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زودی وارد دومین سال سرهم بندی و به همین 

به قدرت رسیدن معجون مرکبی به اسم 

« دولت»می شویم. این « لت وحدت ملیدو»

که محصول مهندسی دول غربی در راس 

امپریالیسم امریکا است، طی این مدت 

تناقضات درونی و چالش های سیاسی زیادی 

را از سر گذشتانده و هنوز به هیچ یک از 

تعهدات و مسؤولیت هایش عمل نکرده است. 

  !!ری، حکومت کارگریری، حکومت کارگریببراراآزادی، بآزادی، ب

بیکاری، فقر و جنگ هر روزه از مردم قربانی می 

ان و داعش گیرد، نیروهای مخالف در وجود طالب

ابتکار عمل در جبهه های نبرد را در دست گرفته 

و دست به تهاجم گسترده یی برای تسخیر برخی 

از شهرها و ولسوالی ها زده اند، در حساس ترین 

مراکز و مناطق مرکز اقتدار دولت دست به 

 حمالت حساب شده و دقیق می زنند 
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ر و نیروهای انتظامی و امنیتی حاکمیت در بیشت

نیز در  أد حالت تدافعی دارند و بعضموار

همکاری با طالبان و یا هم در بدل پول مناطقی 

 را داوطلبانه در اختیار آنها می گذارند.

همپا با این، تناقضات و چالش های درونی 

حاکمیت به اوج خودش رسیده است، چیزی 

که نتنها مردم را نگران ساخته است بلکه حتی 

یان آن در سطح باعث نگرانی مهندسان و حام

بین المللی نیز شده است. بیم آن میرود که هر 

دو جناح حاکمیت ارتجاعی سوار بر موج نفرت 

پراکنی و انقطاب تباری و قومی برای تحکیم 

مواضع و منافع سیاسی شان به مصاف همدیگر 

نود و بربریتی که  ۀبروند و بار دیگر تراژیدی ده

 شهروندان کشور مخصوصا ۀهنوز از خاطر

شهروندان کابل زدوده نشده است در اشکال 

فجیع تر و شنیع تر از قبل تکرار شود. این 

مخاطره جای تأمل دارد، هرچند که این بار 

 ۹۰اوضاع متمایز تر از آنچه است که در دهه 

وجود داشت. امروز کشورهای امپریالیستی به 

ویژه امپریالیسم امریکا و همپیمانان اش در ناتو 

ظامی دارند و می توانند مانع از عمال حضور ن

وقوع مجدد سناریوی شکل گیری دارالخالفه 

قومی در کوچه و پس کوچه های -های اسالمی

کشور گردند. در عین حال که منافع استراتژیک 

و منطقه یی و مهمتر از آن پروژه ها و دکتورین 

سیاسی امپریالیسم امریکا و متحدانش در 

شرایط نسبتا متعارف  افغانستان و منطقه نیز وجود

را از آنها می طلبد. اما علی الرغم این، نیروهای 

شریک حاکمیت و حواشی آن  هم به لحاظ 

مادی و هم به لحاظ عنصر ذهنی از این ظرفیت 

برخوردار اند تا این سناریوی سیاه و اسفبار را 

 تنازع قدرت سازند. ۀباز یکبار دیگر وارد صحن

شاخ شدن علنی و  گالیه ها و سرانجام شاخ به

رسمی دو جناح حاکمیت در وجود اشرف غنی 

و عبداهلل عبداهلل که شرورترین و فناتیک ترین 

نیروها را نیز با خود و در کنار خود دارند تبارز 

طرفین دعوا دارد. « وحدت ملی»آشکاری از 

ناسیونالیست های قومی و تبارگرایان تعبیه شده 

عین حال در دو سوی رأس نظام حاکم که در 

اکثریت شان از فعاالن و نیروی های اسالم 

 ۀگی می نمایند، در این معرک نمایندهسیاسی 

سهم طلبی و سهم خواهی نقش دارند. حزب 

اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار با وجود چند 

دسته گی در هر دو جناح قدرت حاکمه حضور 

پر رنگ دارد، نتنها این بل بخش بیشتری از 

در والیات شمالی از آن  خصوص بهنیروهایش 

میان کندز، همین اکنون زیر پرچم طالبان در 

منازعات قدرت و جنگ سهیم است. این وضع و 

پتانسیل موجود مخرب در این نیروها، سلطه 

ایدئولوژیک اسالم سیاسی و گفتمان تباری، 

مداخالت قدرت های منطقه یی و فاکتورهای 

به راحتی عینی اجتماعی و تاریخی دیگر خیلی 

و « حق طلبی»فرصت بسیج نیرو زیر لوای 

را به طرفین دعوا می دهد که « عدالت قومی»

خود مستقل از هر چیز دیگری می تواند عامل 

بی ثباتی و تحمیل انقطاب بیشتری بر جامعه 

گردد. چیزی که نیروهای آزادیخواه و 

سوسیالیست جامعه نباید با بی مباالتی با آن 

خطرات آن را نادیده انگارند.  برخورد نمایند و

باید حقیقت سیاسی و منافع مادی و زمینی این 

نیروها و حامیان جهانی شان را از پس ادعا های 

کاذب و عوام فریبانه بیرون کشیده و به مردم 

آفتابی ساخت. این کاریست که سازمان 

سوسیالیست های کارگری در همه وجوه سیاسی 

اولویت فعالیت  ۀزمرو اجتماعی آن، آن را در 

 . هایش قرار داده است

اوضاع سیاسى کنونى افغانستان  ۀبارزترین مشخص 

دوسال از عمر نکبتبار تقریباً بعد از  گذشت 

حاکمیت پوشالی به رهبری اشرف غنی و عبداهلل 

عبداهلل تشدید هرچه بیشتر جنگ، بى ثباتى و 

شکننده گى حاکمیت، گسترش اعتراضات توده 

گسترده، فساد بی مانند، زن ستیزی یى، مهاجرت 

بی چون و چرای گفتمان های تباری و  ۀو سلط

تحرک و فعال مایشایی روز افزون ارتجاع 

ای اسالمی است. بحران سیاسى عمیقی که سر تا پ

ناشی از  أحاکمیت را فرا  گرفته است صرف

اختالف و نزاع باالیی ها نیست، منشا بحران را 

شروعیت اجتماعی این باید در عدم کارایی و م

 نظام جستجو نمود.

اگر حاکمیت قادر به پیشبرد سیاست ها و تحقق 

پروژه هایش می بود و میتوانست از نوعی اقتدار 

 برخوردار شود، در آن صورت« مشروع»سیاسی 

این امکان فراهم می شد تا انشقاق درونی اش را 

علی الرغم تناقضات آشکاریکه میان دو جناح 

وجود دارد، درز بگیرد و « ملیدولت وحدت »

دو  هر مدیریت نماید. اما همان گونه که پیداست

جناح و در کل تمام نیروهای حامی سیاسی رژیم 

منافع طبقاتی یک سانی را دنبال می نمایند و در 

خدمت تحقق پروژه های سیاسی و اقتصادی 

بورژوازی جهانی عمل می کنند. هر کدام از این 

از مناسبات حاکم اند و خود نیروها مدعی صیانت 

را گزینه بهتری نسبت به رقبا برای تطبیق سیاست 

ها و پیش رفت پروژه های سرمایه داری جهانی 

 در افغانستان می دانند. با وجود تنش، 
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نارضایتی و گالیه از سهم و فرصتی که نصیب 

شان از خوان قدرت شده است این را می دانند 

و طبقاتی شان که سرنوشت و منفعت همگانی 

آنها را با هم گره زده است و نقطه اتصال و بقای 

جمعی و فردی شان را در تداوم مناسبات حاکم 

 و استحکام آن می بینند.

شاخ و شانه کشیدن های عبداهلل عبداهلل و 

فراخواندن حامیان سیاسی اش در قصر سپیدار 

بخشی از نمایش قدرت برای وصول سهم بیشتر 

ل اشرف غنی با تکیه به است. در همین حا

اصلی حزب اسالمی  ۀنیروهای حامی از جمله بدن

نیست های پشتون ؤوبه رهبری حکمتیار و ش

مدعی حفظ برتری تاریخی و داشتن مکان 

محوری در معادالت قدرت است و ظاهرا به قیل 

و قال حریف بهایی نمی دهد. در متن یک چنین 

وضعیتی است که ناسیونالیست های قومی و 

بارگرایان در هر دو سوی معرکه هر کدام ت

مشغول استحکام مواضع خودشان هستند و از هر 

زمینه و فرجه یی برای ابراز وجود و فشار سیاسی 

بر همدیگر استفاده می برند. یکی از این فرصت 

حبیب »و خاک سپاری مجدد « اعزاز»ها غایله 

او و یارانش است « حیثیت» ۀو اعاد« اهلل کلکانی

سط جمعیت اسالمی و تبارگرایان تاجک که تو

. ارتجاع اسالمی و ناسیونالیسم استافتاده  به راه

حبیب اهلل » ۀتباری در وجود استخوان های پوسید

 -دست به خلق و ابداع یک نماد قومی« کلکانی

اسالمی زدند که فارغ از هر توجیه تاریخی بیان 

سمبولیک تالش برای شفت در مرجعیت قدرت 

است. از همین جهت تمام ناسیونالیست های 

تباری متعلق به ملیت تاجک از چپ تا راست در 

 این نمایش به صف شدند و نقش ادا کردند.

میست ها وشؤونیست های پشتون نقد شان به اسال

این اقدام ناسیونالیستهاى تاجک نقدی از منظر 

مرجعیت تاریخی قدرت است. از نظر آنها از آنجا 

خون « حبیب اهلل کلکانی»که در رگ های 

بود، « سقا ۀبچ»اشرافیت پشتون جاری نبود و چون 

یعنی از اقشار و طبقات محروم بود، لذا نمی 

حاکمان و شاهان  ۀنمی تواند در زمرتوانست و 

و اکرام هم « اعزاز»مستحق  اًبناء ،شمرده شود

نیست؛ این در حالی است که شؤونیست ها و 

اسالمگرایان پشتون تبار، به جنبش ارتجاعی یی که 

و همراهان او یک ضلع و « حبیب اهلل کلکانی»

جناح آن را می ساخت و بیشتر هم از مناطق 

سر بر کرده بود، هیچ نقد جنوب و شرق کشور 

حبیب اهلل »تاریخی ندارند. نقد اینها به نسب و تبار 

 هیأتاست. برای ارتجاع اسالمی در یک « کلکانی

و یاران و « حبیب اهلل کلکانی»عمومی اما، 

همراهانش سمبول جهاد اسالمی در مقابل کفر و 

الحاد است و از همین منظر است که او را علی 

تاریخ  ئی ازارش ارج می نهند و جزالرغم نژاد و تب

 و افتخارات خود می شمارند. 

از نظر جنبش آزادی خواهانه و سوسیالیستی 

متعلق به جنبش ارتجاع « حبیب اهلل کلکانی»

اسالمی و عقبگرایی است که از یک موضع 

ارتجاعی و در خدمت به استراتژى قدرت 

و امپریالیستی بریتانیای کبیر علیه دولت امان اهلل 

اصالحات ترقی خواهانه و بورژوائى آن اقدام و 

ی آن را سر نگون نمود. بر خالف باور و ادعا 

 ۀبچ»چپ پوپولیست و ناسیونالیست های تباری 

و جنبش ارتجاعیی که او با آن تداعی می « سقا

شود و آن را نماینده گی می کرد به هیچ صورت 

یک جنبش اعتراضی توده یی و علیه استبداد و 

نبود. نقش ارتجاعی این جنبش و تداوم آن  ستم

صفحات سیاه  بخشی ازدر حاکمیت نادرشاه 

تاریخ این سرزمین است که  آن را نمی توان از 

تاریخ زدود و تعابیر جدیدی از آن به  ۀحافظ

و جنبش اسالمی « حبیب اهلل کلکانی»دست داد. 

دوران او همجنس و هم سرشت ارتجاع اسالمی 

هادی و طالبان و داعش اند. در وجود احزاب ج

با اعزاز و اکرام آنها نمی توان حقیقت سیاه 

تاریخی و سیاسی آن ها را کتمان نمود، این 

تالش و تشبث ارتجاع اسالمی و تبارگرایان 

 حرکتی است عبث. 

های برخالف تالش رسانه ها و ناسیونالیست

قومی، مسائل محوری در سیاست افغانستان 

عبداهلل عبداهلل یا تقابل تقابل اشرف غنی و 

تبارگرایان در افغانستان نیست. این در بهترین 

حالت گوشه کوچکی از یک واقعیت چند 

بعدی و پیچیده سیاست در کشور است. 

همانگونه که در آغاز اشاره شد مسائل و 

معضالت جامعه گسترده و متنوع و اساسى اند. 

