
 

 

 د کډوالۍ کړکیچ،   
 الملونه او کړاوونه

یبون   به وضعیت موجود»نه«تر

 ماهنامه

گردد. هرچه کارگر کاالی  شود، فقیرتر می تر می کند و محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بیش تری تولید می " هرچه کارگر ثروت بیش

ها دارد.  شود. افزایش جهان آشیا، نسبتی مستقیم با کاستن ازارزش جهان انسان تری تبدیل می آفریند، خود به کاالی ارزان ترمی بیش

 ." کند طور کلی کاال تولید می کند و این با همان نسبتی است که به عنوان کاال تولید می کند بلکه خود را نیز به کارگر فقط کاال تولید نمی

 کارل مارکس

 

 
نوزادن و مادراِن "صد بستتتر   ی حمله انتحاری بر زایشگاه و شفاخانه

گاهانه به منظتور  دشت برچی" که در بیست و سوم ثور اتفاق افتاد، آ
ی آن   قتل عام مادران و نوزادان، طراحی و عملی شد و در نتتیت ته

 نفر به شمول داکتران، زنان و کودکان کشته شدند. ۴۲
ی  ی دیگری که در دو دهته ها و حمالت وحشیانه در شمار جنایت 

ستابت ته  اخیر در افغانستان صورت گرفته، این حمله در نوع خود بتی
های زیادی بتر یتیتر  بود. هرچند تروریستاِن طالب و داعش، حمله

نظامیان، در شهرها، مراکز فرهنگی و اجتماعی ان ام داده اند؛ امتا 
این حمله که از پیش، برای کشتن مادران، کودکاِن نوزاد و پزشکان 

تتر از  دهند ان ام شد، بتیتش ها را از مرگ ن ات می که جان انسان
حمالت دیگر، خبرساز گردید. وجدان مردم افغانستتتان، جتهتان و 

 دار کرد.  ها را خدشه های مدافع ح وق انسان سازمان
ی دولتی و خیریه در یتر   ی جنایتکارانه بر تنها شفاخانه این حمله

کابل ان ام شد که تنها امید ن ات مادران و نوزان از مرگ بود و هر 
داد.  ها مادر و نوزاد را هنگام زایمان و والدت ن ات متی روز جان ده

دشت برچی در یر  کابل بیش از یک میتلتیتون جتمتاتیتت دارد. 
تر ف یر و زایته نشتیتن انتد، کته از شتهترهتا و  ساکنان آن بیش

ترشان، متربتوب بته  جا آمده اند و بیش زده به این های جنگ والیت
توانند بدون کمک  ی کارگر، دست فروش و محروم بوده و نمی طب ه
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 سخن نخست

 مادران و کودکان کابلی؛  
 ی مرگ و فراموشی  در میانه

 

 های دموکراتیک پارادوکس صلح با طالبان و حفظ  ارزش

فراخوان برای ایجاد نهاد همبستگی در دفاع از 

 حرمت و حقوق کارگران و مهاجران افغان

 6صفحه  

 

 رنج مسکوت خبرنگاران و حامیان فریبکار آزادی بیان

 

خورشیدی در قریه ان یر  233۴الله فرزند عبدالشکور در سال  عصمت
کش به دنیا آمد و  ولسوالی چاه آ  والیت تخار در یک خانوادۀ ف یر و زحمت

 تحصیل خود را در لیسۀ رستاق به پایان رساند.

شریفی همین که پا به دوران جوانی گذاشت، استبداد طب ات حاکم را در 
رعیتی زمین  -وجود سلطنت فاسد و استبدادی ظاهر شاه، مناسبات اربا 

داران بزرگ، و در وجود اربابان منط ه با گوشت و استخوان خود، لمس و 
 احساس کرد و علیه آن موضای قاطع گرفت.

مردم افغانستان گرفتار قحطی و گرانی سختی شده  23۳۱و  23۲۱های  سال 
بود، اقشار و طب ات محروم و فرودست جاماه از فرب تنگدستی، درماندگی و 

فروختند و یا در  خصوص کودکان دختر را می گرسنگی، کودکان شان را به
کردند. در این زمان، شریفی و تِن چند از  ها رها می کوچه و پس کوچه

رفی انش به جنبش چپ پیوست و اولین فاالیت خود را از لیسۀ رستاق آیاز 
 کردند. 

 نگاهی به زندگی وکارنامۀ 

 زنده یاد رفیق شریفی 

داری به هیچ عتنتوان  دولت و نظام سرمایه 
تواند. تا زمتانتی کته  حامی آزادی شده نمی

هتا بته  هتایتی آن منافع، مناسبات و ارزش
خطر نیفتند یا مورد انت اد قرار نگیرند، خود 

کنند و کتاری بته  را حامی آزادی تل ی می
خبرنگاران، نویسندگان و منت دان نتدارنتد؛ 
اما اگر این منافع مورد انت اد و تهدیتد قترار 

شوند. تاریت   گرفت، دشمن آزادی بیان می
افغانستان شاهد سترکتو  نتویستنتدگتان، 

آزادی خواهان و "آزادی بیان" بوده است و 
هتا و ختو و  حاال نیز خارج از محدودیتت

تتوانتد  مرزهایی که  کشیده شده، کسی نمی
بدون ترس و لرز دیدگاه خود را بیان کتنتد. 
حامیان واقای آزادی بیان، باید این شتاتار  
را که "آزادی بیان داریم"،  تحلیتل کتنتنتد. 

هایتی کته آزادی بتیتان و  زمینه و چالش
کنند، نبتایتد  فاالیت مطبوعات را تهدید می

 نادیده گرفته شود.

های نیم بندی را ت ربه نموده و دوباره به خطر  در تاری  مااصر افغانستان بار اول نیست که مردم دموکراسی و آزادی
ی دموکراسی  برگشت به گذشته مواجه شده اند. در افغانستان، بار نخست در زمان شاه امان الله و بار دوم در دهه

های مختلف اجتماعی و سیاسی  ظاهرشاه، تا حدودی فضای باز و توجه به ح وق دموکراتیک، ت ربه شده است. بنابرعلت
ها، متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. تغییرات بادی  و نبود یک جنبش پویا و دموکراتیک؛ اما این تغییرات مثبت در این م طع

ها  کنند. ت اوز روس های تندرو مذهبی گردید که ح وق دموکراتیک را نفی می ها، من ر به هژمونی گروه پس از این دوره
های  تر کمک کرد و با س وب رژیم وابسته به شوروی سابق، میدان به کلی، به نفع گروه ها بیش به مشروعیت این گروه

 های بنیادگرای م اهدین را طالبان، داعش و ال اعده گرفته است. بنیادگرا خالی شد که اکنون جای گروه
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جتا،  نهادهای خیریه، جان شان را از مرگ و بیماری ن ات دهنتد. در ایتن
هتای خصتوصتی نتیتز تتوستو  هرچند به دلیل تراکم جمایت، شفتاختانته

ها، پول زیتادی را از بتیتمتاران  داران ای اد شده؛ اما این شفاخانه سرمایه
های دولتتتی از ایتن نت تطته  گیرند و خدمات مصئون ندارند و شفاخانه می

 تر فاصله دارد.  بیش
ی نسایی والدی صد بستر دشت برچی، با حمایت پزشکان بتدون  شفاخانه 

کرد. این سازمان به دلیل تهدیدهای امنیتی حمایت خود را  مرز فاالیت می
 هایش ادامه بدهد. تواند به کمک از این شفاخانه متوقف کرده و نمی

این تصمیِم سازمان پزشکان بدون مرز، در حالی اعالم شد کته عتامتالن 
حمله به این شفاخانه تا حاال شناسایی نشده است. زمانی که حمله صتورت 
گرفت، دولت اعالم کرد که طالبان  ان ام داده اند؛ اما این گروه آن را انکار 

ی امریکا پس از این حمله، چشم از این جنایت بستت و   کرد. وزارت خارجه
ی حمایت از روند صلح موضای اتخاذ کرد که انگار ایتن جتنتایتت  به بهانه

اندک بوده باشد و تالش کرد که افکار عمومی و توجه جهان را از عتامتالن 
آن منحرف کند. طالبان که پیش از این، حمالت مرگباری فراواِنی را بر ییر 

 نظامیان ان ام داده اند، به نحوی در چنین حمالت ن ش دارند. 
هرچند این حمله در سطح جهانی محکوم شد و سبب بر انگیتختتته شتدن 
احساسات و همدردی با قربانیان گردید و اشرف یتنتی از آیتاز حتمتالت 

زودتری این شفاخانه ستختن  تهاجمی بر طالبان و بازسازی و بازشدن هرچه
گفت؛ اما دولت در مورد تامین امنیت این شفاخانه اطمینان نتداد و نتداده 
است. این مسأله سبب شد که پزشکان بدون مرز اعالم کنند که به دلتیتل 

توانند حمایت خود را از این شفاخانه ادامه بتدهتنتد.  تهدیدهای امنیتی نمی
هرچند وزارت صحت عامه، پس از یک ماه و بیست روز، در یازدهم سرطان 

ی امنیتت آن  اعالم کرد که این شفاخانه به فاالیت آیاز کرده است، مسأله
شتود  حل نشده و یک چالش بزرگ در کار م دد این شفاخانه محسو  می

که سبب قطع حمایت پزشکان بدون مرز گردیتد. وعتده حتکتومتت متثتل 
همیشه در مورد تامین امنیت مردم و این شفاخانه، مثل بادکنک در هوا گم 

 و نیست شده است.
ی صد بستر دشت برچی، مادران  ها پس از حمله به شفاخانه بربنیاد گزارش

هتای  باردار در یر  کابل دچار مشکالت فراوانی شده اند. در شتفتاختانته
ها و کودکان شان  نزدیک این محل، رسیدگی الزم از آن  خصوصی و دولتی

روند، به دلیل نبود امتکتانتات،  ها می شود. بیمارانی که در این شفاخانه نمی
شتونتد.  ای کم ت ربه و نبود بستر کافتی، پتذیترفتتته نتمتی کارکنان صحی

ترشان، سرگردان از این شفاخانه به آن شفاخانه، شب و روز را سترتری  بیش
آورد، کمتر کسی  که این روند چه را بر سر مادران و کودکان می کنند. این می
 داند.  می

گیر این جمایت محروم کابل شده است که ایتن  این مصیبت درحالی دامن
ویژه در کابل، که بیش از شش میلیون  روزها اپیدمی کرونا در افغانستان، به

ی اوج خود رسیده است. شمار زیادی مادران بتاردار  جمایت دارد، به ن طه
ی دیگری به دلیل نبود  ها و روزها در کابل، از یک شفاخانه به شفاخانه شب

تر از هر  ها بیش حمایت دولتی، امکانات صحی و در مانی سرگردان اند. آن
 دهند.  گروه اجتماعی و انسانی قربانی می

نه رهبران دولتی نه امریکا و نه سازمان صحی جهان و نه پزشکان بتدون  
کنند. مادران باردار در کابل چنین روزگتاری  مرز، رنج این مادران را درک می

هتا و کتودکتانتی را کته در  تلخی دارند و همزمان خطر کرونا زنتدگتی آن
 کند. ها را تهدید می های آن شان دارند و خانواده بطن

گیر زنان و کودکان کابل گردیتده کتیتستت   مسئوول این وضایت که دامن
هتای  ی کتمتک تنها کاری که مردم تا حاال توانسته، دادخواهی برای  ادامه

سازمان پزشکان بدون مرز به مادران بوده است. اما به این دادخواهی توجه 
نشده است. دولت به سازمان پزشکان بدون مرز از تتامتیتن امتنتیتت ایتن 
شفاخانه اطمینان نداده است. این درحالی است که دولت و ظتیتفته دارد، 
امنیت شهروندان، مراکز خدماتی و درمانی را بگیرد. دولتی که چتنتیتن بته 

 گونه دولتی است  پروا باشد چه رنج شهروندان، مادران و کودکان بی

 |||||||ادامه  سخن نخست                 
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در تاری  مااصر افغانستان بار اول نیست که مردم 
های نیم بندی را ت ربه نموده و  دموکراسی و آزادی

دوباره به خطر برگشت به گذشته مواجه شده اند. 
در افغانستان، بار نخست در زمان شاه امان الله و 

ی دموکراسی ظاهرشاه، تا حدودی  بار دوم در دهه
فضای باز و توجه به ح وق دموکراتیک، ت ربه 

های مختلف اجتماعی و  شده است. بنابرعلت
سیاسی و نبود یک جنبش پویا و دموکراتیک؛ اما 

ها، متوقف شد و  این تغییرات مثبت در این م طع
ها،  ادامه پیدا نکرد. تغییرات بادی پس از این دوره

های تندرو مذهبی گردید که  من ر به هژمونی گروه
ها  کنند. ت اوز روس ح وق دموکراتیک را نفی می

تر کمک کرد و با  ها بیش به مشروعیت این گروه
س وب رژیم وابسته به شوروی سابق، میدان به 

های بنیادگرا خالی شد که اکنون  کلی، به نفع گروه
های بنیادگرای م اهدین را طالبان،  جای گروه

 داعش و ال اعده گرفته است.

