت و متضاد

آرمانهای آن خیانت خواهد شد و نتیجۀ آن

موجود ،فقر و ادبار و سیاهی و تباهی ،برسند که

را با خود حمل کند .نمیتوان این جنبشها،

گسترش یأس و سَرخوردگی در میان مردم

متکی به خود بوده و تصویر درستی از آنچه که

خواستها و مطالبات شان را وثیقۀ سهم خواهی

خواهد بود.

نمی خواهند و آنچه را که در پی تحقق اش

و بازگشت به مدارج قدرت و منفعتهای
سیاسی و اقتصادی رانده شدهگان از قدرت و
نیروهای تبارگرا و حلقات خاصی قرار داد که از
سفرۀ این دم و دستگاه فاسد و ارتجاعی به نان و
نوائی رسیده اند .بنابراین اولین وظیفۀ اصلی
پیشبرد این جنبشها و حرکتهای اعتراضی،
صداقت در راه تحقق اهداف عمومی است.
یعنی منفک کردن نهادها و مجامعی که اهداف
سوای اهداف مردم معترض نسبت به وضع
نابسامان موجود را دنبال میکنند؛ تصریح و
اعالم شفاف آن تغییر و تحولی که جنبشهای
اعتراضی به خاطر تحقق بخشیدن به آن به راه
افتاده و معترضین خواسته اند و یا میخواهند
تحوالت ژرف و عمیق اجتماعی را تحقق
بخشند یک رکن اساسی هر پیروزییی در امر
مبارزه است.
جنبشها و حرکتهای اعتراضی برای دستیابی
به اهدافشان مستلزم سازمانیابی و تشکل
پذیری نیز هستند .امری که تجربۀ اعتراضات
سال پار و تجربۀ جنبشهای مردمی در سطح
منطقه و جهان ضرورت آن را به همهگان یاد
آوری میکند .ضرورتی که نتنها تحقق
خواستها و مطالبات دموکراتیک در سطح
جامعه را ضمانت میکند بل میتواند منجر به
سرنگونی کامل قدرت حاکمه و خالصی و
رهائی جامعه از مصائب و آالم کنونی نیز گردد.
جنبش و حرکت اعتراضییی که افراد و
نیروهای اجتماعی با اهداف و استراتژیهای
متضاد و متعارض با یک دیگر در آن متحد شده
باشند ،اثباتاً نمیتواند به هدف واحدی دست
یابد و چنین جنبشی قادر نخواهد شد تا خود و
اهدافش را رو به جامعه تصریح نماید ،چنین

با همۀ این وجود بر هیچ فردی پوشیده نیست که

هستند داشته باشند.

در اثر این مبارزات ،با وجود میدانداری نیروهای

چیز دیگری که برای داشتن یک جنبش پیروز و

راست ،حداقل مردم به اعتماد به نفس و همبسته-

آگاه ضروری و مهم است ،رهبری آن است.

گی رسیده اند و مهر ابطال به آن درک و تصوری

همان طور که قبال استدالل کردم ،از آن جایی

زده شد که با بوق و کرنا جار زده میشد که

که اپوزیسیون رسمی این حاکمیت در وجود

گویا دیگر مردم به وضع موجود تمکین نموده و

سهمخواهان و تبارگرایان هدفی کامالً متفاوت

خودشان را الیق بهتر از این نمیدانند .قدرت

با مردم دارند ،یعنی این نیروها و نهادها برای

حاکمه و حامیان جهانی آن در نظام سرمایهداری

رهایی از ستم و توحش در کنار مردم نهایستاده-

جهانی عکس بربریت و توحش دوران امارت

اند ،بنابراین جنبشی که در رأس آن چنین نیروها

وحوش طالب و حاکمیت سیاه اسالم سیاسی را

و شخصیت هایی قرار داشته باشند ،سرنوشت اش

برای منکوب کردن و خفه ساختن خواستهای

از قبل روشن و محتوم به شکست است.

مردم به ویژه نسل جوان از زن و مرد بر سر دیوار
اختناق و تحمیق کوبیده بودند ،تا کسی خیال
دیگری بر سر نپروراند.

نیروهای دیگر منتقد حاکمیت کنونی و مخالف
نیروهای ارتجاعی و جنایتکار چون طالبان از
جمله چپیها در ضمن تشتت و پراکندهگی شان،

این جنبشها و اعتراضات این را نیز ثابت ساختند

در خلوت أوهام خویش مشغول اند و حضور

که مردم علیالعموم و نسل جوان آن بیشتر از هر

مستقلی در معادالت اجتماعی ندارند .در عین

زمانی طی این سه دهه از لحاظ سیاسی فعال و

حال که بخش قابل مالحظۀ آن در رکاب

حساس شده اند .سوای تمام تقسیم بندی های

ارتجاع اسالمی و ناسیونالیسم تباری قلم و قدم

تصنعی مبتنی بر تبار و قوم و ...ارادۀ جمعی برای

میزنند و نقش کاردار و مفسر را بازی میکنند.

مبارزه با استبداد ،توحش و بربریت در مردم شکل

بخشی هم از فرط شفته بودنشان به "دموکراسی"

گرفته است که خود بیانگر آگاهی نسبی ،عصیان

و غنیمت شمردن فرصت تاریخی پیش آمده پس

و نفرت عمیق مردم زحمتکش از وضعیت موجود

از هجوم و شکل دادن به حاکمیت پوشالی ،نه-

و جنایت و بربریت جاری است .اما همۀ اینها

تنها که در مبارزات مردم سهم و نقشی اداء نمی-

برای دگرگونی وضعیت حاکم و مقابله با

کند ،بلکه بدتر از آن به مردم معترض و عاصی

نیروهای ارتجاعی متشکل در "دولت وحدت

از وضعیت ،دهن کجی نموده و آنها را عامل

ملی" و دارودسته های اسالمی -قومی دیگر کافی

بیگانه و یا هم بیدرایت میخوانند که شرایط و

نیست .یک جنبش موفق و پایدار باید آگاه باشد

اوضاع را درک نمینمایند.

و الزمۀ این آگاهی در ضمن تشخیص هدف،
تفکیک و تمیز دوست و دشمن هم است.
بنابراین ،با توجه به آنچه که گفته شد این جنبش-
ها تحلیالً زمانی میتوانند به اهداف شان ،که

بخش دیگری از چپ پوپولیست ،که تحت
عناوین پر طمطراقی چون حزب و سازمان
"کمونیستی" فعالیت مینمایند نیز کاری به
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خواستها و مطالبات مردم علیالعموم و طبقات

جنبش و حرکتهای اعتراضی از طریق شوراها

در حال گسترش است ،بیعدالتی و فساد ،تبعیض

و اقشار زحمتکش و تهی دست ندارند .اولویت

و مجامع عمومی که مبتنی است به آرای جمعی،

و نابرابری و سرانجام عدم تمکین مردم به این

این بخش را "راه اندازی جنگ خلق" تشکیل

کسانی که واقعاً قدرت و توان خود را برای

وضعیت آنها را به میادین کشانیده است؛ جنبش-

میدهد .و تلویحاً اظهار میدارند که نیروهایی

رهبری به اثبات رسانیده اند را بر گزینند .این

ها و حرکتهای اعتراضی که در فوق به سه

چون طالبان متحدان طبیعی اینها در مبارزه علیه

گزینه مطلوبترین و معقولترین راهحل برای

مورد آن ها اشاره شد از این وضعیت عمومی

"امپریالیسم و سگان زنجیری شان" است ،بناءً

تداوم مبارزه و ضمانت به ثمر نشستن خواستها

سرچشمه میگیرند و بازتاب نارضایی و اعتراض

مبارزات دموکراتیک مردم و خواستها و

و مطالبات مردم است .در گام نخست رهبری

و حق طلبی مردم به ستوه آمده است .هیچ چشم

مطالبات شان برای این نیروها امر خودی شمرده

انتخابی باید تالش نماید تا احزاب و جریانهای

اندازی برای خروج از وضعیت کنونی به جز از

نمیشود .اول و مقدم بر هر امری مبارزۀ شان را

فرصت طلب و عوام فریب از صف این جنبش-

مبارزۀ متشکل وجود ندارد.

مبارزه بر ضد "وطن فروشان" و "شاه شجاعها"

ها حذف و طرد گردند و دوم این که مردم میان

این نوکران اجنبی تشکیل میدهد .این نیروها

خود سازمان و تشکیالتی برپا نمایند و به ایدهها

فاقد پایگاه تودهیی اند و کاری به معضالت عینی

و نظرات پیشروی گوش فرا دهند که از منافع

و واقعی طبقات و اقشار زحمتکش ندارند .این

آنها دفاع میکنند و اهداف جنبشهای

جریانها بخش چپ و ملیتانت ناسیونالیسم افغانی

اعتراضی مردم را در جهت درست هدایت می-

را نمایندهگی مینمایند .در چنین وضعیتی و در

نمایند.