جدال نیروهای ارتجاعی، تداوم حضور نیروهای 

جنگ، عدم ثبات  ۀناتو و در متن آن ادام-ریکاام

سیاسی و امنیت، فقر و جوالن نیروهای ارتجاعی 

از اسالم سیاسی تا ناسیونالیست های قومی و 

دخالت آشکار این نیروها در امور جامعه پاسخ 

دیگر گونه و آزادی خواهانه می طلبد. تناقضات 

و نزاع موجود در جامعه و ناتوانی قدرت حاکمه 

پاسخ به مصائب اجتماعی، رفع فقر و  در

 ۀزمین …گرسنگى، بهبود وضع اقتصادى و 

بسیج نیرو به همه نیروها و طبقات اجتماعى را 

می دهد. اسالم سیاسی و ناسیونالیسم قومی در 

 غیاب حضور 
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اجتماعی نیروی چپ و سوسیالیست است که 

از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت موجود 

 سود می برند.

در متن « دولت وحدت ملی»بست العالج بن 

بحران کاپیتالیسم جهانی و تشدید رقابت 

قدرت های منطقه یی زمینه یی را فراهم 

ساخته است تا طبقات دارا و جنبش هاى 

حکومت و  ۀسیاسى متعلق به آنها، چه در بدن

چه بیرون از آن، همه براى حفظ وضع 

موجود، تحکیم مواضع و سمت و سو دادن 

 عمومی مردم تالش نمایند.  اعتراض

بنابراین تالشها و تحرکات نیروهای حاضر در 

قدرت و دامن زدن به انقطاب هرچه  ۀمنازع

این  بیشتر در میان مردم زحمتکش، ناشی از

ون  داشتن صحساب و کتاب ها است. برای م

مردم و نجات جامعه از بحران جاری باید 

کارگر و نیروهای آزادی خواه و  ۀطبق

سوسیالیست جامعه با الترناتیو خودش در 

به تکلیف آن  تعیینجدال قدرت سیاسى و 

به یک طبقه و جنبش متمایز طبقاتى پا  عنوان

بگذارد. رفع تبعیض و تحقق برابری،  میدان

بیرون راندن نیروهای اشغالگر، تأمین رفاه و 

اد و برابر آز ۀسعادت و در نهایت ایجاد جامع

 کارگر است. ۀامر جنبش سوسیالیستی طبق

یعنی انسانی ترین راه حل برای انسانی ساختن 

 .محیات اجتماعی مرد

 

 

 

 

جمهوری اسالمی در ادامه رفتارهای عمیقا 

پرستانه و ضد بشری علیه مهاجرین نژاد

افغانستانی در ایران، در اقدامی جنایتکارانه، 

ین افغانستانی را شماری از پناهجویان و مهاجر

، دستگیر کرد و با "اتباع غیر مجاز"بعنوان 

آهنی در چشم بند و دستان بسته در قفس 

های کنار به اصطالح مکشوفات کالنتری

شیراز به همراه مواد مخدر و مشرویات الکلی 

پلیس شیراز گروهی از مهاجران افغانستان را تحت 

در قفسی به  "مکشوفات کالنتری شیراز"عنوان 

گرفته با چشم  گریباننمایش گذاشتند. سرها در 

بندهای شرمساری، آنها بجرم پناهنده شدن و فرار 

از سایه سیاه جنگ و داعشیان در افغانستان و خسته 

از فرسنگها راهپیمایی برای یافتن محلی امن روانه 

ایران شدند. رژیمی اسالمی که خود یک داعش 

در ایران است؛  1357بقدرت رسیده در سال 

و ادامه حکومت  حکومت ضد بشری که برای بقا

ننگین اش از انجام هیچگونه سرکوب و جنایتی 

ابایی ندارد؛ رژیمی که شهروندانش را از هر ملیتی 

اختالل در "و بخاطر مطالبات برحقشان بجرم 

ندان، شکنجه و اعدام میکند. تحقیر، ز "امنیت ملی

و کارگران ایران همراه با پناهندگان  مردم

اسالمی سرکوب افغانستان، هر دو توسط رژیم 

میشوند. کارگران مهاجر افغانستان بخشی جدایی 

ناپذیر از طبقه کارگر ایران هستند، هم سرنوشت 

اند و فقط با متشکل شدن میتوانند رژیم اسالمی را 

که ستون ارتجاع در منطقه است از قدرت ساقط 

 کنند و به این همه بی حقوقی و جنایت پایان دهند. 

یاستهای حاکمان سرمایه واضح است که یکی از س

ایجاد فضای نژادپرستی و خارجی ستیزی در میان 

ملیت های مختلف است تا این توهم را در افکار 

عمومی ایجاد کند که مهاجرین افغانستان مسبب 

بیکاری کارگر ایرانی هستند و از این انشقاق بتواند 

سودهای میلیاردی بحسابهای بانکی خود واریز 

افغانستانی که از بیحقوق ترین کنند. پناهندگان 

انسانها در ایران اند و کارفرماها از آنها بیگاری می 

کشند، بخشی از طبقه کارگر ایرانند و باید از 

تمام حقوق و مزایای پناهندگی و کاری بطور 

برابر با شهروندان ایرانی برخوردار باشند. در 

سال حکومت ننگین این رژیم،  37طول این 

د بیحقوقی و تحقیر و زندان و همیشه ما شاه

اعدام نه فقط ایرانیان بوده ایم بلکه شاهد 

بیحقوقی و اذیت و آزار کارگران افغانستانی بوده 

ایم. در طی تمام این سالها ما شاهد بوده ایم که 

کودکان آنان از رفتن بمدرسه محرومند، در 

بسیاری از مناطق ایران حق سکونت و کار 

شان بدون در نظر گرفتن ندارند، خانواده های

میزان مهارت و تحصیالت مجبورند بکارهای 

سخت و خطرناک با کمترین دستمزد و بدون 

بیمه تن دهند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره 

 خالی خانواده شان بیاورند. 

اما این رفتار شرم آور جمهوری جنایتکار 

اسالمی ایران، تحقیریست آشکار بر حرمت و 

نهایی که برای فرار از شرایط ناامن کرامت انسا

افغانستان و برای یک زندگی بهتر به وحوش 

داعشی ایران پناه آورده اند که بویی از انسانیت  

نبرده اند. این عمل فاشیستی جمهوری سرمایه 

 اسالمی علیه مهاجرین افغانستان محکوم است.  
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حدود دوسال می شود که از معجونى به نام 

دوسال می . می گذرد "وحدت ملى"حکومت 

زیر عنوان نتائج  حاکمان مرتجعشود که 

، مردم افغانستان را به گروگان انتخابات تقلبى

گرفته اند تا ثابت سازند که اینها خود برحق 

بوده اند و این مردم افغانستان اند که غلط مى 

طى این دوسال  .فهمند و اشتباه تصور میکنند

که منابع مالی عظیم کشورهای امپریالیستی 

حکیم منافع خودشان در غرب براى دفاع و ت

افغانستان سرازیر کردند، چه اثراتی بر جامعهء 

افغانستان گذاشته است؟ در این مطلب کوتاه به 

صورت مختصر در چند عرصه به این مساأله 

  .پرداخته می شود

  در عرصۀ سياسى -١

حکومت وحدت ملى یکى از ناکام ترین، 

شکننده ترین وبى کفایت ترین حکومت ها در 

سال گذشته است که با جعل و تقلب آرا بر  ١٥

دو فیگوریکه در اول معرکه . مردم تحمیل شد

گیرى به شدت در برابرهم قرار داشتند ولى از 

آنجایی که طشت رسوایی انتخابات جعلى آنها 

نزد همهء جهانیان از بام افتاد و با مشوره و 

هدایتِ امریکا ولو با اکراه دور سفرهء تقسیم 

د و بر چنین اتحادى اسم مضحک قدرت نشستن

 "وحدت ملى "این . گذاشتند "وحدت ملى  "

همان دیوار کجى بود که در پناه آن اصل بى 

کفایتى آن مانند هرحاکمیت بورژوازى به 

اقصا نقاط جهان  خصوص جهان سومى در 

 . برمالشد

این ساختارِ همیشه مریض و در اصطکاک 

اول کار منافع گروپى وقومى ومذهبى، از همان 

ناقوس بدفرجامى این حاکمیت را به صدا 

درآورد و خیال گروه ها ودسته هاى متعدد 

را که از انتخابات بورژوازى در اثر   روشنفکرى

آن تجسمِ فریبندۀ دموکراتیک  تبلیغات کر کنندۀ 

این حکومت طى این  . داشتند به سراب تبدل کرد

قبل أساسا در برابر وعده هاى دروغینى که  دوسال 

از انتخابات به مردم می داد، هیچ کارى را انجام 

مثال اگر امضاى موافقتنامۀ امنیتى میان . نداده است

 ۹امریکا وافغانستان را که مجوز رسمى براى ایجاد 

: پایگاه نظامى در افغانستان را صادر کرد مثال بزنیم 

در راستاى وابسته  اقدامى جُز  این معاهده تصویب 

غانستان به امریکا و بازیچه ساختن بیشترِ گى بیشترِ اف

به نظر ما . حاکمیت کنونى چیزى به ارمغان ندارد

که کار  سوسیالیست ها امضاى این توافقنامه نه تنها 

و پیشروى نیست بلکه برعکسش خودفروشى بیشتر 

و حلقه به گوشى فروان تر نسبت به امریکا وناتو را 

حالی که  در. براى افغانستان به ارمغان آورد

برعکس وبه صورت مفتضح اش غنى وعبداهلل 

وبرخى از همرکابانشان این معاهدۀ ننگین را یکى از 

  .افتخارات حکومت خود به حساب مى آورند

ما در همان زمانِ امضاى این معاهدۀ وابسته گى 

روشن ساختیم که بیشترین و اعظمى ترین مفاد این 

 -سیاسى معاهده یا توافق تامین و تحکیم سلطۀ 

میلیتاریستى امریکا را هم در افغانستان وهم در 

به دنبال دارد و از جانبى دست امریکا را در  منطقه 

تمام تصمیم گیرى هاى کوتاه مدت و دراز مدت 

در افغانستان به حیث قیم ، با قوت مندى باز می 

 .گذارد

   در عرصۀ نظامى یا امنيتى -٢

اپورتونیستى کرزى، اوال اینکه به دوامِ مواضعِ  

حاکمیتِ غنى وعبداهلل قصدا نخواست تا از حرکت 

تروریستى طالبان یک تعریف مشخص براى مردم 

دوامِ همان سیاستِ پوچ . افغانستان ارائه کند

وتسلیم طلبانۀ قبلى زیرنام تعریف طالبان به حیث 

عمق بى پروایی این  "اپوزیسون سیاسى"

وجنایاتِ حاکمیت را در برابر قتل وکشتار 

. بیرحمانۀ طالبان علیه مردم افغانستان تمثیل کرد

یکى از تبعاتِ این روش وحیلۀ سیاسى در برابر 

از جانب این حاکمیتِ دو ساله  دشمن جانى 

اینست که مردم افغانسان را در یک هراسِ عدمِ 

تشخیص گروه طالبان به حیث دشمن و یا 

شریکانِ حاکمیت بعدى در افغانستان در یک 

  .و راهى یا گمراهى می خواهد قرار دهدد

در این  "وحدت ملى "ثانیا وضعیتِ حکومت  

عرصه دقیقا با برنامه هاى بى کفایتِ سیاسى 

در داخل اگر قرار  . همین حاکمیت ربط دارد

باشد تحولى در بهترشدنِ فضاى أمن و امان 

براى مردم افغانستان به میان آمده باشد، اگر به 

ان و انواع دیگرى از هیوال هاى قول اینها طالب

مسلح گردن به امتیازدهى خم کرده باشند، اگر 

هاى بیگناه پیمانه خشونت وقتل وکشتارِ انسان

،  اش نسبت به قبل کمتر شده باشد و غیره

. پدیده هایست که عمال رشد معکوس یافته اند 

واقعیت هاى موجود در مسیر مخالف کامال 

تصرف کندز . یدقوس سعودى خود را مى پیما

قوط ولسوالى هاى متعدد در ، سبه دست طالبان

، هلمند وتخار و غیره والیات به بدخشان، کندز

دست طالبان حمالت انتحارى بى حساب به 

مراکز آموزشى و تعلمیى وفرهنگى ، قطع راه ها 

به حیث مشت نمونهء خروار جایگاه این 

حاکمیت را طى دوسال در عرصهء امنیتى نشان 

 . هدمی د

 

    ""عبداهللعبداهلل  غنى وغنى و""دوساله گى حكومت وحدتِ دوساله گى حكومت وحدتِ 
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، اربابان این این در حالی است که در خارج

