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، "دولت وحدت ملی"

 استمرار برنامۀ کنفرانس بن

داری در بلوک کشورهای غربی، گان سرمایههنمایند

داری دولتی شوروی سابق، بعد از فروپاشی سرمایه

مظاهرش در بر چیده شدن بساط دولت که اولین 

پوشالی حاکمان حزب دموکراتیک خلق در 

افغانستان تجسم یافت، پس از آن که متحدین جنگ 

-های متعدد اسالمیسردی شان در وجود گروه

قومی به قدرت دست یافتند صحنۀ نبرد افغانستان را ، 

ترین که زمین مساعدی برای رشد عقب مانده

گردیده بود، به متحدین و  تفکرات قرون وسطایی

یی از جمله پاکستان واگذار کردند. یاران منطقه

دلیل انتخاب این گزینه خیلی روشن است. سرمایه 

داری به اقتضای ماهیتش، در تمام زمان حیاتش 

همواره استراتیژی های کوتاه مدت و کم هزینه یی 

را برای کسب سود و انباشت سرمایه بر گزیده است. 

ن های پیاپی اقتصادی در جوامع سرمایه بروز بحرا

تراتیژی هایی از همین دست داری نیز محصول اس

 هستند.

در بستر یک چنین استراتیژی و بینش بود که دول 

سرمایه داری در رأس امریکا چهارده سال قبل از 

  کومت کارگریکومت کارگریــآزادی، برابری، حآزادی، برابری، ح

امروز، در کنفرانس بن اول بر محور ملیت و 

 تبارگرایی و استفاده از ساختارهای کهن سنتی و

قبیلوی افغانستان با چاشنی مذهب، دولت پوشالی به 

رهبری کرزی را مهندسی و بر مردم افغانستان تحمیل 

نمودند. همان تفکر ارتجاعی یی که سالها کشتار، 

جنایت و ترور را در افغانستان مشروعیت می بخشید، 

نیز  "دولت وحدت ملی"از شاخصه های بارز 

ولت را در پیشبرد میباشند. آنچه عدم توانایی این د

برنامه هایی که به آن دیکته میگردد بیشتر میسازد، 

؛ پدیده وزمینه یی  ساختار قدرت موازی  در آن است 

دو  ،ها وچانه زنی های برخاسته ازآن که سهم خواهی

گروه رقیب اما شریک قدرت را که ماهیتاً تفاوت 

ترکیب  زیادی از هم ندارند، با هم پیوند زده ، و

از آنان به میان آورده  نس و منحصر به فردینامتجا

 است.

را در عدم توانایی  عوارض ساختار موزای قدرت

دولت وحدت ملی، در تشکیل کابینه و معرفی 

وزیران مشاهده می نماییم. که تأثیر مستقیمش موجی 

 از حمالت جنایتکاران طالب و کسادی بازار کار

ضادهای است که با استفاده از سر درگمی ناشی از ت

درونی منسوبین دولت، امنیت شهروندان را 

مخصوصاً در شهر کابل به مخاطره انداخته و رکود و 

 ترس و وهم بیشتری را سبب گردیده است. 
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اشرف غنی کماکان تعریف روشن و یک دستی 

از دشمنانی که در برابر نیروهای نظامی و امنیتی 

دولت او میجگند، ندارد. با وصف حمالت 

و کشتار افراد ملکی به دست نیروهای انتحاری 

 "مخالفین سیاسی"طالب، اشرف غنی آنها را 

میداند و مانند سلفش کرزی هزینۀ هنگفتی را 

و ادغام مجدد آنها  "مصالحه ملی"صرف برنامۀ 

در قدرت می نماید. هزینه یی که صرف این 

پروژه میشود، با پرداختن باج و  پرداخت نقدینه به 

ای ترغیب آنها به پیوستن به صفوف طالبان بر

به صورت مستقیم برای اکمال طالبان به  دولت،

مصرف میرسد. سرمایه داری جهانی در رأس 

امپریالیسم امریکا که خود در ایجاد، تمویل و 

تجهیز نیرو های مسلح اسالمی نقش داشته است، 

از پوتنسیال و ظرفیت مدهش و تخریبی نیروهای 

بی آگاه اند. تازه همین اسالمی چون طالبان به خو

نیروی بالقوه تخریبی آنها است که در استراتیژی 

ملیتاریستی سیستم سرمایه داری ارزش مصرف 

دارد. آنها می دانند که طالبان و همزادان شان 

تضادی با نظام و مناسبات سرمایه داری ندارند، و 

شمرده شده و تنبه میگردند که  "بد"تنها زمانی 

ین نیروها بدون هم آهنگی و در مقاطعی خود ا

ی و تصمیم عملیاتیِ مرکزهای اطاعت از قرارگاه 

گیرنده ، برنامه های کاری شان را تنظیم نموده و 

سیاست ها و منافع مستقل شان  را که مورد تأیید 

دولت های سرمایه داری غرب نباشند دنبال 

نمایند. باراک اوباما این واقعیت را انکار نمی 

صورتیکه مال عمر راحت میگوید  در نماید و با ص

آمریکا و منافع آمریکا را مورد  و طالبان مستقیماً

حمله قرار ندهند، آنها را به حال خود شان 

میگذارد. شاید در پس پرده حتی تالش نماید که 

مجدد به قدرت  نۀدر دولت وحدت ملی زمی

که را نیز هموار نماید. مسأله یی  خزیدن طالبان

ز امکان نبوده و تعجب بر انگیز هم هیچگاه دور ا

 نیست.

لرغم جنایات گستردۀ طالبان در قتل عام اعلی

مردمی که هیچ ربط و سهمی در جنگ کثیف 

آنها ندارند، به حامیان آنها از جمله عربستان سعودی 

فرصت داده میشود، تا بزرگترین مسجد و مدرسۀ 

 با هزینۀ ،"مرکز اسالمی ملک فهد"دینی را به نام 

هنگفتی در کابل اعمار نماید. حال آنکه عربستان از 

جملۀ اولین کشور هایی بود که امارت اسالمی 

جنایتکاران طالب را به رسمیت شناخت. با وجود این 

که تمام زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی به 

صورت عمده توسط نیروهای هوادار و تحت 

شده حمایت آل سعود در افغانستان، تخریب و نابود 

و می شود، این کشور و شیوخ و حکام آن در هیچ 

پروژۀ عمرانی در افغانستان سهمی نگرفته است. عدم 

واکنش دولت اشرف غنی و شرکا، در حقیقت طرح 

اعمار مرکز اسالمی که جز پروژۀ تداوم تولید و 

اشاعۀ هرچه بیشتر ارتجاع مذهبی چیز دیگری بوده 

ا و سایر دولت نمیتواند، و نیز حمایت دولت امریک

، که خود "دولت وحدت ملی"های غربی از 

ترکیبی است از شرورترین و ارتجاعی ترین نیروهای 

همجنس و هم سنخ نیروهای پلید سلفی چون طالبان 

و داعش، بازگوی این واقعیت است که گزینۀ 

نیرو های مذهبی در سیاست های خارجی  استفاده از 

یکا همچنان اری در رأس امردولت های سرمایه د

ست. چون عوامل جنایت های رفته بر مردم در پابرجا

مصونیت تمام مشغول برنامه ریزی قدم های بعدی 

شان در رابطه با کنترل ذهنیت آحاد جامعه هستند. 

پس میتوان حکم نمود که  ژست در آوردن های 

ۀ تأمین نماینده گان دموکراسی بورژوائی و وعد

انستان در وجود افغ امنیت و آزادی برای مردم

به رهبری اشرف غنی و عبدهلل "دولت وحدت ملی"

عبداهلل و همزمان تالش آنها برای محو و کوتاه 

کردن فاصلۀ مسجد و ارگ، که در حقیقت همانا 

مساعد ساختن هرچه بیشتر زمینۀ قدرت و اقتدار 

ارتجاع اسالمی می باشد، تالشی است در خدمت 

به ویژه نسل جوان تخدیر هرچه بیشتر افکار مردم و 

 جامعه. 

در یک کالم سران قدرت حاکمه و حامیان شان نه 

اراده و نه هم افقی برای تأمین زنده گی بهتر و 

آزادی برای مردم افغانستان را دارند و نه توانایی 

تأمین آن را. زیرا ارزش انسانها در بستر نظامی که 

گی میکنند، از روی غنی و عبداهلل از آن نماینده

وقعیت اجتماعی و نقش افراد در هرم تولید تعیین م

 میگردد.  

نظامیان پاکستان که نقش دایه را در تولد طالبان 

داشته اند، خود نیز از جنایات آنها مصون نبوده اند. 

با وصف حمایت بیدریغ و ایجاد امکانات رشد و 

باز تولید نیروهای طالب در مدارس اختصاصی در 

، طالبان با بکار بستن آنچه مناطق  مختلف پاکستان

که به وسیلۀ مربیان شان آموزش دیده و آموخته 

تن که بیشتر  ١٤٠اند،در پیشاور به کشتار بیشتر از 

شان کودک و دانش آموز بودند، ماهیت ضد 

انسانی شان را به نمایش گذاشتند. یکی از 

سیاستمداران امریکایی در مورد حمایت دولت 

بود که ماری که در باغچۀ  پاکستان از طالبان گفته

همسایه را نیش نمی  خانه نگهداری میشود، صرفاً

ولین دولت پاکستان به این زند. واکنش مسؤ

تحریک طالبان "جنایت، در حد گرفتن انتقام از 

محدود میگردد، نه قطع حمایت از  "پاکستان

جنبش اسالمی از جمله طالبان افغانستان و بر چیدن 

دارس دینی،که آنها را مستعد م تئهیالنه هایی در 

 ارتکاب چنین جنایاتی میسازد. 

در افغانستان هم بنا نبوده و  "دولت وحدت ملی"

نیست تا فراتر از نقشی که به عهده اش گذاشته 

دولت "شده است، عمل نماید. چشم داشت از 

و سران و رهبران آن در جهت ایجاد  "وحدت ملی

نگری و تغییرات بنیادی در افغانستان ساده

ما  در جامعۀ طبقاتی  "ست. خوشخیالی یی بیش نی

زنده گی می کنیم و برای خروج از آن جز مبارزۀ 

 ."دیگری نداریمطبقاتی راه 

ت مطالب درج شده در نشریه لیمسؤو

است.   هانویسنده گان آن بر عهدۀ

 سوسیالیسمی که به امضاء طالبتنها م

مبیین  ،منتشر می گردد کارگری

       می باشد.   نشریهنظریات رسمی 

                                               



 

  

        

      

 

که آمریکا در حل  دهداما شواهد نشان میاست. 

این نتاقضات نه تنها با شکست مواجه بوده بلکه 

گرای ارتجاعی اسالمی تقویت بیشتر نیروهای واپس

و سر بر آوردن داعش در منطقه حاصل این 

های به غایت سلطه جویانۀ تناقضات و سیاست

این معضل چیزى جز تغییر البته  باشد.آمریکا می

-ختم دوران جنگ دینامیسم مناسبات جهانى پس از

 نیست. نبوده و سرد 

هیاهوی تبلیغاتی دولت امریکا بر علیه داعش 

-ها به سرکردهامپریالیست یی بیش نیست.مضحکه

، تربیت و حمایت قویتداعش را تگی آمریکا 

 ومرزی ترکیه  قطانممهمترین از آن پس و  هکرد

همه گونه تسهیالت برای اشغال همچنین  سوریه و

قرار  نیروهای آن وصل را در اختیارهای نفت مچاه

و زمینۀ گسترش نفوذ این تسهیالت  ه اند؛داد

چه از طریق دستور به افسران عراقی نیروهای داعش 

-ترکیه کار می ی اطالعاتی آمریکا وآنهاکه با سازم

نقل و انتقال هزاران  ۀوسیله ب چه مستقیم کردند، و

عد و مساهواپیماهای نظامی آمریکا،  توسطداعشی، 

در یکی  "هیالری کلینتون"چندی پیش  .شدانجام 

آشکارا اعال م داشت که داعش  هایشاز سخنرانی

ل دیگر آمریکائی ؤومسفرد  را ما به وجود آوردیم و

زندانیان موجودیت از  نیز صحبت ،در پنتاگون

)زندانی در عراق در  "بوکا"جاسوس در زندان 

از آنجا بغدادی ابوبکر الجائی که ، اشغال ۀدور

توان از تجربیات با این حساب می. بیرون آمد( نمود

 اشغال کشور عراق و دست آویز قرار دادن و تجاوز

-کشتارهای  تولید سالح"و  "جنگ با القاعده"

-سیاست هنتیجه گرفت ک در این کشور "جمعی

کا چه اهدافی را تعقییب می های دولت آمری

 کنند.

ها پریالیستاکنون با حضور داعش در منطقه ام

مهندسی افکار عمومی را چنین سازمان داده اند 

که گویا پایان دادن به بربریت داعش کار 

خواست تا با قدرت  آنهابایست از ست و میآنها

اگر آمریکا و ناتو هزاران  بیشتر وارد میدان شوند.

-میلیاردها دالر هزینه می استخدام ومتخصص 

گی و راحتی به همین سادهتوانستند  نمی ،کردند

های نظامی ناتو به ضرورت وارد شدن نیروی

منطقه را با این درجه از موفقیت و بدون مقاومت 

به پیش برند و اذهان مردم را  یینیروهای منطقه

تالف ئادستخوش فریب و نیرنگ سازند. اینقدر 

تروریسم "به  استکه قرار  کشور قدرتمند ٤٠

ضرورتی و  خاتمه بدهد بنا به چه نیاز و "جهانی

 ؟در خدمت به چه استراتژی یی شکل گرفت

تالف علیه داعش ئا ۀواقعیت این است که این جبه

تحقق بخشیدن به تالف برای ئا ۀاین جبه .نیست

های جدید طبق طرحخاورمیانه جدید  پروژۀ

تا  ،استی در منطقه ثباتبیایجاد  وها امپریالیست

و دخالت در امور داخلی این کشورها و غارت 

تاراج منابع این کشورها را برای مدت طوالنی 

که خاورمیانه  باید در نظر داشت .امکان پذیر کند

جدید  ۀپروژ"بسوی پل ترقی آمریکا و شرکأ 

در حقیقت داعش  آن. پایان ۀاست نه نقط "شان

ارتش زمینی غیررسمی و لباس شخصی این 
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داری جهانی با دو گذشته سرمایه ۀطی چهارده 

بحران عمیق دست به گریبان بوده است. 

