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شمارۀ ۳۶

در این شماره:

سخن سردبير:

دولت وحدت ملی و حامیان بین المللی و
منطقوی آن مسؤول تراژیدی میرزا
صفحه ٥

اولنگ میباشند
پس از حدود سه سال از عمر ننگین رژیم

افزوده است .از آنجا که این رژیم موجود

پوشالی «وحدت ملی» به سرکرده گی اشرف

مهندسی شده و دست ساز قدرت های امپریالیستی

غنی و عبداهلل عبداهلل ،این رژیم نه تنها این که

و ارتجاعی است ،از همان آغاز مولود نامیمونش

نتوانست بر معضالت اجتماعی و سیاسی فایق

حامل تناقضات و تعارضات جدی یی در درون

آید بلکه ناتوان از رفع و رجوع تناقضات

خودش بود.

درونی اش بیشتر از گذشته بر وخامت اوضاع
ادامه در صفحه ۲

تبصره یی پیرامون کمپاین

(نامم کجاست)

صفحه٧

خط قرمزهای دینی برای زنان در جوامع
طبقاتی  /مذهبی
پیام

به

کنفرانس

صفحه ٩

اتحاد

سازمان

سوسیالیستی کارگری

صفحه ۱۲

د مزد سیستم (ف .انگلس)

صفحه ۱۳

افغانستان قتلگاه زنان

صفحه ۱٥

در حاشیة ائتالف سه جریان اخیر در
صفحه ۱٧

افغانستان
اطالعیة

سازمان

سوسیالیست

های

کارگری افغانستان در مورد حملة
جنایتکارانة روز چهارشنبه ...

صفحه ۲۰

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

۶

تناقضات و بر متن آن تعارضات دو جناح

چهره های سوخته و بازمانده از حزب اسالمی چون

اند اعالم موجودیت این ائتالف را نیز رسمیت

اصلی و جناحهای متصل و پیرامونی

گلبدین حکمتیار ،البته با تأیید ضمنی قدرت حاکمۀ

ببخشند ،هشدار داد که دست از پا خطا نکنند

حامی«دولت وحدت ملی» از همان بدو به

امریکا ،خواست تا مواضع سیاسی اش را در جدال بر

ورنه پیامدهای بدی برای شان در پی خواهد

قدرت رسیدنش بر همه گان و از آن میان

سر اقتدار سیاسی و سهم بردن بیشتر استحکام بخشد.

داشت .این «ائتالف» هنوز از پیلۀ تنیده شده بیرون

مهندسان آن آشکار بود و است .غنی و

این که این امر تا چه حدی می تواند معادله و تناسب

نیافتاده بود که در دنیای سیاست کشور با سکوت

عبداهلل به عنوان دو سهام دار و حامیان شان در

قوا را به نفع این جناح تغییر دهد ،هنوز ناروشن

به آرامگاه فراموشی بدرقه شد .سران ائتالف که

هر دو جناح با وجود تقسیم برابر قدرت از

است .اما این یارگیری ها که اساسا بر مبنای تعلقات

خود جزیی از مهره ها و کارگزاران اصلی

مدارج باال تا سطوح پایین طمع و آز شان

اتنیکی و تباری استوار اند خود عاملی شده است تا

حاکمیت پوشالی اند ،علی الرغم قیل و قال

فروکش نکرد ،بل هر کدام سعی در تصاحب

کشمکش های جریانات ناسیونالیست قومی و

آغازین خفه خون گرفتند و چنین وانمود می

سهم بیشتر نمودند که این امر منجر به تشدید

اسالمی عمق و پهنای دیگری یابند .تبارگرایان غیر

نمایند که گویا تسلیم ارباب و خواست او نشده و

اختالفات و دوری مجریان ارکان قدرت ،از

پشتون چه شریک قدرت و چه در حواشی آن در

نخواهند شد؛ ولی آنچه که مبرهن است این است

همدیگر گردید که در نتیجه دارد کل حیات

وجود فیگورهایی از جمعیت اسالمی ،جنبش ملی

که ائتالفیون پهلوان پنبه هایی را می مانند که فقط

رژیم پوشالی را از درون تهدید به فروپاشی و

اسالمی جنرال دوستم و حزب وحدت مردم

برای گرمی فضا و جلب توجه بیننده گان حلقۀ

اضمحالل می کند.

