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سخنرانی  ٨مارس ١٠٢٣

هشتم مارچ

به مناسبت روز جهانی زن جلسۀ مشترکی از طرف

روزجهانی زن را با مبارزۀ متحدانه گرامی بداريم!

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و کانون
سوسیالیستهای کارگری برگزار شد .در این
گردهمائی عالوه بر اشعارو موزیک ،سحر صبا
عضو کانون سوسیالیستهای کارگری ،زرقافروغ
عضو سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و

سرمایه داری جهانی که استثمار و غارت ثروت

براینكه زنان را درکن ارسایر بخشهای اجتماعی

های انباشتۀ ناشی از نیروی کار جزء الیتجزای

مورد ستم و فشارهای اقتصادی قرار میدهد،

وجودی اش می باشد ،امروز دریک بحران

همزمان به آنها بیشترین ستم های جنسی را روا

اقتصادی بی سابقه ای غوطه ور است .سرمایه

داشته و رسمیت بخشیده است .می توان دید که

مختلف مورد بررسی قرار دادند که در زیر متن

داری ازطریق دولت سیاسی اش بار بحران جاری

زنان و مردان کارگر و زحمتكش در جوامع

کتبی آن را مالحظه می کنید  ٨ :مارس روز جهانی

را بر زنده گی کارگران و زحمتكشان تحمیل

سرمایه داری مورد ستم و استثمارقرارمیگیرند ولی

زن را تبریک می گوایم ،به امید روزی که زنان از

نموده است .پیامد این بحران تشدید بیكاری،

زنان درعین حال به علت تسلط فرهنگ ارتجاعی

کاهش هر چه بیشتر دستمزدها ،عدم امنیت

مرد ساالرانه که خود با به وجود آمدن نظام

شغلی ،افزایش بی سابقۀ نابسامانی های اجتماعی

طبقاتی پدید آمده است ،در محیط خانه و اجتماع

و فقر وفالکت اجتماعی است .اولین قربانی های

هم با ستم جنسی = جنسیتی روبرو هستند.

خشونت بر زنان و راه

بحران و فالکت اجتماعی را زنان و کودکان

درکشورهای پیشرفتۀ صنعتی که زنان به برابری

مبارزه با آن

تشكیل می دهند.

صوری و حقوقی با مردان دست یافته اند ،هر

اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و بازار تجارت

روزه دهها و صدها زن قربانی خشونت و آزار و

آزاد طی سه دهۀ اخیر فقر و بیكاری ،فحشا ،اعتیاد

ستم جنسی قرار می گیرند .در کشور سوئد که

و انواع بیماری ها را به پدیده ای بسیار رایج در

سیاستمداران حاکم بر آن مدعی برابری زن و مرد

جهان تبدیل کرده است .در این میان زنان کارگر

در جامعه هستند طبق آمار رسمی ساالنه بیست زن

و زحمتكش وکودکان کار در هر گوشه ای از

در اثر خشونت خانگی به قتل می رسند و در اروپا

این جهان قربانی سیاست های سود جویانه و

رسما از هر هفت نفر یک زن مورد خشونت

جنگ طلبانۀ سرمایه داران زالو صفتی هستند که

خانگی قرار می گیرد .نظام سرمایه داری نه تنها

تنها به کسب ارقام نجومی سود های کالن می

با تضعیف مردساالری در جامعه همراه نیست

اندیشند .نظام سرمایه داری با کل ارگانها و

بلكه هر لحظه آن را به انحاء مختلف باز تولید

سیاست هایش در چهار گوشۀ جهان عالوه

ادامه در صفحه ٢

ماریا رشیدی عضو انجمن حق زنان سخنرانی
کردند .سخنرانان مراسم  ٨مارس  ١٠٢٣با ارائه
بحث مسائل و معضالت جنبش زنان را از زوایای

ستم رهایی یافته و شعار " معیار آزادی زن،
معیار آزادی جامعه " است تحقق یابد.

به مناسبت هشتم
مارچ

می کند و در جهت سود آوری بیشتر به آن

تا با دامن زدن به تفاوت های مختلف در

و پود زنده گی مردم افغانستان نهادینه شده .با

دامن می زند .زنان در ازاء کار برابر با

جامعه و منجمله تفاوت های جنسی بتواند سود

سقوط حكومت طالبان و سر کار آمدن کرز ی

مردان دستمزد پایین تری دارند .سرمایه

آوری را گسترش دهد و جامعه را در کنترل

زیر نظر ناتو و نیروهای اشغالگر امریكا بعد از

خود داشته باشد .در چهار دهۀ اخیر منطقۀ

گذشت یک دهه هنوز این قوانین ارتجاعی و

استراتژیک و پر جمعیت شمال افریقا تا

اجرای آن به قوت خودش باقی است .با سقوط

خاورمیانه شاهد فجایعی بوده است که در

طالبان و حضور نیروهای امریكایی ،مدیای

تاریخ معاصر می توان آنرا کم سابقه خواند.

وابسته به آنها ادعا می کرد که بساط جهادی

در ایران و افغانستان و عراق و سوریه

ها و طالبان برای همیشه از افغانستان برچیده

وکشورهای عربی ،ارتجاع اسالمی با فرقه های

خواهد شد اما اکنون با گذشت بیش از یک

رنگارنگش زنان را از نفس کشیدن انداخته

دهه در واقعیت امر ،خطر برگشت طالبان

اند .اولین قربانیان دیكتاتوری عریان سرمایه

دوباره جامعۀ افغانستان را تهدید می کند.

زنان هستند و وسیله ای در دستان سیاست

قوانین اسالمی در افغانستان همچنان حاکم

حاکم برای در هم کوبیدن ابتدائی ترین

است و تهدیدی جدی و دائمی بر باالی سر

مطالبات اجتماعی در میان جامعه شده اند.

زنان در جامعه خواهد بود .تصویب قانون

در افغانستان با به قدرت رسیدن نیروهای جهاد

وحشیانۀ ضد زن تحت عنوان " احوال

اسالمی و قوی شدن ارتجاع اسالمی با حمایت

شخصیۀاهل تشیُّع" به همسران اجازه می دهد

امپریالیسم امریكا و رژیمهای ارتجاعی

که در صورتیكه زنان مایل به رابطۀ جنسی با

درمنطقه از جمله عربستان سعودی ،ارتجاعی

آنه ا نباشند زنان خود را از دادن غذا محروم

ترین قوانین اسالمی بر جامعه و کل شؤونات

سازند .ازدواج اجباری ،فرستادن دختران

زنده گی مردم افغانستان به ویژه زنان حاکم

خردسال به خانۀ شوهر ،خرید و فروش چند

شد .حاکمیت مجاهدین جامعه را به قهقرا برد.

بارۀ زنان به مردان ،سنگسار و دیگر قوانین

بن الدن و مجاهدین و طالبان که نماد واقعی از

اسالمی طوقی است بر گردن زنان در

توحش و بربریت بوده اند با حمایت امریكا و

افغانستان .آمار باالئی از خودکشی و

بریتانیا حكومت را بدست گرفتند و درکشتار

خودسوزی زنان افغانستان خود گویای

افراد جامعه خصوصاً زنان فاجعه خلق کردند.

مو قعیت فاجعه بار زنان را نشان می دهد.

بستن دانشگاه ها ،راندن و محكوم ساختن زنان

در ایران تحت حاکمیت ارتجاع اسالمی و با

به چاردیوار خانه ها ،پوشاندن آنان در برقع

بكار بردن قوانین متحجر قرون وسطایی

و حجاب اجباری ،جدا سازی کامل زنان از

بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی اعمال شده و

مردان حتی در برخی موارد جدا کردن زنان از

زنان از نظر اجتماعی -سیاسی در موقعیت

همسرانشان ،بستن مدارس به روی زنان و

درجه دوم قرار داده شده اند .باز گرداندن

دخ تران جوان ،منع و محدودیت رسانه های

زنان به کنج خانه و محروم ساخ تن آنها از

جمعی ،قطع اعضای بدن و کشتار و قتل عام

اشتغال ،وابسته کردن هرچه بیشتر آنها از نظر

مردم ،سنگسار زنان ،کشتار زنان در استادیوم

اقتصادی به مردان ،خشونت و سرکوب روز

های ورزشی در مألعام  ،نمونه ای از

افزون تحت عنوان حجاب اسالمی بر آنها ،به

وحشیگری ارتجاع اسالمی است که سالها

خصوص نهادینه شدن کنترو ل مردان بر زنده

برجامعه روا میدارد.

گی زنان به مدد قوانین اسالمی دست مردان

حكومت مجاهدین اسالمی و طالبان با تمام

در تمام امورات و شؤونات زنده گی زنان را

قوانین ارتجاعی واپسگرایانۀ اسالم در تمام تار

باز گذاشته است .فرودستی و تبعیض و

داری در پهلوی اینكه از کار ارزان زنان
سود های کالنی به جیب می زند ،از آنها در
بازار تجارت ،منجمله سكس و انواع روش های
اجباری و تن فروشی نیز بهره می برد .با عصر
انفورماتیک و سرعت ارتباطات درفیس بوک
سطح تجارت تن فروشی زنان دیگر حتی صدای
مدیای رسمی سرمایه را نیز در آورده است .زنان
بیكار ،مادران جوان و زنان مهاجر که
ازکشورهای پیرامونی به اروپا آمده اند اولین
قربانیان تجارت تن فروشی را تشكیل می دهند.
سیاست های نئولیبرالی در چند دهۀ اخیر تهاجم
وسیعی را به دستاوردهای کارگران و مزدبگیران
درامریكا و اروپا سازمان داد و اکنون با بن بست
آن ،دولت های سرمایه داری با اتخاذ سیاست
ریاضت خواهانه به تمامی دستاوردهای جامعه
یورش برده اند .خدمات آموزشی ،بهداشتی،
بازنشستگی و حقوق بیكاری مورد آماج سرمایه
قرار گرفته است و افزایش بی سابقۀ بیكاری در
اروپا دستمزدها را به شدت کاهش داده است.
در کنار مهاجرین ،افراد مسن و زنان ،خصوصاً
آنانی ک ه سرپرستی فرزندان را به عهده دارند
بیشترین فشارها را متحمل شده اند.
در کشورهای پیرامونی آسیا ،افریقا و امریكای
جنوبی وضعیت زنان به مراتب وخیم تر از اروپا
است .مذهب و فرهنگ مردساالرانه و نیز تحمیل
کار ارزان ،زنان را در موقعیت دشوارتری قرار
داده است .مرد خان واده دارد  ،مرد زن می
خواهد ،مرد نان آور است و مرد در مقابل
جامعه حرف اول را می زند .زنی که شوهرش را
از دست داد بی سرپرست می شود و باید کاری
کند که شكم بچه هایش را سیرکند ،هیچ قانونی
ابتدائی ترین حقوق زنان را درج نكرده است و
در عوض مرد است که نان آور است .بدین
ترتیب فرهنگ پیشاسرمایه داری و ارتجاع
مذهبی را سرمایه داری به خدمت گرفته است

نابرابری ،فقدان تامین اجتماعی و سرکوب

کرده و برای آزادی خود و جامعه فریاد می

زنان که ریشه در نظام سرمایه داری دارد،

زنند و تعرضات نیروهای انتظامی و امنیتی و

شرایط دشواری را برای زنان در ایران تحت

اراذل و اوباش مزدور حكومتی را دفع می

سلطه یک حكومت مذهبی در ابعاد

کنند.

بسیارگسترده تری ایجاد نموده است .اعتراض

با وجود حضور اجتماعی زنان در تغییر و

و مبارزه هر روزه زنان در ایران علیه این همه

تحوالت سیاسی آغاز قرن بیست و یكم که

نابرابری و بربریت جمهوری اسالمی در طول

عكس العملی طبیعی است ،اما قطعاً رفع ستم

شورای مرکزی و کميتۀ اجرائيه سازمان

بیشتر از سه دهه به اشكال مختلف و مداوم

جنسی و رهایی زن در نظام حاکم سرمایه

سوسياليستهای کارگری افغانستان به

ادامه داشته است .ما شاهد بودیم که در جنبش

داری ممكن نیست .و مسئله زن در جهان،

اطالع می رساند که رفيق بصير زيار يکی از

توده ای  88زنان در صف مقدم اعتراضات

خاورمیان ه و در کشورهایی مانند ایران ،عراق ،

اعضای رهبری اين سازمان پيوست اعالم

چند میلیونی قرار گرفتند و خیابانهای شهرها را

افغانستان و غیره  ،در روند حل نهائی خود با

کناره گيری مؤقت از مسؤوليت های

به اختیار خود در آوردند .و با حرکت و

مبارزه برعلیه سرمایه داری گره خورده است.

تشکيالتی اش در جلسۀ شورای مرکزی که

مبارزۀ خود نشان دادند که به ابزار پیش برد

مبارزه در این مناطق و کشورها برای رهایی از

به تاريخ  ٢١ماه مارچ ،مطابق اول حمل

سیاست جناح های رژیم مبدل نخواهند شد.