با گلوبالیزاسیون و سیاست  یی که نه تنهاآنهابحر

بلکه ، حل نشدندهای اقتصادی نئولیبرالیستی 

 یی در زنجیره و رچه بیشتره آنهااین بحربرعکس 

خاورمیانه طی  ۀ. منطقندجهانی تشدید هم شده ا

های سیاسی نه  موازات بحرانه این مدت و ب

شاهد عروج ارتجاعی ترین  چندان کم در آن،

گرفتن رژیم اسالمی در  پامانند نیروهای مذهبی 

مجاهد  ایران، حزب اهلل در لبنان، حماس در غزه،

ستان و پاکستان، اخوان المسلمین طالبان در افغانو 

های شاخه، در مصر، توسعه و عدالت در ترکیه 

اکنون داعش در  وها و سلفیست مختلف القاعده

 هایی از نمونهکه خود  بوده اند سوریه و عراق

حضور ارتجاع اسالمی در منطقه بوده و قبل از هر 

ی هاو استراتژی هاسیاستو پیامد  حاصلچیز 

پیتالیستی در سطح جهانی و منطقه های کادولت

های سرکوب جنبشدر امر  آنهاباشد و از می

  شده و خواهد شد.استفاده یی توده

 بهآمریکا و متحدینش کشی لشکرواقعیت 

در بیش از یک دهه قبل نیز  عراقافغانستان و 

نظمى فارغ  نشدقادر  نه تنها مریکاآد که دانشان 

، شکل دهدرا ه هاى سیاسى در این منطقاز تنش

در اشکال ها این تنش بلکه برعکس باعث شد تا

چنانچه این ، . حالنمایندبروز  تریو پیچیده  تازه

حد واقعى قدرت تاثیرگذارى سیاست امریکا بر 

ست که پیشبرد سیاست ا جهان باشد، معنایش این

 ییهمریکا در هر گام در گرو حل تناقضات تازآ



 

  

      

               

 

 

در  ایجاد دمکراسی و با فریبِ زوره ه بک

خواهند به مردم این منطقه میخاورمیانه 

 در کوبانی در تمام مدتی که. تحمیل نمایند

کشور تبدیل  ٤٠تالفئا است گروهمحاصره 

. در به تماشاچی منفعل و بی اراده شده اند

نه تنها به ناتو  ضمن در این سناریوی ضدبشری

حقق دهندۀ این عنوان کارگزار و نیروی ت

المللی میرود پروژه بلکه به عنوان یک نهاد بین

 گردد و نقش آن را مللسازمان گزینجاکه 

های در مُهر تأیید زدن به استراتژی و سیاست

به یک  داری جهانی به عهده بگیرد وسرمایه

دامن بزند، المللی بیندر سطح بازی خطرناک 

ز هیچکدام از کشورهای منطقه ا که قطعاً

 .پیامدهای این روند در امان نخواهند ماند

در خدمت  جابجایی هاو  هااین بازیتمامی 

در برابر  آنهاها و مقاومت توده متوهم نمودن

هایی است که برای رسیدن به اهداف جنگ

 أی و جهانی آمریکا و شرکیاستراتژیک منطقه

. در این روند بسیاری از طراحی شده است

ۀ خلیج فارس از جمله: کشورهای منطقۀ حوز

قطر، کویت، ایران، سوریه و به ویژه ترکیه و 

سعودی از جمله کشورهایی هستند  عربستان

گیری این پروژه و نیروهای که در شکل

آدمکش داعش نقش تعیین کننده داشته و 

 دارند.

 یی است کهایجاد کمربند سبز در منطقه پدیده

 ،بنانهفتاد قرن گذشته در ل ۀهای دهاز سال

با طرح و یمن و افغانستان  ،فلسطین ،ایران

گی آمریکا برنامۀ دول امپریالیستی به سرکرده

و نتایج  ظهور نمود و با عملی شدن آن

برای نظام  و مفیدی خوبدستاروردهای 

نیروهای ورد. آبه ارمغان  جهانی داریسرمایه

ارتجاعی اسالم سیاسی دقیقاً در تقابل با 

-توده هایجنبشگسترش  نیروهای انقالبی و

 ۀدر منطق یی و نیز در بطن جنگ سرد

شکل گرفتند. اکنون نیز در شرایطی خاورمیانه 

دولت "دیگر و در تداوم همان استراتژی، 

یا داعش با تصرف مناطقی در عراق و  "اسالمی

سوریه به ظهور رسید و برگ دیگری از جنایات و 

اخت و ت آدمکشی در تاریخ بشر را به ثبت رسانید.

ترین مقاومت صورت تاز داعش در عراق با کم

گرفت و در این راستا قربانیان زیادی به خصوص از 

زنان و کودکان را به همراه داشت. در حالیکه 

کشی نیروهای داعش با سرعت و توحش به لشکر

دادند، حمله به کوبانی را نیز شان در منطقه ادامه می

با ایتکار داعشی نیروهای مزدور و جن .آغاز نمودند

-مردم بی کشتاربا  اشغال برق آسا شهرهای عراق و

 آمد،سر راهشان که چه هر آن دفاع و ویران ساختن

فضای رعب و را آفریدند و به  شنگال ۀفاجع

که  ی آنانرواما پیش دامن زدند.منطقه  در وحشت

حدود دو سوم خاک سوریه و یک سوم خاک 

متوقف شد.  کوبانی د درنعراق را در تصرف دار

داعش برای تکمیل تصرفات خویش برای چندمین 

را  کبه کوبانی یورش برد تا این منطقه استراتژی بار

به اشغال خود در  یده به مرز ترکیه استپکه چس

رفته های پیشها در حالیکه از سالحکوبانی آورد.

برای این مقابلۀ نابرابر محروم بودند، اما با نیروی 

مقابل  دریی توانستند یافتۀ توده اجتماعی و سازمان

ند. استقامت نلشکر جانیان اسالمی داعش پایداری ک

کوبانی فقط یورش نظامی داعش را زمینگیر نکرد، 

های دولت ها وامپریالیست ۀهای اولیسیاستبلکه 

را نیز زیر سوال ارتجاعی ریز و درشت در منطقه 

جهان سراسر آوا ئپایداری کوبانی و روژطنین . برد

باخود همصدا و ها نفر را میلیونو  را فرا گرفت

 .ساختهمراه 

ها نشان کوبانی ۀسازمان داده شد و ییستقامت تودها

که طی مدت نه چندان  رددایی شرایط اجتماعی از

. کوبانی ندزنان و مردان در آن پرورش یافت طوالنی،

با استقامت خود این شرایط اجتماعی را به خارج از 

جهان معرفی کرد. نام  ۀبه چهارگوش ای خود ومرزه

که در آن  ییهای تودهکوبانی و روژئاوا با کانتون

امور جامعه با دخالت افراد و تصمیم های جمعی 

رود همراه شد. با وجود قرار داشتن در پیش می

ردی که اکثریت ساکنان آن به زبان کُ ییمنطقه

شامل فقط  التگرِها و افراد دختکلم می کنند اما کانتون

نیستند. عرب زبان و آشوری زبان وغیره نیز  آنهاکرد زب

 آنهاهمگام با دیگر شهروندان امور جامعه  ۀادار در

ها ترکیبی است سیاسی از حضور دارند. کانتون

جدا از برتری نژاد و جنسیت ، همزیستی اجتماعی افراد

ه اعتقاد، که در آن زنان و مردان در امور مربوط ب و

 کنند. جنبش اجتماعی کوبانی وجامعه دخالت می

در نیز را  (جزیره و عفران) دیگر ۀآوا که دو منطقئروژ

گیرد، اگرچه دارای تنوع گرایشات سیاسی است بر می

بوده که یی ولی شکل گیری آن بر بستر شرایط عینی

افراد در ایجاد مستقیم فعالیت  مشارکت و منجر به

 ساختار آن شده است.

اجتماعی و مردمی کوبانی علیه توحش اسالمی  ۀارزمب

ه طو دفاع از حقوق انسانی و برابری زن و مرد که نق

 ۀداری است نقطهای مذهبی و سرمایهمقابل تمامی نظام

قوت کوبانی بود. مبارزان زن و مرد کوبانی برابر و 

گی کردند.  هدوش به دوش هم علیه این توحش ایستاد

آمریکا با  ۀاسالمی دست ساختدر شرایطی که دولت 

شود، زنان و مردان مبارز کمک ترکیه حمایت می

عت رسه کوبانی توانستند جسورانه مبارزه کنند و ب

عمومی جهان متوجه شد که جنگ کوبانی فراتر   افکار

پیروزی کوبانی  .ازیک جنگ ملی و مذهبی است

 حاکم بر ۀداری سرمایپیروزی انسانیت علیه قوانین برده

 جهان و قوانین مذهبی قرون وسطایی در منطقه است.

 ۀدر کوبانی بازگو کنند مصاحبه های مبارزانها و بیانیه

یی گونهبه یک جامعه افراد این است که زمانی که 

و در حق برابر دارای دور از تبعیض و ه یک پارچه ب

توانند می ،تصمیات جمعی به میدان مبارزه بیایندپرتو 

روی کنند. کوبانی نیرویی مقاومت و پیش در مقابل هر

 برابریها مردم محروم از آزادی و صدای میلیون

نوعش سرکوب  سرمایه به هر ۀهستند که در زیر سلط

خالء سیاسی ناشی ازعدم حضور قدرت ؛ میشوند

کردستان سوریه  در ییحکومت سوریه شرایط ویژه

حضور گرایشات  چنین شرایطی عینی و ؛ایجاد کرد

طرف نوعی همزیستی ه جامعه را ب یاسی متنوعس

 سیاسی سوق داد و ضرورت ایجاد خودگردانی و
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سازمان سوسیالیستهای کارگری 

برای آزادی، برابری و 

سوسیالیسم مبارزه می کند، 

برای تقويت صف آزادی خواهی 

و برابری طلبی و برای تحقق 

آرمان سوسیالیسم به آن 

 بپیونديد!

 

       

جامعه قرار داد. کوبانی، جزیره و عفرین سه  

 ییهمنطقه در کردستان سوریه هر چند با فاصل

انتقال از هم قرار گرفته اند ولی در همکاری و 

سر ه تجارب و شور و تبادل نظر با همدیگر ب

جامعه چنان  گردانیخود باها برند. کانتونمی

کسانی  آنهاشکلی بخود گرفته است که در 

رای مستقیم افراد  گیرند باکه مسؤولیت می

شوند. شرایطی دموکراتیک جامعه انتخاب می

که با وجود تعدد گرایشات سیاسی در جامعه 

ه ی شکل گرفت که مردم در آن بنهادهای

فعالیت مشغولند. زنان در نهادهای اجتماعی 

در رفع تبعیض و  خود را متشکل کرده و

ها منجمله نابرابری ناشی از سنت نابرابری

مردساالری در تالشند. تالش برای تضمین 

آزادی اجتماعی خود  نیز های فردی وآزادی

های مختلف کاری نشان داده را در گروه

ست. حتی بنا به موقعیت جغرافیایی که ا

آوا در آن واقع شده است زنان در کنار ئروژ

ی آنهایگ منطقه در دفاع نظامی ازبه مردان 

مدافع خلق متشکل شده اند. با توجه به تعدد 

آوا ئاحزاب و گرایشات سیاسی در روژ

های عینی همزیستی سیاسی تابعی از ضرورت

ین خود به ا گی افراد جامعه است وهزند

مناسبات اجتماعی خدمت کرده  ییشکوفا

 است.

اهمیت جنبش اجتماعی کوبانی در 

چیست که انعکاس جهانی پیدا کرده 

اهمیت کوبانی و بر پائی نظام  است؟

اجتماعی آن به دو سال قبل از حمله داعش به 

گردد. در طول این مدت مردم آن بر می

کوبانی این فرصت را یافتند که با ایجاد 

ها به طریق شورایی سازمان اجتماعی و کانتون

روابط حاکم بر آن را سازماندهی نمایند. 

مشارکت کل مردم در ادارۀ جامعه به طریق 

دمکراتیک از نکات برجستۀ مناسباتی است 

توانسته اند بدون و که بر کوبانی حاکم است 

در تعیین سرنوشت خود و حاکمیت از باال 

در جهانی که مناسبات نقش داشته باشند. جامعه 

سرمایه داری حاکم است و اقلیتی سرنوشت 

ی نظامی آنهااکثریت جامعه را از طریق ارگ

سرکوبگر و بوروکراسی در دست دارند و بر تمام 

باشند، های مردم مسلط میگی تودهشؤونات زنده

الگوی مناسبات حاکم بر کوبانی توجه جهان را به 

 خود جلب نموده است. 

 
 

 شورایی های دمکراتیک وسیل نهفته و ارزشانتپ

کوبانی برای المللی را گی بینهمردم کوبانی همبست

 و با هاضعفتوجه به کوبانی با  به همراه داشت.

ش تا کنون توانسته ، با افت و خیزایی هایشتوان

های یک سیستم اجتماعی برابری را در بین توده

النده و مردم ایجاد نماید که روابط و مناسبات ب

پیشرویی را جایگزین روابط عقب مانده و نابرابر 

بنماید. تغییر و تحول اجتماعی که با حاکمیت 

گی زنان و دمکراتیک مردم برقرار شد شرایط زنده

بار در جوانان را دگرگون نمود. زنان برای اولین

ی شورایی حق آنهاها و ارگکنار مردان در کانتون

نار مردان یافتند و با رای و مسؤولیت برابر در ک

مشارکت خود در تمام امورات اجتماعی و جنگیدن 

بر علیه نیروهای متوحش داعشی پا بپای مردان، 

برابری خود را از نطر جنسیتی و طبقاتی ثابت 

نمودند. مبارزه بر علیه نیروهای ارتجاعی داعش با 

در  آنهاگری گیر زنان و دخالتشرکت چشم

زنان کوبانی بیش از هر زمان ها باعث شد تا کانتون

دیگر به نیرو و توان خود ایمان بیاورند و با اعتماد به 

نفس بیشتر برای احقاق حقوق خود و خاتمه دادن 

 به اوضاع گذشته قوانینی را مدون سازند. 

 یی کوبانی اگر بطورتوده جنبشدستاوردهای 

با انعکاسی فراملی واقعی ارزیابی شود جنبشی  

علیه هارترین ارتجاع سیاه، است جنبشی ، ی استجهان

و  ییگی تودههجنبشی برای سازماندهی یک همبست

-حقۀ زندۀ در حمایت از حقانیت یک مبارزاجتماعی 

 انسانی، جنبشی در حمایت از ماندن و زیستنِ ۀطلبان

برابری و موجودیت پاخاسته و در دفاع از ه مردمی ب

ین مقاومت کوبانی و جنبش حمایت از اخود. 

بخش گی و تداوم اش، همقاومت، در جریان ایستاد

و خیلی از  ها را رو نمودزیادی از سیاست امپریالیست

به نقش بر آب کرد.  بشری راهای ضدو توطئه هانقشه

که در جریان است، بیش از  یییُمن چنین جنبشی توده

گان هگان و سازماندهندهسازند جنایتکارانۀ چهرۀپیش 

این ناریوپردازان و صحنه گردانان داعش و نقش س

 .کردافشاء و رسوا  را شتوح وجنایات 

-ها و ریاکاری اکنون و در پرتو چنین جنبشی، شیادی

علیه '' آنهاهای آمریکا و غرب و ائتالف دروغین 

تری از مردم هرچه وسیعهای ، برای توده''تروریسم

گشته است. به یُمن راه افتادن چنین  ءجهان برمال

 ارتجاعی عملکرددیگر زمان  تر از هرنبشی، برجستهج

دولت ترکیه به تصویر کشیده شده است. و ضدبشری 

گی ناسیونالیسم هبا راه افتادن چنین جنبشی، گندید

حاکم در اقلیم  کُرد و حلقه به گوشی احزاب کُردِ

کردستان، بیشتر از پیش به نمایش درآمده است. با 

ن، افکارعمومی جهان برپایی این جنبش و تداوم آ

مردمی  ۀبیشتر از هرزمانی متوجه حقانیت مبارز

ستمدیده گردیده است و تداوم این جنبش توانسته 

ی آزادیخواه و آنهاانس بینگی هاست بیشترین همبست

به وجود بیاورد؛ را در سرتاسر جهان  تحت ستم

زن و مرد  گانه رزمندمبارزۀ یستادگی مردم کوبانی و ا

های وسیع در ل امکانات و بدون حمایتآن با حداق

نه تنها قابل ستایش است بلکه با  سطح منطقه و جهان

یی اهدافی همراه است که از نظر تاریخی اهمیت ویژه

بقای خود در مقابل از موجودیت و  آنها. یافته است

 ترین نیروهای ارتجاعی دست نشاندهیکی از متوحش

سرنوشت خویش ی و حق تعیین یو از حاکمیت توده

ی با یبرای این مردم حاکمیت توده د،دفاع می کنن

به شمار  آنهاشان از اهداف مهم دخالت مستقیم خود
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را این دستاورد مهم مبارزاتی تاکنونی شان 

به جامعه است  ۀنو برای ادار که الگویی

 . بدهنداز دست راحتی 

های جدی کشورهای طبعاَ یکی از نگرانی

منطقه و غرب و آمریکا و احزاب حاکم 

بر اقلیم کردستان، همین الگوی ناسیونالیست 

چنین الگویی از حاکمیت  آنهاحکومتی است. 