افغانستان به رهبری شیخ محمد محقق و نیروها و

توشک پهلوانی ،هیاهو و داد و قال بر پا می دارند،

شخصیت های دیگر در یک حرکت نمادین عرض

در حالی که مراد گرفتن مواجب و سهمیۀ بیشتر

اندام نموده و ائتالف جدیدی زیر نام «شورای عالی

است .هرچند که مقصد این نیروها و فیگورهای

نجات افغانستان» را در ترکیه شکل دادند.

ارتجاعی در تمام این مدت و تحت هر لوایی که

در یک چنین وضعیتی که رژیم درگیر
تناقضات درونی خودش است ،جنگ بیشتر از
هر زمانی تشدید شده است ،جناح های
منشعب طالبان نه تنها که به پروسۀ صلح

جنرال دوستم که ظاهراْ فرد شماره دوم اقتدار

دولت پوشالی وقعی نگذاشتند ،بلکه به شدت

سیاسی در حاکمیت پوشالی را می سازد به اتهام

حمالت شان افزوده اند.

بدرفتاری و تجاوز جنسی به رقیب سیاسی همتبارش

علی الرغم فشار قدرت های حامی نظام
سیاسی حاکم در سطح بین المللی و منطقه،
جناح های شریک قدرت هر کدام در صدد
تحکیم مواضع سیاسی و مهمتر از آن تأمین
منافع اقتصادی شان بر آمده و بیشتر از قبل بر
طبل تخاصمات تباری و قومی می کوبند؛
حتی امر صلحجویی دولتمردان و حامیان
سیاسی شان چیزی جز تحکیم مواضع
سکتاریستی و قومی شمرده نمی شود .جناح
ناسیونال -شونیست های پشتون به رهبری
اشرف غنی با اتکا به نیروها و تعدادی از

«ایشچی» عمال از قدرت سیاسی کنار زده شد و
ناگزیر به تبعید ناخواسته به ترکیه ،که حامی او در
این جدال است ،گردید .همزمان با اعالم دیدار
دوستم با عطا محمد نور و محمد محقق و تولد
ائتالف جدید بر محوریت دوستم ،بخشی از رهبری
جنبش ملی اسالمی به رهبری عالم ساعی -احمد
ایشچی با تشکیالت جدیدی بنام «حزب جنبش
نوین» با شعار حمایت از نظام کنونی اعالم
موجودیت نمود .این در حالی است که سفارت

ظاهر شده اند طلب سهم و اجرت بیشتر بوده است
ولی با در دست داشتن و سود بردن از ابزار
ناسیونالیسم قومی -تباری و تفاوت های زبانی و
مذهبی چه در گذشته و چه امروز ظرفیت تحمیل
انقطاب بیشتر و کشتار و جنایت بر این مبنا ها را
دارند که خود در وضعیتی که نیروهای سیاه
ارتجاعی با دخالت مستقیم قدرت های منطقه یی
و امپریالیستی به تحرک در آمده اند و صحنه
سیاسی افغانستان گواه شکل گیری نیروها و
ائتالف های جدیدی بر بستر تعلقات اتنیکی،
زبانی و مذهبی نیز است ،خیلی خطرناک و نگران
کننده است.

امریکا در یک حرکت «غیرمتعارف» به سران
«ائتالف» تازه تشکیل شده که حتی تا هنوز نتوانسته

ادامه در صفحه ۳

۶

در کنار این تحرکات دو جناح قدرت حاکمه

برخوردار نیستند که بتوانند با اتکأ به آن حریف

امپریالیستی در افغانستان الزمه اش وجود و

و تالش های حزب اسالمی برای شکل دادن

جریان های ارتجاعی اسالمی -قومی شوند .اسالم

حضور این نیروها در حاشیۀ قدرت و یا به عنوان

به یک نهاد سیاسی بر محور این حزب،

سیاسی و ناسیونالیسم قومی با وجود جنایات بی

دکوراسیون قدرت است .در امتداد این تحوالت

بقایای بازمانده از دوران حکومت کرزی به

شمار شان هنوز هم از آن ظرفیتی برای تحقق و

بازمانده های حزب دموکراتیک خلق نیز به

رهبری و همراهی رحمت اهلل نبیل ،رنگین

پیشبرد پروژه های امپریالیستی در حوزة افغانستان و

صرافت و تکاپو افتاده اند تا در این نقش ظاهر

دادفر اسپنتا ،داوود علی نجفی ،میرزا محمد

منطقه برخوردار اند که بتواند جایگاهش را به عنوان

شوند .نمونۀ متأخر آن برگزاری نشست «حزب

یارمند ،شکیبا هاشمی ،تمیم نورستانی و عده

نیروی مورد حمایت سرمایه داری جهانی در رأس

وطن» و حمایت آن از حاکمیت کنونی است.

