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   مدير مسؤوليادداشِت
   آخرین راهکار،دیکتاتوری

 نیروهای ، افغانستان به میان آمده کنونیُبن بستی که در اوضاع

  .استمهاجم را شدیدًا دچار سرگیچه کرده 

آنها برای برون رفت از تنگنایی که خود در اوضاع افغانستان به وجود 

رد راهکار های خطرناکی را توصیه می کنند و برای آورده اند، کار ُب

  .آماده سازی زمینه های ِاعمال آن به جو سازی مشغول اند

اقد دور نما، ناهماهنگ رسوایی سیاست های مصلحتی، معامله گرانه، ف

ی که تا دیروز با  آنها تا بدان جا کشانیده شده که آنهایٔهو مفتضحان

 به کشور » تأمین حقوق بشر و مبازه با تروریزمدموکراسی،«شعار 

ز مدت افغان ها سرازیر شدند و ازین شعار ها برای اهداف درا

ور طوالنی در افغانستان استفاده ستراتژیک خود در منطقه و حض

ور به حیث یگانه چارٔه حل معضل کردند، امروز از نصب یک دیکتات

  . افغانستان حرف می زنند

این اظهارات به نظر ما طرحی انتزاعی و تصادفی نی بکله رویکردی از 

یک عملیٔه خطرناک در حال وقوع در افغانستان می باشد، که از یکسو 

 غرب به شکست استراتژی مصیبت بار آن در افغانستان انٔهاعتراف عاجز

 برای تحمیل دیکتاتوری  آن هاجفاکارانٔهنگر نیِت و از سوی دیگر بیا

 باند های جهادی بیرون  از نیروهای تازه نفسی مرکبخشونت بار

  .معرکه قدرت و طالبان برمردم افغانستان می باشد

تالش هایی که هم اکنون به میز بانی شیخ وشاه عرب برای سر هم 

 خارج دایره بندی زدوبند تازه یی مرکب از طالبان، نیروهای جهادی

قدرت با باند مافیایی حاکم بر کابل جریان دارد از نیات واقعی این 

  .طرح جهت نجات استراتژی شکست خورده اشغالگران پرده برمیدادرد

  

 )١٣ (بقيه درصحفه
  
  
  
  
  

  
  

  دعمليی پيلد کابل جهادي حکومت دلمن راټولېدو
   ناتو ستراتېژۍ -  او د امريکا

  دپاتې راتلوپه  تړاو
 اعالميهغانستان دآينده غورځنګ داف

افغانانو په ټاټوبي کې دامرېکا ــ ناټو نظامي شتون اتم تلين له دې  د
  :سره تړاو لري ) واقعيتونو( الندې رښتياوو

 سياسي  بې ټيکاوۍ  او د نشه ، ظلم، لوږه،دجګړې دوام -
ېتالفي (يي توکو دکر او قاچاق پر وړاندې دټلوالي

  والی ؛دکړووړو بې ګټې) ځواکونو
په ځانګړې توګه د پاکستان له خوا ،هېوادته له بهر ه -

 دطالبانو رالېږل، روزل او وسله والول؛
 اداري ــ اقتصادي فساد پراختيا، دزور ،داختالس، بډو -

واکو او پرهېواد واکمنوله خوا دخلکو او ټولنيزو پانګو، 
 ؛)غصبونه(شتمنيو اوځمکو چور تاالن او بلوسنه 

ويجاړېدل، دپېرکچې ) وضعې (اکر ) اقتصادي (د وټيز  -
خوراکتوکيو ته دبېوزلو نه ، پراخه وزګارتيا،ټيټوالی

 السرسی او په لويو الروکې دامنيت نشتوالی ؛
 ،څخه سرغړاوی، ټبرني) حقوقو (له بشر ي رښتو  -

 ژبني  او ديني، مذهبي توپيرونو ته لمن وهل ؛
 ملي ځواک، سياسي خپلواکۍ ،دولت) متمرکز(د يوموټي -

 او ملي وسله والو ځواکونو نشتوالی ؛
) شبکه يي (د منځنيو پېړيو له ستمګرو ټلواليزو  -

وروسته پاتې جهاديانواو دهغوی له بهرنيو مال تړيو 
 څخه دخلکو کرکه ؛

په اوسني سياسي ځواک کې دواکمنو جهاديانو تاريخي  -
او َارو څېرو بربنډيدل او د ترهګرۍ ) ماهيت( رغښتې

وړاندې له بې اغېزې جګړې سره  او بنسټپالۍ  پر 
 دخلکو د مالتړ او  پيوستون دکچې   راغورځېدل ؛

دولسي وګړو او مېشتځايونو مرګ ژوبله او ورانۍ  -
   مخ کی١٣ په پاتی                   ويجاړۍ؛

  
  
، ... پیام هیئت اجراییه-۴ .  اعالمیه نهضت آینده-۳ ،اعالميهدافغانستان دآينده غورځنګ  - ۲،مدیر مسؤول یادداشت -۱: شماره دراین   

ت ، نکاتی چند پیرامون وحد -۷،  کشت کوکنار در افغانستان و پیامد های آن -۶، انتخابات احتمالی سال آینده چی کنیم؟ با -۵

  ،آزادی زنان از قیمومیت و نابرابری -۸، ... ئتالفها، اتحادهاا



 ۲    صفحه                                      آینده                                                                                                            ۳۸شماره 

  اعالمیٔه نهضت آیندٔه افغانستان
  در را بطه با
کمیت برچیده شدن حا ُبنبسِت استراتیژی ناتو و آغاز روند
  جهادی کابل

آغاز هشتمین ساِل حضور نظامی امریکا ـ ناتو در سرزمین افغانها با 

  : واقعیتهای زیر عجین است

ادامٔه جنگ، فقر، بیداد، بیثباتی سیاسی، بی نتیجه ماندن  -

اقدامات نیرو های ائتالف در رابطه با قاچاق مواد مخدر و 

 افزایش میزان تولید آن ؛
 اعزاِم طالبان از بیرون کشور به پرورش، تسلیح، تجهیز و -

 ویژه از سوی پاکستان؛
 غصب ، اقتصادی– فساد اداری ،، رشوتگسترش اختال س -

داراییهای مردم و ملکیتهای عامه و غارت کمکهای بین 

 ؛ی از سوی زورمندان و حاکمان کشورالملل
 افزایش ، کاهش قدرت خرید،بد تر شدن وضع اقتصادی -

دسترسی تهیدستان به مواد  عدم ،شدید میزان بیکاری

 غذایی و نبود امنیت در شاهراههای مواصالتی ؛
 زبانی و ، دامن زدن اختالفات قومی،نقض حقوق بشر -

  مذهبی؛

فقدان دولت متمرکز، فقدان حاکمیت ملی، فقدان استقالل  -

 سیاسی، نبود قوای مسلح واقعی؛
بیزاری خلق از دیکتاتوری شبکه یی جهادیان ستمگر،  -

  خرافی، قرون وسطایی و حامیان خارجی آنها؛عقبمانده،
افشا شدن ماهیت تاریخی و چهره های اصلی جهادیان  -

مسلط در حاکمیِت کنونی و کاهش حمایت افکار عمومی از 

 شیؤه نامؤثر مبارزه با تروریزم و افراط گرایی ؛
 افزایش تلفات ملکی و تخریب ساحات مسکونی ؛ -
 .غربناکارآیی تکنوکراتهای وارد شده از -

این واقعیت ها وضعیتی را به وجود آورده اند که ُبنبست استراتیژی 

  . ناتو را در افغانستان آشکار میسازد-امریکا 

ابراز نظر های اخیر مقامات ناتو و نماینده گان سیاسی جامعٔه بین 

المللی در افغانستان در رابطه با نشانه های عینی شکست استراتیژی 

نبست کلی سیاست غرب در معضلٔه ژیوپولوتیک موجود، اعترافیست بر ُب

  !افغانستان

نهضت آیندٔه افغانستان از هفت سال بدینسو پیوسته تأکید ورزیده است 

که نیروهای جهادی حاکم به هیچوجه ماهیت ملی، دموکراتیک و 

مترقی ندارند و مانع اصلی سمتیابی روندهای جامعٔه افغانی به سوی 

 تضاد های ،تناقضها بین جهادیان و طالبانتنشها و . انکشاف و ترقی اند

درون ارتجاع قرون وسطایی اند که شرایط زنده گی فقیرانٔه ملیونها 

خلق افغانستان در . هموطن زحمتکش ما را طاقت فرساتر میسازند

  پروسٔه جنگ بین نیروهای خارجی و

 )۱۴ (بقیه در صفحه
 
  

  پیام هیئت اجراییٔه
  انشورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانست

مجمع نیروهای "به نخستین جلسٔه کمیسیون مشترِک برگزاری 
  " مترقی و صلحخواه افغانستان، دموکراتیک،چپ

   رفقا، دوستان گرامی،

وظیفٔه دشواری در برابر ما و شما قرار دارد که به یقین هر کدام ما از 

راه اندازی اقدامات مؤثر در جهت متشکل ساختن . آن آگاهی داریم

 مشمول ساختن آن ، دموکراتیک و چپ افغانی و از پی آننیروهای واقعًا

در وضعیت سیاسی کشور و در نهایت دستیابی به تغییرات مترقی در 

 تالشهای ، کاریست که ارادٔه آهنین دسته جمعی،حیات جامعه افغانی

آغاز کار برای برگزاری . پیگیر و صرف انرژی عظیم را خواهان است

نخستین پلٔه "  مترقی و صلحخواه،ک دموکراتی،مجمع نیروهای چپ"

این تالش خواهد بود که سهمگیری فعال و پیگیر تمام اعضای کمسیون 

 . را طلب میکند
 دوستان عزیز، 

 فقدان یک ،وضع اسفبار زنده گی مردم، ناامنی و ادامٔه جنگ و کشتار

 تالشهای تجزیه گرایانه و ایجاد فضای ستیزجویانه بین ،دولت واقعی

 دامن زدن به برتری جویی زبانی ،ت های ساکن در افغانستاناقوام و ملی

 ناکارایی سیاستهای امریکا و ناتو و باالخر نبود یک نیروی ، فرهنگی-

 پرسشهایی را در برابر ما قرار میدهند که نمی ،دموکراتیک و مترقی

 به - از دیدگاه افراد متعهد در قبال سرنوشت مردم و سرزمین ما -شود 

البته کمابیش سی سازمان و گروهی که در مجموع . نپرداختپاسخ آنها 

ُجنبش چپ و دموکراتیک در جریان ده سال اخیر به وجود آمده اند، 

 سیاسی خود، مسایل را ـکدام بر ُبنیاد برداشتها و مواضع اندیشه یی  هر

مطرح کرده و راه حلهایی را نشان  داده اند که با تأسف تاکنون به یک 

بدین گونه میشود . ل برای همه گان مبدل نگردیده اندطرح قابل قبو

گفت که تالشهای این سازمانها در مجموع به ُبن بست رسیده اند و باید 

برخی از این سازمانها در اپریل . چارٔه دیگری را در زمینه جستجو کرد

از آنجاییکه اهداف گردهمآیی . سال روان ِگردهمآییی را سازمان  دادند

اصد عقب پردٔه سازمان دهنده گان اصلی آن تناقض آشکار نامبرده با مق

داشت، ِگردهمآیی بدون کوچکترین دستآورد مثبت برای ُجنبش 

  .دموکراتیک، پایان یافت

در هفته های اخیر تالشهای همه جانبه یی جریان دارند تا بخشی از 

بازمانده گان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به سوی ادارٔه کابل و 

میشود عوامل و دالیل این وضع را . ری با امریکا جلب نمایندهمکا

  : چنین برشمرد

 ناتو مبنی بر ایجاد یک بورژوازِی ـشکست پروژٔه امریکا  -

  اداری مؤثر از تکنوکرات ها و کادر های جهادی؛

شیوع فساد در درون دستگاه حاکمه تا سطح ریاست  -

 جمهوری؛
ه های قاچاق پیوستن اکثر مقامات ارشِد حاکمیت به شبک -

 )۱۵(مواد مخدر؛         بقیه در صفحه 
 
  



 ۳  صفحه                                                    آینده                                                                                               ۳۸شماره 

 عبدالله نایبی

  سال آینده چی کنیم؟) احتمالی(» انتخابات«با
 :جهانی شدن روبنای سرمایه داری -۱

 جهانی ساختِن مؤسسات ،همراه با جهانی شدن سرمایه داری

متروپولهای (سیاسی ـ حقوقی و ایدیالوژیِک مراکز سرمایه داری 

برای آنکه دشواریهای این جهانی شدن . نیز مطرح است) سرمایه

 کافیست انقالب ،روبنای شیؤه تولیِد سرمایه داری را قیاس کنیم

فاجعه . بورژوایی فرانسه را با ابعاد جهان شمول آن در نظرگیریم

یی که در چشم انداِز این تحول ُبنیادی برای ملیارد ها انسان 

 به طور طبیعی ،انداخته استزحمتکش کشورهای پیرامونی لنگر 

این . خلقها را در مقاومت علیه بیداد سرمایه ساالری می کشاند

 ، تنشها و برخوردهای سیاسی،روند چنان تناقضها، تضاد ها

 اقتصادی و جنگها و ویرانیها را به بار آورده ـ و خواهد ،اجتماعی

آورد ـ که در مقایسه با آن، انقالب فرانسه یک کودتای سادٔه 

  !ظامی به حساب خواهد آمدن

صدور رو بنای سیاسی ـ حقوقی بورژوایی به حیث رو پوِش 

 ،آراسته یی که چهرٔه خشن ضد بشری سرمایه را کتمان میکند

رویاییست که همه روزه از دستگاه های ِسحر آفریِن ایدیالوژیک 

شعار . فقیر داده میشودخداوندان زر به خورد خلقهای جهان 

ما "؛ "  آزادی و حقوق بشر دفاع میکنیمما از ":هایی چون

 ،ما با تروریزم"؛ " دموکراسی را یک اصل جهانشمول میپنداریم

ما به ارادٔه خلقها گردن "؛ " خشونت آفرینان و جانیان میرزمیم

ررویی بی سابقه یی در تاریخ جهان موعظه غیره با ُپ و" مینهیم

ن به عراق و صد ها هزار نظامی امریکایی و متحدان آنا. میشوند

افغانستان سرازیر میشوند تا دموکراسی شان را در این کشور ها 

  ! را » دموکراسی گورستانها و ویرانه ها«مستقر سازند ـ 

دموکراسی به حیث بدیل نظامهای خود کامه و سرکوبگر و حالل 

 سیاسی و فرهنگی، به کشورهای ،مشکالِت اقتصادی، اجتماعی

سعه، یعنی همان کشورهای اطراف توسعه نیافته یا در حال تو

 عرضه میگردد و برای جهانی ساختن آن  معجزٔه ،سرمایه داری

انتخاباِت «. به آن تعبیه میشود» انتخابات«شگرفی به نام 

 به مثابٔه یک ،به حیث قاعدٔه اساسی دموکراسی بورژوایی» متناوب

 بدون درنظر داشِت واقعیت تاریخی کشورهای ،اصل جهانشمول

اما در واقعیت امر، . ، وارد زنده گی سیاسی آنها میگرددپیرامونی

همه روزه تالش میشود تا نیروهای اصیل دموکراتیک و مترقی 

کشورهای پیرامونی به حیث بدیل های نیروهای ارتجاعی و قرون 

  ! تبارز نکنند) مثاًل در افغانستان(وسطایی 

  