آن به  گسترشتابند و عمیقاً نگران از را بر نمی

اند. حکام  و منطقه های کردستاندیگر بخش

ق نه تنها چنین حاکمیتی را اقلیم کردستان عرا

همواره نیز علناً و  بلکه به رسمیت نشناخته اند،

. کوشندعمالً برای نابودیش کوشیده اند و می

گی کوبانی در مقابل البته مقاومت و ایستاده

داعش با اهداف شوم ناسیونالیسم کرد در 

تقابل قرار گرفته و کامالً در مغایرت با کُرنش 

دولت اقلیم ها قرار دارد. تدر مقابل امپریالیس

و در کل ناسیونالیسم کُرد کردستان عراق 

داعش را بهانه و ۀ عروج و ظهور گسترد

 فرصت مناسبی برای اعالم استقالل کردستان

و بارزانی  دار و دسته. در حقیقت برای نددانست

اول مهم بود  ۀآنچه که در وهل شرکایش

تقویت قوای نظامی  مرزهای کردستان و

از این فرصت رد بود. اینان کُاقلیم  دولت

بازدید با  و که دیدتصور کردند  استفاده نموده

فصل  و غربی قرار است سردمداران آمریکایی

رد گیری دولت مستقل کُدر شکل ییتازه

 در نظر گرفته نشدباشد. در این رویکرد آنچه 

سیاسی  آیندۀداعش بود بر  ۀعواقب پدید

تاثیر  خاورمیانه و ۀهای بزرگی از منطقبخش

قربانی ی بیگناهی که آنهاگی انسهزند آن بر

. واقعیت اینست که دولت اقلیم این توحش اند

های بزرگی از بورژوازی کردستان و بخش

بقای سیاسی خود را  آینده و در کلیتکرد 

های جنگ پیش در راستای سیاست بیش از

بینند. خاورمیانه می ۀآمریکا در منطق ۀافروزان

هیچ عجیب نیست که اینان خود را  رو ز اینا

 . بینند و نه مردم کردستانهمپیمان ترکیه می

نقش ترکیه و عربستان سعودی و کشورهای حوزۀ 

خلیج فارس در اوضاع جاری در خاورمیانه و 

ها کمتر از نقش با امپریالست آنهاهمیاری 

این کشورها در هدف باشد. ها نمیناسیونالیست

 آنهاتسلط سیاسی  هاهای امپریالیستتپیشبرد سیاس

 بر منطقه است.

کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار پس راندن 

عالئق منافع و نفوذ ایران هستند، خواستی که با 

اسرائیل یکسان است. کشورهای عضو شورای 

 امارات متحده عربی،از جمله: همکاری خلیج 

عربستان سعودی دیرزمانی  و بحرین، کویت، عمان

مشغول مسلح ساختن خود تمام است که با شدت 

سازی آلمان، فرانسه، اسلحه هایکمپانیهستند و 

 یسودهای کالن طریقانگلستان و آمریکا از این 

ناتو هم  ،کنند. همگام با این اقداماتکسب می

همکاری خود را با کشورهای خلیج فارس و اردن 

یا  "دولت اسالمی"فعالیت کرده است؛ تقویت 

که هم عربستان و هم ترکیه است سبب شده  شداع

را مسلح سازند و شان خود ، مرزهادر ضمن تحکیم 

از ناتو تقاضای دریافت کمک نظامی کنند. 

عربستان از آلمان یک سیستم نظارت نظامی و 

مقادیر زیادی اسلحه دریافت کرده است. ترکیه 

هزار ١٠همراه با  های نیروی زرهی خود راتانک

نار کوبانی متمرکز ساخته و چشم به آن سرباز در ک

 کوبانیمنطقه  های مزدور،داعشیکه است دوخته 

د. هر دو کشور ترکیه و عربستان از نرا منهدم کن

سنی نشینی که فعال در تصرف  ۀپیدایش منطق

برند، زیرا از یکسو دشمن داعش است سود می

سوریه بیشتر تضعیف می گردد و  آنهادیرین 

از  و شوداختیار دارد کوچکتر می سرزمینی که در

سوی دیگر ارتباط زمینی خوبی که میان ایران، 

قطع  ،عراق، سوریه و حزب اهلل لبنان وجود دارد

 شود.می

-کشورهای خلیج فارس، اردن و ترکیه هزینه گروه

 در عراق ۀ و داعش راالنصر ۀجبهارتجاعی های 

زه اجااین اوباشان آدمکش به  آنها. کنندتأمین می

بگذرند.  آنهادهند که بدون مانع از مرزهای  می

اجازه دادند که انبوه  ۲٠١٠ترکیه و اردن در سال 

 کارانجنایتبرای رسیدن به  آنهاهای زسالح از مر

داعش  ۀگرای مسلمان بگذرد. تهاجم وحشیان افراط

همچنین دور جدید  علیه کردها در مرز جنوبی ترکیه و

حذف  ۀبهانه ر عراق و سوریه ببمباران آمریکا و ناتو د

ی یهای بسیار جدیداعش، دولت ترکیه را با چالش

رسد موضع نظر میه مواجه کرده است. اکنون ب

داعش، بستن مرز به روی  ۀاردوغان در مقابل پدید

کشیدن  نشانشاخ و  مردم سرگردان و آواره کرد، و

بورژوازی ترکیه  باشد.میکردهای ترکیه  مجدد برای

ه شووینیستی اش، با موضع ب -فیت ارتجاع اسالمیبا ظر

انسانی اش در مقابل آوارگان کرد روژئاوا، غایت ضد

روی  از انجام هیچ فجایعی با تنگ نمودن عرصه به

در حالی که  کوتاهی نه نموده است.کوبانی  مردم

ها به دفعات مسؤولین حزب حاکمِ ترکیه و آمریکایی

و کسی شانسی برای در موردِ سقوط شهر سخن گفتند 

نظیر گی بیو ایستادهنجات شهر قائل نبود، مقاومت 

زنان و مردان کوبانی موجب گردید تا همه در 

های خود تجدید نظر نمایند. هرچه این دفاع ارزیابی

 نۀ، مخالفت سرسختاکشدمیقهرمانانه بیشتر به درازا 

 هایراه نمودن مسدود برای یارانش و اردوغان

-میانزوای آنان  موجب بیشتر کوبانی هب رسانیکمک

عمومی از عملکرد آنان  و ضمن ایجادِ انزجار ،گردد

موجی از همدردی و حمایت از مدافعان شهر را در 

. گرچه ترکیه در روزهای ه استسراسر جهان برانگیخت

هجوم داعش به شمار بزرگی از مردم کوبانی  ۀاولی

اویر تصاما  داد، را ترکیه خاک به ورود زۀاجا

 آوارهی از مردم زیاد شمارداد که نشان میتلویزیونی 

توسط دولت و مرزها آگاهانۀ  ه بودندلیل بسته ب

امکان ورود به ترکیه را نیافته و در طول مرز نیروهای نظامی 

 –اسالمی دولت و این عملکرد سرگردان مانده بودند

در سطح جهان ها این همدردیدامنۀ بر فاشیستی ترکیه نیز 

فزود. بمبارانِ مواضع پ ک ک توسط نیروی هوایی ترکیه ا

گی های اوضاع منطقه هشدت بر پیچیده توانست بکه می

حزب عدالت و توسعه  های بیشرمانۀصحه بر سیاستبیفزاید 

بشری جهانیان را بیشتر بر اعمال ضد چشم گذاشت و
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های تاوردها و نکته قوتیکی از دس

یی در کوبانی نقش زنان جنبش توده

در مبارزه برای برابری و احقاق حق و 

در جریان رویدادهای  باشد.حقوقشان می

 در صف مقدم پیشرواخیر روژئاوا، زنان و دختران 

قرار داشتند و تا همین اکنون با  مقاومتنبرد و 

در بطن  آنها. رشادت شان حماسه آفریده اند

خود انسانی  اهدافمقاومت، انسجام و ایستادگی 

 مبارزهدر این  به نمایش گذاشتند. حضور زنانرا 

دمکراتیک ، های سیاسیجنبهآوا، ئدر روژ

آوا، آزادی زن ئ. در روژرا تقویت نمود  جنبش

با مفهوم آزادی در آن جامعه عجین شده 

که  ندمعتقد طور که زنان روژئاوااست. همان

د، آن نآزاد نباش ان در آنزنکه  ییهدر جامع

آزاد نیست. بر اساس این  ، جامعۀجامعه

های اجتماعی و زنان برای خواستهنگرش، 

 آنهامشارکت  نمایند.سیاسی خود مبارزه می

نه ، مبارزهدر بطن این  روژئاوائی انبه عنوان زن

پیام همراه است بلکه  آنهاتنها با آزادی برای 

زنان  به همراه دارد. ابرای زنان دنیرا آزادی 

مشکالت، موانع و کوبانی بر این باورند که 

موجود علیه زنان در دنیا یکسان  نابرابرهای

با حضور متفاوت خود  ندخواه  می آنهااست. 

در صحنۀ مبارزاتی و با ارائۀ تصویری از زنان 

و رفع در حل  ییتعیین کنندهنقش انقالبی، 

 .ایفاء نماینداین موانع 

هر با  در واقع زنان کوبانی سه مبارزاتیپرودر 

گیرند:  را نشانه می اهداف متفاوتی، حرکتی

ستیزان داعش و مبارزه برای  مبارزه با زن

حق تعیین سرنوشت خود. درعین برابری و 

حال این مبارزات ضربات جدی به فرهنگ، 

ستیز وارد کرده و زن  ماندهآداب و سنن عقب

ی که برای زنان ی فرهنگ مردساالرانه .است

گی را به همادری و کارخان ۀوظیفو تنها تنها 

شناسد. در حال حاضر زنان  رسمیت می

های جنگ،  کوبانی در سه منطقه از جبهه

فرماندهی نظامی را برعهده دارند. درجه از 

پذیری و تعهد به منافع مردم و  گی، مسؤولیتهخودگذشت

  ز به حدیهای سیاسی و نظامی این زنان مبار توانایی

که حیرت جهانیان را برانگیخته است و اکثر ست ا

های دنیا، حتی ناخواسته مجبور شده اند به آن رسانه

اعتراف نموده و اخبار آن را در سطح دنیا منعکس 

ستیزی و  در اقلیم کردستان عراق نیز که زننمایند. 

کند، خیانت رهبران ارتجاعی  داد می های ناموسی بی قتل

با دولت ترکیه، موجب  آنها  لیست و همکاریو ناسیونا

انزجار عمومی مردم در شهرهای سلیمانیه، اربیل و 

زنان کوبانی با  ۀمسلحان ۀامروزه مبارز .دهوک شده است

 رهبری و ۀها و کمبودهایش درعرص تمام کاستی

بخشی که جلو خود یافق رهای مشارکت اجتماعی و

های تاریخا  حل  راهتوانسته است حدوداً ، گذاشته اند

بطلبند. با دشمنان زن ستیز را به چالش  سازش ۀورشکست

یافته و  که وقتی خشونت سازمان است تاریخ ثابت کرده

آن اشکال گوناگون  دردولتی برعلیه مردم به ویژه زنان 

تضمین کنندۀ قهرآمیز  ۀگیرد، تنها مبارز صورت می

واند می تخاتمه دادن به ستم جنسیتی و طبقاتی است و 

است  ییتجربهمردم را رها سازد. این توده های زنان و 

مبارزات طبقاتی در سراسر جهان به بارها در طی که 

شرطها کوبانی با فراهم آوردن پیشاثبات رسیده است. 

برای ایجاد شرایط مشارکت اجتماعی و شورایی به 

جهانیان نشان داده است که الگویی غیر از الگوی 

دارانه امکان پذیر است. تعدادی از مناسبات سرمایه

ی سیاسی نکتۀ قوت و برجسته گی آنهااحزاب و سازم

مبارزاتی کوبانی را فقط در مبارزه اش علیه اسالم سیاسی 

بینند، البته این یک وجه قضیه است. اما پویایی می

کند، یی که در کوبانی دارد عمل میساختار اجتماعی

اجتماعی در کوبانی ساختار ایجاد شدۀ آزادیِ عملِ 

های است که در تضاد کامل با خواسته ها و برنامه

سرمایۀ جهانی قرار دارد. چیزی که توانسته است 

ماندۀ شاخصهای انقالبی را برجسته نماید و بقایای عقب

هم یکی از وجوه  "مذهب"یک جامعۀ سنتی را که طبعاً 

باشد زیر سؤال ببرد و نوک حمله را اساسی آن می

  ه اسالم سیاسی بنماید.متوج

کوبانی روزهای سختی را در پیش دارد و بعید 

مبارزات رغم العلی در یک معادله نظامی نابرابرنیست 

رزمندگانش، مقاومتش درهم شکسته شود. اما با  جدی

این فرض احتمالی هم، دستاوردهای تاکنونی اش ارزنده 

این  ۀ. یکی از دستاوردهای ارزندقابل توجه اندو 

گیری یک جنبش حمایتی انترناسیونالیستی شکل ،قاومتم

که با مشارکت وسیع مردم آزادیخواه دنیا در اکثریت بود 

خودش را  "فراخوان اول نوامبر"کشورهای جهان و در 

دنیا را با خود همراه ساخت. هم  ۀمردم آزاد نشان داد و

کشورهای همجوار خلیج فارس به اکنون این جنبش در 

تری پیدا کرده است و تر و عمیقابعاد رادیکالترکیه ویژه 

سقوط  .را با چالشی جدی روبرو ساخته است هااین کشور

احتمالی کوبانی بیش از آنکه اعالم شکست مقاومت و 

های مردم کوبانی باشد، اعالن یک شکست مبارزات توده

کشور  ٤٠بزرگ برای آن ادعای دروغینی است که سران 

پا  بجنگند و آن را از ''علیه تروریسم''را گرد هم آورد تا 

با سقوط احتمالی کوبانی، جز رسوایی برای ؛ درآورند

و جز شرمساری برای  ''مبارزه با تروریسم''مدعیان دروغین 

و  ''ائتالف مبارزه با تروریسم''مردان عضو ها و دولتدولت

جز سرافکندگی سران اقلیم کردستان که در خدمت سناریو 

جم داعشیان بوده و هستند، چیزی ببار نخواهد تهامپردازان 

چه سقوط احتمالی کوبانی، تلفات جانی زیاد و اگر .آمد

خسارات مالی بسیار و آوارگی بیشتر مردم را بدنبال خواهد 

ی و یکنونی یک مبارزه توده داشت و دستاوردهای تا

مردم لطمات سنگینی خواهد های اجتماعی تودهحاکمیت 

یی خواهند خورد که ماسک آنهابزرگ را دید، اما شکست 

خواهند خورد که بازار یی آنهاشان کنار خواهد رفت، 

از رونق خواهد افتاد و بخاطر کساد و شان  ''کوردایه تی''

رسواتر و  سر سپردگیشان به امپریالیستهاخودفروشی و 

 .خواهند شد از قبل منفورتر

از تجسمی مترقی آزاده و ی آنهاکوبانی برای انس

آزادیخواهی و برابری اجتماعی در مقابل نیروهای ارتجاعی 

المللی در سطح بین و متوحش داعشی است. با وجود اینکه

گی روبرو جنبش کارگری و چپ با عدم انسجام و پراکنده

یی در چند آنهااست، اما حمایت از مردم کوبانی طی فراخو

هان نوبت )بویژه فراخوان سراسری اول نوامبر( در سطح ج

های وسیعی از مردم را با استقبال روبرو شد و توجه توده

با پشتیبانی از آن جلب نمود.   نسبت به کوبانی و یاری و

عدم  سقوط یا …المللی چپهاگی بینهبه پراکند توجه

-دقیق توازن قوای بین سباتمحا یا سقوط کوبانی بیشتر به

-برنامه وکوبانی  انفعامد زد و بند گرایشات سیاسیالمللی، 

ربط دارد تا  ها در منطقه و جهانهای پنهان امپریالیست

ی نیروهای مترقی و چپ و یقدرت نظامی منطقه

های بسیاری از نظر هنوز کوبانی از حمایت .سوسیالیست
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اما الزمه اش این است که گرایشات چپ و 

