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هردو جناح حاکمیت پوشالی در تالش هستند 

که برای جلوگیری از ریزیش نیرو و همچنین 

تقویت و تحکیم دژ و صَفِ خودی هر از 

گاهی شاخ و شانه بکشند و از انبان اتهام و 

توطئه سود برده و طرف مقابل را به تیر 

است که این مالمت ببندند. این آن چیزی 

 روزها مردم بیشتر شاهد آن استند.

پارلمان نامشروع از حکومت نامشروع تر از 

خودش باج خواهی می کند و اعضای کابینۀ 

حکومت را جهت سهم طلبی بیشتر استیضاح 

و رد صالحیت می نماید، هرچند که همه می 

دانند که این ریسمان کشی و بزکشی موجب 

اهرم قدرت که ارعاب هیچ نیروی مؤثری در 

وزیران از آنها نماینده گی می کنند، نمی 

رد » شود. به همین دلیل هم است که کسی به

پارلمان کذایی اعتنائی نکرده و « صالحیت

شده همچنان به « رد صالحیت»وزرای 

صندلی های شان چسپیده اند، صندلی هایی 

که نه بر اساس رأی و شایسته گی بل بر 

و جدال قدرت اساس سهم شان در مراجع 

نصیب شده اند را کسی به همین ساده گی 

بدون در نظرداشت منافع و تضمین آن، نمی 

تواند باز ستاند. کشمکش قوای سه گانه 

حاکمیت نه از سر پاسداری و صیانت از 

بلکه عرصۀ دیگری از سهم بری و « قانون»

 سهم خواهی از خوان قدرت است.

ناکامی های سیاسی جناح های شریک در 

قدرت حاکمه با خودش جدال درونی آنها را 

تشدید نموده است، با وجود تالش های بی 

شمار حامیان جهانی رژیم در رأس امپریالیسم 

امریکا این رژیم به دلیل تناقضات و تعارضات 

آشکار درونی و ساختاری اش نتوانست و نمی تواند 

اوضاع را مدریت نماید. دامنۀ جنگ به تناسب سال 

هرچه بیشتر گسترش یافته است و در متن های پیش 

آن اوضاع اقتصادی بحرانی یی که بخشاْ متأثر از 

بحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی است 

همچنان از اکثریت مردم زحمتکش از آن میان 

 کارگران قربانی می گیرد. 

فقر، ناامنی، و اقتدار روز افزون نیروها و 

وسطایی به اندیشه ها و آرای سیاه قرون 

یمن حمایت آشکار بورژوازی جهانی و 

قدرت های منطقه یی باعث شده است که 

بخش وسیعی از جمعیت جوان کشور دست 

به مهاجرت های گسترده جهت تأمین زنده 

 گی بهتر و یافتن مکان امن بزنند.

در کنار همۀ این موارد، اوضاع جاری و تنگناهای 

اح های سیاسی و ترس از فروپاشی حاکمیت، جن

تشکیل دهندۀ قدرت حاکمه را واداشته است که در 

کنار تقویت مواضع جناحی شان همدیگر را برای 

تداوم اقتدار سیاسی و منافع کالن که در آن همه 

سوای تعلق جناحی، اتنیکی و تباری شان شریک 

اند، دریابند. بر همین اساس است که مردم شاهد 

ف حاکمیت تحرکات مهره هایی از جناح های مختل

هستند. نمونۀ بارز و متأخر آن چانه زنی های جدید 

عطامحمد نور به نماینده گی از جمعیت اسالمی و 

دور زدن مهره یی چون عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی 

است. در تعامالت جدید « دولت وحدت ملی»

عرصۀ سیاست و صیانت از کل حیات رژیم و منافع 

نیست که برخی طبقاتی طبقۀ حاکمه، حتی بعید 

از چهره های حاکمیت تحت هر عنوانی قربانی و 

کنار زده شوند. قرائن و شواهد و همچنان 

سناریوی تقابل جنرال دوستم معاون اول ریاست 

اسالمی با  -جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی

احمد ایشچی معاون قبلی این حزب و اتهامات 

 وارده نشان می دهد که قرار است کسانی یا کنار

زده شوند و یا این که سر اطاعت فرود آورده و 

منافع جمعی را قربانی گردن کشی و تمامیت 

خواهی و خودپرستی خویش نسازند؛ ببینیم که 

این غایله چه مسیری را طی و چه نتایجی را در 

عرصه سیاست جاری در میان سران و جناح های 

 قدرت حاکمه در پی خواهد داشت.

بحران العالج حاکمیت اما آنچه که مسلم است 

پوشالی و درمانده گی آن در حل و فصل بحران 

است، تمام فاکت ها داللت بر تداوم بحران 

جاری در قدرت حاکمه دارد؛ این بحران إدامه 

خواهد یافت که خود می تواند عامل بی ثباتی 

بیشتر و متالشی شدن یکبار دیگر حیات اجتماعی 

دومی هم می جامعۀ افغانستان گردد. البته شق 

تواند در دل این وضعیت متصور باشد و سر بر 

آورد و از شگاف های موجود در قدرت حاکمه 

و تناقضات و معایب و مصایب آشکار آن برای 

 شکل دادن به یک قطب سوم سود ببرد. 

این امر صدالبته که در غیبت جنبش سوسیالیستی 

طبقۀ کارگر و عدم تشکل و سازمان یابی آن 

 خوش خیاالنه یی تلقی شود،  شاید تصور

۳ادامه در صفحه    
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اما واقعیت این است که این پروسه در متن 

اوضاع و فالکت جاری می تواند خیلی سریع 

سر و سامان یابد اگر که نیروهای سیاسی چپ 

خواه جامعه به خود بیایند و از و آزادی

گرداب تمکین به وضعیت موجود خود را 

ان را هانۀ شخوابیرون بکشند و الترناتیو آزادی

جامعه اعالم بدارند. این  با صراحت تمام رو به

روشن است که رسیدن به این مأمول با آرزو 

کردن صرف به دست نمی آید بلکه مصاف 

هایی را باید انجام داد. یکی از این مصاف ها، 

مصاف با ناسیونالیسم قومی و اسالم سیاسی و 

 حامیان شان است.

در کنار  با وجود این که ناسیونالیسم تباری

مذهب و اسالم سیاسی دست باالیی را در 

عرصۀ سیاسی جامعه دارد اما تحوالت و فعل 

و انفعاالت درونی جامعه افغانستان و تاریخ 

خونبار ارتجاع مذهبی و قومی و عدم توفیق 

هر دو در شکل دادن به یک نظام سیاسی 

متعارف که در آن زنده گی و امنیت مردم 

ز آن تحوالت جهانی و تر اتأمین شود و مهم

شکل گیری قطب های تازه و جدالی که بر 

متن و زمینۀ آن همین اکنون جاری است، 

مخصوصاْ آنچه که در منطقه می گذرد، مانند 

گذشته تأثیری بالفصل بر سیر و چگونه گی 

تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان 

 می گذارد. 

وضعیت جدید جیوپولیتیک منطقه و ابراز 

وجود قدرت های منطقه یی و شکست قدرت 

بالمنازع امپریالیسم امریکا در شکل دادن به 

امپریالیستی در سطح جهان و منطقه و « نظم نوین»

شکست تئوری های پست مدرنیستی در عمل همه و 

مقدم بر آن پراتیک خونبار اسالم سیاسی و 

ناسیونالیسم قومی و بربریتی که طی بیش از سه دهه 

و زحمتکشان جامعه روا داشته اند یکی از  بر مردم

آن مؤلفه های مهم و اساسی برای شکل گیری قطب 

 سوم در جامعه است.

خواه بنابراین، بر نیروهای سوسیالیست و آزادی

جامعه افغانستان است که با انسجام خویش بتوانند 

جامعه و صف ملیونی زحمتکشان، در پیشاپیش آن 

خواه را که از ادیکارگران، زنان و مردان آز

وضعیت کنونی به تنگ آمده اند و خواهان تغییرات 

اساسی و بنیادی وضع نابسامان موجود هستند مورد 

خطاب قرار داده و زمینۀ عینی و عملی شکل دادن به 

 قطب سوم را فراهم سازند.

ما در حد خود در این تالش سهم گرفته و دست  

ری از فقر همۀ آن کسانی را که برای یک جامعه عا

و ستم و ارتجاع می اندیشند، می فشاریم. برای 

سازمانیابی صف مستقل طبقۀ کارگر و حزب 

سوسیالیستی کارگری وسیله یی جز اتحاد آگاهانه و 

اجتماعی  -نقد روشن سیاست ها و پراتیک سیاسی

جریان های سیاسی فعال در عرصۀ سیاسی وجود 

ل پذیری ندارد. به پیش به سوی سازمان یابی و تشک

 کارگران!

 

 

های سازمان سوسیالیست 

کارگری برای آزادی، برابری 

و سوسیالیسم مبارزه می کند، 

برای تقویت صف آزادی 

خواهی و برابری طلبی و 

برای تحقق آرمان سوسیالیسم 

 به آن بپیوندید!

از سایت های سازمان 

سوسیالیستهای کارگری 

آنها افغانستان بازدید نموده و 

دوستان تان به رفقا و را 

 معرفی نمائید!

