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 سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

نسبت به حمله  در ضمن ابراز انزجار عمیق

به بر معترضین  تروریست های مسلمان ۀوحشیان

تغییر تصمیم حكومت غنی و عبداهلل در مورد 

قال برق وارداتی از آسیای مرکزی، نتمسیر ا

مراتب همدردی خویش را با قربانیان آن نهایت 

 جنایت اعالم میدارد.

 !ری، حکومت کارگریبراآزادی، ب

به عاملین بالفعل آن که  مسؤولیت این جنایت صرفا

با نام داعش عالمت زده شده اند، محدود نمیگردد. 

در این جنایت نقش پای تعصبات مذهبی و 

نظام  ۀگرایشات بشدت عقبگرای قومی که زاید

سیاست های دولت وحدت ملی  ۀحاکم و نتیج

است، به روشنی آشكار است. سیاست تبعیض آمیز 

 دستگاه حاکمه

 سخن سردبير:
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پيام به دوازدهمين كنفرانس 
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در تقابل با خواسته های  "دولت وحدت ملی" 

هایی که خواستار پایه یی ترین بر حق انسان

حقوق انسانی شان بودند، زمینه ساز این جنایت 

گردید. این جنایت محصول همزیستی حكومت 

گروه های جنایت پیشه اسالمی و غنی و عبداهلل، 

حامیان بین الملی آنها یعنی نظام سرمایه داری 

 میباشد. 

جنبش "اما ماهیت اعتراضی که به 

 موسوم گردیده است چیست؟ "روشنایی

این حرکت هیچ مطالبات رفاهی در حقانیت 

تردیدی وجود ندارد. ولی جنبش روشنایی علی 

عدالت ''الرغم خواسته ها و مطالبات برحق 

با رهبران سنتی  اش، بدلیل پیوند ''خواهانه

مذهبی، سیمای یک عدالت خواهی قومی را 

بخود گرفته و نتوانست فراگیر گردد. به حاشیه 

کشیده شدن جنایتكارانی چون محقق، خلیلی و 

دانش و افشای ماهیت فرصت طلبانه و معامله 

آنها گرچه پدیده یی تازه نبود ولی مثبت  انۀگر

اما قرار دادن تصویر مزاری جنایتكار جلو  بود،

دوربین رسانه ها و در همایش، و مقایسه کشته 

گان کربال و ه جنبش با کشته شداین گان ه شد

ادبیاتی که در مراسم سوگواری و خاکسپاری 

گان مورد استفاده قرار گرفته شد، همه ه جان باخت

نشانه یی از آن است که علی الرغم ادعا های 

فاصله گرفتن از  مبنی بر ''ن نسل دومرهبرا''

مانده و فرا تر از رهبران سنتی، همچنان سنتی باقی

افق دید رهبران سنتی از جمله مزاری که 

ه و کشتار و آوار ٦٠دهۀ  ولیت جنگ هایؤمس

گان مناطق مرکزی افغانستان مستقیم ه گی باشند

به دوش او است، نمیتوانند راه حلی را مقابل 

 جامعه و مردم بگذارند. 

گان در تظاهرات دوم ه شرکت کنند ۀمه اٌمطمین

ی تنگ قوم گرایی و مذهب یاسد، اسیر محدوده 

نبوده اند، ولی آنگونه که ما قبآل هم نوشته ایم، 

دا از رهبری آن نمیتوان ماهیت هیچ جنبشی را ج

بررسی کرد. مزید بر این مساوات طلبی بدون 

محو طبقات توهمی بیش نبوده و حتی در جوانع 

سازمان یافته دولتی که مدعی منافع جمع است، 

دولت در حقیقت فقط معرف منافع اقلیت 

 کوچكی از جامعه است. 

آیا امکان اصالح دولت وحدت ملی 

 وجود دارد؟ 

ادعا از شناخت ماهیت دولت این رهبران با وصف 

 وحدت ملی که فرایند توافقی است استوار بر

ناسیونالیسم و مذهب، انتظار اصالح آن را دارند. 

 با رهبران رهبری جنبش روشنایی تفاوت کیفیی اگر

فساد  و سنتی میداشتند، متوجه میبودند که تبعیض

 ۀحاکمیت، گسترش فاصل ۀگسترده در بدن

و بد روزی نتیجه بالفصل  طبقاتی، نا امنی، فقر

نظام فاسد بورژوازی بوده و اصالح آن بدون رویا 

رویی طبقاتی ممكن نیست. فقط با تغییر و به زیر 

گی در ه زند ۀنظام ممكن است، زمین کشیدن این

 گردد.فراهم انسان  ۀو شائیست خور

برای حاکمیت نكبت بار دولت وحدت ملی، فقط 

ان با وصف در قدرت بودنشان مطرح است. آن

حراست از جان معترضین و دال بر ادعا های شان 

ادعای شان مبنی بر اینكه از اقدام تروریستی علیه 

تظاهرات اطالع داشتند، باز هم با ایجاد موانع از 

مانع از انتقال زخمیان  عمالًجمله چیدن کانتینر ها 

حادثه به بیمارستان ها گردیده و میزان تلفات را 

گان دولت در مناظره های ه نمایندافزایش دادند. 

تلویزیونی، برای توجیه تصمیم دولت در تغییر 

برق، و در انتقاد از اعتراض معترضین، انتقال مسیر 

آگاهانه چنان عمل مینمایند که ملیتی را در برابر 

ملیت دیگری قرار داده و عمر حاکمیت شانرا به 

 قیمت بدبختی و جان مردم طوالنی نمایند.

صلی این تقابل اسطكاک منافع نیرو های ا ۀلأمس

جای نیروی های است. ن مناقشه اجتماعی در گیر ای

بر ماهیت شان میتوانند تا اخیر در برابر اصلی که بنا

د و از آن پیروز بدر آیند نحاکمیت سرمایه بایست

این مفهوم که ه در این کار زار خالی است. این نه ب

ش سهیم طبقات محروم و کارگران در این جنب

ان و کارگراز نبوده اند، بخش اعظم معترضین 

در خود و غیر  اند، اما کارگرانِ اقشار زحمتكش

منافع اجتماعی و طبقاتی ه از متشكل و ناآگا

 خودشان. 

ثیر افكار مسلط در جامعه و أکارگرانی که تحت ت

ه تحقیرشده و که هموار ،گرفتار در تعصبات قومی

گی جان ه نات زنداقل امكابرای بدست آوردن حد

گی شان را در دفاع ه کنده اند، بهبود وضعیت زند

از قومیت و نژاد و اصالح نظام می بینند نه در 

شكستن توحش سازمان یافته نظام موجود. این 

بخش عظیم باید از پوتنسیل بسیار بزرگ و انقالبی 

بارزه فشرده و م شان آگاه گردند. اتحاد طبقاتی،

پایانی بر حیات ننگین  ۀنكت هم آهنگ آنها میتواند

 ۀحاکم تأگان آنها در هیه بورژوازی و نمایند

لیت ؤوجود در افغانستان باشد. و این مهم مسمو

 سوسیالیست هاست. ۀعمد

 

 



 

  

         

 

جنبش »م به وبدینسو جنبش موس از چندی

انتقال انرژی برق  ۀدر اعتراض به پروژ «روشنایی

اذهان عمومی جامعه افغانستان را به خود مشغول 

ساخته است. با تأسف که در گردهمایی و راه 

پیمایی دوم اسد سال روان، این حرکت اعتراضی 

به جنایتبارترین و خونبارترین شكلی به خاک 

عداد زیادی از معترضان در وخون کشیده شد و ت

« داعش»انتحاری وحوش اسالمی که  ۀاثر حمل

مسؤولیت آن را به عهده گرفت، جان باختند و 

تعدادی هم به شدت زخمی و مجروح شدند. این 

اعتراض از یک مطالبه مدنی آغاز و سرانجام با 

خزیدن نیروهای ارتجاعی در رهبری آن به سنگر 

و اسالم سیاسی ارتقا  و باروی  ناسیونالیسم تباری

 یافت.