مناسبات نابرابر به طور طبیعی در کنار نیروی

 ١٣٩٢به اشتراک اکثريت اعضای شورای

سی سال تجربۀ رژیم جمهوری اسالمی با جناح

متحدی قرار میگیرد که هم قدرت تحمیل

مرکزی و مشاورين آن برگذار شده بود،

های مختلف آن به ویژه امتحان چندین ساله،

خواسته های رفاهی  ،هم ظرفیت کسب

وعده های پوچ اصالح طلبان رژیم و سترونی

آزادیهای دموکراتیک و هم دورنمای پایان

سیاست بازی های حامیان آنها در اپوزیسیون،

دادن به مناسبات سرمایه داری را داشته باشد ،و

هيأت رهبری سازمان سوسياليستهای

و در کنار این ها درسهای گرانبهای انقالب

به این اعتبار جنبش زنان علیه تبعیض جنسی و

کارگری افغانستان بابت سالها فعاليت

 ، 75به جنبش رزمندۀ زنان ،درک الزم برای

برای آزادی به طور طبیعی به جنبش کارگری

مشترک و سهم ارزندۀ رفيق زيار به

شناخت دوستان و دشمنان خود را داده است.

پیوند میخورد .با در نظر گرفتن وضعیت جنبش

عنوان يکی از بنيانگذاران سازمان ،از او و

با عروج جنبش های توده ای درکشورهای

زنان در مناطق نامبرده ،این جنبش تنها در مسیر

تالشهای تا کنونی اش در راه آرمانهای

شمال افریقا و خاورمیانه ،زنان در صف مقدم

مبارزۀ طبقاتی و مبارزه جهت سرنگونی

سوسياليسم کارگری قدردانی نموده و

حاکم

رژیمهای وابسته و قطع هرگونه نفوذ امپریالیسم

برای شان آرزوی موفقيت و بهروزی می

قرارگرفتند .با وجود قوانین فوق ارتجاعی در

است که می تواند راه درستی را برای رسیدن

مورد زنا ن ،نقش آنان خصوصاً زنان کارگر و

به سوسیالیسم و تحقق خواستهای عادالنه خود

شورای مرکزی سازمان سوسياليستهای

زحمتكش در این جنبش ها به منظور دستیابی

در پیش گیرد .هشت مارس تاریخا یاد

کارگری افغانستان

به نان ،کار و آزادی نه تنها بر کسی پوشیده

آورهمبستگی زنان کارگر است .هشت مارس

 ٢اپريل ٢٠١٣

نیست بلكه کامالً عیان است .در میدان همین

یا آور همبستگی زنا ن و مردان کارگر در

مبارزه و در جریان همین حرکت توده ایست

صفی طبقاتی است .هشت مارس یاد آور روز

که زنان آزاده قیودی را ک ه قوانین شرعی و

مبارزۀ طبقه کارگر علیه سرمایه داری است.

مبارزه

برعلیه

دیكتاتوری

های

عرفی حكومتهای ارتجاعی اسالمی برایشان

زنده باد  ٨مارس روز جهانی زن!

مقرر کرده است تماما زیر پا گرفته اند و در

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

همه سنگرهای نبرد شانه به شانۀ مردان پیش

کانون سوسیالیستهای کارگری

می روند؛ در صف مقدم مبارزه مشت بلند
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کناره گيری اش را از سازمان رسمأ اعالم
داشت.

نمايد.

خشونت بر زنان و راه مبارزه با آن

زنان در جهان ،اولین قربانیان نابرابری های

هستند .با مروری کوتاه بر انواع خشونتهایی که بر

تارو پود آن جامعه نهادینه شده است از ابتدائی

اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی هستند اما یكی از

زنان ایران و زنان سایر نقاط دنیا اعمال شده و یا

ترین آزادیهای فردی و اجتماعی محروم اند و

مواردچشمگیر ،إعمال خشونت بر زنان است .در

هنوز به شكل سیستماتیكی ادامه دارد اشاره کنیم

مرتبا ما شاهد هستیم که تعدادی از زنان برای

سالهای اخیر همزمان با بحرانهای اقتصادی –

به عمق این فاجعه پی خواهیم برد ،و با این سؤال

برون رفت از این منجالبی که هر روز با آن

سیاسی در چهار گوشۀ دنیا آمار خشونتی که بر

روبرو خواهیم شد که منفعت بورژوازی در چه

دست و پنجه نرم می کنند دست به خودکشی

زنان اعمال میشود رو به افزایش است .روزی

هست که نه تنها کنترلی بر این خشونتها ندارد بلكه

زده و راه دیگری برای رهایی خود بجز آن

نیست که در اخبار و رسانه های بورژوایی با وجود

هر روز به این فجایع و نابرابریها دامن میزند .قبل

جستجو نمی کنند.

سانسورهایی که در این رابطه صورت می گیرد ما

از پاسخ به این سؤال به نمونه هایی از اعمال این

نمونه ای دیگر از این خشونتها این است که:

شاهد به قتل رساندن زنان و اذیت و آزار جنسی و

خشونتها در برخی از کشورها اشاره می نمایم.

اکثریت زنان ایران در برابر این نابرابریها ساکت

تجاوز به آنها نباشیم .طبق آمار و تحقیقاتی که

اگر به خشونتهایی که در مورد زنان ایران که در

ننشسته و مدام به اعتراض و مبارزه ادامه داده اند.

چند سال قبل صورت گرفته است ،یک سوم زنان

حكومت بربریت جمهوری اسالمی روا شده

و در طی حرکتهایی که انجام گرفته ،شماری از

در اقصی نقاط جهان تحت انواع گوناگون

مروری بنماایم .متوجه میشویم که ایران از زمرۀ

زنان دستگیر و زندانی شده اند و به وحشیانه ترین

خشونتها از جمله سوء استفادههای جنسی ،تجاوز

کشورهایی است که زنان در آن به طور وسیع

شكل مورد شكنجه ،اذیت و آزار و تجاوز قرار

و ضرب و شتم قرار میگیرند که میزان إعمال این

قربانی این خشونتها هستند .از تحمیل حجاب

گرفته اند .مشتها و لگدهای سنگینی که به سر و

خشونتها در مناطق جنگ زده شدت بیشتری

اجباری گرفته ،تا بیكارسازیهای وسیع که منجر به

صورت و سینه زندانیان زن زده شده ،آن

دارد .گزارشات حاکی از این است که

روانه نمودن آنها به کنج خانه شده ونیزوابسته

باتومهای برقی ای که به قسمتهای حساسی از بدن

خشونتهای جنسی و جسمی که اغلب از جانب

نمودنشان از نظر اقتصادی به همسرانشان و دخالت

زنان متصل می کردند ،آن لخت کردنهای

مردان و جامعۀ طبقاتی اعمال میشوند ،بیشتر از

نمودن در خصوصی ترین مسائل اجتماعی –

اجباری که در برابر بازجوهای جنایتكار رژیم

بیماریهای غیر قابل عالج ،تصادفات جادهای ،و

سیاسی شان .زنان ایران در فضای مردساالری

انجام گرفته و می گیرد ،وشماری از زنان به

جنگ موجب مرگ و میر زنان میشود .زنان

حاکم بر محیط خانه و جامعه مورد سرکوب قرار

وسیله این جانیان مورد تجاوز قرار گرفته اند ،آن

درهرسنی از کودکی تا کهولت قربانیان خشونت

می گیرند و تحت قوانین ارتجاعی اسالمی که در

فحشهای رکیک جنسی و  ...همه و همه از نظر

روحی و روانی باالترین شكنجه ها محسوب

لوگان خبرنگار جنگی افریقای جنوبی در میدان

ارگانهای قضاای به اندازۀ کافی از این زنان

میشود و با خشن ترین برخوردها همراه بوده و

تحریر تجاوز کردند .ابعاد جدید این تعرض

حمایت ننموده و امنیت آنها را تامین نمی کنند.

میباشد .اگر به سالهای گذشته بر گردیم ما شاهد

وحشت انگیز و تكان دهنده است اما بورژوازی و

بخش بزرگی از مجرمین بدون کمترین

تجاوزآشكار به زندانیان زن بوده ایم .این جانیان

جامعۀ مرد ساالر مصر که قوانین پوسیده و ارتجاعی

مجازاتی به کار خود همچنان ادامه می دهند.

بر این اعتقاد بودند که دخترمسلمان نباید باکره

اسالم را در خود نهادینه نموده است مدعی است

زنان مورد تبعیض قرار می گیرند ،به آنها

اعدام شود و دختران زندانی مجاهد و سوسیالیست

که زنان نباید در صحنۀ سیاست حضور داشته باشند،

ضرب و شتم می شود ،مورد تجاوز قرار می

و کمونیست را مورد تجاوز قرار می دادند ،البته

حضور زنان در جنبشهای توده ای و اعتراض برعلیه

گیرند و حتی بقتل می رسند .برای بخش

زنان و دختران کمونیست برای جالدانی چون

وضعیت موجودشان دقیقا در تناقض و مخالفت با

وسیعی از زنان آمریكای مرکزی و مكزیک

الجوردی ،غالمحسین عصا به دست معروف به

حكومت مذهبی بنیادگرا می باشد.

خشونت جسمی و روحی مسأله ای روزانه و

الهام و محمود احمدی نژاد رئیس جمهورکنونی

این طرز برخورد وحشیانه به زنان در واقع ریشه در

دائمی است و حتی این روند از خردسالی با

که در آن زمان بازجو و تیر خالص زن بود در

آپارتاید جنسی جهان بینی اخوان المسلمین دارد .به

زندگی ایشان عجین شده است .بسیاری از

حكم غنائم جنگی بودند وتجاوز برآنان و

اعتقاد آنها زنان با مردان برابر نیستند و حق هیچگونه

دختران و زنان راه مقابله و مبارزه با این جنایات

کشتارشان را مجاز دانسته و تجاوز بر آنها را به

اعتراض و مبارزه برای حقوق پایمال شدۀ شان را

را نمی شناسند مادران و خواهران و افراد مونث

عنوان کفار ،حق مسلًّم خود میپنداشتند !

ندارند بنابراین مستحق سرکوب و هر گونه خشونت

خانواده شان غالبا همین تجربه دردناک را

اگر نگاهی به اوضاع زنان در جهان بیاندازیم در

هستند.

پشت سر داشته اند و در جامعه سعی شده است

برخی کشورها زنان اوضاعی بهتر از اوضاع زنان

این توحش و بربریت نسبت به زنان از طرف

تا به مثابۀ یک امری عادی تلقی شود.

ایران را ندارنداخیرا یک گزارش را در رابطه با

بورژوازی مصر آگاهانه و به طور سیستماتیک

مصر و خشونتی که بر زنان آنجا إعمال میشود

طراحی شده و پلیس هم به عنوان بخشی از سیستم

خواندم .این خشونتها بر زنانی إعمال میشود که

بورژوایی و ارگان سرکوبگر نه تنها به زنان به دیده

برعلیه دولت ارتجاعی مورسی اعتراض می نمایند.

حقارت می نگرد بلكه در تعرض و حمالت وحشیانه

تجاوز به زنان مصری در مالء عام که خود بدترین

ای که به زنان میشود کامال سكوت اختیار می نماید.

نوع خشونت می باشد و یا تحقیر و تنبیه بدنی آنها
در طول این تغایر و تحوالتی که در مصر صورت
گرفته به طور روتین ادامه دارد ،طی اخباری که
جدیدا درج شده است .در ماه گذشته در قاهره
بیش از  ١٠زن در اماکن عمومی مورد تجاوز قرار
گرفته اند ! ..گروه های متجاوزکه تعدادشان به
صدها نفر میرسید در سالروز انقالب به صورت
گله ای  ،زنان تنها را در میدان تحریر به دام
انداخته و مورد تجاوز جنسی قرار میدادند .با
وجود این پلیس اقدامی برای جلوگیری از این
فجایع انجام نداده است .کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل متحد که یک ارگان بورژوایی است،
تنها عكس العملی که نشان داده است عدم دخالت
پلیس را محكوم کرده است.
مسألۀ تجاوز به زنان از همان ابتدای جنبشهای توده
ای مصر در دستور کار بوده است .به عنوان مثال
در روز استعفای مبارک ٢٠ــ ١٠نفر به خانم الرا

مجموعا در سر تا سر جهان ساالنه  ١تا  ٣میلیون
زن بخاطر زن بودنشان بقتل می رسند .طبق
گزارش سازمان ملل ،آمریكای مرکزی به
مناطقی تعلق دارد که در آن بیشترین کشتار
زنان و خشونت برعلیه آنان اعمال میشود .غالبا

چند ی پیش نماد خشونت و تجاوز به زنان در هند

قربانی قبل از به قتل رسیدن به شدت مورد

آنچنان فاجعه انگیز بود که جامعه را تكان داد .اتفاقی

اذیت و آزار و تجاوز قرار می گیرد .اینگونه

که افتاد این بود که یک دختر دانشجو در اتوبوس

جنایتها براحتی پذیرفته میشود و از سوی دولت

مورد تجاوز یک گروه شش نفره قرار گرفت .که با

ها نه تنها با عكس العملی مواجه نمیشود بلكه

واکنش توده های مردم هند به شكل اعتراضات و

سعی میشود سكوت اتخاذ شده و براین جنایات

تظاهرات وسیع خود را نشان داد و در ضمن توجه

بشری سرپوش گذاشته شود .عدم مسؤولیت و

تمام رسانه های جهان به این عمل وحشیانه در مالء

بی توجهی به این نوع خشونتها از جانب

عام را بخود جلب نمود .گرچه عكس العملهای
جامعۀ هند به ویژه در میان جوانان به رخداد این
فاجعه چشمگیر بود ،اما آلترناتیوای برای دوباره
اتفاق نیافتادن و یا پیشگیری از این جنایات و
خشونتها ارائه داده نشد و به شكلی جلو اعتراضات
گرفته شد .در آمریكای مرکزی و مكزیک روزانه
صدها زن بدلیل زن بودنشان قربانی خشونت می
شوند .بیشتر این زنان قربانی خشونت ها در خانواده
و ستم جنسی در زندگی روزمره می باشند .دولت و

ادامه در صفحه ٦

سیستمهای بورژوایی دامن زده شده و نه تنها

هستند.

