
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

سازمان سوسياليست های کارگری افغانستان   

  
 خبری سازمان- نشريه سياسیپهڅکارگری 

اين. سوسياليستهای کارگری افغانستان است
نشريه به ارزيابی و تحليل اوضاع سياسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جاری در

هدف از انتشار. انستان می پردازدافغ
کارگری څپه، بررسی مسايل از زاويه
منافع و اهداف جنبش سوسياليستی طبقه

 وطاين نشريه در جهت بس. کارگر است
گسترش باورهای آزاديخواهانه سوسياليستی

ش می نمايد و از اين طريق می خواهدتال
سهم در تقويت جهت گيری سوسياليستی

.     مبارزات اجتماعی و تکامل آن ايفا نمايد
شماره های کارگری څپه در برگيرنده
.مقاالت، مصاحبه ها و اخبار می باشد
کارگری څپه رويداد های اجتماعی و

ت سياسی جاری را از منظر جنبشتحوال
سوسياليستی طبقه کارگر به ارزيابی و

  .تحليل می گيرد
در عين حال که پرداختن به مسايل مهم

  4                      ص جهانی،

  5 ص ...شکست تلخ اسالميسم

4ص...مارکس يو واری بيا

   برخيز ای داغ لعنت

.…  صفحه آخر !خورده  

آزادی، برابری، حکومت کارگری

Kargari@gmail.com : افسانه خاشع: سردبير

هژدهم انجام سر 

نتخابات پارلمانیسپتامبر ا
 در يکربعد از مدتها تاخي

فضای مملو از رعب و
 انتخابات.اميد برگذار شد

پارلمانی سراسری بعد از
 سال در کشور35قريب 

توانديجنگزده افغانستان نم
، نباشدیحادثه مهم

انتخابات پارلمانی و
یشوراهای واليتی کنون

آخرين پالن مهم غرب در
رژيم برقراری

يک دلخواه خود درتدموکرا
  .اين کشور است

روند انتخابات نشان داد که
مردم در سراسر کشور به

ين انتخابات عالقه ایا
.چندانی نشان ندادند
انتخابات آزاد و سالم به

  2         صفحه محيط

یتظاهرات پناهجویان افغانستانی در نارونگاهی به وضعيت و 
تيال مهربانآ  

داليل عدم 
شرکت و بی 
ميلی مردم 
در انتخابات 
پارلمانی چه 

  ؟بود
 بصير زیار

  پهڅدر باره کارگری 
 افسانه خاشع

در نتيجه تالش احزاب
بورژوازی کشورهای
اروپايی، که با پذيرش
پناهجويان مخالفت می
ورزند؛ در اکثر کشور

از جملههای اروپايی، 
ناروی به اجرای
مقرراتی برای محدويت

   3ص ...           بيشتر

گزارشی از کنفرانس کادرها و
فعالين سازمان سوسياليستهای 

  واحد اروپا-کارگری افغانستان
بریالی. ح   

کارگران  1
جهان 
متحد 
!شويد  

 
 سپتامبر11 و 10بتاريخ 

سال روان کنفرانس
کادرها و فعالين
واحدهای کشوری
سازمان سوسياليستهای
کارگری افغانستان واحد
اروپا در يکی از

کشورهای اروپائی
         .    برگزار گرديد

                               
کنفرانس بعد از تصويب

  دستور کار و تعيين
کارشه ، بهيئت رئيسه
  4صفحه  . آغاز کرد
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ل عدمدالي
  ...شرکت

  
 و شرايط آزاد و مناسب

  . نيازمند است
  

 جاری فاقدانتخابات
زمحداقل پيشرطهای ال

.يک انتخابات سالم بود
اگر حمالت و تهديد های

ای طالبان و هرروزه
القاعده در مناطق شرق
و جنوب افغانستان را
ناديده بگيريم، که در
طی سال جاری صد ها
قربانی بجا نهاد، وجود
جنگساالران محلی در
بخش اعظم کشور،
عادالنه بودن اين
انتخابات را به شدت زير

 . سوال ميبرد
  

ديده بان حقوق بشر در
ارشزنيويارک در گ

اخير خود از اين
واقعيت پرده برميدارد،

کهاست در گزارش آمده 
سران شبه نظاميان
محلی رای دهنده گان و
نامزد ها را با تهديد

تعداد. وب ميسازندعمر
جنگساالران واز کثير 

جنايتکاران جنگی در
اين انتخابات نامزد های
ونهاصلی اند و هرگ

شکايت در مورد سابقه
آنها از جنايتکارانه

طرف کميسيون مشترک
انتخابات ناديده گرفته

بطور مثال از. ه استشد
  جنگساالريکه در210

شدهاين انتخابات نامزد 
 تن از32 تنها .ندبود

آنها که از قدرت و نفوذ
محدودی برخوردار

 نامزديشان لغو،بودند
  .گرديد

  
،یسران جهادي و طالب

 رسول سياف وچون
مولوی متوکل و امثالهم
با تمام جنايتهای سهمناک
خود جهت رسيدن به

 دری پارلمان هایکرسی
اين انتخابات شرکت

انتخابات که در. کرده اند
يک چنين شرايط برگذار
ميشود، نتايج  آن از پيش
معلوم است که چه