در دومین همایش و همچنین در آخرین لحظاتی 

می شد، بخشی  م اسد تدارک دیدهکه راه پیمایی دو

از گرداننده گان، مجریان و رهبران اصلی آن در 

وجود خلیلی، محقق، سرور دانش و صادق مدبر 

با آن مقاطعه کردند و وارد سهم خواهی و  …و 

شدند. اما « دولت وحدت ملی»معامله با رهبران 

چهره هایی از نسل دوم رهبران و مجریان که 

همچنان به لحاظ سیاسی و مواضع ایدئولوژیک 

ناسیونالیسم تباری و نیروهای اسالمی را نماینده گی 

 رهبران»طرد و گذر از  ۀمی کنند، با شعار فریبند

ابراز وجود کردند و خودشان را میراث دار « سنتی

یكی از مرتجع ترین چهره های اسالم سیاسی در 

 ، خواندند.«عبدالعلی مزاری»افغانستان، 

بخش سنتی ناسیونالیسم تباری هزاره که بیشترینه  

متعلق به حزب وحدت اسالمی و شاخه ها و 

فراکسیون های متعدد منشعب از آن و همچنین 

بازمانده از حزب دموکراتیک خلق، بقایای 

حواریون سلطان علی کشتمند، هستند، طی بیشتر 

از سه دهه میدان دار ناسیونالیسم تباری بوده و 

فعل و انفعاالت سیاسی  ۀبالمنازعی بر هم ۀسلط

در میان مردم متعلق به ملیت هزاره داشته اند. در 

کنار این نیروها، بخش دیگری از کنشگران و 

فعالیت  ۀبا پشین یاسی و مدنی بعضاًفعاالن س

سیاسی در سازمان ها و نهادهای چپ که از 

کشف حقایق »و « بلوغ فكری»گذشته نادم و به 

در مورد دموکراسی و لیبرالیسم رسیده « ازلی

بودند، بدون درنگ و فوت وقت سیادت، رهبری 

و منزلت مذهبی چهره های اسالم سیاسی، آنهایی 

می پنداشتند در بیشتر از « ناجی»را که قدیس و 

ه دهه پذیرا شدند. این طیف در جریان این همه س

سال و به خصوص پس از مهندسی دولت پسا 

امارت اسالمی طالبان توسط کشورهای سرمایه 

داری به رهبری امپریالیسم امریكا، بیشتر در نقش 

نیروهای پیاده نظام و مواجب بگیر نیروهای اصلی 

حاضر در جدال قدرت ظاهر شده و از سر 

تباری و عِرق اتنیكی به سران جنبش  ناسیونالیسم

، «پیروزی»قومی به حیث ضامن  -اسالمی

عدالت »و در نهایت تأمین کنندۀ « بهروزی»

اقتدا نمودند، نیز در این جنبش و حرکت « قومی

ها و مطالبات خواست اعتراضی و فورموله نمودن

 آن سهم داشتند و دارند.
 

"جنبش روشنایی"روایت دیگری از   

 

 فهيم آزاد

۴ادامه در صفحه   



 

  

       

 

 

همان گونه که در آغاز گفته شد جنبش 

اضی مردم برای رفاه و برخورداری برابر از اعتر

مواهب زنده گی بدون تردید خواست و  ۀهم

مطالبۀ برحق، ترقیخواهانه و قابل دفاع و حمایت 

است، مشروط بر این که این جنبش خواستها و 

 ۀمطالباتش را به عنوان یک خواست و مطالب

شهروندان فارغ از تعلق  ۀعمومی و برای هم

مطرح نماید و برای متحقق  قومی و مذهبی شان

شدن آن مطالبات شهروندان کشور را مخاطب 

قرار دهد. بهر رو برای قضاوت و بررسی هر 

جنبشی تنها عنوان، خواستها، شعارها و مشارکت 

تودۀ وسیع مردم در آن ها مالک نیستند، بل که 

باید به خود آن جنبش معیین، به رهبری و 

ی کند  نگاه سیاست و منفعتی که نماینده گی م

کرد و آنها را مورد بررسی و قضاوت قرار داد. 

نیز از این امر مستثنی نبوده و « جنبش روشنایی»

 نیست.

بگذریم از هر اسمی که بر « جنبش روشنایی»

و دنیای  خود گذاشته است، در عالم واقع

تمایالت واقعی و  سیاست نمی تواند بیانگر

ر عین سیاستی که دنبال تحقق آن است باشد. د

حال که سردمداران آن مدعی اند که برای تحقق 

و رفع تبعیض تاریخی اعمال « انكشاف متوازن»

درد »شده بر ملیت هزاره تالش می نمایند و شعار 

این نابرابری و تبعیض را به « ما فرق است نه برق

طور آشكاری میخواهد بیان نماید. رفع تبعیض 

ه خود را از رژیمی مطالبه میكند ک« فرق»یا 

گرداننده گان و رهبران این جنبش از مجریان و 

کارگزاران آن اند و در هر سه قوای مجریه، 

مقننه و قضائیه آن سهم ارزنده و قابل مالحظه یی 

 دارند.

گونه که در آغاز به راه افتادن این حرکت همان

شاهد بودیم سران آن از آن میان محقق و دانش 

یی را در که خود هر یک مسؤولیت های باال

حاکمیت دارند، به خصوص محقق این را ایفاده 

 «دولت وحدت ملی»می کرد که گویا در کابینۀ 

را دارد و به همین دلیل در سخرانی « مهمان»حیثیت 

« توتاپ»هایش پروژۀ انتقال انرژی برق موسوم به 

را، که بعدا مشخص شد که چنین پروژه یی اصال 

شان خواندند و « خط قرمز»در دستور نبوده است، 

مدعی شدند که وجبی از این خواست عقب نشینی 

نخواهند نمود. اما از آنجایی که این نیروها و 

شخصیت های پوشالی و ارتجاعی طی بیش تر از 

سه دهه موج سواری نموده اند و با تكیه بر 

محرومیت تاریخی ملیت هزاره و سوار بر اسب مراد 

فع طبقاتی و سهم توانسته اند مردم  را در خدمت منا

خواهی و مشارکت شان در قدرت وجه المعامله 

قرار دهند، این بار نیز با همین دید و نگاه  وارد این 

عرصه شدند تا با استفاده از نارضایتی مردم مناطق 

مرکزی در تقابل با حریفان شریک قدرت در 

وجود جریان های تباری و ناسیونالیستی دیگر سهم 

ند. عاقبت االمر نیز چنین بیشتری را نصیب گرد

کردند و رفتند پای معامله و سهم خواهی از اشرف 

غنی و عبداهلل عبداهلل. ادعا هایی که امروزه در سطح 

عمومی و میدیای اجتماعی در مورد چانه زنی های 

خلیلی و همپاله گی هایش مطرح و بیان می شوند، 

بخشی از این معامله گری و سهم خواهی را بیان می 

د که خون های ریخته شدۀ قربانیان دوم اسد کن

 رسیدن به آنها شمرده می شود. ۀوثیق

 
آنهایی که « شورای عالی مردمی»السیف  ۀقیاما ب

قدم اند و دارند بر تحقق خواست « ثابت»هنوز 

پافشاری می کنند منشاء « جنبش روشنایی»های 

آشفته گی استراتیژیک و تاکتیكی فراوانی در 

خوانده می شود « ش روشانیجنب»حرکتی که 

استند؛ هرچند که خود شان خالف آن را ادعا 

 ۀنمایند. با وجود مقاطعه و معامله گری آشكار بدن

به رهبری کریم  «شورای عالی مردمی»اصلی 

گذر از »و با وجود ادعای  خلیلی و همرهان،

« عدالت خواهی»از آن جایی که  «رهبران سنتی

دارد، نمی توانند این این طیف بار تباری و قومی 

گذر را در واقعیت عینی به سرانجام برسانند. دلیل 

عمده و اصلی یی که می تواند مانع تحقق این امر 

رهبران این « نسل دوم»شود، فارغ از هر نیتی که 

جنبش در سر داشته باشند، خواستگاه و تعلق 

طبقاتی مشترک این دو نسل از  -اجتماعی

 است.قومی  -اسالمی« رهبران»

یگر این که این جنبش تا همین اکنون نخواسته د

و نتوانسته است، مطالبات خودش را همه گانی 

بسازد تا در پرتو آن بتواند افكار عمومی جامعه را 

فارغ از تعارضات و تنش های تباری و قومی، در 

کنار خود داشته باشد و روی حمایت  آنها حساب 

ع توده ها باز نماید. نفرت برحق و اعتراض وسی

و سیاست های ناکام « دولت وحدت ملی»نسبت به 

 عرصه های زنده گی مادی  ۀو تنگناهای آن در هم

 

 

۵ادامه در صفحه   



 

 

 

       

مردم، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

مدیریت مؤثر جنگ و ... آن اهرمی است که 

شورای عالی »اگر رهبران و یا به تعبیر دیگر 

ند و از حصار تبار و قبیله بیرون می آمد« مردمی

دست کسانی را که برای مقاصد حقیر سیاسی 

شان به نفرت و تعصب کور قومی و مذهبی 

دست می زنند  باز می کردند در آن صورت و 

فقط در آن صورت بود که خواست ها و 

مطالبات رفاهی مردم با تكیه به اقشار و طبقات 

زحمتكش بر دولت مردان تحمیل و متحقق می 

 شد. 

یی جرئت و شهامت نمی در آنصورت هیچ نیرو

را در برابر خواست و « خوست»کرد که مردم 

و یا هر شهر و دیار دیگر « بامیان»مردم  ۀمطالب

تهییج نماید و تفكیک و انشقاق بیشتر بر مبنای 

قوم و زبان میان شهروندان و اقشار و طبقات 

 زحمتكش را چاق نماید.
 