 

  انتخابات به حیث یک مفهوم سیاسی -۲

 حقوق بورژوایی بر ُبنیاد مفهوم دیگری که در  انتخاباتمفهوم

مفهوم شهروند ویژه گیهای .  نامیده میشود استوار استشهروند

 منطقه یی و ، جنسی، فرهنگی، طبقاتی، اقتصادی، گروهی،فردی

 صرف آنها را در ،غیره را از افراد مشخص یک جامعه جدا کرده

یا (روند مفهوم شه. مطرح میکند» فاعالِن انتزاعِی سیاسی«مقام 

 را یک آدم مجرد سیاسی را نفی میکند تا آدمهای مشخص) تبعه 

آدمهای .  بنمایاندیک ارادٔه سیاسی و یک فاعل سیاسیبه حیث 

مجردی که بدینگونه حقوق مساوی و انتزاعی پیدا میکنند به 

شرکت » انتخاباِت انتزاعی«حیث آدمهای متساوی الحقوق در 

 یعنی روی ،وی همین اصلحقوق سیاسی بورژوایی ر. میکنند

انتزاع را واقعیت  .و نیرنگ استوار است» !چال«همین 

 آدم انتزاعی سیاسی را آدم مشخص سیاسی ،پنداشتن

 جزیی از پرداخت تفکر فلسفی ایدیالیزم مسلط در تلقی کردن

 ،مفهوم شهروند تمام اختالفات. حقوق سیاسی بورژواییست

مهای مشخص کتمان تناقضات و تضاد ها را بین زنده گی آد

میکند و در واقعیت امر وجود طبقات متخاصم اجتماعی را نفی 

 این خطر شهروند و انتخاباتکار ُبرد نقد ناشدٔه مفاهیم . میکند

را دارد که ُجنبش چِپ دموکراتیک را به موضعگیریهای نادرست و 

  .نا روشن سیاسی بکشاند

 حیث چپ افغانی باید موضوع انتخابات را در کشور نی به

 بل به ،یک انتزاِع بیرون شده از حقوق سیاسی بورژوایی

حیث یک رویداد مشخص در یک مقطع مشخص از زنده 

گی سیاسی جامعٔه افغانی مورد بررسی قرار دهد تا براساس 

  . این بررسی موضعگیری خود را روشن سازد

برای بررسی هر انتخابات به حیث یک رویداد سیاسی باید هم 

 آن را مورد بررسی قرار زمنیه های عینی و هم یزمینه های صور

  .داد

  : زمینه های صوری-الف 

از نگاه صوری انتخابات را پیش شرطهایی مفروض میدارد که 

مفهوِم سیاسی ـ "بدون آنها از باِر مفهومی خود به حیث یک 

پیش شرطهای اساسی انتخابات را در .  تهی میگردد"حقوقی

  : شمردجهان امروزی میتوان چنین بر

  وجود دولت به حیث محمل قدرت سیاسی ؛ -
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وجود دموکراسی به حیث شکل یا صورِت نظام سیاسِی  -

مستقر در کشور و مجری بودن قانون دموکراتیِک 

 .انتخابات

وجود احزاب و نیروهای الترناتیِف سیاسی که بیانگِر  -

 متقابل، حتی متضاد برای حفظ و ،برنامه های متفاوت

 اجتماعی و ، اقتصادی،ت سیاسییا تغییر دادن وضعی

 . فرهنگی موجود باشندایدیالوژیک ـ

نظامهای انکشاف یافتٔه بورژوایی امروز نمونه های حضور تمام 

  . پیش شرطهای نامبرده اند

 علی الرغم ،آشکار است که در نظامهای تک حزبی یا خود کامه

، راه اندازی انتخابات بین چند نامزد برای احراز کرسِی مورد نظر

  .نمیتوان از انتخابات به مفهوم صورِی سیاسی آن سخن راند

   وضعیت تاریخی ـ واقعی –ب 

در کناِر ُبعد صوری باید ُبعد واقعی و زمینه های عینی انتخابات را 

  :زمینه های عینی از این قرار اند. مورد ارزیابی قرار داد

  مناسباِت مسلط اجتماعی یا شیؤه تولید مسلط؛ -

حاکمیِت سیطره جویانٔه طبقات ( قاتی تناسب قوای طب -

باال یا تعادل نسبی قواء یا امکان واقعی خیزش سیاسی 

 )مسالمت آمیز توده های مردم؟

تیوکراسی مطلق؟ یا نظام مذهبی ( چتر ایدیالوژیک  -

 )نسبتًا باز ؟ یا رژیم الئیک؟

مرحلٔه رونق سریع اقتصادی یا ( وضعیت اقتصادی  -

  )رکود و بحران؟مرحلٔه انکشاف بطی یا مرحلٔه 

 با در نظر  داشت ،پس هر انتخابات را باید به طور مشخص

 ارزیابی قرار داد تا بتوان ویژه عناصری که در باال برشمردم، مورد

. گیها و اهمیت آنرا در زنده گی یک جامعه ارزیابی دقیق کرد

کارُبرد مجرد مفهوم انتخابات در یک وضع مجرد و کلی بیشتر به 

تحلیل مشخص هر . ا میماند تا به برخورد سیاسیسیاحت در رؤی

 در انتخاباِت پارلمانی انتخاباتانتخابات نشان خواهد داد که واژٔه 

 در انتخابات ریاست جمهوری چین و واژٔه انتخاباتفرانسه با واژٔه 

.  در انتخابات تیوکراسی ایران از هم فرسنگها فاصله دارندانتخابات

 فورم و ماهیِت این ،امعٔه مشخصتنها تحلیل انتخابات در یک ج

کاربرد مفهوم انتخابات ممکن در . مفهوم را آشکار میسازد

شرایطی به کار گرفته شود که بر هیچ چیزی بیرون از خود داللت 

نمونه یی از شیؤه . نکند و صرف یک توهم یا یک نیرنگ باشد

  : بررسی انتخابات را ارایه میدارم

  

 با ۲۰۰۷انسه در سال انتخابات ریاست جمهوری در فر

 :ویژه گی های زیر صورت پذیرفت
  پیش شرطهای صوری _ الف 

  )آن هم از دول مقتدر جهان(وجود دولت  -

وجود دموکراسی بورژوایی و وجود قانون نسبتًا  -

 دموکراتیِک انتخابات

سوسیالیست ها علیه حزب (وجود نیروهای مخالف  -

ام چپ ُبنیادی علیه نظ(و متخاصم ) بورژوایی حاکم

 )موجود

   وضعیِت واقعی عینی–ب 

انتخاباِت ریاست جمهوری در شرایِط تسلِط سرمایه داری 

زی لیبرال به ویژه  در چوکاِت حاکمیت سیاسی بورژوا،نیولیبرال

و عدم ارایٔه یک برنامٔه واقعی چپ و مردمی از (قشر مالی آن 

تحت تسلط کامل ایدیالوژی ستیزه جویانٔه ) سوی سوسیالیست ها

 همراه با افزایش ،ایی در مرحلٔه انکشاف بسیار بطی اقتصادیبورژو

  .بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم صورت پذیرفت

 )۲۰۰۹( در افغانستان) احتمالی(انتخابات 
   شرایط صوری–الف 

  :وجود دولت -۱

چون شرایِط صوری را مورد نظر داریم در بارٔه ماهیِت دولت به 

 در اینجا منظور .حیث وسیلٔه سلطٔه طبقاتی حرف نمی زنیم

  .دولتیست ساختاِر نهاد یا صورت دولت

تیوریسن لیبرالیسم، دولت را چنین ) Max Weber( ماکس وبر

دولت به چنان دستگاه سیاسیی گفته میشود که «: تعریف میکند

 پولیس و ،ساختار اداری آن یگانه ساختاری باشد که از طریق اردو

» .مرو کشور تحمیل نمایددستگاه قضایی قوانین خود را بر تمام قل

حاکمیت ناشی از این میشود که دولت از طریق «از دیدگاه او 

) سمبولیک(دستگاه اداری خود انحصار خشونت جسمی و نمادی 

به همین منوال از دیدگاه وی حاکمیت ملی . »را به دست بیاورد

داشتن حق انحصارِی تحمیل اتوریته سیاسی بر تمام «به معنی 

  .تاس» ساحٔه کشور

در این تعریف در میابیم که دولت ساختاِر یگانه ییست که بر تمام 

با چنین . کشور و بر تمام باشنده گان آن اعمال اتوریته میکند

 متکای قدرت ، در مقام یک نهاد واحد،خصوصیت است که دولت

مبارزٔه . بدینگونه قدرت سیاسی نیز واحد میگردد. سیاسی میگردد

تماعی برای احراز قدرت سیاسی به سیاسی گروه های مختلف اج

  . معنی دست یافتن به ُسکانهای دستگاه واحد دولتی است
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   ،در افغانستان امروز علی الرغم وجود سندی به نام قانون اساسی

دستگاه سیاسی واحدی وجود ندارد که قوانین خود را بر تمام 

هیچگونه ساختاِر . کشور و بر تمام باشنده گان آن تحمیل کند

داریی وجود ندارد که بر تمام کشور و بر تمام باشنده گان آن ا

. عمال اتوریته نماید و انحصار خشونت را به دست داشته باشدِا

 ،برعکس، انارشی موجود در کشور گواه حاکمیِت زورمندان محلی

 شبکه های مافیایی و در نهایت حاکمیت نیرو های ،سران جهادی

  . است) عمدتًا ناتو و امریکا(خارجی 

ادارٔه موجود به هیچ وجه متکای قدرت سیاسی در افغانستان 

 پیوند های منطقه ،وجود ائتالفهای قومی ـ زبانی ـ مذهبی. نیست

یی با همسایگان و روابط با نیروهای حاکم خارجی همه گواه 

پس اداره یی که از گفتگوهای اجباری . تشتت قدرِت سیاسی اند

 دولت نیست و ، کابل تحمیل شدُبن تحت فشار سر نیزٔه ناتو بر

پس پیش شرط اول . متکای واحد قدرت سیاسی بوده نمیتواند

  . صوری انتخاباِت در افغانستان وجود ندارد

  : ـ وجود دموکراسی لیبرال۲

 رادیو و ، مجله، جریده،فعال بودن چیزهایی به نام روزنامه

از سوی " احزاب مقوایی"تلویزیون و انتشاِر یک لست مطول 

را ) انجو(زارت عدلیه و فعالیت هزاران سازمان غیر حکومتی و

 اگر ناشی از سطح نازل شناخت سیاسی ،دموکراسی خواندن

  !نباشد ناشی از عوامفریبی آگاهانه که حتمًا است

اعمال خشن و ضد دموکراتیک نیروهای قرون وسطایی جهادی و 

طالبی در یک شبکٔه پراگندٔه قدرت در واقع گونه یی 

یا » دیکتاتوری شبکه یی«ن آن را که م(است » توریدیکتا«

که ُرخ دیگر انارشی دوم جهادی را ) مینامم» دیکتاتوری پراگنده«

پس پیش شرط دوم انتخابات در افغانستان . تشکیل میدهد

  .وجود ندارد
  : نیروهای الترناتیف-۳      

 اکثریت زمامداران کنونی کابل و حکمرانان اطراف به جهاد تعلق 

ماهیت نیروها و گرایشهای موجود در عرصٔه سیاسی کشور . ارندد

فعالیت . به طور ُکل به ارتجاع ُسنتی و قرون وسطایی تعلق دارند

برخی تکنوکراتهای وابسته به امپریالیزم و ناتو تغییر ماهوی در 

یعنی از . استراتیژی و عملکرِد این نیروها به بار نیاورده است

وضعیِت سیاسی نمیتوان بخشی از آن مجموع نیروهای حاضر در 

را به حیث نیروی مخالف استراتیژی و سیاست موجود قلمداد 

 ، سمتی، قومی،اختالفاِت موجود صرف اختالفات شخصی. کرد

زبانی و اختالف در پیوند های بیرونی با کشورهای همجوار اند 

 استراتیژی و عملکرِد تمام آنها ماهیِت مطلقًا ،ورنه جهانبینی

  . جاعی و قرون وسطایی دارندارت

پس پیش شرِط سوم یعنی حضور نیروهای الترناتیف در 

  .وضعیت سیاسی در افغانستاِن امروز وجود ندارد

  از تحلیل باال چنین برمیآید که هیچیک از زمینه ها و پیش شرط 

 حقوقِی برگزاری انتخابات در افغانستان امروز –های سیاسی 

زی اقدامی به نام انتخابات در افغانستان پس راه اندا. وجودندارد

امروز به چیز دیگری جز آن چه در حقوق سیاسِی بورژوایی 

انتخابات خوانده میشود داللت دارد نی به کدام  اقدام سیاسیی 

که چشم انداِز انتقال قدرت سیاسی را از یک بخش نیروهای 

  !سیاسی به بخش دیگر آن ممکن بسازد

در آستانٔه انتخاباِت به اصطالح پارلمانی نهضت آیندٔه افغانستان 

تجربه نشان . گذشته بی محتوا بودن آنرا خاطر نشان ساخته بود

داد که دستگاه تقنینِی پوشالِی کنونی نی تنها کوچکترین 

سودمندی در استقرار قانونیت نداشت، بل خود به حیث یک 

  . وسیلٔه اضافِی ُگسترِش انارشی در داخل حاکمیت تبارز کرد

: س از این بررسِی نسبتًا طوالنی برمیگردیم به عنوان این مقالپ

 انتخابات سال آینده چی کنیم؟  در این نوشته را،برعکس انتظار

 روی نخواهد انتخاباتعنوان نکردم چون چنین اقدامی به حیث 

  .داد

  با انتخابات سال آینده چی کنیم؟ 

رنگ باید آنرا همه جانبه به حیث یک نی: پاسخ روشن است

سیاسی افشاء کرد و نیروهای مترقی و خلق افغانستان را متقاعد 

ساخت که تا زمانیکه نیرو های اصیل مردمی و دموکراتیک در 

وضعیت سیاسی کشور حضور ندارند تا چشم انداز یک دگر گونی 

ُبنیادی را در جهِت رهانیدن کشور از شر نیروهای جهادی قرون 

 در اقداماِت پوشالی  تصویر کنند، شرکت کردن،وسطایی

البته با استفاده از امکانهایی . عوامفریبانه و بی ُبنیاد اشتباه است

 تعویق که احتمال به" (انتخابات"  جریان راه اندازی که در

در اختیار نیرو های مترقی و ) افتیدن آن جدًا وجود دارد

 باید مطالبات اساسی زحمتکشان را مطرح ،دموکرات قرار میگیرد

ضرورت استقرار یک نظام واقعًا دموکراتیک را پیش کشید و  ،کرد

به همینگونه . ماهیت قرون وسطایی نیرو های جهادی را افشأ کرد

 ، ملیتگرایی،از تریبیونهای قابل دسترس باید ناسیونالیزم

 زبانگرایی و دیگر پدیده هایی را که یکپارچه گی ،قومگرایی

ت  نیرو های سیاسی طبقاتی زحمتکشان افغانستان و روند وحد

  .متعلق به آنها را مخدوش میسازد محکوم نمود

یکبار دیگر تکرار میکنم که وظیفٔه امروزین نیروهای چپ و 

دموکراتیک تشکل آنها در یک سازمان بزرگ و حضور یابی در 

وضعیت سیاسیست تا باشد امکان یک انتخاِب تاریخی واقعی را به 

ارند نی اشتراک در انتخاباِت حیث یک نیروی الترناتیف ارزانی بد

  !پوشالی بی محتوا
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 ها و بلوک های سیاسی را با دیگر نیروهای تحول طلب و مترقی، وسیلٔه مهمی در جهت تحقق یندٔه افغانستان ائتالفها، اتحادنهضت آ