اضافه کاری ،فقدان بیمه های بهداشتی-درمانی و

راه حلی برای خاتمه دادن به آن جستجو نمی

برای اقتصاد سرمایه داری ،نیروی کار زنان در مقیاس

با دستمزدی بسیار نازل از ویژه گی های این

شود بلكه در مناسبات بورژوازی هر روز تولید

جهانی از اهمیت بسزاای برخوردار است .نیروی کار

مشاغل

شود.

و باز تولید می شود .در السالوادور برای مثال

زنان ارزان است .بزرگ ترین بخش آن مجانی است

عالوه بر این ،زنان در کشورهای تحت سلطه نه

طبق یک گزارش سازمان جهانی حقوق بشر

و به رایگان عرضه می شود .تنها به ازای  ٣٣درصد

تنها در نقش زن کارگر مورد ستم طبقاتی قرار

در سال  ١٠٢٢در حدود  ۷۴۴زن به قتل

کار صورت گرفته از سوی زنان دستمزد پرداخت می

می گیرند بلكه تحت اجرای قوانین ارتجاعی و

رسیده است .در گواتماال  ۵٦۵زن به قتل

شود و مابقی در قالب کارهای مربوط به خانه داری

سنتی

مورد ستم جنسی و قتلهای ناموسی،

رسیده اند.

نظیر بزرگ کردن فرزندان ،مراقبت از همسر و افراد

سنگسار و غیره هم قرار می گیرند  .در بسیاری

پیر و مریض خانواده یا کار در بخش کشاورزی به

موارد عالوه بر اینكه کارفرماها بر نیروی کار زنان

رایگان انجام می شود.

کارگر مالكیت دارند و آنها را به شدت مورد

الزم است یک اشاره کوتاه به موقعیت زنان مهاجر
هم داشته باشیم .مهاجرت به اشكال مختلف و به
دالئل متفاوت در چهار گوشۀ جهان صورت می
گیرد .در این مهاجرتها نیروی کار زنان به عنوان
کارگران ارزان از یک طرف مورد بهره برداری
صاحبان سرمایه قرار می گیرد و از طرف دیگر به

دلیل زن بودنشان مورد شدیدترین اذیت و
آزارهای جنسی قرار می گیرند .زنان کارگر
مهاجر نخستین کسانی هستند که اخراج می
شوند و از جانب اتحادیه های کارگری ،به
عنوان بخشی از طبقۀ کارگر که باید از
حقوقشان دفاع شود چشم پوشی میشود.
تحقیرآمیزترین و فاجعه آمیزترین بخشی که
زنان مهاجر در آن مشغول به کارند ،صنعت
تجارت سكس است .این کارگران همچون
بردگان به فروش می رسند

و سودهای

هنگفتی را برای شرکتهای بزرگ مافیاای که
بخش اعظمی از بورژوازی جهانی را نماینده
گی می کنند به همراه دارد.
اگر کار خانگی و همچنین فعالیت های مربوط

زنان شاغل عمدتاً در شرایطی غیر متعارف کار می
کنند .آن ها در مقایسه با مردان دستمزد کمتری می
گیرند ،زنان از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و
درصد باالای از زنان مشغول کارهای موقت و کوتاه
مدت با دریافت مزد کم هستند و از حمایتهای
اجتماعی بسیار اندکی و یا در بسیاری موارد اصالً از
هیچ گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.
طرحهای نئولیبرالی که پیامدش سازمان های مالی و
اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و
بانک جهانی می باشد نقشی مهم در امرخصوصی
سازی داراای ها و کاهش مزایای اجتماعی بازی
نموده ،در نتیجه عواقب شوم این خصوصی سازیها
باعث شده است تا تعداد قابل توجهی از زنان به
خارج از حوزۀ کار و فعالیت های سنتی شان پرتاب
شده و مجبور شوند در شرایطی نا امن کار کنند .برای
مثال در هند  ۴۷درصد زنان کارگر در بخش
غیررسمی شاغل اند .در مناطق آزاد تجاری در آسیا،
آمریكای التین و آفریقا که تعداد آن ها به بیش از ۴٠

به باز تولید در این عرصه را نیز به حساب

درصد می رسد و شرایط کاری اسفناکی حاکم

آوریم ،دو سوم کار انجام شده در مقیاس

است ،حدود  ۵میلیون نفر در سراسر جهان در این

جهانی ،توسط زنان صورت می گیرد ،این در

مناطق آزاد کار می کنند که  ۴٠درصد آنان را زنان

حالی است که زنان در مقیاس جهانی تنها ٢٠

تشكیل می دهند.

درصد دستمزدها را به خود اختصاص داده اند.
 ۴٠درصد فقیرترین توده های کارگر و

کارگران زن در بدترین شرایط زیستی برای

زحمتكش در جهان سوم و دو سوم افراد بی

شرکتهای چند ملیتی کار می کنند .کار مزدی در

سواد در جهان را زنان تشكیل می دهند .زنان

شرایطی وحشیانه ،همراه با رعایت نشدن ساعات

یک درصد از دارائی های جهان را صاحب

کاری منظم ،بدون حمایت های قانونی ،عدم پرداخت

محسوب

می

استثمار قرار می دهند ،همچنین این حق را به خود
می دهند که بر جسم و جان آنها هم مالک بوده و
هر وقت اراده کنند با اذیت و آزار جنسی و حتی
تجاوز به آنها شدیدترین خشونتها را در مورد آنها
اعمال نمایند .به عنوان مثال :گالویژ سلطان نیا
کارگر  ٢۴ساله کوره پز خانه و مهتاب احمد زاده
کارگر  ٢۵ساله جوجه کشی دخترانی بودند که
بر اثر تجاوز و آزار جنسی کارفرما دست به
خودکشی زدند .کار فرماهای جنایتكارشان نه تنها
مورد مجازات قرار نگرفتند بلكه در قامت حامیان
سرمایه به استثمار بیشتر و أعمال شنیع خود ادامه
دادند .یا آنجا که صاحبان تجارت سكس با
حمایت دولتها و حاکمان سرمایه با قربانی نمودن
صدها و هزاران زن سودهای کالنی به جیب
میزنند ،نه تنها مجاز هستند بلكه بیشترین خدمت
را به سرمایه و نظام سرمایه داری می نمایند .اما
زنی که به دلیل فقر ناچار به تن فروشی میشود
باید مورد شدیدترین مجازاتها قرار گیرد .در
شرایط امروزۀ ایران به علت تحریمهای اقتصادی
تورم و گرانی سر سام آور و بیكاریهای وسیع،
یک بخش از زنان چاره ای جز خود فروشی برای
امرار معاش خود وخانوادۀ خویش ندارند.
بعنوان مثال :لیال مافی دختری که از  ۴سالگی به
خاطر فقر خانواده به تن فروشی واداشته شد ،بارها
مورد تجاوز قرار گرفت ،در خیابان و از طریق
باندهای تجارت سكس وادار به خودفروشی شد،
چند بار دستگیر شد و شكنجه هاوستم سرمایه و
قوانین ارتجاعی اسالم را بر تن نحیفش حس کرد

و سرانجام در ٢٨سالگی در دادگاه به اعدام

کنار نظرات مارکسیستی نظرات فمنیستی هم شكل

های آنها تمایزات ناشی از استثمار روشن نیست.

محكوم شد در حالی که مسؤول محلی که او در

گرفته است ،نظرات فمینستی مردها را عامل ستم بر

اغلب آنها باور دارند که مناسبات جنسیتی نسبت

آن دستگیر شد به پرداخت جریمه و شالق و

زن معرفی می کند و ستم جنسیت زن را ناشی از

به مناسبات طبقاتی مقدم می باشد.

زندان کوتاه مدت محكوم گشت .قربانی شدن

فرهنگ ارتجاعی مردساالری در جامعه می داند.

فمینیستهای لیبرال قادر به درک این که فرهنگ

زنان به شیوه های مختلف که اکثر قریب به اتفاق

فمنیستها عامل مردساالری و ستم جنسیت بر زنان را

مردساالری ریشه در جامعه طبقاتی را دارد نیستند.

آنها با خشونت و تجاوز همراه است فقط ثمرۀ

طبقاتی ندانسته و دالئل آن را در نظام های طبقاتی

وجود فرهنگ مردساالری در یک جامعه طبقاتی

تلخ یک حكومت ارتجاعی بوده و امری تصادفی

نمی دانند .البته باید در نظر داشت که فمیسنیسم

از یک طرف ستم بر زن را توجیه کرده و آن را

نیست .این نوع ستمهای جنسیتی و طبقاتی در

خود دارای دیدگاههای متفاوت و طیفهای

تداوم می بخشد و از طرف دیگر در اثر حاکمیت

مورد زنان جهانشمول است و ریشه در جامعۀ

گوناگونی می باشد بعنوان مثال :فمینیستهای

مردساالری در جوامع طبقاتی در طول نظامهای

طبقاتی سرمایه داری جهانی دارد.

لیبرال ،رادیكال و فمینیستهای سوسیالیست و

مختلف مردها امتیازاتی را کسب نموده اند و

خشونت و تجاوز امری اتفاقی نیست ،فقط در

مارکسیست.

بمراتبی که مردها به عنوان جنس برتر بر این

جنایت و ددمنشی یک حكومت خالصه نمیشود،

بحث در مورد فمینسم و دیدگاههای مختلف آن از

امتیازات نائل آمده اند زنان در محرومیت قرار

صرفا منحصر به دیكتاتوری های رسمی نیست.

توان این بحث و جلسه خارج است ،فقط الزم است

گرفته و به عنوان جنس دست دوم در جامعه

خشونت و تجاوز جایگاهی ساختاری در نظام

در رابطه با هر کدام توضیح مختصری داده شود.

محسوب شده اند .فمنیستهای لیبرال فقط خواهان

سرمایه داری و کل جوامع طبقاتی مردساالر دارد.
عامل خشونت بر زنان در جامعۀ ما به هر شكلی که
ظاهر می شود سیستم سرمایه داری حاکم بر آن
است ،سیستمی که منافع سرمایه داران را تأمین می
کند و سیستمی که مردساالری و خشونت برعلیه
زن با آن در آمیخته و از آن تفكیک ناپذیراست.
خشونت نمادی از قساوت سرمایه داری مردساالر
است ،نظامی که مبنایش بر تصرف و مالكیت
خصوصی است .به این اعتبار این سرمایه داران
هستند که در نهایت از فرهنگ مردساالری و
خشونت برعلیه زنان سود می برند و نه مردها از هر
طبقه و قشری .خشونت را باید در این چهارچوب
فهمید و برای از بین بردن آن ،به مناسبات
اجتماعی -اقتصادی سرمایه تعرض نمود نظامی
که تجاوز و خشونت جزءِ ارکان آن است و
مبارزه برعلیه خشونت جدا از مبارزه بر علیه کلیت
نظام سرمایه داری نیست.
هر چند تعدادی از جریانات مدافع حقوق زنان در
چهارچوب مناسبات بورژوایی بر علیه این
نابرابریها تالش و مبارزه می نمایند ،اما واقعیت امر
این است که برای رسیدن به برابری کامل زنان
نمی توان راه حلی در جامعه بورژاوای برای آن
جستجو نمود .تنها می توان پاسخ به این نابرابریها
و مصائب را در راه حل مارکسیستی آن یافت .در

در دیدگاه نظری فمینیستهای سوسیالیست و
مارکسیست ،آنها به مبارزه علیه سرمایهداری معتقد
و در حیطۀ مبارزۀ طبقاتی بیشتر " زنان کارگر" را
مد نظر دارند ،نه به طور عمومی زنان را .آنها با
نقش زنان در تجدید تولید و کار خانه گی
آغاز کرده و مفاهیمی را به کار میگیرند که
دیدگاه مارکسیستی در باره جایگاه زنان را برجسته
نموده و طبقه بندی متناسب با آن را گسترش دهد.
از نظر استراتژیكی آنها معتقد به فعالیت در
سازمانهای متفاوت هستند اما در ضمن بخش
زیادی از آنها با پروژههای مستقل زنان همكاری
دارند .فمینیستهای سوسیالیست با فمینیستهای
رادیكال سر سیستم ستم مرد ساالری توافق دارند.
آنها همچنین با فمینیستهای مارکسیست با ستم
طبقاتی و موقعیت کارگران دراین رابطه نظر
مشترکی دارند و تالش میکنند که این دو دیدگاه
را در یک نظریه تحلیلی واحد به هم ارتباط بدهند.