حاکمیتِ مسخره با إعالمِ رسمى ترک دشمنى با 

زمینه سازِ به  ٢۰١٥طالبان از اول جنورى سال 

رسمیت شناسىِ تروریسم اسالمى به حیث یک 

نیروى قابل اعتناى سیاسى و به درد بخور در 

تعامالت رسمى ساختارسیاسى آیندۀ افغانستان 

د که عمال یک بار دیگر حکومت دست گردیدن

ساخت غنى وعبداهلل را براى إعالم دشمنىِ 

مستقالنۀ آنها با طالبان زیر فشار مضاعف 

در  "شکست تروریسم"مفهوم . گذاشت

در این سیاست هاى !!! افغانستان ودر منطقه

و مسخره بیشتر به جوک وشوخى هاى  نظامى 

بحث  تلخ و زننده شباهت پیدا مى نماید تا یک

  .یا برنامۀ نیمه جدى

این مردم  در این فضا و در این بین ،  دوم 

افغانستان هستند که بهاى چنین سیاست هاى 

امتیازدهى دوساله به . نابخردانه را مى پردازند

پاکستان تا مرز دلقک بازى به این کشور ، امید 

بستن هاى واهى به حلقات استخباراتى پاکستان ، 

هدانه علیه تروریسم اسالمى، فقدان یک نبرد متع

ارادۀ سیاسى و تربیت هدفمندانۀ سیستم  فقدان 

نظامى در مقابله علیه دشمن مشخص ، سیما 

تمام ارگان هاى نظامى این وهویت فاسدِ 

، از جمله شاخص هایست که سیاست حاکمیت

این عرصۀ امنتیى را به وضاحت اشکار می 

  .سازد

   در عرصۀ اقتصادى -٣

استى چه چپى وچه راستى در عرصۀ ، هرسیاوال

دگرگونى هاى اقتصادى است که مشخص ، 

امریکا براى . برجسته و قابل تمجید یا نفى می شود

رسیدن به منافع ملى خود با کمک دوستانش طى 

سال صدها ملیارد دالر را درتمام عرصه ها به  ١٥

افغانستان سرازیر کرد تا بتواند الترناتیف حکومت 

در افغانستان را اساس گذارد  لبان القاعده و طا

در این میان . وخطر براى خودش را مرفوع کند

سردمداران افغان که به نام هویت بخشیدن جدید 

به سیماى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى أفغانستان 

وارد عمل شدند عبارت بودند از یک مشت 

غارتگران حرفوى در سیاست واقتصاد که همراه با 

هاى خارجى تا که توان و إمکان  الیه ها و دونر

داشتند از این ظرفیت هاى مالى سرازیر شده براى 

خود دزدیدند و چاپیدند و این روندِ دزدیدن و 

اقتصاد  چاپیدنِ مردم را به حیث فرهنگ سیاسى 

 .بازار آزاد در افغانستان مروج ساختند

و مدیرت اقتصادى در دستانِ  قبضۀ رهبرى  دوم

سال   ١٥سد و دزد طى این چنین الیه هاى فا

افغانستان را به حیث یکى از بیمارترین ومفسد  

جایگاه آن . ترین حکومت هاى جهان معرفى کرد

مدیریت بیمار اقتصادى همراه با وابسته گى همه 

جانبۀ افغانستان در تمام عرصه ها و ان نارضایتى 

وحشتناک مردم از سلطۀ آن مدیریتِ بیمار 

بنام اولین  "غنى وعبداهلل  "در حکومت  قرارشد  

وعده هاى انتخاباتى آنها به زحمتکشان افغانستان 

دیگرگون شود وجایش را إنصاف وعدالت 

اما همانسانیکه دیده می شود . بگیرد!! بورژوازى

نه تنها براى پیدا کردن جایگزین آن وضیعت 

کوچکترین برنامه یی روی دست گرفته نشده 

در این حاکمیت بلکه درسلطۀ ناهمگون سیاسى 

و دو دسته گى اشکارِ منفعت هاى جناحى، این 

عرصۀ مدیریت نیز در لجن همین افتراق هاى 

سیاسى گیر ماند که تبعات آنرا در عدم تامین 

نیازمندى هاى ابتدائی زنده گى مردم، در وسعت 

بیشتر بیکارى ملیونى زحمتکشان، گسترش ابعاد 

 خط فقر ، عدم دسترسى زحمتکشان به شغل

مناسب، ادامۀ گستردۀ فرار نیروى کار به کشور 

هاى بیرونى به اثر نبود فرصت هاى شغلى و 

اینها . توسعۀ دائرۀ فساد وغیره همه روزه مى بینیم

با جمع عددى سایرعرصه هاى ناکام سیاسى این 

أجزاى اشکار نقض حق شهروندان  حاکمیت 

افغانستان ، نقض حق اولى وابتدائی براى یک 

 .ابتدائی وحداقلى را نشان می دهد زنده گى

بناءاً از آنجائیکه ترکیب حکومت غنى و عبداهلل 

خود أساسا بخشى از بدنه ومحتواى همان راه 

رفتۀ پانزده ساله را تشکیل می دهد و در ابعاد 

متنوع شریک و طراح و بخشا نیروى إجرائی 

همان سلسلۀ گذشته است، پس امید بستن براى 

غانستان و امنیت اقتصادى و بهزیستى انسان اف

اجتماعى از آن یک آرزومندى واهى قبآل اشکار 

   . است

  درعرصهٌ مذهبى -۴

 "وحدت ملى "از همان روز اولش این حاکمیت 

با اتکا بر نیروى ارتجاعى مذهبى و نقش دادنِ 

میل و رغبت در دوستى . فراوان به آن ، آغاز شد

سجد نشان دادن به طالبان و مال ومولوى وم

ومدرسه وتمام خرافات مذهبى شاه کلید رفع 

 مشکالت مردم افغانستان تلقى شد وهرچه بیشتر 
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از نگاه مالى ورسانه یی باالیش سرمایه گذارى 

-وزیسون سیاسى به تروریستإطالق لقب اپ. شد

، اختصاص اولین سفر خارجى رئیس هاى طالب

جمهور براى حج عمره، حواله کردن کار ها به 

پوسیدهء مذهبى ، نصب پیرگیالنى از  شورا هاى

مدافعین اشکار و رسمى طالبان به ریاست شوراى 

صلح آماده گى براى پهن کردن فرش سرخ به 

وغیره  گلبدین حکمتیار و حزب جنایتکارش 

، همه اقدامات ارتجاعى زمینه سازى ها 

پوپولیستى یی بود براى حفاظت وحراست بیشتر 

ومؤسسات حاکمیت از مذهب ودستگاه ها 

مذهبى که به شکل بسیار منزجر کننده راه اندازى 

طى حدود دو سال . و در بوق وکرنا شدند

با مرتجع  در نزدیکى  "دت ملىوح"حکومت 

ترین افراد ونهاد های مذهبى ثابت نمود که این 

حاکمیت ارتجاع مذهبى را به حیث یگانه متحدِ 

و بالقوۀ سیاسى در تمام معامالت به کار می گیرد 

فضا سازى براى  یک وجب نیز به خاطر 

از  . دیگراندیشى و روشنگرى قدم بر نمی دار

جانب دیگر و أساسا ترکیب خود این حکومت 

را تمام تنظیم هاى اسالمى قبلى که به نام هفتگانه 

در پاکستان وهشتگانه در ایران تشریف داشتند 

یعنى شالودۀ این حاکمیت بر مبنای . می سازد

یافته و کوچکترین مشترکاتى با مذهب بنا 

لنگى ودستار، سَله یا  . مدرنیته والئسیته ندارد

، پکول وپیراهن وتُنبان پتکى وشالِ سرشانه

وایزار بند ، چادرى وحجاب براى زنان وغیره  

سمبول هاى مقدس وحتمى وقابل احترام این 

اتکاى معنوى این رژیم را . حاکمیت است

و  ى و خرافات گندیده گ روحانیتِ غرق در 

رهبرانِ جن گیر وتعویض وتومار ده چون پیر 

مجددى، پیر گیالنى، ایت اهلل محسنى و دها 

چهرۀ ماقبل التاریخی دیگر تشکیل می دهد که 

در  "صنعت دینى"ابزار دین وخرافات به  باهمین 

  . افغانستان رنگ و رونق خاصى بخشیده اند

 

 

 

انجام داده اند ولی اگر مزاری از امام جعفر 

صادق نقل قول نموده و بگوید که پیدوفیلی 

حالل است، کاری جزء پیاده کردن فقه جعفری 

ع در پدید آوردن و خدمتی به هزاره های اهل تشی

 "آزادی "امکان  پیروی از دین شان و کسب 

بیشتربرای هزاره ها، انجام نداده است. اگر در 

قرار داشته باشیم و شخصی از  ییموقعیت شغلی 

تبار خود را به کار بگماریم، قوم پرستیم ولی اگر 

عین کار  را کسی دیگری برای هم تبارانش 

 ت.انجام دهند، نژاد پرست است و زش

اخیر یکی اعتراضاتی با شرکت ده ها  ۀدو واقع

هزار نفر موسوم به جنبش روشنایی  توسط پیروان 

و   "چپی ها"از  ییمزاری  و با همکاری عده 

دیگری  به خاک سپاری مجدد حبیب اهلل 

کلکانی به حکم داکترعبداهلل نمونه هایی از این 

گونه تبارز هاست. هر دوی این اتفاقات 

ر فرصت هایی که حزب وحدت و میتوانست د

جمعیت اسالمی احاطه ای بیشتر بر قدرت 

داشتند، انجام گردند. خلیلی و محقق بنا بر گفته 

تغییر  مسیر  ۀخود شان از قبل میدانستند که برنام

برق وارداتی از بامیان به سالنگ در دستور کار 

است. جمعیت اسالمی آن زمان که ربانی و 

بال میکردند، و بعدآ که مسعود خاک کابل را غر

فهیم ، عبداهلل  و قانونی هر سه در تیم جمعیت 

فعال بودند و در دولت نقش های کلیدی داشتند، 

میتوانستند غرور شکسته  شان را با تبدیل محل 

دفن خادم دین رسول اهلل باز آرایی کنند. ولی 

  ۀاینکه عبداهلل از گلپوشی استخوان های پوسید

 

 

رفع رفع   تبارگرایی برایتبارگرایی برای

  تبعیض؟تبعیض؟
به اقتضای منافع طبقات خاص اجتماعی،موج 

از تبار گرایی در افغانستان بر زنده گی  ییتازه 

انسانهای ساکن در آن سر زمین سایه افگنده 

است. رهایی از ستم آشکاری که محصول 

در  "پشتون"تبعیض سیستماتیک حاکمان 

جریان سالیان متمادی قدرت شان که عمرش به 

درازای عمر موجودیت قلمرو سیاسی موجود 

مناطق مختلف  باشنده گانافغانستان می رسد، بر 

 چاشنه اصلی این تبارگرایی است.  افغانستان

یکی از رسوم معمول در تبارگرایی، خلق 

اسطوره و تقدیس آنها به هر وسیله ممکن است، 

تا میکانیسمی باشند برای کنترول عواطف و 

خود شانرا مربوط به آن  اًکنش انسانهایی که ذهن

داده  ذهنیت ییتبار میدانند. به انسانها به گونه 

می شود که برای منافع جمع هم نژاد و هم 

تبارش از بخشی از منفعت های شخصی خود 

شان بگذرند وحتی ستمی را که از جانب آنها 

متحمل میشوند نادیده انگارند. معیار تشخیص 

ستم و جنایت برای آنها ماهیت عملی که اجرا 

می گردد یا افق دیدی که در برابر مردم نهاده 

ها تحمیل می گردد  نیست. اینکه شده و بر آن

چه کسی آن عمل به خصوص را انجام داده 

است مهم می شود. مثآل اگر مال عمر فتوا  بدهد 

که دختران را از رفتن به مدرسه منع کنند، عمل 

خادم دین رسول »زشتی انجام داده است اما اگر 

چنین حکمی داده باشد، « اهلل حبیب اهلل کلکانی

ض و چشم پوشی است. اگر له قابل اغماأمس

طالبان بنا بر حکم شریعت  بهره گیری جنسی از 

کودک دختر را مشروع بدانند، عمل غیر انسانی 

 آتیال مهربان

 

٨  ادامه در صفحه  



 

  

 

٣٠                    

 ۀمی آید، عالق عفی به شحبیب اهلل کلکان

 اهللتبارگرایان تاجیک  به الشه های حبیب 

از ناسیونالیسم قومی  یی، که به جلوه کلکانی

تبدیل شده است نمی باشد. این غایله  از آنجا 

مایه میگیرد که میتوانند با تخدیر ذهنیت افراد و 

ر موج دمیدن بر احساسات تبارگرایی، سوار ب

 ۀرسیدن  به الشه های تاز ۀ، زمینناسیونالیسم

 قدرت را فراهم نمایند. 

آن گونه که پیش بینی می شد، اعتراض موسوم 

به جنبش روشنایی که با شعار های عدالت 

خواهی و رفع تبعیض و ستم ملی توسط بخشی 

از اراکین نظام که از موقعیت شان راضی نبوده 

و در اپوزیسیون قرار گرفته اند، بر علیه بخشی 

ش در حفظ موقعیت فعلی شان دارند، که تال

وارد دور جدیدی از موضع گیری هایی در الیه 

. کرکتر تصادماتی ازین دست گردیدهای نظام 

مشخص است. هیچ جانبی در صدد ایجاد 

تغییراتی بنیادی در جامعه نبوده فقط تالش 

دارند در شکل آن گونه تغییری  ایجاد شود که 

جلوگری شده  از سقوط شان به خیل فرو دستان

عتراض ها با شعار هایی او در حاشیه نیفتند.  