  )نستانمرامنامه نهضت آیندٔه افغا. (پیوسته در راه همبسته گی این نیروها مبارزه میکند،اهداف خود پنداشته

 احمدضیأ صدیقی سپهر

سیها و جبهه های سیا تالفها، اتحادنکاتی چند پیرامون وحدت، ائ
مجمع نیروهای چپ، « این مقطع که کار تدارک نخستین در

به منظور دستیابی به یک » دموکراتیک، مترقی و صلحخوأه افغانستان

 سیاسی جهت تکوین یک نهاد سیاسی ـپالتفورم مشترک اندیشه یی 

» نهضت آیندٔه افغانستان «علق به مردم افغانستان، به ابتکار و تالش مت

آغاز گردیده است، مفید به نظر میرسد تا به  برخی نکاتی مرتبط به این 

  .روند مختصرًا بپردازیم

 در شرایط موجود سیاسی جامعٔه افغانی، که حاکمیت و اپوزیسیون فعال

نها قرار دارند، متشکل  و حامیان آهر دو در اختیار ارتجاع عقب گرا

ساختن نیرو های چپ، دموکراتیک ومترقی در یک نهاد بزرگ سیاسی 

ست که در یبه منظور ایجاد یک الترناتیف مردمی مقدم ترین وظیفٔه ا

برابر تمام نیروهای چپ، دموکراتیک و پیشرِو جامعٔه افغانی قرار گرفته 

 .است
ف توسط احزاب، به کارگیری مداوم واژٔه های وحدت، اتحاد و ائتال

 اجتماعیی دموکراتیِک ترقیخواه و فعالین ـسازمانها و نهاد های سیاسی 

آنها، تدویر گردهمایی ها و تالش در جهت راه اندازی مباحثات بین 

نیرو های چپ، دموکراتیک و مترقی به منظور دستیابی به یک پالتفورم 

 سیاسی، مشترک سیاسی اندیشه یی، صدور قطعنامه ها، اعالمیه های

اطالعیه ها و فراخوانهای متعدد در رابطه به امر وحدت، اتحاد، همکاری، 

همسویی و اوجگیری همگرایی در حرکتهای دموکراتیک و مترقی، خود 

  .حاکی از عینیت این نیاز مبرم است

آنچه روشن است این که در وضعیت جاری، بخشهای قابل مالحظٔه از 

و نیازمندی ُجنبش عمومی فعالین ُجنبش چپ دموکراتیک کشور 

اتحاد، یک ، وحدتدموکراتیک جامعٔه افغانی را خوب میدانند و هم 

 و همگرایی نیروهای دموکراتیک را در عرصه های پارچه گی، همسویی

سازمانی و اندیشه یی و اتحاد عمل مشترک درک نموده اند و به این 

 اهداف مورد نتیجه دست یافته اند که به تنهایی قادر به تأمین و تحقق

ولی بنابر عوامل عدیدٔه نتوانسته اند، گامهای عملی . نظر شان نیستند

  .مؤثر و سازنده را در این عرصه بر دارند

انی در یک دالیل عدم موفقیت تشکل نیرو های چپ دموکراتیک افغ

 بزرگ سیاسی به منظور ایجاد یک الترنالتیف مردمی با وضاحت سازمان

رکزی نهضت آیندٔه افغانستان که به در گزارش سیاسی شورای م

 این نهضت ارایه شده بیان ۲۰۰۷ جون ۲۳کنفرانس سراسری مؤرخ 

  :گردیده است، چنانچه در یک بخِش این گزارش آمده است

یگانه امکان سیاسی برای ما، متشکل ساختن نیرو های چپ "

دموکراتیک در یک سازمان بزرگ سیاسی است تا از طریق آن بتوانیم از 

جنگ فرسایشی که بین دو بخش ارتجاع جریان دارد یک الترناتیف پی 

  .مردمی را ارایه بداریم

اوضاع پیچیدٔه داخل کشور و تبلیغات ایدیولوژیک مسخ کنندٔه رسانه 

های گروهی وابسته به ارتجاع جهانی و امپریالیزم درک روند های 

ازمانده جامعه افغانی را برای بسیاری از حلقات و گروه های ب ُبنیادی

دشوار ساخته است ) حزب وطن(ازحزب دموکراتیک خلق افغانستان 

فاصله گرفتن از وابسته گیهای دیروز که عمدتًا بر محور بینش مسلط 

 و دلبسته گی  دیروز شکل گرفته بودند از یک سودر حاکمیت شوروی

به هیاهوی اغواگرانٔه دموکراتیزم غربی که از سوی مراکز ایدیولوژیِک 

یزم اشاعه مییابد از سوی دیگر بخشهای از بقایای ُجنبش چپ امپریال

افغانی را که با سطحی نگری اندیشه یی و خوش باوری سیاسی 

خوگرفته بودند به ایجاد تجمع های کشاند که حاکمیت موجود کابل را 

به حیث یک حاکمیت مشروع و قانونی تلقی کردند و خود در تقویت 

هضت آیندٔه افغانستان پیوسته این ن. نظام، فعاالنه شرکت جستند

 اندیشه یی قرار ـگرایشها و اقدامات زیانبار را مورد نقد جدی سیاسی 

داده، نیروهای واقعی چپ دموکراتیک کشور را به موضعگیریهای واقعًا 

کسانیکه تصور میکنند با اتحاد های فریبنده . مردمی دعوت کرده است

و عامالن حاکمیت میتوان و دستکاریهای سطحی در تعویض چهره ها 

وضع سیاسی کشور را دگرگون ساخت یا آدمهای جدی سیاسی نیستند 

یا اینکه عمدًا در راه ایجاد زمینه های یک التر ناتیف واقعًا دموکراتیک و 

  ."مردمی سنگ اندازی میکنند 

توهمات وحدت خواهی حزب «: همچنان در این گزارش آمده است

ا حزب وطن آنگونه که واقعیت نشان داده دموکراتیک خلق افغانستان ی

است دیگر یک شعار دلسوزانه نبوده، بل یک مشی بازدارنده برای تشکل 

 و زمانی که برخی از اعضای سابق مبارزان اصیل داد خواه کشور است

حزب دموکراتیک خلق در خدمت تحکیم مواضع ارتجاع قرون وسطایی 

ین سرگرم یشورهای مع خاص کیقرار دارند یا برای اجرای پالنها

معامالت سیاسی اند و با تاریک اندیش ترین نیرو های جهادی در 

پیمانها و اتحادهای سیاسی شرکت میکنند، چگونه میتوان شعار وحدِت 

بر . دوبارٔه اعضای حزب دموکراتیک افغانستان و یا حزب وطن را سر داد

روند "عکس باید به مبارزان راستین ُجنبش انقالبی کشور گفت که 

 اندیشه یی در درون بازمانده ـیا پروسه جدا شدن سیاسی " انفکاک

و سازمانهای قمری ) حزب وطن(های حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

آن تسریع گردیده است که در نتیجه بازمانده های چپ دیروزی به چند 

یکی سازمانها و گروه های مترقی که در شمار . دسته تقسیم شده اند

 اندیشه یی ـضت آیندٔه افغانستان به حیث ممثل سیاسی آن ها نه

آرمانها و خواستهای زحمتکشان افغانستان قرار دارد و در خط تداوم 

آماجهای آغازین ُجنبش چپ انقالبی کشور به ویژه آرمانهای آغازین 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان گام بر میدارد و دیگر گروههایی که 

ُپشت پا زده اند و مصروف معامله گریها ی به منافع خلق افغانستان 

سیاسی برای رهیابی به حاکمیت اند و هستند تعداد انبوهی از مبارزان 

دیروز که راه خود را تا هنوز انتخاب نکرده اند و در انتظار به سر 

  .».میبرند

 نیرو های چپ افغانی و وحدت اصولینکتٔه مهم اینست که، هم مسألٔه 

 در ُجنبش عمومی ها و جبهه های سیاسیاتحادهم مسألٔه تکوین 
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دموکراتیک کشور، به منظور ایجاد یک نهاد گستردٔه فراگیر سیاسی 

مطرح است، ولی مقدم از هر اقدامی اولویتهای هریک از این مسایل را 

  . باید دریافت

به نظر ما در وضعیت موجود که هنوز نیرو های چپ واقعی در پرا گنده 

  ـبه یک نیروی متشکل و منسجم سیاسی گی و تفرق قرار دارند، 

اجتماعی تبدیل نگردیده و نتوانسته اند به منزلت یک نیروی واحد و در 

آمیخته، بالفعل در وضعیت جاری سیاسی کشور حضور یابند، مطرح 

نمودن شعارهای ائتالفها، اتحاد ها و تکوین جهبه های سیاسی فاقد بار 

  .ش از وقت پنداشته میشودمثبت سیاسی به نفع ُجنبش چپ بوده پی

تأمین از دید ما، مقدم ترین وظیفٔه لحظٔه کنونی نیرو های چپ افغانی، 

واحِد، سراسری و  نیرو های چپ واقعی در یک سازمان سیاسی وحدت

بنا بر .  به خاطرداخل شدن در وضعیت سیاسی کنونی استمستقل

ی ماهوی همین دید، نهضت آیندٔه افغانستان با در نظر داشت ویژه گیها

وحدت چپ "ُجنبش عمومی دموکراتیک کشور، کار در راستای تأمین 

را به منزلت اساسی ترین شعار روز در سر خط وظایف خویش " افغانی

  .قرار داده است

وحدت به مفهوم عام آن در نهایت، به معنای درهم آمیخته گی و یگانه 

" اقعیچپ و"منظور ما از وحدت نیرو های . شدن برای ما مطرح است

عمدتًا یگانه گی  اندیشه یی، سیاسی و تشکیالتی است، این وحدت 

میتواند به شکل عام آن یعنی وحدت کمی و کیفی وسیع در قالب یک 

یتواند به شکل خاص حزب واحد بزرگ سراسری تأمین گردد و هم م

 و نیرو های در چار چوب سازمانها، نهادها، حلقات) وحدت محدود(آن 

اجتماعی ـ  یف وسیع و فراگیر تشکیالت سیاسیمختلف، در یک ط

 .محقق گردد
این وحدت با پیوند های مستحکم تر، برنامٔه گسترده تر، جهت 

گیریهای مشخصتر و دامنٔه اختالفات محدود تر نسبت به هر اتحادی 

  .خواهد بود

داشتن اصول تشکیالتی بر پایٔه موازین دموکراتیک، اصول مرامی علمًا 

 - بقت با مرحلٔه جاری تکامل انکشاف اقتصادیتنظیم شده در مطا

اجتماعی و دورنمایی تاریخی جامعٔه افغانی و پیشبینی راهکار های 

  .دست یابی به اهداف مطروحٔه از مشخصات این وحدت است

از این . یکی از فکتور های پیش زمینٔه وحدت اصولی، اتحادعمل است

ل، حلقات، گروه ها دید اتحاد عمل به این مفهوم است که افراد، محاف

گرایشها، نهاد ها و سازمانهای مورد نظر، با حفظ موقعیت خود شان 

بدون اینکه دلیلی برای انحالل خود داشته باشند و یا ضرورتی داشته 

باشند که اساس نظریات خود را کنار بگذارند، به عنوان یک گرایش 

تباط به بزرگ چپ بتوانند وارد یک سلسله از فعالیتهای مشترک در ار

ین حال به یک عکشان و جامعه افغانی گردند و در زنده گی زحمت

 هدفمند و مرتبط به زنده گی زحمتکشان بپردازند و به سلسله مباحثات

بدون تردید میتوان گفت که، پس از سپری شدن . افتراق پایان دهند

یک دورٔه زمانی، این اتحاد، میتواند نشریه خود را داشته باشند، شبکه 

 انترنیتی خود را داشته باشند و فعالیتهای مشحص خود را انجام های

زمانی که همدیگر را آزمایش نمودیم و اطمینان حاصل نمودیم . دهند

که در گفتار و کردار اختالف نداریم و همسویی مشخص احساس شد 

باید در نظر داشت که عدم اختالف و داشتن همسویی به هیچ وجه به (

، آن موقع زمانی )یل، استدالل و داوری نیستمفهوم نفی تنوع تحل

  . خواهد رسید که وحدت اصولی را پی ریزی کنیم

و معتقد به جهان بینی علمی، تشکیالت " چپ واقعی"برای هر نیروی 

اساسًا چپ بودن . یکی از اصول ُبنیادین و جهان شمول مبارزاتی است

اما اینکه . اشدبدون تشکیالت نمیتواند کارآیی و بازتاب عینی داشته ب

چه تشکلی و چگونه تشکیالتی را باید ساخت تابع ذهن، اراده و 

موضعگیری چند حلقه، گروه و یا چند فرد و یا فالن رهبر نیست، این 

مسأله بر میگردد به شرایط عینی و ذهنی هر کشور و ضرورتهای عینی 

و تاریخی هر ُجنبش، یا به بیان دیگر محتویات یک تشکیالت چپ، 

کراتیک و ترقیخوأه واقعی را ضرورتهای مبارزاتی برآمده از مختصاِت دمو

 تعیین می نماید که، این نیرو ه اقتصادی و اجتماعی آن جامعـسیاسی 

  .ها در بطن آن قرار دارند و به تحلیل جامع آن مبادرت میورزند

اتحاد و یا ائتالف و ایجاد جبهه های سیاسی شعاریست که پس از 

فعل نیروهای چپ واقعی در وضعیت جاری کشور میتواند حضور یابی بال

 آن چنانیکه رفیق عبدالله نایبی در نوشتاری تحت عنوان .مطرح شود

: تذکرداده است" وحدت چپ افغانی و امکان یک الترناتیف دموکراتیک"