شورای »آنچنان که از ابراز نظر برخی از رهبران 

بر می آید، این ها روی حساسیت « عالی مردمی

روانی پس از حادثۀ هولناک -و وضعیت روحی 

دوم اسد و همدردی عمومی یی که به وجود 

آمده است، حساب باز کرده اند و چنین می 

نمایند که می توانند خواست شان را به اشرف 

غنی و هیأت حاکمه بقبوالنند. کاری که امكان 

یزی را بیان نمی کند؛ پذیر شدن و نشدنش چ

درد فرق »اصل داستان، داستان رفع تبعیض و 

و این را نمی توان با پشتوانه و اتكأ «است نه برق

به ناسیونالیسم تباری و ارتجاع اسالمی متحقق 

کرد، هرچند که یک خواست دموکراتیک و 

بورژوایی است؛ حتی تحقق همین امر هم کار 

نه ارتجاع کارگر است  ۀجنبش سوسیالیستی طبق

امپریالیستی و حامیان و چاکران محلی  -بورژوا

 شان.

 

ماهيت كمك هاى امپریاليستى به  

 افغانستان

 

ن وجه در همین راستا جالبترین و مضحک تری

بعد از پایان  مسأله زمانیست که اشرف غنى

کنفرانس وارسا اعالم می کنند که ما به صورت 

  کامیاب و دست پُر از آنجا برگشتیم .

یک رژیمِ ملعبه و در این شكى نیست که براى 

دست سازِ ارتجاعى، کمک هاى با هدفِ 

جلوگیرى از سقوط و فروپاشى، شاید بخشى از 

مطلوب براى دوام حیات  ۀافتخارات و یا هم پروس

سیاسی آن باشد. اما اگر دقیقا به معنا و محتواى 

چنین رابطه هاى امپریالیستى دقت شود و اثرات 

ضوح به سیاسى و اقتصادى آن بازگوشود به و

عمق اسارتبار و ذلت اور آن ، هم در امروز و نیز 

سیاسى اجتماعى واقتصادى  مناسبات ۀدر آیند

 افغانستان می توان پى بُرد .

 
یک عده یی در افغانستان مدعى اند که نبود این 

کمک ها زمینه ساز قوت گیرى مجدد افراطیت 

مذهبى و تسهیل زمینه هاى سیاسى اجتماعى براى 

آنها می گردد. یا نبود چنین کمک  ۀارظهور دوب

ها افغانستان را دوباره به ایام هرج ومرج و جنگ 

. به این عده باید رجعت می دهد ١٩٩٠ۀ در ده

نود میالدى  ۀیاد آور شد که همان تراژیدى ده

نیز محصول سیاست هاى دوران جنگ سرد و 

محاسبات سیاسى نظامى خود آنها بود که این 

مافیایی را به نام حاکمیت  ۀدسته هاى بدون تجرب

مردم سوارکردند   ۀدولتىِ قرون وسطایی برگرد

سپتامبر با تجاوز نظامى به افغانستان  ١١ونیز بعداز 

ی کرزى وطرح و ایجادِ رژیم های تحت رهبر

وغنى ویک معجون قومى ومذهبى را به حیث 

غرب در  سرمایه دارى ۀراهبرد و ممثل پروژ

 افغانستان مشروعیت بخشیدند.

 
 

 
 

 

های سازمان سوسياليست 

كارگری برای آزادی، 

برابری و سوسياليسم مبارزه 

می كند، برای تقویت صف 

آزادی خواهی و برابری 

طلبی و برای تحقق آرمان 

 سوسياليسم به آن بپيوندید!

از سایت های سازمان 

سوسياليستهای كارگری 

افغانستان بازدید نموده و 

به رفقا و دوستان تان آنها را 

 معرفی نمائيد!

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.co

m/workersocialism 

www.asrejadid.org 

 

http://www.workersocialist.org/


  

 

       

هستى »حرف معروف است که می گوید 

ویا هم « اجتماعى تعین کنندۀ شعور اجتماعیست

چنین گفت که فرهنگ و روبناى سرمایه در  باید

تنگاتنگى  با هجوم مناسبات  ۀافغانسان رابط

بورژوایى دارد که پیوسته یكدیگر را تكمیل 

کرده اند و روند قدرتمند یک درصدى هاى با 

در صدى هاى  ٩٩همه چیز را در برابر غارت 

جدیدِ  ۀافغانستان هدف می گیرد. اصال ظهور طبق

افغانستان به حیث یكى از دولت در  سرمایه دار

 ۀبه کمک سرمای هاى پیرامونى و نوپاى ارتجاعى 

جهانى خود به خود زمینه هاى شیوع و پخش 

فرهنگ سیستم حاکم را که با ایدیالوژى 

وافراطیت مذهبى و سنت هاى متحجر آلوده است  

آماده ساخته که ساختار اقتصادى بازار آزاد و 

انسانى  ۀتثمارگرانبالتبع  تولید مناسبات اس

در تبدیل انسان افغانستان براى پذیرش این  ازآن

  نقش تعیین کننده یی دارد. مناسبات... 

غضب ملیونها جریب زمین، جایداد هاى کالن، 

قرارداد هاى ملیون دالرى خیالى، خرید وفروش 

معادن وذخایر زیرزمینى، معامالت ملیون دالرى 

وطئه هاى أسلحه، فروش مناطق و محالت در ت

استخباراتى به مخالفین مسلح، قاچاق سالح، 

اعمارِ هزاران باب مكاتب خیالى، غارت صد ها 

ملیون دالر پول پروژه هاى انجام نیافته و روى 

کاغد، قاچاق ملیاردى مواد مخدر، چرخیدنِ 

مؤسسات و دستگاه هاى بزرگ تحمیق مذهبی، 

تصویرى وصوتى و ده ها  ۀساز وکار صدها رسان

د دیگر ... سیماى اخالقیات حاکمانِ فعلى مور

 افغانستان را در رده هاى متعدد نشان میدهد.

بلى این حاکمان را ناتو وکشورهاى رهبری کننده 

وعضوش بنام صدور دیموکراسى بر مردم أفغنستان 

تحمیل کرده اند و دوام عمر و حیات اینها وابسته 

 کمک "است به دوام واستمرار پدیده یی به نام 

که هر سال با  "جهانى به افغانستان  ۀهاى جامع

جهانى  ۀأجندا ها  وراهبرد هاى جدید توسط سرمای

  باز تمدید وتولید می شود.

در این راستا اگر به صورت مختصر به مفاد 

تصمیمات تجمع کشورهاى سرمایه دارى تحت 

انداخته  رهبرى امریكا در کنفرانس وارسا نظرى 

شود ، اشكارا دیده میشود که نفس این نوع کمک 

وابسته هاى امپریالیستى مشخصا در راستاى تحكیم 

افغانستان در تمام عرصه ها به امریكا  عمیق  گى

تاریخى  ۀمعنى پیدا می کنند . زیرا تجرب وناتو 

 ۀکمک هاى امپریالیستى در جهان تو سط سرمای

دست ساز و جهانى به کشور ها وحاکمیت هاى 

برآمده از اشغال نمایانگرِ پیاده ساختن چنین 

سیاستى است که نتائجش در اینجا  گوش به فرمانى 

دایمى افغانستان به حیث محتاج همیشه گى به 

 جهانى است .  ۀکمک هاى سرمای

 

از لحاظ  اولین اثرات شوم این نوع پشتیبانى ها 

 اقتصادى، در تعمیل سیاستِ توسعه ندادن اقتصاد

داخلى یعنى ساختمان زیربنا هاى اقتصادى می 

که کشور را  تواند به صورت برجسته لمس گردد،

وابسته تبدیل مى نماید .  ۀبه یک مصرف کنند

وابسته از نظر اقتصادى در سیاست از  ۀمصرف کنند

هیچگونه ازادى در تغییروساختاراقتصادى بدون 

قدرت هاى مبدأ ندارد . از جانب دیگر  ۀاجاز

نه گى کارکرد اقتصاد داخلى از زمان کرزى چگو

ود ظرفیت حاکمیت متعارف الى اکنون در نب

باالى فساد ادارى افغانستان که  ۀ، درجبورژوازى

در سطح جهانى بى رقیب است ، ناتوانى ویک 

حكومت پوشالى ایكه قدرت تحقق همان قوانین 

خود را ندارد، وضعیت قهقرایی بیكارى  ۀمطروح

هاو ظرفیت ها براى اشتغال وغیره  ونبود زیرساخت

این وابسته گى  عینى و حقیقى بیشتر  زمینه هاى 

ها به غرب و ناتو را مهیا ساخته است . تجربه ء 

حاکمیت هاى کرزى و غنى نشان میدهند که این 

کمک هاى جهانى که طى کنفرانس هاى بین 

المللى به نام توکیو و برلین و بن و شیكاکو و 

فغانستان سرازیر شده اوال در بروکسل براى ا

خدمت تعمیق استیالى اقتصادى و سیاسى نظامى 

غرب بر افغانستان صورت گرفته است تا که 

 ۀمحصولش را در همان ایجاد و ظهور طبق

چپاولگر بورژوازى افغانى مشاهده کنند و نیز 

کمک به مافیای  اثرات آنرا می توان به وضوح در 

قویت وچاق مواد مخدر و جنگ ساالران، ت

 ۀشبكه هاى تروریستى، پخش بى روی ساختن 

مقدار  ۀفساد ادارى وحكومتى، خروج دوبار

هنگفت این کمک ها توسط محافل داخلى 

وخارجى به أشكال گوناگون دو باره به خارج از 

افغانستان، خرید مایحتاج اقتصادى/ نظامى 

افغانستان از همین کمک کننده هاى جهانى وغیره 

 .  مشاهده کرد

این کمک ها به زحمتكشان  ۀسهمى که از ناحی

با هیچ إحصائیه  کشور می رسد اساسا نمی تواند

قابل  یی در زنده گى اکثریت مطلق ملیونى جامعه

  اثر باشد. محاسبه و 
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راهپیمایی، اکسیون، تحصن و در کل اصطالح جا 