کلی و پاپولیستی که در شرایط متفاوت قابلیت 

ها و نیرنگهایی اند در واقع حقهمصرف داشته و 

که به گونه یی عاطفی و احساس بر انگیز به 

شود که در حقیقت قربانیان خورد انسانهایی داده می

انسجام و هم آهنگی م عدبوده و به دلیل اصلی نظام 

نیرو هایی نبود موجودیت جنبش طبقاتی  و عدم و 

حالت استیصال و پراکنده گی تام  ؛ درمتعهد به تغییر

برند ، و آن حقه بازان با شعار های آن به سر می

واطف و ع  بربا کنترول  خواهندچنانی خویش می

 به خودآنها را  احساسات آنان ، حمایت و پشتی بانی

 جلب نمایند. 

انتخاب  ییشعار ها آنگونه که گفتیم به گونه 

میگردند که درد های مشترک گذشته را انعکاس 

داده ولی عوامل آن درد ها آگاهانه به افراد نسبت 

سیستمی که بر وداده می شوند، نه به حاکمیت 

تفاوت ها ، تبعیض و استثمار استوار است. کلماتی 

، محو ستم ملی و عدالت تأمینچون کسب آزادی، 

)حتی در همین مفهوم بورژوازی  استقرار دموکراسی

(، کلمات مهیجی اند که حقانیتی از قبل در آن آن

ها مستتر است. بار عاطفی این کلمات مجال تفکر از 

انسانها را گرفته و آنها را به راحتی در جهتی سوق 

علیه آن به پا خواسته اند. اساسی  اًمیدهند که ظاهر

ارادوکس در جنبش روشنایی ، استفاده آنها ترین پ

تناقض دیگر در از تبارگرایی، علیه تبارگرایی است. 

 مسألۀگفتار آنان این است که حل عمل و

ناسیونالیسم قومی را به مراجعی ارجاع می دهند که 

طالبان را  ۀخود شان بنای حکومت های بعد از دور

ی ، تبارگرایی و باور های مذهببر ناسیونالیسم

 گذاشته اند.  

رهبران جنبش روشنایی، زمانی که  ''جدید''نسل 

از آزادی می گویند، روشن نمی سازند که 

چگونه آزادی؟ آزادی برای که؟ آیا این آزادی 

می تواند شامل آزادی عقیده، آزادی بیان و 

آزادی انتخاب گردد؟ این آزادی می تواند 

 برده گیکودکان دختر از  کهتضمین کند 

رها گردیده و با بینش مزاری که در پیوند  جنسی

با دیدگاه دوازده امام می باشد،  دستور امام 

جعفر صادق بر آنها تطبیق نگردد؟ این آزادی که 

رهبران جنبش روشنایی در برابر تصویر شیخ 

مزاری آنرا فریاد می کنند، می تواند به کارگران 

خودشان از آنچه که خلق تا دهد  آن راحق 

؟ کنندزنده گیشان، استفاده  تأمینند برای کرده ا

اگر این سخنگویان حتی یکی ازین آزادی ها را 

کنند، تف بزرگی بر روی رهبر عقیدتی  تأمین

د. چون اسالم در دفاع از شان مزاری انداخته ان

ی بر وسایل تولید، متعهد بوده و وصخصمالکیت 

آنرا غصب میداند. تطبیق فقه جعفری هم  ۀمصادر

 مسألههمین دو  اًکه از تعهدات مزاری بود. صرف

عدم صداقت رهبران جنبش روشنایی را به خوبی 

آشکار می سازد. آنها با زیر پا گذاشتن تفکرات 

مزاری میتوانند از آزادی انسانها سخن گویند. 

کوتاه آنکه جنگ این رهبران در قدم اول با 

ان است نه با دشمنان منافع انسانهای رقبای ش

بر ''فرودست و مربوط به طبقات پایین اجتماع. 

پیام آشکاری از طرف  "اندازی هدف ما نیست

رهبران روشنایی برای رقبای آنها  "جدید"نسل 

 در ترسیم هدف شان می باشد. 

مزاری که الگوی این حرکت قرار گرفته است، 

در  است. ناسیونالیست صادقی هم نبودهحتی 

بعد از حمله به پایگاهی در  ١٣۶١زمستان سال 

ولسوالی جاغوری که آنرا مربوط به شعله ای ها 

 می دانستد، به امضای شیخ  “کمونیست ها “ و 
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، عضو شورای روحانیت و یکی از عرفانی

قوماندان های مربوط به سازمان نصر ، که 

 ییتوسط مزاری رهبری می گردید، نامه 

ان های حزب اسالمی در مسیر راه برای قوماند

پاکستان فرستاده شد که بخشی از آن  نامه در 

.... ما گروه های  "اینجا نقل می گردد: 

اسالمی وابسته به ایران و پیرو خط امام 

پایگاه آنها را در  ١٣/١١/١٣۶١خمینی، در 

جاغوری و مالستان  بر چیده و افراد آنها را به 

....  . به برادران خاک و خون یکسان کردیم...

یاد آوری می شود  اًاهل تسنن افغانستان اکید

که هوشیار و بیدار باشید که این گروه 

کمونیست نا پاک قصد دارند که اراضی و 

زمین هایی که در دوران حکومت امیر 

عبدالرحمن خان به شما داده شده است، پس 

بگیرند و لهذا افراد این گروه یا کسانیکه از 

ه و مهمات می گیرند، در هر جایی آنها اسلح

که بدسترس شما قرار می گیرند باید همه را 

بکشید و مال و اموال شانرا به غنیمت بگیرید و 

 "خود آنها واجب القتل و مباح الدم میباشند.

که توسط رهبران جنبش روشنایی  مزاری

مدافع حقوق هزاره ها عنوان می شود، برای 

فعش داشته آنکه دست بازتری در حفظ منا

باشد، کوچکترین عکس العملی در برابر 

تحریک قوماندان های احزاب اسالمی برای 

را که از یی اراضی  احتماالًکشتن کسانی که 

مردم هزاره به جبر ستانده شده و به اقوامی از 

عبدالرحمن در جنگ علیه  امیرپشتون که توسط 

هزاره ها بسیج شده بودند، از آنها پس خواهند 

نشان داده نشده است. عالوه بر آن  گرفت،

سازمان نصر به رهبری مزاری بود که با شعله ور 

ساختن جنگ در مناطق مرکزی افغانستان، هزاران 

از  یعظیم ۀنفر را به خاک و خون کشانیده و کتل

آن مردم را مجبور به فرار و ترک منطقه نمود. 

بعد از تعرض نیرو های عبدالرحمن به مناطق 

تحمیل مهاجرتهای  ولیتؤمس، هزاره جات

 اًاجباری  به هزاره ها به خارج از افغانستان، عمدت

ی که در مدارس مذهبی یرهبران مذهبی  به دوش

 ایران تربیه شده بودند و از جمله مزاری  میباشد.   

از آنجا که انسانها از بدو پیدایش تا حال همواره 

 یمختلفی در حال کوچ از محلی به محل به دالیل

بوده  ناگزیردیگر بوده اند، امتزاج آنها با همدیگر 

است. به این دلیل نمی توان گروپی از انسانها را 

یافت که مشخصات ژنتیکی آنها همواره یکسان 

دیگر منتقل  یبوده و بدون تغییر از نسلی به نسل

گردد. انسانها همچنان نمی توانند همواره در 

ان خاصی جغرافیای مشخصی زیست نموده و به زب

تکلم نمایند. این پدیده ها را هر فردی از ما تجربه 

ادعای پیوند نژادی ، تعلق به  اًکرده ایم. بناء

جغرافیای معینی ، و گویش به زبان خاصی کامآل 

غیر منطقی و بی اساس است. آنچه همواره پایدار 

های  است ، تغییر است. تغییر و ارتباط از رکن

 

کید برقدسیت  أت اساسی دیالکتیک می باشند.

تعلق نژادی، زبان، و جغرافیای مشخصی  فقط 

خاصی می  ۀبرای منافع سیاسی و اقتصادی عد

به تواند کار برد داشته باشد. آنجه انسانها را 

پیوند می دهد، موقعیت آنها  به همواقعی  صورت

رسی  ودستدر رابطه با مناسبات تولید و امکانات 

تولید  جتماعیگرفتن سهمی از ثروت ا آنان به

 شده است، نه پیوند های خونی و تباری آنها. 

 

 

 

رفتار فاشیستی جمهوری اسالمی با 

 مهاجرین افغانستانی محكوم است!

در قفس کردن مهاجرین افغانستانی و به نمایش 

گذاشتن آنان باید بعنوان یک جنایت و یک 

برخورد فاشیستی، توسط مردم آزادیخواه در 

سراسر جهان محکوم شود. سازمان ملل متحد و 

کارگری  هایالمللی، نهادها و تشکلمجامع بین

باید یه این اقدام جمهوری اسالمی وسیعا اعتراض 

کنند. عاملین این وحشی گری باید دستگیر و 

محاکمه شوند! مهاجرین افغانستانی باید از کلیه 

حقوق کامل شهروندی بدون هیج تمایز و 

 تبعیضی برخوردار باشند.

سران وحشی و ضد بشر جمهوری اسالمی پرونده 

از رفتارهای ضدبشری علیه  ای سراپا جنایتکارانه

مهاجرین افغانستانی تا دهها هزار قتل و پرونده 

قطوری از سرکوب و ترور و اسیدپاشی و دزدی 

و فساد و انواع و اقسام جنایت دارند. جمهوری 

اسالمی و داعش از یک تخم و ترکه اند. آبشخور 

آنها یکی است. اعمال و رفتارشان یکی است. باید 

وبید و جهان را از شر آنها رها آنها را در هم ک

 کرد. 

 حزب کمونيست کارگری ایران

 ٢۰١۶سپتامبر  ۹، ١٣۹٥شهریور  ١۹
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 مقدمه

ازلی و  کائنات و خلقت مسألۀ دین و خدا و

 حادث بودن و  فناپذیر بودن  ماده و ابدی و

بهشت و دوزخ و زنده گی بعد از  روح  و

مرگ و مسائلی از این دست از هزاران سال 

و دانشمندان را  فالسفه بدینسو دغدغۀ خاطر

تشکیل میداده است و در بسا موارد دین و 

و تمپل  مذهب و کنیسه و کلیسا و مسجد مندر

اند و بسیاری ازآنان متحمل را به چالش کشیده

جسمی و روانی شده و  آزار هایشکنجه ها 

حتی جانهای شیرین خویش را در دفاع از 

باورهایشان از دست داده اند چنانکه  عقائد و

جوردانو ، شد زَهرمحکوم به نوشیدن  سقراط 

پس از تحمل  گالیلهبرونو سوزانده شد ، 

شکنجه های گوناگون از جانب کلیسا وادار به 

زانوزدن و پوزش خواهی شد، منصور حالج به 

شکنجه  دار آویخته شد، ذکریای رازی در اثر

سینا و فارابی بینایی خود را از دست داد، ابن

عن و لعن و إهانت واقع رشد مورد طن واب

کارت وادار به ترک میهن و عزیمت شدند ،دی

و شد ، اسپینوزا از کنیسه محروم شد هالندبه  

 صد ها تن دیگر به همین منوال.

با در نظر داشت توانمندیها کنونی نوع بشر 

میتوان حدس زد که این موجود زنده و این 

حیوان جمعیت گرا ، ابزار ساز ، اندیشمند و به 

اطر سپارندۀ چشم دید ها و محسوسات و خ

گیرندۀ تجارب گذشته در  سرگذشتها و به کار

آیندۀ خویش ، در همان نخستین  تنظیم امور

روزگاران زنده گانی اش نیز که به گمان 

غالب صدها هزار سال را در بر داشته است و 

بهره مندی از  طی آن همواره در معرض تهدید و

برق و  ی چون رعد ونیروها و پدیده های طبیع

زمین لرزه و سرما  بارش و توفان و آتش فشان و

و گرما و آفتاب و مهتاب و ستاره گان و آب و 

هوا و آتش و خوردنی های نباتی و حیوانی به سر 

بایستی از قهاریت ویرانگری  طبیعتاًمیبرده است، 

 تسامح و این نیروها و پدیده ها هراسان و در برابر

نی و بهره دهی آن  سپاس نفع رسا آمرزش و

گزار بوده باشد. وبا حدسی نزدیک به یقین 

امید  میتوان گفت که این هراس و سپاس و بیم و

و خوف و رجا در زمینه ها و بر پایه های حسی و 

مستقیم و بال واسطه ایجاد گردیده و استوار بوده 

به این شرح که انسانهای نخستین حتی  است ؛

برق  وان گردند ، از رعد وآنکه به دوپا ر پیش از

مردن پدران و مادران و وابسته گان  و توفان و

نزدیک خویش هراسان و بیزار و از نسیم مالئم و 

باران بهاری آفتاب تابان و زمین حاصل خیز و 

بوده اند.   درختان پر میوه ممنون و سپاس گزار

همین ترس و سپاس و بیم و امید و نفرت و 

آنان را و داشته است تا به نیایش بوده است که 

جلب  منظور امان یابی از شر و زیان این نیروها و

ترحم آنها ، به اجرای پاره یی  رضائیت آمرزش و

مناسک و آیین هایی اقدام نمایند که به مرور 

زمان بخش تشریفاتی ادیان را تشکیل داده و 

برخی از آنها تا همین امروز نیز از جانب پیروان 

ن در سراسر جهان به اجرا درمی ادیان گوناگو

با در نظر داشت آثار و شواهد  آید. چنانکه

باستان شناسانه و بشر شناسانه یی که تا کنون به 

دست آمده است، می توان باور داشت که 

جشنهای نوروز و مهرگان وجشن هالووین 

( جشن میانۀ تابستان)وسروش روز و میدیوشیم 

دا یا شب چله جشن شب یلومُرداد و فروردگان و 

جهان با  که از هزاران سال بدینسو تقریباً در سراسر

مراسم و آیینهای ویژه یی برگزار می شود مبنایی 

انسانهای نجومی داشته و  طبیعی و زیست محیطی و

اولیه آنرا با شادمانی و سرور وم ستانه و پایکوبانه 

، که با گذشت زمان ویژه گی ها برگزار میکرده اند

ی روحی، معنوی، مذهبی و فرهنگی و تعبیرات

 گوناگون به آن داده شده است.