خواهم  ها نمی در باره چیستی وکیستی این گروه 
برردازم؛ زیرا منابع کافی در بارۀ شناخت و کارکرد 

ای را که من در این یاد  ها،وجود دارد. نکته آن
خواهم به آن برردازم، ن ش مردم در  داشت می

ها و بسترهای اجتماعی و  ن ات از این گروه
هایی است که سبب به قدرت رسیدن  زمینه
های بنیادگرایی مذهبی در افغانستان شده  گروه

 است.

به باور من یک عاملی که سبب تداوم ایدیولوژی 
های توتالیتر  قرون وسطایی و یا بهتر بگویم، نظام

شود، ن ش ابزاری بودن این دیدگاه،  مذهبی می
گرا و  های خشونت وجود آوردن گروه برای به

های  افراطی است که از گذشته تا حاال، قدرت
داری از آن استفاده کرده است.  بزرگ سرمایه

گاهی مردم از ح وق دموکراتیک شان و  ناآ
ها  ساز ت ویت این گروه بسترهای اجتماعی، زمینه

های  ی قدرت  در افغانستان بوده و امکان مداخله
 خارجی را در کشور ما مساعد کرده است.

وجود آمدن  داری در به های سرمایه ن ش قدرت
مذهبی قابل انکار نیست.   –گروه های افراطی 

داری چه یربی و شرقی، این  های سرمایه قدرت
ها  تری  موارد، از آن گروه را ت ویت کرده و در بیش

های ضدسرمایه داری و تبایض کار  برضد جنبش
داری به این  های سرمایه گرفته شده است. قدرت

واقایت متوجه بوده که رهایی مردم از چنگ 
ها را متوجه یک زندگی طاقت  های تندرو، توده گروه

فرسا در زیر خو ف ر و باز تولید آن در موجودیت 
سازد. در صورت  داری می ها و نظام سرمایه دولت

فرو ریختن ایدیولوژی قرون وسطایی، مبارزه برای 
شود،  های بورژوازی قدرتمند می برابری، در دولت
ست، برای لیبرال دموکراسی که  این درد سر بزرگی

گاه و  همین اکنون ما شاهد خیزش توده های آ
داری، ضد بیکاری و  های ضد سرمایه اعتراض

تبایض در امریکا و کشورهای دیگر در سطح 
جهان هستیم. جنبش اعتراضی علیه نژاد پرستی 

 ها، مصداق آن است.  و جنبش نود و نه در صدی

رسد نسل جوان، زنان و کارگرانی که به  به نظر می
ی گذشته،  دور از حاکمیت طالبان در این دو دهه

پرورده شده و زندگی کرده اند، مزایای فضای باز را 
ت ربه کرده اند و به برگشت به گذشته، نفرت دارند. 
با یک نظامی که قوانین ضد دموکراتیک را مثل 

های گذشته بخواهد و مردم را وادار به اطاعت  دوره
ی جاماه  کور کورانه کند، کنار نخواهد آمد. به گفته

شناسان، صالبت و قوت قوانین ) چه سنتی و چه 
های اجرایی و حمایت  مدرن ( ناشی از ضمانت

آورد، نیست؛ بلکه  که قوانین را به اجرا در می دولتی
مربوب به میزان آمادگی افراد برای اطاعت از آن 
قوانین است. یانی ناشی از اراده اخالقی افراد 

هاست  است. به عبارت دیگر، در نهایت، این توده

که باید چگونه سرنوشت خود را بسازند؛ ولی 
گاهی  ساختن جاماه ی عاری از تبایض به میزان آ

ها از ح وق اساسی و موقف طب اتی شان  توده
 مربوب است.

های مبرم شان، ماننِد  ها، حول خواست اگر توده 
های اجباری و  رهایی از ف ر، جنگ، مهاجرت

سرنوشتی و یرق شدن در دریاها و  ن ات از بی
زنده سوختانده شدن، گرد هم بیایند، در آن 

هایی که جز  صورت، برگشت به گذشته و نظام
بالهت، جنگ، ف ر و مهاجرت، چیزی دیگری را 

 گردد.  شوند، امکان پدیر نمی سبب نمی

بار مردم  بنابراین، تصور من بر این است که این
تر از  افغانستان، با ت ربه کردن فضای متفاوت

ویژه از دوره طالبان، به  های گذشته، به دوره
گرا نه بگویند و از این فرصت برای  های ع ب نظام

ای مترقی،  رسیدن به یک شرایو بهتر و یک جاماه
تری را  های بیش استفاده کنند و آزادی و برابری

 دست بیاورند. به

که با شریک شدن طالبان در قدرت یا احتمال  این
برگشت امارت طالبانی چه خواهد شد و آیا مردم 
مطابق این تصور عمل خواهند کرد و برای حفظ 

های دموکراتیک و ح وق شهروندی شان  ارزش
قربانی خواهند داد و در م ابل آن شرایو، م ابله 

های مهمی  خواهند کرد  این پرسش از پرسش
ها و  است که پاس  آن بستگی به سازمان یابی توده

گاهی طب ات محروم جاماه خصوصا طب ه  سطح آ
ها را به  ها و مصیبت ی جنگ کارگر دارد که هزینه

های  دوش کشیده و هر روز در داخل تونل
استخراج زیال سنگ، با یرق شدن در دریای 
هریرود و زنده سوختانده شدن در ایران، به جرم 

 دهند. کارگر بودن، قربانی می

 صالح    

 پارادوکس صلح با طالبان و 

 های دموکراتیک حفظ ارزش
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به جرم رنتگ   پوست در امریکا کارگران از جمله کارگران رنگین
ها و فاشیتستت  پوست شان زیر زانو و یا چرخ ماشین راسیست

ها له می شوند، در مرز ایران و افغانستان به جرم "افغتانتی" و 
رسنتد و  ترین نوع شکن ه شده و به قتل می یریبه به هولناک

شوند؛ در ایران هر روز بته  یا هم زنده زنده به آتش کشیده می
تاداد کارگرانی که به جرم حق طلبی و نه گفتتتن بته فت تر و 

گردد. در  شوند افزوده می استثمار زندانی و یا به دار آویخته می
بنگله دیش، امارات متحده عر ، هند، ترکیته، انتدونتیتزی، 
مالزی، عراق، لبنان، شیلی، برازیل، سوریه و در گوشه و کنار 
دیگر این دنیا بدترین نوع رفتار و خشونت با کارگتران صتورت 
می گیرد، اما با تاسف اکثر نسخه هایی که برای دفتع و رفتع 

گان و روشنفکران  کرده این وضایت از جانب برخی از تحصیل
شتود  ناسیونالیست پیچیده می -جاماه از آن میان چپ بورژوا 

ُمهر قوم، سمت، مذهب، وطن و... را در پیشانی دارد. این در 
حالی است که بازار و خصلت جهانی تولید و مصرف در نتظتام 
کاپیتالیستی نه تنها فرش صنایع ملی را از زیر پتای مترتت تع 

کند که یکسونگری و متانتدن در  گراها جمع می ترین محلی
الک خودی و ملی را به مفهوم مرگ اجتماعتی در متراودات 

ها قلمداد کرده است؛ در یک چنین وضتاتیتتتی  جمای انسان
ها بر یتک  خیلی آشکار و مشخص است که ت دم و ت دس آدم

گی های انسان قرون وسطی ) قوم، نتژاد،  دیگر بر بنیاد ویژه
زبان، جنسیت، سمت، مذهب و موقایت های اجتماعی( در 
جهت منفات طب ۀ خاص است که در چتهتارچتو  الت تا  

شود. ن د و م ابله با هر  مختلف بر بشریت امروزی تحمیل می
ها امر خیلی فوری و آنتی هتر  کدام این نابرابری ها و تبایض

دوست و مدرن است؛ اما این م ابله اگر بتا  انسان آزاده، انسان
اصل موضوع و مخرج مشترک همه، یانی نظام تولیتد و بتاز 
تولید کنندۀ این تاارضاِت دوران بربریت تماس نگیرد و مسأله 

هتای  بر سر دگرگونی جاماۀ طب اتی و رفع بنیتادی نتابترابتری
ها ختواه نتاختواه در  ها و نابرابری طب اتی نباشد ب یه تبایض

شکل و شمایل جدید و کهن ادامه خواهند یتافتت. از ستوی 
دیگر فرد منت د و سازمان و تشکتیتالتتی کته متتتوجته ایتن 

گی و ظرافت در امر مبارزۀ سیاسی نگردد علی التریتم  پیچیده
گاهانه به دامی می افتد  نیت نیک و انسانی اش ناخواسته و ناآ

که او را در کنار و مؤتلف سیاسی جنبش های فتاشتیتستتتی، 
دهد. البتته متوضتوع ایتن  راسیستی و ناسیونالیستی قرار می

نیست که به جز تاارض طب اتی ب یۀ نابرابری ها ف تو هتیتچ 
اند؛ هر کدام از این نابرابری ها و اپارتاید دقتیت تاخ بتختشتی از 

گی بشریت را محدود می سازد ولی بحث اصلی این است  زنده
ها مبتنی بر نابرابری طب اتی است، بدون شکتاف  که همۀ این

طب اتی ب یۀ تاارضات اجتماعی قدرت تداوم حیات را نتدارنتد؛ 
 حال آنکه ماکوس آن چنین نیست. 