 افقی تنها "مدنی نافرمانی" افتادۀ امروزی یعنی

است در بی افقی این روزهای 

ی فرهنگ  درعرصه جامعه چه کنشگران کشور،

سیاست و اقتصاد  گسترۀ و اجتماع و چه هم در

همه در همین تار ناخن می زنند. این اعتراضات 

اجتماعی  معی فی نفسه بروز عینی درد و آالم ج

است که از سالها پیش بر شانه های بشریت این  یی

مرز و بوم سنگینی می کرد و امروز بیش از پیش 

این درد اجتماعی مرز خود را با انفجار اجتماعی 

از بین برده است و هر از گاهی ممكن 

به نوا در آید. اما آنچه که هر لحظه  آژیرش است

این امر، یعنی دگر گونی اجتماعی را به تاخیر می 

 .افق اندازد چیزی نیست جز بی افقی در خود این

 

اخبار و گزارش ها از سراسر افغانستان روزانه 

نشانگر آن است که در هر استان و شهرستان 

شهروندان از کارکرد  احاد اعتراضی وجود دارد و

اند؛ این نا  های این حكومت به شدت ناراض

رضایی و تنفر شدید مردم از دولت برای آن است 

که این دولت نا کاره است، به درد توده و جامعه 

نمی خورد، بی عرضه است. وحدتی از جنگ 

ساالرها و جانیان علیه بشریت است، دولت مردان 

بیشترین  اسالفشان  حكومت وحدت ملی همانند

فاصله را از مردم دارند، هر لحظه از کابل شروع تا 

به کرانه های دور کشور وقایعی رخ میدهد که 

 وجدان بشریت مترقی را جریحه دار می کند.

قتل، دزدی، تعقیب، گروگان گیری، شكنجه،  

تجاوز بر زنان و کودکان، انفجار و انتحار، 

سنگسار، آدم سوزی، اعدام های صحرایی و 

درگیری ها با سالح سنگین و سبک 

واده را به خاک که روزانه صدها خان اند اعمالی

و خون می نشاند، اما این همه جنایت علیه بشریت 

برای حاکمیت به عنوان وقایع عادی روزمره بر 

گردان می شود و چنان غرق در تبانی تقسیم 

آب از آب  قدرت و منفعت هستند که تو گویی 

 تكان نخورده است. 

 

البد که باید چنین باشد چون این همه فجایع و 

سوز دست پخت این حكومت ها  وقایع استخوان

شان است . برای آدم هایی  المللی و حامیان بین

که این همه وحشت و خونریزی امور عادی روز 

محاسبه شود آیا به جز جنایت کار، تروریست و 

کلمات دیگری است   المللی جانی ملی و بین

که شود با آن مخاطب شان قرار داد؟ هر چند که 

وریسم باشند؟ آیامی شود به ظاهر علیه جانی و تر

و دیگر گروه های  بوکوحرام داعش، طالب،

مذهبی را تروریست نگفت چون به باور -افراطی

و بر  رزمند می «عدالت و برابری»خودشان برای 

اند!؟ برای هر انسان ال اقل آگاه  ضد تخلف کار

  .پاسخ نه است
 

بلی! این اعتراضات از این سر به عنوان عرصه یی 

مبارزۀ طبقاتی است و هر مبارزه طبقاتی به از 

عنوان مبارزه سیاسی در جامعه بیرون می زند و 

باید آن را جدی گرفت. اما اعتراضات سایه های 

تاریكی هم دارند که باید بی محابا به نقد گرفته 

انسان های آگاه، مبارز و  کارِ شوند، این نقد

روشن و  پالتفرم است که با داشتن یی مترقی

لترناتیو زمینی در جهت تغییر ساختاری، سیاه آ

چاله های این اکسیون های اعتراضی را 

 .افشانی نمایند پرتو
 

حال اگر بخواهیم ساحت های خاکستری اکسیون 

های اعتراضی را نشانی کنیم، این حرکت های 

اند؛  اول متاسفانه بی سر و ته وهلۀ اعتراضی در

ه که در باال گفت یی چند همان گونههر

از یک حادثه ایست که وجدان  آغازش شد

آدمیت در آن زیر پا شده است، اما این اصل مسأله 

نیست. در دنیا وقتی قدرت سیاسی از طرف انبوهی 

از توده های تحت فشار، چه خارج از حزب و 

حزب و  چوکات اپوزسیون رسمی و چه هم در

اپوزسیون، به نقد گرفته می شود،دیده می شود که 

ادات در محدودۀ دو کار شیوه است ، یكی این انتق

نقد مثبت و دیگری نقد منفی )نفی کننده یا هم 

این نقدها دارای سر و  تای سلبی(. ولی هر دو

 .اند ته

 

نقد مثبت که امروزه در سراسر دنیا بیشتر معمول 

است، ابتدا از کشورهایی بیرون می زند که در آن 

آسایش کشورها آدم ها به درجه یی از رفاه و 

و شهروندان برای  اند دست پیدا کرده اجتماعی 

تصحیح هر چه بیشتر حكومت و در کل دولت 

شان دست به نافرمانی های نرم مدنی می زنند، 

را  منتسكیو رفیق القوانین روح  روحِ اگر حال

 دور نریزیم چون اینجا بحث از دید کسانی است 

 که قدرت سیاسی را از دید مثبت نقد می کنند، 

 

 

 .است، دگرگون شود و حقیر وانهاده ارزش، اسیر،باید تمام روابط بشری که در آن آدمی موجودی کم 

 مارکسکارل  
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این دولت ها از قوای سه گانه به اضافه 

مستقل برخوردار  نسبتاْ و جامعه مدنی میدیا ی

 هستند. 

خودشان  یا هم ال اقل از دید همان قوانین اساسی

 در یک حد دارای مشروعیت مردمی است.

پس آنهاییكه در آنجا به خیابان ها می ایند  

دارند دارای تفكیک قوای سه گانه، که  دولتی

معیاری قوانین موضوعه ی آن کشور  لترهایف از

ها گذشته و از دید این توده قابل پذیرش است. 

خواست شان در قدم نخست نشان دهنده ی 

مشروعیت هر چه بیشتر قدرت سیاسی شان 

است، بدین معنا که دولت در یک کلیت برای 

شان قابل پذیرش است. اما در بدنه دولت خال 

ند با خاطر نشان های را میبینند که می خواه

سازی توسط حرکت های مدنی این خالی گاه 

ها را پر کنند؛ درست سر مساله اینجاست، یعنی 

حرکت های اعتراضی از یک بخشی از بدنه 

حكومت یا هم قوۀ دیگر دولت است که در آن 

خالی گاهی دیده می شود و شهروندان از دولتی 

که از طریق انتخابات به میان آمده و مطابق 

و  یارهای از قبل تعیین شده پیش میرود،مع

ثابت شده که دولت در برابر جمعیت  بار بار

خواست هایی  معترض تا حدی پاسخ ده است. 