رؤیا  و از آنجا که انسان زنده جانی هست اندیشمند،

به  و برنامه ریز وعلت جو ، نظریه پرداز پرداز،

عبارتی دیگر پیوند دهنده میان زمانه های گذشته ، 

و در پی هر رویدادی پیرامون چیستی و  حال و آینده

چگونه گی و علتهای وقوع آن به تفکرپرداخته و 

برای استفادۀ بهتر از آن و یا گریز از شر وجلوگیری 

از خطرات ناشی از آن در آینده ، برنامه دیزی و 

نظریه پردازیمی نماید ؛ انسانهای اولیه نیز با به 

ار را انجام کارگیری مغز خام و ناپختۀ خود همین ک

دلیل اینکه داده و به گونۀ مثال خواسته اند بدانند که 

مرده گان و جان باخته گان را در خوابها و رؤیاهای 

بینند و با آنان صحبت می نمایند در چه خویش می

علت وانگیزۀ غُرش  یا این که امری نهفته است و

هراس آفرین آذرخش چیست واینکه درپی 

یرانگر وگاه بارشی مالئم هرآذرخشی گاه توفانی و

وطراوت زافرود می آید چه رمزی نهفته است وبه 

همین منوال خواسته اند بدانند که چه چیزی باعث 

آن می شود تا خورشید تابان گاه با مهربانی تمام 

پرتوافشانی کند و گاه نا مهربانانه سوزنده و آتش زا 

و چون ... و مرگ آفرین باشد ؟ و قس علی هذا 

ی پیداکردن علل وانگیزه های واقعی همچو توانای

 رویدادها و پدیده ها را نداشته اند به گفتۀ حافظ 

 

  کارگری و مذهبکارگری و مذهب  سوسیالیسمِسوسیالیسمِ
پیکارجو. ر  

  ١١صفحهادامه در 

 بخش نخست
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شیرازی ره افسانه زده و اسطوره بافته اند و 

)پرستیدن ارواح نیاپرستی مذاهبی چون 

فیتیشیسم  (، روح باوری(، آنی میسم )نیاکان

را (  حیوان پرستی)و توتمیسم ( بت پرستی)

 .زی نموده اندابداع و پی ری

دیدن مرده گان در خواب انسانهای نخستین را 

واداشت تا چنان بپندارند که گویا آنان با 

مرگ خویش کامالً نیست و نابود نشده وبه 

ی به زنده گی خویش إدامه گونه یی نامرئ

، با اینکه أجسادشان پوسیده ودر دهندمی

گیرد. این امر با عث معرض نابودی قرار می

ها به موجودیت عنصر دومی غیر شد تا انسان

یا روان( در وجود هر  روح و)قابل رویت 

انسانی باورمند شوند و انسان را متشکل ار دو 

روان »یا « روح »و « جسم و یا تَن»عنصر عمدۀ 

واح اجداد  ونیاکان تلقی نمایند. و به ار« 

خویش که آنان را در خوابها و رؤیا های 

دیدند ارج و احترام قائل شده و خویش می

برای خوشنود نگه داشتن شان برای آنان نذر 

توان آنرا ها و قربانی هایی اهداء نمایند، لذا می

دانسته و نیاپرستی را کهن « نیا پرستی»شالودۀ 

نی به حساب ترین وإبتدایی ترین باورمندی دی

توان حکم آورد. و براساس همین فرضیه می

به نوبۀ خویش شالوده و « نیاپرستی»نمود که 

روح باوری و روح »یا « آنیمیسم»درون مایۀ 

زمینه های پیدایش  را و این یکی نیز« پرستی

إحضار و روح درمانی و یا »یا « شَمَنیسم»

را تشکیل داده « تسخیر ارواح و افسونگری

 است.

 گام با هوشمندتر شدن افراد بشر و رشد وهم 

گسترش نیروی تخیل آنان ، در ورای پدیده ها 

 امید را در که بیم و رویدادهای طبیعی و

، نیروهای فراطبیعی دلهایشان بر می انگیخت

یی به نام ارباب االنواع را فرض و صالحیت 

اداره و گرداندن آن پدیده ها و رویدادها را به 

نمودند و همینجاست که تئوری آنان تفوض 

سرانجام خدای  وجود خدایان خیالی و پندار پایه و

ی های واحد و نادیده یی با تمام صفات و ویژه گ

به منظور جلب  ند وارباب االنواع را بنا نهاد

رضائیت و بهره مندی از فیوضات و مهربانی های 

سجده و  زدن و وی ، خویشتن را  مکلف به زانو

 ش در برابر او گردانید.نیای خضوع و

نشانه های باستان شناسی  داشت یافته ها وظرن با در

ل از پیدایش و توان حکم نمود که قبمی

، اقشار و طبقات اجتماعی و گیری کتله هاشکل

ایجاد مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید و 

پس از درهم پاشیده شدن شیرازۀ زنده گی باهمی 

ا و کلبه ها ی چوبی  ،سنگی و افراد بشر در مغاره ه

گلین ، که به گمان غالب صدها هزارسال را در بر 

داشته است ، افکار و باورهایی که آنان را به نیایش 

سائر  ها وتش ارواح نیاکان و توتم ها و تبوو پرس

های طبیعی و مظاهرو نمادهای آن وامی پدیده

 داشت  هیچ گونه دخالتی در استثمار انسان از انسان

نداشته است بلکه برعکس در به هم پیوسته گی و 

باهم بودن هرچه بیشتر آنان نیزنقش مثبت داشته و 

شده است چنانکه این ویژه گی باهم ممد واقع می

بودن و کار همه گانی تا همین امروز نیز در بیشتر 

ادیان به گونه یی نمادین دیده می شود، مگر آنگاه 

ها و مالکیت سانکه آهسته آهسته تمایز میان ان

خصوصی بر وسائل تولید و غصب ونهب 

های عامه جان گرفت و قرار شدکه مالکین دارایی

و ثروت مندان به خاطر حفظ و نگهداشت 

اندیشی کنند، در پهلوی های خویش چارهدارایی

استخدام نگهبانان و خدمت گزاران فقیر و بی نوا  و 

دینی در همکاری با پیشوایان دینی به باورهای 

مردم نیز روی آورده و از آن در استثمار و بهره 

کشی و  انباشت هرچه بیشتر سرمایه و تقدیس 

 مالکیت خصوصی استفاده نمودند.

و ما در این نوشتار تالش خواهیم نمود تا چند و  

چون این روند را از گذشته های دور تا اکنون  به 

راستا و در این گونه یی بسیارفشرده بررسی نماییم 

نظرات برخی از فالسفه  ابتدا ماهیت دین را در پرتو

رویم و دانشمندان مورد بررسی قرارداده آنگاه می

 پیامبران و روحانیون و»و « جهان آفریدگار»سراغ 

و پس از معرفی آنان و بررسی « طالبان و داعشیان

گسترش جنبش  گیری وفشرده یی از شکل

یری های اسالمیسم و اسالم سیاسی و موضع گ

آن جمله سازمان  جریانات سیاسی افغانستانی از

کارگری افغانستان درقبال این  سوسیالیست های

 جنبش بحث مان را به پایان می بریم.  

 

 : چيست؟مذهب )دین( 

با توجه به آنچه که در مقدمۀ این بحث یاد آور 

یا دین را در نخستین مراحل  شدیم مذهب و

روانشناختی میتوان تجسم پیدایشش و از نقطه نظر 

آیینۀ ذهن انسان و درآمیخته  و بازتاب طبیعت در

همدیگر و اثرگذاری متقابل بر  گی این دو با

إحساس »همدیگر که لودویگ فویرباخ آنرا 

مینامد تعریف نمود و بر مبنای این « وابسته گی 

گفت که دین عبارت است از تعریف میتوان 

پایه و برخاسته از پنداری به نیروهای یی باورمند

، مظاهر و پدیده های طبیعی که از رویدادها

إبتدائی به متعالی و از محسوس به نا محسوس و 

انتزاعی و تجریدی إرتقاء نموده و در طول قرنها 

در مافی ضمیر نسلهای متوالی أفراد بشر به گونه 

 یی رسوبی و تراکمی جاگزین گردیده و با

مقام حقائق گذشت زمان اندک اندک حیثیت و 

مطلق و غیر قابل تردید و مقدس را إحراز نموده 

است. در همین راستا محمد رضا شالگونی در 

 و سوسیالیسمِرویا رویی »مقاله یی تحت عنوان 

که در سایتهای « مذهب از کجا بر می خیزد؟

متعدد انترنت قابل دسترس است ، به نقل از 

امریکایی می  الکساندر ساکستون پژوهشگر

( یا نیروهای)مذهب اعتقاد به نیرو ":}نویسد

روحی فوق انسانی و فوق طبیعی ، اما انسان گونه 

عمل می ( یا بر فراز آن) ای است که در طبیعت 

 ."کنند

 

٢١  ادامه در صفحه  
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 "انسان گونه"از نظر او صفت  

در این تعریف ، تعیین ( آنتروپومورفیستیک)

{ ودر جای .کننده وغیر قابل حذف است

: مقاله وبه نقل از او می افزایدن دیگری از همی

، نه چندان دور در گذشتۀ سیاره ما زمانی"}

حیوانی که احتماالً بعضی وقت ها روی دو پا 

راه می رفت و الی پاهایش را با انگشتانش می 

خاراند ، به وجودِ فردی خود آگاهی یافت و 

این دو . مرگِ بازگشت ناپذیر را بازشناخت

ل شده باشند ؛ اما دریافت شاید جداگانه حاص

هنگامی که برداشت دوم استوار برجای 

نشست، حیوان مذهب را ابداع کرد و به 

، ٢۰۰۶، ساکستون. ) "نخستین انسان تبدیل شد

 {(٥٥ص 

جامعه شناسی مناسبترین  و اما از نقطه نظر

تعریف ها همان هست که کارل مارکس إرائه 

تریاک » و « آه دل محرومان»داده است یعنی 

روح جهان بی روح نظامهای نابرابر »و « ه هاتود

جام گسیختۀ  ستمگر ول طبقاتی و به ویژه نظام

یکی ازنشانه های از خود »و « سرمایه داری

ایلیچ لینن  چنانکه والدمیر. «انسانبیگانه گی 

مه  13مؤرخ  45ضمن مقاله یی در شمارۀ 

نشریۀ پرولتاریا درمورد این گفتۀ  1909

« تریاک خلق استمذهب »مارکس که 

 مینویسد:

این سخن حکیمانۀ مارکس ستون فقرات »

را در مورد مسألۀ دین  مارکسیسمجهان بینی 

تمام ادیان و  مارکسیسمتشکیل می دهد. 

 کلیساها و تمام تشکیالت مذهبی را همواره به

، که عنوان ارگانهای ارتجاع بورژوازی

دفاع کرده و طبقۀ کارگر  میخواهند از استثمار

 ومنحرف نمایند ، تلقی می کند ...  تحقیر و را

: امروز عمیق ترین ریشه در ادامه می افزاید

های مذهب در ستم اجتماعی بر توده های 

ها در برابر نیروهای زحمتکش و ناتوانی آن

لجام گسیختۀ سرمایه نهفته است که هر روز و 

هر ساعت مصائبی هزاران بار بد ترودردناکتر و 

تب غیر انسانی تر از هر حادثۀ غیر مشقاتی به مرا

عادی دیگر از قبیل جنگ و زلزله وغیره بر انسان 

:  نویسدهای زحمتکش عادی روا میدارند...  ومی

، ترس از "یان در اثر ترس به وجود آمده اندخدا"

، زیرا عنان گسیختهقدرت عنان گسیختۀ سرمایه. 