یی از فعاالن جنبش روشنایی از جمله جعفر

امپریالیسم امریکا حفظ نماید .پروژه اسالم سیاسی و

مهدوی تحت نام «حزب محور مردم

ناسیونالیسم قومی به ویژه در منطقۀ آسیای مرکزی

افغانستان» اعالم موجودیت نمود.

در رقابت قدرت های امپریالیستی و قدرت های

این نهاد با وجود گذشتۀ چپی برخی از
فعاالنش و خالف ادعای «ضد امپریالیستی»
شان از نظام کنونی و «دست آوردهای
جمهوری» یعنی از نظم کاپیتالیستی غارتگر
حاکم که این فیگورها بخشی از شخصیت ها
و مجریانش در گذشته بودند ،دفاع می
نمایند .در حقیقت این حزب و بنیانگذارانش
در تالش اند تا بورژوازی لیبرال افغانستان را
در عرصۀ سیاسی نماینده گی نمایند ،هرچند
که برخی از مجریان و دست اندر کاران آن
در گذشته های نه چندان دور کوره راه های
قومیت و تبار را با رشادت تمام پیموده اند .در
آشفته بازار سیاست در افغانستان برای رسیدن
به مقصد و منفعت سیاسی استفاده از هر اهرم
و ابزاری گویا جایز است .چاکران امپریالیسم
می توانند همزمان «ضد» امپریالیست هم باشند
بدون این که عرق سرد قباحت این ادعا
رخسار مبارک شان را از شرم خیس کند.
این دسته ،علی الرغم حمایت برخی از جناح
های بورژوازی و قدرت های حامی بین
المللی آن از اعتبار و جایگاه اجتماعی خاصی

منطقه یی همچنان معتبر است ،بناءاً جریان «لیبرال»
پرو غرب با چاشنی ناسیونالیسم افغانی و لیبرالیسم
بازار در شرایط کنونی میدان برایش باز نیست و از
نقش محوری حتی در محاسبات استراتیژیک قدرت
های حاضر سرمایه داری در زمین افغانستان نیز
برخوردار نیست که این خود زمینۀ عروجش را به
عنوان یک نیروی مدعی قدرت الاقل در وضعیت
کنونی فراهم نخواهد آورد و ستارة اقبالش نخواهد
درخشید .در بهترین حالت مثل گذشته نقش تزئینی
بیش در حکومت هایی که قدرت اصلی را جریانات

این روزها مردم شاهد جنب و جوش جریان های
حاشیه یی و مفلوک نیز هستند .قرار است که
بالخره انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی
برگزار شود .بقایای چپ پوپولیست آمادة خدمت
به «مام میهن» می شوند ،باز قرار است این نیروها
و شخصیت های شان کمر همت ببندند و در
خدمت به نیروها و جریان های اصلی قدرت قرار
گیرند و اگر سهم مستقیمی هم از این خوان
نبردند مسألۀ شان نبوده و نیست ،الاقل بخشی از
کمپاین کننده گان این یا آن نیرو به شمار خواهند
آمد که خود نعمتی است در این قحطی و برهوت
بی افقی و درمانده گی.

اسالمی -قومی بازی می کنند ،نخواهد داشت.
«دموکراسی اسالمی» مورد نظر قدرت های

ادامه در صفحه ۴

۶
اما داستان واقعی داستان زنده گی کارگران و

پایه دار و ماندگاری نیست ،می تواند هر آن در

کارگر در کل و طبقۀ کارگر افغانستان باالخص

اقشار زحمتکش است که قربانی مستقیم

جهت باز شدن فضا و بالتبع انسجام و سازمانیابی

از اینجا ناشی می شود و وجود آن را الزامی می

اشغال ،استبداد ،جنگ نیروهای ارتجاعی،

نهادهای کارگری و پیشروان سوسیالیست سیر کند.