غیاب نیروهای آگاه و آزادیخواه سکان هدایت

جامعه افغانستان آبستن تحوالت جدی یی در
عرصه مبارزات اجتماعی و سیاسی است ،جنبش-
های اعتراضی سال پار و تداوم آن در اشکال
دیگر پتانسیل گذار و پایان دادن به بیش از سه
دهه حرمان و رنج و ادبار را به وضوح نشان داد.
راه کارهای جدید مبارزه مردم ،بخصوص نسل

مسالۀ نهایی بعد از تعیین هدف ،روش و رهبری،

جوان آن ،دارد از سد احزاب و نیروهای مذهبی

راهکار عملی است .این پرسش اساسی باییست

و تباری میگذرد ،هرچند که این امر هنوز به

مطرح شود و پاسخ بگیرد که برای رسیدن به

کندی پیش میرود ،اما راهی است که ناگذیر

مطالبات و خواستهها چه گامهایی را باید

پیموده خواهد شد .جنبشهای اعتراضی اخیر که

برداشت؟ چه مراحل تعیین کنندهیی را باید

در نوع خود در تاریخ جنبشهای اجتماعی-

گذراند؟ باید در نظر داشت که جنبش

سیاسی افغانستان بیسابقه است ،با طرح مطالبات

اما از نظر عینی و منطقی برای مردم معترض به

آزادیخواهانۀ مردم در حد تحمیل همین

و خواسته های رادیکال شان نشان میدهند که

وضعیت موجود دو راهحل باقی میماند؛ راه حل

مطالبات رفاهی اش تنها با قدرت حاکمه و

ظرفیت این تحول در جامعه افغانستان وجود

نخست تکرار تجربۀ شکست خوردهیی است که

حامیان امپریالیست آن در نظام سرمایهداری

دارد .بنابراین ،همانطور که در فوق نیز بدان

مردم طی این چهار دهه آن را آزموده و تجربه

جهانی طرف نیست ،بلکه در کنار آن نهادها و

پرداخته شد ،یک شرط اساسی برای بلوغ و به

کرده اند .مردم باز یکی از احزاب موجود و

مجامع سیاسییی وجود دارند که برای رسیدن

نتیجه رسیدن این حرکتها و جنبشها امر

فیگورهای منتصب به تبار و قوم شان را به عنوان

به اهداف و منافع سیاسی شان از احساسات

سازمانیابی و تشکل پذیری و رهبری آن است.

رهبر و مرجع خود بر گزینند ،چیزی که در

فروخفته و عقبماندۀ مردم ،در شکل تعارضات

رهبری یی که بند نافش به حاکمیت و مراجع

آخرین مورد که "جنبش روشنایی" باشد ،اتفاق

اتنیکی و مذهبی ،استفاده برده و میبرند .ملیونها

قدرت وصل نباشد و بتواند مستقل از تعلقات

افتاد .این یعنی تداوم توهم به احزاب و سران قبیله

مردم که قربانی وضعیت فالکتبار اقتصادی هستند و

تباری و محلی افق روشنی جلو مردم ترسیم نماید

و تبار و برگشت به نقطۀ صفر .و یا این که خود

از بیکاری ،ناامنی و جنگ و جدال نیروهای

و راه بیرون رفت و در نهایت پیروزی را نشان

مردم با طرد جریان های موج سوار ارتجاعی و

ارتجاعی به ستوه آمده اند از هر فرصت و فرجه یی

دهد .از نظر من یگانه جنبشی که توان و درایت

جنبشها و حرکتهای خودجوش مردم در
دست جریانها و شخصیتهای فرصت طلب
متصل به قدرت حاکمه و حواشی آن میافتد،
چرا که مردم در ابعاد وسیع و به خودی خود
نمیتوانند تصمیم مشترک بگیرند.

برای بیان اعتراض شان استفاده میکنند.

سمت و سو دادن و در نهایت به پیروزی رساندن

سازمانها و شوراهای محلی شان را در داخل

بخش وسیعی از جامعه با فقر و تنگدستی دست

جنبشهای آزادیخواهانه را دارد ،جنبش طبقۀ

خود نظم و ترتیب دهند.

و پنجه نرم میکند .بیکاری در شکل فزایندهیی

کارگر و فعاالن سوسیالیست آن است.

با اتکأ به توان خودشان باید متشکل شوند و

نگاهى به منطق تفاهم دولت غنى با حزب اسالمى

ح .بریالی

دموکراسى غربى در افغانستان ماهیتاً بر اساس

حزب اسالمی در هیأتهاى وکیل و وزیر و مشاور

اسالمى و رهبرش حکمتیار رفع اتهام نموده و

دفاع صریح از منافع و جایگاه همپالهگىهاى

رئیس جمهور وغیره به حیات سیاسى خود در درونِ

رسما قدردانى به عمل آورده است؛ یعنی تمام

ارتجاعى نظام سرمایهداری از جمله لشکر

قدرت و حاشیه هاى آن ادامه داد.

جنایاتش را عین ثواب وخدمت به انسان

مزدور دوران جنگ سردى بناء یافته است و
تداوم حیات سیاسى این نیروهای سیاه و مزدور

این حقیقت به وضاحت میرساند که مسألۀ شراکت

افغانستان تعریف میکند.

حزب اسالمى در قدرت سیاسی بصورت کلى

این تفاهم دقیقاً زمانى انجام میشود که حزب

هیچگاه منتفى نبوده و خطوط خاصِ قرمزیکه علیه

اسالمى فاقد هرگونه اعتبار اجتماعی ،قابلیت

این حزبِ جنایتکار ترسیم شده باشد ،افسانۀ بیش

سیاسى و نظامى بوده و ماهیت شکست خورده و

نبوده و نیست .دقیقا بر مبناى یک چنین واقعیتِ

پارچه پارچه اش به همه ،هم در درون و هم در

سیاسى است که پرده هاى بعدى تئاترسیاسى به

بیرونِ از افغانستان آشکار و محرز است .این

نمایش گذاشته شد ،ورود بخشى از کادر ها و

نیروى ارتجاعى اسالمى طى این پانزده سال از

فعاالن آن حزب تحت رهبرى ارغندیوال و با نام و

لحاظ نظامى توانایی تصرف حتى یک واحد

نشان حزب اسالمى و با تائید رسمى حکومت و

ادارى را هم نداشته و بر هیچ بخشى از کشور

حامیان جهانی اش ،در رأس قدرت حاکمۀ امریکا،

نتوانست مسلط شود .این تفاهمنامه در حقیقت

از همان جلسۀ بُن اول ،نفس پروژۀ سرمایهداری

عمالً با حمایت از اشرف غنى در انتخاباتِ تقلبى

زمانى اجرائی میشود که حزب اسالمى از لحاظ

جهانی و ارتجاع عرب به رهبری امریکا ،یک

ریاست جمهوری ،وارد قدرت سیاسى گردیدند؛

هویتی رو به اضمحالل دارد و فاقد اتوریته و

کاسه ساختنِ حدِ اکثری گروه ها و دسته هاى

اجراى پردۀ دوم این تئاترِ در برگیرندۀ رسمیت

جایگاه جنگ سردى اش است که اخوانیزم در

ارتجاعى بورژوازى در افغانستان بود .این نیروها

بخشیدن به کلیت آن حزب است که با تفاهمنامۀ

افغانستان از آن برخوردار بود و بحیث جایگاه

بعد از سقوط نظامِ پرو شوروى قابلیت یکجا

رسمى زمینه هاى مساعدِ امتیازگیرى فراهم میشود و

معتبر فکرى و سیاسى آن زمان ،بصورت

زیستن و برپایی حاکمیت سیاسى مشترک و

براى تحقق پردۀ دوم تئاترسیاسی است که عمال

وسیع بکار گرفته میشد .از جانب دیگر پراتیک

مطلوب غرب را نداشتند .بر اساس استراتیژى

تفاهمنامۀ رسمى دولتى آماده میگردد ،و جانى ترین

وحشتناک و جنایتبار این حزب که بر ویران

همکاسه ساختن و به خدمت گرفتن مجدد این

شعبۀ اسالم سیاسى براى نقش آفرینى مجدد در

کردن و محو فزیکى عالم و آدم استوار بود

نیروها بود که شالودهٌ بذل و بخشش بنیاد

سنیاریوهای بعدی جایگاهش قانوناً تعریف و تنظیم

چهرۀ واقعى جریاناتى همچون حزب اسالمی در

گذاشته شد و جنایت کاران جنگى خالف توقع

میگردد .اساساً تفاهم میان حکومت و حزب اسالمی

افغانستان را بر همهگان برمال ساخت و جلو چشم

مردم دردمند و قربانی ،به همدیگر مصؤنیت

در یک هیئت کلی رسمیت بخشیدن به جنایتکاران

مردم گذاشت .نیرو و اعتبار این حزب حتى در

قانونی و سیاسی قایل شدند .قدر مسلم هم

تاریخ و احترام گذاشتن به جاه و جالل آنها از

میان هواخواهان گذشته اش نیز به اثر لیست

همینست که حزب اسالمى در کنفرانس بن با

جانب دولت است و تصریح میشود که کسى بابت

طویل و بلندى از جنایتکارى هاى تاریخى

هویتِ گروه قبرس نمایندهگى میشد و یکى از

جنایتی که مرتکب شده مورد مؤاخذه قرار نگیرد و

ایکه طى سالهاى فعالیتش ،بخصوصِ دهۀ نود،

فعاالنِ شراکت براى این هم کاسه شدنِ ارتجاع

به دست عدالت سپرده نشود ،بازخواست نگردد؛

و تا همین امروز به صورت عریان علیه مردمان

مذهبى افغانستان بود و از همان آوانِ حاکمیت

دولت ارتجاعى کنونى به رهبری غنی و همپالهگی

ملکى جامعه ،علیۀ مدنیت و مظاهر تجدد به ثبت

انتقالی به رهبری کرزى الى اکنون أعضاء

هایشان عمالً با تفاهم نامه و صدور فرمان از حزب

براى این دموکراسى ،بحیث یک ضرورتِ غیرِ
قابل إنکار ،مبرهن است .زیرا قدرت و پتانسیال
تخریبى ارتجاع اسالمى و اساساً استفاده از آن
برای جلوگیرى از پیش روى حرکت ،تفکر و
جنبش سوسیالیستى و چپ برای بورژوازی بین-
المللی در هر کجاى جهان و منجمله در
افغانستان از اهمیت برخوردار بوده و تاریخاً نیز
از آن سود جسته اند.

ادامه در صفحه ٩

رسانیده است ،تضعیف و به بن بست مواجه

شناختن حکمتیار به عنوان شخصیت برجسته و

جایگاه سیاسى و متوازن آنها در قدرت فعلى و

شده است.

