4

⑱

سخن سردبير:
استیصال حاكمیت "وحدت

2015

در این شماره :

عرضهگى حاکمیت پوشالى کابل را میتوان در
ابعاد زیرین خالصه نمود.

در مورد اعتصاب
معلمان افغانستان

ملى"

طی  14سال با وصف جنایات وحشتناکی که

صفحه3

تناقضات متعددی که بخش قابل توجهی از آن

بدست افراد مربوط به گروه اسالمی طالبان به اجرا

ریشه در منافع سناریو نویسان حوادث در

گذاشته میشوند ،از آنجایی که دولت غنی و

مطالب از صفحه فیسبوک

محدودۀ جغرافیای افغانستان دارند ،تراژیدی

عبداهلل هیچ تعهد و مسؤولیتی سیاسی و اخالقی

های اسفناکی را بر مردم تحمیل نموده است.

یی در قبال زندهگی افراد عادی در افغانستان

حمالت انتحاری ،کشتار انسانهای بیگناهی که

ندارند .سران رژیم خوشبینی شان نسبت به روند

هیچ سهمی در درگیری ها ندارند ،قتل ،زور

صلح با طالبان را بار بار اظهار داشته اند و با وجود

گویی و رهگیری بخشی از روند معمول زنده-

عدم موفقیت شان در این زمینه و رد عملی آن از

گی در کشور گردیده است .این استیصال و بى

جانب طالبان ،هنوز هم پروژۀ صلح با "برادران

"جوانان سوسیالیست"
صفحه5

افغانستان در آتش
صفحه 8

ادامه در صفحه ٢

تجاوز نظام سرمایه به
حقوق زنان در هند
صفحه 11

اطالعیه:

در دفاع از اعتصاب
معلمان افغانستان
صفحه 12

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

ناراضی" را دنبال می نمایند .سران حاکمیت از

شان به آنها ،پروسۀ همزیستی آنها را در دولت

های آموزگاران را الی تعدیل بعضی قوانین،

آن میان اشرف غنی هیچگاهى موفق نشدند که

ائتالفی احتمالی ،مدیریت کنند .قابل یاد آوریست

عملی نمیداند .این در حالی است که تعیین

تعریف روشنی از "دشمن" به مردم افغانستان

که نمایندهگانی از استخبارات نظامی پاکستان ،نیز

معاش و مستمری برای مال ها و امامان مساجد که

ارائه نمایند .حتی پس از حملۀ طالبان به

در این جلسات حضور داشته اند .با این حال بازی

موجودات مفتخوار و انگلی بیش نیستند ،با

پارلمان ،که یکی از نمادهای مهم حاکمیت و

این کشور های دموکراتیک بیشتر از آن رو مسخره

صدور فرمان فوق قانون از جانب غنی از بودجه

مشروعیت رژیم پوشالی است ،باز هم تالش

است که آنها میدانند که طالبان یک پدیدۀ درون

دولت ،اجرایی میگردد .این نمونه نشان میدهد

میشود تا جنایتکاران طالب را به عنوان ''مخالفان

مرزی نبوده و کسانی که به نمایندهگی از آنها در

که قوانین فقط برای منافع سرمایهداران و نیروهای

مسلح'' یا "اپوزیسیون سیاسی" توصیف و تبرئه

این سناریوها شرکت داده می شوند ،مترسک بیش

در خدمت آنها بکار گرفته میشود و هرگاه که

نمایند .مزید بر آن زمینۀ سهیم ساختن این

نیستند .این تالشها در زمان و اوضاعی صورت

نیاز باشد برای منکوب کردن و سر بزیر

نیروی عقبگرا و جانی در دولت را آماده ساخته

میگیرد که نقش طالبان به عنوان یک پروژۀ محلی

نگهداشتن جنبشهای اعتراضی از جمله خواسته

و به حامیان پاکستانی آن برای همکاری بیشتر

یه داعش به عنوان یک پروژه فرا منطقه یی و برای

ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان با توسل به

چراغ سبز نشان میدهند.

کاربرد های فرا تر از جغرافیای افغانستان محول

همین قوانین و با استفاده از ابزار سرکوب و

میگردد.

نیروهای امنیتی ،کارگران و اقشار زحمتکش را

از جانب دیگر این استیصالِ نشان میدهد که

سر جای خود شان مینشانند .آموزگاران در

نیروهای ارتجاعی و جنایتکاری چون جنبش ملی

جریان اعتصاب به تجربه می آموزند که تنها

اسالمی به رهبری دستم و جمعیت اسالمی به

منافع مشترک طبقاتی شان است که آنها را بهم

رهبری عطا محمد نور ،برای بر قراری توازن قوا در

پیوند میدهد .آنها در عمل و در زمین سخت

جدال ناسیونالیستی ،به تشکیل ائتالف هایی مشغول

واقعیتها می بینند که افرادی از تبار خود شان،

اند ،ائتالف های ارتجاعی یی که نتایج مخرب آن

چگونه بنا بر اقتضای منافع مادی و سیاسی شان در

قبالً در جنگهای گروهی در کابل نیز تجربه شده

صف دولت و در برابر آنها می ایستند.

اند و خاطرات شنیع آن جنایات هرگز از ذهن آگاه

اعتصابات کارگران و سایر اقشار تحت ستم در

مردم افغانستان پاک نشده و فراموش نمیگردد.

همۀ احوال ناشی از سرشت و طبیعت ظالمانۀ نظم

این تالشها همه در راستای برنامه یی است که
از کنفرانس بن آغاز گردیده است .در آن
کنفرانس شالودۀ دولت بر ناسیونالیسم قومی،
تبارگرایی و سنت های قبیلوی و بر پایۀ دین
گذاشته شد .طالبان با آنکه محصول پروژه های
استخبارات کشورهای خارجی بود ،مشروعیت
اش را از اسالم و ترمیم غرور پا مال شدۀ
نمایندهگان طبقات حاکم ملیت پشتون می-
گرفتند ،که در دولت های پس از سقوط حزب
دموکراتیک خلق به رهبری نجیباهلل ،به حاشیه
رانده شده بودند .همین وجه مشترک ،یکی از

همگام با این معرکه ها که برد و باخت هر جانب

دالیل افتراق دولت های بیرون آمده از

آن به جزء شکل سیستم حاکم نمیتواند چیزی را

کنفرانس بن و پروژۀ طالبان را تشکیل میداد.

تغییر دهد ،مبارزات اجتماعی و طبقاتی با وجود

متحدان غربی دولت غنی و عبداهلل که علناً

همۀ ضعفها و کاستی هایش در جامعۀ آشفته و از

اظهار داشته اند با طالبان دشمنی ندارند ،با

هم گسیختۀ افغانستان هم همچنان در جریان است.

سیاست های دو پهلوی شان ،پروژه های

اعتصاب آموزگاران گسترش می یابد و آنها

دموکرات سازی طالبان را در کشور های

همچنان بر خواسته های شان برای افزایش حقوق،

مختلف از جمله در ناروی راه انداخته و با

کاهش ساعات کار از  28ساعت در هفته به 22

دعوت نمایندهگان طالبان و مهره هایی از دولت

ساعت ،و توزیع زمین پا میفشارند .وزیر معارف

''وحدت ملی'' تالش دارند با تفهیم قواعد بازی

دولت پوشالی بر آورده شدن بخشی از خواسته

سرمایهداری و واکنش نسبت به آن میباشد.
اعتصاب یک شیوه و ابزاری است که طبقات
محروم و از آن میان طبقۀ کارگر ،که جزء فروش
نیروی کارش وسیلۀ دیگری برای امرار معاش و
زندهگی ندارد ،از آن بر ضد نظام مبتنی بر
استثمار و بهبود وضعیت و تحقق مطالباتش،
استفاده میبرد .و به این دلیل به قول لنین '' اندیشۀ
سوسیالیسم را بشدت به فکر کارگران می
اندازد''.
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تا زمانی که فردی ناگذیر از فروش نیروی کار
خود باشد و خودش را به مالک کرایه دهد یا به
یک دهقان ثروتمند ،یا صاحب یک کارخانه و