دارند که بیشتر به سوی اصالحات و 

دولت است، البته که در جهت نفع  تصحیح 

 .عموم

اما با تاسف همین که این اعتراضات در کشور های 

گ انعكاس رسانه یی می در حال جنگ و پس از جن

یابد یک تعداد خیلی سراسیمه کفش و کاله می کنند 

و پا در رکاب تقلید دست به نرم ترین و مثبت ترین 

تحلیل مشخص از  "اکسیون ها می زنند بدون اینكه 

 .داشته باشند "اوضاع مشخص 
 

خواهشمندم اینطور مفهوم نشود که من اصال طرفدار 

اکسیون های اعتراضی نیستم و همه را در بست مردود 

یكی از جنبش  می شمارم، تازه خود عضو کوچک 

های اعتراضی خیابانی در کشور هستم که از یک 

سال بدین سو حرکت های اعتراضی علیه حكومت و 

بختی دولت را سازمان داده است و خیلی جای خوش

است که حتی کلمه ی جنبش در اعتراضات، بعد از 

حرکت های اساسی جنبش ما شامل اعتراضات 

قوم، زبان و محل  اکثراْ پیش از آن ورنه مردمی شد،

پسوند و پیشوند نهاد های برگزار کنندۀ اکسیون ها 

بود. و از طرف دیگر شاید جنبش علیه بیكاری در 

سلبی  راضاتشاعت بود که تشكلی این اواخر اولین

بود و نقدش به قدرت سیاسی نقد دگرگون ساز. ما 

از آغاز کار، تحلیلی از جامعه داشتیم و گفتیم که 

بیكاری بخشی از ساختار های نظام سرمایه داری در 

سراسر جهان است و عمق این فاجعه در افغانستان از 

و نا کاره گی حكومت وحدت  عمق پوسیده گی 

هد. ما در باز خوانی اسالفش خبر می د ملی و

که اصالحات در  نگاشتیم جنبش علیه بیكاری

حد تغییر مهره ها در حكومت یا هم قوه یی دیگر 

از دولت کار ساز نیست تا تغییر ساختاری و بنیادی 

 .نباشد
 

سر و ته ی این  مفقودی حال اگر بخواهیم بیشتر

اعتراضات را آفتابی کنیم، باید بپرسیم چگونه می 

لتی که هر سه نهاد ش مطابق با معیارهای شود از دو

محلی خودش قانونی نیست و مشروعیت مردمی 

ندارد توقع رسیده گی به خواست های مدنی 

داشت که از طریق نقد مثبت به راه انداخته می 

شود؟ آیامی شود به سیستمی مشروعیت داد که بر 

به  پنجاه مبنای سلیقه های شخصی و تقسیم پنجاه

كل گرفته است؟ چگونه می شود نفع دو نفر ش

دولتی را تصحیح کرد که صحیح کننده ها را به 

و طالب برای قتل دسته جمعی می  داعش دست

دوم اسد در چهار  سپارد مثل حادثه راهپیمایی 

کابل که منجر به کشته و مجروح  دهمزنگ راه

شدن بیش از سه صد تن از جوانان و کودکان 

 گردید؟

 

ابتدا و انتهای این اعتراضات با تاسف هیچ گاه 

مشخص نشده چون تا هنوز هیچ گاه باز خوانی و 

از این اکسیون ها صورت نگرفته  شناسی آسیب

است که در جریان این همه اعتراض مثبت به 

چقدر خواست ها و مطالبات انسانی رسیده گی 

خالی  نهادش شده است؟ دولت در کدام حلقه و

استفاده از این  گاه یا هم کاستی داشته که با

حرکت ها پر شده است؟ خب مشكل ال اقل از 

دید من جایی دیگری هم به چشم می خورد و آن 

اینكه با تاسف فضای پرسش و پرسشگری نیز نزد 

اجتماعی ما خیلی کم رنگ، -سیاسی فعالین 

ضمن اینكه  ورنه کوته نظرانه و خاکستری است؛

پرسش های پاراگراف باال با صدای بلند در 

گفتمان های عمومی طرح شود باید پرسشی 

می شود یک نهادی که همه  که آیا مطرح شود  
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هست و بودش پر از گودال و خالی گاه های 

متعفن است با حرکت های اصالحی صرف، تر 

 کرد؟ تمیزش و
 

شعارهای این حرکت های اعتراضی 

در خور تامل و قابل باز بینی؛  دیگریست مسألۀ

نرم مدنی یا همان نقد  در تمام این حرکت های

مثبت به قدرت، شعارها نه تنها که خوانایی با 

سبک حرکت ها ندارد، بلكه هر کدام به گونه 

ی با خود حرکت در تضاد است، اینكه در 

سقوط، نا امنی و بد امنی والیات و ولسوالی ها 

دخیل  اجراییه دست رئیس جمهور و رئیس

است محتوای یک بخش از شعار هایی است 

ه در تظاهرات ها برای تامین امنیت سر داده ک

جنایت می کند،  داعش و طالب" میشود، مثل

. زمینه سازی "ارگ و سپیدار حمایت می کند 

برای تبعیض سیستماتیک قومی، زبانی و محلی 

توسط حكومت  اپارتاید و عملی سازی این

در کل سیستم پیام شعارهای دیگری  حلقاتی و

دولت از طرف است که به سوی کل این 

حواله می شود. پس در صورتی که  معترضین 

نا امنی و بد امنی دست خود حكومت و دولت 

است، وقتی رهزن، دزد، جنایت کار، نیروهای 

از سوی همین  داعش هار مذهبی مثل طالب و

دولت حمایت می شود، وقتی تبعیض، نا 

برابری، فقر، بیسوادی، قتل های زنجیره یی، 

سازی برای تجاوز بر کودکان و  ستم ملی، زمینه

زنان و در کل ایجاد گر مسألۀ ملی خودِهمین دولت 

است برای هر انسان پرسشگری سوال پیش میاید که 

پس وجود این ستمگر که کارد را به استخوان انبوه 

توده رسانیده است چیست؟ آیا وقت آن نیست که 

حساب را  دیگر با این نوع ستمگران ستم کیش 

د؟ و از سوی دیگر آیامی شود یكسره کر

را دفع کرد؟ آیامی شود به خیرات  تضرر  تضرع با

اجتماعی را به مصالح  مصایب خواهی این همه

  اجتماعی تبدیل کرد؟
 

تا آنجا که از داده های این نوع حكومت ها بر می 

آید و تجارب چندین ساله هم در کشور حكم می 

زمان آن کند دیگر نقد مثبت کار ساز نیست، حال 

رسیده است که باید دست به نقد سلبی زد؛ نقد سلبی 

یا هم نقد منفی نسبت به قدرت، نقد ایست بر انداز 

در اجتماع  ضرورتش و دیگرگون ساز؛ نقد ی که

قبل از قبل موضوعیت پیدا کرده و نقدی که برابر 

را باید بر   اش ایستا ی نا به کار، فرسوده و گند زده

اقعی بشر را بنیاد گذارد. ممكن بیندازد و تاریخ و

فعالین مدنی  "است این نقد به طبع جمعی از 

است ضروری؛  ضرورتی خوش آیند نباشد اما "

شاید هم عده یی بپرسند که نقد سلبی نسبت به 

این دولت های  قرمزهای قدرت دست بردن به خط

دیكتاتور است و با اینكار ممكن است این 

نسبت به شهروندان روا ستمگران، ستمگری بیشتری 

بدارند و حتی دست به خشونت های خونین 

جنگ است و جنگ  اش خواهند زد که نتیجه

های امروزی، نیستی طبقه نا دار است برای هستی 

ما می گویم آری اینها البد که چنین  طبقه ی دارا؛ 

کاری را خواهند کرد چون از امروز از آماده گی 

شین های ضد های شان معلوم است، داشتن ما

گلوله و محافظان چندین صف آدم برای همین 

است. هر موقع دیدند خطری متوجه منفعت شان 

است از داشته ها و آماده گی ها استفاده خواهند 

کرد. اما با پرسش این دوستان پرسشهای دیگری 

قد علم می کند، که آیا همین اکنون ما در یک 

گ، جن جنگ تمام عیار نیستیم؟ آیا همه روزه

خشونت، فقر، فرار و مهاجرت از خانواده ی من و 

شما قربانی نمی گیرد؟ آیا حتی یک محاسبه دم 

آوان آغاز به  دستی دارید که این حكومت ها از

 2001از خیلی ها پیش بلكه از همینکار شان نه 

( ساالنه چقدر زن، کودک و غیر 2016تا کنون )

شت ثبت اند؟ آیا پ فرستاده نظامی را به کام مرگ 

جبر  پولیس نام داوطلبانه ی جوانان در ارتش و

اقتصادی نهفته نیست، که رفتن این عزیزان را به 

تنها گزینۀ  داعش صف مرگ جنگ با طالب و

زندگی میسازد؟ آیا شما انسان آزاده یی را 

که برای یک ماه در بدل صد و  اید دیده

امریكایی آماده به انجام وظیفه ی شود  دالر پنجاه

ه مرگ از شاه رگ گردن برایش نزدیكتر باشد؟ ک

آنهم در جنگ بی مفهومی که مالكیت پروژه ی 

 هر دو طرف جنگ دست یک نفر باشد!؟

 