های اجتماعی افتغتانستتتان،  های گذشته در شبکه در هفته 
نام عتلتی پتور، یتکتی از  خبری نشر شد که گویا شخصی به

فرماندهان مسلح محلی در والیت متیتدان وردک، کتارگتران 
کردند، لت وکوت کترده  سازی را که در این والیت کار می جاده

است و دلیل و توجیه این رفتار ییر انسانتی و وحشتیتانته بتا 
کارگران، در شبکه های اجتماعی این بتود کته زادگتاه ایتن 
کارگران بدخشان بوده و شرکت جاده سازی، چرا از کتارگتران 

جتا  محلی به جای این کارگران، استخدام نکرده است. در ایتن
هدف من، گزارش دادن این رویداد نیست. هدف پرداختن بته 

و یک بیماری در جاماه و شرایو کنتونتی استت.   یک واقایت

است که متاسفانه، بخش زیتادی از کستانتی کته  مسأله این
ها  کوبند، در کنار جریان سنگ دفاع از کارگران را به سینه می

های قومی، چته  های راست بورژوا و ناسیونالیست و شخصیت
هایی  هایی که برای بدرفتاری علی پور توجیه آورند و چه آن آن

که این عمل ییرانسانی او را با ذهتنتیتت قتومتی و متحتلتی 
نکوهش کردند، از موضع و منافع طب ۀ کارگر نررداختند، بلکه 
از موضع وابستگی تباری و محلی شان این مسأله را به تحلیل 

 .گرفتند
تادادی با بلند کردن پرچم تالق قومی، رفتار ییر انسانی ایتن 
قوماندان را با کارگران توجیه کردند و مدعی بودند کته اصتالخ 

خواسته تا کارگران از  پور ف و می وکوبی در کار نبوده، علی لت
همان قوم و محل به کار گماشته شوند تا صاحب ل مۀ نتانتی 
گردند و ادعایی هم متطترش شتده کته اعتتتراض در متورد 

هایی استت  ای از جانب جریان وکو  این کارگران، دسیسه لت
که با قوم هزاره دشمنی دارند. بخش دیگری هم کته تتاتداد 
شان کم نیستند، به دلیل تالق تباری و هم والیتی بتودن بتا 

و  بتدخشتانتی   کارگران بدخشانی، یا هم از سر"ترحِم" تاجیک
هتا بتا  بودن این کارگران را مایار قرار دادند و به "دفاع" از آن

گرایش قومی و محلی آستین برزدند و با استفاده از این یایتلته 
زدند. برخورد هتر دو طترف ایتن  به نفرت پراکنی قومی دامن

که برای اتحاد و همبستگی طب ۀ کتارگتر  تر از آن ماجرا، بیش
مفید باشد، در تفرقه انداختن میان کارگران برمبنتای قتوم و 

 .سمت کارایی دارد
کارگران میهن ندارند" بزرگترین نیروی اجتماعی اند که به جز "

فروش کار و نیروی جسمی شان، چیز دیگری را بترای ادامتۀ 
های شان ندارند. هرکستی کته نتیتروی  حیات خود و خانواده

کارشان را با مزد بهتر بخرد و در هر ک تایتی دنتیتا هتم کته 
جتا   شتونتد، در آن خریدار داشته باشند، کارگران ناگزیتر متی

داران نیز مایار  بروند. از طرف دیگر برای کار فرمایان و سرمایه
این نیست که کارگر از کدام والیت، قوم، زبان، نتژاد و  اصلی

چه برای صاحبان سرمتایته متهتم  مشخصات دیگر باشند. آن
تر از کارگتران استت.  کشی بیش است، دادن مزد کمتر و بهره

داران  های دیگری از جانب کارفرماهتا و سترمتایته اگر توجیه
تتر کتارگتران بترای  مطرش شود، دلیل آن ایوای هرچه بیتش

ای  هاستت. اگتر کتارگتران بته بتهتانته تر از آن استثمار بیش
داران  وابستگی قومی، زبانی و کشتوری، از ستوی سترمتایته

شوند، این عناوین، دلیل اصتلتی بته کتارگتمتاردن  استخدام 
کارگران نیست. اگر شرایو دیگری پیش بیاید که منتافتع کتار 

ها و از این کتارگتران، تتامتیتن  دار با این عنوان فرما و سرمایه
دار و کار فرما، به سادگی جای این کارگران را به  نشود. سرمایه

کارگرانی که از قوم، زبان و ملیت دیگتری بتاشتنتد، تتبتدیتل 
کنند.  با توجه به آنچه گفته شد، کارگران افغانستانی بترای  می

فروش نیروی کار شان به ایران، ترکیه، اروپا، استرالیا و امریکا 
داری این کشورها هم به نتیتروی کتار  روند و نظام سرمایه می

تر و ارزان نیاز دارند و بیشتر بر همین بتنتیتاد استت کته  بیش
کشورهای امرریالیستی برای تصاحب هرچه بتیتشتتتر ارزش 
اضافی به کشور های دارای نیروی کار ارزان صدور سرمایه و 

 کنند.   لشکر می
علی پور یا هر سالش بدست و قلدر دیگری که متالق بته هتر 

کرد شتان  قومی باشد، اگر خودشان هم نخواهند و نداند عمل
در خدمت نظام بورژوایی و برای حفظ منافع صاحبان سرمایته 
و رهبران قومی است . اعتراض به عملکرد این افتراد، بتدون 
ن د کل سیستم، به مانی نادیده گرفتن اصل و عمق مستألته 
است. به همین شکل، هرگونه "تترحتم" و "پشتتتیتبتانتی" از 
کارگران، بر مبنای احساسات یا گرایش تتبتاری، متحتلتی و 

ها را از  سازند و آن تر از پیش متفرق می زبانی، کارگران را بیش
گاهی رنج و عامل اصلی استثمار شان، بیگانته متی ستازنتد.  آ

قومی، بر مبنای تأمتیتن متنتافتع  -های ناسیونالیستی جریان
سیاسی و اقتصادی شان، از هر رویداد برای زنده نگهداشتتن 

گرایی و ناسیونالیستی استفاده کرده؛ و این گرایش هتا را  قوم

  .تر دامن می زنند جهت تامین منافع شان هرچه بیش
کارگران به جز جایگاه طب اتی شان به هیچ تتاتلتق دیتگتری 

شوند. برچسب زدن هرعنوان و تالق دیتگتری بته  مربوب نمی
ها به قوم، زبان، جغرافیا و مذهب،  کارگران و ت سیم کردن آن

ی کارگر و تدوام  های کاذبی بوده که در پراکندگی طب ه هویت
استثمار و محرومیت کارگران و پایداری نظام بتردگتی متزدی 
ن ش دارد. کارگران در طول تاری  برای نفی استثمتار، بتهتره 

شتود،  کشی و مناسباتی که سبب محرومیت این طتبت ته متی
مبارزه کرده اند و در فرایند این مبارزه، ثابت شتده کته قتدرت 
کارگران و پیروزی شان، در برابر هرگونه نابرابری و استتثتمتار، 

گاهی طب اتی و اتحاد شان است. خصلت مبارزۀ کارگران  خودآ
نه تنها که قومی، سمتی، نژادی و... نیست بل در محتوا حتتا 

 ملی هم نمی باشد.  

کارگران به جز جایگاه طبقاتی شان به هیچ 
شوند. برچسب  تعلق دیگری مربوط نمی

زدن هرعنوان و تعلق دیگری به کارگران و 
ها به قوم، زبان، جغرافیا  تقسیم کردن آن

های کاذبی بوده که در  و مذهب، هویت
ی کارگر و تدوام استثمار و  پراکندگی طبقه

محرومیت کارگران و پایداری نظام بردگی 
مزدی نقش دارد. کارگران در طول تاریخ 

برای نفی استثمار، بهره کشی و مناسباتی 
شود،  که سبب محرومیت این طبقه می

مبارزه کرده اند و در فرایند این مبارزه، ثابت 
شده که قدرت کارگران و پیروزی شان، در 

برابر هرگونه نابرابری و استثمار، 
 طبقاتی و اتحاد شان است. خودآگاهی

 جواد طیب  
 میهن ندارند کارگران
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چه طرش تادیل قتانتون  آن  
های همگانی گتفتتته      رسانه

های اختیتر  شود در هفته می
ای  خبرساز شد. بر بنیاد نامه

هتا و  که از جتانتب رستانته
نهادهای حامی خبرنگاران عنوانی رئیس جمهوری در بیستت 
و چهارم جوزا فرستاده و منتشر شده، در این نامه گفتته شتده 

ی اعمال فشار،  که در این طرش، مواردی وجود دارد که زمینه
هتا مستاعتد  سانسور و محدودیت را بر کار خبرنگاران و رسانه

ها و نتهتادهتای حتامتی  خبرنگاران، رسانه  ی کند. در نامه می
توانتد  ها، ابراز نگرانی شده که در این طرش، حکومت می رسانه

منابع خبر و گزارش را شناسایی کند. سانسور پیش و بتاتد از 
شود و اصطالحات تفسیر بردار و گنگتی نتیتز  نشر ممکن می

شود از آن، بته قتیتد و بتنتد در آوردِن  تر شده که می بیش
های همگانی و ن ض آزادی بیان، استفاده شتود. ایتن  رسانه

شود دو سال پیش در کابینه تصویتب شتده  طرش که گفته می
ای شدن آن  به پارلمان فرستاده شده بود. هرچند پس از رسانه

و بحث و انت ادها در مورد آن، از طرف دولت دوباره به کابینته 
برای بررسی خواسته شد و قرار است نکاتی مورد انت اد در آن 
بررسی م دد شود؛ اما نیاز است که در متورد چتالتش آزادی 
بیان، دشواری کار خبرنگاری و مشکالت روزنامه نتگتاران در 

 افغانستان، پرداخته شود. 

ی حتکتومتت  یک چالش در برابر آزادی بیان رویکرد دوگتانته
دهتد، آزادی  است. هرچند که حکومت هتمتواره شتاتار متی

ها، از دستاوردهای آن استت. هتمتزمتان،  مطبوعات و رسانه
کتنتد  ها متی اقدام به آوردن نکاتی در قانون مطبوعات و رسانه

سازد. این اقدامات  ها را محدود می که آزادی بیان و کار رسانه
از درون حکومت با شاار حتمتایتت از آزادی بتیتان صتورت 

گیرد و این رویکرد متناقتض، هتمتواره ستبتب نتگترانتی  می
 ها شده است.  نویسندگان، خبرنگاران و صاحبان رسانه

ختوانتد و  هرچند که حکومت خود را مدافع آزادی بتیتان متی
چه در قانون اساسی در خصوص کتار  های بورژوازی آن رسانه
ها و فاالیت خبرنگاران گفته شده را تصتدیتق و آن را  رسانه

کنند و به آن قتنتاعتت  مصداق آزادی بیاِن مطلو ، تل ی می
های مذهبی، فرهنگی و  دارند. اما قید و بندهایی به نام ارزش

ملی، در قانون اساسی و قانون مطتبتوعتات وجتود دارد کته 
ی ای اد رسانه و آزادی بیتان را ختارج از تتاتریتف و  زمینه

ها  های رسمی و قانونی گرفته است. این محدودیت محدودیت
همواره در افغانستان و جوامای متذهتبتی وجتود داشتتته و 

های جدی را برای بیان دیدگاه و آزادی بتیتان آفتریتده  چالش
ها بر آزادی بیان، قید و بند وضتع  ها به نام آن است و حکومت

 کنند. می

چه به نام آزادی بیان در افغانستان داریم، این آزادی، بته  آن 
ی کارل مارکس، بدون "چتیتن و شتکتن" نتیتستت بتا  گفته

های ستاختتتاری، قتانتونتی و اعتمتال فشتار و  محدودیت
ها نیز مواجه است. هرچند پتس از  محدودیت، از درون رسانه

س وب حاکمیت طالبان با آمدن امریکا و دیکته شتدن نتظتام 

داری جتهتانتی، در  های سرمایه داری، از سوی قدرت سرمایه
افغانستان از ای اد نشریه و تلویزیون است بال شتد و قتیتد و 
بندهایی دوره طالبان و پیش از آن کمتتتر شتده استت؛ امتا 
همچنان خطر برگشت بته گتذشتتته و اعتمتال فشتارهتا و 

گترایتان و  های سخت از سوی حاکمیت، متذهتب محدودیت
 سنت گرایانی که قدرت اجتماعی و سیاسی دارند، وجود دارد. 