اتحاد با دیگر نیروهای تحول طلب و "مرامنامٔه نهضت آیندٔه افغانستان ( 

ضور چپ به حیث یک نیروی واحد و مستقل در را در صورت ح" مترقی

  !!).وضعیت سیاسی مطرح کرده است نی پیش از آن 

بنا بر همین استدالل، در وضعیت جاری کشور تأکید ما بیشتر به 

وحدت نیرو های چپ دموکراتیک است، زیرا باور ما این است که 

وحدت چپ دموکراتیک تضمینی است برای داشتن نقش مؤثر در 

  .مومی کشورُجنبش ع

نمیتواند صرفًا بر پایه های تعلقات " اتحاد"وحدت و یا به پندار ما، 

ری به رهبران و سیاسی، سازمانی، تشکیالتی و جناحی گذشته ویا وفادا

،  یا داشتن سلیقه های همگون بناء گشته و پایدار بماندیا اعتماد متقابل

ست، بلکه باید توجه نمود که وحدت و اتحاد صرفًا برای وحدت نی

  . دیگرزاریست برای پیشبرد و تحقق اهدافاب

م با مواضع سیاسی ما در برنامٔه سازمان ما با وضاحت کامل وأاهداف ما ت

  .به صورت شفاف بازتاب یافته است

 از دید ما ساختار سازی، برای تأمین وحدت امر ضروری است ولی کافی

و در وجود آنها  را دنبال میکند یینمی باشد، هر ساختار هدف و پروژ

است که معنی پیدا میکند برای هر وحدت در گام نخست و جود 

 است و هر ساختار باید سیاست روشن را برای ساختار و هدف، الزم

هدف و تحقق وظایف خود ارایه کنند و به سوالهای مانندوحدت باکی؟ 

  .برای چی؟ و به پایٔه کدام محور؟ پاسخهای روشن و شفاف ارایه بدارند

ٔه مهم دیگر اینکه، شرط اساسی برداشتن گامهای سازنده و مؤثر در نکت

این راستا مقدم از همه درک موقعیت و چگونه گی نیرو های چپ 

دموکراتیک کشور در ارتباط به وضعیت جاری سیاسی کشور است، در 

فراخوان کنفرانس سراسری نهضت آیندٔه (رابطه به این مسأله در 

 چپ، دموکراتیک و نیرو های ترقیخواه، افغانستان خطاب به مبارزان

 ۲۳ خورشیدی مطابق ۱۳۸۶ دوم سرطان -تحول طلب کشور ـ شهر بن

سوگمندانه باید گفت که نیرو های چپ، "آمده است  ) ۲۰۰۷جون 
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دموکراتیک و تحول طلب کشور در نتیجٔه حاکمیت سر نیزه و فشار 

یم، هنوز ارتجاع سیاه و سیاستهای معامله گرانٔه حاکمان خارجی رژ

اثر طوری که الزم است متشکل نگردیده، در وضعیت سیاسی کشور 

 که این گذار نیستند و در افتراق و پراگنده گی بیسابقه یی قرار دارند

  ."امر طبعًا موجب تقویت ارتجاع حاکم میگردد

با تأکید بر این مسألٔه که یگانه چشم انداز واقعی برای تغییر مثبت در 

، تشکل نیروهای چپ، دموکرات و مترقی در یک وضعیت بحرانی کشور

نهاد سراسری، جهت شمولیت در وضعیت جاری میباشد و با درک این 

واقعیت که تالشهای آغار شده از سوی برخی نهادها و حلقات و 

شخصیتهای منفرد در راستای ایجاد یک نهاد فراگیر به گونه یی 

ه است و نهاد ها و تاکنون به ُبنبست مواجه گردید» سازمان سراسری«

گروههای ضد وحدت با تمام امکانات دست داشته خود با تعقیب 

سیاستهای سازشکارانٔه انتظار و تردد، افتراق و انقطاع را برُجنبش چپ 

و دموکراتیک جامعه افغانی تحمیل میدارند و با تشدید معامالت و 

 بازیهای سیاسی حالت روان افسرده گی را در بین نیرو های چپ به

اولین قدم در راه برطرف کردن افتراق و پراگنده گی . میان آورده اند

کنونی میان نیرو های چپ دموکراتیِک کشور، کوشش برای پیدا کردن 

وگو و مذاکره به خاطر ایجاد یک نهاد با اعتبار  طرق و راه های گفت

  .سیاسی سراسری است

و  برگزاری نخستین مجمع نیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی 

 خواهد بود که شرایط ذهنی برپایی یک ه یی افغانستان زمینهلحخواص

» مجمع« این سازد به زحمتکشان را فراهم نهاد بزرگ تشکیالتی متعلق

با یک برنامٔه مشخص مباحثٔه سازنده و با هدف مشخص جهت همسو 

اهداف سیاسی سازمانها، حلقات و مبارزان، راه  سازی دیدگاه ها و

  .اندازی خواهد شد

عمده ترین هدف از برگزاری این مجمع، فراهم نمودن زمینه های الزم 

عینی و همسویی فکری برای بحث و تبادل نظر پیرامون تکوین اصول و 

 سازمانی برای ـخطوط یک برنامٔه حداقل یا یک پالتفورم سیاسی 

آنچه روشن است . ُجنبش چپ دموکراتیک و مترقی جامعه افغانی است

 نیرو های چپ، دموکراتیک ومترقی در یک نهاد اینکه تأمین وحدت

تشکیالتی کاِر دشوار، پیچیده و یک مبارزه طوالنیست و نباید انتظار 

  .مؤفقیت زود هنگام را داشت

 آنرا نماید که به تنهایی سایٔه افتراق، جدایی، یهیچ کس نمیتواند ادعا

پراگنده گی و انقطاع طوالنی را از فراز چنبش چپ کشور در یک 

 ٔهمیتوان دور ساخت، ولی با ارای» ...مجمع«نشست و یا با بر گزاری یک 

مواضع شفاف، ابتکار عمل و با سرفرازی، آهنِگ رونِد  را که آغاز گردیده 

است با وقف انقالبی و انعطاف پذیری اصولی، به همت و عزم قوی 

  .مبارزان انقالبی چپ افغانی میتوان تشدید بخشید

  :اسیاتحاد و جبهه های سی

در رابطه به اتحادها، بلوکها و جبهه های سیاسی، ما پیوسته نظریه ها و 

دیگاه های خود را با وضاحت به صورت شفاف بیان نموده یم، در این 

نهضت : " آمده است که" نهضت آیندٔه افغانستان"رابطه در مرامنامٔه 

ر نیرو آیندٔه افغانستان ائتالف ها، اتحادها، و بلوکهای سیاسی را با دیگ

های تحول طلب و مترقی وسیلٔه مهمی در جهت تحقق اهداف خود 

  ."پنداشته، پیوسته در راه همبسته گی این نیرو ها مبارزه میکند

ما بر آنیم که هیچ ُجنبش اجتماعی بی نیاز از جبهٔه متشکل از نیرو 

 بدون توافق بر ه ییل در وضعیت سیاسی نیست و هیچ جبههای شام

 مورد تفاهم در مرحلٔه گذار ُجنبش تشکیل نمی سر عام ترین اصول

هر جبهه را واقعیات ) مقطعی و تاکتیکی(شود، خواستهای مرحله یی 

روز مره و مرحله یی که ُجنبش در آن قرار دارد تعیین میکند و در 

کوتاه ترین شعار ها بیان میشود، هم تجمع نیرو های چپ دموکراتیک 

 های ارتجاع و ارتجاع نوین و و تحول طلب و هم منزوی ساختن نیرو

  .مدافعین آنها در گرو همین اصل است

از دید ما اتحاد نیروهای چپ دموکراتیک میتواند در اشکال و ابعاد 

مختلف طرح و به کار گرفته شود، این اتحاد میتواند بر محور همکاری و 

همگامی حول مسایل فعالیتهای مبارزاتی عام مانند تأمین و تحکیم 

استقالل، حاکمیت ملی، تأمین دموکراسی و دفاع و حفظ آزادی، 

تمامیت ارضی کشور باشد و یا اتحاد و ائتالفی باشد استراتژیک، حول 

یک دولت واقعًا "مسایل مربوط به استقرار یک نظام دموکراتیک و ایجاد 

دموکراتیک، مستقل، یکپارچه و دارای حاکمیت ملی، که ممثل ارادٔه 

من منافع آنها باشد و بتواند کشور را از بحران مردم افغانستان و ضا

عمومی بیرون کشد، صلح پایدار، امنیت، آزادی، استقالل را تأمین و 

تحکیم بدارد و از تمامیت ارضی کشور دفاع و حراست نماید و جامعٔه 

افغانی را به سوی توسعه، انکشاف، ترقی و بهبودی زنده گی زحمتکشان 

  ."سوق دهد 

ف ها، اتحادها، بلوکها و جبهات سیاسی را با احزاب، نهاد ما موضوع ائتال

ها و نیرو های ملی، دموکراتیک، مترقی و تحول طلب نی تنها اصولی و 

یک وظیفٔه ملی و  در مسیر مبارزات خودتاریخی میدانیم، بلکه آنرا 

.وطنی به شمار می آوریم

ی بر این پایٔه برداشت و ارزیابی ما از مسیر رویداد ها و جریانهای اجتماع

علمی استوار است که جامعه ما یک جامعٔه طبقاتی است و الزامًا احزاب، 

سازمانها، نیرو ها و گرایشهای گوناگون متنوع و متضاد در جامعه وجود 

ی میکند به دارد که هرکدام بخشی از نیرو های اجتماعی را نماینده گ

لتی، استثمار،  ارتجاع، استبداد، ستم، بیعداههمین لحاظ مبارزه علی

استعمار و سایر مظالم اجتماعی را صرفًا حق انحصاری خود و یا چند 

حزب یا سازمان سیاسی، اجتماعی یا یک طبقه و یا قشر خاص 

  که در این مبارزه نیرو های دیگرنمیدانیم بلکه بر این اعتقادیم

سیاسی نیز سهیم هستند که با توجه به ماهیت و سرشت ـ اجتماعی 

سطح آگاهی، چتر اندیشه یی و دیدگاه های خود متناسب با طبقاتی، 

ولی با صراحت باید . توانایی و ظرفیت و امکانات خویش گام بر میدارند

 در تکوین و تشکیل هرگونه رجحان منافع زحمتکشانگفت که برای ما 

خدشه ناپزیر ترین اصول ائتالف ها و اتحاد ها و جبهه های سیاسی 

.محسوب میگردد فعالیتهای مبارزاتی 

به پندار ما، بازمانده های چِپ دیروز و دیگر رهرواِن ُجنبش چپ 

دموکراتیک جامعه افغانی برای اینکه کارگذار و هوراکشهای دیگران 

نشوند الزم است صفوف خود را حول خواسته های طبقاتی، ارزشهای 

واالی انسانی و آرمانهای آغازین ُجنبش چپ دموکراتیک کشور متمرکز 
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سازند و مبارزات دموکراتیک را با مبارزات طبقاتی هماهنگ گردانند، 

 پرچم ،"پرچم خلق"چپ دموکراتیک و ترقیخوأه دادگستر نباید 

دموکراسی خواهی و دادخواهی را بدست افراد ُمرتد، نیرو های ارتجاعی 

قرون وسطایی، ارتجاع نوین، جنایت کاران جنگی و مطرح ترین عناصر 

  .قوق بشر در منازعات سه دهٔه اخیر واگذار نمایندمتهم به نقض ح

که از لجن فساد برخاسته اند، زنده گی آنها با فساد و بیدادگری یاز آنهای

گره خورده، هزارها انسان مظلوم را بردٔه خود ساخته اند و بخشهای 

عظیمی از ثروتهای زحمتکشان را غارت و برای زنده گی پرتجمل خود 

د انتظار آنرا داشت تا صلح، آزادی، امنیت، رفاه و اختصاص داد اند، نبای

عدالت اجتماعی را در افغانستان تأمین نمایند، همٔه ما خوب میدانیم 

ین دید که عدالت در پنجه های خونین و مردار آنها اسیر است، از ا

ساختن جبهه های سیاسی با چنین عناصر جز از تقویت و اعادٔه 

 ما برآنیم که اعادٔه حیثیت هد آورد،حیثیت آنها چیزی دیگر بار نخوا

جنایت کاران و دشمنان آزادی و خوشبختی مردم از وظایف نیروهای 

چپ دموکراتیک نمیباشد، ما اجازه نداریم که اندک نیرو و اعتبار خود 

ن حراف و را صرف چنین کاری بی سر انجام نماییم، سیاست پیشه گا

مصالٔه "زادی مردم به یقل دادن دشمنان آصبی تفکر خوب بدانند که 

  .و تمدید اعتبار تاریخی آنها وظیفٔه تاریخی خود آنها است " دموکراسی

حاکمیت دست نشاندٔه کنونی و حامیان خارجی آنها، به نام و اعتبار 

ن المللی نیاز دارند، تا با عوامفریبی در سطح داخلی و بی" نیروی چپ"

 ه دست آنها باده کنند، استفوء خود از آن سه ایبا پشتوانٔه مالی و رسان

خون همرزمان ما و مظلومان کشور آلوده است، صحبت آنها از 

هیچ . دموکراسی، آزادی، عدالت و حقوق بشر، دام و فریبی بیش نیست

کدام آنها متحول و اصالح نشده اند، دست یاری آنها برای وحدت حول 

فکری ساختار . از زبونی آنهاست" شایسته ساالری"موضوع دموکراسی و 

و اندیشه یی آنها با مقوله های آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر به 