رهبر جهادی ،صدور فرمانی ویژه برای «اعزاز و

آیندۀ سیاسى افغانستان را تمثیل میکند .تجربۀ

قرار گرفتن حزب اسالمى در یک چنین

احترام خاص» او و تأمین هزینه و امنیت دو تا سه

گذشته جریانهای اسالم سیاسى ثابت ساخته

وضعیت سیاسى -نظامى ،خود نمایانگر از رده

محل اقامت رهبری حزب" بوضاحت نشان

است که این جریانها هنگام ضعف نیرو به کرنش

خارج شدن صالبت سیاسى این حزب در

میدهدکه سراسر این تفاهمنامه در راستاى تحسین و

ها و حیله گرى هاى سیاسى دست زده اند تا

جنبش اخوانیزم افغانستان و قدرت مانور

تمجید از حزب اسالمى و حکمتیار آماده شده

دوباره نیرو جذب کنند و زمانیکه نیرومند شده اند

نظامى آن به سان دوره هاى جنگ و جهاد

است .روح این تفاهمنامه نماینگر توهینِ آشکار به

پتانسیال ویرانگرى و خرابکارى هاى شان را بکار

که از پشتیبانى بى حد و مرز امریکا وغرب و

شعور مردم افغانستان ،قربانیانِ پراتیک اسالمى این

گرفته اند .سوم هشدار باش به تمام نیرو هاى

بورژوازى عرب برخوردار بود ،میباشد.

حزب و حتى دعوت و مطالبه از مردم افغانستان

آزادیخواه و سوسیالیست در افغانستان است که

واقعیت آشکار اینست که آغوش باز و

براى احترام نهادن به آن است.

نه تنها نسبت به چنین پروسۀ بى اعتنا نباشند بلکه

امتیازدهىهاى از قبل معلوم دولت براى این
حزب بود که این حزب جاه طلب را به آمدن
و پیوستن به قدرت سیاسی در یک هیأت
عمومیتر ترغیب نمود است ،نه فشار سیاسى
و نظامى دولت براى نابودى حزب اسالمى،
که در نهایت این حزب گزینه و راه دیگری
بجز گردن نهادن به پروسه صلح و پیوستن به
دولت را در چشم انداز نداشته باشد و سرانجام
ناگزیر از موضع ضعف و برتری موقف دولت
مجبور به امتیاز دهی شده باشد.
دقت بر چکیدۀ از این تفاهمنامه از جمله
"آزادی اعضای زندانی این حزب که متهم
به ارتکاب جرایم جنایی نیستند ،کمک به
بازگشت هواداران مهاجر آن از پاکستان و
ایران ،دادن زمین به حدود  ٢۰هزار خانواده-

نگاه سوسیالیستى به این تفاهم سه تا دیدگاه را
میتواند منعکس بسازد ،یکى اینکه دولتها در طى
تاریخ جنک ها و مشاجرات شان خواه ناخواه با
اپوزیسون هاى رنگارنگ دست به تفاهمات زده
اند ولى نه با احزاب مردمى و اپوزیسیون هاى
انسانگرا و جریانهای که حد اقلى از احترام به

مطالبه مى نماید تا در چارچوب هاى متعدد
مبارزاتى علیه آن جبهه هاى تازه باز نموده و
اهمیت این اتحاد مقدس را ناچیز نپندارند .باید
جبهۀ آزادیخواه را هرچه بیشتر وسعت داد و با
طرح پالتفرم هاى مشترک ،این عرصه هاى متعدد
مبارزاتى را مشخص ساخت.

انسانیت و روال عادى سیاسى در کارنامه و عقاید

ریشه مخالف با آمدن حکمتیار ریشه در پراتیک

سیاسی شان داشته اند .نفس عقد چنین تفاهمنامه

تمامى طیف اسالم سیاسى و سردسته

یی با چنین جریانِ جنایتکارى ،رُخ فریبکارى و

هاى جنایتکار زنده ومردۀ آنها دارد .نیروهای

ادعای دروغین مدعیانِ حقوق بشر را نشان میدهد،

اسالم سیاسی در اشکال و ساختارهای متنوع

و ثابت میسازد که مشورت و نظرخواهى از مردم

بخش وسیعى از قدرت حاکمه را طی این مدت

در قضایاى این چنینن مهم که صریحاً به سرنوشت

تشکیل داده اند و افغانستان را حدود چهل سال به

دیروز و امروز و فرداى همین انسانها رابطه دارد،

جوالنگاهِ ضدِبشرى ترین سیاست ها و پراتیک

یک دروغ محض و فریبکارى علنى است.

خود تبدیل کرده اند و موجز اینکه دولت

های اعضای این حزب ،قرار دادن

دوم تکمیل شدن و یک کاسه شدنِ نیرو هاى

کشتهشدگان و معلوالن این حزب در شمار

راست اسالمى در افغانستان خطرِ انسجام دوبارۀ

"شهدا و معلوالن" دفاع از وطن ،به رسمیت

نهضتِ فرسوده وکپک زدۀ اخوانیزم و تشریح

ارتجاعى کنونى حق بخشایش جنایتکارانِ
معروف و دسته هاى شان را ندارد ،بلکه برعکس
این جنبش آزادیخواهانۀ مردم ،زنانِ سرکوب
شده و اسیر اپارتاید اسالمی ،دونسلِ قربانى شده و
باالخره تمام مردم اند که باید در یک فضای باز و
آزاد و بدون رعب و وحشت تصمیم بگیرند که
در برابر پراتیک و جنایات حزب اسالمى و
أحزاب برادر و هم سنخ آن چه بگویند و خواهان
تأمین چگونه عدالتی باشند .این فازِ مطالبۀ مردمى
را باید راه انداخت و با تمام نیرو و امکان از آن به
دفاع برخاست.

زرقا فروغ
در بحبوحۀ آوردن گلبدین حکمتیار به روند

دوباره رخ دادها و خشونت هایی که در دهۀ

آنها امتیازاتی بدهند و هر امتیاز حلقۀ آزادی زنان را

صلح و باج دهی از سوی حکومت وحدت

هفتاد بوقوع پیوست دوباره تکرار نگردند؟

محدودتر مینماید .ولی اولویت دولت و شرکای

ملی به جنایتکارترین متحجرترین و ضد

روال غنی سوال را با سوال جواب داد ،او از

قدرت ،فقط حفظ منافع خودشان بوده و با تکیه بر

زنترین افراد و قاتل هفتاد هزار کابلی در

خبرنگار پرسید :آیا شما صلح می خواهید؟ صلح

تفکرات اسالمی شان بهایی که برای آن میپردازند و

سالهای  ١٩٩٢تا ١٩٩6حکومت کابل،

در افغانستان با دشمن صورت می گیرد ،با

عمالً ابتداییترین حقوق نصفی از نفوس جامعه را زیر

سناریوی مسخرۀ دیگری را زیر نام برنامۀ

دوست صلح نمی شود .ولی نگفت که این به

پا میگذارند ،خمی به ابرو نمی آورند .اخیراً آمریکا

مشترک پنج سالۀ افغانستان و امریکا برای

اصطالح صلح را با قربان ساختن حقوق و آزادی

با کشتن مال اختر منصور نیز به اصطالح در خدمت

توانمند سازی زنان افغان ،راه انداخته است.

زنان ،کارگران و مردم ستمدیدۀ افغانستان به

به دولت افغانستان و تداوم و تحکیم پروسه صلح

این برنامه با هزینه  ٢١6میلیون دالر از جانب

خاطر منافع امریکا و هم پیمانانش پدید خواهند

کمک نموده است .بلند گو های مساجد هر روز

امریکا و  ۴١6میلیون دالر از جانب بریتانیا،

آورد .از آنجایی که سیاست غارتگری سرمایه

سادیزم فکری جنسی مال ،مجاهد و رهبران مذهبی

آسترلیا و اتحادیۀ اروپا ،در طول پنج سال از

داری در افغانستان و سایر ممالک منطقه با

سیاسی جامعۀ مردساالر فاسد و طبقاتی افغانستان را

سوی ادارۀ انکشاف بینالمللى امریکا

همکاری و همیاری ارتجاع مذهبی اعم از زن

تبلیغ میکنند ،و آزادی های نیم بند زنان را تکفیر

" "USIDدر بخش توانمند سازى زنان تطبیق

ستیز ترین بنیاد گرایان رقم خورده است ،سهم

نموده و جایگاه زنان را گوشۀ آشپزخانه معرفی

خواهد شد.

زنان در این آشفته بازار جهمنی بیش نیست .زنان

میکنند .به تقلید از این تبلیغات مردان در شهرها و

گلبدین حکمتیار از رهبران جهادیست که به

در افغانستان از حد اقل آزادی فردی که پیش

والیات زنان شان را گوش و بینی می برند ،مالها

تند روی و فعالیت های بنیادگرایانه شهرت

شرط آزادی اجتماعیست برخوردار نیستند ،برای

کودکانِ دختر و پسر را در نقاط مختلف کشور مورد

دارد ،در یک مصاحبۀ خود گفته است که

زن افغان تا حال آزادی به شکل واقعی آن

تجاوز جنسی قرار می دهند و خشونت در مقابل زنان

زنان یا در خانه بنشینند یا به گور بروند .او به

مفهوم نیست ،اصالً تا به حال حضور اجتماعی و

به شکل فجیع آن جریان دارد .دولت اسالمی با

زنستیزی و پاشیدن تیزاب به روی زنانی که از

سیاسی زن در جامعه زیر سوال است .تا هنوز

ساختارهای فاسد و مافیایی " وحدت ملی" آن و

پوشیدن حجاب اجتناب میورزید ند از سالیان

بوی جسم سوختۀ فرخنده در فضای شهر کابل

همراه با تمام افکار و باور های قرون وسطایی ،

پیش تا امروز شهرت دارد .برای هزاران زن بال

میپچد ،و خون گردن بریدۀ شکریه تبسم بدست

طالبانی و جهادی چطور حرف از توانمندی زنان در

دیدۀ افغانی گلبدین حکمتیار مانند برادران

برادران طالبی حکمتیار خشک نشده است و

افغانستان میزنند در حالیکه اشرف غنی احمد زی در

طالبش یک کابوس هولناک و جز یک

سنگهای که رخشانۀ جوان را آماج قرار داده

اولین روز به قدرت رسیدن از نزدیکی دولت (ارگ)

جنایتکار وحشی چیز دیگری نیست .روال غنی

بودند ،بدست مردان عمامه پوش در قریۀ غلمین

و مسجد سخن می راند.