در مورد اعتصاب معلمان افغانستان
ح .بریالی

یا دولتی که نمایندهگان طبقات حاکم آن را
اداره میکند ،همیشه با یک کار فرما طرف است
و با او بر سر دستمزد و شرایط انسانی تر کار و
زندهگی دعوا دارد .کار فرمایان هرچه به
کارگران کمتر مزد دهند ،خود شان بیشتر سود
کسب میکنند و همین مسأله یکی از فاکتورهای
عمدۀ در افزایش ارزش اضافه است که سود
نظام های مبتنی بر استثمار طبقاتی را تأمین
میکند .اما نفس پیکار انفرادى و برعکس اهمیت
نبرد جمعى زحمتکشان را لنین چنین توضیح
میدهد .لنین میپرسد '':یک چنین فردی تنها،
امکان دارد به تنهایی برای کسب شرایط بهتر
کار و زندهگی مبارزه کند؟'' زمانی که کارگران
تقاضای خود را بصورت دستجمعی بیان کنند،
شروع به پیش کشیدن تقاضای حاکم شدن بر
زندهگی خود شان میگردند و میخواهند اختیار
شان به خود شان بر گردد.
مواجه بودن کارگران منفرد با سرمایهداران که
دولت از آنها نمایندهگی میکند ،بردهگی مطلق
کارگران را در قبال دارد .ولی زمانی که این
کارگران بی چیز با هم متحد میگردند ،آنگاه
اوضاع تغییر میکند .نقش نیروهای پیشرو و
مدافع طبقۀ کارگر با تأسف در اعتراض
آموزگاران خیلی کمرنگ است .مسؤولیت
تعمیم اعتصاب از حد یک مبارزه صرفاً اقتصادی
به مبارزه تمام عیار طبقاتی از وظایف مبرم
سوسیالیستها است.

اینکه معلمان در هرجامعۀ چه نقش متکاملى را در

نگرفت .نتیجا افغانستان در دیروز و امروز با

باسواد ساختن وآگاهى دادن به انسانها از علوم

کوهى از درماندگى هاى متعدد اجتماعى،

مختلفه إیفا میکنند به هیچکسى پوشیده و پنهان

اقتصادى و سیاسى و فرهنگى مواجه است که

نیست .تجربه ثابت ساخته که هرقدر میزان توجه به

ریشه در همان سیاست هاى جابرانۀ طبقاتى و

معلم در جامعه ارتقا یافته  ،تعهد آن جامعه ون ظم

بصورت خاص عدم تشویقى عرصه آموزش و

سیاسى را براى تکامل و مبارزه علیه جهالت نیز

پرورش دارد.

ضمانت نموده و باال برده است.

اعتصاب معلمین در افغانستان طى ماه أخیر نیز

درافغانستان مستقیما و وابسته به سیاست هاى

در حقیقت موجى از نفرت علیه تمام این تاریخ

جابرانۀ حکومات شاهى و اسالمى براى ناآگاه

وسیاست هاى تبعیضى علیه مهم ترین و اساسى

نگهداشتن جامعه از اول تا حال براى ساختار علمى

ترین عامل آگاهى دهى جامعه یعنى معلمان در

و تعلیماتى جامعه قصدا وعمدا ظرفیت سازى نشد

کشور بود .این اعتصاب بنام و خواست سرپناه یا

واین عرصه مورد مواظبت قرار نگرفت .طى تمام

قطعه زمین کوچکى که خود دولت کنونى براى

دوران هاى حاکمیت هاى ارتجاعى در تمام طول

فریبکارى وگرفتن راى معلمان افغانستان در

تاریخ کرور کرور پول در جوانب غیر ضرورى و

انتخابات ریاست جمهورى وعده داده بود ،نام

غیر استراتیژیک هزینه شد ولى نسبت به سطح

رفع تبعیض تعلیمى و بالخره یک زندگى بهتر

آگاهى جامعه کوچکترین مواظبتى صورت
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براى معلمین ،سازماندهى شد  ،بیش از پانزده

اعتصاب و خواستهاى معلمین پشتیبانى نمودند

نیروى چپ در درون این جنبش هاى صنفى و

روز ادامه یافت ،به بیش از  1٩والیت

اما عدم موجودیت برامد سراسرى سائرطبقات

اتحادیه وى برخوردار است ،چیزى که در

افغانستان وسعت پیدا کرد و دولت مرتجع

زحمتکش چون کارگران و سایر أصناف و پیشه

افغانستان متأسفانه نسبت عوامل عدیدۀ سیاسى و

کنونى را تکان داد .معلمان طى این اعتصاب

وران که به لحاظ منافع مشترک با معلمان جایگاه

تاریخى مسیر نیست .واین را میتوان بحیث یکى از

چهره ریاکارانۀ دولت کنونى بخصوص

یکسان اقتصادى دارند  ،زمینه شد تا لبۀ برندۀ

درس هاى مهم این اعتصاب و اعتراض ،براى

اشرف غنى را بخصوص در مورد توزیع یک

خواستهاى این اعتصاب کند گردد و اعتصاب از

نیروى سوسیالیسم کارگرى نامید.

نمره زمین به معلمان براى ساخت خانه در

یک پشتیبانى عملى همگانى و بیان دردِ همگانى

شش ماه اول ریاست جمهورى اش ،بیشتر

مشترک محروم گردد .در حالیکه همه میدانیم

افشاکردند و اخطار دادند اگر بهبودى در

که نقش همبستگى طبقات زحمتکش در

وضعیت و شرایط کار ومزد آنها بعمل نیاید

مبارزات مشترک صنفى یکى از ضمانت هاى

این اعتصاب را ادامه خواهند داد.

الزم و هویدا در بسررساندن چنین برنامه هاى

گرچه سازماندهى این اعتصاب آچنانیکه

اعتراضیست.

الزم بود کارا ومؤثر نبود ولى توانست تصویر
روشنى را از وضعیت آموزگاران افغانستان
براى جامعه وجهان ارائه کند و نشان دهد که
براى بدست آوردن هرخواست انسانى در
حاکمیت هاى ارتجاعى سرمایه باید بصورت
همگانى وسراسرى وارد مبارزه وکارزار شد.
اما با حفظ اینکه این اعتصاب به نتائیج معینى
دست یافت اما چنانکه آشکار گردید
نتوانست به یک موفقیت کامل بانجامد .به
نظرمن این عدم موفقیت هاى اعتصاب را
میتوان در پارۀ از عوامل و بى برنامگى هایش
مشخص نمود.
این اعتصاب با وجودیکه تمام خواسته هایش
خواست هاى صنفى و در جهت بهبود
وضعیت زندگى معلمین بود و این امکان
قطعا وجود داشت تا این خواست بصورت
کامل متحقق شود ولى وجود عوامل نفوذى
که معلمان را به حصول کمترین خواست ها
و کرنش و سازش با دولت فرامیخواند و نیز
نبود یک برنامۀ عمومى سراسرى و کشورى
که بتواند اعتقاد همۀ معلمین افغانستان را در
پیوند به مطالبه هاى یک اعتصاب سراسرى
تامین کند ،از جمله معایب آن بود.
ثانیا با وجودیکه سراسر جامعۀ افغانى از این

ثالثا باز هم با وجودیکه تمام نیروهاى چپ و
مترقى در افغانستان از این اعتصاب و خواستهاى
انسانى معلمان با صدور اعالمیه ها ،اطالعیه ها،
نشست هاى توضیحى وغیره بدفاع برخواستند و
آنرا حمایت نمودند ولى در پراتیک روحیه
مستولى بر این اعتصاب که گویا این حرکت

سازمان سوسیالیستهای كارگری
برای آزادی ،برابری و
سوسیالیسم مبارزه می كند ،برای

یک حرکت سیاسى نیست وصرف مطالبه هاى

تقویت صف آزادی خواهی و

اقتصادى دارد  ،شکستانده نشد و با هدف گیرى

برابری طلبی و برای تحقق

سیاست هاى عمومى رفاهى دولت که وضعیت
زندگى نابسامان معلمان  ،خود ،یکى از نتایج
چنین سیاست هایى است  ،سمت دهى نگردید.

آرمان سوسیـالیسم به آن
بپیوندید!