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.com/

workersocialism 

www.asrejadid.org 

 

 

http://www.workersocialist.org/
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 :رضا رضوانی
خوش آمدید. می « باهم»فهیم به برنامۀ آقای 

خواهیم که به وضعیت داخلی افغانستان یک 

کمی اشاره داشته باشیم. شما شاهد هستید  که 

به بهانه های مختلف مردم افغانستان باهم 

دیگر جنگ داده می شوند. این که شگافهای 

مذهبی درآنجا برجسته ساخته می شود و از 

ران ازگروه طرف دیگر و به طور مشخص ای

های مذهبی حمایت می کند و از طرفی هم به 

طور آشکار از طالبان حمایت می کند و سالها 

از حزب اسالمی به همین ترتیب حمایت کرد 

و من در همین راستا می خواهم بپرسم که 

نقش جمهوری اسالمی در برجسته ساختن 

همین شگاف های مذهبی چیست و در نهایت 

دم افغانستان در پی چه پیامدهایی برای مر

 خواهدداشت؟

   
 فهیم آزاد:
 ، سیامک عزیز وآقای رضوانی سالم به شما

همکاران تخنیکی شما و همچنان به بیننده 

  گان برنامۀ تلویزیونی باهم .
تشکر از شما، به نظرم وقتی بر میگردد به 

شرایط افغانستان آن جنگ های فرقه یی که 

شما از آنها اسم بردید با تأسف پدیدۀ 

جدیدی نیستند. یعنی به این معنی که از آوان 

شکل گیری جنگ در افغانستان در سه دهه 

قبل این مسأله به نوعی از جوانب مختلف 

احزاب و  دامن زده شده است. اول این که

نهاد هایی که در افغانستان در دوران جنگ علیه 

شوروی شکل گرفتند بر مبنای مذهب و ناسیونالیسم 

تباری شکل داده شدند. و امروز هم وقتی که شما به 

وضعیت کنونی افغانستان نگاه می کنید این غایله با 

تأسف کماکان ادامه دارد. نه تنها که کشور ایران، 

ن سعودی که شما از آن ها اسم پاکستان و عربستا

بردید بلکه خودکشورهای غربی، به ویژه همسایه 

گان افغانستان از جمله جمهوری اسالمی ایران نقش 

 –بالفعل و بالقوه در دامن زدن به تنش های قومی 

تباری و تنش های مذهبی در گذشته داشته و امروز 

همچنان دارند. پدیدۀ داعش و برخوردی که در 

ان صورت می گیرد، یعنی اقلیت مذهبی شیعه افغانست

وقتی مورد تهاجم قرار می گیرد که از جمله به 

لحاظ تباری هم اکثریت شیعه ها را هزاره ها تشکیل 

می دهند، این بیان گویایی از رقابت جمهوری 

اسالمی ایران با عربستان سعودی به یک معنی و به 

 نوعی تقابل تشیع با وهابیت یا سلفیسم است.
اگر از این مسأله جلوگیری صورت نگیرد و بر 

همین منوال ادامه پیدا نماید خیلی خطرناک خواهد 

بود. چون نهاد هایی که خود در رأس قدرت قرار 

دارند و یا در آن شریک اند بخشی از این غایله 

هستند. آن هایی که امروز دولت وحدت ملی را از 

جریانات رأس تا پایین اش شکل داده اند احزاب و 

قومی و اسالم سیاسی را نماینده گی می -مذهبی

کنند. بنابراین آنچه که ما امروز در افغانستان شاهد 

آن هستیم خود وضعیت داخلی افغانستان و نقشی 

که کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسالمی 

ایران در این مورد دارد خیلی روشن و واضح است، 

که در افغانستان   جمهوری اسالمی نه تنها از آنچه

اهل تشیع نامیده می شود حمایت می کند و زیر 

پر و بالش را گرفته است، یعنی احزاب ارتجاعی 

قومی و مذهبی را، در عین حال در تقابل با 

کشورهای دیگر و این که بخواهد نقش خودش 

به عنوان یک قدرت منطقه یی را به نوعی ادأ 

سالمی نماید، ما شاهد همکاری های جمهوری ا

ایران با طالبان در دوران اخیر هم بودیم. خالصه 

این که جمهوری اسالمی ایران نقش خیلی مهمی 

در تحوالت جارى در جامعۀ افغانستان دارد، 

 همچنان که در گذشته داشته است.

  
 :سیامک بهاری

فهیم به نکتۀ با اهمیتی اشاره کردید، یعنی  

سالمی دخالت مستقیم و سازمان یافتۀ جمهوری ا

در تحوالت سیاسی افغانستان. اما همین مردمی که 

به نام شیعه و هزاره جمهوری اسالمی مورد دست 

برد قرار می دهد در افغانستان، همین سیاست با 

همین مردم در ایران دیگرگون می شود. و وقتی 

همین مهاجرین و پناهنده گان در ایران هستند 

ند؛  تحت فشار غیرقابل تصوری قرار می گیر

غیرقانونی خوانده می شوند، غیرمجاز خوانده می 

شوند و به عناوین مختلف تحت فشار و تبعیض 

شهر امکان اسکان ندارند،  ۳۳قرار می گیرند. در 

امکان ادامۀ تحصیل بعضاْ ندارند، رشته هایی برای 

همین افراد در دانشگاه ها محدود می شود واجازه 

 داده نمی شود.

 

متن پیاده شدۀ مصاحبۀ فهیم آزاد با برنامۀ تلویزیونی متن پیاده شدۀ مصاحبۀ فهیم آزاد با برنامۀ تلویزیونی 

به گرداننده گی سیامک بهاری در مورد کارگران به گرداننده گی سیامک بهاری در مورد کارگران   ""باهمباهم""

  مهاجر در ایرانمهاجر در ایران

  ۵ادامه در صفحه 
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خدام وغیره داده نمی شود. اجازۀ کار، است 

 دلیل این دوگانه گی چه است؟

 :فهیم آزاد 
مرسی، به نظر من همانطور که شما در  

مصاحبه با کسانی که تجربۀ نزدیک از  زنده 

گی در جمهوری اسالمی را داشته اند و آن 

اپارتایدی را که شما شمه یی از آن را تعریف 

کردید  با گوشت و پوست شان لمس و 

رده اند  به نوعی در برنامه های درک ک

گذشته به آنها اشاراتی صورت داده اند. اما 

همانطورکه قبال اشاره کردم، جمهوری 

اسالمی ایران، از بدو ایجادش بعد از قیام 

و سرکوب جنبش چپ و  ۱۳۵۷بهمن سال 

کارگری در ایران باالخره رجوع کرد به 

جریاناتی در منطقه از جمله یاران 

اش، آنهایی که در افغانستان  ایدئولوژیک

هستند. در آن دوران جمهوری اسالمی ایران 

این جریانات ارتجاعی را با تمام امکانات 

مالی، تسلیحاتی و سیاسی مورد حمایت قرار 

داد و در وضعیتی که در دهۀ نود در جامعه 

افغانستان، یعنی در دوران ایلغار جریانات 

ه قومی و مذهبی یی که کوچه و پس کوچ

های شهرهاى افغانستان از جمله شهر کابل 

تبدیل شده بود به دارالخالفه های متعددِ 

 احزاب و جریان های قومی و مذهبی،

جمهوری اسالمی در آن دوران از این جریان 

ها حمایت کرده است، ولی سیاست دوگانه یی که 

داشته پدیدۀ جدیدی نیست. این سیاست دوگانه  را 

اجرت افغانها به ایران در گذشته در آوان مه

جمهوری اسالمی سرمایه در ایران در قبال افغان ها 

به کار برده است. به لحاظ تاریخی هم اگر که به 

سالۀحاکمیت جمهوری اسالمی  ۳۰گذشته 

برگردید، جریان های چپ افغانی که به نوعی 

ناگزیر بودند  در ایران کار و فعالیت و زنده گی 

جمهوری اسالمی زندانی و نمایند ، فعاالنش توسط 

سرکوب شدند و حتی تعدادی از این ها بنام 

قاچاقچی وغیره اعدام شدند. در عین حال زیر پر و 

اسالمی راگرفتند،  -بال آن نیروهای ارتجاعی قومی

 از آنها حمایت کردند و سربازگیری کردند.

ما حتی شاهد این بودیم که جمهوری اسالمی از 

الصل بودند در جنگ شهروندانی که افغانی ا

ارتجاعی ایران و عراق استفاده کردند و در مواردی 

در سرکوب جنبش های اعتراضی در ایران از این 

نیروها به نوعی استفاده شد، از اعتقادات مذهبی 

مردم استفاده صورت گرفت. این در حالی است که 

جریاناتى که به لحاظ ایدئولوژیک و عقیدتی یار و 

سالمی بودند خودشان یک پای همسنگر جمهوری ا

آن جریانی را تشکیل می دادند که به نام تعلق 

مذهبی آدم ها را بسیج کردند به بهانۀ این که شما 

می روید در افغانستان علیه نیروهای اشغالگر 

شوروی در آن دوران می جنگید، در حالی که این 

مردم را به جنگ ایران و عراق می فرستادند و آنجا 

 کشته مى شدند. همۀ شان 
برخورد دیگری که در قبال اکثریت مردم متعلق 

به اقشار و طبقاتی که از افغانستان به دلیل جنگ، 

استبداد و وحشت و بربریتی که در افغانستان 

جاری بود، فرار کرده بودند با این نیروها 

جمهوری اسالمی ایران نه تنها که به عنوان یک 

موارد زیادی  انسان بر خورد نکرده است بلکه

بوده که آن اپارتایدی را که ما در افریقای جنوبی 

شاهد بودیم  به نوعی در جمهوری اسالمی ایران 

عمل کرده. این سیاست دوگانه بر می گردد به 

این که جمهوری اسالمی از یکطرف مدعی است 

که حرکت اسالمی یا اسالم سیاسی  یا امت 

لی در اسالمی مرز و ملیت و قوم نمی شناسد و

مواردی  به صورت خیلی برجسته و عینی شاهد 

این بودیم که جمهوری اسالمی از ابزار تعلق 

تباری و نژادی و قومی برای سرکوب و مطیع 

ساختن اقشار زحمتکش و آن طبقۀ کارگری که 

زادۀ افغانستان بوده ولی در ایران سه نسل پشت 

سر هم کار و زنده گی کردند، استفاده برده 

ر به جامعۀ ایران نگاه انداخته شود که بنا است. اگ

و یا ساختمانی در انجابلند رفته است به نیروی کار 

ارزان و محنت و فقری که به این طبقۀ کارگری 

که افغانی االصل است ولی در ایران نیروی 

کارش را می فروخته ، آباد شده ولی خودش 

حتی حق ندارد در پارکی که به دست او ساخته 

 اند با زن و فرزندش گردش نماید.شده بتو

  
 :رضا رضوانی

در همین ارتباط جناب فهیم، اگر سرِ دوگانه  

برخورد کردن ایران تمرکز داشته باشیم. ببینید 

همچنان که شما هم اشاره کردید هزاره ها به 

نحوی فکر کنم که قربانی واقع شده اند. در 

دوران دهۀ هفتاد در جنگ ها هم اگر فکر کنیم و 

بر بگردیم ایران کاری که می کرد به هزاره ها 

 س خمینی می فرستاد عک

 
 