یک سری برابریهای حقوقی زنان با مردان هستند.
نه تنها درکی دیالكتیكی از جامعه طبقاتی ندارند
بلكه مسألۀ زنان را فقط در ستم جنسیتی می بینند.
علتش هم این است که نوع تفكر این دسته از
فمینستها بورژوایی است و در چارچوب مناسبات
سرمایه داری می خواهند با دست یافتن به یكسری
رفرمها به حل ستم جنسیتی زنان نائل آیند .مبارزه
حتی در سطح تغایر و موقعیت حقوقی زن یعنی
تغایر قانون هم سرانجام به فعل و انفعال سیاسی
منجر خواهد شد .به این اعتبار مبارزه زنان برای
کسب حقوق فردی و اجتماعی خصلت سیاسی
دارد .دست یافتن زنان به خواسته های حقوقی حتی
اگر با یكسری رفرم همراه باشد ،تا سطحی به
مبارزات حقوقی و سیاسی زنان کمک خواهد
نمود ،اما هیچگاه نخواهد توانست مسائل زنان را به
طور بنیادی حل نموده و برابری کامل را برای زنان
به همراه داشته باشد.
ادامه در صفحه ٢۷

از نظر استراتژیكی آنها با سازمانهایی که چپ
میباشند و مردان در آن فعالیت می کنند همكاری
نموده و همزمان هم با سازمانهای مستقل زنان فعال
هستند .فمینیستهای سوسیالیست در بررسیهای
خود از ستم بر زنان ،ضمن طرح تمایز طبقاتی ،اما
بیشترین تاکید را بر ستم جنسیتی دارند در دیدگاه-

از سا

ای سازمان س سیا ی های
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م دمه:

نسوان به سر پرستی کبرا خواهر امان اهلل

خود را کنار زده بود به دستخط  ۷٠٠تن از علمای

افغانستان بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس و پس

به خاطر حفظ حرمت زنان در داخل

دینی در سراسر افغانستان فرستادند .بدین ترتیب

از سال  ٢۴١٢تا اکنون کمتر دورۀ با ثباتی را در

خانه در مقابل همسران شان دایر گردید.

ارتجاع مذهبی توانست با تحریک احساسات

نخستین مكتب ابتدایی مخصوص

مذهبی مردم  ،مردم را به شورش وا دارد .این

خانمها به نام مستورات ایجاد شد.

شرایط تقریبا تا یكسال دیگر پس از تبعید امان اهلل

در  ٢۴مارچ  ٢۴١٢نخستین شمارۀ مجلۀ

و خانمش و روی کار آمدن نادرشاه ،ادامه یافت

افغان در طول این مدت و حوادث تاریخی یی که

زنان به نام ارشادالنسوان منتشر شد.

درین دوره نیز پس از برقراری یک ثبات نسبی،

به وقوع پیوسته است مینماییم .نودو اند سال پیش

محتوای این مجله در مورد آزادی های

زمینه ورود دختران پایتخت به مدارس میسر بود.

از امروز بعد از کشته شدن حبیب اهلل  ،امان اهلل

نسبی زنان بود که تا سال  ٢۴١۵ادامه

به طور کلی ،در دوره های ظاهرشاه و داوود و

زمام امور را به دست گرفت و میشود گفت که

داشت.

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق زنان به درجه

در سال  ٢۴١۴امان اهلل با خانمش ملكه

یی از آزادی دست یافتند  ،اما با روی کارآمدن

اصالحات عمده یی که میتوان ازآن نام برد

ثریا به کشور های ترکیه ،ایران ،روسیه،

مجاهدین و طالبان صحنه دگرگون شد .در فاصلۀ

عبارت بودند از:

انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،مصر و

سالهای پایانی دهۀ هفتاد میالدی تا سپتامبر

فراهم شدن امكان تحصیل برای

هندوستان سفر کرد و بعد از بازگشت

دوهزارویک ،آنگاه که امریكا و متحدینش با

دختران تا درجۀ ابتدایی مانند پسران.

به کشور ،سنتگرایی و تعصبات سران

پیروی ازشارلتانیسم عریان سیاسی گاه با مجاهدین

لغو قانون تعدد زوجات.

قبایل را به انتقاد گرفت و درجهت

وعناصری که بعدها به نام « طالبان » شهرت یافتند

منع نكاح دختران زیرسن  ٢٦سال.

بازسازی و ارتقای کشور گام برداشت.

علیه اتحاد شوروی سابق و رژیم تحت الحمایه

تاریخ از سر گذشتانده است .این موضوع نقش
زیادی در وضعیت نا به سامان زنان افغان داشته
است .در این جا مرور مختصری بر وضعیت زنان

نهضت زنان افغان از همین زمان آغاز شد.












از بین بردن برده گی خانه گی.

اما اصالحات او به ویژه در رابطه با زنان،

اش و گاه با طالبان علیه مجاهدین و دولت تازه به



اعزام اولین گروپ از دختران دانشجو

اعتراضات زیادی را سبب شد« .مجددی»ها که از

دوران رسیدۀ آنان جنگیدند و جنایت آفریدند و

به کشورهای اروپایی و ترکیه.

بانفوذترین خانواده های روحانی شهر کابل بودند،

زمینه های عملی به قدرت رسیدن طالبان را فراهم

در سال  ٢۴١٠اولین بار انجمن حمایت

فتوای کفر شاه را با عكس هایی از ملكه که برقع

آوردند  ،و در إدامۀ همین شارلتانیسم بود که پس



از حوادث سپتامبر دوهزارویک ،طالبان یک شبه

بسط یافتن دولت مواد مخدر هستیم .هرچند

حقیقت باج دادن به دم و دستگاه فاسدی است که

تروریست و ضدآزادی و ضد زن و مغضوب علیه

مردان ،زنان و کودکان همگی قربانیان جمعی اند

هدف آن برآورده شدن اهداف اشغالگران و

و غیره وغیره پنداشته شده و دستور سرنگونی آنان

اما در این میان ،زنان همواره به دلیل تعلقات

نیروهای حامی آنان در افغانستان میباشد .واین خود

از جانب پنتاگون صادر گردید .واژۀ طالبان از

جنسی ،مذهبی و سنتی و فرهنگی خود ،مورد

نمایانگر اینست که آمریكا و متحدینش تا چه اندازه

نگاه ترکیب زبانی از دو عنصر عربی ( طالب ) و

استثمار مضاعف واقع میشوند .زنانی که از شرایط

مزوّرانه و عوامفریبانه سنگ دفاع از زنان مظلوم

فارسی ( ان ) که همان پسوند جمع بستن دراین

جنگی جان سالم به در برده اند امروز به دلیل

افغانستان را بر سینه میكوبند.

زبان میباشد تشكیل یافته است ،کلمۀ عربی

نابسامانیهای ناشی ازجنگ دچار مرگ اجتماعی

«طالب» درزبانهای پشتو و فارسی معموالً به معنای

شده اند.

«شاگرد مدرسۀ قرآن» به کار میرود .کودکان و

ازده سال بعداز طاع ن طا بی وضع زنان

نوجوانان در مدارس مذهبی تحت نظارت

در ا ان ان از چه قرار اس

پاکستانی های معتقد به آموزه های ناب اسالمی
تعلیم می دیدند .این کودکان در شرایطی سخت
انضباطی ،مملو از حس تنفر نسبت به زن ،آموزش
می دیدند .عمدتا این احساس نفرت و انزجار تا
جایی تقویت می شد که آنان نه تنها منكر وجود
زن می شدند که حتی شأن او را تا حد حیوانات
خانه گی یا کاال تنزل می دادند.
درفاصلۀ سالهای  ٢۴۴٦تا  ١٠٠٢میالدی  ،دهها
حكم مبنی بر ممنوعیت حضور زنان در محیط
کار ،عدم ادامۀ تحصیل زنان ،ممانعت مداوای
زنان توسط پزشک مرد ،ممانعت حضورزنان در
اماکن عمومی به تنهایی و بدون برقع ،توسط
نیروهای طالبان به شكلی رسمی وضع و اجرا شد.
مجازات زنان با ضربات چوب و شالق به دالیلی
چون باالرفتن چادر ،دیده شدن پا و ناخن های
رنگ شده اجراشد .همچنین صدور و اجرای
احكامی چون اعدام و سنگسار در مأل عام صرفا به
دالیلی همچون حضور زنی در جوار مردی  ،تنها
گوشه یی از زخم های چرکین بر پیكره نیمی از
جمعیت این سرزمین است.
دولت آمریكا ،رژیم قرون وسطایی طالبان و اربابان
القاعده را به ظاهر از میان برداشت اما به جای آن،
جنگ ساالران مجاهد از گروپ های متعدد را دوباره
به صحنه کشاند که کسانی که برادران عقیدتی طالبان

کرزی که خودش را نمایندۀ دموکراسی اصیل در
افغانستان جا میزند ،با توشیح قانون احوال شخصیۀ
اهل تشیع هویت طالبی و زن ستیزش را به اثبات
رسانید .ارباب زاده کرزی با حمایت برادران شیعۀ

اخبار و گزارشاتی را که جهان غرب از وضع زنان

جهادی اش به گونۀ دیگری ستم بر زن را احیا و باز

در چارچوب سیاستها و برنامۀ خود شان با اهداف

تولید کرد  ،با توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع

معینی بیرون میدهند با وجود سانسور ها وکمی و
کاستی های دل بخواهی  ،بیانگر حالت حاد و
وحشتناکیست که هر انسان با منطق و آزادیخواه
را تكان میدهد.گرچه بعد از حمالت  ٢٢سپتامبر
 ١٠٠٢موقعیت زنان افغانستان به ابزار تبلیغاتی
رسانه های غربی مبدل شد و با توجیه خشونت بر
زنان افغانستانی مداخالت نظامی و تجاوز شان را
مشروعیت بخشید ولی با گذشت هر روز عمق این
فاجعه نمایانتر میشود.
اوال کمک  ،حمایت و محافظت از نظام فاسدیكه بر
بنیان فكری طالبی و جهادی استوار است و ثانیا

کرزی و شورای علمای اهل شیعه با کامل کردن
آپارتاید جنسی در سراسر افغانستان خواهان جدا

شدن اماکن آموزشی ،کار ،خرید و فروش و حتی
ممنوعیت مسافرت زنان بدون محرم را طرح کرده
و بدین طریق قوانین شرع و احكام نبوی را نهادینه
و رائج ساخت که بر مبنای آن ،در خلقت بشر،
مرد اصل و زن فرع بوده و قیمومیت و حكمیت
ازآنِ مردان است.
کرزی با نرمش و دلقک بازی تیپ خودش با
چال و نیرنگ بمثابۀ نمایندۀ طالبان کوشش نمود
همدل با برادران شیعۀ جهادی اش یكبار دیگر

معامالت آشكار و نهان با جناحهای رقیب که در

زنان را از اجتماع به حاشیه براند .این قانون دست

منازعات افغانستان زیدخل اند .ثالثا سرازیر کردن

هر نوع خشونت را در قبال زنان با حمایت دولتی

میلیارد ها دالر پول که ظاهراً برای کمک به مردم

باز نمود ،عجیب نیست که امروز زنان در

افغانستان و باز سازی کشور پرداخته شده و در

افغانستان با دهشت و بربریت سنت و مذهب دست
و پنجه نرم میكنند .کرزی با توشیح قانون احوال
شخصیۀ اهل تشیع لكۀ سیاه افراط گرایی مذهبی
را در لباس دموکراسی در تمام ادوار تاریخ
افغانستان در روی خود جاودانی ساخت .ناتوانی و
بی میلی دولت در دفاع از جان  ،حفظ امنیت،
حرمت و حقوق شهروندان و به ویژه زنان و باز
گذاشتن دست مشتی مال ،آخوند ،ریش سفید،

اند و به اندازۀ آنان ضد دموکراسی و ضد زن هستند.

مرتجع ،تفنگدار ،طالب و مجاهد که هر کدامشان

درکنار آن نیز حكومتی دست نشانده چون حكومت

سر از آخور دولت ها یا احزاب ارتجاعی منطقوی

حامد کرزی را به اریكۀ قدرت نشاند .نتیجه آن چیزی

بیرون می آورند ،عمال زنان افغانستانی را بی

است که امروز سازمان ملل اعتراف میكند که ،

پناهتر در جامعه ایكه در آن کمترین نشا نی از

در افغانستان تحت حاکمیت آمریكا ،ما شاهد

امنیت و عدالت وجود ندارد رها کرده است  ،و

در ضمن این مشت فاسد که ازآن نامبرده شد هر

میسازد که نه تنها توسط امامان مساجد ،قضات و

یكصد و هفتاد و پنجم را در بین

از گاهی با علم کردن خواسته های فیندمنتالیستی

دولتمردان بلكه توسط نزدیک ترین خویشان مرد

یكصدوهفتادوهفت کشور دارد .شمار مرگ و

شان به بهانه های مختلف به خیابانها و جاده ها

خودشان باالیشان تحمیل میشود.