نتیجتاً خواست دولت ارتجاعى نیزکه هراس از
همگانى شدن اعتصاب و همبستگى عملى همۀ
زحمتکشان افغانستان با این اعتصاب بود از چنین
زمینۀ غیر سیاسى اعتصاب برآورده شد و راضى
بنظر میرسید.

از سایت های سازمان
سوسیالیستهای كارگری
افغانستان بازدید نموده و آنها را

رابعا به ضعف نیروى چپ جامعه در برابر برترى

به رفقا و دوستان تان

حرکت هاى صنفى و طبقاتى هنگام خیزش

معرفی نمائید!

قدرت ارتجاع مذهبى و حکومتى و سمت دادن
اینچنینى نیز باید اشاره کرد که این امرشاید یکى
از اساسى ترین وجه منفى مسأله را بسازد.
تجارب کشور ها و جوامع با نیروى چپ مقتدر
نشان میدهد که تمام حرکت هاى اجتماعى
اقتصادى این چنینى از حمایه وحتى برنامه ریزى

www.workersocialist.org
https://www.facebook.com
/workersocialism
www.asrejadid.org

مطالب از صفحه فیسبوک "جوانان سوسیالیست"

حال وآيندۀ مجلس نمايندهگان

معرفى کنند و هرچهار یا پنج سال را بى دغدغه

تأثیر گذارى نداشته و خودش در تبانى با

افغانستان

سپرى نمایند .و در همین محدوده  ،این چرخه از

حاکمیت دورگۀ مرتجع غنى و عبداهلل مولود بى

وضعیت کنونى:

همان بدو ایجادش همچنین بنام تمثیل اراده مردم در

قانونى هاى سراسرى و مانع ایجاد یک

قانون میگوید که از اول سرطان  13٩4پارلمان

چرخش است و مردم را ماهرانه دهن ودست بسته

ساختارحداقل جوابگو براى مردم است.

افغانستان حق ادامۀ کار ندارد.

نگهداشته است.

بناءً از قبل معلوم و آشکار است که باید درب

از چندى بدین سو حرف هاى به اصطالح

در افغانستان اما ما با بدترین نوعى از چنین مضحکۀ

چنین ساختار هاى ضد مردمى و مفسد تخته شود

داغى پیرامون اینکه بر سر پارلمان افغانستان چه

بنام پارلمان سروکار داریم .یک مشت زور گویان،

و مردم نگذارند تا بیشتر از این ،اینها به خواب و

خواهد آمد و خارجى ها نیز بخاطر موج

جنگساالرها ،قوم پرست ها ،مفسدینِ مشهور،

خور چپاولگرانۀ شان ادامه دهند.

گستردۀ فساد حاضر به پرداخت هزینۀ چند صد

مذهبیونى شارالتان در دستگاهى جمع شده اند بنام

ملیون دالرى انتخاباب براى انتخاب نمایندگان

پارلمان یا مجلسِ نمایندگان که اساساً از هیچ پدیدۀ

بالخره پارلمانِ افغانستان با پیش بینى ایکه داشتیم

جدید را نمیدهند ،گرم است .یکى میگوید

پیشرونده و متعالى نمایندهگى نمیکنند .مجلس

که دوام کار پارلمان منافى قانون است  ،یکى

افغانستان جمع وکال و مال هاى است که براى

میگوید که کشور بدون پارلمان به هرج ومرج

غارت بیشتر ،توسعۀ نفوذ فردى خود و خانواده هاى

سوق میشود ،وکالً میگویند که اگر تا چهل

شان ،چپاول دارایی هاى عامه  ،بسط وگسترش بى

سال هم انتخابات برگزار نشود این پارلمان باید

قانونى ،کسب معاشات چندین هزار دالرى در ماه،

کارش را ادامه بدهد وغیره وغیره.

استفاده از امکانات وسیع مالى و مادى وغیره از اول

اما هیچکس در این میان در جستجوى این

تا امروز کمر بسته اند و اکثریت مطلق شان به این

حقیقت نیست که افغانستان با داشتن و نداشتن

منفعت هاى کثیف دست یافته اند .اینها جمع دولت

چنین پارلمانى چه مفاد و ضرر خواهد کرد.

و حکومت بیکاره و فاسد کنونى ترکیب و ساختار

پاکستان علیه پارلمان که همهمۀ این حمله اساساً

پارلمانهاى بورژوازى همۀ شان بنام دروغینِ

اسفناک یک نظام سیاسى غارتگر و ضد مردمى را

بحث ها روى چرائی و چگونگى إدامۀ کار

دموکراتیک جلوه دادنِ اقدامات این دولت ها

تشکیل داده اند که تاوانش را اکثریت مردم فقیر و

پارلمان را تحتالشُعَاع قرار داد و بجاى آن،

و زیر اسم رمز تأمین رابطه و کنترول دولت

زحمتکش افغانستان مى پردازند.این مجلس در تمام

لحظات اسفناک حملۀ طالبانِ مسلمان ،فرار وکال،

توسط مردم ایجاد و تا امروز به حیات شان

عرصه هاى سیاسى و قانونى و نظامى کوچکترین

ادامه میدهند .این نهاد ساختاریست که ماهیتاً
هیچگاه نمونۀ ارادۀ قاطبۀ مردمان یک سرزمین
و تمثیل کنندۀ ارادۀ آنها نبوده .اگر هم با
تبلیغاتِ فریبنده این اراده هاى مردمى به
پارلمان نسبت داده اند فقط هنگامیست که به
مردم کارت راى دهى توزیع کرده اند و با این
کارت چند آدمى را به مجلسى به همین نام تا
چهار یا پنج سال برگزیده اند تا حاکمیت هاى
سرمایهدارى خود را برخاسته از تصمیم مردم

به کار خود ادامه داد .حتى تصمیم عدۀ از
وکالى که ترس وجدانى از ادامۀ کار خود
داشتند و صریحاً دوامِ کار پارلمان را غیرقانونى و
حتى گسترش بى قانونى خواندند ،نیز نتوانست
جلو ارادۀ فردى اشرف غنى را مبنى برادامۀ روند
بىقانونى در کشور یعنى دوام کارِ پارلمان،
بگیرد.
اتفاقا ادامۀ کار پارلمان مصادف بود به حملۀ
انتحارى سازماندهى شدۀ استخبارات نظامى

ادامه در صفحه 6

توصیف شجاعت و دلیرى یکى از محافظین
امنیتى بنام عیسى خان ،جاى مسأله را گرفت.
وکالى که گویا در اثر جانفشانى این سرباز
حیات دوباره یافته بودند و اشرف غنى که از
یک رسوایی احتمالى قتل عامِ وکیل و وزیر
نجات پیدا کرده بود به قربان وصدقۀ این
سرباز برآمدند و با این شگرِد خواستند خود
را بصورت مضحک هنوز فاتح میدان در
برابر

این

حمله

جا

زنند.

بهر رو چیزیکه عیان است و قبال نیز بر آن
تاکید گذارده شده بود از نظر اکثریت قاطع
مردم افغانستان تمامى ساختار سیاسى کنونى
به یک تنِ بیمار و ناقابل و بیکاره مى ماند
که با گذشت هر روز کمترین قابلیت ابتکار
و پیشروى رانیز در حل قضایاى متعدد ندارد.
قبال نیز چنانچه پیش بین بودیم ،این
حاکمیت بطرف یک بحران عمومى و سلب
کلى اعتماد مردم به پیش میرود و اما نتائیج
زیانبار این بحران را مردم افغانستان در
وسعت نا امنى هاى بیشتر ،بیکارى هاى
مزمن ،فقر وسیه روزى همگانى متقبِِّل
میشوند .بنا نتیجه میگیریم که پارلمانى با
چنین ماهیت وکیفیتى جُز حقِ مردم خوار،
أرکان شایستۀ دیگرى نیست و بستن
درهایش بار ها مفید تر از باز بودن آن

میباشد.