سازد .کارگران و پیشروان سوسیالیست آن در

فقر ،بی امنی و بیکاری و جهالت اند .این

تمامی جریانات چپ و حتی راست می دانند و این

افغانستان هنوز در آن موقعیتی نیستند که در شکل

کارگران اند که در هیچ زمینه یی نماینده گی

را در عمل هم فهمیده اند که در یک شرایط

یک طبقۀ اجتماعی پا به میدان مبارزة آشکار

نمی شوند؛ نیروهای مدعی نماینده گی

متعارف و با ثبات تر از آنچه که امروز عمل می

سیاسی بگذارند ،اما دیر یا زود ناگزیر از آن است

ازطبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش در تشتت و

کند ،طبقۀ کارگر آن فاکتوری است که ،دست کم

تا خودش را متشکل سازد ،حتی تحقق مبارزات

بی افقی کامل به سر می برند.

بالقوه ،می تواند آیندة سیاسی جامعۀ افغانستان را

دموکراتیک و تحقق خواستها و مطالبات رفاهی و

رقم بزند.

مبارزه برای عقب راندن ارتجاع اسالمی-قومی نیز

برخی از آنها در خلسۀ «جنگ خلق علیه

بدون چنین حزبی میسر نیست .برای تحول اوضاع

امپریالیسم و سگان زنجیری اش» فاژه می

این تنها پیشروان طبقۀ کارگر و فعاالن سوسیالیست

کشند .رویای آغاز جنگ مسلحانۀ توده یی و

آن نیستند که بر ضرورت حزبیت تأکید می کنند.

طوالنی چنان خمار شان ساخته است که با هر

در افغانستان چنانچه که شاهد هستیم سخنگویان

نیمچه طالبی که به حاکمیت می پیوندد رشتۀ

بورژوازی (و حامیان جهانی شان) نه این که از

این رویای خوش چپ خلقی پاره شده و به

ضرورت حزبیت حرف می زنند ،بلکه دست

کابوس خیانت «متحدین طبیعی» تبدیل می

اندرکار ایجاد احزاب متعددی بوده واستند ،که هر

حقیقتِ آشکارِ تاریخى بیانگر این است

گردد .طبقۀ کارگر بدون تشکل و تحزب

کدام به نوعی منافع آنها را چه در عرصۀ جغرافیای

که اگر گشایش هایی هم به نفع حرکت

بازندة اصلی این نبرد بر سر تعیین تکلیف

افغانستان و چه فراتر از آن نماینده گی می کند.

سیاسی جامعه از یکجانب و از جانب دیگر

همانطور که همه واقفیم حزبیت الزمۀ مبارزه در

برای به کرسی نشاندن خواست ها و مطالبات

عرصۀ سیاست است ،و امروز هر تغییری در

رفاهی خود و سایر اقشار زحمتکش است.

مناسبات قدرت و رژیم سیاسی حاکم ،از نظر همۀ

در این شکی نیست که طبقۀ کارگر افغانستان
مثل هر جای دیگری به تشکل و حزب خود
نیاز دارد و هر کارگر و فعال سوسیالیستی آن
را بدیهی و ضروری می شمارد .اما با دریغ و
درد وضعیت حاکم و تشتت طبقۀ کارگر و
ضعف و فترت نیروهای چپ و سوسیالیست،
در یک هیئت عمومی ،در کنار واقعیت های
انکار ناپذیر دیگر باعث شده است که تالش
مستمر و صادقانه یی در این زمینه صورت
نگیرد .این وضعیت برای فعاالن سوسیالیسم
کارگری نباید وضعیت مطلوبی شمرده شود.
رخوت ،بی مباالتی و ندانم کاری و ناتوانی
نیروها و فعاالن جنبش طبقۀ کارگر در پاسخ
عملی و نظری به این نیاز به هر بهانه یی
نابخشودنی است .وضعیت کنونی وضعیت

طبقات و اقشار مهم جامعه و مهمتر از آن از نظر

در جهت ثبات سیاسی بیشتر ایجاد چنین حزبی
یک شرط حیاتی برای حضور مؤثر در مبارزه بر
سر قدرت سیاسی است.

زنان و تثبیت جایگاهِ نسبى آنان در
جهانِ کنونى به مشاهده می رسد ،مولود
و محصولِ مبارزاتِ سرسختانة زنانِ
آزادی خواه و به خصوص زنانِ طبقة

عینی وجود و ضرورت آن را تأیید می کند.