میر مادران به هنگام زایمان از هر صد هزار نفربه

ریخته و با سوختاندن  ،چور و چپاول و سرقت

ازدواج های اجباری و مصلحتی کودکان و

یكهزار وششصد تا یكهزارونهصد تن بالغ

اموال مردم شور و غوغا بر پا کرده و بدین ترتیب

نوجوانان مشكل دیگریست که گریبانگیر مردم

میگردد .دختران زیر هجده سال به زور وادار

این مشت مرتجع با همسویی ارتجاع منطقه پیام

افغانستان میباشد ،چنانكه آمارهای بین المللی

به ازدواج می شوند.

کنترل و قدرت سیاسی شان را به شهروندان به

نشان میدهد ،در نتیجۀ این ازدواج ها از هر ده نفر

افغانستان هشتاد در صد تریاک جهان را تولید

ویژه زنان میرسانند که این خود نیز به صورت

زن در افغانستان یک نفر آن کشته میشود.

میكند .سن مادر شدن دوازده سال و کمتر ازآن

روانی زنان افغان را بیشتر به انقیاد میكشد.

روزنامۀ ایندی پندنت چاپ لندن گزارش نموده

است .چه بسا مادرانی که از فرط مجبوریت

در تمام این سالهایی که اشغالگران ،گروپ های

که تعداد زیادی از مقتولین به صورت رسمی

ناگزیر شده اند تا با بهای معادل دو تا بیست و

مختلف جهادی و طالبی وغیره وغیره در افغانستان

راپور داده نشده و همچنان خاموش باقی میماند.

چهار دالراطفال عزیز و جگرگوشۀ خویش را به

مصروف شخم زدن جامعه و مردم افغانستان استند

واقعیت تلخ دیگر اینكه از زنان و دختران در

فروش برسانند.

در پهلوی بمباران ،آتش کشیدن و تخریب

جامعۀ قبیلوی افغانستان به خاطر حل و فصل

با این همه حاال نیروهای اشغالگر زمان کارشان به

مكاتب  ،دانشگاه ها و شفاخا نه ها با سؤاستفاده از

منازعات و اختالفات استفاده میگردد .زن و

اتمام رسیده و پا از لجن خود ایجاد کردۀ شان در

ا مكانات محدود روزمرۀ مردم به إحداث مدارس

دختری که به بدل داده میشود در حقیقت

افغانستان بیرون میكشند و با دادن فرمول های

دینی ،حوزه ها  ،مساجد و تكیه خانه ها پرداخته

اسیریست تا باید به هر نوع اسارت ،شكنجه و

گنگ و سر در گم نود ونُه در صد مردم فقیر و

میشود .همچنان گذشته از بودجۀ دولت ،ساالنه
میلیارد ها دالر پول وارد افغانستان میگردد که
قسمت أعظم آن صرف تبلیغات مذهبی وتعالیم و
تفاسیر دینی وهابی ،احمدی ،شیعی وغیره میگردد
 .خالصه ارتجاع مذهبی منطقه و ارتجاع مذهبی
افغانستان با طرح چنین روش هائی توانسته اند
افكار عصر حجری را دوباره ایجاد و احیا نمایند
که این خود زنان را از لحاظ حقوقی و اجتمایی
در مضیقه قرار میدهد.
فساد ،فقر ،فحشا ،زرع و پخش مواد مخدر،
سیستم اقتصادی و اجتماعی فاسد و استثمارگرانه،
نظام فكری مبتنی بر باور های عقب مانده و به
شدت ضد زن و سنتهای متحجرانۀ مربوط به
عصر بربریت و جوامع بدوی ،زنده گی زنان را در

تجاوز تن در دهد .و تمام کارآن خانه را برده

رنج دیدۀ افغانستان را از بازگشت طالبان در

افغانستان را به تباهی کشانده است .سیمای زنان

وار انجام دهد .اگر این زنان و دختران از شرایط

هراس قرار داده و از طرح مصالحه با برادارن

افغانستانی را واقعیت های تلخی چون تحقیر،

نامساعد زنده گی فرار کنند .مطابق قانون شرع

طالب کرزی حمایت میكنند .خوب است بپرسیم

خشونت ،سرکوب ،بریده شدن گوش و بینی ،

اسالمی که زیربنای قانون اساسی کشور را

که ،اگر قرار است این مصالحات ازسر دلسوزی و

سربریدن  ،سنگسار شدن  ،به آتش کشیده شدن ،با

تشكیل میدهد و به تأسی از آن زن نباید بدون

همكاری با زنان و به نفع مردم افغانستان باشد  ،آیا

اسید سوختانده شدن ،اختطاف شدن  ،در کوچه و

اجازۀ شوهر یا محرم شرعی ترک خانه نماید،

در یكی ازین به اصطالح جرگه های تان نامی از

بازار مورد تجاوز و اهانت قرار گرفتن ،با حیوانات

محكوم به جزا و زندان میگردد .چه بسا زنانی

مسألۀ حفظ حرمت زن و عدم تجاوز به حقوق

که ازین نوع سرنوشت در زندانهای افغانستان

انسانی اش را مطرح کرده اید؟

مبادله شدن ،به فروش رسیدن  ،وادارگردیدن به
ازدواج در کودکی ،و هزاران تراژیدی دیگری

رنج میبرند .افغانستان در زمینۀ توسعۀ انسانی رتبۀ

ادامه در صفحه ٢۵

نظام خانواده گی کامأل تحت تسلط نظام مالکيت است
منشأ ستم جنسی و طبقاتی برزنان
ماريا رشيدی

برای پرداختن به سـتم جنسـیتی بـر زنـان در نظـام

اگــر از نظــر تــاریخی نگــاهی بــه دوره هــای اولیــه

برتری داشتند.

سرمایه داری الزم است ،که ابتدا نگاهی هـر چنـد

بیندازیم کـه انسـانها بـه شـكل کمـونی زنـده گـی

به مرور با تكامل یافتن ابزار تولید ،دارایـی مـردان

کوتاه به زمینه های تاریخی آن بیاندازیم ،و سپس

میكردند و به طور جمعی مایحتاج زنده گی خـود

بیشتر شد .کشاورزی که توسط زنان کشـف شـده

منشــأ وعــواملی را کــه در ب ـه وجــود آوردن ایــن

را از طریق شكار و تهیۀ خوراک از طبیعت فـراهم

بود ،به کار مردانه تبدیل شـد و جنگهـایی کـه در

ستمها نقش داشته است بررسی کنیم .دیدگاههای

مینمودند ،اثری از طبقـات و سـتم بـر زن نبـود .در

آن موقع بـه وقـوع پیوسـت سـبب بـه کـارگیری

متفــاوتی در رابطــه بــا ایــن ســتم موجــود اســت.

این جوامع ،تولید در رابطه بـا نیازهـا صـورت مـی

اسرای جنگی شد .در نتیجه نیازهایی که به شـكل

مـذهبیون ،ســتم بــر زن را اصـالً بــه رســمیت نمــی

گرفت و چون ابزار تولید بسیار ابتدایی و ساده بود،

جمعیتی انجام می گرفت تقلیل یافت .با زیاد شدن

شناسند .نظر گاه دیگری  ،که رابطۀ جنسی و سـتم

اضـافه تولیـدی وجــود نداشـت .زنــان و مـردان بــه

ثروت و دارایی ،مناسـبات اجتمـاعی جدیـدی بـه

بر زنان را به تفاوتهای بیولوژیكی احاله می کننـد.

شكل جمعی زنـده گـی مـی کردنـد و از اسـتقالل

وجــود آمــد .مــرد در موضــعی برتــر از زن قــرار

دیدگاهی دیگر که منشأ این ستم را کامالً طبقاتی

کامل برخوردار بودند .دراین گروههـا یـا جوامـع،

گرفت .زمانیكه زن در موضع برتر بود مسأله ای را

دانســته و رفــع ایــن ســتم و چگــونگی آن را در

تصمیم گیری ها در رابطه با مسائل روزمره ،به طور

ایجاد نمیكرد ،اما بر عكـس تغییـر شـرایط بـه نفـع

چارچوب سیسـتمی کـه بـر جامعـه حـاکم اسـت،

فردی و مستقل صورت می گرفت .مواد غذایی بـه

مرد که مالكیت او بر ثروت و دارایی را بـه همـراه

بررسی میكند.

طور یكسان بین اعضا که به طور جمعی زنده گـی

داشـت تغییــرات اساسـی در جامعــه بوجــود آورد.

مالكیـت خصوصــی اســاس و منشــأ ســتم بــر زنــان

میكردنــد تقســیم میشــد .و تنهــا تقســیم کــاری کــه

حق مادری از بین رفـت .کودکـان دیگـر نسـب و

است .مالكیت خصوصی با پیدایش و تكاملش در

موجود بود ،تقسیم کار طبیعی برای تهیـه مایحتـاج

توارث را از پدر به ارث می بردنـد .بـدین شـكل،

دوره ها و نظامهای مختلف تـاریخی در گذشـته و

جمع بود .تقسیم کار تبعیض بـین مـرد و زن ایجـاد

"مالكیت " مبنای تغییرات گشت و نـه " طبیعـت

حال در ستم و به انقیاد کشیدن زنان نقش بسـزایی

نمیكرد .کودکان به قبیلـه تعلـق داشـتند و بـه طـور

جنسی" مرد .این تغییرات بنا به هر دوره و نظـامی،

داشــته و دارد .در جامع ـهس ســرمایه داری کنــونی،

دســته جمعــی مراقبــت مــی شــدند و چــون مــادران

کل تاریخ گذشته تـا بـه حـال را رقـم مـی زنـد.

بررسی مسألۀ زن تنها میتواند یک بررسی طبقـاتی

کودکــان معلــوم بودنــد ،آنهــا نســب از مــادر مــی

توارث از طرف پدر نیـاز بـه مشـخو بـودن پـدر

باشد و به منشأ طبقات برگردد ،یعنی به آن جـایی

بردند.در کل ،زنـان بـه خـاطر نقـش مهـم شـان در

کودک داشت .در نتیجه ،تک همسری برای زنان

که بنای ستم زن امروزی گذاشته شده است.

تولید مثل و هـم جمـع آوری خـوراک بـر مـردان

بوجود آمد ،مرد عالوه بر همسر اختصاصـی خـود

بــرای تولیــد فرزنــدان ارث بــر ،محــدودیتی در

چهار چوب خانواده و جامعه به اسـارت و بردگـی

خرافــات و اخالقیــات پوســیدهس مــذهبی در درون

استفاده جنسی از زنان دیگر نداشت .بدین ترتیب،

کشانده است ،مقررات و قوانین ارتجـاعی سـرمایه

جامعه و بویژه خانواده سعی نمـوده اسـت زنـان را

تک همسری برای زن و چند همسـری بـرای مـرد

داری حاکم هیچگونه حقی برای زنان قائل نیسـت.

در اذهان اقشار مختلف جامعه در موقعیـت درجـه

بوجود آمد .چیزی که بعدها توسـط ادیـان بـویژه

از لحاظ مناسبات خـانواده گـی ،زن حـق طـالق و

دوم تثبیــت نمایــد .و بــا ســرکوب هــر روزۀ زنــان

اســالم مــورد تقــدیس قــرار گرفــت .مســاله ی

جدایی یک جانبه از مرد را نـدارد؛ مـرد حـق دارد

تحــت قــوانین اســالمی چــه در خــانواده و چــه در

اجتماعی که ریشه در مالكیت خصوصـی داشـت،

چند زن اختیار کند .زن به تنهایی خانواده محسوب

ســطح جامعــه میخواهــد بــه موجودیــت و تثبیــت

تحت عنوان حق الهی تثبیت و به رسمیت شـناخته

نمی شود؛ زن اگر از خانـه رانـده شـد بـی پنـاه  ،و

خویش در پناه مالكیت خصوصی و نظـام سـرمایه

شد.

بدون خانه و کاشانه خواهـد مانـد .زن حـق تكفـل

داری ادامه داده ،و فرهنـگ حـاکم و مسـلط مـرد

در ایـن راســتا ،ادارهس امــور خانـه خصــلت عمــومی

فرزنــدانش را نــدارد .اگــر طــالق داده شــود هــیچ

ساالرانه را حفظ نماید .زنـان در مقابـل ایـن همـه

خــود را از دســت داد و بــه شــكل یــک خــدمت

اختیــاری نســبت بــه فرزنــدانش نخواهــد داشــت و

ستم جنسی و طبقاتی سـكوت نكـرده و بـا مبـارزه

خصوصـی در آمــد و زن در ردهس اولــین خــدمتكار

هیچگونــه حقــی در ســر پرســتی آنهــا بــرای وی

پیگیر و اعتراضات مداوم در اشكال مختلف سـعی

خانه گی قرار گرفت ،تا کنون در بسیاری از نقاط

برسمیت شـناخته نمـی شـود.در مـواردی حتـی در

در مقابله با حكومت سرمایۀ اسالمی نموده اند.