چه ما بخواهیم و چه نه جنگ، فقر، بیسوادی، 

بیكاری، خشونت، قتل، دزدی، گروگان گیری، 

محاکمات صحرایی، جنایت بر کودکان و زنان و 

تم با عقب گرد های که این سیس توحش در کل

به باره آورده است همه روزه از ما  گونش گونه

قربانی می گیرد؛ تنها در چهار ماه نخست سال 

( آمار تلفات غیر نظامیان از مرز پنج 2015گذشته)

 هزار انسان گذشته بود، سازمان ملل و سازمان های 
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 "اسالم سياسى "در مورد
 

مفهومى که غالبا میان اکثریتِ چپِ افغانى 

.است "اسالم سیاسى "غایب است عبارت از    
تمام أدیبات مروج در مبارزه علیه ارتجاع 

مانند  اسالمى تنها معطوف به واژه ها ومفاهیمى

است که  "افراطیتِ مذهبى "و یا  " بنیادگرایی"

محراق آنرا تنها فیگور هاى چند تا رهبرِ دسته 

هاى احزاب اسالمى مانند گلبدین ووووو 

تشكیل می دهد . این نوع به کار گیرى مفاهیم 

سیاسى اسالم را در تمام  ۀاصلِ ماهیت و سلط

شرائن جامعه  از زیر نقد دایمى نجات می دهد 

یاسى دین را متوجه جنایت تیز نقدس ۀوتنها لب

وخرابكارى واخالق خوب یا بدِ فالن ادم بنیاد 

گرا ویا افراطى مذهبى مى نماید. در حالیكه 

آزادی خواهى که براى  ۀهمان قدم اول مبارز

سیكوالریسم در افغانستان عنوان میشود نیز در 

ماهیت خود برچیدن بساط سیاسى مذهب را 

نشانه گرفته نه خلع صالحیت چندتا رهبرتنظیم 

  .ها واحزاب اسالمى را

به  بناءاً این مسأله توجه تمام آزادی خواهان را 

این نكته جلب میكند که باید علیه اسالم سیاسى 

عنى آیدیالوژى دینى یی قرارگرفت و صف ی

آرایی کرد که می خواهد به هرنوعى شامل 

حكومت باشد، قانون و حقوق مردم را کنترول 

نماید ، دخالت درآموزش وپرورش جوانان و 

هرگونه آزادى در  ۀکودکان داشته باشد وعلی

جامعه قرار گیرد وتهدیدى باشد براى تنفس 

س استفاد از واژه هاىی آزادِ انسان افغانستان . نف

افراطیون  "و یا   "بنیادگرایی اسالمى "چون 

براى تاختنِ نوعى دیگر از اسالم  جا را  "مذهبى 

سیاسى که در این ادبیات به نام اسالم میانه رو 

معروف است ، باز میكند که خود جاده صاف کن 

براى اصلِ اسالم سیاسى است . این به اصطالح 

قدرت خرابكارى ونقش عقب اسالمِ میانه رو و 

آنرا در تحوالت سیاسى افغانستان تنها با   ۀگرایان

محاذ  "وجود دو تا طیف رسمى آنها به نام 

با رهبرى دوتا  "نجات اسالمى ۀجبه "و  "اسالمى

صبغت اهلل  "توماردهانِ مرتجع ومعروف افغانستان 

به خوبى  "پیرسید احمدِ گیالنى "و  "مجددى

د که بیش از نود سال است میتوان مشاهده کر

خرفت ساختنِ جامعه  ۀدرافغانستان به چرخ

چسپیده اند ودر تمامى حاکمیت هاى سیاسى از 

 .قدرت منزلت وجایگاه ویژه یی برخودار بوده اند

بحث اینكه برازادی خواهان وجوانانِ  ۀخالص

سوسیالیست است که نباید این جریاناتِ سیاسى 

قسیم نموده وبا این مذهبى را به بى خطروبا خطرت

تقسیم بندى نادرست ، اگاهانه  به یک طرفِ این 

تقسیم بندى ها باج واهمیت دهند. بلكه براى جاروب 

این سیستم سیاسى مذهبى باید همه را زیر  ۀکردن هم

، قرارداده ودر  "اسالم سیاسى "عنوان خیلى ها موجه 

تمامى عرصه هاعلیه آنان  به گونه یی بی امان مبارزه 

 .نمود

 

یا ورود گلبدین حكمتيار باعث تقویت آ

در افغانستان  "اسالم سياسى"

 ميشود؟

 
، حزب اسالمى وافقِ دولت ارتجاعى غنى وعبداهللبا ت  

ا و رهبرش حكمتیار بعد از پراتیکِ کشتار هاى تقریب

فعالیت علنى در کادرِقانون  ۀ، وارد عرصچهار دهه

میشوند. امتیازات کسترده یی که دولت ارتجاعى 

براى این حزب ورهبرش آماده نموده است مغز 

 افغانى را سوختاند.  ۀاستخوان تمامى جامع

حتى در لیست تروریست  حزب ورهبری که رسماً

، بخشیده هانىِ خودِ نظام سرمایه دارى استهاى ج

 .استقبال گرفته میشود زت وجاه بهمیشود وبا ع

 

 

 

  

جوانان "مطالب از صفحه فيسبوک 

"سوسياليست  
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این بحثى است که خواستار نگاه جداگانه  که )

حتما در روز هاى آینده به ان خواهیم 

پرداخت( . اما توازن نیروى اسالم سیاسى در 

  .افغانستان بعد از این معامله چگونه خواهد بود

حزب اسالمى و رهبرش گلبدین یكى از 

اساسگذاران نهضت اخوان المسلمین در 

افغانستان است . می توان گفت که این حزب 

مادر را براى تمام طیف هاى گوناگون  جایگاهِ 

جریان هاى سنى مذهب اسالمى در افغانستان 

در گذشته احراز نموده که تاثیرات زیانبارِ 

آن جریانات  ۀایدیالوژیک ان بر تمامى بدن

آشكار است . جنگِ قدرت و تمامیت خواهى 

هاى سیاسى این حزب بود که جریانات انشعابى 

اسالمى را ببار آورد. بعدا با کمک مالى 

غرب و عرب اینها توانستند اولین  وتسلیحاتى 

بار در تاریخ افغانستان حاکمیت شرع اسالمى را 

 پایه گذارى کنند

به نیرو هاى تشكیل حاکمیت سیاسى اسالمى 

متحجرمذهبى که درگذشته هاى افغانستان در 

ضعیف ترین موقعیت سیاسى بودند، فرصت داد 

تا به سطح سیاست اشكار شوند وبا اعمال قوانین 

خواست  ۀمذهبى ضربات محكمى بر پروس

سیكوالریسم در افغانستان وارد اورند. نتیجه 

همان بود که نیروى آزادی خواهى به حاشیه 

دان تاخت وتازسیاسى  دراختیار این رفت و می

مرتجعین گذاشته شد.اما موضوعِ قابل یاد 

آورى آنست که حزب اسالمى و رهبرش 

نتوانستند هیچگاه تمامى این سلطه سیاسى را از 

خود کنند وخود دولت ایجاد نمایند. تمامى 

جنگها وائتالف هاى تعجب آورِ این حزب با 

وچپى  شخصیت ها وجریان هاى متعدد مذهبى

، در همین راستاى رسیدن به قدرت مطلق 

بود که به کار گرفته می شد اما همه  سیاسى 

برنامه ها ناکام بدر می شد. بناءاً با دقت در چنین 

انه وعظمت یک روحیه وکاراکترِ خودخواه

تمام این عوامل  طلبانه است که این حزب

وامكاناترسیدن به  قدرت سیاسى را از دست داد و  

امِ همچو حالتى داشت بیشتر مضمحل می با دو

این حزب را مجبور  گردید، یک چنین روندی

ساخت تا  تغییر اراده داده و زیر نام اپوزیسون مسلح 

عالمى از امكانات و امتیازات عالى را براى بقا و دوام 

  . مبارزات سیاسى اش به دست آ ورد

على الرغم این که تاریخ فعالیت هاى احزاب اسالمى 

ر افغانستان مملو از دشمنى هاى ذات البینى میان د

خود شان است أما خواه ناخواه سنگر مشترکى که 

تمام این جرگۀ سیاسى اسالمى را با هم متحد نگه 

می دارد و حتى تقویت وبسط می دهد همانا ایستاده 

گى در برابرحرکتِ چپ وسوسیالیستى 

سیكوالریسم ، الئیسیته و تمرکزبیشتر بر نگهدارى  ، 

هویت اسالمى افغانستان است. با آمدن حزب 

اسالمى و دفاعِ قانون از فعالیت سیاسى این حزب ، 

فاز و روند اسالمیزه شدن روابط ومناسبات در 

شوراى  "تشكیل  افغانستان تقویت می شود . 

توسط سردسته هاى قبلى جهادى ،  "حراست و.. 