والیت غور باقیست.

امریکا در افغانستان و کشور های همجوار آن با در

خبرنگاران در سمپوزیم سوم توانمند سازی

تالش دیگر دولت غنی و عبداهلل ،باز کردن باب

نظر داشت عقاید رایج مردم منطقه و اطالع از ماهیت

زنان در افغانستان که پرسید :بسیاری از زنان از

مصالحه و مذاکره با زن ستیز ترین و متحجر

دین ،از همان پایان ختم جنگ سرد ،اسالم را به

آمدن گلبدین حکمتیار نگران هستند و این

ترین نیرو های اسالمی یعنی طالبان که خود

حیث ابزار در مرکز توجه خود داشته است .در

نگرانی زنان نسبت به از دست دادن دستاورد

محصول پروژه های سیاسی دولت های غربی

کشور های مذهبی سرمایه داری زیر سلطۀ امریکا و

های  ١۴ساله زنان بر میگردد ،چه تضمینی

بوده و مشروعیت شانرا از عصر حجر می گیرند،

شرکایش باتوجه به مذهب و سنت ها ی وحشیانۀ

وجود دارد که با آمدن گلبدین حکمتیار

آنها ناگزیر اند تا برای در رسن داشتن طالبان به

بانوی اول افغانستان در جواب

یکی از

ادامه در صفحه ١١

عصر حجر ،زنان مورد تحقیر و توهین قرار

طلوع و حملۀ طالبان به کندوز و قتل زنان کارگر

کار وارد میگردند .بازار کار در افغانستان با

دارند هر قدر این کشور ها عقب مانده تر

در شهر کندز است .در افغانستان بیشتر زنان از نظر

داشتن یک سیستم دولتی فاسد و مافیایی ،طبقاتی

باشند این سنتهای عقب مانده خشن تر و قابل

مالی به مردان وابسته هستند و بدون هیچ کمک و

و مذهبی برای کارگران در کل و به خصوص

دید تر می گردد .مذهب درین کشور ها از

یاری بار کار سنگین خانواده ،مراقبت از کودکان و

برای زنان کامالً جهنمی ست  .برای تصدیق و

تحمیل نوع پوشش گرفته تا خصوصی ترین

سالمندان و بیماران را به دوش می کشند .وابسته

تأیید این ادعای مان بخشی از مصاحبۀ رفیق بهنام

مواردزنده گی زنان را در کنترول دارد .برای

گی اقتصادی زنان به مردان ،زنان را واداشته است

قدیمی از کابل را که در شماره  ٢7نشریه

سرکوب و کنترول زنان از وحشیانه ترین و

تا تمام خشونت و ظلم را خاموشانه تحمل کنند ویا

سوسیالیزم کارگری منتشر شده است اینجا نقل

متحجرترین روشها و قوانین و مجازات

اگر از فرط ستم لب به اعتراض باز کنند به نام

می کنم:

اسالمی کار گرفته و دستگاه های تبلیغاتی این

ناموس خانوادۀ اسالمی توسط افراد خانواده

"کابل و تمام نقاط افغانستان برای هیچ شهروندی

رژیم ها همواره با شدت تمام فعال بوده اند تا

سرکوب می شوند و در اجتماع مذهبی به نام

جای امن نیست ،اینکه همه روزه بر شخصیت

ارزش زن در جامعه را به عنوان انسانهای

شهروند درجه دو و زن مسلمان با در نظرداشت

نصف جامعه چه زیر سیطره طالب و داعش چه

درجه دوم ،حفظ کرده و نهادینه سازند.

قوانین و سنت های اسالمی مجازات میگردند ،اگر

هم زیر نکتایی غنی و ریش عبداهلل تجاوز می

امریکا و هم پیمانانش در افغانستان در

این قربانیان از ستم پا به فرار از خانه بگذارند آنگاه

شود ،میلون ها انسان اعم از کودکان و

همسویی با قدرت حاکمه و مصالحه با

قوانین مذهبی اسالمی ،قضای اسالمی ودولت

بزرگساالن در جاده ها به گدایی رو آورده اند،

بنیادگریان فاسد و ضد زن ترین افراد و گروه

اسالمی که تا دندان خشونت پیشه اند این زنان را

اینکه جمع بسیاری از خانواده ها از آشغالدانیها

هایی مانند حکمتیار و طالبان زنان افغانستان را

حتی در دهلیز های محاکم و زندانها قضاوت و

شکمهای شان را سیر میکنند ،حدود چهار میلون

هر چه بیشتر به حاشیه کشیده و باعث حذف

محکوم میکنند .چه بسا صدها زن امروز درست به

انسان معتاد به مواد مخدر است ،طالق ها و

ویا محدود نمودن زنان افغانستان از اجتماع

همین علت در زندانهای دولت وحدت ملی

خشونت های فامیلی که مبنا اش فقر و بیکاری

شده و چند همسری ،مقید ساختن زن در خانه،

افغانستان بدون سرنوشت با کودکان شان با درد،

است بیداد می کند .هزاران آدم در سال به خاطر

تمکین بر خواهشات شوهران ،تحمیل حجاب،

رنج ،شکنجه و تجاوز مضاعف بسر میبرند.

یافتن لحظه یی آرامش و رفاه در راه های

بهرهکشی از کار جسمی یا خانه گی

زنانی که در جنگ ویا حمالت انتحاری و عوامل

مهاجرت جان می دهند ،اینکه بیش از سیزده

وسرکوب زنان میگردد .مثال آن محدود شدن

دیگر همسران شان را از دست داده اند در پهلوی

میلون انسان از نبود کار سخت در رنج هستندو

زنان خبر نگار و

کار پر فرسایش خانه ،به عنوان تک نان آور

سفره های خالی را روزی سه بار نزد اعضای

ژورنالیست از رسانه ها در افغانستان بعد از

خانواده ،ناگزیرند کار نمایند و همچنین دختران

خانواده هایشان باز و بسته میکنند ،نتیجۀ مستقیم

حمله و اخطار طالبان به کارمندان تلویزیون

جوان و زنان بعد از فارغ التحصیل شدن در بازار

سیاست های این تجمعی از جنگ ساالران است

کار

و فراری شدن

که امروز به امتداد گذشته تحت نام "حکومت
وحدت ملی" با زور پول و قدرت حامیان شان در
منطقه و فرا منطقه بر گردۀ طبقۀکارگر و آحاد
زحمتکشان سوار اند .طبقۀ کارگر در افغانستان
هم سرنوشت جدا از طبقۀ کارگر جهانی ندارد،
اینجا هم با تمام قوت تالش می شود که طبقۀ
کارگر در پراکنده گی سیاسی زنده گی کند تا
هیچ گاهی قادر نشود بزرگترین اسلحه خود یعنی
آگاهی ،اتحاد و یک پارچه گی حزبی را دریابند.
"هرج و مرج سازماندهی شده" ،طبقۀ کارگر و
ادامه در صفحه ١٢

احاد زحمتکشان را عملن در وضعیتی قرار

آن اکثریت جامعه بر زنده گی خود کنترل داشته

نیزعامل دیگری است که زنان را به جنس درجه

داده است که بیشتر از تشکل یابی علیه

باشند و از خطر تهدید فقر ،ناتوانی و سرکوب رها

دوم در جامعه تبدیل نموده و در تداوم این وضع

وضعیت موجود ،باالی زنده ماندن از شر

شده باشند و جامعه بر پایۀ مالکیت اجتماعی بنیان

نقش مهمی را بازی می کنند .ازینرو شروع جدی

انفجار ،انتحار ،طالب ،داعش ،بد امنی و نا

نهاده شده باشد ،محو کامل ستم علیه زنان و آزادی

مبارزه برای آزادی زنان نا گزیر با سیکوالریسم آغاز

امنی توسط نیروهای به شدت قرون وسطایی

بی قید و شرط زنان امکان پذیر نیست.

فکر کنند تا سمت و سو یافتن به طرف جنبش

این اولین بار نیست که زیر نام بهبود بخشیدن به

های اجتماعی شان .اما این هویداست با آنکه

وضعیت زنان و متحول ساختنزنده گی آن ها در

بورژوازی در سراسر جهان که افغانستان جزئی

افغانستان پروژه های کالن را به خود اختصاص

از آن است نهایت سعی به خرج میدهد تا مانع

داده است و میلیون ها دالر به مصرف رسیده است و

هرگونه آرایش درونی و سازمان یابی طبقٔۀ

نتیجه آن جز پر شدن حساب های بانکی افراد

کارگر گردد ،اما طبقه یی که همه روزه زیر

انگشت شماری ومتحول شدن زنده گی شان و

یک سقف جمعن و در بدترین شرایط توسط

ساخته شدن بلند منزل ها چیز دیگری نبوده

شخصی به نام سرمایه دار استثمار می شود،

است.اگر از چند زن انگشت شمارشهری بگذریم و

طبقه یی که برای خود نه بلکه برای دیگری

نصب آنها در سطوح اداری باال ،سایر زنان چه در

کار می کند و در این کار هر روز خودش از

شهرهای بزرگ و چه در دهات و قرا و قصبات از

محصولی که نیروی کارش در آن عجین است

تبعیض جنسی ،فقر ،بیسوادی ،عدم دسترسی به

دور تر می شود و محصول کارش به عنوان

خدمات بهداشتی و از نبود ابتدایی ترین آزادی

کا در برابرش طی یک مناسبات واژگون قد

فردی در رنج اند  .سناریوی چند صد میلیون دالری

علم میکند ،اینکه هر روزه استثمار می شود،

ایاالت متحده امریکا و دیگر کمک کننده گان

خرافات اند.