 موفقانه سر ازکسانی
ی بيرونأصندوق های ر

 کرسی های ودنمياور
پارلمانی را از آن خود

گرچه فاکتور. ميسازند
،ءهای اصلی کسب آرا

نظير قدرت مالی،
مديائی و سازمانی در
هر جا و حتی در
دموکراتيک ترين کشور
های سرمايه داری امر

 است وه یشناخته شد
انتخابات در همه
هکشورهای سرماي
قعاداری، در و

مشروعيت مردمی دادن
قات و نظامبه سلطه طب
 اما انتخابات.حاکم است

کنونی افغانستان با ميدان
دادن به مجرمين و
جنايتکاران جنگی و
باندهای مافيايی در صدد
مشروعيت دادن به رژيم

.فاسد و وابسته است
يکی از دالئل اصلی بی

و عدم شرکتميلی مردم 
،در اين انتخاباتشان 
 اينکه انتخاباتعليرغم
سه دههبعد از  عمومی

برگزاردر کشور 
 تجربه عينی و،دميگرد

تلخ شرکت شان از
انتخابات رياست
جمهوری و دست نيافتن
مردم به آنچه که
کانديداتورها از جمله
آقای کرزی رئيس
جمهور جمهوری
اسالمی افغانستان به
رأی دهندگان در آن
دوران تعهد سپرده بود،
است و ديگر اينکه در
نداين انتخابات همان

انتخابات قبلی
اصلی که کانديداتورهای

ه ی شرکتگستردبشکل 
 مجرميننموده اند همانا

و جنگساالران
 . ديروزيست

  
در بسياری از حوزه

رأیهای انتخاباتی 
تورن با کانديداهندگاد

های که عاری از سوء
ضن در مورد کارنامه
های گذشته ی شان

.مواجه نبودندباشند، 
زاظهار نظر يکی ا
زحمتکشان شهر کابل
بنام نادر مصداق ادعای

آنرافوق بوده و ميتوان 
انعکاس از افکار
.شهروندان عادی شمرد

 يکی ازهنادر محمدی ب
خبرگذاريهای خارجی

حاکمان" :گفته بود
دیروزی به این کشور
فاجعه آوردند، آنان همه

من. چيز را خراب کردند
به کسی رای ميدهم که

 دستهمتعلق به حزب و
ای نبوده و فاقد گذشته

 روند انتخابات و."باشد
سلطه نيروهای ارتجاعی
بر اهرام قدرت سياسی
در کشور، در مورد
ماهيت پارلمان آينده
جاي کوچکترين ترديدی

.باقی نميگذاردرا 
نيروهای محافظه کار و
راست درين پارلمان
دست برتر خواهند داشت
وبجای حرکت در جهت

ادی جامعه،پيشرفت وآز
جلو اين روند خواهند

در  پارلمان آينده. ايستاد
از آنجائيکه احزاب
سياسی حضور رسمی و 

عال ندارند، در نتيجهف

دسته بنديها بر مبنای
مليت، سمت، مذهب و

  فرصت و امکانتقومي
.بيشتری خواهند يافت
کمرنگی و غيبت احزاب
سياسی فراملی و
منطقوی به گرايشات

حلی ميدانقومی و م
از زاويه ديگر. ميدهد

پارلمان آينده آخرين اقدام
مهم غرب و آمريکا در
تحکيم و مشروعيت

ستبخشيدن به دولت د
 شان در کشورساز
 .   است

                    
اين پارلمان هيچگاه قادر
به دفاع از منافع و
خواست مردم در تقابل
با سلطه گری آمريکا و
رغرب نخواهد شد و د
مقابل به عملکرد های
غرب و دولت دست

ه وگذاشتنشانده صحه 
ستراتژی ادر خدمت
 امريکا قرارینظاميگر
مطابق قانون. ميگيرد

اساسی جديد نيز پارلمان
قانون. نقش چندانی ندارد

يس جمهورئاساسی به ر
 استقدرت بيشتری داده

يس جمهور ميتواندئو ر
در شرايط که اين مجمع

یتزاحمبرای دولت م
خلق کند با فرمانی از

مردم" محترم"نمايندگان 
د ومايرفع تکليف ن
رمانه بهتايشان را مح

.   خانه های شان بفرستد
                               
شرايط غيرعادالنه
انتخابات و هم نقش

 مردم در تعيينیفرع
همچنين و سرنوشت شان

دولتماهيت ارتجاعی 
 بحق مردم را ازکنونی،
ين افعال در شرکت

  .انتخابات باز داشت
  4ص               ...   
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نگاهی به 
  ... وضعيت