راکت اکثریت مطلق این احزاب در شرائن دولت ش

تمامى امور ، و حاال هم جا باز کردن  ۀو امرونهى ادار

براى حزب اسالمى ودفتر ولشكرش عمال زمینه هاى 

 ۀمساعدى را فراهم مى آورد تا باعث تقویت سلط

اسالم سیاسى در افغانستان گردد. این درست در 

مین منافع شرایطى است که ناتو وغرب به خاطر تا

جهانى خود ، حاضر به هرگونه روابط وهمكارى 

با چنین جریاناتى است ودر مورد خاص این گروه 

هاى اسالمى افغانى ، تاریخ روشنى از کار مشترک 

و انجام پروژه هاى کشورى ومنطقه وى نیز با هم 

دارند. بناءاً خالصه باید کرد که همان گونه که 

مزدوران قطب  ۀابجریان هاى سیاسى اسالمى به مث

سرمایه دارى غرب در زمان جنگ سرد علیه چپ 

، رکاب می زدند و نقش ادا کردند "کمونیسم"و 

اکنون نیز موجودیتِ چینن نیروىی خاصتا که 

سر به زیر  امیال ضد غربى اش فروکاسته باشد و

باشد براى غرب در بازى هاى آینده ، خیلى به درد 

 .بخور و الزم است

   

سالمى در كابل بار دیگر تروریسم ا

 فاجعه أفرید

  
 

صدها جوانِ رشید ورعناى خانواده هاى محكوم ما 

که براى شرکت در یک اعتراض مدنى گرد م 

آمده بودند توسط تروریسمِ اسالمى سالخى 

بربریتِ تاریخى نشان  گردیدند. این کشتارفحیع و

 

 

١۲ادامه در صفحه   



 

       

ماست  دیگرى از ماهیت کثیف تروریستان و

حاکمیت ارتجاعى غنى و عبداهلل ماالنِ شان در 

  .مى باشد

 "جنبشِ روشنایی  "ما در همان اوانِ خیزش 

 !گفته بودیم

 
اینكه مضمون این اعتراضات مردمى باید  

افغانستان شمول شود بحثى است که تا هنوز 

. ضرورت این  مورد توجه قرار نگرفته است 

همگانى شدنِ خواست عبور برق از بامیان و 

ى باید به تبلورِ همبسته گى درد مناطق مرکز

هاى مشترک تمام مردم افغانستان در هرکجایی 

که قرار دارند با محنت وستم تاریخى یی که 

مردمانِ زحمتكش هزاره ومناطقِ سرد و بى 

چراغِ مرکزى افغانستان در طول تاریخ زیر 

  .استبداد هاى مختلف کشیده اند، تبدیل گردد

  
رسیده  ۀى در برابر نحوباید تمام اعتراضات مردم

گى و اجراءات حاکمیتِ ارتجاعى کنونى از 

مسیر وکانالِ آزادی خواهان جامعه عبور کند  

وهر نیروى اعتراضى اگر نتواند در ضمن 

برگزارى اعتراض جوابگوى و پاسخ ده به سران 

قومى ومذهبى گردد ،  ۀمرتجعِ خود ساخت

مقاومتِ مردمى توسط این  ۀماهیت روشنگران

ته هاى مفتخوار ورهبرانى که بربسترِ عقب دس

مانده گى جامعه سوار اند و به جاه وجالل 

رسیده اند، ربوده خواهد شد . تجارب زیادى از 

سالِ اخیردر همچو  این دست را در همین چند

 خیزش هاى مردمى شاهدیم . 

 

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان در 

شتار فجیع را حالیكه این بربریتِ اسالمى و ک

رنج وستمى  محكوم می کند معتقد است که 

که أقلیت هاى قومى چون هزاره ها وازبیک ها 

در افغانستان کشیده اند بیشک بر تمام 

زحمتكشانِ سایر نقاط واتنیک هاى افغانستان ، 

از جانب تمام زورمندان حاکم سیاسى و نظامِ 

ستمگر شان نیز تحمیل کردیده که سبب اتحاد 

ته گى طبقاتى تمام محرومان جامعه باید وهمبس

قاتى که باید توسط کارِ شود. اگاهى از این اتحادِ طب

روشنگرانِ آزادی خواه در سراسر  دالورانۀ

خسته گى  ۀتامین شود و برایش مبارز افغانستان 

ناپذیر انجام یابد ، کلید ورمز پیروزى اولى براى 

نى خواهد تمام ایده ها ومهره هاى چرکی ۀمقابله علی

بود که در جدایی و بى اتفاقى اکثریت هاى ملیونى 

 ۀزحمتكشانِ افغانستان به نام هاى قوم و زبان وپیشین

تاریخى، نژادى و برترى خواهى هاى فاشیستى ، 

خود را صاحب نام وشهرت هاى کاذب و دروغین 

   .ساخته اند

 
وحاال نیزتاکید میكنیم که هرنوع خالصى از 

تاریخى برمردم زحمتكشِ  ۀتلمبارشدتبعیضاتِ 

 ۀافغانستان جُز با عبور از تمامى سیستم و سلط

 ۀحاکمانِ سیاسى ارتجاعى افغانستان در یک مبارز

موجودات کریه   ۀواتحاد طبقاتى علی فشرده وبأهم 

. میسر نیست ممكن و تروریسم اسالمىسرمایه و

، یسم اسالمى را باید ازادی خواهانجواب ترور

 ۀیست ها و ایده هاى انسانى و ازادی خواهانسوسیال

   .عصر کنونى بدهند

 

نگاهی بر سایه های تاریك اكسيون 

 های اعتراضی

 

تلفات  در همان زمان این المللی حقوق بشر بین

غیر  ندند؛ تلفاترا ترسناک و وحشت آور خوا

نظامیان در شش ماه اول امسال با 

بلند نسبت به سال پار گفته شده  فیصدی یک

است، این البته تنها آماری است که از اثر درگیری 

 های مسلحانه، انفجار و انتحار به میان آمده است. 

 

کنیم  وضعیت را هم عالوه اگر تلفات تبعات این 

وضعیت وحشتناک تر از آن است که همه فكر 

می کنند؛ سربازان هم تن جدایی  از سر و صورت 

جامعه نیستند که تلفات شان نادیده گرفته شود. 

که  اند آنها هم از فقیر ترین خانواده هایی

اقتصادی و وضعیتی که این سیستم  سراجبار از

بدل کمترین مزد  برایشان پیش آورده است، در

جان های عزیز شان  نامعلوم همه روزه در جنگ

 .را از دست می دهند
 

آری! دوستان عزیز خشونت خونین و جنگ که 

ما از آن بیم داریم، بیشتر از این از ما قربانی 

نخواهد گرفت. جلو زیان هر زمان که گرفته شود 

منفعت است. ما راه خالصی از این وضعیت 

اتحاد در بر اندازی چنین وضعیتی وحشت بار جز 

هستیم،  قوع آن نداریم. از حالتی که نگران و

پیش از پیش برای ما   قدرت حاکمه و حامیانش

اند.در حرکت بسوی تغییر این  ارزانی کرده

حالت ما هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم به 

جز وضعیت وحشتناک امروزی؛ بیایید همه در 

تا از  یمآی یک صف واحد گرد هم

و بربریت جاری هرچه زودتر رهایی  توحش این

یابیم، رهایی ما رهایی بشریت است؛ پیش به سوی 

  !رهایی بشریت

  

 

 



  

       

ارگری است، کارگر و جنبش سوسیالیستی ک

طبقۀ کارگر آگاه، متشكل و متحدی که بتواند 

این امر شریف را به سر منزل مقصود رهنمون 

گی جهانی اش را گردد باید نهادهای همبسته

جز تحزب پذیری و ایجاد  ییشكل دهد، گزینه

المللی طبقۀ کارگر و همكاری و همیاری بین

جنبش سوسیالیستی کارگری در سطح منطقه و 

بدین  در چشم انداز نیست. سطح جهانهم در 

سوسیالیست  فعاالنو مسؤولیت جهت رسالت 

است که هم در سطح منطقه و هم در کارگرى 

سطح جهانی به حیث یگانه افق و گزینه برای 

نظام  و مزدی کاربربریت از  رهایی بشریت

، به این عرصه از فعالیت بیشتر از قبل سرمایه داری

   توجه مبذول بدارند.

 

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در 

ضمن ابراز مسرت از برگزاری موفقانه و با شكوه 

کنفرانس سازمان شما، خود را شریک رزم و 

بپیكار طبقۀ کارگر ایران و فعاالن سوسیالیست 

شمارد و امیدوار است که مصوبات این آن می

کنفرانس بتواند مبارزات جاری طبقۀ کارگر 

سالها است سینه در سینۀ یكی از  ایران را، که

داری های سرمایه ترین رژیمهارترین و مخوف

ایستاده و قربانی های فراوانی نیز پرداخته است، 

یاری رساند تا امر ایجاد حزب سوسیالیستی 

یی و جهانی آن گی منطقهکارگران و همبسته

 بیشتر تسریع و تسهیل گردد. 