ارزش اضافی خلق می کند ،اخراج و بیکاری

برای توانمند سازی زنان افغانستان جز زمینۀ خورد

اعتراض کننده گان واقعی حقوق زنان در جهان

می شود ،خانواده و هم نوعش از این مناسبات

و برد و نمایش چند زن کلیدی بورژوا به عنوان

سوسیالیست ها می باشند به همان اندازه که

در رنج است ،بر سر ازدیاد مزد و کم کردن

زنان به آزادی رسیدۀ افغان ثمر دیگری نخواهد

اسالمیستها با ترس در ضدیت با جنبش زنان قرار

ساعات کار و تامین استاندارد های ایمی و

داد .گرچه زنان هر دو طبقه در افغانستان ازمحدود

دارند سوسیالیست ها برعکس به همان درجه در

بهداشتی و دیگر خواست ها با برابر ایستااش

یت های مشابهی مانند نداشتن حق انتخاب

همسوئی با این جنبش قرار دارند .چپهای توده

یعنی سرمایه دار در نبرد است".

پوشش ،حقوق خانواده ،حق سفر ،حق تحصیل،

ای و پوپولیست زیر نام احترام به فرهنگ و سنت

نا گفته پیداست که ستم بر زنان منشاء طبقاتی

حق انتخاب همسر و دهها حق مدنی دیگر رنج

های خلق مبارزه با مذهب و حجاب و موانع

دارد ،مذهب و ...از ابزار های تشدید کنندۀآن

میبرند ولی زنان کارگر و فقیر در بی حقوقی کامل

فردی آزادی زنان را ارجحیت نداده و در فکر

است و این ستم در نظام های ما قبل سرمایه

به سر میبرند.

اصالح قوانین در چوکات نظام موجود اند چپ

داری و از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و

این یک امر مبرهن است که زنان درافغانستان برای

سنتی از درک اهمیت اینکه پیش شرط مبارزۀ

دولت پدید آمده و تا امروز جریان دارد.

رسیدن به آزادی قبل از همه باید از نظر اقتصادی

طبقاتی نیز سکوالریزم میباشد عاجز اند .ستم بر

هرچند سرمایه داری در بعضی کشورهای

خود کفا باشند .یعنی نجات زنان از قید نظام

زنان و ستم بر کارگران ریشه های مشترکی

توسعه یافته در نتیجۀ مبارزات جنبشهای

مردساالری در نقش و سهم گرفتن فعال زنان در

دارند .تقسیم کار ،مالکیت خصوصی و استثمار

اجتماعی مجبور شده ،به تعدادی از قوانین

تولید و اقتصاد اجتماعی تعیین می گردد .ولی این

ویژه گی های این هر دو ستم است ،لذا آزادی

حقوقی و حمایتی از زنان تن در دهد ،اما این

توانایی اقتصادی در بسی حاالت نمی تواند به

زن و سوسیالیزم الزم و ملزوم یکدیگر اند.

قوانین برای رهایی زنان کافی نیست .بدون بر

تنهایی در استقالل فردی و آزادی زنان کار ساز

سوسیالیستها مسائل زنان را به مثابۀ بخشی از

چیدن سرمایه داری و بر پایی جامعه یی که در

باشد.مذهب فرهنگ و سنتها ی حاکم درجامعه

مسائل اجتماعی -طبقاتی بررسی می کنند و آن

گردد .اعتراضات فردی و غیر سیاسی زنان در
افغانستان که عمدتا بی نتیجه باقی میماند تاتشکل
یابی و جنبش آزادی زنان زیاد فاصله دارد بی
حقوقی و ستمکشی زنان برای تعدادی از زنان و
مردان حتی برخی از روشنفکران طبیعی و پذیرفته
شده است.

در افغانستان هستند روشنفکران مدنی یی که
"آزادی زن" را در چوکات دین اسالم تبلیغ می
کنند و از خدیجه و عایشه همسران پیامبر ،و
فاطمه و زینب دختر و نوۀ او ،به عنوان چهرههای
برجسته در تاریخ اسالم یاد کرده و به اصطالح با
این کالم حضور زن را در جامعۀ اسالمی تایید
میکنند .این دسته ازروشنفکران آزادی اسالمی
زن فمینست های اسالمی با حجاب و غرق در

را جدا از مبارزۀ طبقاتی نمی دانندٔ.

جواد طیب
ناسیونالیسم گرایشی سیاسی است که انسان ها

مبنای فرهنگ ،رسوم ،زبان ،جغرافیا و رنگ

در توافقنامۀ بن عیناً همین نسخه از طرف امریکا

برای کسب منافع زمینی خود جمعی از آدم ها را

پوست به شدت سیاسی و ایدولوژیک است .بر

و ناتو تجویز شد؛ هر چند که این آرایش سالها

با انتساب به ملیتهای مختلف مسخ هویت انسانی

بنیاد این تقسیمبندی های ایدئولوژیک و سیاسی

پیش بین رهبران جهادی در کابل و پاکستان

می کند و ناسیونالیسم قومی بدترین نوع این تفکر

جنگها و نسل کشی های زیادی بین آدم ها به نفع

توسط اروپا ،امریکا و متحدان منطقه یی شان

غیرانسانی است؛ ملت و ملیت برساختهء

یک اقلیت مفت خور به وقوع پیوسته که دامنۀ آن

صورت گرفته بود ،اما این بار برای تشکیل

ناسیونالیسم است نه چون گفته ی سخنگویان

در اکثر نقاط کرۀ زمین هنوز هم ،متاسفانه آدم

دولت به اصطالح مدرن رسماً توسط خلیل زاد

بورژوازی ،ناسیونالیسم مخلوق ملت ها؛ اینکه

قربانی می گیرد؛ امروزه اگر یک تحقیق دقیق

نمایندۀ خاص بوش رئیس جمهور وقت امریکا

ملت جمعی از آدم هایی است که با فاکتور هایی

صورت گیرد به یقین می توان گفت که در تاریخ

و اخضر ابراهیمی نمایندۀ ملل متحد آن وقت

چون زبان مشترک ،نژاد مشترک ،تاریخ  ،رسوم

معاصر جهان بعد از دین دومین ریکارد دار خون

مهندسی شد؛ دولت وحدت ملی برآیند "کار

و فرهنگ مشترک قابل تعریف است نا دقیق و

ریز ،جنگ های ناسیونالیستی است؛ از رواندا و

دستی" آقای خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در

غیر علمی است؛ "واقعیت این است که ملت و

یوگسالوی گرفته تا فلسطین و اسراییل ،چچین،

افغانستان است که در مصاحبه های اخیرش در

هویت ملی محصول طبیعت یا تقسیم بندی های

عراق ،افغانستان و ...

تلویزیون طلوع نیوز و آریانا نیوز خواهان مدال

واقعی و قابل تبین میان مردم از جمله تقسیمات
بیولوژیک و یا زبانی و نژادی نیستند .بلکه
محصول تالش نیرویهای رنگارنگ ناسیونالیستی
هستند" در دنیا ملت های زیادی مثل کانادا است
که دارای ریشه های فرهنگی و تاریخی متفاوت و
متشکل از اقوام مختلف است ،در برابر آن جوامع
زیادی هم است که با داشتن تاریخ ،رسوم ،نژاد،
فرهنگ و زبان مشترک دارای ملت های مختلف
است مثل کشورهای عربی؛ امریکا ،انگلیس ،هند
و کشورهای دیگر که زبان های رسمی شان
انگلیسی است یک ملت نیستند.
به همین گونه ملت های افغانستان ،ایران و
تاجیکستان با داشتن زبان مشترک فارسی می
بینیم که یک ملت نیست ،در جهان ملت های
چند زبانه هم کم نداریم.از طرف دیگر ما از
رهگذر تاریخ شاهد شکل گیری و از بین رفتن
ملت و هویت های ملی زیادی هستیم؛ این همه
نشان دهندۀ این است که تقسیمات انسان ها بر

در کشور های در حال جنگ و پس از جنگ
تشکیل دولت ها با مهندسی نیو لیبرالیسم به دالیلی

افتخار از بابت این شاهکارش از سوی افغان ها
است.