  .ویژه حقوق زن بیگانه است

بنابر آن همکاری ساختاری با احزاب، نهادها، جبهه ها و جریانهای که 

اوم نظام فکری شان غیر دموکراتیک و ارتجاعی است و در پی حفظ تد

یعنی با نیرو های که سرکوب  اند، انهو اشاعٔه اندیشه های واپسگرای

دموکراسی، نقض حقوق بشر، پا گذاشتن بر آزادی انسان، تداوم وضع 

کنونی و حفظ حاکمیت فرماندهان تنظیمهای جهادی، مافیای مواد 

مخدر، انجوها و بیروکراتهای وابسته را در کار نامه های خود دارند 

، )اریک استمرز بین اشتباه و خیانت ب(اشتباه محض به شمار میرود 

دلبسته گی به استفاده از امکانات آنها مستحیل و خیال باطلی است، 

دوستان و رفقای قدیمی که تمام حیثیت خود و حلقات مربوطه خود را 

در این قمار سیاسی باخته اند، آیا میتوانند نمونٔه از دستآورد این 

ت این سیاست شان را در استفاده از امکانات آنها شاهد بیاورند؟ واقعی

  است که آنها برای رسیدن به اهداف شان و حفظ و گسترش قدرت شان

 تنها میخواهند بازمانده های چپ دموکراتیک را همچون وسیلٔه مورد 

ما نباید ُپل پیروزی این دشمنان آزادی، رفاه و . استفاده قرار دهند

  .سعادت مردم افغانستان در دسترسی به قدرت باشیم

عه افغانی در تقویت و همکاری گستردٔه عناصر و منافع تهی دستان جام

باید هر روز در راه اعتماد . نهاد های چپ، دموکراتیک و ترقیخواه است

  .سازی بیشتر و اتحاد نظری و عملی خود با ُجنبش چپ گام برداریم

گو ای دیروز ما توانسته اند باب گفتاین سوال بر انگیز است که رفق

بگشایند ولی از "  مافیایی-جهادی"های وهمکاری را با احزاب و نهاد

باید دید ریشه های این مسأله . همکاری و همرایی با ما دوری میورزند

  .در چی است و از کجا ناشی میشود

یکی از زمینه های اصلی مبارزٔه ما تالش برای همبسته گی، وحدت و ایجاد 

خوأه اتحاد ها و تشکیل جبهه های وسیع از نیروها ی دموکراتیک و ترقی

ما دور از انحصار طلبی، جناح گرایی، تفوق طلبی، . سیاسی و اجتماعی است

الگو سازی و هیکل تراشی خواهان تشکیل اتحاد ها برای تحقق شعارهای 

مشترک و واحد می باشیم شکی نیست که دشمنان آزادی و سعادت مردم به 

اشیدن تخم ویژه امپریالیزم با صرف هزینه های هنگفت در وطن زخمی ما در پ

نفاق و ایجاد پراگنده گی بین نیرو های مترقی و آزادی خواه نقش مهمی بازی 

کرده اند و این بازی جریان دارد، زنده گی نشان داده که این پراگنده گی و 

  .تفرقه همیشه به نفع آنها بوده است

" منافع ملی"نده گان چپ دیروز با پیش کشیدن شعار ابرخی از دوستان و بازم

امی و هم دلی با سیاستها و عملکرد های رژیم حاکم دست نشانده را از همگ

طریق  شکل گیری جبهات سیاسی مطرح مینمایند، به این دوستان باید گفت 

 اطالق میشود که خواهان یکه، در فرهنگ سیاسی معمول، چپ به نیروی

به تأمین عدالت اجتماعی، رفع انواع ستم و نابرابری، نفی استثمار، معتقد 

مبارزٔه طبقاتی و در پی آزادی انسان، بر قراری حاکمیت زحمتکشان و ایجاد 

در این مفهوم نیروی چپ همیشه . یک نظام عادالنه و مترقی در جامعه باشد

جانبدار و مدافع حقوق زحمتکشان و علیه ارتجاع، ارتجاع نوین، استبداد و 

کراتیک که منظور ما الزامًا جبهٔه سیاسی نیرو های چپ دمو. امپریالیزم است

است نمیتواند غیر جانبدار باشد به همین لحاظ  ترسیم خط حایل با رژیم های 

منظور ما در این . ضد مردمی از ارکان اساسی این جبهه محسوب میگردد

مسأله صرفًا نفی رژیم حاکم دست نشانده نیست بلکه هدف اساسی دستیآبی 

 اتحاد  .موکراتیک و مردمی استبه یک جامعه دموکراتیک و تکوین یک دولت د

همکاری و . طقی و تشتت زاستبا طرفداران رژیم حاکم از این دید امر غیر من

 با این نیرو ها باید به مسایل روز مره گی منجمله عادی شدن وضع هیهمرا

 نظامی، رسانیدن کمکهای اولیه اقتصادی و بشری به اهالی نادار، -سیاسی 

لیتهای مؤسسه های اقتصادی، فعال گردانیدن اداره ایجاد و یا از سرگیری فعا

های دولتی، از سرگیری زنده گی اقتصادی در سراسر کشور، خلع سالح تمام 

ن باندهای مسلح، ارایه پاسخ به مطالبات عاجل مردم در عرصه های تأمی

  . یر اینها محدود شودظنیازمندیهای اولیه زنده گی و ن

د و مؤظف به تلفیق مبارزات دموکراتیک و نیروی چپ دموکراتیک واقعی معتق

مبارزات طبقاتی است، کم بها دادن به هریک از آنها انحراف از اصل مبارزٔه 

مترقی علمی و خدمتگزاری به دنیای سرمایه است به همین اساس در اتحاد 

 تغییر نظام حاکم و ایجاد یک دموکراسی، عدالت اجتماعی، چپ دموکراتیک، 

نباید اصل .  های خود قرار دهند عادالنه و انسانی را در رأس آرمانهایجامعٔه

تجلی و ظهور دوبارٔه ُجنبش چپ «تداوم و کسست دیالکتیکی را فراموش کرد، 

ولی » .افغانی بعد از شکست عمیق، ناگزیر پایان دورٔه از ُجنبش چپ افغانیست

ت پایاِن ُجنبش دیروز به هیچ صور فروپاشی نهاد ها و ُبنیاد های فکری چپ

پراتیک اجتماعی از ما مندی انقالبی در عرصٔه له حوص. چپ دیروز نیست

میطلبد تا با متانت و پیگری در راه تشکل جدید نیروهای چپ گام 

  .برداریم
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  احمدی از کابل

  کشت کوکنار در افغانستان و پیامد های آن
  

ت و ثریؤائین مدهی زمین های زراعتی، سطح پ کیفیت پائین حاصل

ظرفیت کاری وزارت های سکتوری، فقر، گرسنگی و تهیدستی دهاقین، 

عدم بازاریابی محصوالت زراعتی و صنایع دستی دهاقین، خشکسالی 

 کریدیت های کوتاه مدت و ٔههای پیهم، نبود سیستم بانکی ارای

درازمدت، ناگزیری مهاجرت های متواتر به کشور های همسایه، فساد 

گسترش روزافزون اعمال تروریستی طالبان و لجام گسیختٔه اداری، 

ادامٔه جنگ، خودسری و بیدادگری گروه های مسلح محلی، ناتوانی نیرو 

 آموزش دیده و مجهز برای مبارزه علیه ٔههای امنیتی، فقدان پولیس ویژ

کشت و قاچاق تریاک از عواملی اند که سبب رشد و توسعٔه تولید و 

  ۰ندقاچاق مواد مخدر در کشور گردیده ا

شبکٔه مافیائی قاچاقچیان داخلی با حمایت پولی و تسلیحاتی مافیای 

خاطر ه  کرده زمینداران را بء سؤهبین المللی، از حالت موجود استفاد

کسب درآمد بیشتر و دهاقین فقیر و گرسنه را بنا بر مجبوریت های 

 از سوی .اقتصادی، به زرع کوکنار و تولید تریاک تشویق می نمایند

ین امر بر وضع کشور در مجموع اثرات زیانبار داشته، اختالل در دیگر ا

وضع امنیتی و تداوم بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را باعث می 

جایکه طالبان و باند های مسلح محلی حکم می رانند  شود چنانچه، آن

عمدأ امنیت را برهم می زنند تا در یک فضای عاری از کنترول، مزرعٔه 

و توسعه گردد و از این طریق عاید هنگفت غیرقانونی به کوکنار حفظ 

  .کیسٔه آنها سرازیر شود

حاصل این گیاه مصیبت آور که دهاقین کشور زرع و بدست می آورند 

ذریعٔه مافیای داخلی با پول اندک خریداری شده و توسط مافیای بین 

المللی به قیمت سرسام آوری در مارکیت های مواد مخدر دنیا به 

 تجارت غیر قانونی مواد مخدر ساالنه بیشتر از پنجصد .می رسدفروش 

ملیارد دالر در سراسر جهان درآمد دارد که بدون شک نگرانی های 

  ۰جدی را در مجامع بین المللی ایجاد کرده است

مافیای بین المللی مواد مخدر و شبکه های آن در کشور های مختلف 

 که بی آنهم به میلیون ها تالش به خرچ می دهند به تعداد معتادین،

افزایند تا حجم ثروت اندوزی های شریرانٔه یانسان در دنیا می رسد ب

  .خود را وسعت بیشتر بخشند

جامعٔه جهانی تا هنوز قادر نشده است تدابیر بازدارنده ای در زمینه، 

بویژه در رابطه با افغانستان که در امتداد زمانی دو دهٔه اخیر به 

 .د و گدام تریاک دنیا مبدل گردیده، اتخاذ نمایدبزرگترین منبع تولی

گرچه زرع، تولید، ترافیک، قاچاق، فروش و استعمال مواد مخدر پیشینٔه 

چندین هزار ساله دارد اما این معضله برای افغانستان قطعأ عنعنوی و 

 اجتماعی ناشی ـموروثی نبوده بلکه یگانه علت آن در بحران اقتصادی 

 ۰ امنیتی نهفته استـله و بی ثباتی سیاسی از جنگ های چندین سا

فراموش نباید کرد که تریاک به مثابٔه امتعه در دادوستد ها و معامالت 

 عایداتی کشور قبل از سال های هشتاد و نود سدٔه گذشته ـتجاری 

اصأل نقشی نداشت و موارد استعمال مخدرات حاصلٔه آن نیز خیلی 

سی اقتصاد افغانستان ریشه محدود بود ولی امروز در شریان های اسا

گسترده، باعث اختالل نظم اقتصادی و ظهور بیماری های گوناگون 

 در صد منابع تهیٔه مواد غذائی کل جمعیت ۸۵ .تاجتماعی شده اس

کشور در اصل به محصول کار و زحمت دهاقین در زمین های زراعتی 

 بستگی دارد که امروز بخش اعظم زمین و نیروی کار به دام تریاک

  .افتاده است

در افغانستان بیش از یک میلیون انسان به بیماری مهلک استعمال مواد 

را زنان تشکیل می دهند که در   در صد آنها۱۳ حدود .مخدر گرفتار اند

  .حالت تشویش آور و اسفناک بسر می برند

اعتیاد زنان به مواد مخدر اثر خیلی ناگوار بر زنده گی خانواده گی دارد 

 .نواده، در گام نخست اطفال را به سیه روزی می کشاندو اعضای خا

بیشتر زنان معتاد آنهای اند که نسبت ضعف و ناتوانی اقتصادی به 

مقصد دریافت لقمه نانی برای خانواده در جمع آوری حاصالت کوکنار 

 برخی دیگر، .سهم می گیرند و بعد خود به استعمال آن رو می آورند

سرپناهی و یا مظالم خانواده گی به مواد زیر فشار بی سرپرستی، بی 

  ۰مخدر رجوع می کنند

جامعٔه عقب مانده و مرد ساالر افغانستان چونکه مرد سرپرست خانواده و در 

نان آور خانه محسوب می شود، اگر مصیبتی بر سر او آید جمع خانواده را 

 .مصیبت زده می سازد و مرض اعتیاد به مخدرات، یک مصیبت بزرگ است

طور معمول آغوش گرم خانواده و محیط سالم زنده گی ه ن معتاد بمردا

 فرزندان معصوم .اجتماعی را ترک نموده دچار انزوا و گوشه نشینی می گردند

آنها از محبت پدر و روال عادی تربیت و آموزش محروم مانده ناگزیر اند یکجا 

 و سنگین و با مادران شان زحمت دریافت آذوقٔه روز را با تحمل کارهای شاقه

  ۰در بسا موارد تن دادن به کارهای غیر اخالقی بر دوش کشند

 در پنجال هولناک اعتیاد به مواد مخدر بیشتر ار همه، از گرفتاری

 اینها سازنده گان آیندٔه هر جامعه .جوانان و نوجوانان متضرر می شوند

   ۰اند، اگر بیمار و ناتوان بار آیند روند انکشاف جامعه آسیب می بیند

سف کتلٔه عظیمی از جوانان و نوجوانان میهن ما در شهر ها یا در أبا ت

جای رفتن به مکتب و دانشگاه و سهمگیری در فعالیت های ه دهات، ب

اجتماعی، شب و روز در مخروبه ها، پس کوچه ها و ساقی خانه ها به 

دنبال یک قرص یا امپول مخدر پریشان و سرگردان اند و از مفهوم زنده 

 شماری از آنها در تیره بختی تمام، با .ثمر و عزتمندانه چیزی نمی دانندگی پر

ه  کافی است اگر ب.توسل به انتحار یا مرگ زودرس ترک دنیا کرده می میرند

سابق در شهر کابل " خانٔه علم و فرهنگ"طور نمونه از تجمع جوانان معتاد در 

خانه تبدیل اش کرده که حاال به محل گرد آوری معتادین و در واقع به ساقی 

و باشنده گان آن چهرٔه زشت اعتیاد به مواد مخدر " خانه" این .اند یاد آور شد

  .و عواقب درد آور و پرخطر آنرا صریحأ به تصویر می کشند

نتیجه می گیریم که زرع کوکنار و سرانجام پناه آوردن انسان به مواد مخدر 

 را در پی عی و اخالقیآسیب های فراوان جسمی، روانی، اقتصادی، اجتما

 از چنین وضعیت در نهایت، جنایت کاران وابسته به مافیای داخلی و بین .دارد

    .المللی به قصد ثروت اندوزی برای خود و تباهی دیگران سود می برند

رفت از منجالب و باتالق تریاک را تنها در سالمت ادارٔه سیاسی  رونیراه ب

 .دو مفسدین می توان جستجو کرکشور و پاکسازی کامل آن از فساد 
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  احمد شاه عبادی