شرم بر هيأت حاكمۀ كابل!
در ولسوالى یمگانِ بدخشان مردم فقیر به
علف"گیاه" خورى رو آورده اند.
این هم یکى دیگر از دستاورد هاى دولت فاسد و
بیکارۀ قومى مذهبى غنى و عبداهلل.
هنگامیکه پروژۀ تولید و فشار استخبارات
پاکستانى و دست هاى اشکار و پنهانى در دولت
ارتجاعى غنى و عبداهلل موج جنگ را از جنوب
به شمال افغانستان گسترش داده میشود عاملش
جُز تبارز و ثبوت برترى نظامى سیاسى طالبان بر
میز مذاکراتِ آینده و سهم خواهى هاى
استراتیژیک نظامیان پاکستانى از کمپاین ویرانى
 3٠سالۀ افغانستان چیز دیگرى محسوب
نمیگردد .چون استخبارات پاکستانى از قابلیت
هاى ناکارهء سیاسى نظامى کابل و لشکر و پلیس
چهار صد هزارىِ بنام آن کامال آگاهى دارد.
پاکستان آگاهى داشت و دارد که نه ناتو و نه
ساختار نظامى سیاسى کابل به هیچ وجه از پسِ
چند هزار نیروى تروریست اسالمى طالبان
برآمده نمیتواند و باید دولت غنى وعبداهلل را از
موضع ضعف و ندامت پاى سهم دادن به طالبان

مجبور ساخت که اگر موج مخالفت عمومى مردم
افغانستان در مورد جلوگیرى از اجرائی ساختن توافق
امنیتى احتمالى میان استخبارات هردو دولت ارتجاعى
مطرح نمیشد ،این ندامت و تمکین رسمى کارش را
میکرد.
بهررو تروریسم اسالمى طالبى با درک وضعیتِ
اسفبار دولتِ پوشالى کابل شعله هاى جنک را روز
به روز افزونتر میسازد ومردم بیگناه افغانستان همه روز
قربانى جنک این تروریستها و بى کفایتى این دولت
فاسد میگردند.
در حالیکه دستگاه هاى مافیاى سیاسى واقتصادى در
مرکز و شهرهاى مهم افغانستان به جمع آورى و
غارت ملیاردها پول وثروت مشغول اند و یک اردوى
 3٠٠هزار نفرى ماهانه با معاش دالرى أجیر ساخته
شده هرروز یک واحد دولتى توسط چندتا به گفته
افغانها "پاى لچ" طالب سقوط میکند وتراژیدى این
سقوط ها را مردم بیدفاع افغانستان مى پردازند.
با سقوط ولسوالى یمگانِ در والیت بدخشان تمام راه
ها مسدود و قحطى مواد غذایى مردم فقیر انجا را به
خوردن علفِ حیوانات مجبور ساخته است .این
حاکمیت بیکاره ومرتجع با همۀ این پیمان هاى
امنیتى پُرسروصدا با کشور هاى ناتو و نیمى از جهان
توانایی هیچ گونه تدبیر و راه حل نشان دادن ندارد.
چون خودش مولود ارادۀ مردم نیست و اتکاى نیز
باالى مردم ندارد ومردم افغانستان نیز جُز فالکت از
آن چیز بیشترى ندیده اند ،بناءً به مانند آب ایستاده
که گندش بزند مبدل گشته .تجربۀ تاریخى نشان داده
است که در چنین یک مراحل خاص که آبِ صبر و
تحمل مردم از سر باال مى آید زمینۀ سقوط چنین
حاکمیت هاى که اصال به حاکمیت نمى مانند بلکه
بیشتر به یک انارشى بى باورى در جامعه مبدل شده،
مهیا میگردد .چنین بحرانى این ساختار را شدیداً
تهدید میکند.

در امتدادِ پروژۀ امريكايي"دموكرات

دموکرات جلوه داده شوند و آن وحشتِ واقعى

کرزى وغنى داشتند و دارند ولى از اینکه بنحوى

سازى طالبان" !! نشست با زنان!!!

سراسری ایکه از پراتیک خالص و ناب اسالمى

جلو تحرک و نمایش قدرت نظامى تنظیم هاى

طالبان علیه زنان وجود دارد را تقلیل دهند.

مجاهدینى گرفته شده بود و لشکر و پولیس

از افواه بالخره به واقعیت تبدیل شد که

رفتن به بامیان و بحث در مورد پیکره هاى

جایگزین این نیروها شده بود ،راضى بنظر

استخبارات امریکایى و پاکستانى هئیتى از

فروپاشیدۀ بودا ،قتل عام هزاره ها ،سوختاندن

میرسیدند زیرا از چپاول و غارت این جهادگران

طالبانِ سیاسى!! را به کشور ناروى فرستاده اند تا

شمالى ،بدار آویختن االت موسیقى و اعدام ویدیو

در امان بودند چرا که همۀ مردم دیده بودند که

با عدۀ آدم هاى بنام جنسیت زن مالقات کنند و

و تلویزیون و فرارى ساختن تمام هنرمندان وآواز

حاکمیت این جهادى ها در افغانستان چه دردناک

بدین وسیله به افغانها حالى کنند که طالبان

خوانان ،ژورنال انداختن در مساجد براى مردم و

ترین تراژیدى هایى را سبب گردیده بود.

دیگر آن هیوال هاى اسالمى زمان امارت

ریش ادمیزاد را از شیشۀ المپ نفتى عبور دادن،

اما اکنون مردم افغانستان دوباره مشاهده میکنند

اسالمى در قدرت نیستند که قانون وضع کرده

تنظیم مجدد لشکر امرِبه معروف ونهى از منکر و

که همان جنگساالرانِ جنایتکار در مجموعۀ با

بودند که زنان باید جامۀ سفید نپوشند زیرا که

بالخره کشور را کشور ارواح ساختن وغیره

چهره هاى چون عطا و دوستم ومحقق و اسماعیل

این توهین به پرچم آنهاست و یا زنان اجازه

مناسبت ها ،حتماً برنامه هایست که طالبان را

و دیگران میخواهند با استفاده از همین بى کفایتى

ندارند کفش هاى پاشنه یا کوریبلند بپوشند

خواهند آورد براى تعدیل و دموکرات ساختن آنها

دولت وارد عرصه ائتالف هاى جنگى شوند و

زیرا که صداى ضرب پاشنه ها به زمین موجب

پشت میز مذاکره خواهند نشاند.

قرار است یک دولت موازى دیگرى را شکل
دهند.

تحریک مرد ها میشود و یا بدون محرم از خانه
بیرون نشوند و یا إجازۀ تحصیل ندارند و یا هم
حق کار کردن در بیرون از خانه ندارند وغیره.
دو سه تا زنى که در این نشست با طالبان سهم
داشتند عضو مجلس نمایندگان افغانستان اند که
تا کنون گفته اند که گویا ما با شهامت از حق
خود!! دفاع کرده ایم اینکه نزد آنها حق زنان
افغان چه تعریفى دارد از قبل معلوم است ودر
اینجا و حاال مورد بحث ما نیست .اما این
نشست ها زمانى برگزار میشود که آدم کشى
هاى طالبانِ غیرسیاسى!! در کابل و والیات
افغانستان به اوج خود رسیده و قرار است در
پروژۀ پاکستانى افغانى و امریکایی ایکه ریخته
شده این آدمکشانِ روزمره ،سیاسى و

آیا ائتالف دوستم و عطا و محقق،
ظهور مجدد انارشى مجاهدینى
نخواهد بود؟
اعتراض ها و شکایات مردم افغانستان در تمام
سطوح جامعه از ناتوانى و بىکفایتى دولت پوشالى
"وحدت ملى" در همۀ عرصه هاى سیاسى و
اجتماعى و اقتصادى به یک امر همگانى مبدل
شده است .اما ناتوانى در تأمین امنیت و مبارزه علیه
تروریسم اسالمى طالب وداعش از خط قرمز ها نیز
گذشته و این مسأله نیروهاى دجال و غارتگرِ
دیگرى را که براى ایجاد چنین فضائی لحظه

سوال اساسى اینست که ایجاد چنین ائتالف هاى

شمارى میکردند ،به میدان میکشاند .مردم افغانستان

جنگى در افغانستان چه چیزى را تغیر خواهد

با وجود نارضایتى هاى شدیدى که از دولتهاى

داد؟
- 1آیا واقعا اینها خواهند توانست طلسم داعش و
طالبان را زیر نامِ مقابله با آنها ،بشکنند؟
- 2آیا اینها خود زمینه ساز سقوط کامل دولت
کنونى نخواهند شد ،همانند ائتالف دوستم و
مجاهدین

علیه

حکومت

نجیب؟

به این و یک عده از پرسش هاى دیگر باید
چگونه پاسخ داد؟

افغانستان در آتش

سيامک بهاری
siabahari@gmail.com

حمله انتخاری به پارلمان افغانستان ٬یکبار دیگر

در مقابل ٬طالبان این حمله را بخشی از قدرت نمایی

عدم توانایی "حکومت وحدت ملی" و پیچیده

پیشاور پاکستان طرح ریزى شده بود و  . . .بالل

و توانایی خود برای نفوذ به قلب مرکز قدرت

مربوط قوم زاخیل میباشد که با جنجگویان در

تر شدن وضعیت امنیتی کل جامعه را نشان می

حکومتی قلمداد کردند و ناتوانی حکومت در

دهد .از سال  2٠1٠تا کنون ٬این سومین حمله

منطقۀ تیراى پاکستان ارتباط مستقیم دارد".