هتا  چه از زیاد بودن تلویزیون با اندک یفلت یا تغییر شرایو؛ آن
عنوان مصداق حمایت از آزادی بیان، بته ختورد  و نشریات به

شود را دیتگتر نتختواهتیتم داشتت.  جاماه و جهان داده می
وجتود ختواهتد  های سختی، فراراه آزادی بیان بته محدودیت

 آمد.

داری به هیچ عنوان حامی آزادی شتده  دولت و نظام سرمایه 
ها بته  هایی آن تواند. تا زمانی که منافع، مناسبات و ارزش نمی

خطر نیفتند یا مورد انت اد قرار نگیرند، خود را حتامتی آزادی 
کنند و کاری به خبرنگاران، نویسندگان و متنتتت تدان  تل ی می

ندارند؛ اما اگر این منافع مورد انت اد و تهتدیتد قترار گترفتت، 
شوند. تاری  افغانستان شتاهتد  دشمن آزادی و آزادی بیان می

سرکو  نویسندگان، آزادی خواهان و "آزادی بیان" بوده است 
ها و خو و مرزهایی که  کشیتده  و حاال نیز خارج از محدودیت

تواند بدون ترس و لرز دیدگاه ختود را بتیتان  شده، کسی نمی
کند. حامیان واقای آزادی بیان، باید این شاار  را کته "آزادی 

هایی که آزادی بیان  بیان داریم"،  تحلیل کنند. زمینه و چالش
کنند، نباید نادیده گرفته شود.  و فاالیت مطبوعات را تهدید می

عنوان یک ارزش و از  باید با اراده و دیدگاه روشن، از آزادی به
هتای  "آزادی بیان" به عنوان یک نیاز، حمایت شتود. تتالش

ی گذشتتته بته نتام "تتاتدیتل قتانتون  پیگری که در دو دهه
های هتمتگتانتی" صتورت گترفتتته، قتیتد و بتنتد، و  رسانه

هایی که قرار است به نام قتانتون و  حتمتایتت از  محدودیت
های اعت ادی، فرهنگی و ملی، در آن اضتافته شتود.  ارزش

است که دست حاکمیت و نظام حاکم برای متحتدود  برای این
 کردن آزادی به هر شکل آن، باز باشد.

شود و نته ظترفتیتت  ها متوقف می باید بدانیم نه این تالش 
حمایت از آزادی بیان، در جاماه در حدی رشد کرده، که بتاور 

 کنیم آزادی بیان از خطر مصئون است. 

نشدن مطبوعات، خبرنگاران و  چه جلودار و به زن یر بسته آن
آزادی بیان بتوده استت، تترس دولتت در از دستت دادن 

داری  های سترمتایته مشروعیت، حمایت و منابع پولی از قدرت
ها بسته است. اگر خطری از  است که بند ناف این دولت به آن

دست دادن مشروعیت و این منابع وجود نداشته باشد، دولتت 
خواهد که از قدرت خود برای محدود کتردن  تر از این می بیش

ها استفاده کند. این که پس از دو یتا  و در ان یاد آوردن رسانه
هتای  هایی به نام "تتاتدیتل قتانتون رستانته سه سال، تالش

هایی به نام قتانتون  شود و محدودیت همگانی" راه اندازی می
شتود،  در نظر گرفته شده و نکات مبهم در آن اضتافته متی

هایی است که اگر آزادی ختواهتان، نتویستنتدگتان و  تالش
ای ختواهتد  ها از آن یفلت کنند، در نهایت بته نت تطته رسانه

چه وجود دارد، از بتیتن بترود و در  رسید، که پس از آن، آن
نهایت خبرنگاران و نویسندگان به جرم بیاِن ح ی ت به زنتدان 

ی مهمی دیگری که بایتد گتفتتته شتود  و زن یر بیفتند. نکته
است، نه حکومت حامی واقای خبرنگاران، نویسندگتان و  این

ای  هایی کته از رستانته آزادی بیان است و نه صاحبان رسانه
ی برای به دست آوردن پتول و قتدرت   ا شان به عنوان وسیله

کنند. عامالن اصلی آزادی بیان، دگر انتدیشتان،  استفاده می
نتویستنتد،  ها متی گرانی اند که از واقایت خبرنگاران و گزارش

گویتد  زنند. اگر دولت دروغ نمی پرده از فساد و جنایت پس می
دهتنتد.  بگیر شاار فریبنده سر نتمتی های فن و صاحبان رسانه

باید در قانون، از ح وق و کار خبرنگاران حمتایتت شتود. چته 
گران و تحتلتیتل گتران  کسی تا حاال رنج خبرنگاران و گزارش

ای  را که ح ی ت را افشا کرده اند و از واقایت نتوشتتته  رسانه
اند، درک کرده  و به آن رسیدگی شده است. دولت یا حامیتان 

هتا،  درویگو و فریبکار خبرنتگتاران. یتا صتاحتبتان روزنتامته
هتای  هتای وابستتته بته ستازمتان ها و تلتویتزیتون خبرگزاری

داران داخلی. کستانتی کته بتا عتنتوان  استخباراتی و سرمایه
صاحب رسانه و حامی خبرنگاران، این روزها شاار حمایتت از 

دهند آیا کسانی نیستند که آزادی بیان و  آزادی بیان را سر می
افشای ح ی ت از سوی خبرنگاران را قربانی منافع اقتصتادی 

کنند و کمترین پایبندی بته مصتئتونتیتت  و سیاسی شان می
 شغلی و ح وق خبرنگاران ندارند.

هتای شتان، از متنتابتع  پول کافی و هنگفتی را به نام رسانه 
خارجی می گیرند. در وزارت اطالعات و فرهنگ به پای جتواز 
خبرگزاری، نشریه و تلویزیون شان تاهدی به رعایت از ح توق 

گر و  نویسند و با کارگر رسانه )خبرنگار، گزارش خبرنگاران می
هایی از بهره کشی، استثمار  داد کاری را با گونه گر( قرار تحلیل

دهند. در نهایت همیتن  و قید و بندهای ییر قانونی ترتیب می
قرار داد مایو  را هم پس از یک متاه و چتنتد متاه نت تض 

گران و کارمندانش را از شتغتل  کنند. خبرنگاران، گزارش می
کنند. این تنها رنج خبرنگار و کارگتران رستانته،  شان بیکار می

نیست. این منادیان دروییِن آزادی بیان، حتی چشم به ح وق 
دوزند. چند ماه یا بخشتی از حت توق  ناچیز خبرنگاران نیز می

هتایتی نتمتی  خبرنگاران و کارگر رسانه را با فریبکاری به بهانه
پردازند. خبرنگار و کارگر بیکار شده، شش ماه، یتکتستال، دو 

گردند  ای شان، می سال و... دنبال مااش گروگان گرفته شده

کنند. اما صاحب رسانه که از جنس و متربتوب بته  و ت ال  می
کشد؛ اما زمتانتی  ی کارگر نیست، این رنج و ذلت را نمی طب ه

گتیترد، شتاتار  تر )دولت(، در م ابلش قرار می که اربا  بزرگ
های مدنتی را ستر  حمایت از خبرنگاران، آزادی بیان و ارزش

 دهند.  می

تتر شتان  نکته مهم دیگری، برای خبرنگاران است که بتیتش
دانند، کارگر هستند. کارگر تنها آن گروهی اجتماعی کته  نمی

بیل و خشت و ُکلنگ و جارو  به دست دارند، نیستتتنتد کته 
هتای شتهتر  برای فروش کار شان روی جاده و چتهتار راهتی

کشند. پتول و  دار و کارفرما را می ایستاده اند و انتظار سرمایه
هتایتی کته لتبتاس  ای تولیدی ییر از این را ندارند. آن وسیله

نو ، بیک و کامریوتر دارند و در دفترها در بتدل  شیک و کفش
های فنی، آموزشی و تت تربتی  فروش نیروی ذهنی، اندوخته

ای بترای  گیرند و ییر از این، وستیتلته شان، مااش اندک می
گتر و  تامین مااش ندارند، کارگتر انتد. ختبترنتگتار، گتزارش

گر رسانه، مالم و آن کارمند دفتری که چنین هستنتد،  تحلیل
ها در افغانستان این ح ی ت را کتمتتتر  کارگر اند؛ اما این گروه

 دانند. می

ی کتارگتر و  ها تا زمانی که خود را بریده از طتبت ته این گروه 
گارگران دیگر محسو  کنند و در برابر استتتثتمتار و فتریتب 

داری سکوت کنند، گرسنه و  کارفرماها و در ُکل نظام سرمایه
دهتنتد،  شوند و هیچ ن شی در کاری که انت تام متی بیکار می

شان حداقل دستمزد، ُستفتره  نخواهند داشت. حاصل زحمت
های ناشی از کتارهتای ستختت و  خالی، گرسنگی و بیماری

 طاقت فرساست. 

ت ها باید چه کار کنند؟  این گروه حتتد و ت  ستت خ ن ید  با
ُکشی و استثمار در رسانه، دفتتتر و  شان را برای م ابله با حق

کنند، حفظ کرده و از ح وق شان دفاع  هایی که کار می کارگاه
شان را بستازنتد و  های صنفی کنند. در گام بادی باید اتحادیه

تل و قتدرت  خودشان آن اتحادیه ها را رهبری کنند و با تشتکل
تر، از ح وق صنفی شان دفاع کنند. موقف طب اتی شان  بیش

را درک کرده و با تمامی کتارگتران در یتک صتف در بترابتر 
 داری و استبداد آن مبارزه کنند.  سرمایه

 رنج مسکوت خبرنگاران و حامیان فریبکارآزادی بیان

 بشیر یاوری  
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خورشیدی  233۴الله فرزند عبدالشکور در سال  عصمت
در قریه ان یر ولسوالی چاه آ  والیت تخار در یک 

کش به دنیا آمد و تحصیل خود را  خانوادۀ ف یر و زحمت
 در لیسۀ رستاق به پایان رساند.

شریفی همین که پا به دوران جوانی گذاشت، استبداد 
طب ات حاکم را در وجود سلطنت فاسد و استبدادی 

رعیتی زمین داران بزرگ، و  -ظاهر شاه، مناسبات اربا 
در وجود اربابان منط ه با گوشت و استخوان خود، لمس 

 و احساس کرد و علیه آن موضای قاطع گرفت.

مردم افغانستان گرفتار  23۳۱و  23۲۱های  سال 
قحطی و گرانی سختی شده بود، اقشار و طب ات محروم 
و فرودست جاماه از فرب تنگدستی، درماندگی و 

خصوص کودکان دختر را  گرسنگی، کودکان شان را به
کردند.  ها رها می فروختند و یا در کوچه و پس کوچه می

در این زمان، شریفی و تِن چند از رفی انش به جنبش 
چپ پیوست و اولین فاالیت خود را از لیسۀ رستاق آیاز 

ها به دفاع از مطالبات برحق مردم  کردند. آن
پرداختند و در اعتراض به وضایت موجود و حکومت  می

شاه و عامالن ستم اجتماعی منط ه، جلسات و 
 کردند. تظاهراتی را راه اندازی می

، 23۳1باد از فرایت از دوره لیسه، تا کودتای هفتم ثور 
با اشخاصی نزدیک به طاهر بدخشی در ارتباب بود. پس 

ها در کنار "حز  دموکراتیک خلق"  از آن که سازمان آن
قرار گرفت و به دفاع از اتحاد جماهیر شوروی پرداختند. 
شریفی از این سازمان، فاصله گرفت. ن دهایی را 

های اجتماعی، از موضع  پیرامون جاماه و جنبش
 کرد. طب ات فرودست، مطرش می

با بدتر شدن اوضاع عمومی در کشور، مانند کارگران  
دیگر، جهت فروش نیروی کارش به ایران رفت و باد از 

 چند سال به افغانستان برگشت.