دنیا پابرجاست و تـا جاییكـه نقـش مهمـی در بـاز

انتخــاب همســر و شــریک زنــده گــی خــود آزاد

مشكالتی که امروزه زنان ایران با آن دست و

تولید نیروی کار دارد ،مورد نیـاز و حمایـت نظـام

نیست .به لحاظ حقوق اجتماعی زن حـق قضـاوت

پنجه نرم می کنند نه مشكالت فرهنگی بلكه

ســرمایه داری اســت .در جامع ـۀ ســرمایه داری "

ندارد ،زن نصف مرد محسوب میشود آنچـه را کـه

عمدتا مشكالت اقتصادی است .طبق آماری که

ازدواج و خانواده" در زمرۀ ارکان دولـت هسـتند.

هم قوانین و مقررات موجود به وی واگذار میكند،

جدیداً ارایه شده فقط  01درصد زنان شاغل

بدین جهت کسی کـه ازدواج و خـانواده را مـورد

نصــف مــرد اســت .قــوانین حــاکم او را کــم عقــل

هستند وچیزی حدود  88درصد بیكار هستند .این

انتقاد و خطاب قرار دهـد هـم بـه جامعـه وهـم بـه

قلمداد میكند ،قوانین پوسیده مذهبی زنـان را بزیـر

درصد از زنان از نظر اقتصادی یا وابسته به

دولت حمله کرده است .یكتا همسری ،در جامعـۀ

چادر و مقعنـه کشـانده اسـت ،و اگـر زن از ایـن "

شوهرانشان هستند یا خانواده ها یشان .به احتمال

ســرمایه داری فقــط در انتقــال ارث بـــه وارث و

خــانواده مقــدس" پــا فراتــر بگــذارد ،همســرش را

زیاد درصدی از اینها زنها یی هستند که از

مالكیت بورژوایی خالصه میشود .از مسایل پیچده

دوست نداشته باشد و رابطـه خـارج از خـانواده بـا

همسرانشان جدا شده اند یا آنها را از دست داده

ایی که امروز زنان به طور واقعی بـا آن دسـت بـه

مرد دیگری برقرار کند به جرم زنا سنگسار میشود.

اند .خیلی ساده است تصور نمود با این مشكالت

گریبانند .مسألۀ ازدواج و خانواده میباشد .خانواده

هر روز زنان بیشتری از کار بیكار شده و خانه نشین

عمیق اقتصادی زنان با چه فجایعی روبرو هستند.

ای که کهنه و سرکوبگر اسـت .بـرای زنـان ،حـل

میشــوند و در ایــن صــورت آنــان نــه تنهــا از نظــر

آنها مجبورند بیشتر تمكین کنند حق اعتراض

مسألۀ خانواده از اهمیت کم تری نسبت به کسـب

اقتصادی به همسرانشان وابسته میشوند  ،بلكـه کـار

ندارند وهر اعتراضی مواجه خواهد بود با

برابــری سیاســی و اســتقالل اقتصــادی برخــوردار

خانه گی بیشتری به آنها تحمیل میگردد  .کار خانه

سرکوب .اختال فات خانه واده گی به علت

نیست .امروزه در خانواده ،که سـاختار آن توسـط

گی که اساس و پایهس اقتصادی استثمار زنـان اسـت،

فشارهای اقتصادی به اوج خود خواهد رسید .به

آداب و رسوم و قوانین تایید می شـود ،زن نـه بـه

بـــه انـــزوای زنـــان و دور شدنشـــان از فعالیتهـــای

این دلیل که با تورمی که امروز در ایران حاکم

عنوان یک شخو بلكه بـه عنـوان یـک همسـر و

اجتمـاعی و سیاسـی کمـک میكنـد .در جامعـه ای

است حداقل باید دو الی سه نفر کار کنند تا یک

مادر سرکوب میشود .حتی در کشورهای پیشرفته،

مانند ایران که ساختار خـانواده هـا کـامالً متـاثر از

زنده گی حداقل تامین شود .در مورد درصدی که

قوانین مدنی ،زنان را از منظـر موقعیت(اجتمـاعی)

فرهنــگ عقــب مانــدۀ مــذهبی و مناســبات ســرمایه

امروز تعدادشان هم کم نیست و هیچ منبع درآمدی

کم و بیش وابسته به همسر قـرار داده اسـت  .و بـه

اســت ،ســرکوب زنــان در بــین اقشــار و طبقــات

ندارند ،واضح است که امرار معاششان از کجا باید

مرد نه تنها حق دسترسی به دارایی زن و بلكه حـق

مختلف متداول است ،از زنان بورژوا گرفته تا زنان

تامین شود ،چاره ای جزء تن فروشی ندارند .این

تسلط معنوی و فیزیكی بر وی را هم می دهد.

طبقــات متوســط و کــارگر ســرکوب میشــوند .در

امروزه در حكومت سرمایۀ جمهوری اسالمی ،که

ایــران حكومــت ســرمایۀ اســالمی  ،هــم بــه عنــوان

ازدواجهای اجباری در مورد زنـان انجـام میگیـرد.

دولت طبقاتی یعنی نیروی سرکوب و هم خـود بـه

کهنه تـرین آداب و رسـوم و سـنتهای آمیختـه بـه

عنوان بخشی از طبقه ای کـه وسـایل تولیـد مـادی

ارتجاع اسالمی زنده گی میلیونها زن ایرانـی را در

جامعه را در اختیار دارد ،با نهادینـه کـردن سـنت و

درصد باال از زنان با این شرایط اسفناک اقتصادی از
قبل به طبقه ای تعلق دارند که هر روز برای زنده
ماندنش مجبور است نیروی کارش را بفروشد .این آن
جامعۀ طبقاتی است که مسایل بنیادی آن بر اقتصاد
استوار است.
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سرمایه دارى جهانى همان سانیكه بعد از پیروزى

منحرف نماید .براى سایه افگندن بر این ماهیت

مارگریت تاچر صدر أعظم وقت انگلیس که به

انقالب اکتبر به تكاپو افتاد تا از اکتبر دیگرى

مبارزاتى زنان جهان و انحراف دادن جنبش

زنى با مشت آهنین شهرت داشت و آن مشت هاى

جلوگیرى کند و تا طبقۀ کارگر جهانى متحد و

پیشروانۀ زنان از مسیر انقالبى آن ،تالش هاى

آهنین در جنگ خلیج فارس در کشتار ملت هاى

متشكل و آگاه به حیث خطر انقالبى عرض اندام

تاریخى بورژوازى به نام دفاع از حقوق زن منجر

دیگر و سرکوب وحشیانۀ کارگران انگلیس معنى

نكند ،به همین سان با نفوذ سیستماتیک میان

بدان گردید تا بتواند جنبش زنان بورژوا براه افتد

می یافت ،را تاریخ فراموش نمیكند .مردم

جنبشهاى کارگرى واجتماعى خواسته است با پی

که استراتیژى آن عینا مانند مردان طبقات بورژوا

افغانستان نقش بینظر بوتو صدر أعظم پاکستان را

ریزی استراتیژى مشخو و استفاده از ابزارها و

در راستاى دفاع از منافع سرمایدارى و ستم طبقاتى

در وسیله شدن و تولد طالبان بحیث چرکین ترین

أسالیب خاص به مقابلۀ خطر انقالبى این جنبشها

به وسیله و به رهبرى زنان بورژوا علیه اکثریت

نیروى ضد زن جهان فراموش نمى کنند .هویت و

بشتابد.

ملیونى زنان و مردان کارگردر سراسر جهان به

نقش زنان ستمگر دیگرى چون آلبریت و

میان آید .تاریخ نه چند ان دور و نزدیک سیاسى

کوندولیزا رایس در تحمیل فقر و تشدید و به

چنین جریانات بورژوائى شاهد إنكار ناپذیر

کارگیرى سیاست هاى جنایت کارانۀ جنگى

حكمروائی زنان طبقات حاکم ستمگر ،سیماى

دولت امریكا در عراق را همۀ زنان عراقى و جهان

راستین و هویت فریب کارانۀ چنین سیاست هایی

به خاطر دارند .و به همین ترتیب میتوان از سیاست

را برجسته میسازد.

هاى هیالرى کلینتون و انگیال مرکل دو تن از

بورژوازى به صورت خاص و هدفمند در تحریف
جنبش هشت مارچ طى یكصد سال أخیر بر
الترناتیف سازى هاى بدیل کار نموده که همه اش
در راستاى تهى ساختن مبارزات جنبش زنان
وهشت مارچ از مفاد چپ و کمونیستى آن است.

زنان قدرتنمند نظام سرمایه داری که نه تنها عامل

تقدیس دیموکراسى ،تلمبار کردن هویت هاى

کوچک ترین گشایش براى جنبش زنان نگردیده

ملى ،مذهبى و دموکرات به این جنبش و بدین

اند بلكه برعكس مانند مردان طبقات حاکم نظام

وسیله مسخ محتوا و مضمون طبقاتى مبارزات

سرمایه دارى در راه حفظ منافع بورژوازى

زنان یكى از أصلى ترین سناریوهاى سرمایه در

جانفشانى کرده و میكنند یادآورى کرد  ...در

زدن چپ و کمونیسم و حرکت رو به گسترش

حقیقت اینها وصدها ی دیگر از چنین چهره

جنبش زنان هشت مارچ است .

هاى نظام سرکوب طبقاتى سرمایدارى را میتوان

بورژوازى از چندین دهه به این طرف با تجلیل

پشت هم قطار کرد و اسم برُد که به نام جنس

مراسم هشت مارچ توسط أحزاب  ،دولت ها و «

زن وادعاى تأمین بهتر حق زنان ولى اساساً

ان جی او »هایش در سرتاسر جهان در گسست

درهمان راستاى استراتیژى زدودن اثرات طبقاتى

تاریخى این سنت سوسیالیستى در تالش بوده و

وانقالبى جنبش رهایى طبقاتى زنان گام برمى

است .با عمومى ساختن آن به نام ( زنان) میخواهد
خواسته ها وأهداف خود را در آن مطرح نماید
وعمال با إیجاد نهاد ها و جبنش هایی چون
فمینیسم هاى رنگارنک حتى فمینیسم اسالمى
توجه زنان را از مبارزات کارگرى و طبقاتى که
أساسا سنت هشت مارچ بر آن بنا یافته است

میدارند  .وأما چنانچه در باال تذکر داده شد وقرن
هویت و مفهوم عروج زنان طبقات حاکم سرمایه
دارى در کشورهاى مختلفۀ جهان به أرکان هاى
رهبرى دولت ها و کابینه هاى نظام هاى سرمایه
دارى به هیچ کسى در جهان پوشیده نیست .مشت
نمونه یی از خروار ،سیما هاى زنانى چون

بیستم به کرات شاهد إنكار ناپذیر آن بوده است ،
وجود این واقعیت است که هشت مارچ تاریخاً از
مبارزات زنان کارگر و مقاومت شان در برابر نظام
سرمایه دارى شكل گرفته است.
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خشونت بر زنان و راه
مبارزه با آن
مارکسیستها معتقدندکه  ،ستم بر زن با پیدایش
مالكیت خصوصی و جامعۀ طبقاتی به وجود آمده
است .به همین دلیل هم از نظر مارکسیسم ،تنها راه
از بین بردن ستم جنسیتی و طبقاتی ،دگرگونی
ساختار اقتصادی -اجتماعی جامعۀ طبقاتی است.
انجام این وظیفه که با ایجاد یک جامعۀ
سوسیالیستی ممكن است ،نه فقط تحقق تساوی
زن و مرد را امكان پذیر می سازد ،بلكه زمینه را
برای ریشه کن کردن تمامی ایده های زن ستیزانه
و مردساالرانه هم آماده می کند.
الزم است مروری به وضعیت زنان ایران در طول
یک دهۀ گذشته نموده و با بررسی نقش طراحان
کمپین یک میلیون امضاء و نفوذ آنان در جنبش
زنان که اهدافشان إعمال اتوریته و ایجاد فعل و
انفعاالتی در این جنبش بود بنماایم .در باال اشاره
نمودیم که فرودستی و شرایط دشوار زنان در
ایران تحت سلطۀ یک حكومت مذهبی ابعاد بسیار
گسترده تری یافته است ،اما تبعیض و نابرابری،
فقدان تامین اجتماعی و سرکوب زنان که ریشه
در نظام سرمایه داری دارد ،تنها مختو به زنان در
ایران نیست .اعتراض و مبارزۀ هر روزۀ زنان در
ایران علیه این همه نابرابری و بربریت جمهوری
اسالمی در طول بیشتر از سه دهه به اشكال
مختلف و مداوم ادامه داشته است .ما شاهد بودیم
که در جنبش توده ای  ٨٨زنان در صف مقدم
اعتراضات چند میلیونی قرار گرفتند و خیابانهای
شهر را به اختیار خود در آوردند .و با حرکت
ومبارزه خود نشان دادند که دیگر ابزار پیش برد
سیاست های اصالح طلبان رژیم ،کار ساز نیست.
آنها از سیاستهای اصالح طلبان و لیبرالها عبور
نمودند و با مبارزات رادیكال خود نشان دادند که
بدون تعرض به مناسبات سرمایۀ جمهوری اسالمی
نمی توان خواهان حل مسألۀ زن به طور واقعی
شد .سی سال تجربۀ رژیم جمهوری اسالمی با

جناح های رنگارنگ آن به ویژه امتحان چندین

ماهیت ارتجاعی" کمپین یک میلیون امضاء"

سالۀ وعده های پوچ اصالح طلبان رژیم و عقیم

جستجو نمود که خود بخشی از حاکمیت

ماندن سیاست بازی های حامیان آنها در

سرکوبگر جمهوری اسالمی هستند .آنها با

اپوزیسیون ،و در کنار این ها آموزه های گرانبهای

مبارزات و اعتراضات توده ای میلیونی مردم و

انقالب  ،۵۴به جنبش رزمندۀ زنان درک الزم برای

جایگاه و نقش ویژه ای که زنان در آن داشتند،

شناخت دوستان و دشمنان خود را داده است.