عمل آن  نمیتواند به وسیلۀ توده های خلق پیش 

ک کوچک را در هر شود و پرولتاریا و مال بینی

، به ورشکسته گی ناگهانی و قدمِ زنده گی اش

دی و دریوزه گی و که و تصادفی و تغیرمنتظر

می نماید  فحشاء و مرگ در اثر گرسنه گی تهدید

 «.و واقعاً نیز چنین میکند

مارکس در بررسی ها و بیانات خویش در مورد 

جامعه شناسی و  هایدین و مذهب بیشتر به جنبه

به جوانب  سیاسی آن توجه داشته است تا

، و این ناشی از آن است عاطفی آن روانشناسانه و

 استفادۀ صاحبان زر و که او بیشتر به بهره گیری و

 توجیهزور از باورهای دینی توده های مردم در 

حفظ  آنان و انباشت سرمایه و اخالقی بهره کشی از

و حراست از مالکیت خصوصی توجه داشته است 

. از باشددوران بعد از کمون اولیه میکه مشخصۀ 

نظر مارکس دین هم محصول از خودبیگانه گی 

 عیندین در . انسان و هم بیانگر منافع طبقاتی است

زمان هم ابزار فریبکاری و ستمگری به طبقه زیر 

مگری دست جامعه است و هم بیان اعتراض علیه ست

و نیز، نوعی تسلیم و مایه تسلی در برابر ستمگری و 

 .پذیرفتنی پنداشتن آن

مارکس در همسویی با  فویرباخ می افزاید که دین 

خصوص پیروان ادیان ابراهیمی، به این  باوران و به

اند که خداوند انسانها را به صورت خود  باور

آفریده است، حال آنکه در واقع، این انسان است 

قدرت ها . خدا را به صورت خود آفریده استکه 

افکنده شده و  و قابلیت های انسان در خدا فرا

خداوند به عنوان یک هستی کامل و قادر مطلق  در 

س این انسان است که پ. برابر او نمایان می شود

مگر باید یاد . دین را می سازد نه آنکه دین انسان را

پدیده آور شد که مارکس برخالف فیورباخ این 

به گونه یی انتزاعی و در حاشیه نی بلکه در  را

ساختهای  در پهلوی سائر سوخت و متن جامعه و

ناشی از زنده گی باهمی بشر در روی زمین مورد 

است که دین  به این باور بررسی قرار میدهد و

انسانی است که یا هنوز  خودآگاهیهمان 

خودش را پیدا نکرده و یا دوباره خودش را 

از نظر مارکس رنج . باخته و از دست داده  است

و اندوه مذهبی، هم بیان رنج و اندوه واقعی و هم 

سپر محافظی در برابر اندوه واقعی و اعتراض 

دین، آه ستمدیده گان و قلب . علیه آن است

. ک خلق استدین تریا جهان بی قلب است،

دین چیزی نیست جز بازتاب تخیلی نیروهای 

زنده گی روزانه  در ذهن  خارجی حاکم بر

، که طی این پروسه ، نیروهای زمینی انسانها

 صورت نیروهای فراطبیعی را به خود می گیرند.

این  .دین زمینۀ جهانیِ تسلی و افیون آدمیان است

بدان معناست که دین هرچند  مایه تسلی رنج 

یده گان و ستمدیده گان است، اما آن نوع د

تسلی است که مانند داروهای مخدر تنها تسکین 

موقتی می بخشد ، آن هم به بهای کُند شدن 

این . حواس و پیامدهای جانبی ناخوشایندش

گونه تسلی راه حل واقعی را به دست نمی دهد و 

، ستم در واقع، با تحمل پذیر ساختن  سرکوبی و

 .راه حل واقعی جلوگیری می کنداز هر گونه 

به صورت کلی دین از نظر مارکس یک نوع 

اگاهی کاذب است، یک ابزار نامرئی در دست 

طبقۀ حاکم برای ادامۀ سلطه بر زیر دستان و 

مارکس . مشروعیت بخشیدن به وضعیت موجود

نیز مانند فروید دین را به عنوان یک توهم جبران 

گرفته است و کننده و آسوده گی بخش در نظر 

تأکید برآن دارد که سر انجام زمانی که انسانها 

نیاز به توهم را از دست بدهند، این توهم نیز از 

 . بین خواهد رفت

 مارکس به این باور است که دین یکی از 
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، اض و عالنم بیماری است نه خود آناعر

های اجتماعی و عدالتیبیماری اصلی بی

طبقاتی وجود اقتصادی یی است که در جوامع 

داشته و در نظام سرمایه داری به اوج خویش 

 .رسیده است

قطه عزیمت مارکس قابل یاد آوریست که ن

همان نگاه فوئرباخ است که دین را محصول از 

انسان مى داند. از این نظر،  بیگانه گىخود 

ى بر دیدگاه فوئرباخ نمى یمارکس سخن تازه 

افزاید. تنها تفاوتى که در این نگرش وجود 

دارد، آن است که از نظر مارکس، کار فوئرباخ 

ناتمام ماند و او نتوانست تا انتهاى نتایج منطقى 

زیرا وى به جاى توجه به  ;نظریه خود پیش رود

هوشمندانه و نقش کار یا پراکسیس یا عمل 

ى و توجه به عواملى انسان زنده گىدر  هدفمند

که در ساختن دین نقش داشته اند، تنها از انسان 

به مثابه مفهومى کلى و انتزاعى بحث مى کندو 

ذات  ویا جوهرنوع انسان را در مجموع چیزی 

جدا از خود انسان در  بدیهی، مسلم و همسان و

له بحث او را ناقص أ همین مسگیرد که نظر می

حالی که به نظر در  ،و گمراه کننده مى سازد

مارکس جوهر انسانی چیزی نیست جز مجموعه 

یی از روابط و پیوندهایی که او و فقط او با 

از . طبیعت وسائر افراد جامعه برقرار می نماید

نظر مارکس انسانهایی که به ایدۀ موهومی به نام 

خود بیگانه گی درونی  هستند در از خدا باورمند

احترامی را که برند زیرا آن ارج و به سر می

بایستی برای خودشان به حیث انسان  قائل باشند 

برای آن ایدۀ موهوم تفویض نموده و خویشتن 

مارکس  شمارند .را در برابر او خوار و ذلیل می

در ششمین تز خود در نقد فوئرباخ، بر این نقص 

 انگشت مى گذارد.

 

بودن همواره مستوجب آن است که  دین دار

حقیر إحساس  زبون و هکار وإنسان خود را گنا

برآورده ساختن و یا  نموده و مسؤولیت إیجاد و

دشواریها را به  میان برداشتن همه کاستی ها و از

های شیطان ربط  یا فریبکاری مشیت خداوند و

توانتر از آن پندارد که با نیرو و داده و خود را نا

راه  إرادۀ خود با دشواریها و موانع موجود در فرا

 حقوق و منافع خود به مبارزه برخیزد. تأمین

ارادۀ انسان و حق  مجوع و بال استثناء درمذاهب 

وری که به وی را در تصمیم گیری آزادنه در ام

، از وی سلب و شخص خودش مربوط می شود

در اختیارخویش می گیرند و همۀ آن اصولی را 

که در واقع انسانیت و ماهیت اصلی  انسان را 

تشکیل می دهند به مصاف طلبید ه و انسان را 

همچو گوسفندی گردن بسته و برده یی بی 

مورش را به دست موجود آاختیار تلقی و عنان 

موهوم وناپیدایی به نا مهای  افریدگار و 

وردگار ومدبر امورکائنات و عقل کل ودانای پر

مطلق و کلها ومطلقهای دیگری ازاین قبیل و 

اشخاص افسانه یی ، غیر واقعی و موهومی چون 

زردشت و بودا و کونفوسیوس و ابراهیم وموسی 

معلوم الحالی به نام  شخصیتو عیسی وغیره و 

 . محمد بن عبداهلل قریشی می سپارند

ملۀ سخت جان ترین، ادیان در مجموع از ج

لجوج ترین و دیر پاترین نمادها و مؤلفه های 

روبناهای فرهنگی جوامع بشری به حساب می 

آید که از هزاران سال بدینسو در نتیجۀ حماقت 

و صباوت فکری انسانهای اولیه پا گرفته و سپس 

در اثر باز تولید و استفادۀ ابزاری از آن در جهت 

و بهره کشان ، حماقت تأمین منافع استثمار گران 

و تحجر فکری را برای بشریت جاودانه ساخته 

هر حکم و هرباوری که به مثابۀ   است؛ زیرا

عقیده و ایمان در ذهن انسان جا خوش کند 

برای انسان این اجازه را نمیدهد که از حد و 

مرزی که به وسیلۀ تزریق کننده و اشاعه دهندۀ 

نهاده آن تعیین و مشخص شده است پا فراتر 

چند و چون آنرا جویا گردد ، لذا میتوان گفت 

که ایمان نقطّۀ پایان تفکر وتتبع بوده و انسان را 

از تکاپو و تحرک و بحث وفحص درساحاتی 

محدودۀ ایمانش باز میدارد و با  محتوی وفراتر از

همین استدالل میتوان علل عقب مانده گی جوامع 

    . اسالم زده را ردیابی و دریافت نمود

اگر در زنده گی و طرز برخورد دین باوران 

بادشواریهای ناشی از زیست باهمی و مناسبات 

اجتماعی واقتصادی افراد ، اقشار، کتله ها وطبقات 

جامعه به دقت بنگریم دیده می شود که آنان 

دربیشتر موارد و أمور زنده گی خود، بر مبنای 

مسؤولیت  تعالیم أدیان ، به قضاء و قدر پناه برده بار

ها و دشواری هایی را که بایستی خودشان آنرا به 

شانۀ خود حمل نموده و در صدد پیدا کردن 

اسباب و أنگیزه های آن و راه حلهای واقع بینانه 

ومشخص برای آن  برآیند ؛ به عهدۀ قضاء و قدر 

و  "! بنده به خیر خود نمیداند  ": انداخته میگویند 

شاید در کاری که رخ داده است  ": می أفزایند 

خیر ما باشد ، چیزی که از جانب خداست مورد 

قبول ماست وشکر است و نباید از ا مر خدا سر 

که این عقائد   "...پیچی نماییم و باید تسلیم باشیم 

ب مانده گی، رکود ، به ذات خود باعث عق

، ذلت پذیری، خضوع، إنفعال، تعصب، نادانی

منده گی ، بی جرأتی و إحساس گناهکاری و شر

بی تصمیمی همۀ دین باوران در طول تاریخ بوده و 

خواهد بود و تا زمانی که این عقائد و باورهای 

پوچ و خرافاتی و عصر حجری در میان جوامع 

بشری رواج داشته باشد به ترقی و یشرفت حقیقی 

واز آنجایی که أساس و . دست نخواهند یافت

وهوم و ناپیدایی که مبنای این باورها را ذات م

نات پنداشته می شود  تشکیل آفریدگار کائ

ه او کیست و چگونه ایجاد شده ، باید دید کمیدهد

 ؟است

 :آفریدگار جهان کيست؟

از آنچه گفته آ مد بر می آید که انسانهای نخستین 

در تعامل با پدیده ها ورویدادهای طبیعی هرآنچه 

 و ترس و را که در مخیلۀ ناپختۀ شان بیم وامید 

 

 

۴١  ادامه در صفحه       



 

  

٣٠                

رو وابسته گی سپاس ونفرت و مهرو تعلق خاط

، از باد و باران و رعد و برق عاطفی ایجاد مینمود

گرفته تا آفتاب و ماهتاب و ستاره گان و پرنده 

گان و چرنده گان و خزنده گان و درختان و 

نباتات وجمادات و آدمیان واعضای بدن انسان 

اند ویا  شدهکه از نفع رسانی آنان بهره مند می

دیده اند به آنان  مهر ازآنان أذیت و گزند می

اند وبه منظوربهره ترسیدهورزیده ویا از ایشان می

مندی هرچه بیشتر از منفعت و امان جویی از 

غضب آنان  آهسته آهسته به ایشان صفات و 

ویژه گی های خدایی داده و مورد پرستش و 

انسان نیایش قرار می داده اند،  وبا هوشیارشدن 

های روی دادهای و پی بردن به علل و انگیزه

طبیعی به تدریج از تعداد خدایان وتوانمندی 

های آنان کاسته شده است تا اینکه به باورهای 

تک خدای که امروزه شاهد آنیم انجامیده 

 .است

های دینی از بی خدایی به چند تکامل اندیشه

خدایی وسپس تک خدایی یا یکتا پرستی و 

تکامل مفهوم خدا  و گسترش  همچنان

های او به ساده گی بیانگر این واقعیت توانمندی

است که دین یک پدیدۀ این جهانی و انسانی 

ها وپندارها و عواطف محض بوده واز اندیشه

انسان سر برون آورده و همواره درحالت تحول 

 .و دگر گونی قرار داشته است

مظاهر یا  واقع چنانکه گفته آمد خدایان اولیه در 

های گوناگون های طبیعی و جلوهنمادهای پدیده

اند ، برخی انسان گونه، برخی مَرد ، آن بوده

برخی زن و برخی دیگرحیوان گونه  بوده اند، 

برای نمونه در اسطوره های یونانی بیش از 

ه دوازده خدا وجود  دارد که همه انسان گون

، ، حمایتگرها مهرورزبوده و همانند انسان

، ناتوانان ، کینه توز ، پرخاشجو، رزم آور

 .  خنجرزن ،جفت گیرو فرزند زابوده اند

تقریبا در همۀ ادیان به خصوص در ادیانی چون 

دین زردشتی وادیان یکتا پرستانۀ ابراهیمی 

، مبدأ اصلی اسالم (  –یت میسح –یهودیت )