حقوق پناهجويان
تشديد. پرداخته اند

شرايط سياست ضد
پناهندگی در حالی است
که بخصوص همين
احزاب دست راستی،
خود حد اکثر سهم را در
و افزايش بيعدالتی ها

ايجاد زمينه های بد
 و سياسی دراقتصادی

تحميل آوارگی
  .ومهاجرت داشته اند

  
از جمله محدوديت هايی

دست/که دولت مذهبی
حزب مسيحی"راستی 

بر پناهجويان در" مردم
ناروی تحميل کرده
است، قاعده جديدی است
که بر اساس پيشنهاد

انا" راست"رهبر حزب 
سولبرگ؛ به تصويب

بر اساس. پارلمان رسيد
اين قانون جديد،

ناهجويانی که از تاريخپ
2005اول جنوری سال 

تقاضای پناهندگی کرده
حق داشتن وکيل، اند

  .را ندارندمجانی 
  

نکات عمده اين قاعده
     : جديد ازينقرار است

  
گانيزسيونيک ار

داوطلب ، در صورت
 پناهجو را درنياز،

کمپ، به زمان ورودش
راهنمايی نموده و

    اختيار اورمعلومات د
  .ميگذارد

  
اداره امور پناهندگان،
وظيفه ارايه معلومات
مربوط به پروسه
بررسی تقاضای

اهندگی راکه قبآل وکالنپ
انجام ميدادند، به عهده
دفاتر محلی خود، که

افراد مسلکی نيستند،
  . گذاشته است

  
دسترسی به وکيل برای

و زمانیپناهج
مقدوراست که به
تقاضای آنها جواب رد

در. داده شده باشد
اينصورت پناهجو
ميتواند از پنج ساعت
مشاوره حقوقی مجانی

  .بر خوردار گردد
  

 سال،18پناهجويان زير 
مانند گذشته، از زمانی
که تقاضای پناهندگی
ميدهند، ميتوانند از حق
داشتن وکيل مجانی
.برخوردار باشند

ی به وکيل مجانیدسترس
شامل حال کسانی نيز
ميگردد که تهديدی برای
.امنيت کشور تلقی گردند

  
مقامات مربوط به امور
پناهندگی ادعا دارند که
اين قاعده جديد، کيفيت
کمک به پناهجو را بهتر

زيرا پناهجويان. ميسازد
بعد از دريافت جواب
یمنفی وقت بيشتری برا

 مجانیهکسب مشاور
ارند و همچنانحقوقی د

استفاده از وکالی محلی،
زمينه تماس بال واسطه
پناهجو و وکيل را بيشتر

  .ميسازد
  

در سه ماه اول سال
 نفر1500  جمعآ 2005

در ناروی تقاضای
پناهندگی داده اند که

 نفر از140ازين جمله 
.کشور افغانستان اند
متقاضيان افغانستانی که

 درصدرقبلدر سال 
اشتند، درلست قرار د

رده پنجم افت کرده
متقاضيان% 16.اند

پناهندگی بدون آن که

تقاضای شان مورد
بررسی قرار گيرد، بر
اساس توافقات دوبلين،
به کشور های مبداء،
مخصوصآ جرمنی،
سويدن و يونان

%5. برگردانيده شده اند
تقاضا ها يا پس گرفته
.شده و يا بايگانی شده اند

  
متقاضيان% 57

پناهندگی در سه ماه اول
امسال جواب منفی

از آنها به% 20گرفته 
به% 14داليل انسانی و 

داليل مختلف ديگر
اجازه اقامت گرفته و

پناهندگی سياسی% 9
  .گرفته اند

  
از آنهای که% 38

تقاضای پناهندگی کرده
بودند، مفقود االثر اند که
به احتمال قوی بدون

از کشوراطالع پوليس 
بر% 4. بيرو ن شده اند

ام؛.او.اساس برنامه آی
داوطلبانه به  کشور های

  . خودشان بر گشته اند
  

در راستای اين سياست
ها امکان آموزش زبان
در کمپ ها در مدت
زمانی که پناهندگان در
انتظارجواب اند، از آنها

کمک. گرفته شده است
های مالی به پناهجويان

قليلتقريبآ به نصف ت
  .يافته است

  
مزيد بر اينها، به تاريخ

 اگست سال جاری10
دولت ناروی با نماينده
حکومت کرزی، داکتر
دادفر قرار دادی را مبنی
بر اخراج پناهجويان
افغانستانی از ناروی به

با. امضا رسانيده است
اين معامله سياسی که
بهای آنرا پناهجويان بايد

همکاران بپردازند،
جورج بوشاروپايی 

تالش دارند سيمای
از دولت" دموکراتيک"

پوشالی کرزی به نمايش
  .بگذارند

  
پناهجويان افغانستانی با

بهواکنش سريع وشديد، 
 خشم اگست19تاريخ 

شديد شانرا از زير پا
گذاشته شدن ابتدايی
ترين حقوق انسانی شان
يعنی حق پناهندگی در
تظاهراتی که از طرف
مرکز انتگراسيون
پناهندگان افغانستانی در