دیخواه در منطقه و در سطح سوسیالیست و آزا

گی و انسجام بیشتری به جهان با اتحاد و همبسته

گری نیروهای ارتجاعی حمایت از کوبانی و افشاء

ها بپردازند. تاثیری منطقه و نقشۀ شوم امپریالیست

که کوبانی در سطح جهان با استفاده از مشارکت 

های مردم در تعیین سرنوشت خود از همگانی توده

ابط شورایی انجام داده است زبانزد طریق رو

های مردمی است که دلشان برای اکثریت توده

تپد. سخن از کوبانی و آزادی و برابری می

دستاوردهایش امروز در هر محل و جلسه و جمعی 

نه تنها به بحث روز تبدیل شده است بلکه تأثیرات 

یی آن در منطقۀ مثبت و انعکاس جنبش توده

 نشان دادکوبانی  شود.مشاهده می خاورمیانه به عینه

 با حضور بدون تبعیضِو یک مبارزه جمعی  که با

 در تصمیماتشان شهروندان و شرکت مستقیم همۀ 

نه تنها امکان ایجاد رابر بحق  با برخورداری ازو 

گی آزاد و برابر برای همۀ شهروندان را یک زنده

الزمۀ دست یافتن و تضمین  سازد، بلکهممکن می

 ۀ آن نیز است.کنند

در شرایطی که مردم افغانستان و ایران در زیر 

های ارتجاعی اسالمی حاکمیت هارترین حکومت

تحت ستم مضاعف قرار دارند، جا دارد تا با تأثیر 

پذیری از مبارزات مردم کوبانی و نوع مشارکت 

های مستبد جمعی حاکم بر آن، برعلیه این حکومت

-غانستان حامیان بینو خودکامۀ حاکم و در مورد اف

های اسالمی المللی حاکمیت ارتجاعی و دارودسته

چون طالبان، بپاخیزند و مبارزات و اعتراضات خود 

یی، با کوبانی لیه ارتجاع داخلی و منطقهرا بر ع

همسو نمایند؛ حفظ کوبانی مستلزم حمایت همه 

جانبه از جانب نیروهای مترقی و چپ و 

باشد. این نیروها در ضمن المللی میسوسیالیست بین

های متحد نمودن صفوف خود با سازماندهی توده

 آنهامردمی که به حمایت از کوبانی بارها به خیاب

ریخته اند و با قدرت میلیونی و صف فشردۀ خود تا 

های ها را از انجام نقشهیی هم امپریالیستدرجه

شومشان برعلیه کوبانی به عقب رانده اند از طرح هر 

یی که منجر به تضعیف یا شکست جنبش ئهتوط

یی کوبانی شود جلوگیری نمایند. بنابراین، توده

باشد که برای دفاع وظیفۀ هر انسان آزادیخواهی می

یی آن از انسانیت و برابری طلبی از کوبانی و جنبش توده

حمایت نموده و به دفاع از آن برخیزد و با همصدایی با 

کوبانی این جنبش را در منطقه  مردم آزادیخواه و انقالبی

 تقویت نماید.

 
در کوبانی مجموعۀ گرایشاتی که با یک توافق موقت در 

هستند و نه هم هم  کنار هم قرار گرفته اند نه یکدست

گردد، نظر. و وقتی هم که به جریانات ناسیونالیستی بر می

اغلب به دلیل ماهیت ناسیونالیستی شان رهبران کردها 

بوده و خلقهای خود شان و مطالبات  آنهارمآخائنین به 

 .دستشان در یک کاسه است ءهستند و با آمریکا و شرکا

بارز آن رهبر اقلیم کردستان جناب بارزانی و تعداد  ۀنمون

یکی از . قابل توجهی از رهبران کردهای ایران است

توهمات و آشکار  افشاءترین وجه مقاومت کوبانی مثبت

برانی است که دائم بر طبل کردن چهره واقعی ره

از مقاومت کوبانی نشان داد که  .کوبندم میسناسیونالی

به نیروی توان ناسیونالیسم کرد نمی هب طریق متوسل شدن

گی و سرنوشت اجتماعی و مشارکت و حاکمیت بر زنده

خود دست یافت و در برابر تهاجم ارتجاع و امپریالیست 

لحظاتی هستند که در تاریخ به دفاع از خود پرداخت. 

 درست در این لحظه تاریخی در کوبانی …دوران سازند

 .داردخاورمیانه قرار  ۀمنطق

کوبانی در منطقۀ خاورمیانه عالوه مقاومت 

ها و های شوم امپریالیستبر اینکه تمام نقشه

ها را نقش بر آب کرد، الگو و ناسیونالیست

گی اجتماعی گی و زندهی از آزادهخالقیت

را آفرید که برابری و عدالت  همگانی

اجتماعی برای آحاد جامعه به خصوص 

به همین دلیل شکست و  .زنان را به همراه آورد

 مثبت و جاودانهثیری أپیروزی کوبانی برای کل منطقه ت

های مترقی جنبشبخش امید و الهام  ۀدارد. کوبانی نقط

گی آن فضای رعب و است و این جنبش و ایستادهمنطقه 

 را در مقابل ارتجاع حاکم منطقه در هم شکست.وحشت 

ها در هرقدر دمکراسی مستقیم و مشارکتی توده

تر باشد تاثیر آن برای سرنوشت خویش قویتر و طوالنی

 ۀهای مقاومت مترقی و مردمی امروز و آیندتمامی جنش

. مقاومت کوبانی بودخواهد  ترانکار ناپذیر موثرتر و منطقه

در  های زحمتکشتودهنان واقعی افشاگر دوستان و دشم

هر روز و هر ساعتی که  درون و بیرون منطقه خواهد بود.

برای حال و  بسزائیعمر مقاومت کوبانی بیشتر شود تاثیر 

 .نیروهای مترقی و مستقل منطقه خواهد داشت ۀآیند

ی سیاسی ملی منطقه همگام و هم نظر با سرمایۀ آنهاجری

ختار اجتماعی شکل جهانی طرح فروپاشی و سرکوب سا

های کردستان سوریه را در گرفته در کوبانی و کانتون

های دستور کار خود قرار داده اند. توافق تمام جناح

های کردستان سوریه از داری برای شکستن کانتونسرمایه

همین موضع کسب ارزش اضافی و فراهم آوردن نیروی 

وپایی باشد. برخی کشورهای ارکار ارزان قابل توضیح می

از طریق ترکیه خریدار نفت ارزان داعش هستند که سود 

کند. سرشاری را به جیب باندهای سیاسی ترکیه سرازیر می

دانند که کدام شرکت در کدام این را متخصصین نفتی می

از نفت تولیدی داعش استفاده کند. و  کشور قادر است

 داند که خریداران و دالالن نفتهمین اتحادیه اروپا می

 داعش چه کسانی هستند. 

دفاع از حقوق انسانی  کوبانی علیه توحش اسالمی و ۀمبارز

داری مقابل نظام سرمایه ۀو برابری زن و مرد در منطقه نقط

قوت  ۀاین نقط و، ارتجاع اسالمی حاکم برآن است و

گی در مقابل جنبش اجتماعی است. ایستاده این

س باز ارتجاع داعش نه جنگی ملی یا مذهبی برعک

یی آنهاشدن افقی برای بشریت امروز است. صدای انس

دفاع از آزادی و برابری حقوقی بدون  است که در

تبعیض و با حق برخورداری از مشارکت در امور 

ها گوشه ب ، تا همین اکنونتصمیمات آن جامعه و

رسیده است. جنبش کوبانی شکلی از همکاری عملی 

حزبی و سازمانی با های سکت ها وبدور از تنگ نظری

ها نکات افراد در جامعه است. این ۀمشارکت آزادان

ی هستند که با کوبانی عجین شده اند و به آن یبرجسته

 دهند.اهمیت می
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اتحاد  ١٣58جدى  6پنج سال قبل در  سى و

به  روى سابق با هجوم نیروهاى نظامى خود شو

حزب  افغانستان یکى از شاخه هاى 

 قدرت ساقط و  دموکراتیک خلق را از

 امین را به قتل رساند و اهللرهبرش حفیظ 

حزب بر اریکۀ  نآدیگرى را با جناح پرچم 

غاز رسمى این تجاوز، آبا  . دقدرت نشان

مقاومت داخلى علیه حزب  و جنگ

 لق ابعاد جهانى کسب کرد  ودموکراتیک خ

بعد از حدود یک دهه بالخره رژیم حزب 

اتحاد  دموکراتیک و وطن سقوط نمود و

ه حیث نیروى اساسى سرمایه شوروى نیز ب

  دارى دولتى از هم فروپاشید.

جوانان سوسیالیست بحث کوتاهى در رابطه به 

ک راه اندازى کرد که له را در فیسبوأاین مس

   داخته میشود. ن پرآبه در ذیل 

تجاوز  انترناسیونالیسم و مفهوم  -١

 ها و، تفاوتنظامى شوروى به افغانستان

  ها.نتیجه گیرى

 ۀاینکه با شکست انقالب اکتبر در همان ده

و عروج  گیرى استالینبا قدرت بیستم

، مفهوم انترناسیونالیسم از ناسیونالیسم روسى

 مفهوم این سیاست از یک بنیاد متغیرشد و

الحقوق میان احزاب متساوى رابطۀ برابر و

کارگرى و عدم مداخله در امور  کمونیست و

رام به استقاللیت احزاب داخلى یکدیگر و احت

، به مفهوم شوروى دوستى وکشور ها

 آنیر مکان داد، همۀ مان با یوسویتیسم تغ

  ایم. شناآ

قمار ااین سیاست کماکان در برابر تمام 

جنگ جهانى دوم  خصوص بعدازه شوروى ب

نام کمک انترنالسیونالیستى ولى در محتواى ه ب

امر مداخلۀ صریح نظامى شوروى در مجارستان 

لمان آو  68، چکسلواکیا در ١٩56در سال 

  .خرینش افغانستان بودآشرقى ادامه پیداکرد که 

کمونیست شوروى بیروى سیاسى حزب ن سانیبه هم

ى تحکیم برا ١٩7٩مطابق  ١٣58جدى سال  6در 

 6قبل از  رسما و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 

خود را  ٤٠صورت فوق العاده لشکر شماره ه جدى ب

فرستاد. با این تهاجم که زیر نام کمک 

انترناسیونالیستى طراحى شد، حاکمیت حزب 

ز سقوط حتمى نجات یافت و این دموکراتیک خلق ا

برى در حیطۀ فرمان اًتمام نآمده از آبر دولتِ و حزب

گی کامل ومستقیم حزب و دولت شوروى وابسته و

  قرار گرفت.

در زمانشان  نجیب هرکدام ببرک کارمل و میگویند

 تن مشاور و هفدهالى  در رهبریت حزب ودولت

سرمشاور روسى داشتند که نمیگذاشتند کوچکترین 

از خود تبارز دهند.  رهبران افغانى آنارادیتى را خود

راتیک خلق وکادرهاى گرچه رهبران حزب دموک

له را زیر نام مفهوم مناسبات أرهبرى اش این مس

شوروى به صورت گسترده  -انترناسیونالیستى افغان

ولى بعد از سقوط  تبلیغ میکردند که گویا مستقل اند

 نآکادر حزبى  حاکمیت الى اکنون هیچ رهبر و نآ

مناسبات  نآتعریف  حزب در وصف و

یاداشتى را نیز از خود  ناسیونالیستى کوچکترینانتر

میگردد به دو تا  بر لبته باز جا نگذاشته اند. که این اه ب

 نآسالۀ  ١٤. یکى اینکه در جریان حاکمیت عامل

هاى شوروى ها در افغانستان حزب و مشاهدۀ سیاست

یک اشتباه تاریخى  تجاوز و که نمایانگر مداخله و

پى بردند که این سیاست یک  آنهابود اکثریت 

وى شکار نظامى با تصمیم بیرآتجاوز  له ومداخ

وافغانستان را  سیاسى حزب کمونیست شوروى بوده

در حقیقت از همۀ استقاللیت اش محروم کرد و دوم 

سقوط شوروى  حزب و نآاینکه با سقوط حاکمیت 

گرایش چپ و مارکسیستى در  ساساًابلوک شرق  و

حزب به نحوى عمیق تقلیل یافته که زمینه  نآدرون 

از میان برده  الًله را کأى فکرى بازبینى به این مسها

  است. 

رابطۀ انترناسیونالیستى  در نتیجه باید گفت که

 چون و طاعت بدونِإبنیاد رابطۀ نابرابر و  استالینى بر

معنى میشد که  چرا از شوروى و زیر نام سوویتیسم

یکى از نتایجش براى شوروى امتیاز گرفتن یا امتیاز  

داخلۀ نظامى و خود را صاحب خانۀ دادن براى م

دیگران عرضه کردن بود که افغانستان عمال یکى از 

زمایش آ ناکام را به چنین تجارب سنگین و

 گذاشت.

جدى واقعا مرحله نوین وتکاملى  ٦یا آ -٢

دیدگاه هاى مختلفه در  !بود؟ "انقالب ثور"

  این رابطه و دیدگاه ما.

اتیک خلق اینکه الى سقوط حاکمیت حزب دموکر

حزب کودتاى ثور را  نآهمۀ رهبران وکلیت 

انقالب مى خواندند واقعیتى است انکار ناپذیر . اما 

غاز گرکودتا وحملۀ آحزب چون  آنخلقى  جناح 

در انقالب خواندن کودتاى ثور  نظامى بودند،

تا جایی پیش  نابخردانهحتى  آنها .پیشگام تر بودند

اکتبر به مقایسه  کودتا را با انقالب آنرفتند که 

میگرفتند وکودتای ثور را یکى از انقالبات طراز 

اینجا این بحث را  ،ورهره سیا میخواندند. بآنوین در 

مرحلۀ " نام ه ب یدنبال نمى کنیم بلکه از پدیدۀ دیگر

که توسط پرچمى هاى  "نوین وتکاملى انقالب ثور! 

سقوط و کشته شدن  و ٤٠حزب با ورود لشکر  آن

انقالب ثور داده  ۀمفهوم ادام آنمین به أهلل احفیظ 

توسط  ساساًا  "نوین ۀمرحل"شد، بحث میکنیم. این 

امتداد تحوالت انقالب ثور  حزب دموکراتیک

ببرک چه رهبران این حزب چون آنخوانده شد و

هیچگاه الى سقوط حاکمیت شان اهلل کارمل و نجیب

تجاوز شوروى  نام انقالب وه در واقعى بودن کودتا ب

صرار إو  حیث مرحلۀ نوین انقالب انکار نکردنده ب

از حوادث تاریخى  آنهاهمین ارزیابى غلط  ،داشتند

 ١٠ادامه در صفحه                    زمان بود. آن
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عد از سقوط تمامى حاکمیت حزب چیزیکه ب

از رهبران ه یی در یاداشت هاى عد خلق

قیام  ، به مفهوم قیام ثور وحزب آن ۀباقیماند

تجاوز  . ولى هیچگاهىیافت نام یرِیمسلحانه تغ

حیث اقدام ه ب ١٣58جدى  6نظامى شوروى در 

یک اشتباه تاریخى معرفى نگردید.  سیاسى 

سقوط  جدى و 6، حزب  آنفرکسیون خلق 

امین را در أوائل با اکراه و خاموشانه پذیرفتند 

از  ولى با گذشت زمان بخش پرچم حزب را

وهى که به نام گره ب دید ناسیونالیستى و هزاوی

سها( صاحب قدرت گردیدند وره)کمک بیگان

. بخش ق میکردندخاین و وطنفروش إطال 

گی همه جانبه به پرچم حزب نیز بنابر وابسته

نیز نخواستند الى سقوط شان  د ونشوروى نتوانست

وسیلۀ مجاهدین ، ورود قواى نظامى شوروى ه ب

، دنکشور را منفى ارزیابى نمای آنیا تجاوز  و

اشاره شد   آن به قبلی نیز چنانکه در بحث بلکه

فریبندۀ انترنالسیونالیستى  زیر نام اغواگرانه و

ور در این زمینه، آتبلیغات سرسام  پرولترى و

. اما ه دادندعنوان و صبغۀ کمک برادران برایش 

گذشت  حاکمیت و آنبعد از سقوط تمامى 

 آنبقایاى  از گروه ها و ه ییحدود سى سال عد

نتیجه رسیده اند که ورود نظامیان  حزب به این

شوروى البته تنها اقدام اشتباه از جانب حزب 

  کمونیست شوروى وقت بود.