در این مرحله، در یر  کشور به یکی از جبهات "چپ" 
پیوست و علیه حاکمیت آن زمان، تفنگ مبارزه را به 
دست گرفت و تا پیش از آمدن احزا  جهادی و جنگ 

ها برای کسب قدرت در کابل، در جبهات یر  کشور  آن
حضوری فاال داشت، همزمان  کار تئوریک و نظری 

کرد و با فااالن جنبش چپ در سایر مناطق و  می
 فااالنی که در پاکستان بودند، ارتباب داشت.

های م اهدین برای منافع  این درحالی بود که گروه 
شخصی و تطبیق هرچه بیشتر استراتیژی کشورهای 

های این سرزمین را  امرریالیستی در کابل، خون انسان
های اجتماعی را نابود  ریختاندند و زیرساخت می
کردند. این جنگ در سراسر کشور گسترش پیدا کرده  می

های  گرفت. گروه بود و از مردم افغانستان قربانی می
ترین شکل، حتا به جرم نداشتن  م اهدین به ف یع

ها  کشتند و میلیون را می  ها ریش و ُلنگی/دستار، انسان
ها آواره شدند، زنان، کودکان  انسان از ستم آن

های طب اِت فرودست که توان فرار به  وخانواده
کشورهای دیگر را نداشتند، زیر شالق و تیرباران 

 شدند. م اهدین و طالبان، هر روز نابود می

در امریکا که   ۴۱۱2پس از حادثۀ یازدهم سرتامبر   
تر  زمینۀ ه وم و صدور سرمایه را به افغانستان بیش

مساعد کرد. نیروهایی امریکا، سازمان ناتو و بیش از 
داری در افغانستان آمدند. در این  چهل کشور سرمایه

داری و بازار آزاد از باال در  دوره، مناسبات سرمایه
چهارچو  نظام دموکراسی، قانون اساسی، اسناد و 

های  های ح وقی و روی کار آمدن حکومت میثاق
 موقت، انت الی و ... ت ویت شد. 

های  رفیق شریفی در این زمان، در یکی از شرکت
مخابراتی به عنوان کارگر استخدام شده بود. با جمای 

تر از پیش استثمار و  رفی انش در ارتباب بود و پیش
استبداد سرمایه را بر کارگران، مردم ف یر، فرودست و 

کرد. در این دوره با سازمان  کش، احساس می ستم
های کارگری همکار شده بود و با همراهی  سوسیالیست

و هماهنگی جمای از فااالن کارگری، اولین مبارزه 
کارگری را برای ن ات و رهایی کارگران و طب ات 
فرودست از استثمار و اشکال ستم اجتماعی، با تشکیل 
"ان من اجتماعی کارگران افغانستان" آیاز کرد. این 
ان من به منظور دفاع از مطالبات کارگران برای نفی 

ها و بیدادگری صاحبان سرمایه و  بهره کشی از آن
کارفرماها، تاسیس شد. شریفی در اولین م مع عمومی 

عنوان رئیس آن، انتخا  شد و با آیاز به  این ان من، به
کار "ان من اجتماعی کارگران افغانستان" نشریه کارگر 
که ارگان نشراتی این ان من بود، با مدیر مسؤولی رفیق 

 شریفی به فاالیت آیاز کرد.

نشریۀ کارگر در میان نشرات چاپی آن زمان، تنها  
ای بود که به دور از تال ات تباری و اتنیکی تنها  نشریه

های اجتماعی را از  مسایل جاماه، کارگران و جنبش
 ۴3گرفت.  موضع طب ۀ کارگر به بحث، تحلیل و ن د می

شماره این نشریه با مدیر مسؤولی رفیق شریفی منتشر 
 شد.

  رفیق شریفی پس از آن نیز فاال بود؛ اما از چهار سال به
سو، با بیماری و مشکالت ناشی از آن، درگیر شده  این

بود. یک سال پیش برای تشخیص این بیماری و تداوی 

به پاکستان رفت و ماایناتی که صورت گرفت، مالوم شد 
که به سرطان بدخیم پروستات نیز مصا  شده است. با 
آن که چند بار با همکاری رفی ان به شهرهای پاکستان 
برای تداوی رفت اما با تأسف به نسبت پیشرفت سرطان 
در سایر قسمت های بدنش، وضع جسمی او بهتر نشد 

شد. سر ان ام با دریغ و  با گذشت هر زمان وخیم تر می
، 23۱۱درد، در سریده دم یکشنبه ه دهم جوزای 

، قلب رفیق شریفی، این ۴۱۴۱مطابق هفتم جون 
انسان شریف، مبارز و آشنا با درد و رنج کارگران و 

 فرودستان، از تریدن باز ماند. 

رفیق شریفی در طول عمر و فاالیت ُپر ثمر خود، با 
های مختلِف چری همکاری داشت و  ها و سازمان گروه

کرد که فااالن جنبش کارگری و طب ۀ کارگر  تالش می
گی، سکتاریسم، محفل گرایی و جزیره  را از پراکند

شدن، برهاند و تا آخرین روزهای عمرش این هدف را 
های خود  کرد و در این راستا فاال بود و دیدگاه دنبال می

 را مطرش کرد.

 یاد رفیق شریفی گرامی و راه و آرمانش پر رهرو باد ! 

 جواد طیب  

 زنده یاد رفیق شریفیبه زندگی وکارنامۀ  نگاهی

کارگر که ارگان نشراتی انجمن اجتماعی 

کارگران بود، با مدیر مسؤولی رفیق 

شریفی به فعالیت آغاز کرد. این نشریه 

ای  در میان نشرات آن زمان، تنها نشریه

بود که به دور از تعلقات تباری و اتنیکی 

های  تنها مسایل جامعه، کارگران و جنبش

اجتماعی را از موضع طبقۀ کارگر به 

شماره   32گرفت.  بحث، تحلیل و نقد می

نشریه کارگر با مدیر مسؤولی رفیق 

 شریفی منتشر شد.

در طول عمر و فعالیت پُر ثمر خود، با 

های مختلفِ چپی  ها و سازمان گروه

کرد که فعاالن  همکاری داشت و تالش می

جنبش کارگری و طبقۀ کارگر را از 

گی، سکتاریسم، محفل گرایی و  پراکند

جزیره شدن، برهاند و تا آخرین روزهای 

کرد و در  عمرش این هدف را دنبال می

های خود را  این راستا فعال بود و دیدگاه

 مطرح کرد.



 

ل ام گسیختتته نستبتت بته کتارگتران و   ستم ، استثمار و قساوت
مهاجران افغانستانی در ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهتای دیتگتر 

داری در  تاریخی به قدمت تاری  رشد و فربه شدن مناسبات سرمایه
داری در  این کشورها دارد. در دهۀ پن اه خورشیدی رژیم سترمتایته

هیأت سلطنت پهلوی و باد از آن تا همین امروز جمهوری استالمتی 
گی سختی را برای این بخش  فرسا و زنده  سرمایه، شرایو کار طاقت

از طب ۀ کارگر که بخش جدایی ناپذیر ی از طتبت تۀ کتارگتر ایتران 
 باشد، تحمیل نموده است.  می

دولت بورژوایی افغانستان به رهبری محمد داوود به دلیل ضتاتف و 
بحران اقتصادی قادر به جذ  نیروی کار و تأمین مایشتت نتیتروی 
عظیمی از ارتش ذخیرۀ کار نبود و بر همین اساس، هماننتد امتروز، 
زمینۀ مهاجرت گستردۀ نیروی کار را در تبانی با دولت وقتت ایتران 
مساعد ساخت؛ مهاجرت کارگران فصلی از افغانستان بته ایتران در 

زمتان  حکومت پهلوی و در پی اعمال اصالحات ارضی و هتم  دورۀ
داری در ایران آیاز گردید. هزاران کارگر افتغتان،  با گسترش سرمایه

، و نتیتاز  های اول دهتۀ پتنت تاه زمان با رونق اقتصادی سال هم
صاحبان سرمایه به نیروی کار ارزان، انبتاشتت سترمتایته و کستب 

ها نیز کارگتران  سودهای کالن وارد بازار کار ایران شدند. در آن سال
متزدهتا بته  تتریتن دستت ترین شرایو با نتازل افغانستانی در سخت

ترین کارها اشتغال داشتند و در کنار این کته از  ترین و شاق سنگین
حداقل امکانات رفاهی و بیمه و بهتداشتت متحتروم بتودنتد متورد 

 آمیز کارفرمایان و نظام حاکم قرار داشتند. حرمتی و رفتار تبایض بی
ها به کشورهای منط ته و  امواج گسترده و میلیونی مهاجرت افغان

فرامنط ه پس از کودتای ثور و در پی آن ه وم ارتتش شتوروی بته 
هتای مستلتح  افغانستان، یلبه و سلطه یافتن احتزا  و جتریتان 

آشتکتار   اسالمی بر جنبش م اومت مردم علیۀ رژیم کودتا و دخالت
یتی  های امرریالیستی دیگر در امور این کشور به طور فزایتنتده قدرت

افزایش یافت. چندین میلیون مهاجر افغان طی بیشتر از چهل سال 
تحت شرایو نابسامان اقتصادی، به دلیل جنگ و بربریت نیروهتای 
درگیر از یک سو و ف ر و فالکت فزاینده و کشتار و ناامنی از ستوی 
دیگر ناگزیر از ترک کاشانه و دیار شان گردیده و دست به مهتاجترت 

 زده اند.
ترین تاداد کارگران و متهتاجتران  در ایران که پس از پاکستان بیش

افغان را در خود جای داده است سالیان ستال استت کته بتختش 
وسیای از این کارگران و خانواده هایشان که سهم انکارناپتذیتری در 
پروسۀ انباشت سرمایه در این کشور داشته است، به سیاق گتذشتتته 

ح وقی مطلق به سر برده، وحشیانه استثمار شده و مورد انواع  در بی
آمیز و ضدانسانتی قترار گترفتتته استت.  تح یر و رفتارهای تبایض

واقایت مسلم این است که آحاد طب ۀ کارگر در ایران که "خودی" و 
شوند نیز در ف ر مطلق و شرایو مایشتی دشتواری  ایرانی شمرده می

هتای  به سر برده و در کنار آن زیر بار فشارهای اقتصادی و سرکو 
داری جمهوری اسالمی جانشان بته لتب  سیاسی حکومت سرمایه

ترین و   رسیده است، اما بر کارگران متولد افغانستان که همواره شاق
دهند  مزدها ان ام می ترین دست طاقت فرساترین کارها را با پایین

کشتی و ستتتم قترار متی  و به طور مضاعفی مورد استثمار و بهره
شود. نتمتونته  گیرند؛آشکاراآپارتاید سیاسی و اجتماعی روا داشته می

هایی از این اپارتاید رسمیت یافته را در شکل نداشتتن حتق ستفتر، 
های اجتماعی و...  محرومیت از تحصیل، بهداشت و درمان و بیمه

ها گوشۀ کوچکی از تتوحتش و  توان مشاهده کرد. اما این نمونه می
جنایات حکومت اسالمی سرمایه در قبال جمایت چند متیتلتیتونتی 
کارگران و مهاجران افغان در ایران است. چنتانتکته امستال در روز 