روبرو شدند و شاهد بودند زنان چگونه با جسارت

جنبش زنان در ایران از گرایشات مختلف

و شورمبارزاتی باورنكردنی موجودیت کل نظام

برخوردار است .زمانی با برآمد جریان فمینیسم

جمهوری اسالمی را به چالش کشیدند .زمانی که

اسالمی و دوره ای با تحرکات لیبرال -فمینیسی،

زنان انقالبی و سوسیالیست درعمل نشان دادند که

که با باال گرفتن موج اصالح طلبی و بویژه دوم

اولین قدم برای رهایی واقعی زنان ،سرنگونی

خرداد همراه بود در نوسان بوده است .جریان

کلیت نظام جمهوری اسالمی با همه جناح های

اصالح طلبی نزدیک به یک دهه بر جنبش زنان

رنگارنگ آن میباشد .درست در چنین شرایطی

اتوریته و نفوذ داشت؛ نمایندگان این جریان ،چه

بود که رهبران کمپین یک میلیون امضاء برای

در درون حاکمیت و چه در اپوزیسیون ،تالش

حفظ موجودیت نظام بربریت سرمایه جمهوری

نموده اند تا حرکات مبارزاتی زنان را از مسیر

اسالمی سكوت را برگزیدند .حفظ موجودیت

اصلی اش منحرف نموده و به پشت جبهه رانده ویا

نظام سرمایه را به دفاع از خواسته های زنان در

آن را به وسیله ای برای اعمال سیاستهای خود

همان سطح پائینی که هم ادعایش را داشتند

تبدیل نمایند.

ترجیح دادند .کمپین می بایست نقش سازشكارانه

طراحان "کمپین یک میلیون امضاء" که به عبای

خود را ایفا میكرد و تالش می نمود تا مسیر

آیات عظام آویزان شدند و به بارگاه فقه های

مبارزاتی زنان را از کانال مبارزه برای سرنگونی

مرتجع برای گرفتن تاایدیه مشرف شدند تا به آنها

رژیم منحرف سازد .این نمونه مشخصی از تالش

بقبوالنند که گویا حقوق زنان تضاد و تناقضی با

فمینیسم اسالمی و لیبرال فمنیست در ایران است

اسالم والیت فقیه ندارد! در مبارزات توده ای و

که به مدت بیشتر از یک دهه جنبش زنان را از

خیابانی آنچنان غافلگیر شدند که خاموشی را به

مسیر و محتوای اصلی مبارزاتی تخطئه نمودند.

هر نوع حرکت و عكس العملی ترجیح دادند .آنها

اخیراًدست اندرکاران "کمپین یک میلیون امضاء"

که پاای درحكومت داشتند و متشكل بودند و طبق

ارزیابی خود را در رابطه با جنبش زنان با مطلبی

ادعایشان ده ها زن و دختر جوان را برای گرفتن

تحت عنوان " جنبش زنان تحت سالی که

یک میلیون امضاء بسیج کرده بودند چه شد که

گذشت" ارائه داده اند .من توجه شما را به نكته

درست در گرماگرم مبارزات توده ها و زنان ،دم

ای از آن جلب می نماایم .در این مطلب " یكی از

فرو بستند و خاموش شدند؟ چرا گوشه ای از

فعاالن کمپین یک میلیون امضاء معتقد است راه

مطالبات بر حق زنان ،حتی تا همان حدی که

"سخت و پرپیچ و خمی" پیش روی فعاالن زن

دیدگاه رفرمیستی شان مدعی آن بود را هم مطرح

قرار دارد چرا که سازمانیابی پیشین این جنبش

نكردند؟ کمپینی که چند سال بر این ادعا بود که

پس از اتفاقهای سال  ٢٣٨٨به طوری کلی بههم

آگاه کردن زنان به حقوقشان جزء اولویت هایش

ریخته است".

است  ،چه شد که در جنبش توده ای و مبارزات

باید به این فعالین کمپین یک میلیون امضاء این

توده ها در سال  ٨٨که زنان نقش قابل توجهی در

توجه را داد که بانی بهم ریختن جنبش زنان پس

آن داشتند ناگهان از صحنه خارج شد؟

از اتفاقهای سال  ٢٣٨٨خود آنها بودند.

پاسخ به این سئوال را باید در نقش رفرمیستی و

ادامه در صفحه ٢٦

به مناسبت هشتم مارچ

دست و پا و بریدن برخی از اعضای بدنشان آنها را

مورد تهدید های جانی قرار میدهند .در اینگونه موارد
نه تنها این بلكه این طرفین در گیر مصالحه اکثر شان
کسانی هستند که خود دست شان تا آرنج به جرم
کشتن ،تجاوز و هزاران جنایت دیگر در حق زنان و
مردم افغانستان آلوده است چه کسی به اینها حق داده
است که از حق بیوه و یتیم افغانستان در مقابل طالبان
نماینده گی کنند ؟
کرزی چه حقی دارد تا آنها را نمایندۀ مردمافغانستان
بنامند ؟ تازه مردم افغانستان خواهان کشانده شدن
هردو طرف مذاکرات به پای میز محاکمه هستند تا
میزمذاکرۀ سرنوشت ساز برای خودشان .از مشاهدۀ
مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود در افغانستان و
بی توجهی نظام فاسد به وضعیت اسفبار زنان و تبلیغات
رسانه های نظام مرتجع حاکم بعضا چنین استنباط
میگردد که زنان در تمام طول تاریخ افغانستان چنین
سرنوشتی را از سر گذشتانده اند ،در حالیكه اگر
جامعه امروز افغانستان را با سه دهه و اندی پیشترمقایسه
کنیم به وضاحت دیده میشود که تا قبل از استیالی باند
های مسلح مجاهدین و طالبان و دولت فاسد فعلی،
زنان از نظر حفظ جان حرمت و امنیت و شرایط
اجتماعی بهتری برخوردار بودند .عقب مانده گی
فرهنگی ،بی سوادی و باور های مذهبی از جمله
عواملی هستند که زنان افغانستان را نه تنها در محدودۀ
مرزهای افغانستان درهم کوبیده بلكه عین همین سر
نوشت شوم آنان را درسائر کشور های جهان نیز سایه
وارتعقیب میكند .زنان افغان علیرغم سالها زنده گی در
کشور های میزبان به سبب فشار های موجود در
خانواده و حفظ فرهنگ و سنت های عقب مانده و
مردساالر قادر به تكلم زبان کشور میزبان نیستند ،
آنان بیشتر شبیه به ماشین سكس و تولید مثل شده و به
پخت و پز و انجام کار های خانه مشغول اند.
این طیف خانم ها بیشتر به خدمتگاران بی اجوره یی
میمانند که گویا به غیر از کار و اموراتی که از جانب
مرد خانه به صورت سنتی از قبل تعیین شده هیچ
مصروفیت دیگری ندارند ونمیتوانند داشته باشند.
تعداد معدودی از این زن ها ازین حالت بیزار شده و
عكس العمل نشان میدهند  .ودر مقابل ،مردان با
پشتوانۀ دم دست ترین ابزار های چون خدا ،مذهب،
پیغمبر ،سنت ،رسم ،عرف ،اعتبار ،غیرت مردانۀ شان
را مجاز شمرده عالوه بر لت کوب زنان و شكستن

زنان به خاطر نجات زنده گی شان مجبور به فرار

هشت مارچ یاددهانى خشم ومقاومت زنان کارگر

گردیده و عدۀ معدودی از آنها به خانه های امن پناه

در برابر نظم سرمایه براى کاهش استثمار

می برند .ناگفته نباید گذاشت که این مردان که به

وحشیانه ،کاهش ساعات کار ،بهبود شرائط کار

خشونت دست میزنند خودشان نیز قربانیان این فرهنگ

طاقت فرسا وغیر انسانى ،إیجاد مهد کودک براى

عقبمانده و باور های مذهبی و بیسوادی هستند .با

زنان کارگر رهایى همزمان ازکار برده گى در

وجود این قید و بند ها وفشارهای گوناگونی که بر

خانواده وغیره است که در رآه بر آورده ساختن

دست و پای زنان افغانستان کشیده شده است زنان در

این أهداف به جاده هابر آمده و با رآه اندازى

افغانستان و خارج از مرز های افغانستان باید آرام
ننشسته و با تمام نیرو و توانشان در به زیر کشیدن اوهام
و خرافات و قوانین عصر حجر و بربریت و توحش که
نسل به نسل برآنان تحمیل شده و هر روز با هزاران ابزار
برای تولید و باز تولید آن تالش صورت میگیرد مبارزه
و تالش نمایند .زنان آگاه همگام با مردان آزادیخواه

اعتصاب ها وتظاهرات طى یكصد سال صف
خود را روشن نگهداشته اند  .جنبش طبقاتى زنان
جنبش فمینیست هاى بورژوازى نیست که تمام
هم وغم آن را برابرى موقعیت زنان بورژوا با
مردان هم طبقه یی خود شان تشكیل میدهد  .این

کوشش نمایند تا برای شكستن تابو های مذهبی ،بی

جنبش زنان و گروه هاى فیمینیستى نیست که

حقوقی زنان ،سادیزم فكری و جنسی مال ،مجاهد و

أساس نابرابرى موقعیت زن را در جنسیت زن

رهبران مذهبی سیاسی جامعۀ مرد ساالر فاسد و طبقاتی

وبه تبع آن در یافتن برترى جنسیتى زنان بر

افغانستان منسجم شوند ،و در ضمن برای بر چیدن

مردان میداند .هشت مارچ أساساً روز فریاد کارگر

مدارس مذهبی و ایجاد موانع در راه پخش افكار و

زنانی است که در اسارتِ استثمار ،بردگى مزدى و در

عقاید بنیادگرایی مذهبی کار نمایند .بی تردید این

کل تحت ستم طبقاتی قرار دارند .هشت مارچ به حیث

مبارزه خیلی دشوار و پر بهاست ولی متاسفانه راه

سنت مبارزاتى پیوند تاریخى با مبارزات سوسیالیستها

دیگری جز به گورستان سپردن نظام موجود در

دارد .زنان سوسیالیست و کمونیست چون

افغانستان با تمام افكار و باور های قرون وسطایی

روزالوگزامبورگ که توسط بوژوازى آلمان به قتل

طالبانی ،جهادی و امثال آن وجود ندارد.

رسید ،کالرازیكتین زن سوسیالیستى که با پیشنهاد وى

جنبش زنان در افغانستان بخش جدایی نا پذیر از جنبش

درسال  ٢۴٢٠هشت مارچ به حیث روز تاریخى

رهایی زن در منطقه و جهان است ،گر چه وضعیت

همبستگى زنان کاگر وهمه زنان جهان ،رسمیت

زنان در افغانستان با سائر زنان منطقه و جهان قابل

جهانى یافت ،کولنتاى اولین زن وزیر کمونیست در

مقایسه نیست ،ولی با آنهم در صورت عدم مقاومت در

جهان و دیگران را میتوان از میراث داران واقعى

مقابل متحجرین طالبانی -جهادی و اخوانی که همچون

جنبش خالصى طبقاتى زنان نام برُد که بر تارِک هشت

هیوالیی در منطقه سر بیرون آورده اند و با همكاری

مارچ میدرخشند.