تدارک ديده شدهناروی 
.بود، به نمايش گذاشتند
اين تظاهرات با شرکت

 نفر600بيش از 
پتاهجويان متعرض
افغانستانی از جلو
ساختمان پارلمان با
بيانيه های اعتراضی
پناهجويان و نماينده يکی
از احزاب

وپشتبا)وی.آر(نارويژی
؛)وی.اس(نی 

ویپناهج. آغازگرديد
خردسالی تجربه تلخش
را از برخورد
غيرانسانی پوليس در

ت از او کهجريان تحقيقا
.م(توسط فردی بنام

هدايت ميشده)سملول
شعار. است، بيان نمود

های اصلی تظاهرات
  :عبارت بودند از

     
پناهجویان را به چنگ 

 .قاتالن شان نفریستيد
  

قرارداداخراج پناهندگان
یک معامله سياسی

  . تاس
  

 افغانستان دولتدولت
  .جنایتکاران است

بعد از گذشت تقريبآ دو

ساعت متن فرا خوان و
و تن ازقطعنامه توسط د

خانمهای شرکت کننده
ت گرديد و متعاقبآقرائ
 از کودکان بایگروپ

 ما را بهحمل شعار
چنگ قاتالن ما نفریستيد
در حاليکه با کف زدن
ممتد تظاهر کنندگان

د، قطعنامهبدرقه ميشدن
در داخل پارلمان بهرا 

. تسليم کردندنمايندگان
بعدآ جميعت با همراهی
عده ای از سواران
پوليس، به سوی سفارت
افغانستان به راهپيمايی
آغاز کرده و با تجمع در
برابر سفارت و ادامه
سخنرانی های اعتراضی
و شعار ها در
محکوميت عقد قرار داد،
تأکيد در ادامه

ات الی فسخاعتراض
قرار داد، تظاهرات پايان

  .يافت
  

الزم به تذکر است که
متن توافقات حاصله بين
نمايندگان دولت ناروی و
داکتر دادفر، که مع
الوصف داشتن پست
وزارت در کابل، افراد

يل خودش در آلمانفام
 مخفیزندگی مينمايند،

 وتالش شدهنگاهداشته
بعضی وکالی مدافع
 ازپناههجويان از آگاهی

متن آن بی نتيجه مانده
  .است
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مرکز انتگراسيون 
پناهندگان 
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 مارکس يو واری بيا
بريالی. ح

  
اوريدنکويو له خپلو ډو هفتی مخکی بی بی سی راڅ

يره ،څولو نه ستره ټی له ړل چی د نتښنه وغو
ه شوی وهډداهم بربن. یړفيلسوف او پوه ور معرفی ک

چی حتی د اکونوميست مجلی له خپلو لوستونکو نه
ی، مگرړته رايه ورک) يويد هيومډ(غوشتلی وو چی 

نټير واډ کی، مارکس په ځدليدونکو د حيرانتيا په تر
 .ولځوغورسره خپل رقيبان شاته 

تنی کی برخه اخيستیښ زره کسانو په دی نظرپو34
یړ په سلوکی يی مارکس ته رائی ورک28وه، چی 

يويد هيوم چی دوهم کسډوی، په داسی حال کی چی 
 .یړانته کځ په سلوکی رائی 12ی ځشو يوا

ير داليل لری، مگر يو سترډانته ځاکل ټد مارکس 
: له قوله  چی د خپله مارکسږيودل کيښدليل يی دا

فيلسوفانو هر يوه په هر راځ نړی ئی تفسيروله،"
  ".حال داچی خبره په تغير باندی ده

والی نظام هغه مسخره فيلسوفان او قلمګه شول د پانڅ
ه والی نظامګوهونکی چی د شوروی اتحاد دولتی پان

د رانسکوريدو نه را په هيسته د نوويمی لسيزی په
و او د تاريخ د پای د شړيو کی يی د کمونيزم مړلم
تيا سره وينو او گوروښکی چيغيی يی وهلی؟ او په رټ

 ! مومیی مری او زوالښر کډګوک په دغه څچی 
و خپلی هيلی مارکس تهډيرنن سبا په اروپا کی 

اکونوړوالی نظام د سترو حملو او تاګولی دی، د پانړا
 کی چی د کمونيزم او مارکسيزم پر ضدځپه تر

 او همدارنگه په ننی مرحلی کی جیی سره سره،ږکي
انتهځوالی غاصب نظام، د تاريخ حقانيت، ګدغه د پان

ی خلکوړلوی او د نښاو د خپل اقتصادی نظام سره ن
ه واله سيستم د تاريخ د پایګته اعالموی، چی پان

ولنيزهټ بله او کاميابه اقتصادی، څکی دی او هيټ
 .رابطه نشته

 د ننه په همدی ټولنوغوڅ له دی سره مونږ ګورو چی
آي، د اروپا په مرکز کی، مارکس ته او د هغه
فلسفی، سياست او افکارو ته يو وار بيا مخ اړول