  ۶ادامه در صفحه 
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و به دیگرگروها سالح می فرستاد و در حال 

حاضر هم همین گونه است.  به هزاره ها اگر 

طب از نظر امام »فقط کتابهایی می فرستد بنام 

و کارهای این چنینی انجام می دهد « خمینی

و بعد این ها را بسیج می کند که در یک 

قربانی رقابت استراتژیکی که با عربستان دارد، 

 واقع شوند. ولی اگر برویم و بر گردیم

به اوضاع داخلی ایران و کسانی که در آنجا  

زنده گی کرده اند و می گویند که وقتی از 

مهاجر افغانستانی یاد می شود همه فکر می 

کنند که مهاجر افغانی همین هزاره به 

خاطریکه چهرۀ شان یک کمی،نسبت به 

صلی یی که دیگران، متفاوت است. تبعیض ا

صورت می گیرد با همین ها صورت می 

گیرد. اگر توهین می شوندهمین ها هستند. 

دقیقا به دلیل مشترکات مذهبی و زبانی و به 

هر دلیل دیگری هزاره ها به ایران می روند و 

بیشتر از همه همین ها توهین و تحقیر می 

شوند. اگر در جنگ هم فرستاده می شوند 

ء استفاده می شود. ولی بیشتر از همین ها سو

کمک های استراتژیک و اصلی به طالب 

صورت می گیرد. سالها حزب اسالمی را 

دولت ایران زیر پر و بال خود داشت. 

میخواستم بپرسم که شما فکر نمی کنید که 

هزاره ها بیشتر در اینجا قربانی واقع می شوند 

و کمک اصلی را گروه های دیگر دریافت 

 می کنند؟

  
 آزاد:فهیم 

خب، من به این مسأله از این زاویه که  

اکثریت مهاجرین افغانی یی که در ایران کار 

و زنده گی می کنند را هزاره تشکیل می 

دهند که یک واقعیت عینی است نگاه نمی 

کنم. البته هستند ملیت های دیگری که به 

همان صورت در ایران مورد اجحاف قرار 

ستم بیشتر بر گرفته اند، ولی بار حقارت و 

هزاره ها تحمیل شده است. همانطور  که در صحبت 

های قبلی اشاره کردم  با وجود این که جمهوری 

اسالمی ایران از اسالم و عدالت اسالمی و یا این که 

برادران "اسالم مرز و ملت نمی شناس، این ها همه 

همدیگر هستند، صحبت می کند. ولی می  "تنی

ا شؤونیسم نژادی و ملی در بینیم که ناسیونالیسم ی

ایران توسط جمهوری اسالمی و نهاد هایی که زیر 

سایۀ جمهوری اسالمی عمل می کنند، تشدید شده 

است. بر همین اساس هم است که پناهنده های 

افغانی از جمله آ ن مردمی که متعلق به ملیت هزاره 

هستند بیشتر مورد اجحاف و ستم قرار می گیرند. به 

شان به دلیل وضعی که دارند یا به این  دلیل قیافۀ

دلیل که از یک جهنمی فرار کرده اند و دست شان 

 به جایی بند نیست تحقیر می شوند.

آنجایی که آسان و ارزان مورد استثمار قرار می  

گیرند هیچ کسی در این زمینه اعتراض نمی کند که 

اینها هم انسان هستند و چرا باید این همه اجحاف به 

صورت بگیرد ولی آنجایی که منافع و مصلحت  آنها

های دیگری عمل می کند، جمهوری اسالمی یک 

نظام سرمایه داری است بنابراین آن چه را که 

سرمایه ازش می طلبد آن چه را که سرمایه باید به 

سودش دست پیدا کند رژیم اسالمی خدمت 

گزارش است و زمینه را برایش مساعد می سازد. 

ی خدمتی که به سرمایه داری انجام جمهوری اسالم

داده مخصوصاً در جامعۀ ایران این است که از یک 

نیروی ملیونی کار ارزان، کم توقع و بدون این که 

انسجام و تشکلی داشته باشد که بتواند بر آن 

اساس از حقوق خودش دفاع بکند، استفاده الزم 

را برده است. چنان که پیشتر اشاره کردم این ها 

یجاد ثروت و آبادی این جامعه سهم داشته اند در ا

ولی خودشان محروم هستند حتی از این که 

 بتوانند در پارکی برند و لحظه یی تفریح بکنند.

  
 :سیامک بهاری

فهیم آزاد! یک نکته که شما اشاره کردید من  

میخواهم یک کم مکث بیشتری رویش داشته 

ن در باشیم. که توسط ملیونها کارگر مهاجر افغا

ایران کوهی از ثروت ایجاد شده و برای خود این 

کارگران دره یی از فقر، محرومیت، تبعیض و 

نابرابری آشکار. خب، این سه دهه است همانطور 

که خود شما به درستی اشاره کردید این سیاست 

ادامه دارد. اما به این حرمان چطوری میشود پایان 

شدن و  داد و راه های متحد شدن مهاجرین، یکی

دفاع از حق شهروندی در ایران چگونه است؟ این 

وضعیت می تواند چند دهۀ دیگر هم ادامه پیدا 

کند. همانقدر که وضع جمهوری اسالمی بدتر 

می شود وضع مهاجرین و پناهند گان افغان 

درایران هم بدتر از بدتر می شود و دستمزد های 

کمتر، محدودیت های بیشتر و آن چه که االن ما 

 با هاش رو برو هستیم.

 این وضعیت را باید خاتمه داد. من میخواهم روی  
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این مسأله مکث کنیم و نظر شما را بپرسم. 

 بفرمایید!

  
 :فهیم آزاد

همانطوری که شما گفتید این وضعیت سال  

های سال می تواند داوم داشته باشد. البته این 

مسأله دو سویه است، یعنی که تنها مهاجرین 

ی یا طبقۀ کارگری که افغانی االصل افغان

است و زاده افغانستان است، البته بخشی از 

اینها زادۀ افغانستان هستند، بخش وسیعی از 

این ها دو نسل در ایران کار و زنده گی کرده 

اندهمانجا به دنیا آمده اند و همانجا فهمیده 

اند که کی هستند . این مساله تداوم پیدا می 

طبقۀ کارگر ایران، جنبش  کند در صورتی که

های اجتماعی و فعاالن سوسیالیست طبقۀ  

کارگر در ایران نتواند این بخش از طبقۀ 

خودش را که سال ها در یک محرومیت قرار 

داشته و شدیدا استثمار می شود را  در کنار 

خودداشته باشد. هردو بخش طبقۀ کارگر و به 

یک معنی طبقه کارگر در کل در جامعۀ 

ناگزیر است که دست هم دیگر را  ایران

 بگیرد.  

حتی در حد تحقق مطالبات صنفی اگر 

بخواهد به حقوقی دست پیدا کند. خود شما 

شاهد هستید که کارگر ایران ماه ها است که 

حقوق نمی گیرد و یا سال ها است که 

محرومیت می کشد. فعالین اش زندان می 

روند، شکنجه می شوند، اعدام می شوند. 

جمهوری اسالمی یا نظام سرمایه داری در 

ایران از وجود نیروی کار ارزان کارگر افغانی 

استفاده می کند و آن محنت و فقر و تحقیر  

را به او تحمیل می کند، مضاعف بر استثمار 

وحشیانه و شدیدی که صورت می گیرد. 

بنابراین هردو، هم طبقۀکارگر متولد 

جغرافیا زیاد  که از نظر من اینجا، افغانستان

مهم نیست که آن کارگر اهل کجا است. 

آنجایی که کار و زنده گی می کند باید شهروند آن 

جامعه محسوب شود. کارگر مهاجر افغانی نفع اش 

در این است که متحد شود با کارگر ایرانی و در 

کنار هم می توانند خواسته ها و مطالبات شان را به 

اسالمی سرمایه رژیم سرمایه داری یا جمهوری 

تحمیل بکنند. و متحدانه می توانند در کنار هم از 

وضعیتی که موجود است باالخره رهایی پیدا کنند. 

از هر جهتی که این مسأله را شما بشکافید این 

واقعیت رونما می شود که طبقۀ کارگر سوای تعلق 

اتنیکی، تباری و  جغرافیایی یی که مطرح است، 

همدلی نمی توانند حتی از  بدون همگرایی، اتحادو

پس تحقق مطالبات دموکراتیک و صنفی که دارند 

بر بیایند چه رسد از این که از شر جمهوری اسالمی 

به عنوان یک دولت استبدادی و خونتای که سال ها 

کشته، زندانی کرده، شکنجه کرده و فقر فروخته 

 رهایی پیدا بکند.