حرکت ونقطۀ اتکاء و اساس ایدئولوژیِ باور 

و   "خالق یکتا"و  "ولجالل ذات ذ "مندان آنرا 

، "یزدان"های به نام "آفریدگارمطلق"

، "اهلل"،  "پدر"،  "یهوه"، "میترا " ،"اهورامزدا"

وغیره   "نیروانا  "،  "برهمن"، "بگوان"، "خدا"

و از آنجاییکه این پدیده و یا . تشکیل میدهد

بهتر بگوییم ایدۀ تجریدی و انتزاعی با تکیه بر 

؛ و براهین و شواهد علمی و تاریخی دالئل

ساخته و پرداختۀ ذهن و دماغ بشر میباشد و این 

فرزندان بشر بوده اند که وی را در نتیجۀ عوامل، 

اسباب ، انگیزه ها و نیازمندیهای متنوع آفریده و 

بر سر نوشت خویش حاکم گردانیده اند؛ لذا 

اینان او را همانند خود ولی بزرگتر و کاردانتر و 

نیرومندتر و خشمگین تر ومهربانتر آفریده اند، 

خدایان یونان باستان را در أساطیر به جامانده 

توان یافت که ازباشنده گان آن سرزمین می

بخش اعظم آنرا هومِر وهِسیود شاعران و داستان 

سرایان یونان باستان در حدود هشت صد سال 

اند ، پیش از میالد مسیح ضبط و نقل کرده

هنجارمند خدایان یونان توسط هومر  شناسایی

باعث شد تا نخستین فالسفۀ یونان با درنظر 

، یژه گی های انسان گونۀ آن خدایانداشت و

آنان را مخلوق ذهن و تصور انسانها دانسته و زیر 

توان سؤال ببرند ، به گونۀ مثال این مطلب را می

در آثار گسینوفان که حدود سال پنج صدو 

. الد زاده شده است مشاهده نمودهفتاد قبل از می

لذا می توان گفت که نخستین فیلسوفان یونان 

خواسته اند برای آنچه در طبیعت روی باستان می

داد توضیحی طبیعی پیش کش نمایند ، می

هرچند که توضیحات آنان سطحی و د رمحدود 

ۀ دانش همان روزگار بود، با اینهم 

ین توان نخستبادرنظرداشت این گرایش می

به « طبیعت گرا»فالسفۀ یونان را درمجموع 

ضمن  در ادامۀ این بحثما حساب آورد و 

ندان در برشمردن آراء و نظرات فالسفه و دانشم

به گونه یی بسیار فشرده  بارۀ دین و خدا باوری به

 . خواهیم پرداختآن 

که  یی که در دوره های مابعد التاریخو از آنجا

از خویش به بشریت اسناد و مدارکی مُدَوَّن 

جاگذاشته است ، آدمهایی اسطوره یی و واقعی به 

پا به عرصۀ و جود گذارده و خود  "روحانیون"نام 

و مردمان  "آفریدگار جهان"را حلقۀ و صل میان 

م دید که آنان چه عادی وانمود کرده اند ؛ خواهی

 .کسانی بوده اند

 إدامه دارد

 
 

 

 

 

های ســازمان سوسیـالیست 

کـارگــری برای آزادی، 

بـرابـری و سـوسیـالیسم مـبارزه 

می کند، بـرای تقویت صف آزادی 

و بـرابـری طـلبی و برای خواهی 

تحقق آرمان سوسیالیسم به آن 

 بپیونـدیـد!

از ســایت های سـازمان 

های کارگری ســوسـیالیست

به آنها را افغانستان بازدید نموده و 

 رفقـا و دوستان تان معرفی نمائید!

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.com/workers

ocialism 

www.asrejadid.org 

 

http://www.workersocialist.org/
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روسیه له هغه ځي نه چي د هغي دملیتونو 

. اړه لري، يو مختلط هیواد دي پوري

دحکومت سیاست چي هماغه د ځمکه والو 

سیاست دي د بورژوازي له پلوه حمايه 

 black" سل تور " )سل تورو"کیژي ، له 

Hundreds " ـ هغه سلطنت پلوي دستي چي

روسیه کي د د تزاري پولیسو له خوا په 

( انقالبي جنبش پرضد رهبري کیدل

دغه  ناسیونالیسم نه مشبوع شوي دي،

ته د روسیي د زيارايستونکو پر  سیاست 

، د چي د روسیي ډيرکي وګړي تشکیلويض

، او د دي په څنګ. هدايت ورکول کیژي

، يهودي، پولندي)مونږ د نورملتونو 

د بورژوا ( اوکرايني، ګرجي او نورو

سره مخامخ يو چي سر يي له ناسیونالیسم 

خوبه راويستي او هځه کوي چي دملي 

، زي يا دملي فرهنګ دمبارزي په نوممبار

کارګره طبقه له خپلو نړيوالو مهمو وظايفو 

کارګران بايد په  تول آگاهه. نه منحرف کړي

، ملي مسله بايد بررسي کامل وضاحت سره

کړي او د هغي د حل په الر کي زيار 

  .وباسي

چي بورژوازي دخلکو او زيازايستونکو کله 

توګه د ازادي لپاره مبارزه  سره په متفقه

اکي او ، ملتونو ته يي هم د بشپړي خپلوکوله

پرمخ تللي . مساوي حقونو طرفداري کوله

هیوادونه لکه سويس، بلژيک، ناوري او 

نور هغه مثالونه دي چي څنګه ازاد ملتونو 

په په يوه واقعي ډيموکراتیک نظام کي 

سولي او صفا کي له يو بل سره ژوند کاوه 

او يا په سوله او صفا کي له يو څخه بي 

  .لیدل

مګر اوس بورژوازي له کارګرانو نه  

والديمیر " )پورشکوويچیانو" داريږي او د 

ـ د روسیي ۱۸۷۰ـ ۱۹۲۰میتروفانوويچ 

ستر فیوډال او يو سخت دريځي سلطنت 

حاد پسي او نورو مرتجعینو سره د ات  ( پلوه

بورژوازي ډيموکراسي ته خیانت . دي

، له ستمګري او نابرابرو حقوقو نه کوي

دفاع او په ناسیونالیستي دملتونو به منیځ کي 

  .، کارګران فساد ته راباسيشعارونو

، يوازي پرولټاريا ده د مونږ په عصر کي

چي د ملتونو د واقعي ازادي او د ټولو 

. لوي کويملتونو دکارګرانو د پوره وحدت پ

د دي لپاره مختلف ملتونه په سولي او آزادي 

کي ژوند وکړي يا ديو بل نه بیل شي و 

دا کار )خانته مختلف دولتونه جوړ کړي 

، يوه کامله (هغوي ته ال مناسب دي

کارګره طبقه له هغي نه ډيموکراسي چي 

هیڅ خاص . ، ضروري دهپلوي وکړي

امتیاز هیڅ ملت يا هیڅ ژبي ته به تعلق 

حتي د ستمګري ډيره وړه درجه يا !ونمومي

ډيره لګه بي عدالتي به هم د يو ملي اقلیت په 

هکله عملي نشیي ـ د کارګري طبقي 

  .ډيموکراسي اصول داسي دي

پانګه وال او خمکه وال غواړي چي په هره 

بیه دمختلفو ملتونو کارګران له يو بل نه بیل 

کړي، حال داچي متنفذه او قدرت لرونکي 

اد غواړي په ښه ډول سره په سود افر

چي عوايد يي سر  لرونکو کنسرنونو کي 

د ( لکه د لنا د طالو مناطق)ملینونو ته وهي 

. شريکانو په نوم له يو بل سره ژوند کوي

، روسان او ودکسه مسیحیان او يهوديانارټ

، خالصه مانیان، پولینډيان او اوکراينیانال

، دهوک چي سرمايه يي به اختیار کي هرڅ

به اتفاق سره، دټولو ملتونو کارګران 

  .استثماره يي

آګاهه کارګران په هر روځنیز، صنفي، 

سیاسي او کارګري سازمان کي د ټولو 

. ملتونو د کارګرانو د وحدت نه پلوي کوي

مشروطه پلوه ) ښاغلي" کادت"پريږدي 

د اوکراينیانو دمساوي ( ډيموکراتیک ګوند

ښودلو کي  حقوقو په انکار يا کم ارزښته

پريږدي چي دټولو ملتونو . ځانونه رسوا کړي

بورژوازي په درواغجنو عبارتونو سره د ملي 

فرهنګ يا ملي وظايف او داسي نورو سره 

    . خان ارامه احساس کړي

کارګران به هیڅ وقت خانته اجازه ورنکري 

ځانته "شرينو بیانیو دملي فرهنګ يا په  چي

په مینځ کي  خپل " ملي فرهنګي خود مختاري

د ټولو ملتونو کارګران له . بي اتفاقي راوړي

خپلو سره يو ځاي او په ټولنیز ډول په عمومي 

سازمانونوکي د ټولي آزادي او برابرو حقوقو 

، د اصلي فرهنګ د کوي ـ او دا نه دفاع

  .تضمین طريقه ده

دنړي ټول کارګران دخپل انترناسیونالیستي 

، هغه  فرهنګ د جوړولو په حال کي دي

فرهنګ چي وختونه کیږي چي د آزادي 

او د ستمګري دښمنان د هغي په . قهرمانان

زړي نړي په کارګران د . جوړلشت بخوت دي

، جنګ او ملي يوازي مقابل کي ، دستم دنړي

توب ، يوه نوي نړي ، دټولو زيارايستونکو 

داتحاد نړي، هغه نړي چي په هغه کي دخاصو 

په  ستم دانسان په وسیلهامتیازاتو او يا د جزيي 

، رابرسیره به انسان باندي په هغي کي نه وي

  . کړي

 

 

 ۱۹۱٣مي ( ۱۶)٣لیکل شوي تاريخ 

  د مي میاشته ۱۰، ۱۰۶پراودا په  د

  -۲پوښ ص  ۱۹لینن د ټولو اثارو ،  د
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هزاران کودک مهاجر سوریه ای بجای اینکه در 

ترکیه بمدرسه بروند برای گذران معیشت خود 

و خانواه شان در کارگاههای کوچک مشغول 

بکارند. در حالیکه کودکان ترک در مدارس 

 12اند, روآ کودک هفت ساله سوریه ای با 

ساعت کار طاقت فرسا کارتونهای بزرگ بسته 

, از ساعت هشت بندی شده را جابجا میکند

 صبح تا هشت شب.

روآ میگوید: رویای من رفتن بمدرسه است اما 

پدرم بیمار است و من مجبورم که خانواده را 

 تامین کنم.

او سه سال در سوریه درس خواند که جنگ 

خانمانسوز او وبسیاری را مجبور بمهاجرت به 

ترکیه کرد. بچه های مثل او که بدلیل کودک 

ده وار استثمار میشوند. او فقط بودنشان روزانه بر

یورو در هفته  70لیر که بزحمت برابر با  200

 میشود دریافت میکند.

احمد اولسالسی مالک کارگاه پارچه بافی 

میگوید: تازه همه مثل روآ کارگر خوبی نیستند 

او دختر خوب و مهربانی هست و بخاطر شرایط 

 بدی که دارد ما بهش کمک میکنیم.

کوچک از جفت کردن جورابها  در این کارگاه

تا اتیکت زدن وداخل کارتون گذاشتن و حمل 

آنها, کار بیست نفر است که پانزده تا از آنها 

کودکان سوریه ایند. وضعیت در کارگاههای 

 دیگر شهر و در زیرزمینها هم بهمین منوال است.

خانواده روآ در یک قطعه پانزده متری زندگی 

فقط قادر به کار  میکند. مادزش بعلت پا درد

قلبی  نصفه روزه است و پدرش بخاطر سکته

 احتیاج به دارو دارد.

مادر روآ میگوید: وقتی با دختر بگردش میرویم 

او از من سوال میکند که چرا برایش هیچوقت 

چیزی نمیخرم, نگاه و سوالش مثل خنجری هر 

بار بقلبم میخورد و بیرون می آید. آخه ما راه 

باید کار کند چون شوهر  دیگری نداریم او

بیمارم فقط بخشی از داروهایش را با کار او 

میتواند تهیه کند. اگر او کار نکند ما نمیتوانیم 

ادامه زندگی بدهیم. خوب گذراندن زندگی در 

 ترکیه اینجوریه.