  آزادی زنان از قیمومیت و نابرابری
  

دراین مقاله تعدادی از تزهایی را خواهیم دید که پیوسته پیگیری شده 

اند، از جمله این تزها ضرورت کار زنان که اساس استقالل اقتصادی 

  . زنان را تشکیل میدهد میباشد

عین استنباِط ارتجاعی از کار زنان و آزادی جای حیرت نیست که مرتج

آنها داشته باشند ولی بسا تعجب آور خواهد بود که میان نیروهای 

استنباط غلط خواهان منع کار  ترقیخواه به افرادی مقابل میشویم که با

بنًا در موضوع آزادی زنان از قیمومیت و نا برابری الزم . زنان می باشند

قتصادی درک بهتری داشته باشیم و به این است تا در مورد مسایل ا

مسأله یی حاِد تیوریک با درِک دقیق برخی مقوالت و مفاهیم اقتصادی 

  . و سیاسی مربوطه آن، برخورد جدی داشته باشیم

اساس برده گی اجتماعی ! وابسته گی و یا استقالل اقتصادی کدام یک

  یا آزادی را تشکیل میدهند؟

تمامی نوع بشر اعم از زن و مرد مبارزه کسانیکه برای آزاد ساختن 

میکنند، به هیچ قیمت به بهانه وابسته گی اقتصادی نیمی از بشریت را 

همانطور که کارگر . محکوم به برده گی سیاسی و اجتماعی نمی کنند

است، زن هم زیر سلطٔه مرد است، تا زمانیکه از ) سرمایه دار(زیر یوع 

کار شرط .  یوغ باقی خواهد ماندلحاظ اقتصادی مستقل نشود زیر این

الزم استقالل اقتصادی است، اگر میخواهیم که زنان انسان های آزاد و 

افرادی باشند که مانند مردان از حقوق کامل اجتماعی و بشری برابر 

برخوردار باشند، نباید مخالف کار زنان بود آن هم نی تنها در عرصه 

دی، فرهنگی و سیاسی معدود بلکه در سطح وسیع اجتماعی، اقتصا

  .طرفدار کار و فعالیت آنها باشیم

برای آزادی واقعی فرد هیچ انتظاری از ُجنبش آزادی زِن بورژوازی از 

نظام سرمایه داری که مدعی مبارزه برای حق زن است نباید داشت، 

کارگران زن عمیقًا اعتقاد دارند که مسأله آزادی زن از قیمومیت و 

رد و منزوی نیست، بلکه بخشی از مجموعٔه نابرابری یک مسألٔه مج

مشکالت اجتماعی است، آنها آگاهانه میدانند تا زمانیکه جامعه سالم و 

فرزانه نشود، تا زمانیکه جامعه کنونی دچار تغییرات سیاسی نگردد، این 

مسأله آزادی زن باعصر جدید متولد . مسأله مهم راه حلی نخواهد یافت

  .  آورده استشده و ماشین آن را به وجود

آزادی زن یعنی تغیر کامل موقعیت اجتماعی و دگرگونی نقشی که در 

شیوه های قدیمی تولید با وسایل ناقص خود . زندگی اقتصادی دارد

زنان را به خانواده زنجیر می کردند و میدان عمل شان را به کانون 

خانواده گی محدود می ساختند، در خانه زن تشکیل دهنده نیروی کار 

 وق العاده مؤلدی بود، او تقریبًا تمامی چیزهای را که ضرورت ایجابف

ابط تولیدی برقرار بود زن از نقطه ورتا زمانیکه این . میکرد می ساخت

  . نظر اقتصادی تولید کننده بود

ماشین به فعالیت اقتصادی زن در خانواده خاتمه داد، صنعت بزرگ 

عتر و باکیفیت بهتر تهیه تمامی این اجناس را به قیمت نازل تر، سری

میکند، چیزیکه صنعت فردی با ابزار ابتدایی تولیدش قادر به انجامش 

نبود، فعالیت تولیدی در خانواده دیگر از نقطه نظر اقتصادی حرام کردن 

معهذا این نوع فعالیت برای جامعه . نیرو و وقت بود و بی معنی شده بود

انه دار زمان قدیم دیگر نوعی ضرر است، به این دلیل است که زن خ

صنعت بزرگ تولید خانگی چیزهای را که به منظور . تقریبًا وجود ندارد

 است، اما در آن واحد این رسانیدهراد خانواده بود به مصرف استفاده اف

صنعت پایه های فعالیت زن در اجتماع را خلق کرده است، تولید 

صیلی صرفنظر کند میکانیکی که میتواند از نیروی عضالتی و عنوان تح

امکان این را به وجود آورده است که زنان در بخش عظیمی مشغول به 

کار شوند، زن وارد صنعت شد، با این هدف که منابع مالی خانواده 

با .  استبیشتر شود، تحول صنعت جدید کار زن را یک ضرورت ساخته

ی یک جدید قسمتی از نیروی کار مردان را بناین مشکل پرتکامل در تک

مصرف گردانیده است، هزاران هزار کارگر به خیابان انداخته شدند، 

لشکِر ذخیره از بیکاران تشکیل شد و دستمزد ها و حقوق همچنان کم 

و کمتر شد، در سابق معاش مرد به اضافه فعالیت تولید کننده زن در 

خانه برای مصارف زنده گی خانواده کافی بود، اکنون حتی برای تأمین 

 کارگر مجرد به مشکل کافی است، کارگر متأهل منبعد مجبور زنده گی

  .است باالی معاش زن خود هم حساب کند

این موقعیت اوضاع زن را از وابسته گی اقتصادی به مرد آزاد کرده 

است، زن با کارکردن در کارخانه، نمیتوانست دیگر در خانواده فقط یک 

ر نمای اقتصادی وابسته به بنابراین زن که اکنون د. زائده اقتصادی باشد

مرد نیست، کدام دلیلی ندارد که در نمای اجتماعی وابسته به مرد 

باشد، با این همه این استقالل در حال حاضر به خود زن هیچ فایدٔه 

سرمایه دار به . نمیرساند بلکه به سرمایه دار است که سود آور است

 این عامل جدید دلیل در اختیار داشتن مالکیت انحصاری وسایل تولید،

. اقتصادی را هم به نفع خویش در آورد و از آن به نفع خود استفاده کرد

زن که از وابسته گی اقتصادی به مرد آزاد شده بود تحت استیالی 

از برده گی شوهر به برده گی کار . اقتصادی سرمایه دار قرار گرفت

ه دار چون سرمای. فرمایشی در آمد و کاری جز عوض کردن ارباب نکرد

تنها به استثمار کردن زنان راضی نیست، او از زنان برای بهتر استثمار 

  .کردن مردان کارگر استفاده می جوید

نیروی کار زن از همان ابتداء ارزانتر از نیروی کار مرد بود دستمزد و 

معاش مرد از همان شروع طوری حساب شده بود که برای تأمین 

 از همان  راد، معاش و دستمزد زناحتیاج های یک خانواده کافی باش

 محاسبه میکردند  فرد و آن هم نه به طور کاملابتدا برای نگهداری یک

که زن در خارج از کارش در کارخانه به کار کردن در منزل ادامه 

میدهد از طرف دیگر اجناسی را که زن در خانه و با وسایل ابتدایی 

ط کمیت کوچک از کار تولید میکرد در مقایسه با تولیدات صنعتی فق

اجتماعی متوسط را عرضه میکرد، از این موضوع نتیجه میگرفتند که 

زن دارای قابلیت کار کمتری است و طبعًا قیمت ارزانتری برای نیروی 

کارش می پرداختند، افزون به این دالیل این امر افزوده شد که زن در 

  .مجموع احتیاجات کمتری دارد تا مرد



 ۱۲          صفحه                                            آینده                                                                                               ۳۸شماره 

ر نیروی کار زن نبود که موجب می شد تا سرمایه دار تنها قیمت ارزانت

برای این نیروی کار ارزش خاصی قایل شود، بلکه اطاعت بیشتر زن هم 

باعث این امر شد، سرمایه داری روی این دو عامل سرمایه گزاری کرده، 

برای آنکه تا حد امکان دستمزد و حقوق نیروی کار زن را پایین بیاورد 

وضوع رقابت تا حد امان حقوق مردان را پایین بیاورد، و با استفاده از م

به همین ترتیب سرمایه دار از کار کودکان برای کم کردن دستمزد و 

معاش زنان استفاده کرده و از کار ماشین ها برای بی ارزش کردن کار 

انسان، اگر کار زنان به نتایجی متناقص با هدف طبیعی اش میرسد، 

این سیستم مسؤول طوالنی تر . داری استمسؤول آن سیستم سرمایه 

شدن ساعات کار روزانه است چرا که کار زن میباید باعث کم شدن 

ساعات کار شود، سیستم سرمایه داری مسؤول این امر است که کار زن 

موجب ازدیاد ثروت جامعه یعنی رفاه بیشتر هر یک از افراد جامعه 

مایه دار و فقیر شدن نیست، بلکه باعث ازدیاد سود برای یک مشت سر

این نتاییج درد ناک تنها با از بین رفتن سیستم سرمایه . توده ها است

  . داری از میان خواهد رفت

سرمایه داری برای اینکه زیر فشار رقابت زنده بماند مجبور است فرق 

قیمت خرید و قیمت فروش تولیدات اش را تا حد امکان باال ببرد، در 

 ارزانتر تولید کند و به قمیت گرانتر بفروشد صدد آن است که به قیمت

و به این شکل به نفع سرمایه دار است که ساعات کار روزانه را طوالنی 

کند و معاش و مزد ناچیز و مسخره یی به کارگر بپردازد، این روش 

ضدیت اصلی میان منافع . کاماًل بر ضد منافع کارگران زن و مرد است

رد و میان منافع کارگران مرد و کارگران سرمایه و منافع کار وجود دا

زن، زمینه های اقتصادی مخالف ممنوعیت کار زن هستند، موقعیت 

اقتصادی کنونی آن چنان است که نه سرمایه دار و نه مرد نمیتوانند از 

کار زن صرف نظر کنند، سرمایه دار برای آنکه قادر به رقابت بماند و 

یل بدهد به نیروی کار زن احتیاج  مرد برای آنکه بتواند خانواده تشک

دارند، حتی اگر زمینه های اقتصادی را هم در نظر نگیریم، دالیل 

منطقی، پیش از همه چیز دیگر، مخالف ممنوعیت کار زن هستند، زنان 

در برابر هرنوع کوشش و اقدامی از این قبیل جدًا مقاومت مینمایند زیرا 

ن با مردان تنها بر پایه میدانند که مساوات اجتماعی و سیاسی شا

استقالل اقتصادی تأمین می شود که کارکردن در بیرون خانه آن را 

  .ممکن می سازد

آزادی زنان از قیمومیت همانگونه که آزادی همه نوع بشر، تنها زمانی 

فقط هنگامیکه . واقعیت خواهد بود که کار از بند سرمایه آزاد گردد

 آزادی ها تحقق پذیر خواهد بود و جامعه سالم و فرزانه باشد حقوق یا

  .جامعه از آن بهره مند خواهد شد

در جامعه یی که ساخت طبقاتی دارد، در جامعه ایکه اقلیت دسترنج 

اکثریت را می رباید و به وسایل مستقیم و غیر مستقیم آسایش، 

استراحت، تفریح و تشکیل خانواده و رشد و آموزش و تفکر منطقی را 

میگرداند، در جامعه ایکه نفاق و تبعیض، ظلم و فقر و بر انسان دشوار 

بیکاری و بیماری و بی امنیتی، فساد و هرج و مرج و جهل و تعصب بر 

قرار اند، احقاق حق غیر ممکن است و آزاد زیستن خواب و خیال بیش 

  .نیست

آزادی کامل زنان نه از راه دست یافتن آنها به مشاغل آزاد و نی از راه آموزش 

یه به آموزش مردان، با آنکه چنین خواستی طبیعی ترین و درست ترین شب

خواست است، و نی از راه بدست آوردن حقوق سیاسی، کشورهای که در آن 

حق رأی عمومی، آزاد و مستقیم خوانده میشود، حق رأی بدون آزادی 

  .اقتصادی نه بیشتر و نی کمتر از ِچکی بدون پشتوانه و ضمانت است

تاریخ بر می آید، در تمامی جوامع طبقاتی نظام اجتماعی یا دولت چنانچه از 

به هر شکلی که باشد جامعه را در محور مصالح اقلیت حاکم میگرداند و 

 .خواست های آن را بر اکثریت اعم از زن و مرد، تحمیل میکند
انسان که با پدیده های فراوان پیرامون خود بستگی دارد همیشه برای حقوق و 

تالش کرده و برای آزادی از بند های که او را از رسیدن به خواستهای آزادی 

خود باز میدارند، و آزادی برای یافتن عواملی که او را به خواستهایش 

  .میرسانند

به گواهی تاریخ، از میان نظام های مردم ساالری یعنی نظامی که در جهاتی 

فعالیت های آزادانه اکثریت را در امور حکومت شرکت دهد و فرصت های برای 

اکثریت فراهم می آورد و بیش از نظام های دیگر آزادی های همگانی را تحقق 

می دهد نظامی میباشد که زمامش در دست اکثریت مؤلد باشد، در این نوع 

مردم ساالری، اکثریت حاکم چون خود عامل تولید است برخالف طبقات 

ینرو مصالح اقلیت ها در پهلوی حاکم پیشین اقلیت ها را استثمار نمیکند از ا

  .مصالح اکثریت مراعات میشود

زنان و مردان در یک کلمه انسان معاصر خواستار آزادی و حقوق همگانی می 

باشند، آزادی واقعی برای کار با دستمزد متناسب بدون تبعیض، آزادی واقعی 

ی واقعی از استثمار افراد و گروه ها،  آزادی از عدم مصئونیت اجتماعی و آزاد

برای آموختن و برای پیشرفت، آزادی واقعی برای درمان و صحت و طول عمر 

 آزادی ،و دراز زیستن، آزادی واقعی برای گفتن و نوشتن و تجمع و تشکل

واقعی برای خدمت کردن به جامعه خود و جامعه جهانی، آزادی زنان از 

زمانی تحقق میابد قیمومیت و نا برابری همانگونه که آزادی همه نوع بشر فقط 

  .که جامعه سالم و فرزانه باشد و کار از بند سرمایه داری آزاد گردد

در رابطه به برابری ابنای بشر اعالمیه حقوق بشر مشعر است که همٔه انسانها 

آزاد و از نظر مقام و حقوق یکسان به دنیا آمده اند؛ اصول قانونی برابری و عدم 

یه جهانی حقوق بشر هستند و اساس استفاده تبعیض اساس قرار داد ها و اعالم

  .و بهره مندی از حقوق بشر را فراهم میکند

در سالهای اخیر در رابطه به اصالح قوانین متکی به کنوانسیون هرگونه تبعیض 

 منطقه یی و ملی ،پیشرفت های در سطوح بین المللی) EADW(بر ضد زنان 

  .حاصل شده است

ت نامه های بین المللی، سیاست ها و عملکرد  بین موافق،ولی بین حرف و عمل

واقعی دولت ها فاصله زیادی وجود دارد، استندرد های جهانی حقوق بشر در 

مورد زنان و حقوق آنها اکثرًا زیر پا گذاشته میشود، نیرو های ارتجاعی تحت 

پوشش لزوم احترام به تفاوت های تاریخی، فرهنگی و مذهبی از رعایت این 

  . سرباز میزنند بین المللید هایاستندر

عمل کرد رژیم افغانستان در رابطه به اعالمیه جهانی حقوق بشر و عملکرد آن 

در عرصه احترام به مصوبات کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در شش 

سران رژیم جمهوری . سال سپری شده مورد انتقاد افکار بین المللی بوده است

 تفکر و سیاست های خود با م همخوانیاسالمی افغانستان به کرات عد

مصوبات و رهنمود های منشور سازمان ملل و اعالمیه جهانی حقوق 

 و اعالمیٔه بشر را اعالم کرده اند و بارها گفته اند که منشور ملل متحد

                   با پناه گرفتن .  از جهان غرب میباشده ایجهانی حقوق بشر خواست

  )۱۵ (بقیه در صفحه 

  



  

   اوله ازصفحیادداشت مدیر مسؤول: بقیه

  