حفاظت از مجلس را به حساب توان و جسارت

طرح ریزی شده به پارلمان افغانستان است که

نظامی و اطالعاتی خود گذاشتند .بفاصله چند

ضعف حکومت در حفظ خود را به رخ آن می

ساعت پس از این حمله ٬سخنگوی طالبان" ٬ذبیح

کشد .این آخرین هم نخواهد بود ٬بلکه بخشی

اهلل مجاهد" مسٸولیت این حمله را پذیرفت و

از روند رو به افزایش تکانها سیاسی جدی در

بعنوان یک پیروزی سیاسی ـ نظامی از آن یاد کرد.

افغانستان است .این حمله به شکل بارزی نشان
میدهد که عملیات تروریستی طالبان نه فقط در
دور دستها ٬در ننگرهار ٬کندوز و در دشت
آرچی که در قلب منطقه حفاظت شده پارلمان
افغانستان آنهم برای سومین بار ٬تعیین تکلیف
قدرت سیاسی و تناسب قوای موجود را با

علیرغم این ادعای طالبان و در حالیکه زمزمه های
توافق امنیتی با سازمان امنیت پاکستان در
کریدورهای سیاسی ارگ و مجلس به گوش میرسد
و در صحن جامعه بازتاب گسترده ای یافته است٬
یکی از مقامات امنیتی افغانستان ٬با تاخیری چند

مقام امنیتی افغانستان سعی دارد از سویی ادعای
توانایی نظامی و امنیتی طالبان را خنثی کند و از
سوی دیگر راه روند ادامه مذاکره و صلح و
سازش با طالبان را باز نگه دارد .وگرنه چه
توجیه مردم پسندی برای ادامه مذاکرات با سران
طالبان پس از این ضربه امنیتی می توان داشت؟
بسترهای رشد و قدرت گيری طالبان
در زیر پوست جامعه فقر زده و مصیبت دیده
افغانستان ٬حمله ای به مراتب وسیعتر ٬دامنه

روزه ادعا کرد که جریان دیگری خارج از مرزها٬

دارتر ٬بی رحمانه تر و بی وقفه ٬زندگی و

سازمانده این حمله بوده است و آنها از وقوع حمله

هست و نیست مردم بیدفاع افغانستان را آماج

حکومتی ها تالش کردند این ضربه را با به

آگاه بوده اند .وی حمله به پارلمان را به گروه

نمایش گذاشتن سرباز فدارکاری که یک تنه

"حقانی پاکستان" نسبت داد و با آب و تاب از

خود قرار داده است .قدرت گیری و گسترش
حمالت تروریستی طالبان ٬رعد برق در آسمان

این حمله را خنثی کرده است و اشاعه

جزییات اطالعاتی آنهم پرده برداری و ادعا کرد:

داستانسرایی های عامیانه برای پرت کردن

"حملۀ یاد شده توسط مولوى شیرین رییس

بی ابر نیست .به مرور حلقه های کنترل اوضاع

حواس جامعه از آنچه در حال وقوع است ٬این

سیاسی از دست حکومت مرکزی خارج میشود

کمیسون نظامى شبکۀ نظامى حقانى و به دستور بالل

و بازگشت طالبان و سهم خواهی از قدرت

تندپیچ را از سر بگذرانند.

افسر (آى اس آى) پاکستان در منطقۀ بورد شهر

سیاسی بیشتراز پیش جامعه را تهدید می کند.

چالش جدی تری روبرو ساخته است.

طالبان حاصل سیاست گذاریهای غرب و در
رأس آن امریکا با صرف بودجه های نجومی ٬بر
متن عقب مانده ترین سنن اجتماعی و مذهبی در
بدوی ترین مناطق قبیله ای رشد کرد و نیرو
گرفت .پس از خاتمه جنگ سرد ٬این توحش
نفرت انگیز به حال خود رها شد ٬افسار پاره
کرد و با جلب توجه سازمانهای امنیتی منطقه به
قدرت مخرب خود ٬وارد منازعات منطقه شد .با
القاعده پیمان اخوت بست و پایگاه بزرگی برای
ارتجاعی ترین و مخوف ترین سازمان
ادامه در صفحه ٩

تروریستی در منطقه برای سهم خواهی از
قدرت سیاسی گردید.
پس از حمالت یازده سپتامبر و عدم متارکه از
القاعده ٬ستاره بخت طالبان سقوط کرد و باز
به همان زادگاه اولیه اش ٬در میان قبایل و سنن
قبیله ای عقب نشینی کرد ٬تا تجدید قوا کند.
طالبان از اریکه قدرت به پایین کشیده شد٬
اما علیرغم ارتکاب تمامی جنایات بی پایان
علیه مردم ستمدیده افغانستان و جنایت علیه
بشریت ٬که میتوانست برای همیشه به نابودی و
خاتمه کارش بینجامد ٬در دل همان مناسبات

عقب مانده ترین سنن اجتماعی کرد .مدارس

اسالمی طالبان ٬سبب چند دستگی و فروپاشی

پیشین خود را حفظ کرد .همان مناسباتی که

قرآنی کار سربازگیری برای طالبان را بر بستری از

اتحاد درونی آن گردیده است .بسیاری از

فردای سرنگونی طالبان در دسامبر سال 2٠٠1

خرافه تراشی و رشد فناتیزم حکومتی ساده تر کرد.

فرماندهانی که تحت امر سازمان امنیت پاکستان

تنها در یکی از مدارس قرآنی" ٬اشرف المدارس"

هستند ٬خط سیاسی دیگری را بر گزیده اند.

در شمال افغانستان در کندوز 6٠٠٠ ٬طالب

نیروهایی که به جمهوری اسالمی و قطر نزدیک

حامد کرزای را بر مسند قدرت نشاند.

آموزش دیده و مغزشویی شده اند.

هستند عمال خود را دفتر سیاسی طالبان می خوانند

اما فساد بی بدیل دستگاه حکومتی ٬رها کردن

طالبان بخوبی از ادامه حضور نیروهای ائتالف به

" ٬کنفرانس بن" بر همان پاشنه و با اتکا بر
همان مناسبات عمیقا ارتجاعی و ضد مردمی٬

جامعه زخم خورده به حال خود .مافیای
حکومتی تازه به دوران رسیده ای که تسمه از
گرده مردم میکشد .فقر و بیکاری گسترده ٬بی
خانمانی و ناامنی ٬بی تامینی ٬شکاف عمیق
بین منافع مردم و حکومت را بسرعت عیان
کرد .دو قطبی جامعه و حکومت صورت

نیز راه خود را از بقیه به نوعی جدا کرده اند.

رهبری امریکا ٬علیه حکومت مرکزی و به نفع

نباید فراموش کرد که نیروی ارتجاعی که

خود بعنوان یک نیروی "بومی" استفاده میکنند.