بخش پرچم حزب دموکراتیک خلق حتى الى 

زیان هاى تاریخى  خاطر تبعات منفى وه اکنون ب

ولیت ورود نظامیان ؤتجاوز هیچگاه مس آن

 ند وه افغانستان را به عهده نگرفته اشوروى ب

ان کردند وهمیشه نیز دستاویز هاى رسمى را عن

بار وامین نیز چندین بار  ١٤ى بیش از ککه تره 

که  سها شده استوخواهان کمک نظامى از ر

سناد دست داشته نیز همین را میگوید أحداقل 

زمان آنولى بالمقابل چنانچه واقعیت مسلم  

این رهبران جناح پرچم مانند  در حقیقت، است

سائرین بودند که یکجا با  جیب ون کارمل و

 ،همین تجاوز نظامى بر اریکۀ قدرت تکیه زدند

بر تمام همان فرامین  حاکمیت مشترک پرچم وخلق

بطالن که حداقل روى کاغذ بود نیز خط یی مترقى 

شکارى به نفع آکشیده شده وعقب نشینى هاى 

که این خود بى ربطى  ،دست گرفته شد ارتجاع روی

تکاملى... را به  مرحلۀ نوین و اصطالحاین به  کامل

 .مسجل ساخت  پروسۀ اولى

تهاجم نظامى شوروى به  جدى و 6 نظر ما ه ب

 نه دوام و أفغانستان نه براى نجاتِ کدام انقالب و

بلکه عمال در راستاى منافع  مرحلۀ نوین کدام انقالب 

ناسیونالیستى اتحادشوروى صورت پذیرفت که زیر 

یت همبستگى طبقاتى کارگران عنوانى ماه هیچ نام و

را احتوا یی انقالبى  هیچ پروسۀ نجات دو کشور و

  نمیکرد.

اهلل واقعا سمبول خروج شوروى یا نجیبآ-٣ 

که بخشى از  طوریآنها از افغانستان بود؟ 

 ن اند.آ حزب وطن مدعى

 آنهاکه دارى دولتى در اتحادشوروى )ه سرماینفس 

ه ناتوانى هاى عدیدگفتند( بنابر  را سوسیالیسم میآن

تولید داشت  سیاست و که چه در عرصۀ اقتصاد ویی 

زاد غربى آدارى بازار ه نتوانست در برابر سرمای و

از مدتها پیش  ر اضمحالل خود را هم ت نماید،رقاب

بر پیشانى این سیستم کوبیده بود. این سیستم در بن  

ى میسر سانآبست تاریخى گیرافتاده بود که نجاتش به 

. این وضعیت شوروى را مجبور ساخت تا سیاست نبود

هاى پروسترویکا وگالسنوست را طرح ریزى نماید 

غرب بازسازى  باید مناسباتش را با آنکه در سایۀ 

ن یکى از نقطه آجنگ فرسایشى  کند. افغانستان و

اختالفات شدید غرب با شوروى بود که باید برایش 

طى گذاشته میشد. در چنین یک شرای اننقطۀ پای

یر رهبرى تمام أقمار پیشین خود یشوروى دست به تغ

به حزب  در گذشته ها مروج بود. و چنان که ،زد

یا با سیاست هاى جدید »دموکراتیک خلق نیزهشدارِ

را داد. با این  «یا خلع رهبرى از قدرت شوروى و

عالم داشتند که میخواهند إها چرخش سیاسى شوروى

ند چون حاال انردقواى نظامى خود را دوباره برگ 

از لحاظ تاریخى چنین مطالبه مى  انمنافع ملى ش

 ١١ادامه در صفحه                                        نماید. 

ینکه همین کمک نظامى درخواست تر او مضحک

 انترناسیونالیستى و"کى و امین را از جانب تره شده

طول دوران  دراین حزب  خواندند! "برادرانه

تالش به  حاکمیتش همواره  و بیهوده انرژی و

اصل افغان دوستى و با چشم پوشی از خرج داد تا 

با شوروى دوستى  آنو جاگزینی  آنهاوطنپرستى افغ

 رنگ و بوی آشکاراین تجاوز ، به یا سوویتیسم 

و فقط در . بخشدیالوژیک اید -قانونى وسیاسى 

به  کارمل  زمان تبعید وخلع قدرتش بود که 

بى وفایی  صورت مخفى در مذمت این تجاوز و

 ییها در حقش نمودند  چیزها که شوروىیی هاى 

بعد از خروج کامل نظامیان  اهللنجیب  بیان کرد و

 حفظ بقاى رژیمش و شوروى و از سرِ مجبوریت و

خودشرینى نزد مجاهدین و گروه هاى دیگرِ  نیز

دلو را روز نجات افغانستان اسم  ۲7مخالف سیاسى 

  گذارى نمود. 

که  ن توضیح کوتاه باید با صراحت گفتبا ای

ه ب ه ییمک نظامى شوروى نه در خدمت پدیدک

نه هم در  نام انقالب برنامه ریزى شده بود و

بلکه  ،نام مرحلۀ نوین وتکاملى انقالب ه ب آنامتداد

حادشوروى براى وقایه دقیقا از سر منافع ملى ات

 ۀامنیتى جمهورى هاى آسیاى میان -کردنِ سیاسى

سالم شوروى در برابر قوت گیرى گروه هاى ا 

با داشتن بیش از ، تبدیل شدن افغانستان یاسى وس

با جمهوری های  دوهزار کیلومتر مرز مشترک

نیز  به منطقۀ تحت سلطۀ امریکا و ،هآسیای میان

در  سیاآسها در جنوب وظاهر شدن ر قدرتمند

. از جانب دیگر عملى گردید طرح و درازمدت

حزب دموکراتیک خلق زیر نام  ١٣57زمانیکه در 

از  ه ییت انقالبى دست به انفاذ عدغاز تحوالآ

بى  فرامین مترقى زد که نسبت فقدان تحربه و

ن آصفوف  ، بیسوادى سیاسى رهبران وکفایتى

 یالوژیک به انسان وحزب، نگاه دیوانه وارـ اید

تصامیم  آن همۀ مفاد نه تنهاهمۀ پیرامون  جامعه و

در  وتبدیل شد  نیز به ضدش بلکهروى کاغذ ماند 

مردمى را در خوش وج خیزش هاى خود أوائل م

 قبال داشت. اما بعد از تجاوز نظامى شوروى و

 



 

 

  

 

 

       

زیر چنین یک سیاستى دستور داده شد تا 

تمام آرایش سیاسى  حزب دموکراتیک خلق

اجتماعى خود را به حیث یک سیستم  ودولتى 

 پذیرش مجاهدین و و قابلملى مذهبى 

اعالم نماید  یر دهد ویدین از بنیاد تغغیرمجاه

شوروى  که با یک توافقِ زیر رهبرى امریکا و

قواى شوروى را به  انستانافغ و انپاکست و

  د.انبیرون مى ر انستانصورت مکمل از افغ

در عین زمان در داخل حزب دموکراتیک 

چه در رهبرى و چه در  افراد بسیاریخلق 

هاى اعتنا به سیاست  و صفوف بدون درک 

ن سیاست آو أساسا مخالفت با  جدید شوروى

کامل شوروى ها از  ، خروج زود هنگام وها

عامل سقوط  افغانستان را نوعى خیانت و

حاکمیت خود مى پنداشتند و در برابر این 

گى نمودند. این طیف حزبى سیاست ایستاده

ها که به عروج نجیب اهلل به حیث رهبر حزبى 

لیه کارمل در سیماى کودتاى روسها ع

ن حزب نیز آمینگریستند و از اکثریت در 

برخوردار بودند الى سقوط حاکمیت حزب 

  شان به نجیب حلف وفادارى نکردند.

اهلل براى متقاعد ساختن این اکثریت نجیب 

زد و  ه ییحزبى دست به تالشهاى عدید

بیان کرد که خروج نظامیان شوروى از  اشکارا

نخواهیم رهبرى  افغانستان را ما بخواهیم یا

ات خود شوروى خود میخواهد که تمامى قطع

 آنهاپس چرا ما افغ، را از افغانستان برگرداند

نباید در این زمینه خود را مبتکر خروج 

  شوروى ها معرفى نکنیم.

در چنین یک احوالى شوروى ها براى  ءاًبنا

دست  آنهادوام حاکمیت نجیب بعد از خروج 

د تا همزمان و کى زدنبه اقدامات وسیع لوژستی

رژیم افغانستان نباید ، با رفتن اردوى سرخ

 ورد وآسقوط نماید و بتواند تا مدتى دوام 

زمینه براى ادامۀ اقدامات دیپلوماتیک وگفتگو 

خارجى  ها با طیف هاى گوناگون داخلى و

افغانستان به صورت فورى ۀشریک در قضی

 ،ترسیمى از وضعیت با چنین سناریو وبسته نشود. 

رژیم نجیب اهلل حداقل در شهر هاى مهم افغانستان 

ورد ولى با حاکم شدنِ بوریس آبراى سه سال دوام 

یلتسین و قطع شدن تمام شرائن کمکى شوروى به 

افغانستان ، به حیات دولت حزب وطنِ نجیب اهلل نیز 

  نقطۀ پایان گذاشته شد.

چون نجیب اهلل رهبریت  ن حاکمیت،آبعد از سقوط 

ولت را هنگام خروج نظامیان شوروى به حزب ود

که  دلو را ۲7عهده داشت و مضحک تر اینکه حتى 

خرین سربازان شوروى افغانستان را ترک نمودند آ

در ضمن  !!! مسما کرد ونام روز نجات ملىه ب 

جدید در مورد اینکه  یهاآهسته آهسته تفسیر

شکلى ه کمک نظامى شوروى نه یک کمک بلکه ب

، نجیب اهلل توسط هوادارانش در دتجاوز نظامى بو

ن آچپى  ل هاى شوروى وآفضاى سرکوب همۀ اید

عروج ناسیونالیسم قومى در افغانستان از  و اردوگاه

نام سمبول اخراج عساکر شوروى ه ، بپنجره هر در و

از  ه ییغ شد وحتى تا اکنون نیز عدیاز افغانستان تبل

ن همان هواداران ملى مذهبى وى این خروج نظامیا

حساب مى ه افتخارات وى ب از شوروى را یکى

ببرک کارمل را با دیدگاه هاى متقابل وى  ورند وآ

  دشمن اصلى وى مى شمارند.

همین مختصر باید گفت که نه حزب  رببنا

ن حزب چه آنه هم رهبران  دموکراتیک خلق و

یا هم نجیب هیچکدام مبتکر برنامۀ خروج  کارمل و

د شوروى ها و أساسا شوروى ها نبودند بلکه این خو

گرباچف و طیف مخالفین حزب کمونیست 

شوروى به رهبرى یلتسین بودند که میخواستند 

دیگر انسان شوروى و منافع ملى شوروى ها بیشتر از 

  این قربانى سیاست هاى غلط بریژنف نگردد.

 

تفاوت میان تجاوز شوروى ها وناتو در  -٤

  افغانستان را باید چگونه توضیح داد؟

از لحاظ عملى هر دو لشکر کشى به افغانستان  -١

امریکا انجام  أساسا در راستاى منافع ملى شوروى و

  .یافته است

اتحاد شوروى نتوانست یک رژیم دست چپى را  -۲

در افغانستان بجا بگذارد زیرا خود نیز حدودا همزمان 

امریکا نیز که به بهانۀ مبارزه علیه  سقوط کرد و

یا بهتر  شده بود نتوانست وتروریسم اسالمى وارد 

گفت که نخواست این تروریسم اسالمى و النه هایش 

  را در هم بکوبد.

 حامیان داخلى و ها علیه مجاهدین وشوروى -٣

 ه ییمى جنگیدند که طیف نهایت گسترد آنهاخارجى 

در حمایت وسیع  آنهارا تشکیل میدادند وغلبه بر 

ممکن وغیر غیر مد آبه عمل مى  آنهاکه از یی جهانى 

منطقى بود در حالیکه ناتو در افغانستان با هیچ شکلى 

 نبوده و جنگ نبرد و گیراز چنین نیروى گسترده در

ده وحزب اسالمى در عئیکه بنام طالب والقاآنهاحتى با 

اش محسوب نبرد بوده از جمله نیروى هاى خودى 

 نداشته و آنها براى محوِ کلى  میگردد که أساسا برنامۀ

ضد امریکایی  سته است تا سران وگرایش صرف خوا

مندى نیرو  در را آنهاباقى  را حذف و آنهاضد غربى  و

  نگهدارد.

ورود لشکر سرخ به افغانستان از هیچ اعتبار مشروع  -٤

همه ساله به جُز  خر برخودار نشد وآغاز تا آاز 

جهانى محکوم  ۀکشورهاى أقمار شوروى توسط جامع

از  اًناتو به افغانستان ظاهرمیشد در حالیکه لشکر کشى 

  برخوردار بود. مشروعیت واعتبار بین المللى 

تجاوز شوروى به افغانستان را سران حزب  -5

فرضیه "خر یکى ازآ دموکراتیک و وطن از اول تا

مطابق  قانونى و  ه وبرادران هاى انترناسیونالیستى و

بعد از  و خواندند اما !.. "خواست مردم افغانستان

نرا آحاضر شدند که  قوط حاکمیت شانشکست وس

 6در حالیکه همانند  نرا محکوم کنندآتجاوز بنامند و

ود وى در افغانستان ، حکومت کرزى و خجدى

سال تجاوز  ١٣ا توانستند طى ولى اینه دیسانت گردید

در داخل چون لویه جرگه و تائید  کهی با تصامیم ناتو

  عیت ببخشند.مشرو  نآپارلمان برایش گرفتند به 

ردو تجاوز از بیرون به على الرغم معنى ظاهرى ه -6

از  ییتابلو ن بودند تاباآ، شوروى ها در صدد افغانستان

که متمایل به ارزشهاى  گراالگوى رژیم چپ

نوعى از عدالت  دهقان و جانبدارى از کارگر و

 ١۲ادامه در صفحه             خواهى از باال را در وجود

 



 

 

       

نظر داشتند وارد  مد حزب دموکراتیک در 

. در دست نیافتند نآکه به  ،ارزار شوندک

حالیکه تجاوز ناتو زیرنام مبارزه علیه تروریسم 

صدور دموکراسى به افغانستان أساسا براى  و

 قومى و عروج طبقۀ بورژوازى مذهبى و

رایش جدید به نیروى اسالم سیاسى در آ

 سیاسى ساختن طالبان و اهلى و چارچوب

به خدمت گرفته شد  ، هاى اسالمىسائر گروه 

ن در آتخریبى  /ذهنى /که اثرات عینى

برجا  ینده هاى خیلى طوالنى پاآافغانستان تا 

خواهد ماند، ظاهرا در ادعاى خود پیروز 

  گردیدند. 