کارگر در جهان بوده است .زنان مبارز

بورژوازی با در دست داشتن تمام و کمال اهرام

طبقة کارگر  ١۶۰سال قبل از امروز

قدرت واقعی أعم از سیاسی ،اقتصادی،

جدال و مبارزۀ شان برای رفع تبعیض را

ایدئولوژیک و حمایت بورژوازی جهانی و دول

از کارخانه هاى سرمایه دارى در أمریکا

امپریالیستی ،می تواند در چارچوب نظام و مناسبات

آغاز نمودند و الى افغانستانِ کنونى زیرِ

حاکم منافع اش تأمین شود ،اما مطالبات و خواسته
های حقوقی ،سیاسی و رفاهی اکثریت مردم
زحمتکش و تحت ستم افغانستان بدون برچیدن و
سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و نماینده گانش
در قدرت حاکمه و بیرون راندن نیروهای اشغالگر
قابل تحقق نیست .طبقۀ کارگر افغانستان ،برای

حاکمیت رژیم پوشالی مورد حمایت

سرمایه داری جهانی به سرکردگی
امپریالیسم امریکا در مسیر
رهایی خود همراه با جنبشِ

رهایی خود و جامعه از بالهت کنونی و برچیدن

وسیع سوسیالیستى و آزادی

استثمار سرمایه داری و ایجاد جامعۀ در خور و

خواهانة جهانى به پیش مى

بنابراین ضرورت حزب سوسیالیستی برای طبقۀ

روند.

شایستۀ انسان راهی جز برپائی حکومت خود ندارد؛
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دولت وحدت ملی و حامیان بین المللی و منطقوی آن مسؤول
تراژیدی میرزا اولنگ میباشند

اتیال مهربان

فاجعه و بروز تراژیدی های هولناک در

''داعش'' افتاد .نیروهای جنایتکاری که به دالیل

کرده و برای مهندسان کشتار با ایجاد وحشت و

افغانستان پدیده یی یومیه شده است .تعداد

سیاسی متناسب به شرایط و اقتضای منافع دولت غنی

شکسته شدن هر نوع روحیه و نیروی مقاومت

قربانیان و کشته شده گان فرا تر از حلقلۀ

و عبداهلل گاه طالب و گاه داعش نامیده میشوند .به

امکان تداوم سلطه و حاکمیت شانرا میسر می

نزدیکان شان ارزش بیشتر از یک رقم را

نقل از ظاهر وحدت والی سر پل قبل از سقوط این

سازد.

ندارد .عاملین جنایات علی الرغم قبول رسمی

روستا و احتمال بروز یک فا جعۀ انسانی با تماس

مسؤولیت کشتار از جانب نماینده گانشان،

های مکرر با مسؤولین و نهاد های امنیتی خواستار

عامدانه در پس پردة ابهام قرار داده شده و

ارسال کمک شده بود ولی کمکی فرستاده نمی

صرفاْ به نام "دشمنان مردم" از آنها اسم برده

شود ،و ده ها انسان شامل کودکان ،سالمندان و زنان

می شود .نسخۀ آمادة تشکالت حقوق بشری

از یک ساله تا نود و یک ساله به دست جنایت

و فعالین جامعۀ مدنی محدودبه ترغیب دولت

کاران اسالمی طالب سر بریده شده و با قصاوتی که

برای شناسایی عاملین و مجازات جنایت

قرآن و سنت از پیروانش خواسته است به قتل

کاران شده است.

میرسند.

آخرین مورد اینگونه جنایت تا لحظۀ نگارش

پوتانسیل شدیداْ ضد انسانی گله های اسالم سیاسی

این سطور ،فا جعۀ روستای میرزا اولنگ از

در ویرانی و کشتار و بیگانه ستیزی چیز تازه یی

مربوطات ولسوالی صیاد والیت سمنگان است

نیست .هر قدر عمل این گروه ها سادیستی تر و غیر

که پس از نیمه شب دوازدهم اسد و بعد از

انسانی تر باشد ،به همان درجه پاداش بهتری بعد از

چهل و هشت ساعت مقاومت نیروهای

مرگ برای آنها داده می شود .این پاداش آسمانی به

عمدتاْ محلی ،به دست جنایتکاران طالب و

آنهاست که انسانیت را در ترورستان اسالمی خفه

خطابۀ اشرف غنی به مردم و وعدة مکرر گرفتن
انتقام از عاملین این جنایات ،تجاوز آشکار
دیگری به شعور مردم بود .غنی علی الرغم قبول
مسؤولیت جنایت سنگین روستای میرزا اولنگ،
توسط عاملین جنایت ،یعنی طالبان ،باز هم از ذکر
نام طالبان طفره رفته و قول میدهد که از دشمنان
افغانستان انتقام خون کشته شده گان را خواهد
گرفت .ذهنیت قبیله گرایی '' انتقام جویی'' نیز در
این پیام اشرف غنی به خوبی مشهود است.
راه حل معضله از دید غنی گرفتن انتقام است.
انتقامی که قربانیان آن باز هم فرزندان فقیری اند
که گرفتن معاش برای فرار از گرسنگی آنها را در
هر دو جبهه (دولت و طالبان) ناگزیر از جنگی
کرده است که جنگ خود شان نیست.
ادامه در صفحه ۶
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دارد .جنرال خدایداد در مصاحبه یی با نشریۀ