ساختارهای عملیاتی اش مداوما به سبب وابستگی

بهره برداری سیاسی طالبان از وضعیت وخیم
اقتصادی تنها در حوزه تبلبغات سیاسی باقی نمی
ماند .ورشکستگی اقتصادی ٬خیل وسیعی از

به سازمانهای امنیتی در حال چرخش و تعویض
است .نمیتواند ساختار سیاسی ثابتی برای خود
حفظ کند.

واضح تری بخود گرفت.

کشاورزان را به کشت خشخاش و تولید تریاک

علیرغم همه تنگاهای اجتماعی و سیاسی که

می کشاند .بخش بزرگی از بازار مواد مخدر در

موقعیت طالبان را شکننده تر از پیش میکند.

دیری نگذشت که طالبان در بستر اجتماعی

افغانستان ٬منبع بزرگ و مهم تامین اقتصادی طالبان

حکومت "وحدت اشرف غنی و عبداهلل" ٬بی

دیرین خود و بر متن چنین اوضاعی ٬عملیات

است .تسلط بر این بازار راههای ارتباط با مافیای

پرده تر از هر وقت دیگر نزدیکی به طالبان را از

تروریستی خود را تشدید کرد و مجددا به

مواد مخدر در جمهوری اسالمی ایران را که تحت

روند رمزآلود و پنهانی ٬به یک رابطه آشکار

نفود سپاه قدس است ٬به گسترش روابط سیاسی

سیاسی بدل کرده است وتالش دارند با همه شاخه

ارگ ریاست جمهوری حامد کرزی ٬طالبان

حسنه این جریان تروریستی با دستگاههای امنیتی

های موجود به نوعی به سازش برسند .از این

را "برادران مجاهد طالب" خواند و به صلح و

برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی نیز

میان ٬ارتباط حکومت مرکزی با شاخه قطری

آشتی و برادری دعوت کرد .درهمین دوره٬

کمک می رساند و آنرا تقویت می کند.

طالبان به رهبری "طیب آغا" علنی تر و مستمر

احزاب اسالمی مانند قارچ از همه جا سر در

علیرغم این پیشرویها ٬تحوالت و متغییرهای

صحنه خونین تقسم قدرت سیاسی بازگشت.

آوردند .اعمال قوانین شریعه بواسطه دخالت و
قدرت گیری شخصیتها و احزاب ارتجاعی٬
جامعه را آماج پایمال کردن حقوق زنان و

سیاسی شتابان منطقه ٬سبب چند دستگی در
صفوف طالبان گردیده است .عدم کامیابی در
بازگشت به قدرت سیاسی و بر قراری امارت

تراست .اما مذاکره با شاخه متصل به پاکستان که
به نوعی شاخه اصلی نظامی و فعال طالبان
محسوب میشود به شکل محرمانه تری ادامه دارد.
ادامه در صفحه 1٠

مذاکرات دو روزه "حکومت وحدت ملی" به

دفاع از حرمت جامعه و برابری زن و مرد ٬مبارزه

وجود چنین جریانی میتواند بسرعت به نقطه امید

نمایندگی "معصوم استانکزی" و "انجنیر

با فساد گسترده سیاسی و اقتصادی ٬دفاع از حقوق

و رهایی میلیونها مردم ستمدیده و مصیب زده

عاصم" در چین در ایالت سن کیان با "مولوی

کودک و مدرنیسم ٬در نبردی به وسعت کل

افغانستان بدل شود .این چپ ٬این نیروی مترقی

حسن رحمانی" نماینده هیئت طالبان که به

جامعه افغانستان بی امان و با جسارت به پیش

باید از حاشیه خود را به متن جامعه برساند.

همراه دو نماینده دیگر طالبان شرکت داشتند

میرود .حضور اجتماعی این نیرو باید کسب

علنی شده است .اگرچه محتوای مذاکرات

قدرت سیاسی و پایان دادن به همه مظاهر نابرابری

کماکان محرمانه مانده است .خبرگزاریهایی که

را از پایه مورو هجوم قرار دهد .جامعه افغانستان

به طالبان نزدیک هستند به نقل از "مولوی حسن

غلیان این نیروی اجتماعی را در مقابله با عوامل

رحمانی" فاش ساخته اند که وی گفته است

فاجعه مرگ "فرخنده" بخوبی لمس کرد .بخش

امن برای جمعیت یک میلیاردی هند ،پروژه دولتی

آنها هیئت رسمی طالبان هستند و گروه مستقر

بزرگی از جامعه افغانستان خود را آماده یک

جلوگیری از ازدیاد جمعیت که زنان می بایست خود را

در قطر به رهبری "طیب آغا" فاقد اعتبار است.

دگرگونی بنیادی می کند.

با دستگاه های " پیشرفته" عقیم کنند و همین باعث مرگ

همین کافی است که چند دستگی در تصمیم
گیری مرکزی طالبان را نشان دهد.

به هردرجه که مردم محروم و ستمدیده افغانستان

قدرت ونفوذ فرهنگ سنتی را مانع دستیابی زنان به حقوق

از حکومت مرکزی ناامید می شوند باید بتوانند

برابر می دانند و مبارزه با آن را در اولویت کارشان قرار

گسترش دامنه فعالیت "داعش" در افغانستان
بخشهای ناراضی طالبان را به آنها جذب کرده

به حرمان و مصیبت اجتماعی برنامه و نقشه روشن

است .داعش در افغانستان چیزی جز خود طالبان

دارند.

تعدادی از فرماندهان طالبان که به اسارت داعش
در آمدند و به رسم توحش داعش سر بریده
شدند ٬اساسا فرماندهان طالب وابسته به

هند

بسیاری از زنان شده است از آن جمله اند .البته برخی نیز

جذب نیروهای مترقی گردند که برای پایان دادن

نیست که پوست اندازی کرده است .اخیرا

تجاوز نظام سرمایه به حقوق زنان در

تا خالء حضور یک چپ رادیکال قدرتمند که
بتواند با جلب اعتماد مردم صحنه سیاسی را تغییر
دهد ٬وضعیت دگرگون نخواهد شد.

داده اند.

واقعیت اینست که فمینیسم لیبرالی با برنامه برابری حقوقی
زن و مرد در هند که ازقرن هفدهم آغاز شده از قدیمی
ترین گرایش های جنبش زنان است .این گرایش که
الگوی خود را از همتایان اروپایی اش گرفته ،خواسته
هایش اشتغال زنان ،حق رای و سواد آموزی زنان بود.
ولی طی تمام این سالها ،زنان همواره قربانیان سیاست
های نئولیبرالی دولت های سرمایه داری بوده اند و
فمینیست ها با چشم پوشی براین واقعیت و رد اینکه

استخبارات پاکستان بوده اند .این رویداد پروسه

حکومت مرکزی اساسا قرار ندارد و چنین رسالتی

نابرابری زن ومرد ریشه در نظام اقتصادی  -سیاسی

رقابت و تعیین تکلیف قدرت در میان دستجات

را هم هرگز نمایندگی نکرده است و نخواهد کرد

موجود دارد ،مساله زنان را متکی برساختارهای فرهنگی

تروریستی طالب را نیز برمال می کند.

که فقر و نابرابری و فالکت اقتصادی را از میان

تفاوت جنسیتی دانسته وآن را با تالش های نئولیبرالی

بردارد .بلکه خود منشا فساد و عامل بقای فقر و

برای بقای جامعه ی مبتنی بربازار آزاد ،منطبق ساختند و

جنگ در شمال و مناطق دیگر خیل عظیمی از
مردم فقیر و ستمدیده "دشت آرچی" و

فالکت عظیم در افغانستان است.

از این منظر خدمت بزرگی به آنها در به انقیاد کشیدن هر
چه بیشترزنان در این چرخه ی ظالمانه نموده اند .اگرچه

"چاردره" را بی خانمان کرده است .مردمی که

طالبان بر بستر گسترش جهل و خرافه ٬فقر و

نه راهی پیش رو دارند و نه امکانی برای

تباهی اقتصادی نیرو می گیرد و دوام می آورد.

بازگشت .فاجعه تقسیم قدرت بین طالبان٬

حکومت مرکزی خود جاده صاف کن ارتجاع و

حکومت مرکزی و حفظ منافع امنیتی پاکستان٬

بسیج جبنش زنان را ندارد و برای تغییر در وضعیت زنان

آبشخور و شریک این وضعیت جهنمی است.