. مؤلفه های دیگر این طرح را میتوان در ابعاد منطقه یی آن مشاهده کرد

خزیدن آتش جنگ به بیرون از سرزمین های شرقی و جنوبی کشور 

وضعی را به وجود آورده است که پاکستان را عماًل درگیری یک جنگ 

 ۱۷۰التی در پاکستان ـ کشوری با ُبروز چنین ح. فراگیر تهدید میکند

ملیون جمعیت، دارنده سالح هسته یی، اردو، استخبارات بسیار مقتدر که 

درهم سویی با اسالم گرایان افراطی قرار دارند و تروریزم اسالمی را تغذیه 

  . میکنند ـ را نمی توان امری ساده تلقی کرد

که در کشور در صورت بروز چنین رویدادی هیچ ضمانتی وجود ندارد 

کودتا زدٔه پاکستان از وقوع کودتاهای دیگر جلوگیری شود و در نتیجه از 

دسترسی اسالم گرایان افراطی و باندهای تروریستی ـ با توجه به نفوذ فوق 

آی ـ به سالح هسته یی ممانعت به عمل . اس. العاده آن ها در اردو و آی

  .آید

 بکشد و صلح و امنیت چنین وضعی میتواند سرتاسر منطقه را به آتش

  .جهان را جدًا به مخاطره بیآندازد

ام در تمام  فساد بی لگ،ُبنبست خطرناک اوضاع در کشور که با فقر کشنده

، عدم وجود امنیت، نظم و قانون، نارضایتی بی عرصه های زنده گی مردم

حدوحصر توده های مردم از وضع موجود، فشار فزاینده در کشورهای 

 نیروهای نظامی فاقد دستآورد شان از افغانستان برعالوه غربی برای خروج

 نیروهای اشغالگر را به بازنگری وا ،وضع انفجار آمیز بسیار خطرناک منطقه

ولی آنها این بار نیز به جای پرداختن به عوامل اصلی جنگ و . داشته اند

تیک به همان بحران، به عوض ِاعمال راه حل های ماندنی، کارا و دموکرا

 ُفرصت سوزاننده، بی حاصل، ناکارا و دفع الوقت به وه های آزموده شدٔهشی

زیان توده های مردم  و سرنوشت وطن جنگزده و بالکشیده ما متوسل می 

  .شوند

با قبول بخِش بزرگی (جوهر طرح نابکارانه حاضر را پیوند دادن طالبان 

دی خارج به عالوه نیروهای جنایتکار جها) از طرح یازده ماده یی آن ها

با حاکمیت جهادی ـ ) عمدتًا نیروهای گلبدین حکمتیار(گود قدرت 

مافیایی کابل تشکیل می دهد که در نتیجه مراکز مداخله قدرت در 

  .پاکستات را نیز تا حدود زیادی ارضا خواهد کرد

 تحمیل یک رژیم دیکتاتوری طالبی ـ جهادی ـ طرحایند چنین رف

مدعیان متنوع حاضر در معادله قدرت مافیایی خواهد بود که مطالبات 

  .را نیز در بر خواهد داشت

چنین رژیمی باماهیت ارتجاعی ضد دموکراتیک که ظرفیت و نیت 

بهبوِد شرایط زنده گی طاقت فرسای مردم و ایجاد ثبات و امنیت را 

نخواهد داشت، فقط با توسل به دیکتاتوری خشن و حربه سرکوب 

  . حاکمیت خواهد پرداختخواست های برحق خلق به اعمال

 طرح موجود و کهنهضت آیندٔه افغانستان با صراحت اظهار می کند 

صرفًا یک ) آن هم محتوم به شکست(ِاعمال آن به حیث آخرین حربه 

این، یک خطر جدی در حال به وقوع . مسأله واهی تبلیغاتی نیست

  .پیوستن است

رست و صلح خواه لذا ما همه دموکرات ها، نیروهای ترقی خواه، میهن پ

را فرامی خوانیم، همه با هم در برابر این نیرنگ خطرناک بایستند و 

نگذارند بار دیگر و بار دیگر دیکتاتوری خشن قرون وسطایی را برخلق 

  .ماتحمیل کنند

دموکراسی و حقوق بشر برای تأمین منافع خود و » قهرمانان«نگذارید 

ری طالبی ـ جهادی ـ جبران شکست های افتضاح آمیز خود دیکتاتو

  .مافیایی را برمیهن ما مسلط سازند

  ...اعالميهدافغانستان دآينده غورځنګ : دلومړي مخ پاتې برخه
  

منځته راوړې چې ) وضع (داسې اکر ) واقعيتونو (دغو رښتياوو 
  . دامريکا  ــ  ناټو ستراتيژۍ  کړکېچ اوپاتې راتلنه  په ډاګه کوي 

 اړه  د ناټو اونړېوالې ټولنې سياسي داوسنۍ ستراتيژۍ  دماتې په
استازيو له وروستيوجوتو څرګندونو څخه په ډاګه کېږي چې 
دافغانستان په جيو پوليټيک کې دکړکېچ راپيداکېدو نښې نښانې  پر 

  .سترګو لګي 
دافغانستان آينده غورځنګ له اوو کلو راهيسې په پر له پېيلې 

کړۍ هېڅکله  ملي، توګه ويلي چې ځواکمنه جهادی ) دوامداره (
 ان ،نه درلود اونه يې لري) ماهيت(دېموکراتيک او پرمختللې لوښه 

چې دافغاني ټولنې دودې او پرمختګ دمخنيوي َار المل او  
  .هم همدوی دي ) مسئوولين(پازوال

دجهاديانو او طالبانو تر منځ خپلمنځي  توپيرونه دمنځني پېړيو 
 چې زموږ دبې وزلو وګړو  توپيرونه  دی) داخلي (ارتجاعي کورني 

ژوند يې ستونزمن  کړی، دافغانستان خلک دطالبانو  پر وړاندې 
کې ) پروسه (دکورنيو واکوالو او بهرنيو ځواکونو د جګړی په بهير

خپل اوسني او راتلونکي ژوند ته څه ګټه نه ويني او له دې بهير ه په 
  .تنګ راغلي دي 

ستان پر برخليک دپريکړو دافغانستان اوسنۍ ترينګلتيا ان دافغان
 له تر السه شويو نښو ،کوونکو ـــ ناټواو امريکا ـــ ته  لېږدېدلې

نښانو څخه ښکاري چې بهرني ځواکوال  نو نور  د جهادي  ـــ  
دغه بدلون کوالی شي چې ،تېکنوکرات ځواک دبدلو ن په لټه شوي

دمنځنيو پېړيو د . دافغانستان تور تاريخي پېر دپای  زېری وي

هاديانو دکړووړوغميزه به دافغانستان دتاريخ پر څنډو د يوې ج
  . شرموونکې پېښې په توګه وکښل شي 

په پاکستان کې وروستۍ پېښې يوازې هغه لوبې دي چې دامريکا 
  !دټولټاکنو په درشل کې تر سره شوې دي 

) اقتصادي - اجتماعي( ميليوني هېواد له ټولنوټيز ١۶٠دپاکستان
ه په ګرانه ديوې  نژدې ارامې راتلونکې  زيری چاودېدونکي اکر څخ

د سيمې په جيو پولټيک کې دپاکستان پرله پېيلې  . ترالسه کېږي
له » طالبان ــ القاعده «پوځي  السوهنه  دهغه دسيمه ييز ې څانګې 

خوا داسې اکر را منځته کړی چې دنړيوالو ځواکونو د شتون او 
 نړيواله ټولنه يوې دهغوی د دندو  د سرته رسونې په تړاو يې

  .بيخبنايي بيا کتنې ته اړ اېستې ده 
داوسني ) ګومارلي (په داسې اکر کې د امريکا څارګرې  ډله  

حاکميت دبدلون لپاره، دافغانستان له منځه تللي خلک دېموکراتيک 
 چې تر اوسه څو ،ځينو غړيو  ته مخه کړې) دوطن ګوند (ګوند 

دافغانستان آينده غورځنګ . ړېګوتشمېرو تنو دې بلنې ته هوکړه  ک
 خواشيني څرګندوي او هغوی ته  له) کوتاه بينۍ ( دهغو پر لنډ پارۍ

سره له همغږۍ څخه  د ډډې کولو بلنه » جهادي پېر  پای کار« 
ورکوي،  بايد لږ تر لږه  دومره سياسي  هوښياري ولرو چې 

 دغه دافغانستان  ولس دښمنه  واکمنۍ دپرځېدنې د پړاو خنډ نه شواو
پرګنيز کيڼ  رغاوه  )  اصيل( پېر نور  ور ونه غځوو او له يورښتينې

دافغانستان او  ځورېدلو خلکو راتلونکی برخليک به  . لرې پاتې نه شو
  . په همدې  جوړښت پورې تړلې وي 

چې ) مبارزانو( دافغانستان آينده غورځنګ هغو ټولو جنګيالنو
 يزو ارمانوته پاليالهدافغانستان دخلکو دېموکراتيک ګوند بنسټ

 ۱۳      صفحه                                          آینده                                                                                                     ۳۸شماره 



دي او هم ټولو نورو پرونيو کيڼ السو جنګياليو ته ملګرانه ) وفاداره(
بلنه ورکوي چې  د پخواني کيڼځواک ځينو اړوندو معامله ګرواو 

) تسليمۍ( دجهاديانو ــ تېکنوکراتانو ځواک ته دسياسي ځانسپارنې
 دا چل پر وړاندې کلک ودريږې او دامريکا  ــ ناټو) روحيې( لوښې

  . ول  شنډ کاندې 
نوره نو ټولو ته  ښکاره ده چې افغانستان يو لوی ځواکمن دېموکراتيک او 

په توګه  د ) بديل ( چې ديو دېموکراتيک  بلونج،کيڼ غورځنګ ته اړ دی
خلکو رښتينو غوښتنو ته ځواب ووايي او له نورو پرمختللو ځواکونو سره 

رښتينی  ،ې، افغانستان دپرمختګ يو رښتينی ملي دولت جوړ کاند،يو ځای
د افغانستان آينده . ولسواکۍاو ټولېزې خپلواکۍ  لويې الرې ته ور سم کړي

غورځنګ په پام کې لري چې دکيڼو، دېموکراتيکو، پرمختللو او سوله پالو 
غونډه د يوې سياسي انديزې  پېښې په توګه او د داسې يو سازمان رغاونې  

هغه ملګري چې په رښتينې توګه د . جوړه کړيلپاره په نژدې راتلونکې کې 
کيڼو سوله پالو اوپر «داسې يوه سازمان دجوړولو غوښتونکي دي، بايد د

  دلوري ورکولو په کار ،ننګه او مالتړ وکړي» مختللو ځواکونو دغونډې 
غونډه دې د افغانستان دزيار کښانو دګوند . کې يې  پخپله برخه واخلي
 دننوتلو ور پرانېزي او دهغه برياليتوب لپاره دبنسټوالې کنګرې پر لوري

  .هاندوهڅه وکړي 
دافغانستان آينده غورځنګ پر دې باور دی چې نور نو دافغاني کيڼځواک 

 او په کارده چې په سياسي مېړانه خپلو ،دټپه درېدلو وخت پای ته رسېدلی
 خلک د خپل  رښتيني سياسي ځواک ،راتلونکو ستر و چارو ته  وګورو

 سترګې پرالره دي،  بايد مثبت ځواب ورکړشي او هېواد ته  دسياسي لپاره
الره پرانېستل شي،  له افغانې  دېموکراتيک کيڼ ځواک ) الترناتيف(بلونج 

څخه پرته بل هېڅ يو داسې ځواک نه شي تر سترګو کېدای چې دپرمختللو 
 نورنو دکيڼ جوړښت  ،سياسي ــ اقتصادي ادلون بدلون  الرښوونه  وکړي

ال پسې ګړندی کړو، پرګډو بنسټيزو ټکو ډډه ولګوو او بيالبيلې وړې 
 که افغاني کيڼ ځواک نن خپل جوړښت ته ونه ،ځانګړنې  يوې خواته کړو

  ! داسې ښه وار  ترالسه نه شي کړایرسېږي، تر لسګونو کلونو پورې به بيا

  ٢٠٠٨ سپتمبر ١۴                 !ور دېموکراتيکو او سوله پالو ځواکونو د سترې غونډې پرل،وړاندې دکيڼو

 ۱۴          صفحه                                            آینده                                                                                               ۳۸شماره 

  

  

  ...نهضت آیندٔه افغانستان اعالمیه  :۲ از صفحه بقیه
برای منافع زنده گی امروز و آیندٔه خود نمی بینند و از این ماجرا به 

  . ستوه رسیده اند

تضادهای داخلی افغانستان به مراکِز تصمیم گیرنده یعنی به درون 

نشانه هایی در دست . کا ـ انتقال کرده اندعنصر فراتعینی ـ ناتو و امری

است مبنی بر اینکه مقامات حاکم بیرونی در پی تعویض حاکمیت 

این تعویض میتواند پایان یک .  تکنوکراتیک کابل برآمده اند-جهادی 

فاجعٔه عملکرد سیاه . دوراِن تاریِک تاریخ افغانستان را نوید دهد

 بر پاورقی تاریخ معاصر جهادیان قرون وسطایی چون سانحٔه ننگینی

  .افغانستان با خط سیاه حک خواهد شد

حوادث سیاسی اخیر پاکستان صحنه آراییی است که در آستانٔه 

اوضاع انفجاری . انتخاباِت ریاست جمهوری امریکا صورت گرفته است

 ملیون نفری پاکستان چنان است که ۱۶۰اقتصادی ـ اجتماعی جامعٔه 

این کشور را یک مرحلٔه آرام ارزیابی به مشکل میشود آیندٔه نزدیک 

تداوم مداخلٔه نظامی پاکستان در ژیوپولتیِک منطقه از طریق . کرد

 شرایطی را به وجود ،»طالبان ـ القاعده«شاخٔه منطقه یی آن به نام 

آورده است که خواهان یک تجدید نظر ُبنیادی در برخورد جامعٔه بین 

ر نظامی شان در المللی نسبت به شیوه های تحقق وظایِف حضو

  . افغانستان است

در چنین اوضاعی است که گماشتگاِن امریکا برای تبدیل مهره های 

 به برخی از اعضای حزب فروپاشیدٔه دموکراتیک خلق ،حاکمیت کنونی

چند تِن معدود به این دعوت . رجوع کرده اند) حزب وطن ( افغانستان 

 کوتاه بینی سیاسی این نهضت آیندٔه افغانستان بر. پاسخ مثبت داده اند 

پایان کاِر دوران «عده ابراز تأسف کرده آنان را از شریک شدن در 

باید حد اقل این هشیاری سیاسی را داشت که . برحذر میدارد» جهادی

روند برچیده شدن حاکمیِت دشمنان خلق افغانستان را ُکند نساخت و 

وکراتیک از تشکل نیروهای اصیل مردمی در یک سازمان بزرِگ چپ دم

آیندٔه افغانستان و سرنوشت خلق مظلوم ما به یقین به این . دور نماند

نهضت آیندٔه افغانستان از تمام اعضای . سازمان تعلق خواهد داشت

   مبارز و وفادار به آرمانهای آغازین حزب دموکراتیک خلق افغانستان و

  

  

  