جهانی کارگر بیش از پن اه نفر از کارگران افغتانستتتانتی کته بترای 
فروش نیروی کار خویش راهی ایران بودند، در منطت تۀ مترزی درۀ 
ذوالف ار توسو عوامل جمهوری اسالمی دستگیر و پس از تحت تیتر، 
شکن ه و رفتار ییرانسانی بیش از بیست نفر از آنتهتا بته رودختانتۀ 

رود انداخته شدند که تادادی از آنها کشته و اجساد بترختی از  هری
ایشان تا هنوز به دست نیامده است. جتمتهتوری استالمتی طتبتق 
مامول جنایت و انسان ستیزی خود را چه در این مورد و چه در بته 
آتش کشیده شدن و زنده زنده سوختن کارگران مهتاجتر افتغتان در 
شهر یزد منکر شده و همراه با سران دولت پوشالی افغانستان نتایتج 

 آن را به بررسی هیأت دوجانبه حواله کرده است. 
عبداللته  -رژیم های حاکم بر افغانستان، از جمله دولت اشرف ینی

ها نیز در این ف ایع و جنایتات شتریتک جترم  و حامیان جهانی آن
ها چنان شرایو وخیم اقتصادیی را بترای  جمهوری اسالمی اند. آن

کارگران و مردم فرودست و محروم ای اد کرده اند که برای بسیتاری 
چاره یی جز مهاجرت برای به دست آوردن کار و ل مۀ نتانتی بتاقتی 
نمانده است. افزایش فاصلۀ طب اتی و گسترش بتیتکتاری در بتیتن 

ها را ناچار به پذیرش ریسک مهاجرت به ایران و دیتگتر  کارگران آن
عتبتدالتلته بتا صتدور -داری ینتی کشورها کرده است. رژیم سرمایه

نیروی کار به دیگر کشورها، در واقع کارگران افغانستان را به قتلگتاه 
می فرستد و بدین لحاظ آنها نیز مسؤول و شریک ایتن جتنتایتات و 

 ها می باشند. قساوت
داری در ایتران، چتون هتمتیتشته،  صاحبان سرمایه و رژیم سرمایه

های اقتصادی و سیاسی جاری را بتر  تالش دارد بار تمامی بحران
دوش طب ۀ کارگر ایران بگذارد و هزینۀ سنگین بحران و نیز تحریتم

های اقتصادی فزاینده را از سفرۀ خالی طب ۀ کارگر برردازد. درایتن  
ترین و تحت ستتتم که ضایف -میان، کارگران و مهاجران افغان 

تتری  با سُباتیتت بتیتش  -ترین بخش طب ۀ کارگر در ایران هستند
ض و توحش قرار می گیرند. افتزون بتر ایتن، حتکتومتت  مورد تارل

جمهوری اسالمی بار گزاف نفوذ در افغانستان، و رقابت سیاستی بتا 
داری به منظور بسو و گسترش نتفتوذ  های سرمایه دیگر حکومت

در سایر کشورهای منط ه را بر ُگردۀ ضایف کارگران و متهتاجتران 
ها به مثابۀ اهرم فشار و ابتزاری بترای  دهد و از آن افغان قرار می

پولتیتک ختود -برد م اصد سیاسی و جیو اعمال زور، کنترل و پیش
در مناسبات دیرلماتیک و سیاستی بتا حتکتومتت دستت نشتانتدۀ 

داری در  هتای سترمتایته افغانستان، و در رقابت با سایر حکتومتت
 کند. منط ه، استفاده می

بیش از چهار دهه حضور کارگران و مهاجران افغان در ایتران، نته 
یی در دستت  داری شده، بلکه حربه  تنها باعث رونق اقتصاد سرمایه

تر به موقایت کار و سطح متاتیتشتت داری برای فشار بیش سرمایه
طب ۀ کارگر هم بوده است. ف ر و اضطرار کارگران و مهاجران افغان 

داری هتار و وحشتی  در شرایو حاکمیتت سترمتایته -ها را  که آن
گتی طتبت تاتتی  حکومت جمهوری اسالمی و ف دان وجود همبستته

فترستا بتا  کارهتای ستختت و طتاقتت   م بور به پذیرش -کارگران
دستت   مزدهای نازل نموده است، به نوبۀ خود هم به کاهش دست

مزد و تنزل مایشت طب ۀ کارگر من ر گشته، و هم به انتفتکتاک و 
گتی و  نفاق در صفوف کارگران دامن زده و مانای بر سر راه همبسته

داری ایت تاد  مبارزۀ متحد طب ۀ کارگر علیه ستم و استثمار سرمتایته
 -کرده است. کم نیستند کارگرانی، که تحت تاثیر تبتلتیتغتات بتورژوا

ناسیونالیستی و ایدئولوژی طب ۀ حاکم به چشم تح یر و دشمنی بته 
نگرند و به جای دفاع از ح وق انستانتی  یی های خود می هم طب ه

گی تحمیل شده برآنان را به نتظتاره  ها، موقایت فرودست و برده آن

شان را با سکوتی تاییدآمیز بدرقه  نشسته و سرکو  و تح یر و اخراج
نمایند. این سیکل بسته، این شوربختتتی یتیتر قتابتل تصتور،  می

کتنتد؛  سرنوشت کارگران و مهاجران افغان در ایران را آشتکتار متی
رود تا با کشتتتارهتای فت تیتع و سرنوشتی که، در حال حاضر، می

 ها فرجام یابد.آشکار آن
حرمتی هتا در  برای پایان دادن به این بربریت ها وقساوت ها و بی

برابر کارگران و مهاجران افغانستانتی درایتران وکشتورهتای دیتگتر 
ض و  بایدمتحد شد و کارزار گسترده و عظیمی را به ویژه علیته تتاترل

داری جمهوری اسالمی به راه انداخت و به  توحش حکومت سرمایه
نهادی سرو سامان داد که آن نهاد بتواند به طور مستمر، ستراستری 

هتای کتارگتران را در مت تامتع  و مؤثر ح وق، مطالبات و خواستت
 گی نماید.  المللی مطرش و نماینده کارگری و نهادهای بین

در این مدت در بیشتر کشورهای جهان و شتهترهتای افتغتانستتتان 
ت ماات اعتراضی در اعتراض به جنایات اختیتر رژیتم جتمتهتوری 
اسالمی ایران بر پا شد که حرکت به جا و ما ولی بود. اما چیزی کته 

رستیتد  های اعتراضی برجسته به نظر می در بخش اعظم این حرکت
نوعی از تخاصم و ت ابل ناسیونالیستی بود که به هیچ صورت به نفع 

گی طتبت تاتتی آن نتبتوده و  طب ۀ کارگر و ت ویت موضع و همبسته
نیست؛ ما همۀ فااالن کارگری، چپ و ستوستیتالتیتستت و هتمتۀ 

خوانیم تتا در ایتن  های انسان دوست و آزادی خواه را فرا می انسان
کارزار سهم ارزنده و فاال داشته باشند تا باشد کته نتهتاد دفتاع از 

های مان، کارگتران و  یی ح وق بدیهی و بی قید و شرب هم طب ه
مهاجران افغان، بنیان گذاشته شود. ما عمی اخ بر این اعت ادیتم، کته 
جز با حمایت صمیمی و تا به آخر از این بخش طب ۀ کارگر در ایران، 

توان امیدوار بود که اتحاد طب ۀ کارگر تامین و مبارزۀ آن علتیته  نمی
داری به دستاوردهای قابل توجه و برگشتت ستم و استثمار سرمایه

ناپذیر من ر گردد. کارگران و فرودستان روزهایی سخت و ُپرمخاطره
تتوانتنتد  گی طب اتی نمی یی در پیش دارند و جز با اتحاد و همبسته 

 داری بایستند. در برابر تارض و توحش فزایندۀ سرمایه
های زیرین را دردستور کارخویش قترارمتی  این نهاد و کارزار فاالیت

 دهد:
هتای ضتد  آوری اطالعات، اسناد و مدارک سیاست از طریق جمع

انسانی، تارض و توحش در قبال کارگران و مهاجران افغانستانتی را 
های کتارگتری و افتکتار  در سطح جهانی افشا نموده و از سازمان

طلبد تا در دفاع از حتق و  دوست می خواه و انسان عمومی آزادی
حرمت این کارگران و مهاجران، جوانتب ذیتربتو را تتحتت فشتارو 

 بازپرس قرار دهند؛

های نهاد های جهانی از جمله سازمان ملل و متمتاشتات و  سیاست
وار کتارگتران و  ها در قبال سرنوشت وختیتم و بترده مباالتی آن بی

هتای  چنیتن ستیتاستت مهاجران افغان را ن د و بررسی نموده و هم
کاری و زدوبند بتا حتکتومتت  سودجویانۀ حکومت افغانستان در هم

جمهوری اسالمی ایران علیه کارگران و متهتاجتران افتغتان در آن 
 کشور را افشا و به ضد خودش مبدل می نماید؛

در قبال جنایات ل ام گسیختۀ جمهوری اسالمی نسبت به کارگران 
در م امع و دادگاه های جهانتی دادختواهتی نتمتوده و ختواهتان 
محکومیت و به کیفر رسیدن عامالن و م ریان ایتن جتنتایتات از 

 جمله جنایات اخیر می شود؛ 
این نهاد که متشکل از فااالن کارگری، چتپ و ستوستیتالتیتستت 

دلی  افغانستانی و ایرانی بوده و تالش خواهد کرد تا زمینۀ اتحاد، هم
گی با کارگران و مهاجران افغان در میان طب ۀ کتارگتر، و  و همبسته

به ویژه فااالن کارگری، در ایران را فراهم آورد تا از این طریتق ستد 
دفاعی محکمی در برابر سیاستت تتاترض و تتوحتش حتکتومتت 
جمهوری اسالمی علیه کل طب ۀ کارگر و از آن متیتان کتارگتران 

 افغانستانی ای اد گردد؛
گیری عمومی این نهاد که در جغرافیای مختلف فاالیتت اش  جهت

باید باشد که زمیتنته و بستتتر الزم  دهد، این است و  را سازمان می
یابی کارگران و مهاجران افغانستانی را  گی و سازمان اتحاد، همبسته

یی های شان در ایران و کشور های دیگر مساعد ستازد  با هم طب ه
تا طب ۀ کارگر به عنوان یک طب ۀ اجتماعی هتم متنتفتاتت ستوای 
تفکیک و تمایزات اتنیکی و ملی شان بتوانند در مصاف با بتورژوازی 

 داری علیه ستم و استثمار صاحبان سترمتایته و دولت های سرمایه
 وارد عمل شوند؛

هتای  این نهاد وظیفۀ خودمی داند که از ح وق کودکان و ختانتواده
ها از ستنتیتن کارگر و مهاجر افغان که شوربختانه اکثر کودکان آن

پایین در بازارهای کار ایران به برده گی مزدی اشتغال دارنتد، متورد 
شوند، و از شرایو رشد طبیای و آمتوزش و  آزار و استثمار واقع می

گردند، دفاع نماید؛ و توجه نتهتادهتای جتهتانتی  تفریح محروم می
ها جلب نموده و  انگیز آن مدافع ح وق کودکان را به وضایت اسف

اقدامات الزم برای بهبود وضایت زنده گی، آموزشی و بتهتداشتتتی 
 ها را سازمان دهد. و... آن

 
 جمعی از فعاالن کارگری

 
 ۴۱۴۱جون  ۴۱؛  23۱۱سرطان/تیر  ۱

 Eteraz Monthly:Vol 01/ Issue 7 /July 2020                                                                                                                                                                    9911سرطان ▪  شماره  هفتم ▪ سال اول         
                                                    ماهنامه اعتراض                                                       6    