و دسترسی به برابری زن و مرد ،می بایست بنیان سلطه

امریکا و متحدینش ٬جمهوری اسالمی و احزاب

خود بخش بزرگی از صورت مسئله گسترش

گری سرمایه داری مردساالر را از جا کند .نظامی که بر

شیعی تحت امرش عمال جامعه افغانستان را به

فساد ٬اختالس و رشوه خواری و نابرابری در

تصرف و خشونت مبتنی است و در آن بدن زن  ،ملک

باتالقی مخوف بدل کرده است.

جامعه است.

سوسياليسم و جبهه انسانيت تنها راه نجات

پایان دادن به این حرمان فقط در قدرت نیرویی

است.

است که نه تنها هیچ منفعتی در حفظ وضعیت

موج وسیعی از آزادیخواهی و سکوالریسم٬

موجود ندارد بلکه در تضاد طبقاتی با آن است.

فمینیست های لیبرال تالش دارند که جنبش زنان را بدلیل
ناامیدی از دولت های شان به جنبش فرهنگی از پایین
تبدیل کنند ولی باید اذعان کرد که فمینیسم امروز قدرت

مردانه است .مبارزه با تجاوز هم در بطن مبارزه با سرمایه
داری نهفته است و مبارزات زنان هند برای رفع تبعیض
نیز جدا از آن نیست.
برگرفته شده از نشریه بهپیش! شماره  25 – 8۷جون
2٠15

تجاوز نظام سرمایه به حقوق زنان در هند

پروانه وزیری

کشور هند با جمعیت 1میلیارد و21٠میلیون نفر در

بوسیله ی موسسه " گروه ضد انسان فروشی" آزاد شد .یکی

یک میزان حق زندگی و آزادی دارند و تمامی کارفرمایان

اقتصاد جهانی در رتبه چهارم قرار دارد و تحلیلگران

از فعاالن این موسسه می گوید ":این چالشی است در برابر

چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی موظف

پیش بینی می کنند که درسال  2٠2٠به سومین

این عقیده که می گویند هند کشوری مدرن و دمکراتیک

گردیده اند که گامهای مناسبی را در جهت جلوگیری از

کشورصنعتی در جهان تبدیل خواهد شد .هم اکنون

است و تصور میرود در هند دمکراسی وجود دارد ...اما ما

آزار و اذیت های جنسی ،بدون هیچگونه تعصب جنسیتی

در هند بیش از  3٠٠میلیون نفر در زیر خط فقرزندگی

این همه برده داریم".

مطابق با موارد ذیل ،در محیط های کار به کار بگیرند:

می کنند .هشتاد درصد مردم کمتر از دو دالردر روز

در آپریل همان سال یک دختر  5ساله مورد تجاوز و آزار

 - 1ممنوعیت مطلق هرگونه آزار و اذیت جنسی شامل تماس

و  34درصد جمعیت کمتر از یک دالر در روز درآمد

جنسی قرار گرفت که در پی آن مردم خشمگین هند به

فیزیکی ،بکارگیری الفاظ و تصاویری که بار معنایی جنسی

دارند .طبق گفته سازمان جهانی علیه خشونت بر زنان،

خیابان ها ریختند و خواهان واکنش قاطع دولت در قبال این

دارند ،در خواست برقراری رابطه و هرگونه مبادرت به ایجاد

هند چهارمین کشور ناامن جهان پس از افغانستان،

گونه جرایم شدند 22 .دسامبر  ،2٠12در اعتراض به تعرض

رابطه جنسی با اجبار و ناخواسته از طرف مقابل.

کنگو و پاکستان برای زنان است .در سال  ،2٠13از

مرگبار به یک دختر دانشجوی پزشکی در اتوبوس ،هزاران

- 2قوانین وضع شده برای مکان های دولتی و عمومی می

نظر جنسیتی ،هند بین 13٠کشور جهان رتبه صد

نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند .پلیس ضد

ودهمین را از آن خود کرد.

بایست بازدارنده و منع کننده هرگونه آزار جنسی بوده و

شورش برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و آب

مجازات های سنگینی برای مجرمان و خاطیان در نظر گرفته

چهار سال پیش جیرا  1۷ساله در راه بازگشت از

فشار قوی استفاده کرد که باعث باال گرفتن خشم عمومی

شود.

مدرسه توسط مردی موتور سوار ربوده شد و پس از

شد و حاصل اش ایجاد ده ها کمپین اعتراضی زنان با نامهای

 - 3ایجاد شرایط مناسب کاری و عاری از هرگونه خشونت

چهار ماه موفق به فرار گشت .او درحالیکه باران اشک

مختلف بود .این کمپین ها ماهیتا رفرمیست بودند .به گفته ی

برای کارکنان که شامل در نظر گرفتن اوقات فراغت

هایش را پاک می کرد گفت :او هر روز مرا مورد

یکی از آنان":تاریخ هند طی  2٠٠سال گذشته با رفرم سنگر

کارکنان ،سالمت و بهداشت جسمی و روانی کارکنان می

ضرب و شتم و تجاوز قرار میداد و اغلب دوستانش نیز

به سنگر به پیش رفته است و ما تا آزادی کامل باید فعال و

باشد.

در اینکار شرکت می کردند .پس فرار از آنجا به

درعین حال منتظر یک رنسانس باشیم چون سنت های عقب

مطابق قوانین جزایی و مدنی هند ،قربانیان آزار و اذیتهای

اداره پلیس رفته و شکایت کردم اما تاکنون رسیدگی

مانده در هند ریشه دارند ".در صورتی که همین وقایع،

جنسی باید بتوانند درخواست بازداشت و دور کردن فرد

نشده ،در خانه مان مادرم می گوید که بخاطر این

شکست و ناتوان ی اصالح طلبان در مورد برابری زن و مرد را

مجرم از خود را داشته باشند و دیگر اینکه کارفرمایان باید

اتفاق ،من و خواهرم دیگر خواستگاری نخواهیم

به اثبات می رسانند .آنان متوجه نیستند که برابری تنها در

این جرایم را گزارش دهند و در اصول پیشگیری این قوانین،

داشت .حاال من کمتر از خانه بیرون می روم چون

عرصه قوانین نیست واین موقعیت اقتصادی  -سیاسی نظام

تشکیل یک کمیته رسیدگی به شکایت فرد قربانی که در

اهالی اینجا وجود مرا ندیده می گیرند .قبال با خانواده

حاکم سرمایه است که اجازه ی استفاده از قوانین ،هر قدرهم

راس آن یک زن قرار داشته و بیش از نیمی ازاعضای هیات

ها رفت و آمد داشتیم ولی دیگر به جایی دعوت نمی

که سکوالر و برابری طلبانه باشند را نمی دهد و تغییر قوانین

آن را زنان تشکیل دهند ،پیش بینی شده است .پس از واقعه

شویم .در حال حاضر با یکی از فعالین جنبش زنان

به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد .ایالت اوتارپرادش،

 22دسامبر  ،2٠12کابینه مرکزی هند الیحه ای به این

تماس دارم و در تظاهرات ها و سخنرانی ها شرکت

محل زندگی کاست دالیت است که از فقیرترین و "پست"

قوانین اضافه کرد که بر طبق آن مجازات های شدیدی را

می کنم .اگر چه این امر موجب خشم بیشتر اهالی

ترین کاست ها در هند هستند .در داغ ترین روزهای تابستان

برای تجاوز جنسی و اسیدپاشی در نظر گرفت و حداقل

محله مان می شود اما برایم مهم نیست .باید تجربه را

که انبه های شیرین ببار می آیند ،در این ایالت به دلیل

مجازات را برای تجاوز جنسی 2٠ ،سال زندان و حداکثر

به دیگران منتقل کرده و فریادمان را به گوش مسوالن

نابرابری طبقاتی به جای انبه شیرین ،تلخ ترین میوه ببار آمد.

برسانیم.