د تا برضد دیگر رزمنده گان سازمانهای چِپ دیروزی رفیقانه دعوت مینمای

  روحیٔه تسلیم طلبِی سیاسی و مواضع معامله گرانٔه شماری از 

وابستگاِن ُجنبش چپ دیروزی در قبال حاکمیِت جهادیان ـ تکنوکراتهای 

  .  ناتو را خنثی سازند-مرتجع مّجدانه مبارزه نمایند و این نیرنگ امریکا 

بزرِگ دیگر بر همه گان روشن است که افغانستان نیازمنِد یک سازمان 

چِپ دموکراتیک است تا بتواند به حیث محور یک الترناتیِف دموکراتیک به 

 دولت ،مطالباِت بر حق مردم پاسخ دهد و یکجا با سایر نیرو های مترقی

واقعًا ملی را سامان بخشد، نیروهای مسلح واقعی مدافع منافع مردم و 

کراسی واقعی و استقالل کشور را ایجاد نماید و افغانستان را به شاهراه ترقی، دمو

نیروهای  نهضت آیندٔه افغانستان در نظر دارد که مجمع. کامل سوق دهد

 مترقی و صلحخواه را به حیث حادثٔه سیاسی ـ اندیشه یِی آغاز ،چپ،دموکراتیک

رفقایی که واقعًا خواهان . گر اساسگذاری چنین سازمانی عنقریب دایر نماید

نیروهای مترقی چپ و   از برگزاری مجمعاساسگذاری چنین سازمانی اند باید 

. صلحخواه جدًا حمایت کرده، خود در کار سازماندهی آن شرکت جویند

مجمع را باید دروازٔه ورودی به کنگرٔه اساسگذار حزب بزرگ زحمتکشان 

  . افغانستان تلقی کرد و برای پیروزی آن تالش کرد

 رکود چپ افغانی نهضت آیندٔه افغانستان به این باور است که دیگر دوران

به سر رسیده است و باید با شهامت سیاسی به مسؤولیتهای عظیم فردای 

باید به . مردم در انتظار نیروهای صدیق سیاسی خود اند. مان بیندیشیم

این انتظار پاسخ مثبت داد و راه ایجاد الترناتیف سیاسی را برای کشور باز 

راتیِک افغانی وجود ندارد هیچ نیروی بالقؤه دیگری به جز چِپ دموک. کرد

پس .  اقتصادی را به دست گیرد-که بتواند سکان تحوالت مترقی سیاسی 

باید رونِد تشکل چپ را بسیار سریع سازیم، بر وجوه مشترِک ُبنیادی تکیه 

اگر چپ افغانی . کنیم و اختالفات کوچک و سلیقه یی را کنار بگذاریم

یگر نخواهد توانست چنین امروز به تشکل خود نرسد تا ده ها سال د

    !ُفرصِت مغتنم را به دست آورد

به پیش به سوی برگزاری هرچه شکوهنده تر مجمع نیروهای  -

 ! دموکراتیک مترقی و صلحخواه،چپ
 ، مترقی، دموکراتیک،به پیش به سوی تشکل نیروهای چپ -

      !وطندوست و صلحخواه  در یک سازمان بزرگ مردمی

  ۲۰۰۸ سپتامبر ۱۴

  

  



  

  ...ٔه افغانستاناجراییه نهضت آیندپیام هیئت   :۲ از صفحه بقیه

تغییر مثبت ذهنیت مردم در قبال حزب فروپاشیدٔه  -

 دموکراتیک خلق افغانستان و افادٔه علنی آن ؛
هراس محافل راست افراطی امریکا از امکان تشکل دوبارٔه  -

نیروهای چپ دریک سازمان بزرگ سیاسی و پیوند یافتن آن 

 .مردم با
کا با جلب همکاری اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان امری

از یکسو کادر های مجرب را جهت اجرای برنامه های خود به کار خواهد 

 امکان تشکل دوبارٔه چپ را به دشواریهای جدی ،گرفت و از سوی دیگر

در چنین وضعیست که ما باید به تمام نیروهای . مواجه خواهد ساخت

، مترقی و چپ هشدار دهیم تا فریب اقداماِت به راستین دموکراتیک

ظاهر آشتی جویانه و لطف آمیز گماشته گان حلقاِت تصمیم گیرندٔه 

 سال حاکمیت ۱۴این حلقات همانهایی اند که طی . امریکا را نخورند

 وحشی ترین ، کشنده ترین سالحها،حزب دموکراتیک خلق افغانستان

روهای جهادی را با پوشش مزدوران جنگی و قرون وسطایی ترین نی

ملیاردها دالر برای نابود کردن نهاد های دموکراتیک و مترقی به 

 ،»مبارزان آزادی«اینک که به اصطالح . سرزمین افغانها گسیل داشتند

فاسدترین، جانی ترین و عقب مانده ترین بخش جامعٔه افغانی از آب 

 به اعضای ،خورنددرآمدند و دیگر به درد استراتیژی امریکا و ناتو نمی 

این مراجعه ! حزب دموکراتیک خلق افغانستان مراجعه صورت میگیرد

که راه  (در آستانٔه به اصطالح انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

اندازی آن در گرو چراغ سبز امریکاست و امکان به تعویق انداختن آن 

ه گویا  این توهم را در ذهن برخیها به وجود آورده است ک،)وجود دارد

میشود از طریق ائتالف با نیروهای حاضر در وضعیت سیاسی تأثیری در 

ولی تحلیل عینی از ماهیت . سیاستگذاریهای حاکمیِت بعدی وارد آورد

نیروهای حاضر نشان میدهد که این نوع محاسبات کوتاه مدت و 

باید روی . سطحی با منافع نیروهای مترقی و دموکراتیک تناقض دارند

   تأکید صورت گیرد که یگانه چشم انداز واقعی برای تغییر این نکته

  

  ...آزادی زنان : ۱۱ از صفحه بقیه

خواهان استثنا شدن خود از ابتدائی (!) تحت پوشش قوانین اسالمی 

ترین مواد این اسناد معتبر اساسی شده اند، در حالیکه تجزیه حقوق 

نمیباشد و مجاز بشر بر اساس مالحظات مذهبی و عقیده تی قابل قبول 

نیست، مشروط نبودن حقوق انسانها به محل تولد، به نژاد و رنگ و 

پوست شان، اعتقاد و عدم اعتقاد مذهبی آنها در تمامی اسناد معتبر 

حقوق ذکر شده است، حقوق انسانها از جمله حقوق زنان جهانشمول 

 میباشد، برای رفع گرایش های منفی حاکم بر سرنوشت زنان افغانستان

و رهایی از قید و بند هایی ارتجاعی که زیر پوشش مذهب، سنن و 

  خرافات اعمال میشود 

  :مطالبات اصلی مردان و زنان آگاه و افراد منور عبارتند از

  .خواست کوتاه شدن دست مذهب از زنده گی زنان -

  

  

  

  

 تبارز یک نیروی منسجم و ،افغانستانمثبت در سیاستهای حاکمیت در 

هر سازمان . وکراتیک در عرصٔه سیاسی کشور استمتشکل چپ و دم

مترقی و هر فرد مبارز و روشنفکر که خواهان خدمت به خلق زحمتکش 

طرح تشکل نیروهای مترقی در یک «افغانستان باشد، جز مراجعه به 

یا چپ افغانی متشکل .  راه حل دیگری ندارد ،»سازمان واحد سیاسی

  ! یکند، راه سومی وجود نداردمیشود یا حاکمیت ارتجاع تداوم پیدا م

مجمع "بر اساس همین برداشت است که نهضت آیندٔه افغانستان برگزاری 

را به دوستان و سازمانهای "  مترقی و صلحخواه، دموکراتیک،نیروهای چپ

از آنجا که این طرح با منافع ارتجاع . دموکراتیِک و مترقی پیشنهاد کرد 

علق به بازمانده های حزب دموکراتیک حاکم و برخی سازمانها و حلقاِت مت

خلق افغانستان سازگار نیست، آنها به ایجاد موانع و دشواریها در راه تحقق 

اینک با تدویر نخستین جلسٔه کمیسیون مشترِک . آن تالش ورزیده اند

علی الرغم دشواریها . برگزاری مجمع، روند برگزاری مجمع آغاز میگردد

  ،ن روند را دنبال کردباید با پیگیری و استواری ای

 دموکرات و مترقی هنوز در بازمانده های چپ ،هزاران انسان آگاه چون

دیروزی وجود دارند که خواهان پیوستن به یک تشکل سراسری چپ 

ما عمدتًا باید روی آنها حساب کنیم و در جریان پیشرفت . دموکراتیک اند

  . یم بیشترین آنها را به این روند جلب نمای،کار کمیسیون

 سازنده ترین اقدام در جهت همسو ،مجمع نیروهای چپ و دموکراتیک

این شانس تاریخی را نباید از . سازی نیروهای مترقی افغانستان خواهد بود

نهضت آیندٔه افغانستان با تعهدی که در قبال سرنوشت خلق . دست داد

یون  تمام انرژی و امکانات خود را در اختیار کمیس،افغانستان سپرده است

مشترک قرار خواهد داد تا خواست بزرگ امروزی نیروهای پراگندٔه مترقی 

  . را به تحقق رساند

  به اعضای محترم کمیسیون مشترک پیروزی و سالمتی میخواهیم 

  هیئت اجراییه نهضت آیندٔه افغانستان

  ۲۰۰۸ اگست ۹
  

  

  

 ۱۵حه    صف                                        آینده                                                                                                         ۳۸شماره 

جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش، دفاع از جامعٔه  -

 .سکوالر
 رابطٔه انسانی بین زن و مرد و در نهایت خواست برابری دفاع از -

کامل انسانها در تمامی شئونات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

سیاسی به اضافه مبارزه و نقد سنتها و افکار ضد زن و ارتجاعی 

 . که بامذهب و ناسیونالیسم عجین شده است
 برای طرح وسیعتر نظرات در مسایل زنان و معرفی گرایشهای

در انجام این مهم باید هر یک به . مختلف در آنها باید فراوان کوشید

توان خود بکوشیم تا در حل پرابلم ها در این راستا کمک و یاری 

  .  رسانیم

  

  

  

  

را به » نوسازی اندیشه یی«نیاد مورد نقد قرارد داد و یک به ایدیالوژیها را از ُبنهضت آیندٔه افغانستان، چسپیدن ُدگمات

 )برگرفته از مرامنامه نهضت آیندٔهافغانستان (.حیث پیشزمینٔه نوسازی سیاسی و سازمانی جنبش دموکراتیک مطرح کرد



   

  

 فاصله ها
  استــله هـاصـا در کساِد فـره مشکل مـگ      له هاستـدا داِد فاصـه بیـانه کـن زمـدر ای

  استـاصله هـوِن جنگ و جنایت نماد فـجن       نسان به گردن من و توستنه خون این همه ا

  اینجا ستاِد فاصله هاست» من«و » ما«سکوی        ستـو نیـا و تـرگز زکین مـرد ما و تو هـنَب

  استـاصله هـجهاد فگرؤمن و سنـاد مـجه        یستـرمن سخنـزدان و اهـفسون هستی ی

ک        نازـیاز مـج امتراـذت معــه اوِج لــــــب

 ۱۶ صفحه                                                آینده                                                                                                         ۳۸شماره 

 
 

  
  ارگان مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان
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  کبیر امیر: ده گانمسؤول شعبه خوانن
 قادر یامان: مسؤول شعبه توزیع
*** 

مبلغ : وجه اشتراک ساالنه و یا شش شماره

   یورو۲۰

  :بانک و نمبر حساب

Name of the Bank: 
Credit Mutuel 

IBAN (International Bank 
Account Number): 

FR76 1027 8012 2600 0201 0220 
151 

BIC (Bank Identifier Code):  
CMCIFR2A 

*** 
  :آدرس روی انترنیت
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  استـاصله هـکاِد فـه عرش نیز عروج چـ

  !استـاصله هـریمن مراِد فـدا مرید و هـخ       درسه گفت؟ـیر خرد این سخن به مـمگر نه پ

  استـاصله هـداد فـکدٔه امتـونـجهان جن        !نــوه مکــار شکــار و دیــزدورِی ی! دال

  استـاصله هـانه زاِد فـدایی من و تو خـج         !ست، ولیکـرق نیـخانه فـبه و بتـمیان کع

  استـاصله هـو جهاِد فـن و تـولی جداِل م         ندــطلبـال میـبت وصـدان محـــاهـمج

  استـاصله هـا، در فساِد فـافله هـفساد ق         ا نفتدــاروان زپـزن شب کــوِل رهـــزه

  استـاصله هـا در تضاد فـافله هـاد قـتض         !مخروشروان ــم رهــالِف ره و رسـز اخت

 ا،ـاصله هـا که به هم برزنیم فـا، بیـبی                                     
  !اــافله هـوای درای قـیم نـی کنـیک                                     

  

    بارق شفیعی                                                                                      

  

   غورځنګ شو                                په
  

  وطن  الړ   زموږ   له السه  د   پردو   ميدان  د  جنګ شو
  د افغان په  ځانځانی  کې غيرت ورک ډيری بې ننګ شو
  د   پردو   تر  ولکې   الندې    آزادۍ  مو   د  الس  ووت

  دي په جېلخانوکې څوک اخته په چرس او بنګ شوڅوک بن
  د   با با   شمله   شوه ټيټه  د  ناځوان  ورور له  السه

  ميندې ټولې شوې سوالګرې څوک فقير او څوک  ملنګ شو
  د  نفاق   تخمونه   وشيندل   دښمن   زموږ  په  منځ  کې
  ورور ګلوي له  منځه الړ خپل  افغان زموږ بل رنګ شو

   اصيل   افغان   ته   د زغملو  هيڅ   وړ نه  دیدا  حالت  
  تورې  واخلی  افغانانو  راشی  ټول  چې  په غورځنګ شو

 دښمن   وباسو   له  خاورې   آزادۍ   کړوبيا ترالسه 
  وشمله   نيغه دبابا کړوځانځانی    څخه  په   څنګ   ش

 
 

  :آدرس تماس بامدیر مسؤول  سيد حسام مل                                                                         
ayenda-editor@gmx.net 

  

  :تحت نظر هیئت تحریر

احمد ضیاء صدیقی، دستگیرنایل، هادی 

  قدیر محبوبابوی نورمحمدعطازی و

دیگر بر همه گان روشن است که افغانستان نیازمنِد یک سازمان بزرِگ 

چِپ دموکراتیک است تا بتواند به حیث محور یک الترناتیِف 

ایر نیرو دموکراتیک به مطالباِت بر حق مردم پاسخ دهد و یکجا با س

های مترقی ، دولت واقعًا ملی را سامان بخشد، نیروهای مسلح واقعی 

مدافع منافع مردم و کشور را ایجاد نماید و افغانستان را به شاهراه 

  .ترقی، دموکراسی واقعی و استقالل کامل سوق دهد

 )برگرفته از مرامنامه نهضت آیندٔه افغانستان(