يو ځای د. کيږی، نوی کين اړخی ګوندونه جوړيږی
لنين سره د هغه عکسونه او سياستونه، کوڅو. ای. و

او الرو ته راوځی، او په انتخاباتی منډو تر ړوکی په
 . تبلطغاتی پوسترونه تر سترگو کيږیزرګونو

نو تر داسی يو ځالنده بهير او اغيږو الندی سړی
ويلی شی چی نه په رښتيا هم کمونيزم ندی مړ او د
هغه تاريخی او د علم پر بنسښټ  والړ انتقاد د ټولنی
د دغه ناخوالو پر ضد او د دغه نظام پر ضد الهم

 بهير ځیهغسی پرځای دی او اوسنی سياسی ټولنيز
چی د هغه الژوندی توب او زرغونتوب رابرسيره

  .کړی
  

  ...نفرانسکاز گزارشی 
نخست بحثی پيرامون
وضعيت سياسی و
اجتماعی افغانستان،
ارزيابی و تحليل اوضاع
جهانی توسط رفيق

در. بصير زيار ارائه شد
اين بحث به تفاوت
مواضع و تحليل های
سازمان با سائر
نيروهای سياسی چپ
.تأکيد صورت گرفت

 در رابطههمچنين بحثی
به روابط بين المللی
سازمان، در ضمن بحث
مفصلی هم  در مورد
انتخابات پارلمانی
افغانستان صورت گرفت
و کنفرانس با تائيد و
تأکيد بر مواضع و
ارزيابی های اصولی تا
کنونی سازمان وارد
بحث پيرامون  نکات
ديگر دستور کارجلسه

  .  شد
                               
 دومين  روز کنفرانس
با ارائه گزارش کميته ها
و واحد های سازمان

بعد. آغاز گشت
ازاستماع گزارشات،
کنفرانس به چگونگی
پويائی، بسط و گسترش
سازمان پرداخت و در
اين رابطه قرارها و
مصوباتی زير را به

  . تصويب رسانيد
                               

 تصويب نشريه-*
عصرجديد بعنوان ارگان

وريکئ ت-سياسی
.                     سازمان

  ا نتشار نشريه جديد-*
بحيث» پهڅکارگری « 

  خبری–ارگان سياسی 
سازمان که در آغاز
بشکل ماهنامه بيرون

.               داده می شود
  
 رشد سريعجهت -*

 ميان زنان،فعاليت
 بروی ايجادکنفرانس

مؤثربرایميکانيزم 
تحقق اين هدف،
ساختارکاری را به

.            تصويب رساند
  
 در مورد تحکيم-*

المللی، بيشتر روابط بين
مقرر شد تا با طيف

،احزابگسترده تر 
اتحاديه های کارگری،

 جنبش و کانونهای چپ
ون دريا سزضد گلوبالي

  اروپا وسائر نقاط
تأمينروابط مفيد ن جها  

.                         شود
 
 فراخوانکنفرانس -*

کنفرانستدويربرای 
 سازمان راسراسری

و تصميم اتخاذتائيد نمود 
،شد تا کميته تدارک
زمان و مکان آن را در
اسرع وقت به واحدهای
تشکيالتی و اعضاء

.                 ابالغ نمايد
 با روحيه عالیکنفرانس

در فضایسوسياليستی، 
 پايانشکاربه رفيقانه 
              .بخشيد

  څپه کارگری درباره
  

 معرفی و انعکاس
 کارگرطبقه مبارزات

در سطح جهان را نيز
يکی از وظايف
انترناسيوناليستی خود

.                       داندمي
انتشار منظم، بهبود
کيفيت و  نشر مستمر
اين نشريه در گرو
همکاری  و کمک مادی
و معنوی همه ی کسانی
است که خود را در به
ثمر رسيدن اهداف آن

      .       سهيم می دانند
مسؤليت مطالب درج
شده در نشريه بر عهده
.نويسنده گان آن است
تنها مقاالتی که به امضأ
کارگری څپه منتشر می

د مبيين نظرياتگرد
.رسمی آن می باشد
کارگری څپه در رد،
پذيرش و نيز تلخيص و
ويرايش مطالب رسيده
آزاد است و تصميم اش
را به  اطالع فرستنده
مطلب کتبأ ابالغ می

.                         دارد

 اما حرکت رو به جلو
در جهت آزادی، برابری

در جامعه وو رفاه 
بيرون از پارلمان جريان

کارگران، اقشار. دارد
زحمتکش و نسل

ديخواه و برابریآزا
طلب افغانستان جنبش و
حرکت خود را

به سازمان سوسياليستهای 
کارگری افغانستان 

!بپيونديد  

 اين حرکت در.ميخواهند
.حال شکل گيری است
فقط با به ميدان آمدن
جنبش نوين کارگری
است که مردم و اقشار
دنپيشرو امکان خواه