گر این بنابراین هردو نیروی طبقۀ کارگر، حال ا

تقسیم را که من به آن قایل نیستم، هم در نظر 

بگیریم منفعت شان در اتحاد و در عمل مشترک 

است تا در تقابل. چیزی که آگاهانه و قصداً 

جمهوری اسالمی و یا نهادهایی در آن جامعه این را 

دامن می زنند. شعار اول ماه می پارسال را همه 

« انه کارگرخ»شاهد بودیم که نهادکارگری دولتی 

می آید و اعالم می کند که مثال کارگر افغانی 

باعث و بانی محنت و فقر و بیکارى می شود، این 

نشان می دهد که جمهوری اسالمی و یا نهادهایی 

در خود بورژوازی ایران تا حدی موفق بوده که این 

شکاف را ایجاد بکند. که کارگر ایرانی فکر بکند 

که براو تحمیل می شود که تمام بدبختی و مصیبتی 

ناشی از این است که کس دیگری آمده و کارش را 

دزدیده. بر همین اساس این تقابل می تواند برای 

کارگر مهاجر افغانی که نیروی کار ارزان می 

فروشد و در عین حال از نهادهای دولتی تا خود 

جامعه تحقیرش می کند و اجحاف روا می دارد، 

یک طبقۀ واحد ایجادمی  این تنش و تناقض را بین

کند که نتواند با هم متحد شود. بنابراین و از نظر من 

فعالین سوسیالیست طبقۀ کارگر در ایران، احزاب 

سیاسی طبقۀ کارگر در ایران و همچنان نهادها و 

مجامع فعال کارگری افغانی چه در ایران و چه در 

بیرون از ایران موظف و مکلف هستند به عنوان 

سیالیستی که این زمینه را فراهم بسازند وظیفه سو

تاکه این درز و شکاف و انشقاقی که بورژوازی 

بر طبقۀ کارگر تحمیل می کند به نام ملیت و قوم 

و قبیله اینها بتوانند به نوعی مرمت نمایند و زمینۀ 

وحدت و تالش پیگیر و همه جانبۀ طبقۀ کارگر به 

 عنوان یک کلیت را بتواند تأمین نماید.

  
 :رضا رضوانی

چه فکر می کنید، همین همگرایی و اتحاد  

چگونه می تواند ایجاد شود؟ اعتراضات در ایران 

کمتر صورت می گیرد، مهاجرین روزگارش روز 

به روز بدتر می شود، وضعیتش خرابتر می شود و 

بعد با جنبش هایی که در خود ایران هستند 

و جنبش زنان، جنبش کارگری که در ایران است 

دیگر نهادها کمتر ارتباطدارند. اینها چگونه می 

توانند اعتراضاتی را داشته باشند و روابط مردم با 

مردم نزدیک باشد و فعالیت های این ها نسبتاً 

 نهادمند باشند؟

  
 :سیامک بهاری

اجازه بدهید فهیم، من میخواهم همین نکته یی را  

که رضا در موردش صحبت کرد  کمی بیشتر 

بدهم. جنبش های اعتراضی وسیعی در ایران ادامه 

شبانه روز اعتراض علیه جمهوری اسالمی سازمان 

پیدا می کند و خودش را نشان می دهد. جنبش 

اعتراضی زنان، جنبش دانشجویی، جنبش 

کارگری، دفاع از حق کودک، دفاع از حق 

شهروندی مهاجرین افغانستان به اشکال مختلف 

 خودش را نشان می دهد. 

 

 

 
  ٨ادامه در صفحه 
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اینجا نکتۀ اصلی که فکر می کنم رضا هم می 

خواست به آن اشاره بکند این است که خب، 

یعنی حضور اعتراضی  ،این هم پیوندی

مهاجرین افغانستان در ایران را چگونه می 

شود ایجاد کرد. نمونه هایی داریم. سال 

گذشته مهاجرین افغانستان در قم در مقابل 

وزارت آموزش و پرورش دست به تحصن و 

اعتراض زدند و باالترین مقامات جمهوری 

اسالمی را به عقب نشینی وادار کردند و 

فغان به مدرسه بازگشتند و کودکان مهاجر ا

چیزی هم به نام شهریه نپرداختند. که حق 

شان بود. این یک نمونۀ برجسته از تالشی 

است که درشهرستان قم صورت گرفت. 

امیدوارم که نکتۀ شما هم همین بوده باشد، 

رضا. )رضا رضوانی: دقیقاْ، اعتراضات چگونه 

باید شکل بگیرد؟( سیامک بهاری: بفرمایید 

آزاد. این فرصت آخر هم است. فرصت  فهیم

 این مصاحبه هم رو به اتمام است.

  
 :فهیم آزاد

اعتراضات نمی تواند که منفرد شکل بگیرد.  

این وظیفه دو جانبه است. همان طوری که 

شما می فهمید در ایران با تأسف کارهای 

خیلی سنگین، کارهایی که دیگران شاید 

شاقی که  نخواهند انجام بدهند، از کارهای

وجود دارد بیشتر در آنها نیروی کار کارگر 

متولد افغانستان در بخش هایی متمرکز است و در 

آنجامورد استثمار و اجحاف قرار می گیرند که 

بخش ساختمان سازی است، سنگ تراشی است، 

کفاشی و کارهای از این دست چاه کنی و غیره. 

همان طور که سیامک عزیز هم اشاره کرد و شما 

آقای رضوانی اشاره کردید بدون این رابطۀ دوجانبه 

نمی تواند یک همدلی و همراهی ایجاد شود 

بنابراین از نظر من وظیفۀ جنبش طبقۀ کارگر در 

ایران این است که به عنوان یک بخش از طبقه 

خودش باید رجوع کند به این کارگران.  طبقۀ 

کارگر ایران خوشبختانه در این سال های اخیر 

نسته نهادهایی را شکل بدهد، به خودش سازمان توا

بدهد. ما شاهد اعتراضات خیلی گسترده و جانانه یی 

از جانب طبقۀ کارگر ایران بودیم که خود نشان می 

دهد که این طبقۀ کارگر آن طبقۀ مطیعی نیست که 

کسی بخواهد به آن زور بگوید و او همین طور 

. گوشه نشین و دست زیر االشه نشسته باشد

اعتراضاتی صورت می گیرد علی الرغم تمام 

استبدادی که حاکم است در آن جامعه. کشتن، 

زندان، شکنجه. ما شاهد شاه رخ های زمانی و خیلی 

کسانی بودیم که جمهوری اسالمی دار و تعزیر، این 

آدم ها را اعدام کردند، شکنجه کردن. طبقۀ کارگر 

د این زمینه ایران و فعالین سوسیالیست آن باید بتوان

را فراهم بسازد. همان طور که در آغاز گفتم این 

وظیفه به عهده آدمهایی مثل من و شما و جنبش 

هایی که خودشان ادعا می کنند که سوسیالیست 

هستند، است. وظیفۀاینها این است که  رابطه را به 

 نوعی تأمین بکند.

کارگران متولد افغانستان باید بتوانند خودشان را 

ن بدهند تا از حد اقل حقوقی که می توانند سازما

برخوردار شوند و آن را به دست بیاورند. بدون 

مشارکت در جنبش های اجتماعی یی که در 

ایران وجود دارد و بدون شرکت در جنبش زنان 

زن افغانی مهاجر نمی تواند به آزادی و رفاه دست 

پیدا کند. بدون شرکت دانشجوی افغانی اگر که 

است و وجود دارد، که شاید تعداد  در آن حد

قلیلی باشد. چون افغان ها از  تحصیل محروم 

هستند. اگر همچون چیزی وجود داشته باشد آن 

ها باید خودشان را بخشی از جنبش دانشجویی 

ایران حساب کنند. به همین ترتیب زحمتکشان و 

طبقۀ کارگری که متولدایران هستند و در ایران 

ه گی می کنند، باید متشکل کار وفعالیت و زند

شوند و خودشان را بخشی از طبقۀ کارگر ایران 

بدانند. در آنصورت است که می تواند این زمینه 

ایجاد شود که اینها سهم و نقش بگیرند. بعضی از 

مسایل اجتماعی در آن جامعه عمل می کند. 

همین که در صف نان کسی به کارگر مهاجر 

دراتوبوس اجازه ندارد  افغانی اجازه نمی دهد و یا

که سوار شود این مسایل و برخوردها تأثیر گذار 

هستند. این اپارتاید سیستماتیزه شده است در 

جامعه. نهادهایی در حاکمیت این را به نوعی 

دامن زده اند و با تأسف این رفتار و کردار در 

سطوح دیگر هم عمل می کند. فعالین 

رفع فقر و  سوسیالیست طبقۀ کارگر ایران برای

محنتی که بر کل طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش 

آن جامعه روا داشته می شود باید افکار عمومی را 

بسیج نماید. باالخص برای کارگران مهاجر 

افغانی. این را بتواند زمینه و یا مبنای قرار بدهد که 

اساس و زمینۀ همسوی و همدلی و همفکری  در 

یجاد شود. که درون کارگر متولد افغانستان ا

کارگر مهاجر افغانی احساس نماید که بخشی از 

 این طبقه است.                
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شبکۀ مخابراتی افغان بیسیم اولین شبکۀ 

مخابراتی در افغانستان است که با سرمایۀ 

امریکایی  ها به سر پرستی احسان اهلل بیات و 

امین رامین اداره می شود؛ این شبکه از آنجا 

شبکه های مخابراتی دیگر که  پیش از همۀ 

در افغانستان آغاز به فعالیت کرده نظر به 

ساحات پوشش و جذب کارگران نیز از همه 

پیشی داشته است. افغان بیسیم همان گونه که 

در ساحات پوشش و شروع به کار در 

افغانستان اول نمره است در بد رفتاری و بی 

اصولی با کارمندان نیز حایز مقام نخست 

ؤولین افغان بیسیم از مرکز تا به است؛ مس

سطح ولسوالی ها افراد لومپن، دختر باز و بی 

دانش هستند که فقط و فقط به اساس روابطی 

که با شخص اول افغان بیسیم یعنی امین رامین 

دارند به این موقف ها رسیده اند. بار بار 

کارمندان دختر از تک تک والیات افغانستان 

رکت مخابراتی استخدام شده به بهانۀ کار در این ش

و برای ورکشاپ و ترینینگ شروع به کار، به کابل 

و دبی خواسته شده اند تا آقای امین رامین یا هم 

مسؤول یکی از زون ها از نزدیک همراه این 

کارمندان دختر ببیند. قبول خواست های غیر اداری 

و اصولی این مقامات برای کارمندان به مفهوم دوام 

در  "این اداره است در غیر آن با بهانۀ این کهکار با  

ورکشاپ خوب ندرخشید و توانایی انجام وظایف 

به کارمند قرار داد شده پاسخ رد می  "را نداشته

 دهند.