نمیتواند از کشمکش های ناسیونالیستی به دور

متاسفانه با در نظر داشت فرمول بندی موافقتنامۀ

باشد ،از جمله یکی که کمی درشتتر به نظر می

بن از رئیس جمهور الی احاد شهروندان منتسب

رسد این است که  ،برای اینکه سرمایه داری نشان

به ملیت ها و زبانی است که باید از همان نی،

دهد که ملت پدیده ییست فرا طبقاتی یعنی هم

یعنی ناسیونالیسم قومی اش صدا در بیاورند؛ این

کارگر و هم سرمایه دار ،هم استثمار کننده و هم

نه تنها وحدت نیست بلکه دایمی ساختن نفرت

استثمار شونده  ،هم ستمگر و هم ستمکش ولی در

انسان در برابر هم نوعش است ،خواه بنیادش

عین حال دارای منافع مشترکی اقتصادی و

قوم باشد یا مذهب و زبان ،اگر کاندیدای

هویتی؟! سهم دهی در قدرت را بر مبنای هویت

ریاست جمهوری پشتون است باید یک معاونش

های کاذب قومی ،زبانی ،مذهبی و ...می گذارند

تاجیک و دیگرش ازبیک باشد!؟ اگر رئیس

که این به خودی خود نه تنها که حل مساله ملی

جمهور چهار وزیر پیشنهادی پشتون در کابینه

نیست بلکه تهداب گذاری و دایمی کردن مسألۀ

دارد باید معاونین اش هر کدام دو کاندیدا وزیر

ملی و ستم ملی است .چون " نقش ناسیونالیسم در

تاجیک و ازبیک داشته باشد!؟ .در یک فرمول

پیدایش مسألۀ ملی کشاندن نابرابری ها و تبعیض

خیلی ساده از همین سر است که ملیت باال

و کشمکش در عرصۀ فرهنگی و اقتصادی به

دست و فرودست در جامعه شکل می گیرد و از

عرصه سیاسی و مساله قدرت سیاسی و دولت در

همین جهت است که باید هزاره به هزاره کار

جامعه است" .در افغانستان پس از یازده سپتامبر،

ادامه در صفحه ١۴

کند ،پشتون به پشتون ،ازبک به ازبک ،تاجیک به

قابل تقلیل و یا تبدیل به هویت های قومی و ملی

پیش نشان دهندۀ نبود و کمبود نیروی ها و

تاجیک و  ...هر چند که در قوانین عادی و قانون

نیست" .همان گونه که ستم ملی "یک مجازات

آلترناتیوی است که برای آدم ها حقوق جهان

اساسی کشور این صورت بندی ها به این گونه

دسته جمعی" آدم های بی گناه است و شدیداً غیر

شمول انسانی بخواهد؛ آحاد تودۀ بشریت را نه

نیست ،اما در عملکرد روزمرۀ سیاسیون چه در

انسانی؛ رفع ستم ملی و حل مسألۀ ملی هم یک راه

بر مبنای قوم ،زبان ،مذهب ،زن و مرد یا هم

اپوزسیون و چه در پوزیسیون حرف اول و آخر را

کار دسته جمعی و عمیقاً انسانی می خواهد .با

اکثریت و اقلیت بلکه به عنوان آدم های متساوی

ناسیونالیسم قومی و زبانی می زند.

حکومت های فدرال قومی ،خود مختاری های

الحقوق نگاه کند .این آلترناتیو در چوکات یک

جامعه از باال توسط طبقه یی که وسایل تولید

فرهنگی و اداری ،جدایی و تشکیل دولت های

تشکیالت منسجم باید قبل از قبل در دسترس

مادی را در اختیار دارد به نفع یک درصدی ها با

مستقل ملی همانند همین "حکومت وحدت ملی"

احاد شهروندان این کشور قرار داشته باشد ،این

هویت های کاذب تقسیم و ترکه شده ،در این

فعلی و در کل با پارچه پارچه سازی جمعیت یک

ضرورتی است که بیش از هر چیزی دیگر در

بحبوحه متاسفانه کسان زیادی که ژست و ادا

کشور پیش از آنکه انسان ها در یک صف قرار

جامعه محسوس است تا همه در برابر تقسیمبندی

های روشنفکرانه هم داشتند سراسیمه کفش و

بگیرند و به زنده گی جمعی شان ادامه دهند بیشتر

های کاذب و غیر قابل تبیین انسان ها واکسینه

کاله کردند و پا در رکاب جو تعیین شده از باال،

علیه همدیگر قرار گرفته ،به سوی قوم پرستی،

شود؛ هویت انسانی غیر قابل تقلیل و تغییر است؛

به تیوری پردازی تقدس ملیت و زبان پرداختند

عشیره گری و هویت های محلی خواهند رفت.

تقلیل هویت جهانشمول آدمی به هویت های

برای حمایت از قدسیت قومی و زبانی شان
انجمن ها ،اتحادیه ها ،شورا ها و تشکیالت در
حد حزب ساختند؛ البد در جامعه وسایل تولید
مادی در دست هر طبقه ی که بود خواه ناخواه
وسایل تولید ذهنی هم در کنترول او است؛ این
فضای مسخ هویت انسانی یعنی ناسیونالیسم قومی
و زبانی با تاسف آنقدر در جامعه مسلط است که
بسیاری از فعاالن مدنی و رسانه یی هم در هیأت
همین جمع قلم و قدم میزنند.

جنبش های اجتماعی هم در افغانستان از گزند این
مرض مهلک به دور نیست و مبتال شدنش به این
بیماری کامالً طبعی به نظر می آید ،جنبش های
اجتماعی و جامعه هر دو ،دو فرایند دینامیک و در
حال کنش و واکنش توسط انسان ها است؛ ممکن
است جنبش ها در اول با خواست های اساسی و
انسانی به میدان آیند اما از اینکه ایستا نیستند و هر
لحظه در فرایند آمد و شد کارکتر های مختلف
اجتماعی قرار دارند ،با تاثیر پذیری از این

با آنکه ناسیونالیسم زبانی و قومی در هر طرف با

کارکترها هر از گاهی ممکن تغییر ریل دهند.

استفاده از رسانه های جمعی ،شعر ،قصه و داستان

چون وقتی جنبش های اجتماعی در کشوری مثل

و حتی با منول های دانشگاهی و نظام های

افغانستان علیه وضعیت موجود با خواست های بر

آموزشی در صدد حقنۀ مردم دست و آستین باال

حق و مطالبات انسانی توسط کسانی که مستقیماً

زده است تا تفاوت های ناشی از سبک زنده گی

تحت ستم و شرایط نا برابر قرار دارند از سر درد

را به عنوان تمایزاتی زبانی و فرهنگی آشتی ناپذیر

جامعه پا به میدان می گذارند ،اکثراً در ابتدا بدون

و خطوط قرمز بین انسان ها تعیین کند اما بی خبر

پالتفرم روشن ،تجارب دادخواهی ،رهبران خودی

از اینکه جامعه جمعی از آدم های ایستا نیست

و دور نمایی سیاسی -اجتماعی است ،از همین سر

بلکه فرایند خود گستر مراودات انسان ها در

است که ناسیونالسیت های قومی و زبانی خیلی

چهار چوب جامعه هر روز آدم ها را به هم پیوند

راحت و بدون تکلف با گرفتن رهبریت و دادن

میدهد؛ با تفاوت های صوری ،کاذب،

سمت و سو به این حرکت ها جنبش های مردمی

ایدئولوژیک و سیاسی نمی شود هویت انسانی

را مصادره می کنند.

آدم ها را پنهان کرد؛ "هویت انسانی انسان ها

مصادرۀ این جنبش ها به نفع ناسیونالیسم بیش از

قومی ،تباری و محلی حرکتی به شدت ضد
انسانی است؛ برآیند مرز کشی بین انسان ها بر
مبنای قوم ،زبان و مشخصه های عشیره یی جز
به جنگ ،نسل کشی و پاکسازی قومی به چیز
دیگر منتهی نمی گردد؛ هر کسی حق دارد که
به زبان مادری اش تکلم کند آموزش ببیند و
مراودات اجتماعی داشته باشد ،هیچ زبانی از
زبان دیگر برتر و ابتر نیست الی زبانی که
بیشترین آثار علمی و هنری جهان به وسیله آن
توسط آدم ها ارایه شده باشد.
برای رهایی از منجالب ناسیونالیسم زبانی در
پهلوی زبان های رسمی کشور باید گام های
اساسی و بنیادی پله به پله در راستای گنجاندن
زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان های رسمی
کشور هرچه سریعتر نهاده شود ،این نه تنها یک
مقدار از ورطه ی بد جنجال های زبانی ما را به
دور می سازد بلکه راهی است برای رسیدن به
یک زبان علمی امروز دنیا .زنده نگاهداشتن زبان
مادری ،تکلم با آن و کار با زبان مادری حقی
است برای همه اما هیچ گاهی نباید به کسی این
حق به مجوز قِدِّیسی مبدل گردد که گویا زبان
های دیگر از آن اصالت برخوردار نیست.

درد ما هم برق است و هم فرق!

سیامک بهاری

یادداشت سردبیر :نوشتۀ حاضر از رفیق

است .در حالیکه بخشهای وسیعی از کشور

مافیایی بر سر شبکه عبور خطوط انتقال برق نیست.

سیامک بهاری است که برای نشر فرستاده اند .با

افغانستان بویژه مناطق مرکزی کماکان محروم از

چه ارتفاعات سالنگ و چه دشتهای بامیان ،مادام

تشکر از رفیق سیامک و آرزوی همکاری های

انرژی برق است .کشمکش مافیای درون و

که تحمیل تبعیض و بندو بست مافیایی بین سران

بیشتر شان نوشته بدون کدام دخل و تصرف به

خارج از حکومت بر سر پروژه جنجالی شبکه

قدرت نباشد ،بخودی خود امری تکنیکی تلقی

نشر میرسد .قابل یاد آوری است که منظور از

انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان که به پروژه

میشود.

(انکشاف توازن) ،انکشاف متوازین بوده و

( )TUTAPو نیز پروژه دیگری به نام ( CASA

بامیان ،مانند سالنگ ،کوهستانی میباشد .معموالً

 )1000مشهور شده است .از سال  ٢۰١3و

آنهایی که فعال اند و تالش مینمایند انسانهای

زمامداری حامد کرزای تا کنون ادامه دارد.

خوشبینی هستند .تعبیر رفیق سیامک از

پروژههایی که جزئیات اجرایی آن مدام

سکوالریستی بودن مضمون اعتراض روشنایی،

دستخوش تغییر بوده است و در اسناد

ناشی از خوشبینی این رفیق است که مشخصه

افشاگرانهای که اخیر منتشر شده حتی اصل

فعال بودن ایشان میباشد.