درسهاى تجاوز شوروى به افغانستان -٥

 چیست وچگونه باید برجسته شود

قدر مسلم اینست که در سیاست چپ دیروز   

از سیاست  ئیعوام فریبى جُز وغ گفتن ودر

شرایط در) ییمعقول وگویا تاکتیک ها هاى 

ه تنها مورد ن آمد وبه حساب می مشخص(

أساسا تقدیس  بلکه تنفر شمرده نمیشد که

 و گفتن هاى سیاسى این ابهام میگردید. و

هاى استخباراتى در تمام تاروپود برخورد

فغانستان ا در یهاى فکرى چنین احزابدستگاه

بود. کذا که حاال هم در قلمروِ همان  مُد روز 

این  همان چپ ۀجنبش هاى شکست خورد

حقائق ، فقدان  سناد وأابهام و عدم دسترسى به 

آگاهى دادن به أعضا  بیان سیاستِ شفاف و

تصمیماتِ پشت  پراتیک و مردم از حزبى و

 ییچون در جنبش ها. و دقیقا رائج است پرده

لیدر بوده  میشه چند تا نخبه وه مانند این چپ

گیرى دارند و هنوز هستند که حق تصمیم اند 

تعیین  آنهاگى این تصامیم را نیز هچگون و

چه  صفوف دیگران یعنى کادر ها و میکنند و

ن آگان کننده یناراضى باید عملچه  راضى و

 .سیاست ها باشند

شاید این را یکى از درسهاى اساسى  -اول  

فغانستان نامید که نه در تجاوز شوروى به ا

ملیون!!!  ۲٠قوتها از  خاطر اعزامه شوروى ب

 خواسته و کمونیست کسى إظهار نظر اعضاى حزب

نام ه ى دولت شوروى بنهاانه از طریق أرگ

دموکراتیک پنداشتنِ این تصمیم  مشروعیت دهى و

کسى خودرا مجبور وملکف به خواستن راى یا 

خیلى  سان و انبحث در این زمینه میدانست. به هم

ترسیم این وضیعت در جانب  نآخیلى زشت تر از 

-افغانستان بود که از همان زمان الى اکنون کوچک

ترین برخورد حداقل نسبى ترین شفافیتى براى بیان

 آنها ن حزب حتى در ردۀ اول رهبرىآدموکراتیک 

ن حزب و مردم افغانستان هرگز به آبه صفوف 

نچه بوده تاکنون آ ۀمشاهده نرسیده است. هم

هاى معلوماتی یاداشت مخفى افشا شدۀ بانک

توضیحات بسیار  شوروى بعد از سقوط است و

کامال در تناقض از رهبرى حزب  محدود و

 دموکراتیک میباشد. 

کودتا گرائی مردود است. هر عمل سیاسى -دوم

گى از هبه نمایند کارگر و ۀنام طبقه کودتاگرانه ب

تاریخ حزب دموکراتیک  که در این طبقه چنان

جدى توسط  6ن در آبدتر از  ثور و 7خلق در 

قشون شوروى اتفاق افتاد یک عمل سیاسى 

 ورد وآهاى مُدهشى که ببار ماجراجویانه با پیامد

زمینه سازِ یک رژیم توتالیتر گردید، جُز خدمت به 

  ارتجاع  محصولى بد نبال ندارد. بورژوازى و

 جایگاه طبقاتى و ۀعبدون مطال چپى را  هر –سوم 

یا سوسیالیست  کمونیست و منافع اجتماعى اش
نچه آ. خود یک اشتباه مضاعف است نامیدن خواندن و

هویت سیاسى حزب دموکراتیک خلق را متبلور 

اش که خود را  یی هالرغم ادعاى برناممیساخت على

کارگر یا ) جهان بینى علمى ( که  ۀمتعهد به تیورى طبق

د به حساب می طالح مارکسیسم بوگویا همان به اص

نالیست بود که ، یک جنبش رفورمیستِ ناسیوآورد

  سوسیالیسم نداشت.  کارگر و ۀربطى به رهایی طبق

، نه قالب یا قیام هاى مردمىنیروى هر ان -ارمهچ

 ۀکادر رهبرى یک حزب بلکه همزمان اکثریت طبق

گاه با حزب آهجوم این اکثریت  کارگر و

نچه آ. است لیه دستگاه بورژوازىمارکسیستى اش ع

قدرت گیرى حزب دموکراتیک خلق هم در  تاریخِ

جدى  6در  هم  و ١٩78مطابق اپریل  ١٣57ثور  7 

نشان داد هردو روشِ تسخیر و  ١٩7٩دسامبر  ۲7مطابق 

بدون  کودتایی غضب رهبرى به صورت خشن و

 کارگر و ۀگیرى طبقوسهم ترین شرکتکوچک

ن حزب  آشرکت آگاهانۀ اعضاى  حتى و زحمتکشان 

 نه زحمتکشان  گونه پشتیبانى  انجام گردید که منجر به هیچ

ن آسقوط حاکمیت  و در فرجامِ  نه و آن گردید در آغاز

-ن. معروف است که میگویند وقتى به تره آدولت  حزب و

ن حزب در زندان خبر دادند که انقالب!! شد آى دبیرکُل ک

وى به هیچ وجه باورش ، اصال د سرنگون گردیدوداو و

حزبى از اقدام به چنین حرکتى  نمیشد زیرا به حیث رهبر

  .که این وا قعا تبسم بر انگیز است، آگاه نبود

 انترنالسیونالیسم احزاب ) برادر( که شوروى و -پنجم

فلسفه اش را مى  هویت و تأمین منافع شوروى سابق

نافع ن تعریف مارکسیستى حفظُ مآمیساخت سر سوزنى با 

 ۀاحترام عمیق به ارادهً مستقالن ها وکارگرِ کشورۀ طبق

احزاب همان جرگهً ) احزاب برادر( همخوانى نداشت بلکه 

هر که از  و شوروى است از ماست هر که از " نراآمضمون 

 وقت وتشکیل میداد که در  "شوروى نیست دشمن ماست

این  کمونیستى جهانۀ زمان خودش توسط جریانات مختلف

عالم إباطل  حزب کمونیست شوروى انۀبرترى طلب سیاست

هاى شاخه و دید. اما چپِ حزب دیموکراتیک خلقگر

الرغم گذشت حدود ده ها ، تاکنون نیز علىنآمختلف  

دفاع  از جانبى هم سال به این نتیجه گیرى نرسیده است. و 

فقدان  نوین انقالب !!! و ۀهایش از مرحل رکاد ن حزب وآ

وادثِ تاریخى تا کنون، نمایانگر روشن نقد چپى به این ح

به همان تاریخ تراژیدى  رهبران حزب ۀعالق همان حُب و

 ها ست. 

ن درسهاى مهم اشاره آ جا دارد در اینجا به یکى از  -ششم

 7خصوص کودتاى ه ب ن اینکه با تجاوز شوروى وآ و شود

 روشنفکران و ، مردم افغانستان به صورت کُل و١٣57ثور 

که یی ر افغانستان از یک خواب عمیق سیاسى کارگ ۀطبق

زمینه سازى  جمهورى عمدا توسط استبداد هاى شاهى و

بهاى نهایت  دار گردیدند. این بیدارى گرچه بابی ،میگردید

تکان هاى شدیدى بود  دست آمد ولى ماحصلشه سنگین ب

مام دنیاى بیرونى شان که مردم این سرزمین را که گویا از ت

دنیاى جدید رخداد ه بى خبرى قرار داشتند، ب و در ناآگاهى

 فکرى درونى و له هاىحن و ها، جنبش ها، سیاستها

 ١٣ادامه در صفحه                    . شنا ساختآ، بیرونى



  

       

زمایش آ ییاین حوادث تمام چپ قدیم افغانى را در بوته

هویت هاى  .را تثبیت نمود آنهاحقانیت  ، ادعا ها وقرار داد

      را به جامعه باز شناساند. آنهاغیر حقیقى 

 که تا کنون نیز بعد از گذشت این همه شکست ویی چپى 

خود را نه از موضع چپى بلکه  ۀگذشت پاش ها ریخت و

محصولش در شرایط  کامال دست راستى به نقد گرفته و

بالخره پشت  و لیسم، ناسیوناجُز تقدیس دموکراسى کنونى

 ، ثمرى شانکردن به تمام همان ادعا هاى بالنسبه مترق

 بار نیاورد. یدیگر

که این  اى سیاسىهیکى از بزرگترین صدمه   -هفتم

نهادینه کرد آنرا  افغانستان چپ قدیم فرهنگ حوادث در

رهبران سیاسى  شهیدپرورى عبارت است از تقدیس و

شکست خورده در حرکت هاى مختلفه در این حزب در 

حزبى  ى گوناگونان بود. این چپ توده هاى کثیرنهاازم

 اًگذاشت که فقط اسم جاخود به  ی را از و هواداران دولتى

رهبران ناکام را تا کنون نیز با تأثیر گیرى مُخرب فرهنگ 

شانه هاى شان  أذهان و بر مدرنسنت هاى پیشا شرقى و

وطنى  را اسطوره هاى شرقى مذهبى و آنها، انتقال میدهند

سیاسى راه  لقب میدهند . بدون کوچک ترین تعمق علمى و

هاى شکست خورده شانرا مکتب سیاسى !! و فلسفه 

حتى در بهترین حالت در مقایسه به رهبران بدنام  میخوانند و

مدال  آنهابه  و را به مقایسه میگیرند آنها، مذهبى جهادى و

 این رهبران ازنقد پراتیک هریک  میدهند.و بدین سان از 

بیانگرِ  چپ نآکه این برخورد  گریز میکنند.  اًعمد و اًقصد

     . میباشد آنهاسیاسى های یکى از متنفرترین روش 

به  است  جدى هوشیارِ باشى بود و 6بالخره  و  -هشتم 

ها در افغانستان که باید به سوسیالیست و کمونیستها

روشن و اشکارا تبیین هاى خود  مارکسى علمى و صورت

بیان کنند.  . دشمنان .. کارگر، دوستان و ۀرا از جامعه، طبق

 یئن نامه هاى خود کمونیست وآ نمیشود که در برنامه ها و

، عمل مبارزاتى سوسیالیست بود ولى در پراتیک و

 مد. وآمذهبى به بار  گرا، ملى خواه وناسیونالیست، قوم

سبب بدنام سازى  بدین وسیله خیانتِ سیاسى پیشه کرد و

حقیقتى . ن شدآابتذالِ تاریخىِ  جهان نگرى مارکسیستى و

سوسیالیسم کارگرى در افغانستان براى  ۀکه امروز اندیش

خصوص طبقه کارگر ه مجاب نمودن زحمتکشان افغانستان ب

ز لحاظ زمانى وقت میبرد ا ست ون روبروآروشنفکران با  و

 را به صورت کُل زدود و تا این میراث انحرافى چپ سابق

را در برابر  گاه سوسیالیستىآ صفوف مستحکم و

 بسیج نمود. ارتجاع افغانى زى وبورژوا

 
جهانیان تالش میکند خود را میزبان می با فریب افکار عمو ایران  بیش از سه دهه است که جمهوری اسالمی

 نشان دهد.  افغانستان موجه پناهجویان گریخته از جهنم  جمهوری اسالمی

ان اکید دولتی برای ممنوعیت حتی فرم ٬استان ١٣شهر و  ٤١ممنوعیت اسکان مهاجرین افغانستانی در بیش از 

ممانعت از تحصیل چند صد هزار کودک و نوجوان  ٬برای آنان  فروش نان و مواد غذایی و مایحتاج عمومی

 ۀاذیت و آزار سازمان یافت ٬رفتار نژادپرستانه و به غایت تبعیض آمیز ٬آنهاو بی هویت و بی شناسنامه کردن 

 لیه مردم شریف و تحت ستم افغانستانی بوده است.می حکومت اسالمی عٸسیاست دا ٬دولتی

خانواده های  ۀموزان افغان ساکن در استان قم سبب اعتراض وسیع و گستردآفشار برای اخاذی بیشتر از دانش 

جان به لب آمده گردید. افزایش سرسام آور گرانی و دستمزدهای ناچیز از یکطرف و سرکیسه کردن خانواده 

عمال سبب گردیده است که تعداد چشمگیری از دانش آموزان  ٬انقمیت تر در مدارسگر ۀها برای اخذ شهری

 مدرسه و تحصیل را رها کنند.به ناچار 

 آنهاابراز خشم و انزجار  ٬تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل ساختمان اصلی آموزش و پرورش در شهر قم

والن ٸموجب گردید که مس ٬و پرورشعلیه زورگویی و اجحاف دستگاههای دولتی و از جمله آموزش 

 فعال برای خود زمان بخرند. ٬به خواسته های معترضینرسیده گی این اداره برای فرار از پاسخگویی به قول 

گردد.  آنها به حق جمهوری اسالمی تالش دارد با ایجاد فضای امنیتی مانع پشتیبانی عمومی از خواسته های

 ۀبانی همه مردم قرار گیرد. خانواده های افغانستانی نباید تنها بمانند. چهراین اقدام اعتراضی باید مورد پشتی

 دروغین و فریبکار جمهوری اسالمی را باید شدیدا افشا کرد. 

با مردم افغانستانی ساکن ایران ، اعتراض علیه سازمان همبسته گی در خارج کشور باید با برپایی موجی از 

دروغین و فاشیستی  ۀلیه مهاجرین و پناهجویان را سازمان داد. افشای چهریافته ترین خشونت نژاد پرستانه ع

بین المللی باید گسترش یابد.  ۀگانی و افکار عمومی جامعه جمهوری اسالمی در مدیا و رسانه های هم

غیر برای پاسخگویی به سه دهه اعمال ایران  و  عوامل حکومت اسالمی  اسالمی سفارتخانه های جمهوری

  . دنمعترضین  و افکار عمومی بین المللی قرار گیر امان  یباید تحت فشار بشان  انسانی 
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یتوانم به خواست اندیشیدم که چرا نم ه میهموار

؟ هر فرد فامیلم در مورد خودم لباس بپوشم

در حالیکه برادرم اگر با ارد، پوشش من نظری د

یا یک پطلون کوتاه و زیر پراهنی  ویک شورت 

در  برود از جانب بقیۀ اعضای فامیلهم بیرون 

مگر  .ودشسکوت بدرقه می  و ایت با یک تبسمنه

شیدنم مسأله به گونه و طر ز لباس پو در مورد من

امعه به من و لباسم . چرا این جیی دیگر است

 ؟چشم دوخته است

تصمیم گرفتم پیراهن سرخم را امروز بدون 

  ۀآماد بپوشم، و خودم را گوشتی رنگمبرجس 

 نم.یک آزمون بزرگ ک

در اولین بر خورد مادرم داد زد دختر بی حیا این 

اگر اینطوری بیرون  چه لباس است که پوشیدی

. گفتم مادر جان تا تبخشم بروی شیرم را نمی

 .حتماً می بخشیحال که بخشیدی بعد ازین 

خواهرم سر تا پایم را ورانداز کرد و گفت چطور 

جوابش را دادم. در  یبا تبسم !جرأت کردی؟

صحن حویلی برادرم فریاد زد.... خاک بر سرت 

اینطوری برو پا های نجست را بپوشان میخواهی 

   ؟!یوبیرون بر

با عجله خودم را بیرون در  مثل اینکه نشنیده باشم

، پدر دم در با همسایه داشت صحبت کشیدم

با دیدن من کالم بر دهانش خشک شد  ، میکرد

لی یمن رساند و سه سرعت نور به خودش را ب

ه محکمی به گوشم نواخت از دستم گرفته مرا ب

بعد  .انه بردو با خود به خکشاند داخل حویلی 

سوگ  ن درم م،فحش و ناسزا به مادر دادناز

سرخ و سیاه و ساق پاهایم  نشستم پیراهن سرخم 

 شد.

پوشش من از و دیده بانی باط نضراستش این ا

 ؟!کجا آمده است

 و طبقاتی جامعۀ با جسمم مابین روابط درینجا من

 کنم! می بیان برایتان را ادیان

بشری چیره  ۀجامع از آنجاییکه مالکیت شخصی بر

و تقسیم  بشری به طبقات تقسیم شد ۀشد و جامع

ر گونه را گرفت نظام مرد گطبیعی کار شکل د

روابط فی  ساالری هویت طبیعی زنان را محو کرد  و

گونه شد. درین غیرطبیعی و دگر مابین زن و مرد نیز

دوم نزول کرد  ۀزمان  است که  موقعیت زن به درج

یی مختلف حیات اجتماعی و نقش زن در عرصه ها

مورد نیزانسانی اش بلکه هویت  گشتنه تنها بی تاثیر 

نهاد خانواده یگانه  پروسه. درین تعرض قرار گرفت

محصور ماند و تحت   عرصه ایست که زن در آن

د.  یقیادت و مالکیت مرد برایش هویت ترسیم گرد

بشری را تشکیل میدهد ولی با یک  ۀزن نصف جامع

که این خود  ،در چوکات خانوادهشخصیت محبوس 

یکی از ارزش های بارز نظام مردساالری است. نظام 

مرد ساالری گرفتن هویت طبیعی و دادن هویت 

جنس دوم را به زنان چنان ماهرانه و زیرکانه بر زن 

که بسیاری از زنان امروز حقارت  است تحمیل کرده

شانرا خیلی طبیعی پنداشته و هر نوع بر خورد به 

ر گذار ازین محدودیت ها را زیاده خواهی زن خاط

برابر آن را قبیح و مایۀ  انگاشته و اعتراض در 

 شرمساری و بی حیایی زن میدانند.