در تمام ادارات این نهاد در اوایل  چپتر نوتی بود  

بنام اصول رفتار با کارمندان مسایل خیلی قشنگ و 

جانیده شده بود اما با اصول اداری منظمی در آن گن

تاسف هیچ گاه هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی مثل 

اتحادیه های به اصطالح کارگری  سری به این 

شرکت ها نزدند تا ببینند بین آنچه که در متن و 

پالیسی این ها درج گردیده و آنچه که عمالْ  در 

جریان است چه تفاوت ارض و سما وجود دارد. 

نیست که در روز، یک بار  هیچ کارگر این اداره

با دو و دشنام و توهین و تحقیر مواجه نشود؛ البته 

وقتی کارگر می گویم در این نهاد به استثنا 

احسان بیات و امین رامین در افغانستان همۀ 

کارمندان را شامل حال است، چون کارگر به 

کسی گفته میشود که به جز فروش نیروی کارش 

زنده گی خویش  هیچ وسیله یی برای تامین

نداشته و از طرف دیگر برای سرمایه دار ارزش 

اضافی خلق کند. پس هیچ ریس و مادون دیگر 

در این شرکت به جز افراد ذکر شدۀ فوق که 

سرمایه های شان هر روز از قِبَل کار این همه 

 کارگر فربه می شود خارج از کلمۀ کارگر نیست.

البته این رتق و فتق تمام سکتورهای خصوصی و 

دولتی در کشور است شاید نشود هیچ اداره و 

نهادی را به شکل دربست از فرایند ی که در فوق 

ذکر شد مستثنا کرد؛ چون جامعه تا به خر خره در 

گند مذهب، سنت، بی سوادی، فقر و مرد ساالری 

ی فرو رفته و این چیزی نیست جز دادۀ سرمایه دار

جهانی . با این وضعیت در موسم کامال یخ بندان 

 "موسم مرگ غریبان "و به اصطالح عامه 

زمستان( این شرکت باالی هفت صد کارگر را )

بدون طی مراحل کدام پروسیجر رسمی اخراج 

کرد این کارگران همه مزد بگیران یا همان برده 

 های مزدی قرن بیست و یک بودند که بدون 

گزارش از اخراج کارگران گزارش از اخراج کارگران 

 افغان بیسیمافغان بیسیم
 

 

"فرامز"گزارشگر: نوشین   

  ۱۰ادامه در صفحه  
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مرۀ شان هیچ امکانات روز فروش نیروی کار

 برای زنده ماندن نداشتند. 

ظاهرا افغان بیسیم این کار را به بهانۀ کم 

کردن کارمندان کم تجربه و بی مهارت انجام 

داده است ، در حالی که من با چند تن از این 

کارگران اخراجی در والیات کندز، بلخ، 

تخار، بغالن، بدخشان و کابل مصاحبه داشتم،  

ها جوانانی هستند ت قریب به اتفاق ایناکثری

که تجارب ده تا سیزده سال کار را در  این 

شرکت مخابراتی دارند. اما وقتی از چگونه 

اخراج شان پرسیدم  با تاکید اینکه نباید  گی

در اصول  "نام های ما در گزارش بیاید گفتند 

نامه کارمندان افغان بیسیم قید است که همه 

کارمندان پنج الی ده فیصد ساله باید معاش 

باال برود، در جریان کار چندین ساله ما در 

این شرکت، نه تنها که معاش ما افزایش 

نیافت بلکه هر از گاهی به بهانه های مختلف 

از دستمزد های ما کم می کردند، در اصل 

دیگر این اصولنامه درج است کارمندانی که 

مدت خدمت شان در این شرکت از یکسال 

گذرد در بدل هر یک سال مستحق  یک می 

ماه معاش اضافه نیز شناخته می شوند. این 

شبکه نه تنها که معاش اضافه هر ساله را برای 

ما کارگران نداد،  بلکه د ر فصلی که هیچ 

کار و غریبی دیگر نیست بی رحمانه دست 

خدا حافظی برای ما داد، آنهم بدون اینکه 

داشته باشیم  یک ساعت قبل ما در جریان قرار

یا هم علت فسخ قرار داد خود را بدانیم. هر 

چند در اصولنامه  اش سطور خیلی متعادل در 

زمینه به فسخ قرار با کارمندان دارد اما با تاسف هیچ 

نهاد و ارگانی هم در این کشور نیست که صدای ما 

کارگران را بشنود. در زمانی که نیروی های 

جا بود ما ترجیح خارجی با شرکت هایش در این 

دادیم که این یک کمپنی افغانی است و از خلوص 

نیت خدمت کردیم . اما حاال که دیگر هیچ جایی و 

امکانی برای کار و امرار معاش نیست ما را به دامان 

فقر و درمانده گی گسیل و از خود رفع مسؤولیت 

نموده است. این گفته درست است که سرمایه 

هر کدام تا جایی از تن ما داخلی و خارجی ندارد؛ 

کار می کشند تا به سرمایۀ شان بیافزایم در غیر آن 

 ."به مفت هم نمی ارزیم 

شود خیلی وقتی با این کارگران صحبت می 

آفتابی نمایان می گردد که جای نهاد ها و 

تشکیالت واقعاً کارگری چقدر در این کشور 

خالی است؛ این دردِ تنها هفت صد کارگر 

سیم نیست در این فصل سال  هستند افغان بی

کمپنی ها و نهاد های خصوصی زیادی که 

دست به اخراج کارگران می زنند و در 

نبود یک تشکیالت رزمنده و واقعاً کارگری 

است که این وضع ناگوار واجحاف و تعدی 

. اخراج به کارگران استمرار می یابد است 

اینها همان گونه که اولین اخراج کارگران در این 

کمپنی و شرکت های دیگر نیست به یقین که 

آخرین هم نخواهد بود؛ راه برون رفت از این مسأله 

قوت یافتن کارگران است، قدرت کارگران در 

متحد شدن شان است و بدون تشکیالت کارگری 

 اتحاد و یک پارچه گی کارگران ممکن نیست. 

 

ق، آالف و ـن دم عمیـدی

ر آور و ــوف زجـعل

ات یک دنیای بی ـاحساس

ن ـدی. تـــرحم اس

گونه که روح ارواح ـهمان

ت، افیون ـی روح اسـب

 .  تـــــا اسـتوده ه

ارل مارکسـک  

 

  کارگران جهان متحد شوید!کارگران جهان متحد شوید!

قرار داریم، قرار داریم،   20172017حلول سال حلول سال در آستانۀ در آستانۀ 

در در   ""سوسیالیسم کارگریسوسیالیسم کارگری""  هیئت تحریریۀهیئت تحریریۀ

به همۀ به همۀ ضمن تبریک و تهنیت سال نو میالدی ضمن تبریک و تهنیت سال نو میالدی 

و فعاالن کارگری و و فعاالن کارگری و گان گان   خوانندهخواننده

بشریت آزادیخواه در سراسر بشریت آزادیخواه در سراسر   سوسیالیست و سوسیالیست و 

رهایی بشریت از نکبت و مصایب نظام رهایی بشریت از نکبت و مصایب نظام جهان، جهان، 

ابی و ابی و ــسازمانیسازمانی  سرمایه داری را فقط با سرمایه داری را فقط با 

تشکل پذیری جنبش سوسیالیستی طبقۀ تشکل پذیری جنبش سوسیالیستی طبقۀ 

کارگر و بر پایی انقالب سوسیالیستی میسر کارگر و بر پایی انقالب سوسیالیستی میسر 

ایجاد حزب ایجاد حزب   می داند. به پیش به سوی می داند. به پیش به سوی 

  تان!تان!ــانسانســر افغر افغــارگارگــسوسیالیستی طبقۀ کسوسیالیستی طبقۀ ک
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بریالی ژباړه. د ح  

 فرید ریش انګلس

 ۱٢ادامه در صفحه 
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دنیاى زن در افغانستان مانند تمامى مناسبات 

چهل سال اخیر  اجتماعىِ دیگر طى حدود

 جنسى و ترورمحکوم به قربانى دادن و 

ن نیز در تمام آشخصیتى اش است. قبل از 

تاریخ سیاسى افغانستان به جُز در حاالت 

استثنائی و خیلى محدود ، زنان افغانستان از 

در قبال قانون برخوردار حتى هیچگونه حقى 

نبودند. تمام سیماى سیاسى سلطه در افغانستان 

طى بیش از چند صد سال را سالطین زن 

ادبِ زن آزار و یا هم در  و ستیز، فرهنگ

پامال شدن بهترین حالت سکوت در برابرِ 

حقوق انسانى تشکیل می دهد. اما در دوران 

یا مراحل خاصى در تاریخ تحوالت  ها و

سیاسى افغانستان ، زنان جامعه مورد بزرگترین 

د. تحمیل خشونت قرار گرفته ان نابرابرى ها و

نستان افغا ۀدر بهترین حاالت تاریخِ گذشت

انگشت شمارى را مى یابیم که یا به نام  زنانِ

 جنگ هاى افغانها علیه انگلیس پرچم جنگ بر 

یا خال خال  و ( ىماللى وغازى اد)افراشته اند چون 

رابعه  چون )نازو أنا، زرغونه و ،شاعر و عاشق بودند

 ( .فدوى ، أمنهبلخى

  
جاى زنِ دولتمدار، سیاست دان، رهبر و قائد و 

و خالصه تصمیم گیرنده در امور اجتماعى ، رئیس 

همیشه  خودش ،  سیاسى و اقتصادى براى دیگران و

ا أساسا و پیوسته خالى بوده است. چرا که زن ر

به  وانسته تاخودش نت نگذاشته اند و بدین أساس

موجودی که قادر است  صورت یک انسانِ مستقل و

ا د رتوانایى هاى خو همه کاره باشد و ظرفیت ها و

یا تاریخا گاهى روند  .بیرون دهد ، وارد میدان شود

ن نقش آمناسبات غیر انسانى  اجبار هاى اقتصادى و

سنت به حیث  زن را منتفى ساخته، یا مذهب و

در خورد ساختنِ  نضدِ استقاللیت ز فرهنگِ

جایگاه زن به حیث موجود برابر با مرد نقش فوق 

به قول  بازى نموده است. العاده مخرب خود را 

معروف زنان از صحنهُ تاریخ افغانستان بکلى محو 

 ، برنچه تا کنون وجود داشتهآ شده اند. هر

 پراتیک مرد و میگردد به تصمیم مرد، عمل و

 بالخره تاریخ مردانه.