يافت تا نقش و جايگاه
واقعی خود را در جامعه
.    و انتخابات تثبيت کنند

  ...دالیل عدم شرکت و بی ميلی مردم در 
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 از حدود بيست سالبعد
تالش و تقال بالخره به

 اکتبر سال21 تاريخ
 جريانات اسالميست2003

در امريکا شمالی
"کنفرانسی تحت عنوان 
را" تغيير دادن شرايط مان

.در انتاريو برگزار کردند
30طی اين نشست کميته 

عضوی مؤظف شد تا
تريبونال قضايی اسالمی

مؤسسه اسالمی" بنام 
را جهت" برای عدالت

رسيدگی و حل و فصل
اختالفات خانوادگی، مسايل
مالی و بقيه امور مدنی

 . مسلمانان ايجاد کنند
                                  

مؤسسه اسالمی برای" 
"  به  که بعدا"عدالت

مؤسسه اسالمی برای
تغيير نام" عدالت مدنی

يافت از دولت کانادا
خواستار برسميت شناختن
اين نهاد اسالمی بعنوان
يک بنياد حکميت و داوری
بر مبنای قوانين شرع

اين اقدام. اسالمی شد
ست ها باعثاسالمي

اعتراضات گسترده ی
جريانات آزاديخواه،
سوسياليست و سکوالر
گرديد که سرانجام منجر به
عقب نشينی و شکست
جنبش اسالميست و
همچنين افشای سياست
مماشات جويانه دولت

.                   کانادا گرديد
با تصويب قانون داوری

 در1991در سال 
اونتاريو، دولت کانادا با
تکيه بر تئوری ارتجاعی
نسبيت فرهنگی زمينه ی
دخالت جريانات ارتجاعی
مذهبی در زندگی
خانوادگی مردم را فراهم

بر مبنای اين. آورده بود
قانون مردم حق داشتند که
منازعات خانوادگی شانرا

ود مايل بودندآنطور که خ
و اعتقادات مذهبی شان
حکم می کرد در يک
سيستم اداری خصوصی

با تکيه. حل و فصل نمايند
بر اصل اين قانون
جريانات ارتجاعی مذهبی
هم از يهودی، مسيحی و

 فرصت يافتند تا مسلمان
اپارتايد جنسی، بيحقوقی
زن و کودک آزاری را
موجه سازند و با تکيه بر

ا دست بازاين قانون، ب
افکار عصر حجری شان

.     را در عمل اجرا نمايند
   
بر بنياد و زير سايه همين 

قانون در اين چند سال
يهودی ها و مسيحيان بدور
از چشم باز جامعه به
اجرای حکميت در امور

 اما .مردم پرداختند
موسسه"هنگامی که 

اسالمی برای عدالت
دولت کانادا را تحت" مدنی

فشار قرار داد که بايد آنها

را نيز بعنوان يک نهاد
حکميت اسالمی و داوری
قضايی به رسميت بشناسد
و آنها هم مجاز باشند که
قانونآ در مورد ازدواج،
طالق، ارث و حضانت
یکودکان شان، بر مبنا

شريعت اسالم تصميم
و حکميت گيری کرده 

نمايند، مردم آزاديخواه و
سکوالر کانادا در قبال آن
واکنش نشان داده و با
جديت تمام در مقابل آن

.                        ايستادند
اين خبر تکانه ی انعکاس

بود که اذهان را متوجه
اتفاقاتی که از مدت ها پيش
و بر متن سياست های
ارتجاعی دولت های غربی
از جمله کانادا افتاده بود،

جريانات سوسياليست. نمود
و راديکال با توجه به
توحش لجام گسيخته
ارتجاع مذهبی، مخصوصأ
اسالم  سياسی، متوجه
بودند که نبايد بيش از اين
سکوت کرده و اجازه داده

 سياه مذهب بهشود تا دست
زندگی خصوصی مردم،
حتی در دل جوامع

نادا، راهسکوالر چون کا
             .          باز نمايد

با شکل گيری و گسترش
حرکت های اعتراضی بر

ذهب درعليه دخالت م
امور قضايی، جريانات
سوسياليست و آزاديخواه
دخالت مذهب در جامعه و

زندگی مردم و همچنين
تئوری ارتجاعی نسبيت
فرهنگی و محمالت چون
جامعه چند فرهنگی که
تحت اسم رمز آزادی عقايد
و افکار هر روز در بوق و
کرنا می شود را نيز به
چالش گرفته و نتايج

 همانازيانبار آن را که
تحکيم اپارتايد جنسی، بی
حرمتی و بيحقوقی زن،
کودک آزاری و تقسيم
انسان ها بر مبنای مذهب و
نژاد است را بروشنی
مورد نقد و ارزيابی قرار

جنبش اعتراضی. دادند
طی فعاليت بی وقفه و
خستگی ناپذيرش در اين
دو سال خواهان لغو دادگاه
های مذهبی، از جمله