غیر مستقیم سیستم فاسد سرمایه داری که آنها را
تجدید حیات میكند؛ زنده گی نیمی از جمعیت منطقه

منشأ ستم جنسی و طبقاتی برزنان

به تباهی کشیده خواهد شد .مسألۀ زن یک مسألۀ

امروز درصد باالیی از زنان ایران جزء طبقۀ

انسانیست .بناءس مبارزه به خاطر آزادی و برابری جنسی و

استثمار شونده هستند .به همین دلیل است که حل

نژادی و رنگ پوست و آزادی بیان وغیره ویژۀ زنان

مسائل زنان از جمله ستم جنسی و برابری کامل

نبوده بلكه وظیفۀ تمام انسانهای آزاد  ،مترقی و

آنان گره خورده به حل ستم طبقاتی .برای مقابله

سوسیالیست میباشد.

و از میان بردن ستم و استثمار ،خشونت و تبعیض

زنده باد هشتم مارچ روز تجدید پیمان مبارزه برای
آزادی زنان !

جنسی نیاز به ایجاد تشكلهای اجتماعی است .با
یاری دیگر نیروهای اجتماعی میتوان بساط ننگین
این نظام گندیده را برچید.

خشونت بر زنان و راه
مبارزه با آن
جنبش زنان بدرستی راه مبارزاتی خود را می

بازگرداندن آنها دوباره به این چهارچوب غیر
ممكن است ! زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر
جامعه رهایی و آزادیشان در گرو متشكل شدنشان
است .این وظیفه بر عهده سوسیالیستهای جنبش
زنان است ،که نیروی عظیم زنان بویژه زنان

پیمود و زنان مبارز و آگاه همراه وهمدوش

کارگر که ستم دیده ترین بخش طبقه کارگر را

دیگر اقشار مردم در جنبش توده ای می رفتند تا

شامل میشوند متشكل و سازماندهی نمایند .آن

مناسبات سرمایۀ حكومت جنایتكار جمهوری

زمان که زنان به انقیاد خود تحت مالكیت

اسالمی را به چالش بكشند .آنها به درستی این را

خصوصی و خانواده گی پی برده ومبنای مبارزۀ

درک کرده بودند که فقط با نابودی این نظام

خود را برای لغو این مالكیت و جامعه ای

است که زنان می توانند به آزادی و برابری کامل

سوسیالیستی قرار دهند ،آنگاه زن در شرایطی

دست یابند .اما شما دست اندرکاران این کمپین
که دستی در حكومت دارید و میخواستید این
جنبش را در چارچوب نظام حاکم مهار نمائید و
آنطوریكه خود انتظار دارید پیش برود .به همین
دلیل درست در شرایطی که جنبش خالف پیش
بینی های شما به حرکت انقالبی ادامه داد ،رهبران
کمپین آگاهانه تصمیم گرفتند که جهت مصالح
حاکمیت سكوت را برگزینند .از آنجا که اهداف
“کمپین یک میلیون امضاء” در چهار چوب حفظ
نظام جمهوری اسالمی تعریف شده و اساسا تحقق
خواسته ها و حقوق زنان را در همین چار چوب
جستجو می کند بدون شک زمانی که توده ها
کل سیستم را آماج حمالت خویش قرار میدادند،
کمپین می بایست نقش سازشكارانه خود را ایفا
میكرد و تالش می نمود تا مسیر مبارزاتی زنان را
از کانال مبارزه برای سرنگونی رژیم منحرف
سازد و در عمل هم آشكارا دیدیم که به جای
طرح و بیان مطالبات زنان ،چگونه برای شریک
شدن در قدرت احتمالی جناح موسوی ،برای
گرفتن عكس در کنار زهرا رهنورد از یكدیگر
سبقت میگرفتند .باید به این فعال کمپین " یک
میلیون امضاء " گفت مشكل در راه پیچ وخم
سازمانیابی دوباره جنبش زنان به طریق بورژوا-
لیبرال و اصالحات نیست ،بلكه ماهیت این کمپین
و طراحان آن برای زنان ایران افشاء شده و

برابر با مرد در تولید اجتماعی شرکت خواهد کرد،
موانع پیشرفت زنان به خاطر جنسیت از بین خواهد
رفت و استعدادهای آنان به عنوان یک فرد در
جامعه شكوفا خواهد شد.
در کشورهایی نظیر ایران حتی کسب برابری در
حقوق و اشتغال خود به مبارزه برای ایجاد تغییرات
و پایان دادن به مناسبات نابرابر سرمایه داری گره
خورده است  .زنان کارگر و سوسیالیست جنبش
زنان ایران ،طی یک مبارزۀ مداوم ،پیگیر و متشكل
طبقاتی است که میتوانند باورهای کهنه را در مورد
زن و جایگاه او در جامعه تغییردهند و با پیوند زدن
این مبارزات به نیروی طبقۀ کارگر ،آزادی و
برابری برای همه زنان را واقعیت بخشند .عملی
شدن این اصل در گرو ارائۀ راهكارهایی است که
متضمن متشكل شدن زنان در تشكلهای توده ای
شان می باشد.

”علی رسولی"

جنازه ی خورشید
بر آخرین خیابان
که زنی بر سنگ فرش هایش
سالخی شد
افتاده بود
تاریکی تازیانه میزد
و راهزنان عشق ,بر لخته های
لغزان خون می خندیدند
دیگر هیچ وقت
هیچ طلوعی
هیچ بزنگاهی ,خورشید
نرقصید
دیگر
زنی موهای ریحان پنجره را
نبافت
هیچ وقت
مردی که عاشق خورشید شد
شباهنگام با گل های نرگس
با چشم های شرمگین
از خیابان نگذشت
به پنجره نگاه نکرد
ماه روبان سیاه بسته است
وستاره گان از درخشش
خویش می ترسند.

سعودی ،که منافع سياسی شانرا در تشديد
اختالفات فرقه يی می بينند ،را نبايد در
رويدادهای خونبار کوئته ناديده گرفت .توده
های مظلوم و بيدفاع هزاره در کوئته بخشا
قربانی سياستها و خواستهايی ميگردند که
خود آنان کمترين نقش و منفعتی در آنها
ندارند.

کشتارمردم بيدفاع بجرم تعلقات نژادی و
مذهبی ،تعلقات داده شدۀ که به انتخاب افراد
يک جمع بستگی ندارد ،با هر معياری جزمعيار
آدمکشان نيوفاشيست مذهبی ،جنايت
آشکارعليه بشريت است .جنايت وحشتناکی
که در عصرما و جلو چشمان ما جريان دارد.
هرگونه خاموشی و بی تفاوتی در برابر جنايت
خود جنايت و همسوئی با جنايتکاران است.
انسانهای بيدفاع اعم از زن و مرد ،پير و جوان
و کودکان معصوم هزاره در کوئته امروز به
حمايت و همبستگی ماانسانهای آزاديخواه
نيازمندند و بر ماست که از آنها و حق حيات
شان در برابر آدمکشان اسالمی "لشگر
جنگهوی" و همدستان آنها دفاع کنيم.
اشتفان هرملين

برخورداری از آزادی و زيستن در امنيت و
آرامش حق طبيعی هر انسان در روی زمين
است ،نگذاريم اين حق يونيورسال و انسانی
پايمال

گردد.

سازمان

سوسياليستهای

کارگری از همۀ احزاب ،سازمانهای سياسی،
نهادهای اجتماعی و فرهنگی و افراد
آزاديخواه دعوت بعمل می آورد که با محکوم
نمودن

و

افشای

اعمال

جنايتکارانه

تروريستهای اسالمی ،بر دولت پاکستان و
نهادهای بين المللی و دولتهای محل سکونت
خود فشار آورند تا جلو ادامۀ جنايات
ضدبشری درکوئته را بگيرند و عامالن آنرا
بالدرنگ محاکمه نمايند.

مرگ بر جنايتکاران و آدمکشان اسالمی!
زنده بـــــــــــــاد سوسياليــــــــــسم!
کميته اجرائيه سازمان سوسياليستهای
کارگری افغانستان
25جنوری 3102
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کشتار مردم در کوئته جنايت عليه بشريت است!
چند سال است که مردم هزاره بمثابه يک

اعالم و درآن مهلت زمانی نيز برای ترک کامل

تلقی ميگردد ،اما اين عامل بر زمينه و شرايط

اقليت قومی و مذهبی در شهر کوئته

و اجباری هزاره ها ازين شهر تعيين شده بود.

دشوار و معين اجتماعی ،اقتصادی و سياسی،

پاکستان،آماج حمالت سفاکانۀ تروريست

دليل و انگيزه اصلی تروريستهای "لشکر

شرايطی که بطور کل در آن اميد و راه حلی

جنگهوی" و همقطاران آدمکش آنها از دست

برای آيندۀ بهتر و مطمئنتر در زندگی وجود

زدن به اين عمل ،ظاهرا يک تنفر و خصومت

ندارد ،می تواند مؤثريت و کارکرد داشته باشد.

های اسالمی قرار دارند .آدمکشان حرفه يی
موسوم به "لشکرجنگهوی" که بخشی از يک

مذهبی و قومی بنظر ميرسد؛ تنفری که در اصل

حرکت وسيعترارتجاعی طالبانی اند ،در ابتدا

بعالوه عامل ايدئولوژيکی و نفرت مذهبی،

"لشکر جنگهوی" که رسما مسئوليت کشتار

افراد متعلق به مليت هزاره ،از جمله چهره

محصول و نتيجۀ عوامل متعدد اعم از اقتصادی،

هزاره ها و شيعه های کوئته را بعهده گرفته،

های شناخته شدۀ آن را هدف قرار ميدادند و

سياسی و اجتماعی است .جنبه ايدئولوژيک

يکی از گروههای بنيادگرای سنی مذهب

اخيرا با عمليات انتحاری کور ،تصفيه خونين

آن ،نحوه نگرش بنيادگرايان جديد اسالمی

پاکستان است که سالها از حمايت مستقيم

مانند پيروان مکتب ديوبندی و وهابی به

مالی ،نظامی و سياسی دولت عربستان ،محافل

مذهب شيعه در اسالم است.

مرتجع کشورهای عربی و جناحهای از ارتش

قومی و فرقه يی را به اجرا نهاده اند.

پاکستان برخوردار بوده است.

از آغاز عمليات تروريستی تا اکنون حدود
به باورآنان ،شيعيان کافر ،منافق و واجب

اين باند تروريست با اينکه ظاهرا در پاکستان

القتل اند .يک چنين نگرشی در اسالم تازه گی

غيرقانونی به شمار ميرود ،اما در واقعيت امر از

ندارد و قدامت آن به اندازۀ تاريخ پيدايش دين

آزادی عمل الزم در آنکشور برخوردارمی باشد

اسالم است .جوامع اسالمی تاريخأ از خصومتها و

وعليرغم اين همه جنايات سنگين و دهشتناک،

منازعات فرقه يی از گذشته های دور تا اکنون،

رهبران و فعالين اين گروه تبهکار ،آزادانه در

دوصد تن ديگر گرديد ،يکی از وحشتناکترين

صدمات زياد و زيانباری ديده اند .واقعيت های

پاکستان فعاليت ميکنند و تاهنوز يک

عمليات های تروريستی می باشد که تا

تاريخی ثابت نموده است که دامن زدن به

تروريست منسوب به اين گروه در رابطه به

اکنون برعليه مردم بيدفاع هزاره در اين

مخاصمات و تصفيه های فرقه يی و قومی و

اعمال جنايتبار شان مجازات نشده است.

شهرصورت می گيرد.

تشديد تفرقه در ميان صفوف مردم با هويتهای

عملکرد ادارات ايالتی ودولت مرکزی پاکستان

متفاوت دينی ،يکی از پيامدهای ضروری

درعدم تامين امنيت برای اهالی بيدفاع هزاره

عمليات تروريستی و کشتار سيستماتيک

برجسته شدن نقش مذهب و گروههای مذهبی

و بی تفاوتی در قبال روند تصفيه قومی در

هزاره ها که روز تا روز ابعاد و اشکال وسيعتر

در تحوالت سياسی و اجتماعی می باشد.

کوئته ،بجائی رسيده است که نقش بيطرفانۀ

يکهزار تن از افراد بيگناه ملکی به شکل
فجيعی جان باخته اند و بمبگذاری اخير در
علمدار رود شهر کوئته ،که منجر به کشته
شدن بيش از صد نفر و مجروح شدن قريب

و خطرناکتری بخود می گيرد ،آشکارا هدف

دولت در قبال گروههای اتنيکی و وظايف اصلی

تصفيه شهر کوئته از وجود يک اقليت قومی و

تعاليم وهويت دينی با توجه به نقش و جايگاه

آن بمثابه برقرارگننده نظم عمومی ،در هالۀ از

مذهبی را دنبال می کند .هدف شوم و ضد

پيشوايان دينی در جوامع اسالمی ،زمينه را

شک و ترديد جدی قرار گيرد .بعالوه نقش

بشری يی که چند سال قبل از طريق يکی از

برای مخاصمات فرقه يی و سؤ استفاده سياسی

منفی دولت پاکستان ،بازی و مبارزه قدرت

زوزنامه های پاکستان توسط سرکردۀ باند

طبقات و گروههای حاکم و زورمندان ،فراهم

ميان رژيمهای مرتجع مذهبی ايران و عربستان

آدمکش و جنايت پيشۀ "لشکرجنگهوی"
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