در افغانستان زیر  ى دوران هاى سیاسىتمام در

طبقاتى به حیث مادرِ تمام سلطۀ مناسبات ظالمانۀ 

اریخ بى ى بر زنان الى اکنون ، ت، ستم جنسستم ها

 -تاریخ سیاسى برگشت خود را داشته است.

از زن  اجتماعى أفغانستان در تمام زمینه ها مملو 

تگاه زنانه ستیزانه ترین ادبیات ، و ترسیم یک اسار

. هرنوع خود جُنبى و در تمام ابعاد آن است

زنان با سرکوب  براى زادی خواهى توسط زن وآ

نها مواجه شده و بدینسان آو دست رد زدن به 

افغانستان در رفته رفته موقعیت انسانى زن در 

عقب  دنیا حقیرانه ترین و مجموعۀ بشرى به نام

 .ده ترین جایگاه را کسب نموده استافتا

 
 

به مناسبت روز محوِ خشونت به مناسبت روز محوِ خشونت 

  علیه زنانعلیه زنان

 
 

 ح. بریالی

زن به عنوان یک انسان حق زنده گی زن به عنوان یک انسان حق زنده گی 

  عاری از ستم و خشنونت را دارد!عاری از ستم و خشنونت را دارد!

 

٤۱ادامه در صفحه   
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در ایام جنگ سرد که مصادف گردید با 

ى آغازِ نائرهِ جنگ در افغانستان میان دولتها

حزبِ دموکراتیک خلق و در آغاز جنبشى به 

، این نام مقاومت و بدوام آن جنگ مذهبى

زنان افغان بودند که در پهلوى مردان جامعه 

انسانى و حقوقى را بزرگترین صدمه هاى 

محور مجاهدین به حیث ضد زن  متقبِِّل شدند.

ترین جنبش سیاسى در تاریخ افغانستان چه در 

پیروزى انقالب  چه بعد از جریان جنگ و

حرکت  ۀنقط اسالمى اش کانون اصلى و

تاریخى علیه موجودیت زنان و حقوق آنها به 

حیث انسانها تثبیت شد. این مرحله که به 

نحوى الى اکنون ادامه دارد با استفاده از تمام 

مخلوط اتکا بر سنت  عوامل فرهنگِ دینى و

جگاه  هاى پوسیدۀ افغانى عنوان می شود ،اما

ورش برهویت زن به حیث انسان و اصلى ی

فرهنگ سیاسى جدید  ونهادینه ساختنِ نگاه  

اما  ید.آبه حساب مى  "ضدیت علیه زن"

حاکمیت قرون وسطایی اسالمى شان  طالبان و

با تفسیر اصلى شریعت محمدی، آن 

تعریف و هویت زنان در زمان  دایرۀ

به یکى از  مجاهدین را هنوز تنگتر ساخت و

رزِ دورۀ انحطاط انسانى در جهان نمونه هاى با

ارتقایش داد. آنها خشونت علیه زن را در قوانین جا 

دادند وعمال آخرین میخ بر محکومیت تمامى زن را 

 کوبیدند.

طالبان به حیث  قابل یادآوریست که مجاهدین و

نیروى تجهیز شده و آزادى ستیز اسالم سیاسی در 

ر متن جنگ سرد توسط سرمایه دارى غرب وکشو

هاى ارتجاعى عرب ، پیشاپیش لشکرجنگى 

سرمایدارىِ جهانى درافغانستان نیرومند ساخته شدند 

صاحب سلطه گردیدند. دنیاى متمدنِ سرمایه   و

انسانیت را  ظهور وپیروزى این نیروى هاى ضدزن و

نها را جُزئی از آبودند بلکه نه تنها که جلودار ن

 متحدین اصلى شان تاکنون نیز مى شناسند.

    
بر سپتام ۱۱اما در حاکمیتِ برامده از حوادثِ بعد از 

، زیر نام کرزى و ساقط ساختنِ باإلجبار طالبان و

عبداهلل نیز به نحوى از انحا إدامۀ همان مسیر  غنى /

مرد با إفراز  ضدیت علیه آزادى و برابرى زن و

سنت  دستگاه هاى حقوقى و فکرى متاثر از دین و

آنرا در ترکیب  إدامه یافته که تبلور روشن 

حاکمیت سیاسى طبقاتى کنونى که معجونیست از 

قب قومى و استوار بر ع بورژوازىِ جهادى، مافیایی و

، می توان مشاهده افتاده ترین سنت هاى قبیله وى

آنهم  کرد. نفس فعالیت أقلیتِ زنانه در افغانستان و

هم موسسات در چارچوب حاکمیت فعلى و یا 

خارجى کمک رسانى ، به هیچ وجه مبین حرکت 

آزاد ومستقالنۀ زنان براى رهایی آنها از 

فکرى ایکه در  چارچوب زندان هاى مادى و

پاگیر بوده  حتى حال براى زنان دست و گذشته و

از استمرار میراث زن ستیزى ارتجاع  ه یینشان و

ت هاى گذشته به حاکمیت حاکمی اسالمى و

، نمی باشد. این نمایشات سیاسى زنانۀ تکنونى اس

موجود که اساسا براى نشان دادن ترکیبِ 

میکانیکى حضور زن در افغانستان روی دست 

سیاسى را در خود  ۀگرفته شده دو هدف زیرکان

پاسخ دادن   مستتر دارد که یکى آن به نحوى در

که دوام کمک هاى اقتصادى  "جامعۀ جهانى"به 

افغانستان را در تبلیغات شان و بازسازى خود براى 

ظاهرا منوط به همین شیوۀ سهیم ساختن أقلیتِ 

، تبارز ر حاکمیت افغانستان جلوه می دهندزنان د

مى یابد و دوم نمایش سطحى خودِ حاکمیت 

کنونى براى الترناتیف سازى مضحک است که 

إمارات طالبان  جهنمِ زن در حاکمیت مجاهدین و

ین و سنت هاى شده از دبار ننفرتِ تاریخىِ تل و

ا بگونه ۀ افغانى رعحاد جامآپوسیدۀ ضد زن میان 

 .یی می خواهد تمثیل نماید

  

 

 ۱۵ادامه در صفحه 
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چنین رویکردهاى یک بنابرین و با اتکا بر 

تصنعى اشکار است که هیچ برخوردِ ریشه یی 

موقعیت زنان افغانستان به مشاهده  در موقف و

نمی رسد و جامعۀ افغانى همه روزه کانون 

ن پیوسته به گذشته علیه زنان  بیکراخشونتِ

 .است

  

و اما در اخیر! چه باید کرد ها را در این زمینه 

باید دوباره نشانى کرد. به زعم ما سوسیالیست 

کانال مبارزۀ  ها خشونت علیه زن از مسیر و

تبع آن مبارزۀ دموکراتیک می الطبقاتى و ب

تواند و در هرزمانى عبور کند. ما اعتقاد داریم 

مناسبات ستمِ طبقاتى به که فالکتِ مولود از 

عرصۀ اصلى  حیث مادر تمام ستم ها باالى زن

و اولى پیکار براى رفع خشونت علیه زن و در 

 هایی کامل زن به صورت تمام وامتداداش ر

وسته برجسته گردد. می باشد که باید پی کمال

زادی خواهانۀ آعملى  تمام مبارزات فکرى و

احاد افغانستان علیه إعمال خشونت برضد زن 

در راستاى درکِ همه گانى و پیش برد تالش 

مادى براى افشاى ستم طبقاتى باید و تاریخى 

توجیه شود. این سناریو و پیکارِ تاریخى از 

رف خانواده شروع و تا دایره و دیدگاه هاى ژ

  . زن ستیزانه می تواند وسعت یابدو تاریخىِ

 
أخیر باید مؤکداً خاطر نشان ساخت که  در

 افشاى ماهیتِ زن ستیزانۀ حاکمیتِ موجود و

 "جامعۀ جهانى"فریب کارى هاى حیله گرانۀ 

و ان. جی. او هایش و همچنان افشای نقش 

تاریخى خرابکارانۀ دین و سنت هاى پوسیدۀ 

دموکرات  ماهیتِ چپ ها ورونمایی  جامعه و 

هاى زن ستیز یکى از أجزا و رویکرد های این 

   مبارزه را تشکیل می دهد. 

  

 

 نان از سفره و کلمه از کتاب،

 چراغ از خانه و شکوفه از انار،

 آب از پیاله و پروانه از پسین،

 اید، مان گرفتهترانه از کودک و تبسم از لبان

 !کنیدبا رویاهامان چه می

  

 ... گوییدبینیم و شما دروغ میما رویا می

 گویید که این کوچه، بن بست ومیدروغ 

 آن کبوتر پر بسته، بی آسمان و

 صبوری ستاره بی سرانجام است.

  

 ما گهواره به دوش از خوف خندق و

 از رود زمهریر خواهیم گذشت.