ی و برله بشر ۀظهور ادیان بخشی مهم از تاریخ جامع

ا زمینۀ ، که با توجیه نابرابری همرد ساالری است

اعد نموده و روحیۀ تداوم نظامهای حاکم را مس

هم میشکند اگر آغاز مالکیت  را درطغیان  اض واعتر

شخصی بر وسائل تولید را آغازجامعۀ طبقاتی و مبدأ 

ظهور ادیان پایۀ اساسی نظام مرد ساالری قبول کنیم، 

 این نظام را تشکیل میدهد. از آغاز شکل گیری

سطوره یی تا چند  اندیشه های ا مذهب درهیأت

احد خدایی و در نهایت رسیدن به یک خدای و

در آنها بارز بوده  مردانه وصفات مشخصات همواره

یک ه انسانی اش ب . در ادیان زن از موقعیتاست

که  ،فکری ناقص  سقوط میکند ۀموجود ضعیف با قو

 بدون شک این طرز نگرش ادیان بر زن هجوم

میباشد. در  وی انسانیبر ماهیت و هویت  وحشیانه یی

سجم ترین بین ادیان تک خدایی دین اسالم که من

 و .است داده «ناقص العقل»آنهاست به زنان مفهوم 

  این در حالیست که کار فرمای محمد قبل از آنکه

، که به عنوان فرستادۀ خدا ظاهر شود، زن بوده است

شاید همین امر سبب عقدۀ محمد در برابر زنان 

در جامۀ مذهب و در  گردیده باشد و خصومتهای او

کنترول همه امورات  آیات قرآن تجسم یافته و در

زنان از پوشش گرفته تا شیوۀ معاشرت آنها  مادیت 

 می یابد. 

 ۀسور 5٩و آیت  نور ۀسور ٣١به گونۀ  مثال به آیت 

به صورت صریح بحث  توجه کنید که در آن احزاب

  شده است :پوشش مطرح 

 

 یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ"

 لْیَضْرِبْنَ وَ مِنْها ظَهَرَ ما إِالَّ زینَتَهُنَّ یُبْدینَ ال وَ رُوجَهُنَّفُ

 لِبُعُولَتِهِنَّ إِالَّ زینَتَهُنَّ یُبْدینَ ال وَ جُیُوبِهِنَّ  عَلى بِخُمُرِهِنَّ

 بُعُولَتِهِنَّ أَبْناءِ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آباءِ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ

 أَوْ أَخَواتِهِنَّ  بَنی أَوْ إِخْوانِهِنَّ  بَنی أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ

 أُولِی غَیْرِ التَّابِعینَ أَوِ أَیْمانُهُنَّ مَلَکَتْ ما أَوْ نِسائِهِنَّ

  عَلى یَظْهَرُوا لَمْ الَّذینَ الطِّفْلِ أَوِ الرِّجالِ مِنَ الْإِرْبَۀِ

 یُخْفینَ ما لِیُعْلَمَ أَرْجُلِهِنَّبِ یَضْرِبْنَ ال وَ النِّساءِ عَوْراتِ

 الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَا جَمیعاً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا وَ زینَتِهِنَّ مِنْ

 [٣١ ]نور"؛تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُمْ

 و فروگیرند خویش چشمان که بگو مؤمن زنان به و

 آن جز را خود زینتهاى و دارند نگه خود شرمگاه

 را خود هاى  مقنعه و نکنند آشکار  پیداست که مقدار

 ١5ادامه در صفحه                     فروگذارند گریبان تا

 زرقا فروغ

 

 

انـــر پوشش زنـارت بــرا نظـــچ  

 زرقا فروغ



       

ن نهادینه شده خیلی اندک و آهای اسالمی در 

یی زود گذر است. مکانیسم های فکری و حقوقی 

ه روشن و ب که هویت زن را در جامعه به صورت

دور از دغدغۀ سیاسی و مذهبی معرفی کند ضعیف 

مذهبی  ذا بعید نیست که نظام مرد ساالریاست، ل

گی بشری را در همچو جوامعی یات زندهئتمام جز

در چنگال داشته باشد. تا  با نفوذ و قدرت تمام

که زنان با شناخت از هویت طبیعی شان  هنگامی

نگیرند و از  فعاالنه در کارهای اجتماعی سهم

لحاظ اقتصادی بر پا نایستند و تا خودشان پایه های 

ایدیالوژیک نظام طبقاتی مرد ساالر را در هم نه 

کوبند هیچ نیرویی قادر به آزادی شان از قید چنین 

  سیستماتیزه شده نخواهد بود.جا افتاده و نظام 

 
 

 خدا نزد کار این که درآورید خود همسرى به او از

 .است بزرگ

ولی عمیق  ،گرچه مالکیت ویژۀ نظام طبقاتی است

مالکیت مرد بر زن در  درآنرا میتوان  ۀترین شیو

اسالم دریافت. در اسالم دیدگاه صرفأ جنسی بر زن 

برای مرد آفریده خیلی بارز است، زن از نظر اسالم 

سلب ارادۀ او و حتی سلب حق زنده   است و شده 

گی اش؛ در صورتیکه از محدودیت های تعیین 

شده پا فرا تر گذارد، از بدیهیات به شمار می آید. 

کلی ترین تا جزئی ترین مسائل  دین اسالم از

روزمره و معمولی زنده گی را قانون و معیار تعیین 

احکام شرعی را خیلی نهادینه  بر این اساسنموده و 

است.که بدین ترتیب تمام محدودیت هایی نموده 

میتوان در شیوۀ عمل   که بر زن تحمیل میشودرا 

کرد نهاد های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخالقی 

فرزند  سرپرستی یافت. قوانین طالق، ارث و حقدر

در ذهنیت أعوام، جامعه و دولت با ضمانت شرعی 

و قانونی چنان نهادینه شده که هیچ زنی را مجال 

 ایستاده گی در مقابل آن نمیدهد.

 ٩ اًتقریب بهواهی زنان در افغانستان زادی خآنهضت 

دهه پیشتر بر میگردد، با وجود تالطمات و جنگ ها 

تنها ه فراز و نشیب های فرهنگی و سیاسی اخیر نو 

هر از  وضع زنان بهتر نشد بلکه بد تر هم شده است،

زنان شجاعی به رسم تابو شکنی و به صورت  گاهی

سمبولیک اعمالی را انجام میدهند که حساسیت 

افغانی  ۀمذهب زده با سنت های پوسید ۀهای جامع

مدت  ن جمله حضور کوتاهآرا بر میانگیزد. از

دهه و  دودختر خانمی با ساق های برهنه که قریب 

شی خیلی معمولی زنان در واندی پیش رسم  لباس پ

شهر کابل و سایر شهر های بزرگ افغانستان بود، 

حساسیت مردم طالب زده و سنتی افغانستان را بر 

که درین اواخرافراد، سازمان ن یا با وجود انگیخت.

فعال  ن وضع زنانها و نهاد هایی برای بهتر شد

گردیده اند ولی این گروپ ها در چارچوب های 

تنگ و سطحی سازماندهی میشوند که میزان تاثیر 

و سنت  شریعت  که قانونیی گذاری آن بر جامعه 

 براى جز نکنند، آشکار را خود زینتهاى و

 خود انشوهر پدر یا خود انپدر یا خود انشوهر

 انبرادر یا خود هایشوهر انپسر یا خود رانپس یا

 هایخواهر انِپسر یا خود، انبرادر انِپسر یا خود

 یا خود، کنیزانِ یا خود، همکیش زنان یا خود

 یا ندارند، آن به رغبت که خود خدمتگزار مردان

 نیز و خبرند.  بى زنان شرمگاه از که کودکانى

 پنهان که زینت آن تا نزنند زمین بر پاى چنان

 درگاه به همگان مؤمنان، اى شود. دانسته اند کرده

 .گردید رستگار که باشد کنید، توبه خدا

 

 نِساءِ وَ بَناتِکَ وَ الزْواجِکَ قُلْ بِیُّالنَّ أَیُّهَا یا"

  أَدْنى ذلِکَ جَالَبِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنینَ الْمُؤْمِنینَ

 -"رحیماً. غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ یُؤْذَیْنَ فَال یُعْرَفْنَ أَنْ

 5٩احزاب/

 مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به پیامبر! اى

 بر را خود بلند[ هاى  ]روسرى جلبابها بگو:

 شناخته اینکه براى کار این افکنند، فرو خویش

 اگر )و است بهتر نگیرند قرار آزار مورد و شوند

 توبه زده سر آنها از کوتاهى و خطا کنون تا

 .است رحیم آمرزنده همواره خداوند کنند(

البته باید توجه کرد که در اینجا به معنای معروف 

دقیق تر خواسته باشیم حجاب پرداخته ایم. و اگر

آیت  سخن بگوییم باید بگوییم که این آیت

رده پ پنچاه و سه سورۀ احزاب است که زن را در

مواجهه با  و حجاب پیچیده وآزادی اش را در

 مردان سلب مینماید:

 

 حِجابٍ وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ"

 أَنْ لَکُمْ کانَ ما وَ قُلُوبِهِنَّ وَ لِقُلُوبِکُمْ أَطْهَرُ ذلِکُمْ

 بَعْدِهِ مِنْ أَزْواجَهُ تَنْکِحُوا أَنْ ال وَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُوا

  5٣احزاب/-؛"عَظیماً اللَّهِ عِنْدَ کانَ ذلِکُمْ إِنَّ أَبَداً

 )بعنوان را زندگى وسایل از چیزى که هنگامى و

 از دخواهی مى پیامبر[ ]همسران آنان از عاریت(

 دلهاى پاکى براى کار این بخواهید پرده پشت

 رسول ندارید حق شما و است! بهتر آنها و شما

 بعد را او همسران هرگز نه و دهید، آزار را خدا

 

 

الیستهای کارگری یـسازمان سوس

برای آزادی، برابری و سوسیالیسم 

مبارزه می کند، برای تقویت صف 

آزادی خواهی و برابری طلبی و 

برای تحقق آرمان سوسیالیسم به 

 یوندید!ــآن بپ

ازمان ــای سـایت هـــاز س

سوسیالیستهای کارگری افغانستان 

به رفقا و آنها را بازدید نموده و 

 مائید!ان تان معرفی نــدوست

 

www.workersocialist.org 

www.asrejadid.org 

www.facebook.com/workersocialism 

http://www.workersocialist.org/
http://www.workersocialist.org/


  

       

های کارگر و  خانواده حکومت اسالمیان اوباش 

چماق خود و  چوب ۀمهاجر افغان را زیر حمل

 شانهمراه با زن و فرزندانرا آنها  آلونکهایگرفتند و 

از وحشت ها  از خانواده. بسیاری کردندحریق  ۀطعم

های اطراف شهر بیابان ۀآوار و برای نجات جان خود

غیرمجاز بیمارستانها به عنوان  درمجروحین شدند. 

این مامورین انتظامی شکایت قربانیان پذیرفته نشدند. 

اقدام برای  و از حادثه را بدون بررسی گذاشتند

  خود داری کردند. نیزتامین امنیت آنان 
وستای چهارستون از ، در ر١٣٩١در ششم تیرماه 

جنایت رقت  ٬توابع سلماس در مرز ایران و ترکیه

از افغانها  یک گروه. به وقوع پیوست انگیز دیگری

به گلوله بسته شدند. در این از سوی نیروهای نظامی 

نفر نیز  5نفر جان باختند و  ١8 ٬تهاجم نفرت انگیز

 .شدت زخمی شدنده ب

از سازمانها این اقدامات ضد بشری از سوی بسیاری 

فعالین اجتماعی و نیز  ٬و نهادهای مدافع حقوق انسان

شخصیت ها و هنرمندان شناخته شده مورد اعتراض 

 قرار گرفت.

 

 تهاجم سازمان یافته همچنان ادامه دارد
سرهنگ رحیم رمضان آقایی معاون پلیس راهور با 

 اعالم میکند:گی افغانها، ه اعالم ممنوعیت رانند

توانند  نمیهم با کارت اقامت حتی مهاجران افغان "

 ستانیافغان ۀگی بگیرند و گواهینامه گواهینامه رانند

این محرومیت تنها شامل  نیز در ایران معتبر نیست.

مهاجران افغان مقیم ایران می شود و دیگر اتباع 

توانند با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه  خارجی می

 ."ی دریافت کنندگه نیروی انتظامی، گواهینامه رانند

 ۀتیرماه سال جاری نیز اشتغال اتباع با پیشین ۲۲در 

طور رسمی در دستگاههای دولتی ایران ه افغان ب

 ممنوع اعالم گردید. 

مازندران اعالم استان اقدام بعدی از سوی مسؤوالن 

شد که تیر ماه امسال را آخرین فرصت افغانها برای 

در حالی بود خروج از مازندران اعالم کردند. این 

که مسؤوالن دولتی استان مازندران از پنج سال قبل 

شهر ساحلی  ١٠حضور اتباع افغانستان را در 

 مازندران ممنوع کرده بودند.

این استان به مسؤوالن  یکی از محمدتقی شفیعی

ه : اتباع خارجی که بمیگویدخبرگزاری تسنیم 

توسط "صورت غیرمجاز در استان حضور دارند 

اتباع افغان ساکن در  "شوند. تظامی دستگیر مینیروی ان

او . ندارند "مطلوب"درصد وضعیت مالی  ٩٠مازندران 

اکنون  آموزان دارای تابعیت خارجی که هم شمار دانش

نفر  88٩در مدارس مازندران مشغول تحصیل هستند را 

 .اعالم می کند

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی در استانداری 

وعیت اقامت و حضور اتباع افغان در مازندران از ممن

و  میدهد این استان در نیمه دوم سال جاری خبر

ایرانی  تنها آن دسته از اتباع افغان که مادران"میگوید: 

 ."توانند در کشور زنده گی کنند می ٬دارند

بیلبوردهایی مبنی  ٬از سوی نهادهای دولتی یزددرشهر 

 "یر مجازغ" افغانبر ممنوعیت حضور و تردد اتباع 

 .میگرددنصب 

جمهوری اسالمی را  باید به جرم جنایت 

 علیه شهر وندان افغان به محاکمه کشید
تنها  ٬صورت بسیار فشرده ذکر شده آنچه در باال ب

عمال إبخشی از پرونده رسوای حکومت اسالمی در 

آنها های ه درفتار فوق خشن با شهروندان افغان و خانوا

 ه این حکومت با فریبِاست. در تمامی سالهایی ک

گان و جنگ ه خود را میزبان آوار ،سازمانهای جهانی

عمال إجز با  ٬گان افغان معرفی کرده استه زد

آشکارا نژادپرستانه با شهروندان افغان رفتار  یسیاستها

 نکرده است. 

از جمله محروم کردن نزدیک به نیم میلیون کودک و 

جز  بی هویت و بی شناسنامه کردن آنها چیزی

 جداسازی بر اساس ملیت گرایی نیست. 

چهار دانش آموز کالس سوم  ۀماجرای دردناک شکنج

 ۀابتدایی در مدرسه ای در پاکدشت ورامین مانند قل

کوه یخی است که بخشی از فاجعه محیط های 

آموزشی و سوءرفتار خشن آموزش و پرورش 

جمهوری اسالمی را نشان میدهد. جداسازی مدارس و 

عمال تبعیض سازمان یافته إ ٬افغانی کردن ایرانی و

کردن آن بندی دولتی علیه آموزش کودکان و طبقه 

این حکومت  "فت اسالمیأر"تحت ملیت آنها است. 

 همه جا به همین منوال شامل کودکان آنها شده است. 

صدها هزار شهروند افغان که توانسته اند با تحمل 

اقامت  ٬نمصایب و مکافات بسیار و رشوه های سنگی

مجاز بگیرند در صف شاق ترین کارها و مشاغل قرار 

 خواهند گرفت!