اندیشه ها و دید گاه هایی که آنرا توجیه کرده

هیچ روزنامه نگار و ژورنالیستی این بازی رندانۀ

(دعوت – شماره  ،١١۶سال  )١۳٧٩طالبان و

و می پروانند بخشکد .تا این زمان نژاد باوری

غنی را به رخش نکشید و این امر تعجبی هم

شیوة حاکمیت آنها در مناطق تحت نفوذ شان را

و دین وسیله های مؤثری در دست سرمایه

ندارد.

ستوده است.

داری بوده اند .و ازین دو پدیدة زشت هم

زیرا فعالیت های تمام اجزای سیستم حاکم حول

در قبال این فاجعۀ هولناک ،عکس العمل تشکل

یک هدف و استراتیژی مشخصی می چرخد.

های حقوق بشری و فعالین جامعۀ مدنی که

تبارگرایی و تعصبات کور قومی که غنی خودش

صرفاْ به صورت رسمی زیربار سیاست های

یکی از عامالن تشدید آن می باشد ،علت دیگری

دولت نمی روند نمایانگر ماهیت آنهاست.

در خلق تراژیدی میرزا اولنگ می باشد .همچنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت

سیاست های شؤونیستی حکومت های قبل که با

وحدت ملی می خواهد که عامالن خشونت

کوچ اجباری ساکنان اصلی مناطق و اسکان دادن

شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار گیرند  .گویا

مخصوصاْ کوچی ها در آن جا ها ،و استفاده از

با وصف قبول مسؤولیت این جنایت از جانب

تضاد آنها با باز مانده گان ساکنین بومی ،زمینه ساز

طالبان ،هنوز عاملین آنها مشخص نشده است.

جای پا باز کردن طالبان بوده است .سربازانی که

بخش دیگری از آنها با پیام های الکترونیکی می

برای راندن ''دشمنان مردم'' از روستای غرقه در

خواهند تا جامعۀ بین الملی را متعهد به دفاع از

خون میرزا اولنگ ،گسیل شده اند ،قربانیان بعدی

مردم افغانستان در برابر گروه های افراطی

جنگی هستند که دشمن در آن تعریف مشخص

اسالمی بنمایند .مختصر مکثی در شکل گیری

ندارد .فرماندهان آنها از جمله ژنرال خدایداد ،

حاکمیت بعد از طالبان نشان می دهد که

درک مشابه با غنی و دولت وحدت ملی از طالبان

ناسیونالیسم و دین گرایی ارکان های اصلی

برابری و سوسیالیــسم

باشد .حوزة فعالیت رادیکال ترین فعاالن جامعۀ

مبارزه می کند ،برای

دولت های پسا حاکمیت طالبانی در افغانستان می
مدنی صرفاْ در محدودة به عقب راندن سیاست
های دولت متمرکز بوده و هیچگاه مایل به
تغییرات ساختاری در آن نیستند .ائتالف ها و
تشکیل احزابی چون حزب محور مردم افغانستان،
حزب وطن و سخنرانی های مسؤولین آنها

برای کنترول اذهان و هم برای بر انگیختن
عواطف انسانها استفاده شده است .فقط و
فقط محو طبقات و کار مزدی می تواند زنده
گی انسانی را به ارمغان بیاورد .به زیر کشیدن
سرمایه داری تالش مستمر در افشاء و محو
پدیده های دین و تبار گرایی را الزامی می
سازد.

سازمان سوسیالیستهای
کارگری برای آزادی،

تقویــت صف آزادی
خواهی و برابری طلبی و
برای تحقق آرمان

دراعالم موجودیت این احزاب و ائتالف ها به

سوسیالیـــسم به آن

نمایش می گذارد .در مقاطعی رهبران همین

بپیـــوندید!