رویای خانواده این بود که به اروپا بروند, ولی 

 شی کرد. اواین رویا خانواده شان را از هم متال

خبرنگار( نشان داد که عکس قبر پسرش را بمن)

یک زن مصری برایش فرستاده بود, او که پسر 

بزرگ آنها بود قبل از اینکه به آنطرف آبها به 

مصر برسد جانباخته است. جگرم پاره پاره است 

که حتا نتوانستم بر مزارش باشم و با وداع کنم. ما 

پرداختیم. بچه برای آینده ای بهتر بهای گزافی را 

ها در سوریه همه بمدرسه میرفتند اما حاال دیگر 

 چیزی بیش از این ندارم که فدای آنها کنم.

طبق آمار بین المللی, دو وهشت میلیون مهاجر 

هزار کودک  800سوری در ترکیه وجود دارد. 

هزار از آنها بمدرسه  220مدرسه ای که فقط 

جرین اند, میروند. ا زبچه هایی که در کمپهای مها

درصدشان خارج قوانین کمپ اند و  90بیشتر از 

از حداقل امکانات محرومند. مشکالت زبانی, 

فرهنگی و اقتصادی مانع برزگیست که جامعه آنان 

را پذیرا باشد. در حال حاضر فقط سه میلیون 

کودک مجموعا در داخل و خارج مرزها به 

 مدرسه راه یافته اند.

نیست بیش از نیمی از  روآ در این سرگذشت تنها

درصد با  80میلیون و یا  2\8کودکان یعنی, 

حقوق بسیار ناچیزی بکارهای مختلفی از جمله 

مکانیکی ماشین, دستقروشی و کار در کارگاه ها 

 مشغولند.

برای خانواده ها انتخاب دیگری وجود ندارد و 

تازه هر خانواده ای با تمام مشقات ماهانه پانصد 

حتا کفاق اجاره خانه شان را یورو دارند که 

 نمیدهد.

کشور ترکیه خود یک کیلیون کودک کار دارد 

که حاال با کودکان سوریه ای هم سرنوشت اند. 

انجمن سوپورت لیف, و اگرمیانوتوگلو, فعال این 

انجمن میگوید که: از خانواده های سوریه حمایت 

 میکند, میگوید که: بچه های مهاجر حق دارند به 

 

 

  بردگی کودکان سوریه در ترکیهبردگی کودکان سوریه در ترکیه
 

 

 پروانه وزیری

 
۷١ادامه در صفحه   
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بروند ولی ترکیه خودش وضعیت خوبی مدرسه 

برای آموزش و پرورشش ندارد و با کمبود 

امکانات مانند معلم, مترجم, مدارس و 

بیمارستان مواجه ایم برای اینکه آنها احساس 

امنیت کنند و برای ورود به این سیستم باید 

سخت مبارزه کنند تا بتوانند کودکانشان را 

آنان زبان و  بمدرسه بفرستند. برزگترین مشکل

مسله اقتصادی است, از طرفی بدلیل رقابت 

شدید بین مدارس ترکیه, خانواده های دانش 

آموزان ترک معتقداند که ورود این بچه ها 

بمدارس ما سطح آموزشی کودکان ما را بدلبل 

 مشکالت زبانی پایین می آوردد.

گفته میشود که کار کودکان سوریه در میادین 

یار عادیست و کودکان تره و میوه جات بس

بخاطر جثه کوچکشان بسختی از انجام آن 

برمیآیند و بسیاری ار آنان در محیط کار موجب 

آزار و اذیت و یا ضرب و شتم از جانب کارفرما 

قرار میگیرند. با وجود اینکه وزیر کار دستور 

داده که کار کودکان را کنترل کنند اما کارفرما 

رزمین ها شان در مورد وجود کودک کاردر زی

سکوت میکند.متاسفاته این نسل از کودکان 

جنگ سوریه که در ترکیه,خواندن و نوشتن 

نمیدانند اکثرا در سنین بسیار پایین مجبور به 

ازدواج ناخواسته میشوند. گفته میشود که در 

یکی از محدوده ها بنام فتیح واقع در استانبول 

ش کودکان چهارده ساله سوریه, شبانه به آموز

ریاضی مشغولند و معلمشان بنام هانادی ال 

کادی که با آنها بطور داوطلبانه در مدرسه کار 

میکند و میگوید که: وقتی از بچه ها حالشان را 

میپرسم, همیشه جواب خسته ایم را میشنوم. 

چون نه نفر از چهارده نفرشان بیشتر از هشت 

 ساعت کار در روز را انجام میدهند.

کی که ردیف اول نیمکت عایشه دختر کوچ

نشسته میگوید: او در خیاط خانه کار میکند و 

لیاد که پهلوی اوست هم در همان کارگاه است 

هر دو از ساعت یک بعدازظهر تا هشت و یا ده 

شب کار میکنند و هشت ساعت هم وقت 

 صرف تکالیف مدرسه شان میکنند.

آنها تازه پس از مدرسه بیش از هشت ساعت 

میدهند. معلم میکوید که امیدوار  کار را انجام

است که به آنها کمک کنند, و آنان بچه هایی 

اند که کودکی شان بر باد رفته است.حایردین 

که یک انجمن دوطلبانه را تازه راه اندازی کرده 

میگوید: که تمام مدت سال بکارخانه ها رفتم و 

کودکان کار را نجات داده ام. او در رپورتاژ 

اش تعریف میکند که زمانیکه  روزنامه خبری

بیگاری برده وار کودکان را مشاهده میکردم 

تمام بدنم از ناراحتی میلرزید و همان زمان با 

چند داوطلب دیگر انجمن بچه های کار باید 

بمدرسه بروند را تاسیس کردیم و تا بخال 

توانستیم هشتاد و هشت کودک را در استانبول 

کودک سوریه  هزار 100نجات دهیم اما هنوز 

ای در استانبول وجود دارند که بمدرسه 

نمیروند. ما با جمع آوری کمک مالی و تماس 

با کودکان و خانواده هایشان سعی میکنیم که به 

آنان خدماتی در حد این انجمن بدهیم و یکی 

از آن بچه ها روآ هست که در کارگاه بسته 

بندی جوراب دوازده ساعت کار میکند. او 

د که روزی پزشک شود و به سوریه آرزو دار

 بازگردد.

واضح است که در نظام سرمایه داری در عصر 

بحران و گندیدگی اش, هرگز حاضر به از 

دست دادن این کارگران کوچک کم مزد 

نیست و برای سودآوری و استثمار آنان هر چه 

بیشتر آنان, چشمش را بر وجود چنین ننگی 

 بزرگی ببندد.

 

کار کودکان سوریه در اطالعات در مورد 

 ترکیه
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 SVENSK YLE NYHETERمنبع: 

 JESSICA STOLZMANNنویستده: 

 

جمهوری اسالمی در ادامه رفتارهای عمیقا 

پرستانه و ضد بشری علیه مهاجرین افغانستانی نژاد

در ایران، در اقدامی جنایتکارانه، شماری از 

اتباع "نی را بعنوان پناهجویان و مهاجرین افغانستا

، دستگیر کرد و با چشم بند و دستان "غیر مجاز

آهنی در کنار به اصطالح مکشوفات بسته در قفس 

های شیراز به همراه مواد مخدر و کالنتری

مشرویات الکلی و غیره، درمالء عام به نمایش 

 گذاشت. 

جمهوری اسالمی یکبار دیگر چهره واقعی داعشی 

به نمایش گذاشت. غیر مجاز و ضد بشری خود را 

 خواندن کارگران مهاجر افغانستانی و خانواده

 ٣۶استان و  ١۶هایشان، ممنوعیت اسکان آنها در 

شهر ایران، محرومیت از تحصیل و اقامت تحصیلی 

شهر، ممنوعیت هر نوع استخدام، معامله،  ٢١در 

حتی فروش مواد غذایی، ایاب و ذهاب، حمله و به 

آنها در یزد، ممنوعیت ورود ل آتش کشیدن مناز

های ورزشی، دستگیری و ها و محیطبه پارک

اعزام به اردوگاهها از جمله اردوگاه مخوف 

مشهد، بی هویت و بی شناسنامه  "سفید سنگ"

کردن صدها هزار کودک افغانستانی، حمله به 

معیشت کارگران افغانستانی و تحقیر دردناک آنان 

ت سازمان یافته بخشی ار این تبعیض و خشون

دولتی علیه این انسانهای شریف و زحمتکش است 

کوهی از  "ایرانی"که برای کارفرمایان بیرحم 

اند. استفاده نظامی و گسیل به ثروت آفریده

لشکر "های جنگ در سوریه تحت عنوان جبهه

با وعده اعطای اقامت، بخش دیگری از  "فاطمیون

 ترفند سوءاستفاده از آنان است. 

 

رفتار فاشیستی جمهوری 

اسالمی با مهاجرین 

  افغانستانی محكوم است!

حزب کمونیست کارگری اطالعیه  

  ۹ادامه در صفحه 
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پایانِی کنفرانسِ هشتم سازمان  ۀاطالعی

 افغانستان سوسیالیستهاى کارگرى

Workers of the world unite! 

جتماعی؛ وضعیت زنان؛ سبک کار و نهاد های ا

سوسیالیسمِ کارگرى و جایگاه نقد مذهب در آن ، 

جدل هاى متعددى همراه  ارائه گردید که با بحث و

 .بود

 

زاد با بررسی و برخورد انتقادى، موقعیت آفهیم 

کنونى سازمان را در برابر کوهى از مسؤولیت هاى 

تازه و انجام نیافته قبلى براى توسعه وتحکیم جنبشِ 

ى در افغانستان به بحث گرفت، سوسیالیستى کارگر

که با استنتاجات و نتایج حاصله توافق صورت 

کنفرانس به شورای مرکزی منتخب وظیفه  .گرفت

گری سپرد تا سامان یافتن تشکیالت داخل و دخالت

ها و حرکت های اجتماعی به ویژه آن در جنبش

اعتراضات کارگران را بیشتر از همه مورد توجه 

 .قرار دهد

 

کنفرانس پیشنهاد ایجاد کمیتهء جدیدِ در ضمن 

سازمان در المان را تائید و براى آغاز کارش 

همچنان کنفرانس سردبیر نشریهء . هدایت داد

های سازمان سوسیالیسمِ کارگرى و مسؤولین سایتِ

کنفرانس  .هاى کارگرى را تعین نمودسوسیالیست

با رفع مسؤولیت یک عضو قبلى و پذیرشِ یک 

شوراى  در شوراى مرکزى، به ابقاىعضوِ جدید 

پس از پایان  . مرکزى قبلى با اکثریت آرأ راى داد

شورای مرکزی در اولین نشست  ،کار کنفرانس

فهیم  ،هاخود در ضمن تقسیم وظایف و مسؤولیت

زاد را به دبیری شوراى مرکزى سازمان آ

  .های کارگری انتخاب کردسوسیالیست

 

تخاذ شد تا متن در نشست شورای مرکزی تصمیم ا

بحث ها از طریق وسایل نشراتى سازمان رو به جامعه 

روز فعالیت  کنفرانس در طی سه. پخش گردد

و توافق همه  سوسیالیستى فشرده و بحث و شورِ

و با  زادآجانبه با بیانیهء شاد باش و اختتامیهء فهیم 

 .کار خود پایان بخشیده پخش سرود انترناسیونال ب

 

 

های شورای مرکزی سازمان سوسياليست

 کارگری افغانستان

 

 ٢۰١۶اگست  ١٥؛ ١٣۹٥اسد  ٢٥

 

 

 

 
 

هشتمین کنفرانس سازمان سوسیالیست های 

اسد  ٢٣تا  ٢١کارگری افغانستان به تاریخ 

، در یکی ٢۰١۶اگست  ١٣تا  ١١مطابق  ١٣۹٥

کمیتهء . از کشورهای اروپایی برگزار گردید

تشکیالت داخل نیز از طریق انترنت در تمام 

 .بحث هاى کنفرانس اشتراکِ فعال داشت

 

یونال و یک کنفرانس با پخش سرود انترناس

دقیقه سکوت به یاد جانباختگانِ راه آزادی و 

سوسیالیسم، با سخنرانی فهیم ازاد و تأئید آئین 

دستور جلسهء کنفرانس  .نامه آن افتتاح گردید

ها، متشکل بود از گزارش فعالیت ساالنه ارگان

ه ها و تشکیالتِ سازمان، موقعیتِ کنونى کمیت

تشکیالتى و ، رویکرد هاى تازهء سبک کار

 .بررسى امور مالى

 

مطابق آئین نامه کنفرانس، سمینار هایى  أعالوت

وقعیت و پیرامون سوسیالیسمِ کارگرى، م

وضعیت طبقهء کارگر  جایگاه آن در افغانستان؛

و مناسبات اقتصادى حاکم در افغانستان؛ 

بررسی ناسیونالیسم و تبارگرایی؛ بررسی 