در ستان فعاالن سوسیالیست کارگری در افغان

و در مقابل شرایط و نامساعدترین بدترین 

نیروهای اهریمنی یی که جامعه و مردم افغانستان 

کنند. ارمغان را در اسارت شان دارند، مبارزه می

دولت ارتجاعی حاکم و حامیان جهانی آن به 

رهبری امپریالیسم امریكا و متحدانش در پیمان 

هیأت  ناتو و همچنین ارتجاع اسالمی و قومی در

طالبان و داعش برای مردم و به ویژه  کارگران و 

زحمتكشان افغانستان طی این پانزده سال چیزی 

نبوده است جز فقر مفرط، وحشت و بربریت و 

ناامنی و قتل و کشتار؛ این هیوال هر روز خون می 

ریزد و جان انسان های بیشماری را میستاند. 

عاالن بنابراین سنگینی وظایف و مسؤولیت های ف

کارگری و سوسیالیست در چنین وضعیتی عیان 

الرغم آن و با وجود همۀ و آشكار است. علی

دشواری ها، طبقۀ کارگر و اقشار زحمتكش به 

وضعیت حاکم تمكین ننموده و طی سال پار و 

یی زده اند. امسال دست به اعتراضات گسترده

جنبش علیه بیكاری و اعتراضات اخیر کارگران 

ها و خیزیش های مدنی نار جنبشمعادن در ک

دیگر نمونه هایی از عدم تمكین به وضعیتی است 

امپریالیستی و ایادی محلی -که ارتجاع بورژوا

 شان بر گردۀ مردم تحمیل نموده اند. 

 

راه دراز و دشواری از مبارزه و تالش را باید 

مبارزه با رژیم پیمود، اما آنچه که روشن است 

اشغالگری و و دفع  سم، اسالمیارتجاعی حاکم

سلطه جوئی نیروهای نظامی دولتهای سرمایه 

و داری بدون مبارزه با مناسبات سرمایه داری 

بدون صف مستقل طبقۀ کارگر و بدون حمایت 

المللی جنبش کارگری و سوسیالیستی و بین

 بشریت آزادیخواه ممكن و میسر نیست.

جنبش و اهداف طبقاتی واحد سرنوشت 

افغانستان و هر  ودر ایران  رگرانتی کاسوسیالیس

بهم گره خورده  کجای دیگر این کرۀ خاکی

امر پیروزی جنبش طبقۀ کارگر در ایران است. 

امر طبقۀ کارگر و فعاالن و کنشگران چپ و 

نیز است. بناءاً اصل مبارزۀ افغانستان سوسیالیست 

از ما می طلبد سوسیالیستی و وجوهات بارز دیگر 

دست در دست  مبارزهای این که در همۀ عرصه ه

در جهت تقویت و پیروزی همدیگر قرار دهیم و 

امیدواریم  جنبش مان هم دیگر را یاری رسانیم.

با تصامیمی که میگیرد شما سازمان  کنفرانسکه 

یی در به ثمر رساندن مبارازات سهم ارزنده

کارگران و تقویت و پاالیش جنبش سوسیالیتی 

ازمان اتحاد سوسیالیستی سبراى  کارگری ادا نماید.

کارگری و اعضاء و کادرهای آن آرزوى موفقیت 

 کنیم.می

 

 زنده و پیروز باد طبقۀ کارگر ایران!

 زنده باد سوسیالیسم!

های کارگری شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 افغانستان

 ١۳٩۵تیر  ۲٩؛  ۲٠١٦جوالی   ١٩

 

 

 

تجارب تاریخی و مبارزات طبقۀ 

ماركسی كارگر تا همين امروز و تبيين 

از مساله این را به درستی نشان داده 

است كه تعویض نظام سرمایه داری به 

سوسياليسم، نتيجۀ الزامی تحول 

دیترمينيستی تاریخ نبوده و نيست، 

بلكه نقش انسان آگاه و متشكل در 

آن مفروض است؛ بناءً پيوند جنبش 

كارگران با ماركسيسم، كه بيان 

طبقۀ تيوریك تضاد و مبارزه ميان دو 

اساسی پرولتر و بورژوا می باشد، یك 

نياز مبرم و فوری جنبش است. 

پيروزی طبقۀ كارگر در این جدال در 

گرو خود آگاهی، همبسته گی و 

مبارزۀ متشكل در سطح جهان 

.ميباشد  
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پيام به دوازدهمين كنفرانس سازمان اتحاد 

 سوسياليستی كارگری

Workers of the world unite! 

 ،رفقای حاضر در کنفرانس با درود به شما

اتحاد  کنفرانسدوازدهمین موفقانۀ برگزاری 

وییم و برای میگتبریک  راسوسیالیستی کارگری 

 .کنیمشما آرزوی پیروزی می

-برگزار می در شرایطیشما کنفرانس سازمان 

نظام سرمایه داری هم چنان دچار که  گردد

به ویژه خاورمیانه را جهان و بحران است و دارد 

دهد. به ورطۀ تباهی و بربادی بیشتری سوق می

جنگ،  داری برای بشریت جزنظام سرمایه

انسان، اعمال تبعیض و  هامیلیون گیآواره

نابرابری، تعرض به سطح دستمزد و معشیت طبقۀ 

کارگر، بیكار سازی گسترده در پی نداشته 

جاتی از است، با سازماندهی و  گسیل دسته

قومی، به جان مردم، و ویرانیی   -وحوش مذهبی

گی را برای ها زندهها و مدنیتزیرساخت

  نموده است.آینده گان آنها تباه و بیباشنده

 

 آنچه که در افغانستان،به  نگاهیکافی است 

-عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه می

انداخته شود تا عمق این فجایع و  گذرد،

مخاطراتی را که بشر به آن مواجه است دید و به 

بیكاری و گرانی و فقر خارج فكر راه و چاره یی شد. 

گر کار همه جا مستولی شده است،که ی از تصور

تا مرز فالکت  ایران راجهان از آن میان طبقۀ کارگر 

در حالی که یک در صدی است، و تباهی کشانیده 

ها تمام ثروت و مكنت جهان را در دستان خویش 

سرمایه در ایران در کنار جمهوری اسالمی  دارند.

تحمیل فقر همچنان بساط استبداد و رعب و وحشتش 

ست که کارگر را گسترده نگهداشته است، روزی نی

د نو فعال معترض نسبت به وضع موجود را به بند نكش

 و مورد شكنجه، آزار و اعدام قرار ندهند.

 

حاکم است  ایران ستان وافغان وضعیت نكبت باری که در 

گذرد نماد بارزی از و آنچه که در منطقۀ خاورمیانه می

داری جهانی و گی نظام سرمایهتوحش و لجام گسیخته

محلی آن است. ارتجاع هار اسالمی در شكل و ایادی 

شمایل طالبان، القاعده، داعش و بوکوحرام و ... به جان 

نظیری از مردم منطقه و مردم افتاده اند و با قساوت بی

گی گیرند. ارتجاع مذهبی و قومی زندهجهان قربانی می

و مدنیت در این جوامع را متالشی و قوانین عصر توحش 

تر از گذشته، جاری کرده اند. ال شنیعبشر را در اشك

و  داری و تنشبحران سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه

قطب بندی های قدرت های امپریالیستی رقیب در عرصه 

المللی و منطقۀ بحرانی ما، بشریت را به مخاطرات بین

این تر تر و کریهجدیی مواجه ساخته است؛ رشد سبعانه

بیشتر از روز پیش و در ابعاد های تلخ را هر روز واقعیت

های ریخته شده در کابل تری شاهدیم. هنوز خونگسترده

و بغداد و نیس شسته نشده بودند که کودتا و ضدکودتا در 

داری در قامت ترکیه بحران العالج بخشی از نظام سرمایه

فاشیستی حاکم به رهبری اردوغان را به  -رژیم اسالمی

سیاسی و ساختاری یی که  همه گان برمال ساخت، بحران

حاصلش چیزی نیست جز تحمیل هرچه بیشتر فقر و محنت 

به طبقۀ کارگر و سایر زحمتكشان و تشدید استبداد و 

تعرض به حقوق دموکراتیک مردم و سرکوب نیروهای 

چپ و سوسیالیست و فعاالن جنبش کارگری در جامعۀ 

 ترکیه.

 

 !رفقا

ذاشتن بر مراد از بر شمردن این وضعیت، تأکید گ

ضرورت امر دخالت گری سوسیالیستی، سازمانیابی و 

گی طبقۀ کارگر هم در عرصۀ مبارزات همبسته

 کشوری و فراتر از آن در عرصه منطقه و جهان است. 

 

رهائی بشریت از نكبت نظام سرمایه داری و مصائب 

بر عهدۀ طبقۀ  یجهان عرصۀآن در و آالم بیشمار 

 

١۳ادامه در صفحه   