خوبی ماهیت این ساختار های سیاسی را به
جریان ها تا سرحد دستبوسی پیر و پیشوا به
رهبران مفلوک مذهبی در راه خزیدن به قدرت
سواری داده اند تا خود نیز به نوایی برسند.
واقعیت تلخ اینست که تراژیدی هایی از این
دست نمی توانند متوقف شوند ،مگر اینکه

www.workersocialist.or
g
https://www.facebook.
com/workersocialism
www.asrejadid.org
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تبصره یی پیرامون کمپاین (نامم کجاست)

تبصره یی پیرامون کمپاین

(نامم کجاست)
زرقا فروغ

جایگاه انسانها همواره در طول تاریخ جوامع

شهرت کسب کرده و بزرگ شده اند ،صرفآ

منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت،

طبقاتی ،مبتنی بر موقعیت اجتماعی شان در

جنسیت شان عامل نبوده است .موقعیت اجتماعی

منعکس شده است ،تاریخ ستم جنسی با آغاز

رابطه با وسایل و مناسبات تولید ،در جوامع

آنها دلیل عمدة موفقیت آن مردان و همچنان زنان

مالکیت خصوصێ در پیوند است  .و محو آن با

معیین شده است .بدون تردید عالوه بر

هم طبقه یی شان بوده است .همان زنان قدرتمند در

از میان بردن طبقات و مالکیت خصوصی ممکن

موقعیت طبقاتی فاکتور های متعد د دیگری

سکوی قدرت درست همان نقشی را ایفا کرده اند

است .این امر به هیچ وجهی نافی تالش و مبارزة

نیز وجود دارند که روابط میان انسانها را

که مردان هم طبقۀ شان .این واقعیت می رساند که

انسانها در هر مقطعی برای بهبود شرایط زنده گی

خشن تر یا بر عکس لطیف تر می سازد.

جنسیت به تنهایی عامل تعیین کننده در ایفای نقش

زنان نیست .گر چه بورژوازی در آغاز عروجش

جنسیت یکی از آن فاکتور هاست که در

ستمگر و ستمکش نیست .ولی بی تردید مخصوصآ

برای آزاد ساختن نیروی ارزان کار زنان زمینۀ

جوامع عقب افتاده از نظر اقتصادی و فرهنگی

در جوامع عقب مانده ،با حاکمیت فرهنگ سنتی و

آزادی هایی فردی یی را برای آنها مهیا نمود ،اما

بیشتر متبارز است .زمانی که از ستم و تحمیل

قبیلوی که توسط دین توجیه می شود ،میتواند به

به دلیل اینکه هدف نه آزادی زنان ،بلکه آزادی

ستم  ،مخصوصآ بر زن ها صحبت می گردد،

صورت بالقوه و بالفعل عامل تشدید آن باشد.

نیروی کار آنها بود ،آزادی های فردی به برابری

تآکید بر نقش جنسیت و پدیدة مرد ساالری

تشدید فشار عکس العمل ها و اعتراضاتی را نیز بر

زنان با مردان منجر نگردید.

گفتمان رایج است ،حتی اگر خود زنان عامل

می انگیزاند .کمپاین ( نام من کجاست) نمونه یی

با تسلط سرمایه داری بر کشور هایی مانند

ستم بر زنان دیگر باشند.

ازین نوع اعتراضات می باشد.

افغانستان ،و همدستی سرمایه داری با سنت و

در طول تاریخ ازین که زنان در حاشیه قرار
گرفته و گم نام باقی مانده اند ،شکایت شده
است .این در حالی که مردان زیادی هم در
همین مدت در حاشیه قرار داده شد ه و گم
نام باقی مانده اند .عده یی از مردانی که

مذهب ،اهمیت نیروی کار زنان برای سرمایه
شکی نیست که همواره اعتراض در برابر ستم ،امر

داری در حدی نیست که آزادی فردی زنان در

مثبت است .ولی نتایج کمپاین های اعتراضی بستگی

دستور کارشان قرار گیرد .ازین رو مبارزه برای

به شناخت ماهیت ستم ،و نحوة انسجام اعتراض بر

این حد اقل ها هم به عهده نیرو های انقالبی می

علیه آن می باشد.تا آنجا که به ستم بر زن بر می

افتد.