فراخوان برای ایجاد نهاد همبستگی در دفاع از 

 حرمت و حقوق کارگران و مهاجران افغان

داری در ایران،  همیشه، تالش دارد بار صاحبان سرمایه و رژیم سرمایه
های اقتصادی و سیاسی جاری را بر دوش طبقۀ کارگر ایران تمامی بحران

های اقتصادی فزاینده را از بگذارد و هزینۀ سنگین بحران و نیز تحریم
 -سفرۀ خالی طبقۀ کارگر بپردازد. دراین میان، کارگران و مهاجران افغان 

با  -ترین بخش طبقۀ کارگر در ایران هستندترین و تحت ستمکه ضعیف
گیرند. افزون بر این، تری مورد تعّرض و توحش قرار میسُبعیت بیش

حکومت جمهوری اسالمی بار گزاف نفوذ در افغانستان، و رقابت سیاسی با 
داری به منظور بسط و گسترش نفوذ در سایر های سرمایهدیگر حکومت

کشورهای منطقه را بر ُگردۀ ضعیف کارگران و مهاجران افغان قرار می
ها به مثابۀ اهرم فشار و ابزاری برای اعمال زور، کنترل و پیشدهد و از آن

پولتیک خود در مناسبات دیپلماتیک و سیاسی با -برد مقاصد سیاسی و جیو
های حکومت دست نشاندۀ افغانستان، و در رقابت با سایر حکومت

 کند.داری در منطقه، استفاده میسرمایه
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هرکال د جون میاشتې په شلمې نیټې د ملګرو ملتونو، 
حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو لخوا د کډوالۍ 
نړیواله ورځ لمانځل کېږي، خو هیڅ حکومت، سازمان او 
ټولنه د دې بحران جرړې نه څیړي او نه هم لیوالتیا لري 
چې د پانګوالي نظام له وحشیانه او خونړي م  څخه 

 پړونی پورته کړي.

ټول حکومتونه او په اصطالش بې پرې او خرلواک 
سازمانونه په دې اند دي چې د کډوالو د ستونزو په یادولو 
او د ځینو پروژو سرته رسولو او د لنډمهالو انساني مرستو 
په ویشلو سره د دوی مسوولیت رفع کېږي. هغوی 
هیڅکله د کډوالۍ اصلي الملو ته ګوته نه نیسي او نه 
هم د هغوی د لیرې کولو لراره وړاندېزونه مخې ته ږدي. 
اما برعکس، د ملګرو ملتونو سازمان، ځیني حکومتونه، 
د مهاجرت او بشري ح ونو سازمانونه او موسسې، د 
مهاجرت کړکېچ ته د یو ګټور بزنس په سترګه ګوري او د 
کډوالو د ستونزو د هوارولو په پلمه ښې ډیرې پیسې 
السته راوړي. نو، ویالی شو چې نوموړي بنسټونه 
هیڅکله نه یواړي چې د کډوالۍ کړکېچ لراره تلراتې او 
بنسټیزه حل الره ومومي او په دې توګه خرل کاروبار کې 
لغته ووهي. زیاتره د بشري ح ونو او کډوالو چارو نړیوال 
او ملي سازمانونه خرلواکي نه لري او بودجه یې هم له 
ځانګړو دولتونو او بنسټونو څخه تمویل کېږي، نو ځکه اړ 
دي چې د بسرنه ورکونکو هیوادونو او هغوی پورې د 
اړوندو موسسو د ټاکل شوو اجنډاو سره سم خرل 
فاالیتونه وکړي او د مهاجرو سره د مرستو په بهانه د 

 هغوی ځانګړې پروژې پلي کړي. 

اجباري مهاجرت د نه رییدونکي نړیوال کړکېچ په توګه د 
پانګوالي نظام یوه برخه جوړوي. جګړې او ناامني، ف ر او 
طبیاي ناورینونه او نور سیاسي او ټولنیز توپیري چلندونه 
او نابرابرۍ د کډوالۍ المل ګرځي. پانګوالي نظامونه د 
سود او پانګې د السته راوړلو او متمرکزولو لراره چمتو دي 
چې هر ډول انساني، اخالقي او قانوني مایارونه، 
ارزښتونه او اصول تر پښو الندې کړي. هغوی خرلو 
لنډمهالو یا استراتیژیکو اقتصادي او سیاسي موخو د 
السته راوړلو لراره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې السوهنې 
کوي او وی اړونکو جګړو ته لمن وهي. هغوی د جګړو، 
نظامي او استخباراتی توطؤ او اقتصادي تحریمونو له 
الرې نور هیوادونه خرلې ولکې الندې راولي او د اشغال 
شوو هیوادونو او ملتونو طبیاي زیرمې او انساني ځواکونه 

 په بیرحمۍ سره لوټوي. 

په عادي حالت کې هیڅ انسان او کورنۍ دا نه یواړي 
چې کډوال شي او خرل ټاټوبی، دوستان او د کورنۍ یړي 
تر شا پریږدي. هیڅ انسان پرته د اړتیا او اجبار څخه نه 
یواړي چې له خطرونو ډکې الري یوره کړي او خرل 

 برخلیک د قمار تلې پریکړې ته خوشې کړي. 

په نړۍ باندې د برالسي پانګوالي نظام د ناانساني 
سیاستونو، جګړو، ف ر او نابرابریو له امله، نن ورځ په 
ټولې نړۍ کې د اویا ملیونو او اتو لکو څخه زیات کسان 

سلنه کورني  ۲2،3کډوال دي چې له دي شمیرې څخه 
بیځایه شوي وګړي دي. په هرو دوه و ثانیو کې یو کس د 
نوموړو الملونو له کبله د کډوالو په لیست کې اضافه 

 کېږي.

اما د بدمریۍ ځای دا دي چې د جګړو او تروریزم 
تمویلونکې هیوادونه له یوې خوا په وروسته پاتې هیوادونو 
کې جګړو او ناامنیو ته لمن وهي، له بلې خوا د جګړو 
څخه د تښتیدونکو کډوالو په م  خرلې پولې تړي او 
هغوی د جګړې او تروریزم د قربانیانو په حیث نه پیژني. 
هر کال په زرګونو کډوال د ښځو او ماشومانو په ګډون د 
هیوادونو د پولو ترمنځ د ناقانونو کډوالو په تور د امنیتی 
ځواکونو لخوا وژل کېږي، ربړول کېږي او زندانونو ته 
اچول کېږی. ډیر شمیر کډوال هم د قاچاق وړونکو د 
ناسمو الرو او د ډاډ نه وړ وسیلو په منځ کې خرل ژوند له 
السه ورکوي. برسیره په دې، هر کال نور په زرګونو 
کډوال د ترکېې، یونان او شمالي افری ا تر منځ سمندر او 

 هم د استرالیا  اړوند اوبو کې ډوبیږي.

التینه امریکه هم لکه افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا او 
یمن چې د امریکا او متحدینو د السوهنی او توطؤ ښکار 
ده، د ف ر او بیکارۍ، سیاسي او ټولنیزو ناخوالو له امله 
خلک د شمالي امریکا هیوادونو ته د رسیدلو په موخه 
خرل کورونه پریږدي، خو دلته هم د امریکایي امنیتي 
ساتونکو لخو په ډزو ویشتل کېږي او د پولې څخه د 
تیریدو اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې د ټرمپ 
ادارې د مهاجرینو ضد پالیسۍ په یوره کولو سره پریکړه 

وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو او مکسیکو په پوله 
 باندې دیوال جوړ کړي چې د کډوالو اوښتل تم کړي.    

خو دلته په افغانستان کې څلور لسیزې کېږي چې د 
جګړې اور بلیږي او د جګړې د سوزونکو لمبو له امله 
نږدې ټولو افغانانو په یو ډول د کړاوونو څخه ډک د 
کډوالۍ  ژوند یې ت ربه کړی او د خرل هیواد او کور او 
کلي پریښودلو ته اړ ایستل شویدي. کله چې په خرل 
هیواد کې د وګړو لراره امنیت، کور او کار او د ژوند 
لومړنۍ آسانتیاوې نه وي، د خلکو سر او مال، پت او 
آزادۍ له مست یم ګواښونو سره مخام  وي، خک 
م بوریږي چې لږ تر لږه د خرل ژوند او پت د خوندیتو  
لراره په بهر کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند ته ترجیح 

 ورکړي. 

د طالبانو د پرځیدو او د امریکا او ناټو نظامي ځواکونو له 
یریل وروسته، په بهر او کور دننه  خلکو تمه درلوده چې 
په هیواد کې به نور د جګړو او وینو تویونو ټغر ټول شي او 
د ودانۍ او پرمختګ  څرې به په خوځښت راشي، اما 
وروسته د شلو کالونو تیریدو سره سره، نه یوازې دا چې 
حاالت ښه نه شول بلکې د پخوا نه هم ډیر ترینګلي، 
خونړي او کړکېچن شول. یو ځل بیا دا ح ی ت څرګند شو 
چې امرریالیزم او ښکېالک هیڅکله چا ته نیکمریي او 
سوکالي نشي وربخښلی. هغوی تل د نورو ولسونو په 
جنګ، وینه تویونه او وی اړۍ کې خرلې اقتصادي، 
سیاسي او نظامي ګټې لټوي. نو له دي کبله، هغه شمیر 
کډوال چې د امریکا او ناټو د ګوډاکې رژیم جوړیدو سره 
خرل وطن ته راستانه شول، ډیر ژر هیلې یې په اوبو الهو 
شوې او بیرته اړ شول چې د دوهم او دریم ځل لراره خرل 
کډې پشا کړي او وطن پریږیدي. د کابل د ګوډاکې رژیم 

د فساد او خیانت لکبله د ف ر او بیکارۍ کچه راټیټه 
نشوه، امنیت لږتر لږه لویو ښارونو کې ټینګ نشو، د کور 
جوړولو لراره مستح و خلکو ته ځمکې توزیع نشوي او په 
پایله کې خلک د خرل راتلونکې په اړه ډاډمن نشول. د 
حامد کرزي نږدي یوه نیمه لسیزه حکومت او بیا د یني 
او عبدالله تر مشرۍ الندې وروستي شرږ کاله ټول د ملي 
شتمنیو، ځمکو او د ملیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو په 
چورولو او لوټولو کې تیر شول او هیڅ ډول بنسټیزه پروژه 
او اشتغال زیږونکي نوښتونه پلي نشول. د ف ر او بیکار او 

سلنه نفوس د  1۱ناامنی کچه ډیره لوړه شوه او د هیواد 
بیوزلۍ کرښې الندې رایی. اما بل پلو، جهادي مشران او 
دهغوی ډلې ټرلې، د لویدیځو هیوادونو کورني جاسوسان، 
وزیران، والیان، د پارلمان وکېالن او سیمه ایز قومندانان 
او وسله والي ډلي، ټول ملیونران او فرعونیان شول. د 
آریانا نیوز د راپور له مخې، د یني ت عبدالله په حکومت 

زره مشاورین استخدام شوي ول چې په  ۴۴کې یوازې 
زرو څخه  3۱منځني ډول د هر مشاور میاشتنی مااش د 

زرو افغانیو پورې وو. له دي سره سره، د شلو  ۴۳۱بیا تر 
عبدالله حکومتونو د  -کالو په ترڅ کې د کرزي او یني 

آزاد بازار او خصوصي کولو پالیسۍ په یوره کولو سره نه دا 
چې ښیګڼه یې خلکو او هیواد ته ونه رسوله بلکې شته 
پخوانۍ السته راوړنې او ټولګټې شتمنۍ، فابریکې او 
بنسټونه یې هم زورواکو او مافیایې کړیو ته وسرارل او 
لمنځه یې یوړل. د بیلګې په ډول، پخوا د شمال د نفت 

زرو څخه زیاتو کارګرانو کار  3۱او ګازو تفحصاتو کې د 
کارګرانو ته راټیټه شوې او  ۳۳۱کوه، خو اوس یې کچه 

تنه نور کارګران هم له  ۳2۴څو میاشتی مخکې پاتی 
 دندو وشړل.     