وجودی و سندهای اعتباری خود این پروژه نیز

____________________
گسترش اعتراضات و رشته تظاهراتهای وسیع در
شهرهای مختلف و از جمله در کابل به نام
"جنبش روشنایی" که دامنه آن به خارج کشور
هم کشیده شده است ،در اعتراض به تغییرعبور
خطوط شبکه برق رسانی از مناطق مرکزی
افغانستان ،باردیگر سبب شد تا دست دراز شده

مبهم و زیر سؤال است .اختالفات میان شرکت
آلمانی" فیشنر" و شرکت "برشنا" خود بخشی
از همین کشمکش مافیایی است .گران شدن
سرسامآور هزینه مصرف برق و متعاقب آن
اعالم سود ساالنه  ٢۰3میلیون دالری شرکت
برشنا که حاصل فروش برق گرانقیمت و تحمیل
خاموشیهای بلندمدت به مردم افغانستان است.
فقط نمونهای کوچک در منافع مافیایی

این واقعه بستری برای بروز نارضایتی و اعتراض به
وضعیت فالکتبار کنونی بر متن بی اعتمادی عمیق
به دستگاه حکومتی است .گسترش دامنه اجتماعی
این اعتراضات اختالفات مافیایی حکومتیها و
اقمار آن را هم دستخوش التهاب آشکاری کرده
است .فشار اعتراضات بحق مردمی ،عمال سبب
شده است که "محمد محقق" معاون دوم ریاست
اجرایی کشور و "سرور دانش" معاون دوم
اشرفغنی ،به عنوان اعضای کابینه دولت و
شورای امنیت منافع خود را در مناطق تحت
قدرتشان در خطر ببینند و خود را به صف
اعتراضی مردمی برسانند که هیچگاه در طول
تاریخ فعالیت سیاسی خود هرگز حتی برای یک
لحظه هم در کنار آنان و برای دفاع از مطالبات
آنان نایستادهاند.

انواع مافیای حکومتی در کمبودهای پایهای و

شرکتهای انحصاری نظیر برشنا است.

زیستی و رفاهی مردم مصیبت دیده افغانستان و

طرح عبور برق از ترکمنستان به افغانستان در

فساد بی بدیل حکومتی در سطح و سیعی مطرح

دوران حامد کرزی از سوی سهامداران

میلیونها مردم مصیبت دیده افغانستان دست در

گردد.

حکومتی طرح شد ،عملیات تحقیقاتی آن شروع

گریبان یکی از فالکتبار ترین وضعیتهای

گردید .در ادامه ،اجرایی شدن آن در حکومت

اقتصادی چند دهه اخیر گردیدهاند .تشدید بیکاری

وحدت ملی به بستری برای بروز شکافهای

و گرانی ،ناامنی و کابوس دائمی جنگ و گسترش

عمیق حکومتی منجر شد .اما شکلگیری

حمالت طالبان عمال شیرازه جامعه را درهم ریخته

اعتراضات بزرگ و سراسری توسط مردم صرفا

است .بخشهای بزرگی از کشور عمال فاقد

اساسی در زیر ساختهای اقتصادی ،عدم امکانات

کل امکانات داخلی تولید برق در افغانستان
کمتر از ده درصد و بقیه نیاز کشور به انرژی
الکتریسیته واردات برق از کشورهای مجاور ،از
جمله ترکمسنان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و ایران

در اعتراض و ناشی از این بند و بستهای

بسترهای اصلی اعتراضات مردمی
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امکانات اولیه زندگی است .مهاجرت و فرار از

سکوالر و مدرنی که پایههای سیاسی حاکمیت

جنبش روشنایی باید از شورای عالی عبور

کشور از یکسو و فساد گسترده دولتی از سوی

را بارها به لرزه در آورند.

کند

آنچه مردم را علیه شبکه توزیع برق به خیابانها

جامعه افغانستان در جدالی جدی برای خروج و

می کشاند نه تنها نیاز بحق و مبرم به انرژی

پایان دادن به بیش از سه دهه حرمان و ناامنی است.

الکتریسیته که مجموعهای از اعتراضات و

جامعهای جنگ زده و مصیبت دیده و زخم

نارضایتی گستردهای است که مردم بهدرست

خورده ،برای خالصی از شر احزاب جهادی و

انگشت اتهام را به سمت حکومت و سیاستهای

حکومتهای مافیایی ،دارد راههای جدیدی را ابداع

آن نشانه میروند و آنرا بانی و مسبب بروز همه

و تجربه میکند.

دیگر به یک چالش عظیم اجتماعی بدل شده
است .وجود بیش از سه دهه ناامنی و جنگ،
آتش نفاق قومی و ملی را شعلهورتر کرده است.
حکومت وحدت ملی که رسما بعنوان فاسدترین
دولت در جهان مشهور خاص و عام است نه تنها
عزم و ارادهای برای برون رفت از موقعیت
کنونی ندارد که خود بستر اصلی تداوم وضعیت
فالکتبار کنونی است.

فجایع بی پایان و نابسامانیهای دردناک زندگی
شان میدانند .مردم بخوبی دریافتهاند که هیچ

جنبشهای اعتراضی اخیر بوضوح نشان میدهد
که بخش معترض جامعه دارد شجاعانه و با

بخش وسیعی از جامعه رسما با خطر گرسنگی و

حقیقتی در ادعای "انکشاف توازن" از جانب

فقر مطلق روبروست .گسترش سرسام آور

حکومت وجود ندارد .همه این ادعاها پوچی

بیکاری و نبود هیچ چشم اندازی برای خروج از

خود را بارها و بارها در هر رودررویی روزمره

وضعیت جهنمی کنونی ،بیعدالتی و فساد عظیم،

با حکومت نشان داده است.از سیاست صلح با

تبعیض و نابرابری ،خشونت سازمان یافته دولتی،

طالبان بعنوان "برادران ناراضی" حکومت ،تا

ناامنی و آوارگی بستر اصلی اجتماعی و بنیادی

گسترش دامنه فعالیت مافیای مواد مخدر و بی

اعتراضات اخیر است .مدتهاست که اعتراضات

پناهی و آوارگی بخش عظیمی از مردم بویژه

در اشکال متنوعی به ناامنی و خطر قحطی پنهان،

جوانان و فشرده شدن صف بیکاران تا باز

به بیکاری و قوانین ضد زن ،به فساد گسترده

گذاشتن دست جریانات جهادی و قوانین زن

اداری و دولتی ،به تبعیض آشکار و قومی و

ستیزانه در جامعه تا قومی و قبیلهای کردن اداره

قبیلهای کردن نیازهای مناطق مختلف کشور

جامعه ،جایی برای اعتماد به دستگاه قدرت و

درحال گسترش است .اعتراضاتی که با قتل

اقمار آن باقی نگذاشته است .آنچه مردم را به

سرعت و توان حرکت پیشروی اعتراضی مردم

فجیع "فرخنده" عمال خود را علیه نیروهای

حق چنین خشمگین به خیابانها میکشاند هیچ

عمیقا عدالتخواهانه ،علیه تبعیض و نابرابری است.

ارتجاعی جهادی و شبه طالبانی به خیابانها

چیز جز تالش برای پایان دادن به این زندگی

چنان هست که بتواند از خواستهای محدود

کشاند ،سپس در جنبش علیه بیکاری به طرح

جهنمی نیست.

کنونی عبور کند و سیاستهای دولت را به عقب

مطالبات پایهای تری ارتقا داد .جنبشهای

جسارت پوست میاندازد و راه خود را باز میکند.
به هر درجه که اوضاع رادیکالتر میشود ،به همان
درجه رهبری رادیکاتری نیاز دارد .حرکات
اعتراضی اخیر در نوع خود در کل تاریخ افغانستان
بی سابقه است .چه در شکل و چه در محتوا،
خواستهای مردم دارد شفافتر ،جسورانهتر و در
عین حال متفاوتتر میگردد .از همین رو ،خط
انتقال شبکه برق به سرعت شگرفی به خط فاصله و
شکاف عمیق بین حکومت و مطالبات مردم بدل
گردید!

براند .سخنرانی اشرف غنی و دست و پاچگیاش
برای معین کردن هیئتی برای بررسی مجدد طرح
انتقال شبکه برق و سکوت معنیدار عبداهلل این را
بخوبی نشان داد .بنابراین ،یک شرط اساسی این
پیروزی رهبری است که گامها و حرکات بعدی را
بشناسد و برای متحقق کردن مطالبات پایهای مردم
برنامه روشن داشته باشد.
شورای عالی مردمی که فعال ابتکار رهبری
اعتراضات اخیر را دارد برای آنکه بتواند با قدرت
اعتراضی مردم هماهنگ باشد ،باید تاریخا بتواند
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اعتراضات و جنبش های اجتماعی زمانی به ثمر
می نشینند که هدف آنها دگرگونی وضع
موجود باشد ،نه صرفاً اصالح آن .برای موفقیت
اعتراض ها ،علیه تغییر مسیر پروژۀ ''توتاپ''،
صرفاً حقانیت آن کافی نیست.
برای آنکه این اعتراضات بتواند دولت به رهبری
غنی و عبداهلل را مجبور به رفع تبعیض و بر خورد
عظمت طلبانۀ ناسیونالیستی نماید ،بایست
مرزهایش را با نیروهای سیاهی که خود جزئی از
بدنۀ حاکمیت هستند و تصادفاً منافع شخصی
آنها در این مقطع در جهت منافع معترضان قرار
گرفته است ،روشن ترسیم کند و این خواست و
مطالبه را همه گانی سازد و همبسته گی و
حمایت تمام آحاد زحمتکش از این خواست را
تأمین نماید.
آغاز حرکت معترضین از "مصلی مزاری" ،و

نماید ،پشتیبانی می نماید.