مجازات را حبس ابد تعیین کرده و اگر قربانی تجاوزجنسی

در ماه مه گذشته جسد دو خواهر  12و  14ساله اهل یکی از

فوت کند ،حداکثر مجازات اعدام خواهد بود .در این الیحه

نیوشا در  11سالگی به اجبار مادرش در خانه ای در

روستاهای این ایالت بنام بادوان را پس از تجاوز از درختی

همچنین با کاهش سن بلوغ از  18به  16سال و اصالح الیحه

کلکته به عنوان خدمتکار مشغول کار شد .وی به

آویزان کردند .این جنایت هولناک خشم و اعتراضات مردم

جنایی سال  2٠13موافقت شد .وضع قوانین سخت گیرانه تر

اصرار مادرش به کلکته رفت چون فکر می کرد

ستمدیده را برانگیخت اما اعتراض آنها مانع از به دار

در هند در حالی است که موارد متعددی از تجاوزهای

حقوق خوبی دریافت خواهد داشت .او که روزهای

آویختن ،کشتن و تجاوز به زنان دیگر نشد .آشونی کومار

گروهی پس از آن نیز اتفاق افتاده است .داده های پلیس هند

کودکی اش را با ساعات طوالنی و کمرشکن

وزیر قانون وقت در سال  2٠12اعالم کرد که بیش از 3٠

نشان می دهد که بطور متوسط هر  18ساعت فقط درشهر

کارخانگی سپری کرده  ،می گوید" :در ازای کآرم

میلیون پرونده قضایی مربوط به تجاوز در دادگاه های هند در

دهلی یک زن مورد تجاوز قرار میگیرد .فقر ،بیکاری،

در آن جا یا پولی نگرفتم یا مبلغ بسیار ناچیزی گرفتم

انتظار رسیدگی اند .تازه این رقم ،رقم رسمی است که به

نابرابری جنسیتی و شرایط برده وار و ناعادالنه از جمله

 .چنان فقیر بودم که حتی نمی توانستم آنجا را ترک

دولت اعالم شده .در بسیاری از موارد ،تهدید به مرگ و

مشکالت اصلی است که مردم هند و به ویژه زنان هند از آن

کنم" .تا اینکه یکروز توسط صاحبخانه اش برای

ترس از بی آبرویی مانع از آن می شود که زنان و خانواده

رنج می برند و در این رابطه لیبرالها به راه حلها و اقدامات

فروش به یک فاحشه خانه در دهلی نو برده شد و در

هاشان موارد جرم را اعالم کنند .اما روند تجاوز کماکان

مختلفی برای "بهبود" شرایط زنان دست زده اند .تاسیس

ازای فروش تن ،محل خواب و غذا دریافت می کرد.
نیوشا پس از چهار سال بردگی جنسی و رنج و مشقت

ادامه دارد.
طبق ماده  21قانون اساسی هند ،زنان و مردان همانند هم و به

شرکتهای تاکسی رانی به منظور ایجاد امنیت بیشتر برای زنان،
ایجاد چندین خانه

ادامه در صفحه 1٠
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در دفــاع از اعتصـــاب معلمان افغانـــــستان
بیش از پانزده روز است که آموزگاران در

آشکار و پنهان دولتهاى پوشالى را به تمام معنی

"اگر دولت به خواستهاى ما رسیدهگى نه نمود،

افغانستان براى رسیدن به خواستهاى انسانى

دیده و چشیده اند .در همین  14سال اخیر همانند

دست به اعتصاب غذائی مى زنیم" این اظهارات

و برحق شان در بیش از نزده والیت کشور

سایر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه ،آموزگاران

بیانگر عزم آموزگاران اعتصابی براى به حاصل

دست به اعتصاب زده اند و دروازه

نیز به چشم سر دیدند که از همۀ آن ثروت هاى

نشستن و تحقق مطالبات و مبارزۀ کنونى شان

هاى بسیارى از مکاتب بسته شده اند .این

نجومى سرازیر شده براى حاکمیت هاى پوشالی و

است ،خواست و مطالبه یی که برحق و قابل

آموزگاران براى خواستهایى چون ترفیع،

وابستۀ کرزى و غنى و عبداهلل ،کوچکترین سهمی

حصول است.

کاهش ساعات و بهبود شرایط کار ،توزیع

نبردند .از این همه منابع مالی یی کشورهای کمک

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان

زمین یا خانه به معلمان و ازدیاد حقوق

کننده که بخشاً برای بهبود وضعیت آموزش ،زنده-

صمیمانه و بیدریغ پشتیبانى خود را از مبارزات

ماهوار شان دست به تعطیل آموزگارى زده

گی و رفاه معلمان و ایجاد مؤسسات تحصیلی

برحق آموزگاران کشور ،اعتصاب و مطالبات شان

اند .زحمتکشان و اقشار پیشرو جامعۀ افغانستان

تخصیص یافته بود و تبلیغ میشد ،در این زمینه به

اعالم مى نماید و همۀ زحمتکشان و نیروهای

از تمام این خواستهاى برحق معلمان پشتیبانى

مصرف نرسیده است .معلمی که ماهانه حدود

آزادیخواه افغانستان را در حمایت و همبستهگى

نموده و تحقق این خواسته هاى حداقل را

هشت هزار افغانى عاید دارد مجبور میشود تا براى

از این اعتصاب و به نتیجه رساندن مطالبات انسانی

خواهان اند.

رفع نیازهای زندهگى خود و خانواده اش در کنار

آموزگاران و معلمان فرا میخواند .ما عقیده داریم

بر بنیاد گفته و ادعای سران و اراکین دولتی

شغل آموزگاری تن به کار هاى متعدد دیگری

که تحقق حقوق و مطالبات طبقۀ کارگر و سایر

بیش از سه صد هزار معلم در سراسر

بدهد و همزمان چندین شغل داشته باشد .معلمی

زحمتکشان در هر حاکمیتى مافیایی و چپاولگر سرمایه-

کشور مشغول آموزش و تدریس هستند.

که دغدغۀ نان ،مسکن و امنیت دارد چگونه می

داری ،فقط از راه و کانال مبارزات متشکل و

تاریخ و تجربۀ حکومت هاى بورژوایى در

تواند به آسودهگی خاطر امور تدریس و آموزش

آگاهانه میسر است .سازمان سوسیالیستهاى کارگرى

افغانستان نشان میدهد که این کتلۀ وسیع

را پیش ببرد؛ موج خصوصى سازی و طبقاتى

آموزگاران در هیچ رژیم و حاکمیتى چه

ساختن تحصیل در افغانستان و ایجاد فاصله میان

راستى یا چپى از هیچگونه حقوق مادى و

مکاتب دولتى و خصوصى ،در ضمن اضرار دیگر

معنوی مناسب برخوردار نبوده اند .اما با وجود

اجتماعی هرچه بیشتر موقعیت زندهگى رفاهى این

این برخورد ستمگرانه ،آموزگاران جامعه در

کتلۀ عظیم را صدمه پذیر ساخته است.

بدترین شرایط اجتماعى ،امنیتى و زندهگى

"ما الى رسیدن به خواستهاى خود اعتصاب را

فردى شان پیوسته چرخ آموزگارى را براى

ادامه میدهیم"" ،ما میخواهیم با این اعتصاب خود

زحمتكش افغانستان!

نسل های جوان و آیندۀ افغانستان در حرکت

بجاى درس به شاگردان به دولت غنى وعبداهلل

شوراى مركزى سازمان سوسياليستهاى

نگهداشته اند .معلمان افغانستان بدینگونه طعم

درسِ تطبیق وعدههاى دروغین دورۀ انتخاباتى شان

كارگرى افغانستان

تلخ تمام حق تلفىها ،ستم و بى مهرىهاى

را در مورد بهتر ساختن زندهگى معلمین ،بدهیم"،

افغانستان را عقیده بر این است که هراعتصاب و
ایستادهگى زحمتکشان ،منجمله اعتصاب کنونى معلمان
کشور و تحقق مطالبات آن تنها با عمل پیگیر و متحدانه
میتواند به پیروزى بیانجامد .اعتصاب و مبارزۀ کنونی
براى بدست آوردن حقوق و مطالبات دموکراتیک
معلمان نیز از این قاعده استثنا نبوده و نیست.
زنده و پيروز باد اعتصاب آموزگاران
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