وزارت  شده از سوی فهرست اعالم نگاهی گذرا به

خوبی نشان میدهد که ه ب تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چگونه برای استثمار کارگران افغان در ایران نقشه 

مشاغل  از جمله میکشند و قانون وضع می کنند.

آن اشتغال  توانند در که افغانهای مجاز می ای  چهارگانه

 است: قرار زیرداشته باشند به 

 .تراشی مشاغل سنگبری و سنگ -١

کارگری در کارگاههای کشاورزی مانند  -۲

 .پاشی، علوفه جمع کنی و امثال آنمزنی، س بیل

سازی و معدن از جمله تعمیر و  مشاغل راه -٣

 .دننگهداری تونل، استخراج و حفاری مع

مشاغل کشتارگاه مانند چوپانی، متصدی  -٤ 

مرغداری و سالخ دام و طیور و برخی مشاغل 

پراکنده مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد 

شیمیایی، کمپوست سازی، تخلیه و نظافت مخازن، 

استخرهای فاضالب یا کارگر کوره های ریخته 

 گری.

 

 چاره کار اتحاد جمعی کارگران است
گان افغان ه م شریفی که سالها آوارگان و جنگ زدمرد

این بار  ٬انسانی با آنها داشته اند ۀرا پذیرا شده اند و رابط

 ۀهم باید در صف اول مبارزه با فاشیسم سازمان یافت

 حکومتی علیه شهروندان افغان باشند.

کارگران افغان وایرانی در کنار هم تحت حاکمیت 

ند و از ابتدایی ترین جمهوری اسالمی استثمار میشو

محروم هستند. حقوق اجتماعی خود بی بهره و 

سرنوشت کارگران ایرانی و افغان درهم تنیده است. 

جمهوری اسالمی دشمن مشترک همه کارگران 

است. کارگران افغان بخش جدایی ناپذیر از صف 

 کارگران ایرانی هستند. 

 ۀطئرد مرز کردن بخشی از تو ۀمرز تراشی و بهان

ایه داران برای ارزانتر کردن نیروی کار سرم

کارگران افغان است. ملیت تراشی در بین کارگران 

 چیزی جز ایجاد نفاق در جامعه کارگری نیست.

کارگران افغان باید در تشکلهای اعتراضی 

کارگری همدوش سایر هم طبقه یی های خود 

متشکل شوند و در همه اعتراضات حضور فعال 

 داشته باشند. 

 



  

       

معاون  ٬جمهور و محمدرضا عارف یسئرخاتمی  

ت دولت رساندند. دو ٸسند را به تصویب هی ٬او

کشور و اطالعات مامور اجرایی این  ۀوزارتخان

 آیین نامه گردیدند. 

عنوان موضوعی ه س مهاجرین افغان باز این پ

کارگیری حتی ه اطالعاتی و امنیتی تلقی شدند و ب

ات پیچیده تری میشد. هر دمهاجرین مجاز تابع سن

معامله با  ٬کار گیری مهاجرین غیرمجازه نوع ب

حمل و نقل و اسکان دادن آنان جرم امنیتی  ٬آنها

 محسوب می گردید.

ی حدود در عرض مدت کوتاهی به ناگهان چیز

رسما بی هویت  ٬نیم میلیون کودک و عمدتا دختر

و بی شناسنامه شدند. از درس و تحصیل و 

نامنویسی در موسسات آموزشی و اداری محروم 

 شدند.

اخراج شهروندن افغان روزانه به بیش از صد و 

پنجاه هزار نفر رسید. اسکان در شهرهای مجاور 

اعالم کلی برای آنان ممنوع ه مرز شرقی ایران ب

 گردید.

گی مخفی شهروندان افغان تبعات زنده

 در ایران
تسریع در روند  ۀنام یینآ"پس از اجرایی شدن 

توسط دولت خاتمی زنده گی  ٬"بازگشت

فغان وارد فاز دیگری شد. زنده گی شهروندان ا

مخفی شرایط بسیار دشوارتری را به آنها تحمیل 

وش میکرد. همه چیز چند برابر قیمت می شد و فر

ن ٸچند برابر ارزانتر و نامطم ٬نیروی کار در مقابل

 تر.

از ابتدایی تا مدارج  ٬محرومیت از تحصیل فرزندان

تبعات غیرقابل جبرانی ایجاد  ٬عالی دانشگاهی

کرد. دهها هزار کودک محروم از تحصیل ناچارا 

به نان آوران خانواده بدل شدند تا چرخ سنگین 

 د.لنگان بچرخ "غیرمجاز"زنده گی 

اما وضعیت خرابتر از آنچیزی بود که انتظارش 

 ١٤در  ٬شهر ٣١میرفت. اسکان شهروندان افغان در 

استان کشور ممنوع اعالم گردید. اقامت در 

 ٬بوشهر ٬فارس ٬خوزستاناستانهای بخشهایی از 

 خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ٬کرمان ٬اصفهان

برای  ٬قزوین، گلستان، مرکزی و یزد سمنان،

 فقط در .اعالم شدمت شهروندان افغان ممنوع اقا

 ١٣ ۀسه استان تهران به جز منطقه خُجیر در منطق 

.اعالم شدالبرز و قم مجاز استان شهرداری، 

 
حضور اعالم کرد که بخشدار مرکزی نوشهر 

 کامالافغان در بخش مرکزی این شهرستان شهروندان 

 ت.ممنوع اس

افته تری در این سیاست با شدت و خشونت سازمان ی

سپس حسن روحانی ادامه یافت.  ٬زمان احمدی نژاد

 خارجی مهاجران و اتباع مدیرکل تهوری محمد

 مهلت که کرد اعالم  ١٣٩١خرداد 8 کشور، وزارت

 افغان پناهنده گان اقامت وضعیت تعیین برای قانونی

 مقیم مجرد مردان و است اتمام به رو ایران در

 ایران باید رضوی راسانخ و اصفهان تهران، استانهای

 .کنند ترک  ١٣٩١ ماه خرداد تا را

در هیچ یک از مقاطع که افغان  انتحصیل کودک

تا چند  که در مدارس دولتی نبود وتحصیلی رایگان 

می آموزش پرداخت  ۀشهری ٬برابر هزینه اعالم شده

دلیل غیر ه از دانش آموزان افغان ب یشد برای بسیار

به  دانش آموزانِ مواردی در مجاز بودن ممنوع شد.

از تحصیل در مدارس روزانه محروم  اصطالح مجاز

امه داتحصیل به ناچار در مدارس شبانه  به و شدند

 .دادند

کودکان افغان که زادگاهشان برخی از  که اعالم شد

ایران است، اجازه دارند در مدارس ایران تا مقطع 

 سال تحصیالت 6ها به مدت  دیپلم و در برخی رشته

کار و  ۀدانشگاهی کسب کنند. اما پس از آن اجاز

 ۀشان را ندارند و به دنبال آن اجاز استفاده از تخصص

 دهند. از دست مینیز اقامت در ایران را 

های تحصیلی مانند فیزیک اتمی، فیزیک  انتخاب رشته

ای، مهندسی  ای(، مهندسی هسته )گرایش هسته

ش امنیت تسلیحات، مهندسی فناوری اطالعات )گرای

اطالعات، امنیت شبکه، مخابرات امن(، مهندسی 

ها(، مهندسی شیمی )گرایش صنایع  هوافضا )کلیه گرایش

پاالیش، پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات 

پتروشیمی(، مهندسی نگهداری هواپیما )هوانوردی، 

خلبانی، مراقبت پرواز، نمایش و نگهداری هواپیما(، 

ی، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، الکترونیک هواپیمای

های نظامی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی  تکنیک حوزه

هلیکوپتر، مهندسی تعمیر و نگهداری بالگرد، اطالعات 

نظامی، اویونیک هواپیما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی 

ممنوع برای مهاجرین کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی 

 .اعالم گردید

ه رانندها و  ها، نانوایی سوپرمارکت ٬برخی استانهادولت در 

خدمات  ٬اتوبوسهای شهری و بین شهری ٬گان تاکسی

 را گان مواد غذاییه گان حمل و نقل و فروشنده دهند

کارت  آنهااز و خدمات ارائه ندهند افغانها ملزم کرد که به 

 اقامت بخواهند!

ال و فروش کافارس و خوزستان  هایوالن دولتی استانؤمس

خدمات عمومی و بهداشتی به اتباع  ۀمواد غذایی و ارائ

و هشدار دادند که با  ندخارجی غیرمجاز را ممنوع کرد

 خواهد شد.به شدت برخورد  ئافراد خاط

ممنوعیت فروش مواد غذایی،  گی،ه ممنوعیت رانند

خدمات حمل و  ۀممنوعیت ورود به پارکها، ممنوعیت ارائ

دولتی  ۀی سازمان یافتفشارها خشی ازعنوان به  افغانها بنقل 

 خود گرفت.ه صورت رسمی بمهاجران افغان  علیه

کارفرمایان " :ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران نوشت

ها و مشاغل در استان فارس باید قبل از  و صاحبان حرفه

 ۀخدمات به اتباع بیگانه، از هویت آنها با مشاهد ۀارائ

   نی، اطمینان حاصل کنند. کارت هویت و مجوز اقامت قانو

نانوایی ها، " نوشت:چاپ شیراز  "عصرمردم"روزنامه 

سوپرمارکت ها و مراکزی که مواد غذایی می فروشند، در 

صورت عدم رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواهند 

آغاز "دلیل این تصمیم را  استان فارسمدیرکل  ."شد

بهداشت فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان 

دانشگاه علوم پزشکی از شیوع بیماریهای مسری به واسطه 

 !"اتباع خارجی غیر مجاز ذکر کرد

ورود  ١٣٩١ فروردین ماه١٣مسؤوالن دولتی اصفهان در 

این شهر را ممنوع اعالم  صفه  شهروندان افغان به پارک

 کردند.

سازمان  ۀحمل١٣٩١پنجم تیرماه دوشنبه روز  ٬در شهر یزد

جمهوری  وی نیروی انتظامی و وزارت اطالعاتیافته از س

 های مهاجر افغان صورت گرفت. به خانواده اسالمی
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ممنوعیت حضور مهاجرین افغان در استان اعالم 

مازندران و شکنجه وحشیانه چهار دانش آموز 

سبب شد تا بار دیگر  ٬افغان در پاکدشت ورامین

وضعیت فاجعه بار شهروندان افغان مقیم ایران از 

 نو مطرح شود.

تاریخی دردناکی در پس مهاجرت میلیونی  ۀسابق

از  و که قربانی نیم قرن کشتار و سرکوب یمردم

اند   مدنیت در افغانستانۀ هم گسیختن شیراز

 نشسته است. 

قربانیان رقابت جنگ سرد و کشمکش میان 

هجوم ارتش شوروی سابق و مجاهدین دست 

گرفتار آمده در دست طالبان و  و  غرب ۀپرورد

ناچار به ترک خانه و کاشانه شان شدند.  ٬کرزای

د. جهان پراکنده شدن ۀمیلونها نفر در چهارگوش

آنها که از بد حادثه به جمهوری اسالمی ایران 

ان حکومت دربرا"گریختند و گمان بردند که 

از بد اقبال ترین  ٬میزبانشان خواهند بود "اسالمی

 ها بودند. 

فشرده از مهاجرت شهروندان افغان  ۀسابق

 وری اسالمی ایرانهبه جم

حدود سه  ٬جنگ ایران و عراق ۀبوححدر ب

افغان ساکن اجباری شهرهای  ۀمیلیون نفر آوار

ایران شدند. نیاز به نیروی کار در رشته های شاق 

امکان  ٬نداشت یو زیان آور که متقاضی چندان

مهاجرین جذب بازار کار  از داد که اولین دسته

 ٬گردند و عمدتا در رشته هایی ماند جاده سازی

کشاورزی و  ٬سنگ بری ٬خطوط فاضالب

 ۀبکار شوند. سرمای دامداری واز این قبیل مشغول

اسالمی با کسب سود سرشار از بی تامین ترین و 

خاموش ترین کارگران بی پناهی که جز اطاعت از 

در تنگای  ٬کارفرمای بیرحم راهی در مقابل نداشتند

شان فروش نیروی تنها مفرِّ ٬اقتصادی زمان جنگ

 برابر ارزانترشان بود.  کار چند

سازمان  ۀهزین حکومت اسالمی با استفاده از کمک

ملل برای هر پناهجو که در زمان خودش مبلغی بالغ 

پناهنده  زِبا پُ ٬بر چهار میلیارد دالر در سال میشد

بین المللی و صاحب کاران و  ۀپذیری در عرص

ان به نان و ل این نیروی کار ارزبَسرمایه داران از قِ

 نوایی رسیده بودند. 

ی جنگ دیری نپایید که با خاموش شدن شعله ها

گان کار ه ایران و عراق و بازگشت لشگر جویند

 عرصه به مهاجرین افغان تنگ شد. 

اخراج پناهنده گان و مجاز و غیر مجاز بودن  ۀزمزم

هر کمبودی از  ۀشهروندان افغان شروع شد. بهان

حضور چند میلیون مهاجر افغان در  ٬جانب دولت

برای  همحاصر ۀبازار کار ایران اعالم میشد. حلق

گنج  ٬نیروی کار ارزانی که با تولید کوهی از ثروت

باد آورده ای برای سرمایه داران و صاحب کاران 

 .تنگ تر میشد ٬محسوب میشد

 اخراجهای گسترده شروع میشود
 "طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه"با اعالم 

تمدید اقامت شهروندان افغان با مشکالت و موانع 

یگانه وقت و موج تباع بۀ أجدید توسط ادار

 اخراجهای چندین هزار نفره در روز آغاز شد. 

Workers of the world unite! 

WWoorrkkeerrss  SSoocciiaalliissmm
Workers Socialist Organization of Afghanistan 
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( مقرر شد که UNHCRبا توافق جمهوری اسالمی و )

یک  ٬دالر کمک اولیه برای بازگشت ١5٠با پرداخت 

کار  ٬یک کیسه برنج از سوی سازمان ملل کیسه آرد و

را فیصله دهند. بازگشت به جهنم افغانستان برای بسیاری 

های مهاجر افغان غیر ممکن بود. چیزی جز  از خانواده

مرگ و نابودی در انتظار آنها نبود.  ٬گرسنگی و بیکاری

تولد فرزندانی که خود  ٬از سویی اقامت در کشور جدید

را اساسا ایرانی میدانستند و هیچ ذهنیتی از افغانستان 

سخت تر می  ها نداشتند کار را به مراتب برای خانواده

 کرد.

ه ور تلخ تری بدَ ضگی در بی تامینی مح ناچار زنده

نه درس  ٬نه خانه و کاشانه ٬خود گرفت. دیگر هیچ چیز

 قانونی نبود. ٬نه شغل و حرفه ٬و تحصیل فرزندان

به نام  ٬مهاجرینی که کارت اقامتشان تمدید نمیشد

غیرمجاز در شرایط دشوارتری به ماندن در ایران ادامه 

 دادند.

توسط حکومت اسالمی مداوما بسیج ضد مهاجرین افغان 

یک تحقیر رنج آور آشکار  "افغانی"بیشتر گردید. واژه 

افترا و هر زورگویی و  ٬و سندی مجاز برای هر تهمت

 قلدرمنشی بدل گردید.

محسوب نمی  "برادران دینی"دیگر مهاجرین افغان 

شدند. اما نیروی کار فوق ارزان آنها همچنان نصیب 

 کار می گردید! مفت خورهای بازار بی رحم

هجوم فاشیستی سازمان یافته دولتی با سر کار آمدن 

 رسما آغاز گردید.  ١٣8۲خاتمی در سال 

افغانها را  "شر"دولت خاتمی راسا عهده دار گردید تا 

با  "نامه تسریع در روند بازگشت آیین"بکند. تصویت 

اعالم جنگ  ١٣8۲آذر ماه  ۲6یازده بند و چند تبصره در 

مهاجرین و حمله سراسری به آنان را قانونی  رسمی علیه

 ١7ادامه در صفحه                                          کرد. 

 دفاع از شهروندان افغاندر 
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