زنده باد سوسیالیسم!
شورای مرکزی سازمان
سوسیالیستهای کارگری أفغانستان
 ١٥می ٢۰١6؛  ٢6ثور ١3٩٥

جنبش روشنایی در افغانستان
مهر مطالبات و خواستهای اعتراض مردم را بر
طرحهای خود بزند .حرکت رو به پیش و
موفقیت سیاسی اعتراضات وقتی به ذخیره
فعالیت و گامهای بعدی بدل میشود که
نیروهای ارتجاعی بازدارنده را از سر راه خود
برداشته باشد .این نیروها در حال حاضر دارند در
همین شورا پیله میزنند و خط و نشان میکشند.
جامعه بشدت ملتهب است ،جنبشهای ارتجاعی

قرار دادن تصویر "عبدالعلی مزاری" در عقب

منافع خود را در خطر میبینند ،فعالتر از همیشه

سخنگویان این جنبش ،میتواند دلیل جدی یی

در تالش خواهند بود که نقش مؤثرتری ایفا

برای در حاشیۀ راندن هدف اصلی و برحق این

کنند .جنبش اعتراضی را متوقف و یا به سمت

اعتراض گردد .زیرا هیچ جنبشی نمیتواند جدا از

خواستهای خود منحرف کنند .از همین رو

رهبری آن جنبش قابل بررسی باشد .محقق،

خود را بعنوان سخنگویان و مصلحان جامعه به

خلیلی ،اکبری و دانش مهره های سوخته یی اند

صف اول اعتراضات میرسانند تا سمت و سوی

که میخواهند بر موج این جنبش بر حق سوار

رادیکال آنرا تغییر دهند .سخنگویان حرکت

گردند .آنها با استفاده از این فرصت میخواهند

اعتراضی مردم در کابل اکیدا نباید کریم خلیلی،

حیثیت شان را احیا کنند .هنوز پژواک نعره های

محمد محقق ،و امثالهم باشند! کسانیکه یک

محقق که معترضین به قتل "شکریه تبسم" را

پایشان در ارگ و کابینه و پای دیگرشان در

ولگردان بی همه چیز خطاب میکرد ،از خاطرۀ

جلسات سری احزاب جهادی است ،سخنگو و

مردم زدوده نشده است.

نماینده مردم نبوده و نیستند.

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ،بر

وانگهی کشاندن مردم معترض به مصلی مزاری

این باور است که تحقق برابری میان انسانها

برای شروع تظاهرات ،صرفا حرکتی سمبولیک

مستلزم برابری اقتصادی آنهاست .برابری

و فنی نیست .بلکه دارد مهر جنبشهای دیگری

اقتصادی با لغو مالکیت خصوصی و کارمزدی

را به پیشانی جنبش اعتراضی و عدالتخواهانه

میتواند ممکن گردد .مع الوصف تا پیروزی

مردم میزند .مسیرش را منحرف میکند و

انقالب سوسیالیستی ،از همۀ جنبش هایی که

مجددا به چاله احزاب جهادی میاندازد .مطالبه

امکانات زنده گی بهتر و انسانی تر را فراهم

مردم با خواست توزیع عادالنه برق شروع میشود،
اما این فقط بستری برای برای طرح خواستها و
مطالبات پایهای دیگر است .آنچه مردم را در
صفوف فشرده و بی سابقه به خیابانها کشانده است،
اعتراض عمیق مردم به جهنمی است که احزاب
جهادی و شرکای در قدرتشان برای کشور
ساختهاند.
جنس جنبش عدالتخواهانه مردم هیچ تناسبی با
امثال محقق و خلیلی و شخصیتهایی از این دست
ندارد .شورای مرکزی اگر دست جنبشهای
ارتجاعی را از سرخواستهای مردم کوتاه نکند ،نه
تنها شایستگی رهبری و نمایندگی اعتراضات را
نخواهد داشت .که خود به سدی در راه
پیشرویهای آینده آن بدل خواهد شد .همین را
باید بی تخفیف مقابل این رهبری گذاشت .خودِ
این جنبش اعتراضی درحال حاضر بارها از رهبری
شورای مرکزی جلوتر و رادیکالتر است .دخالت
مردم در انتخاب رهبران اعتراضات ،بخشی از
پیشروی و درایت جنبش اعتراضی است و نباید از
آن کوتاه بیاید.بیانیه شماره  ١٢پس از تظاهرات
کابل باید خطوط سیاسی حرکات اعتراضی مردم
را روشن و صریح میکرد و فاصله خود را با
احزاب جهادی ،دستهای دراز شده حکومتی در
شورای عالی مرکزی را واضح میکرد .جنبش
روشنایی پس از برگزاری تظاهراتهای موفق در
داخل و خارج افغانستان به نقطه امیدی جدی برای
تغییرات ساختاری و پایهای بدل گردیده است.
این وظیفه تاریخی جنبش چپ است تا رهبری
اعتراضات بحق مردم را بدست بگیرد ،اعتماد مردم
را جلب کند ،برنامه و افق جدید مقابل جامعه
بگذارد و راه جامعه را به سوی برابری و رفاه و
خوشبختی هموار کند .این چپ باید با زبان خود
حرف بزند و گرنه این جنبش را از اعتراضات
پایهایی آن خلع سالح میکنند و به خانه میفرستند!
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دست ناسیونالیستها و باندهای مذهبی از به انقیاد
کشیدن اعتراض مردمی کوتاه
کابل یک بار دیگر از طنین رگبار فریاد اعتراض

اهداف این حرکت های اعتراضی و نیروهایی است

ره آوردی جز فقر ،ادبار ،خشونت و جهل و جنگ

انسانهایی که به بلندای عمر حاکمیتِ نماینده

که این اعتراضات را از هر نظری هدایت می کنند.

و ارتجاع نداشته است ،مخالف اند و هدف شان

گان طبقات حاکم جامعه ،ستم دیده اند ،مورد

طبیعی است جریانهایی که در رأس این حرکت

چیزی جز دست یافتن به یک حق مسلم و طبیعی و

تبعیض واقع شده و تحقیر شده اند ،ولی نپذیرفته

های اعتراضی قرار می گیرند نقش تعیین کننده یی

در نهایت رهایی و خالصی از این وضعیت اسفبار

اند که حقیر اند ،به لرزه در می آید .تصور تقابل

را در جهتگیری و سمت و سو بخشیدن آن بازی

نیست؛ وضعیت اسفبار و بربریتی که حاصل جدال

با جنبش اعتراضی توده های ملیونی که از حق

کرده و اهداف و مطالبات آن را فورموله ،دامنۀ

دو صف ارتجاعی و حامیان بین المللی شان در طی

مسلم شهروندی باشنده گان مناطق مرکزی در

گسترش و نضجش را تعیین می کنند .در این

بیشتر از سه دهه می باشد.

بهره برداری از انرژی برق به دفاع برخاسته اند،

حرکتها و اعتراضهای اجتماعی ،نیروها و جریان

آرامش از کاخ نشینان مستبد و حامیان قلدور

های متنوعی دخالت داشته و نقش اداء می کنند.

آنها ،که حتا در خارج از مرز های افغانستان

نیروها و جریانهایی که هر کدام بسته به مکان و

صدای اعتراض را به صورت فزیکی می خواهند

خواستگاه های اجتماعی -طبقاتی شان به نوعی

خفه نمایند ،ربوده است.

منافع خودشان را دنبال مینمایند.

فقر ،خشونت ،تبعیض و فساد گسترده در بدنۀ

آنگونه که در اعتراض به زجرکُشی فرخنده  ،سر

انقطاب میان شهروندان و اکثریت مردم زحمتکش

نظام فاسد بورژوائی ،که همواره با پدیده های

بریدن شکریه  ٩ساله و سنگسار رخشانه به دست

میشود؛ این دسته همان نیروهایی اند که طی پانزده

ناسیونالیسم و مذهب توجیه میگردند ،به شدت

عقب افتاده ترین و جنایتکارترین باندهای مذهبی

فاصلۀ طبقاتی در جامعه را افزایش داده است و

از جمله طالبان که از حمایت غیر مستقیم "دولت

سال اخیر در اشکال گوناگون سهم خواهی کرده و

فرودستان اعتراض و عدم تمکین شان به وضعیت

وحدت ملی" نیز برخوردارند ،شاهد بودیم که

موجود را به شکل اعتراض های خیابانی به

چگونه با تغییر جهت اعتراضها و محدود کردن

نمایش می گذارند .این اولین بار نیست که فریاد

آن با در افتادن با معلول ،احساسات مردم فروکش

اعتراضات مردمی ،دیوارهای قدرت حاکمان را

کرده و این جنبشها بر خالف آنچه که انتظار

به لرزه در آورده است .این اعتراضات نمایشی از

میرفت به خاموشی گراییدند .اعتراض برحق کنونی

عظمت قدرت توده های به پا خاسته است .اما

که در برگیرندۀ بخش وسیعی از نیروهای اجتماعی

اولین مسأله یی که باید به آن توجه داشت تعیین

است و با سیاست های تبعیض آمیز اعمال شده که

اما همین حق و مطالبۀ برحق دارد توسط ارتجاع
موج سوار و فرصت طلب و معامله گری که خود
بخشی از قدرت حاکمه را می سازد و تبارگرایانی
که از دایرۀ قدرت و مناصب موجود به گونه یی
رانده شده اند ،تبدیل به یک جنجال و تنش و

همچنان دارند سهم خواهی می کنند .کسانی که
هم شریک حاکمیت اند و هم "اپوزیسیون" آن.
با تأسف سرنوشت اعتراضاتی که صرفاً برای
اصالح طلبی بدون پشتیوانۀ مادی و سازمانیابی
طبقات محروم ،به راه میافتند ،نمیتواند غیر از این
باشد که در اعتراضات سال پار نیز شاهد آن بودیم.
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