 دانیم آن سوی سایه سار این همه دیوارما می

 هنوز عالیمی عریان از عطر عالقه و

 .ی ارغوان باقی ستآواز نور و کرانه

  

 گردیمسرانجام روزی از همین روزها برمی

 زنیمی پر سئوال را کنار میهای پوسیدهپرده

 دهیمپنجره تا پنجره ... مردمان را خبر می

 که آن سوی سایه سار این همه دیوار

 باغی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و

  نم نم روشن باران باقی ست.

 

 ستاره از آسمان و باران از ابر،

 دیده از دریا و زمزمه از خیال،

 کبوتر از کوچه و ماه از مغازله،

 اید،رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته

 ؟کنیدبا رویاهامان چه می

  

 گویید...بینیم و شما دروغ میما رویا می

 گویید که فانوس خانه شکسته ودروغ می

 کبریت حادثه خاموش و

 اند.مردمان در خواب گریه

دانیم آن سوی سایه سار این همه ما می

 دیوار،

روزنی روشن از رویای شب تاب و ستاره 

 روییده است.

  

 سرانجام روزی از همین روزها

 آینددیده بانان بوسه و رازداران دریا می

  

 خبر از کشف کرانه ی ارغوان و

 آورند.آواز نور و عطر عالقه می

  

 حاال بگو که فرض

 من،سایه از درخت و ری را از 

 خواب از مسافر و ری را از تو،

 بوسه از باران و ری را از ما،

ریشه از خاک و غنچه از چراغ نرگس 

 اید،گرفته

 !؟کنیدبا رویاهامان چه می

 

 

 با آنها که باالی دیوار

نشسته اند   سید علی صالحی 
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، البته در این راستا شرائط واوضاع و باشدمی

فرصتهای مناسب داخلی را که عمده ترین 

نقش رادر این زمینه بازی نمود نباید از نظر 

 دور داشت. 

 

از نقط نظر فکری وایدئولوژیک طالبان 

نامتجانسی اند از افکارسلفیت ، بنیاد ترکیب 

اسالمی دیوبندی، سنتهای قبیلوی گرایی 

ناسیونالیسم برتری جویانه و  ( و)پشتون والی

تمامیت خواهانۀ قومی وزبانی. این گروه  با 

روی کار آمدن و عملکردهای پنج سالۀ 

خویش در افغانستان وآنچه که امروز در 

، افغانستانبرادران داعشی خود در  همسویی با

منطقه و جهان دارند انجام می دهند در پهلوی 

این که افغانستان ومردمش را به فاجعه وسیه 

روزی کشانیده و جهانیان را شوکه کرده اند 

انجام می دهند وآن  کاردیگری نیز  دارند

شناساندن اسالم ناب  محمدیست که به جز 

دهشت افگنی وجنایت آفرینی  چیز دیگری 

 رد.درچانته ندا

 

بعد از سقوط طالبان که به إراده و تصمیم 

معماران و سازنده گان اصلی شان وبا استفاده 

ی امریکایی  « بی پنجاه ودو» ازبم افگن های 

 صورت گرفت اسالمیستهای فراری مفسد و

چپاولگر نیز دوباره شانه به شانۀ دزد های تازه 

در  چراغ به دستی به نام تکنوکراتها و دم و

مهندسین سیاسی ناتو به صحنه رکاب 

برگشتند، مگر این بار چاره یی نداشتند جز 

ضد  آنکه باطن چرکین و ضد آزادی و

 انسانی خود را با لبخند ها و تبسمهای دلبرانه و

پسندانه پنهان نمایند  “«دیموکراسی»” اداهای

کایی یرباداران ام تا باشدکه رضائیت خاطر

های  النه به کرسیخویش را حاصل و محی

، که زدند و دوباره به جان و قدرت تکیه زنند

. دم ستمدیدۀ افغانستان حواله شدندمال مر

گذشته طول پانزده سال  سیاسی / نظامی در تحوالت

این خیل دزدان و فساد  به روشنی بیانگر آن است که

تکنوکرات در چار چوب پالنها  پیشه گان جهادی و

شرکا که صدور  مریکا واهای دراز مدت  و برنامه

 میانه یکی از برهم زدن اوضاع در آسیای امنی ونا

تواند باشد به گونه یی های شوم میآن برنامه

هم نا آگاهانه برای برگشت طالبان  یا آگاهانه و

همراه با برادران داعشی شان به افغانستان زمینه 

، چنان که همین اکنون بیشتر از هفتاد اندی کردهساز

این کشور در اختیارآنان است و در صد از خاک 

ریش رئیس جمهور  در زیر حتی در پای تخت و

با همکاری  اشرف غنی احمدزی به راحتی و

صدها  فرستند ومقامات عالیۀ دولتی انتحاری می

کشند که خون می گناه را به خاک وانسان بی

د سال جاری هزاروسه صدو انفجار مهیب دوم اس

ننده گان جنبش در میان اعتراض ک نودو پنج

روشنایی که بیشتر از سه صد تن کشته و زخمی بر 

وقاحت  جای گذاشت و مسؤولیت آنرا داعشیان با

تواند  بهترین مثال در این تمام به عهده گرفتند، می

 زمینه باشد.

 

 اینکه در افغانستان اسالمیستهایی چون سیاف و

آصف  عبداهلل عبداهلل و مولوی کشاف و مجددی و

خلیلی وغیره خود را متعهد به محقق و  محسنی و

کنند یک تقیۀ کراسی پارلمانی وانمود میدمو

محیالنه یی هست  اسالمی و یک حرکت تکتیکی و

اند و از  ناچاری روی دست گرفته و سر إجبار که از

فُرجه ها  همین جاست که ازکوچکترین امکانات و

. از اوضاع و جهت مخالف آن استفاده می نمایند در

می آید که از یک طرف  حوال کنونی چنان برا

دانسته است که دموکراسی غربی را در  غرب

 افغانستان نمی توان صد در صد پیاده نمود و از

اند که اسالمیستها نیز به این پی برده طرف دیگر

شریعت اسالمی هم شانس پیروزی کامل خویش را 

هردو طرف جز تمکین  از دست داده است ؛ لذا

 .گر چارۀ دیگری در اختیار  ندارندهمدیکردن به 

اکنون افغانسان در آن به  اوضاع و احوالی که هم

برد یک امر تصادفی و خلق الساعۀ نبوده سر می

بلکه پیامد و محصول تحرکات و تالشهای توسعه 

سرمایه در  جویانۀ عقیم و بی نتیجۀ نظام سود و

 و بلعیدن هرچه بیشتر جهت گسترش هرچه بیشتر

تهای کشورهای پیرامونی و شکل دادن به نظم ثرو

ریکا انی به سردمداری ایاالت متحدۀ امنوین جه

 می باشد.

 

ایاالت متحده و شرکای اروپایی اش در این  

رژیم اسالمی  ها بیشتر روی اسالمیستها وتالش

بوقلمون صفت پاکستان حساب باز کردند که 

 باعث شد تا بخش قابل مالحظه یی از استراتیجی

سیاسی و جنگی آنان به نتائج مطلوب نینجامیده و 

این راستا به مصرف  های هنگفتی که درهزینه

زمینه های  رود و بستر ها و رسانیدند به هدر

گسترش هرچه بیشتر طالبان  مساعدی برای رشد و

و داعشیان فراهم آید. مگر آنچه مُسَلَّم به نظر 

ان با راه داعشیآید اینکه اسالمستها و طالبان و می

آرمانهای عقبگرایانه و قرون  و روش وحشیانه و

وسطایی خویش هرگز نخواهند توانست نظام 

نقطۀ  یا هر افغانستان و اسالمی ناب محمدی را در

 پا نمایند.  بر دیگری از جهان امروز 

 

اما آنچه قابل تأسف و درد آور است تشتت و 

پراگنده گی مستولی بر جبهۀ چپ و نیروهای 

ترقی خواه کشور و عدم آگاهی و  دموکرات و

فعالین سیاسی این  و همبسته گی طبقۀ کارگر

 طبقه است که امیدواریم این سکوت مرگ بار از

ده و با صدای رسا این نکشی این بیشتر به درازا

رنج را فریاد زنند و در راستای تغییر همه درد و 

وضعیت نا هنجار کنونی هرچه زود تر دست به 

 ند. کارشو
 

 پایان بخش چهارم، إدامه دارد

 



  

٣٣                

 

ناسیونالیستها که به شاخه ها و فروعات  -٢

جم شان را حل  هم و یم شده وگونا گون تقس

 روبنایی معضالت اجتماعی و اخالق مدار و

رفع ستم  بوطۀ  شان ودفاع از منافع ملیتهای مر

همین راستا  هم در ملی تشکیل می داد و هنوز

 تالش می ورزند.

های پان اسالمیستها که با الهام از ایده – ٣

  سیدقطب و اسالمیزم سیدجمال الدین و

« إخوان المسلمین»تحت نام  وا حسن البَنَّ

با استفاده از فضای باز  و ()برادران مسلمان

هژمونی اسالم و  تبلیغاتی و فرهنگی ناشی از

ارزشهای اسالمی  تحت  شعار دفاع ازهویت و

برآورده و  تهاجم فرهنگی غرب سر در برابر

رایشهای افراطی تری تحت زمان با گ به مرور

و « طالبان» و« اسَلَفی ه» و« دینمجاه»نامهای 

و دارند جنایت می  به میدان آمده« داعشیان»

 آفرینند.

 

از آن جایی که همۀ این اپوزیسیون در نتیجۀ 

به صحنه  رشد مناسبات سرمایه دارانه پا

گذاشته بودند، همه را روشنفکرانی تشکیل 

متعلق به قشر خرده بورژوازی می دادند که 

ونه های متفاوت در بوده و به گ شهری

سران اقوام و قبائل  ین محلی وضدیت با متنفذ

با در نظر  و زمینداران بزرگ قرار داشتند.