ع اسالمیدادگاه های شر
  .شد

                                
سرانجام اين مبارزات و
کمپاين های اعتراضی بر
ضد دخالت دين در دولت و
زندگی خصوصی مردم و
اعتراض به کرنش و عقب
گرد دولت کانادا در قبال
قوانين قرون وسطائی و

11. زن ستيز نتيجه داد
سپتامبر سال جاری دالتون

يالتمگينتی وزير ا
اونتاريو رسمأ اعالم داشت

در اونتاريو: ".... که
.قوانين اسالمی جائی ندارد
در انتاريو داوری مذهبی
جائی ندارد و تنها يک

قانون برای همه وجود
 ." خواهد داشت

 باالخره مبارزه انسانهای
آزاديخواه، مدافعين آزادی
.و برابری به ثمر رسيد
اسالم سياسی و ارتجاع

ر کل در قبالمذهبی د
صف آزاديخواهی شکست

عقب. تلخی را تجربه کرد
راندن ارتجاع مذهبی و
شکست اسالم سياسی و
مهمتر از همه افشای
سياست های ارتجاعی
دولت کانادا محصول
تالشهای سوسياليستها،
آزاديخواهان و مدافعين
ارزش های متعالی بشر

  .است

با باز شدن پای مذهب به
ج و بهزندگی مردم، عرو

قدرت رسيدن اسالم سياسی
و تالش کشور های
سرمايه داری با توصل به
تئوريهای پست مدرنيستی
و نسبيت فرهنگی جهت
توجيه و تثبيت استراتژی
های شان، بر جنبش های
برابری طلب و آزاديخواه
در سراسر جهان و جنبش
طبقه کارگر و در رأس آن
سوسياليسم کارگری است

ر مبارزهکه مسئوليت خطي
سياسی، ايدئولوژيک و
فرهنگی را در تمام

 .عرصه ها بدوش گيرد

 فهيم آزاد ■      شکست تلخ اسالميسم در شکل دادن به دادگاه های حکميت اسالمی در کانادا
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  !عنت خوردهبرخيز ای داغ ل
دهکده اردوی    و قريه واه، از هرکوچه و خيابانگ از هرکار،در گستره زمين فاصله ها را زيرپا می کند ومرز ها را، ديوارها را،  ...

افق های جديد رهايی را در متن. کارگران را از هر رنگ، نژاد و جنس  خبر می کند، به مبارزه دعوت می کند و سازماندهی می نمايد
 زمين کشيد، تخت شاهان را می توانخدايان را می توان به. ياس و نا اميد می کشايد و به کارگران می آموزاند که هيچ چيز ناممکن نيست

 فقر، بدون تبعيض وواژگون کرد، قهرمانان پوسيده ی دروغين را می توان رسوا کرد، می توان جهانی نوينی ساخت بدون جنگ، بدون
. دست می آيدبه" پيکارهای بی امان"همه ی اينها با .  پر از صلح، پر از رفاه، پر از برابری و عشق می توان جهانی ساختاستثمار،

  .تنها حق توست" جهانبانی"که  !"برخيز ای داغ لعنت خورده"
برای استقرار عدالت و  کارگران بی قرار و مداوم مبارزه پرهيبت، گامهاین است که طنين انترناسيونال همگام ضرببيش از يک قر

  "انترناسيونال است." به گوش می رسد، در هر زبان و در هر مکاندنيای بهتر
صدای که اسم رمز.  از يک قرن است که طنين صدای سرود انترناسيونال، سهمگين ترين طنين در گوش نظام سود و سرمايه استبيش

چرخش اين آهنگ در هر کوچه و. استثمار گران حق دارد از اين صدا بترسد. برای محو استثمار است" يشمار کاراردوی ب"آغاز حرکت 
انتا حاکم و محکوم است، انترناسيونال همچن. انترناسيونال؛ سرود محکوم، سرود محکومين. پی دارد طوفان در - بی استثنا-قريه ای

 . مرگ برای حاکمان استصدای اميد برای محکومين و آهنگ
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    باران گوارا■!           ز ای داغ لعنت خوردهبرخي
  
 کودکی در يک خوانواده کارگری فقير فرانسوی پا به اين جهان نابرابر1816 اکتبر 4

، از تولدشاو  و بعد اززاده گان پيش از او شايد مثل تمام کارگران و کارگر .گذاشت
تنها کسانی که آمدنش را خوش آمد گفته. کسی خبر نشد و به پدر و مادرش تبريک نگفت

"اوژن پوتيه"اين کودک . باشد، آنهم با تبسمی شايد کم عمق، پدر و مادرش بودند
)Eugene Pottier( زنده باد آزادی" به نام ی اولين ترانه اش را سالگ14در .  بود"

 که1871 مارچ 18 در سنگر کارگران عليه بورژوازی جنگيد و در 1848 در نوشت،
کارگران پاريس نخستين رژيم پرولتری در تاريخ را پايه گذاشتند، او يکی از اعضای