 د کډوالۍ کړکیچ، الملونه او کړاوونه
 ناصر لویاند  

 8ادامه صفحه 



 

 
 صاحب امتیاز و مدیر مسوول : جواد طیب

 زیر نظر شورای نویسندگان
 2۳۱۱تیراژ: 

 مراکز توزیع:
 شهر کتا  -
 دفتر ان من تح ی ات علوم اجتماعی -
 های روزنامه فروشی در کابل و والیات یرفه -

 ۱10۱۱۱۱۱3۱شماره تماس:  

کند. استفاده از  اعتراض ف و م االتی که به این نشریه ارسال شده باشد را چاپ می
 مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.

کند. مسوولیت سایر م االت  ی اعتراض را بیان می دیدگاه ماهنامه  »سخن نخست«تنها 
 گردد.  ها با نویسندگان آن بر می و نوشته

 آخرین مهلت  برای ارسال مطالب، در شماره بادی، بیست و پن م جوالی است.
 پذیرید. اعتراض، در افغانستان و خارج از کشور مشترک می

 ۱۱۱31۱0۲1۲۴۱۱شماره ارتباطی ما : 
 Eteraz2020@gmail.comآدرس برقی:  
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نو د همدې الملونو شتون وو چې نه یوازې په بهر کې د  
میشتو کډوالو د راستنیدو لړۍ ودریده، بلکې هره ورځ 
ډیر نور خلک د ژوندي پاتې کېدو او کار موندلو لراره له 
هیواد څخه تښتي. که څه هم ډیری وګړي او ځوانان د 
کډوالۍ په ستونزو او په پردیو هیوادونو کې د ژوند کولو په 
ناوړو شرایطو څه نا څه پوهیږي: دا چې هلته په کلونو 
کلونو د قبولیدلو لراره انتظار باسي، پرته د فیزیکې او 
ستونزمنو کارونو بل چانس ورته په آسانۍ په الس نه 
ورځي، د کوربه هیواد د اسنادو د نه درلودلو پخاطر به تل 
د شړلو، بندي کولو، وهل ټکولو، سرکاوي او له انساني 
ح ونو او ټولنیزیو خدمتونو څخه د محرومتیا سره مخام  
وي. په ایران او پاکستان کې افغان کډوال او کارګران د 

کوربه حکومتونو لخوا ډیری ځل د سیاسي او اقتصادي 
موخو ته د رسیدلو د یوې وسیلې په توګه استفاده کېږي. 
د کډوالو په نوم د نړیوالۍ ټولنې څخه هر کال په څونو 
ملیونه ډالره مرستې ترالسه کوي او هم په افغانستان کې 
د اوسنۍ ادارې او د هغوی بهرنیو مالتړ کوونکې سره په 
سیالۍ او دښمنۍ کې په افغان کډوالو له تاوتریخوالي 
ډک فشارونه راوړي او د هغوی انساني او کډوالي ح ونه 
تر پښو الندې کوي. تر دې هم خواشینونکې خبره دا ده 
چې د ایران او پاکستان حکومتونه او استخبارات په 
افغانستان، سوریه او عراق کې د خرلې نیابتي جکړې او 
دښمني پرم  وړلو لراره هلته د افغان ګډوالو او کارګرانو 
لمنځه خرل جنګیالی یوره کوی، هغوی ته روزنه او 
وسلي ورکوي او د جګړې ډکر ته یې لیږي.  که څه هم د 
افغانستان دولت، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د 

کې سره هوکړه وکړه چې باید په  ۴۱2۴کډوالۍ ادارې په 
 ۴۱21ایران او پاکستان کې میشت ټول افغان کډوال تر 

پورې افغانستان ته بیرته ستانه کړي، خو عمال په دې 
برخه کې هیڅ پرمختک شوی نه دی. که څه هم د 
افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د 
کډوالو چارو سازمان وخت نا وخت د هیواد ته د راستنو 
شوو کډوالو شمیرې وړاندې کوي خو هیڅ کله د باور وړ 
نه دي او دا هرڅه د مرستو د راجلبولو لراره سرته 
رسیږي. په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په 
شمیر کې د پام وړ کمی نه دي رایلی. همدا اوس له 

څخه ډیر افغان کډوال په پاکستان،  ۴،۲۳۱،۱۱۱
ډیر په اروپا،  ۸00،2۱0څخه ډیر په ایران او  ۴۲3۱۱۱۱

څخه ډیر په امریکا او استرالیا او د نړۍ په  2،۱۸3،33۱
نورو هیوادونو کې اوسیږي چې ټولټال شمیره یې 

رسیږي. تر هغه مهاله چې پانګوالی نظام  ۸،۸32،۳۴0
په نړۍ حاکم وي، تر هغه مهاله چې کارګران او د هغوی 
مالتړ کوونکې قشرونه خرلې لیکې ټینګې او منظمې 
نکړي او د خرلو ح ونو د السته راوړلو لراره مبارزه او 
پاڅون ونکړي او په پای کې پانګوالی نظام رانسکور 
نکړي، تر هغې به د ف ر، بیادالتۍ، ناامنۍ او کډوالۍ 
سیوری هم په ټولې نړۍ خرور وي. دا د ان البي 
روشنفکرانو او په ځانګړي ډول خرله کارګرانو او زیار 
ایستونکو دنده ده چې خرل طب اتي پوهاوی لوړ کړي، 
سازمانونه او اتحادې جوړې کړي، یو بل څخه مالتړ 
وکړي او په ملي او نړیوالې کچې د انساني او عادالنه 

 نظام ټینګولو لراره الس په ان ال  پورې کړي.

روز گرمی بود، منتظر آمدن قطار بودم. سری به فیستبتوک زدم، دیتدم کته 
ی  عکس پیکر خون آلود کودکی، در کنار جسد خون آلود مادرش، در صفحه

شود. تصویر دیگر مربوب به کودکی بود که پایش  کار بران دست به دست می
ی نسایی والدی   ی وحشیانه بر شفاخانه تیر خورده بود. این تصویرها از حمله

زخمی برجای گذشت و قربانیان، کتودکتان،  ٥١کشته و  ٥١در کابل بود که 
 زنان و پزشکان بودند.

کشند   این مهتاجتمتان  چرا زنان را هنگام والدت و کودکان را در دم تولد می
شتاتور  بتا احستاس   چه موجوداتی استند  دو پا   چارپا  بتا شتاتور  بتی

 احساس و ... چه هستند  بی

شود که پتیتام آور صتدهتا  هایی ان ام  می هر روز در افغانستان چنین حمله 
تراژیدی و داستان تل  است. تصویر دردناک دیگری که از حتمتلته بتر ایتن 

ی نسایی و الدی دیدم، جسم خون آلودی مادری بود کته در کتف  شفاخانه
ها، آرزوی داشتن کودکی را پترورده بتود و در  اتاق افتاده بود. این مادر سال

زمان بارداری برای خود و کودکش رویاهایی داشته است. با کودک ختود در 
 خندیده است. داده و با او می زده، او را  نوازش می اش حرف می بطن

شاید این مادر از ترس کرونا  که مبادا کودکش را از او بگیرد به این شفاخانته  
که موجودات دو پای وحشی، کودکش را هنگتام  خبر از این آمده بود؛ ولی بی

تولد از او گرفت. این مادر با شنیدن " الله اکتبتر" و  صتدای تتیتر انتدازی 
پرد و با کودک یرق در خونتش متواجته  مهاجمان، از دستشویی به بیرون می

کند. این زن، آرمان متادر  شود؛ اما این بار تیر به سر و کمرش اصابت می می
بودن و در آیوش گرفتن نوزادش را با خود به گور برد. این داستان و  تصتویتر 
یم انگیز از یک مادر و کودک کشته شدۀ او در حمله به آن شفاخانه بود. آیتا 

ها و کشتتن  این اولین یا آخرین تراژیدی است  سوختاندن جوانان  در شاهراه
ف یری که پتدر   برند و جوانان سربازانی که  از ف ر و تنگدستی به اجل پناه می

دست  ها را از کودکی بزرگ کرده اند و به و مادر شان با پینه و بخیه کردن، آن

شوند، دیگر تکرار نخواهد  هایی آدم چهره، به خاک و خون کشیده می وحشی
 شد 

گویند  مگر زندانیان طالبان را با  کشند  آیا سخن از صلح نمی راستی چرا می
های برند در پاهای شان، دسته دسته آزاد  لباس سفید، لنگی، شمله و کفش

یتابتد  کشتتتن  ها و این جنگ، چرا پایان نمی کنند  این کشتار و جنایت نمی
دفاع و ییرنظامی چرا ادامه دارد  آیا  تکترار ایتن جتنتایتت و  های بی انسان

ها به اهداف ناپاک طالبان است   حکتومتت  وحشت، برای تسلیم شدن توده
هتای بتزرگ  ی نظتامتی نتاتتو و قتدرت اشرف ینی و عبدالله  که از پشتوانه

ی ایتن حتکتومتت  داری برخور دار است، برای چیست   چرا در سایه سرمایه
ی استت تبتال از  مردم چنین قربانی بدهند   این دولت یرق در فساد  و آماده

دهد. علتت جتنتگ در  طالبان است و زبونانه به حیات ننگین خود ادامه می
افتتغتتانستتتتتان چتتیتتستتت  

خواهم به ن ل از مطلتبتی  می
از  دویچه وله، آیاز کنم  کته 
در آن گفته بود: "حتکتومتت 
افغانستتان و طتالتبتان، در 

شتونتد اگتر  جنگ پیروز  نمی
صلحی هم متیتان ایتن دو 
جناش صورت گیرد، حاکمیت 
قانون و امنیت را به آرمتغتان 

 آورد".  نمی

جتتنتتگ بتتر ستتر چتتیتتستتت  
موقایت ژیوپولیتیکی و منابتع 
طتتبتتیتتاتتی دستتت نتتختتوردۀ 
افغانستان سبب جنگ شتده 

کنند و این مواد به بتازارهتای   است  یا مواد مخدر که طالبان از آن تغذیه  می
 رسد    اروپا و امریکا به فروش می

داری برای استفاده از موقایتت  های سرمایه علت اصلی جنگ، رقابت قدرت 
ژیوپولیتیکی افغانستان، دست یافتن به منابع طبیای، ع بگرایتی و ارتت تاع 

ها قرار دارنتد  های مرت ع مذهبی در خدمت این قدرت مذهبی است که گروه
گترا   هتای عت تب آورنتد.  گتروه ها را به حرکت می و ماشین جنگی این قدرت

خواهند، دوباره افغانستان را در کام خود بگیرند. باوجود خطترهتایتی کته  می
وجود دارد اما دیدگاه اکثریت زنان وجوانان تغییر کرده و برای ن ات از ایتن 

کنند. هرچند این ظرفیت درجاماه قدرتمند نشده است اما  وضایت تالش می
ها در آینده جاماه را از این جنگ و  ست از درون خاکستِر جنگ که آن امیدی

 عامالن آن ن ات دهند. 

 زنی که مادری نکرد 
 کبرا سلطانی   

 د کډوالۍ کړکیچ، الملونه ...       7ی  از  صفحه 