را  در این جا بحث اصلی مان داشت اینکه

 شدن اسالمیسم از گی برخوردار چگونه

مشخصات یک جنبش اجتماعی در افغانستان 

تشکیل می دهد از پرداختن به دو گروه 

ه گی نخست صرف نظر نموده و در مورد ویژ

های اسالمیستها اندکی بیشتر روشنی می 

 اندازیم.
 

توان  با تکیه برآنچه تا اکنون برشمردیم می

برخورداری از برتری  گفت که اسالمیستها با

و چهارصد سالۀ فرهنگی  و هژمونی هزار

اسالم در جوامع اسالم زده و به ویژه جامعۀ به 

غایت سنتی و تا گلو غرقه در خرافات اسالمی 

انستان و بهره گیری از فرصتهای داخلی و افغ

خارجی مناسبی که در نتیجۀ کودتا های سرطان و 

فقرمادی و معنوی توده های ملیونی مردم   و ثور

ها و برایشان فراهم آمد به ساده گی توانستند ایده

مطالبات سیاسی خود را به گفتمان مسلط و عقل 

اسی به برتری و هژمونی سی متعارف جامعه تبدیل و

و فرهنگی در جامعه دست یابند وبا استفاده ازاین 

امکانات جنگ و مقاومت مردم علیه مظالم دولت 

مستبد برآمده از بطن کودتای هفت ثور و برخاسته 

ازحزب دموکراتیک خلق و به ویژه مقاومت در 

برابرلشکر کشی اتحاد شوروی سابق که در أوائل از 

حلی سمت جانب برخی از چپ گرایان ومتنفدین م

وهویت دینی واسالمی داده  وسو می یافت ، وجهه 

نامیدند وازاین طریق !« جهاد فی سبیل اهلل »آنرا 

مشروعیت سرکرده گی رهبران   مذهبی را جا 

گزین خودسری ها وتک تازی های سران اقوام و 

متنفذین محلی نمود ند و توانستند آنرا تحت 

ردو قیمومیت خویش در آورند و این روند دره

جناح تسنن و تشیع تقریباً به صورت یکسان جریان 

یافت و به نتیجه رسید.  مگر با این هم با در 

نظرداشت پاره یی ناگزیری ها که برشمردن آن 

سخن رابه درازا خواهد کشانید نتوانستند 

 ازگرایشهای قومی و زبانی و منطقوی مبرا بمانند.

 

ماه عسل سرانجام با خروج ارتش سرخ از افغانستان 

رهبران جهادی نیزبه پایان رسید ومشروعیت 

بالمنازع آنان خدشه برداشت و جنبش اسالمیسم به 

مثابۀ یک جنبش اجتماعی راه افول و ازهم پاشیده 

گی را در پیش گرفت و وزنۀ سران قوم و ارزشهای 

قبیلوی دوباره ارجحیت پیدا کرد ورهبران جهادی 

آمده ودر برابرآن  وادار شدند تا بااین ارزشها کنار

تمکین نمایند، تا آنجا که در نتیجۀ یک سلسله زد 

تر جنبۀ اتنیکی و قومی داشت به وبند هایی که بیش

شان نائل آمده و در هشتم ثور !« آرمانهای اسالمی »

سیزده هفتاد ویک خورشیدی بر اریکۀ قدرت تکیه 

زدند، مگر با درنظرداشت اینکه نقد آنان ازنظام 

ی از زاویۀ ارتجاعی و عقب گرایانه سرمایه دار

بوده و تنها در بعد فرهنگی واخالقی و روبنایی 

تشویق و انگیختن سرمایه ماند و به جز محدود می

به پرداخت ذکات و عُشر و خُمس  داران مسلمان 

وصدقات جاریه وایجاد به إصطالح بانکهای 

اسالمی برنامۀ مدون دیگری ندارند که بتواند 

اقتصاد سرمایه داری ویا سوسیالیستی بدیلی برای 

جامعه به درآمده  باشد؛ نتوانستند از عهدۀ مدیریت

خویش جامۀ !« واالی اسالمی »به آرمانهای  و

عمل بپوشانند. و حتی قبل از آنکه فرصت 

اندیشیدن به درمان دردهای اقتصادی مردم را 

غارتگری های  بیابند دراثر فساد پیشه گی ها و

شان در سنگر های اجتماعی و خود افسانویِ 

به جای  سیاسی مغلوب خویشتنِ خویش شده و

قبیلوی در خدمت آن  غلبه برمناسبات قومی و

نهایت به  فی سبیل اهلل شان در جهاد قرار گرفتند و

جنگهای قبیلوی و قومی تغییر مسیریافت و باعث 

 ویرانی شهر کابل و قتل عام باشنده گان آن و

اخالقی باالتر از  د اداری وإشاعۀ هرج مرج و فسا

، تا آنکه طالبان به دادشان رسیدند حد تصورشدند

ربانی  بدون هیچ مقاومتی شهر کابل را إشغال و و

دارودستۀ آنان را به والیت تخار  مسعود و و

را درروی زمین « مت خدا ! حکو»گریختاندند، و 

را !«  اسالم ناب محمدی »فش سفید سیس و درأت

 آوردند و کشور به اهتزاز در کشوردر اقصا نقاط 

سیه  تمام عرصه ها چنان در ورطۀ بدبختی و را در

بردند که در طول تاریخش به خود  روزی فرو

 .ندیده بود

 

در مورد روند ایجاد و گسترش گروه طالبان 

أکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران به این باور 

برنامه  اند که این جنبش زادۀ پالن گذاری و

انگلستان و تأمین مالی عربستان سعودی و ریزی 

 ماده سازی عملی پاکستان آ قطر و آموزش دهی و

 
 ۱۶ادامه در صفحه 
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 سوسیالیسم کارگری و مذهب
 بخش چهارم

 

Workers of the world unite! 

نیروهای اجتماعی اصلی را نه طبقات کارگر و 

یا قشر بزرگی از خرده  سرمایه دار بلکه کتله و

روستایی  بورژازی شهر نشین و تهی دستان شهری و

 اد.تشکیل می د

 

مانده گی اقتصادی و عدم گسترش عقب 

 پیروزمندانۀ شیوۀ تولید جدید در پهلوی ساختار

قدرت سیاسی و اجتماعی که بیشتر قبیله یی و در 

نفدین محلی سران اقوام و مت و انحصار حکام مستبد

نتیجۀ غرب  همچنان در و ،ملیت پشتون قرار داشت

 امانی و گرایی های مُقَلِّدانه و بوزینه وار دورۀ

دنباله روهایش  همچنان تالشهای محمود طرزی و

پی ریزی هژمونی  به شمول شاه امان اهلل دامادش در

سیاسی ملیت پشتون که  و برتری فرهنگی و

ترکیه و  خواستند از طریقِ آن و به تقلید ازمی

 –کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری پروژۀ دولت 

ملت را تحقق بخشند و سر انجام در نتیجۀ سرنگونی 

 امان اهلل و روی کار آمدن حبیب اهلل کلکانی و

قدرت گرفتن دوبارۀ روحانیون  یاران بی سوادش و

که همواره نقش پادو و جاده صاف کن 

ملت   -ند پروژۀ دولت  ااستعمارگران  را بازی کرده

واهی و  به ناکامی گراییده و به یک آرمان و ادعای

نیز  پوچ و سراب گونه مبدل شد و متأسفانه  تا امروز

هستند کسانی که با چشم پوشی از وضعیت کنونی 

جهان لنگ لنگان به دنبال این سراب در حرکت و از 

 .تندتصمیم خویش در رسیدن به آن دست بردار نیس

 هرج مرجها و، در آغازین پله های این روند 

، اجتماعی و یناهنجاری های اقتصادی، سیاس

 ها و بستر های مناسب را برای شکلفرهنگی زمینه

فراهم آورد که میتوان  گیری منتقدین وضع موجود

هم  را به  سه دستۀ نه چندان مشخص و جدا از آنان

دارای وجوه مشترک با همدیگر  و کبل متشاب

 تقسیم نمود:

ها و محافل متنوعی فعال چپی ها که در گروه -١

خاطر شان را بیشترازهمه رفع  بوده و دغدغۀ

مانده گی اقتصادی و تفاوتها طبقاتی و عقب

استقاللیت کشور در مقابل قدرتهای امپریالیستی 

داد  که تا اشغالگر و رشد اقتصاد ملی تشکیل می

همین محور می  هم بسیاری از ایشان بر هنوز

 چرخند.

 

در این بخش از بررسی های خویش روند 

 تحول جریانات اسالمیسم از محفل ها و

حاشیه یی به یک جنبش  تشکلهایی کوچک و

در افغانستان را از  گسترده و فراگیراجتماعی 

دیدگاه سوسیالیستی و مارکسیستی و به گونه 

 یی بسیار فشرده مورد بررسی قرار می دهیم.
 

چنان که میدانیم شیوۀ تولید سرمایه داری در 

زمینه  أفغانستان در نیمۀ نخست قرن بیستم در

به  مصرفی آغاز و های تجارت وارداتی و

عث شد تا تدریج با کندی ادامه یافت و به

، که از گذشته های روستایی  اقتصاد طبیعی و

شیوۀ ویژۀ آسیایی  تا آن هنگام نیز از دور

جای خویش را به  ، تضعیف وبرخوردار بود

مبادالت کاالیی نوین رها کند. این امر زمینه 

ساز افزایش بیکاری و فقر و محرومیت روز 

 افزون اکثریت توده های مردم شد.

بنابر یک سلسله عوامل که رشد ناموزون  

صنعت و اتکا به اقتصاد وارداتی را می توان 

آن هنگام  در عمده ترین آن به حساب آورد،

 اسالمیسم به مثابۀ یک جنبش اجتماعی در افغانستان نقد

 

 ۱۷صفحه  ادامه در

 ر.پیکارجو