دنيای متفاوتیجنبشی که گرچه کوتاه بود اما روشن ترين نمونه ای . برجسته  کمون بود
جنگی که. بود که بشر در طول تاريخ، آگاهانه و نا آگاهانه برای تحقق آن جنگيده است
پرولتاريای.  هنوز ادامه دارد و اين رد پای سرخ، نخ پيوند حافظه تاريخ شرمگين است

نظام. پاريس نخستين بار اين آرزوی ديرين را به آگاهانه ترين شکل عملی ساختند
:جنبشی که به گفته مارکس. به زير کشيدند و يک جامعه بی طبقه را بنا نهادندطبقاتی را 

طلوع انقالب عظيم اجتماعي بود آه بشر را براي هميشه از رژيم"
 می همان28در .  اما اين نوزاد پيش از بلوغ سر بريده شد" طبقاتي رها ميسازد

موجی از. عام شدهر قتل سال ديگر خيابان های پاريس پر بود از جسد هزاران کمونا
اری های پر از اجساد کمونار های درحال انتقال به از گی لغزان خون های لخته

بوی باروت و خون شهر را. ، مسير حرکت را نشانه گذاری می کرد"پرالشز"گورستان 
کشتار. در خود می فشرد و جالدان بورژوازی دنبال کمونارهای زنده می گشتند

اوژن پوتيه، اما از چند تنی بود که.  نماد خشونت ذاتی سرمايه استکمونارها در پاريس
.را سرود" سرود انترناسيونال)  "اوايل جون(او در فردای شکست کمون . زنده ماندند

از" در آمريکا شعری . بعد از شکست کمون به انگلستان رفت و از آنجا، به آمريکا
 سال بعد دوباره به پاريس برگشت و9. را سرود" کارگران آمريکا به کارگران فرانسه

 دومين دفتر1887در سال . ادامه داد" حزب کارگران"فعاليت هايش با عضويت به 
1887 نوامبر 8و سرانجام در . به چاپ رساند" ترانه های انقالبی"شعرش را به نام 

پرده، ميعادگاه کمونارهای اعدامی، س"پرالشز"جسدش با مشايعت کارگران به گورستان 
  . همين سال در گذشتش راگرامی می داريم129 همين سال تولد و 189و ما اينک . شد
  

 اعالم کرد که بورژوازی از سقوطیرا درست زمان" روزقطعی جدال"اوژن پوتيه 
در پوست نمی گنجيد و تصور می کرد که برای هميشه به جنبش" کمون پاريس"

هنوز نا خشکيدهِن زمان و برزمينهء خون دقيقا در چني. کارگران درس عبرت داده است
تصميم  و" انترناسيونال" ی ده ها هزار کارگر از خيابانهای پاريس بود که او با نوشتن

اراده طبقه کار گر جهانی را برای ادامه اين مبارزه تا ايجاد يک دنيای بهتر و کمونيستی،
اريس آغازکست کمون پ که ش ناسيونال با قاطعيت وصراحت می گفتانتر. اعالم کرد

  .برخالف پندار موهوم آنزمان بورژوازيی ظاهرا فاتحمبارزه است نه پايانش، 
 

يک کارگر و آهنگساز فرانسوی، خسته از کار  بود که شش ما بعد از مرگ اوژن پوتيه
شروع کرد و صبح با طلوع" انترناسيونال" نوشتن آهنگ را برای روزانه اش، شبی

  .  شده بودخورشيد آهنگ تکميل
سرود خشم، سرود جنگ، سرود  اين،بيشتر از يک قرن است که انترناسيونالاکنون، 

  5ص ....           وحدت، سرود پيکار، سرود رهايی، سرود اميد و سرود صلح

  انترناسيونال
اوژن پوتيه

  
  برخيز اي داغ لعنت خورده

  دنياي فقر و بندگي
   جوشيده خاطر ما را برده
  یبه جنگ مرگ و زندگ
  باید از ریشه براندازیم
  کهنه جهان جور و بند

  آنگه نوین جهاني سازیم
  هيچ بودگان هر چيز گردند

  
  !ین رزم ماآخر، روز قطعي جدال است
  ا انسانهژادن، انترناسيونال است

  
   بر ما نبخشد فتح و شادي

  نه آسمان, نه بت, نه شه 
  با دست خود گيریم آزادي
  در پيکارهاي بي امان
  تا ظلم از عالم بروبيم
  نعمت خود آریم به کف
  دميم آتشش را بکوبيم
  تا وقتي آهن گرم است

  
  !آخرین رزم ما، روز قطعي جدال است

   انسانهاژادن، سيونال استانترنا
  

   اردوي بيشمار کار،تنها ما توده ي جهاني
داریم حقوق جهانباني نه که خونخواران غدار

   غرد وقتي رعد مرگ آور
  بر دژخيمان و رهزنان

  در این عالم بر ما سراسر
  تابد خورشيد نورافشان

  
  !آخرین رزم ما ،روز قطعي جدال است
  ا انسانهنژاد ،انترناسيونال است

  
 

 