گردد ،به گواهی تاریخ که فشردة آن در کتاب
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به این دلیل هر اعتراضی علیه ستم بر زن و

آن زنان با حاکمان مرد ،در حفظ احترام به سنت ها

جنسیت شان به حاشیه رانده و به انسان های درجه

وضع محدودیت ها بر آنها اهمیت کسب می

و آیین مردم بوده است .حتی خانمی که در موقعیت

دوم در جامعه تنزیل می دهند ،نشانی کنند ،و

کند .البته که با به عقب راندن دیدگاه های

بانوی اول بوده اشرف غنی را در کنارش داشت ،با

رابطۀ فرو دستی زنان را با آن دیدگاه ها برجسته

زن ستیزانه ،کار تمام میشود .بلکه نکته ای

داشتن تجربۀ زنده گی در غرب و درجۀ اکادمیک،

سازند ،گام بزرگی برداشته اند .ولی اگر همزمان

آغازی برای شکستن قدسیت دیگاه های

در پهلوی اینکه در تالش برای بهبود وضع زنان

با این اعتراض باز هم زنان را همراه با دین شان و

مذهبی و سنت گرایانه است.

صریحا اعالم کرد که در صدد تغییر نیست ،خودش

سنت های حاکم بر جامعه دوست داشته باشند،

جنبش ها و اعتراضات مردمی در سالهای

قربانی دیدگاه های سنتی قبیله گرا گردیده و اشرف

دهن گشادانی بیش نیستند ،که عواطف و شعور

پسین در افغانستان چندین بار پشت حکام و

غنی با مستور گذاشتن اسمش ،از او با لقب بی بی

انسانها را به بازی می گیرند.

نیرو های ارتجاعی را شدیدآ لرزانیده است،

گل نام برد .این مسأ له نشان می دهد که گماشتن

ما بر این باور هستیم که آزادی زن و برابری آنها

ولی نتایجی که فرو دستان از آنها انتظار

زنان به پست های رسمی ،نمی تواند تغییری در

با مردان ،بدون در هم شکستن نظام سرمایه داری

داشتند ،به دالیل بسیار روشنی به دست نیامد.

شرایط زنده گی اجتماعی زنان ایجاد کند.

و موازی با آن بدون در هم شکستن ابزار های

بسیاری از رهبران اعتراض های اخیر و

استقبال گروه های حقوق بشری و فعالین مدنی از

ایدیولوژیک و فرهنگی آن مقدور نیست .تالش

تشکالت مدنی صرفآ میخواهند با سیاست

گماشته شدن زنان در پست های تزئینی ،چیزی

برای رهایی زنان از قید ستم مضاعف در چهار

های رسمی دولت تداعی نگردند .آنها در

بیشتر از تجلیل شکل نیست .آنها علی الرغم مخالفت

چوب نظام سرمایه داری ممکن نیست .در این

بسیاری موارد صرفآ خواهان اصالحات بودند،

با بخشی از سیاست های نظام ،جزئی از نظام اند و

نظام مردان نیز مانند زنان استثمار گردیده و فقط

نه تغییر .با چنین هدفی ،که صرفآ اشکال

بقای شان وابسته به بقای دولت و نظام می باشد.

تا زمانی که قدرت تولید و انباشت سرمایه را به

ظاهری و روبنایی را آماج قرار می دهد ،به

آنگونه که در آغاز اشاره گردید ،کامپاین نام من

نفع کارفرمایان داشته باشند ،از آنها استفاده می

یقین ایجاد دیگر گونی ممکن نیست.

کجاست؟ اعتراضی به جا و الزامی است .ولی صرفآ

گردد .طرح و روی دست گرفتن پروژه هایی که

لشکر کشی نیرو های ناتو به سرکرده گی

بر حق بودن این اعتراض نمی تواند دلیلی برای

زنان کارفرما تربیت کند ،و زنان در پست ها و

آمریکا در افغانستان ،بسیار کسانی را که

کسب موفقیت آن باشد.دور نمای این اعتراض و

مشاغل باالی دولتی نقش مدیریت را عهده دار

صرفآ در تیوری ماهیت سرمایه داری را می

احتمال به دست آوردن موفقیت آن در این است،

گردند ،نمیتواند به هیچ وجهی

تغییری در

شاختند ،امید وار کرده بود که افغانستان در

که همزمان به افشای افکار و دیدگاه هایی بپردازد

موقعیت اجتماعی زنان ایجاد نماید .امروزه هم

مسیر ترقی و پیشرفت گام نهاده است.

که حتی بردن نام زنان را تابو می انگارند .در تقابل با

لست طویلی از زنانی که مشاغل باالیی دولتی

تغییرات شکلی و گماشتن زنان در صفوف

سنت ها و افکار پوسیدة قرون وسطایی نیازی به

دارند ،موجود است .با آنهم چرا اعتراض ( نام من

دولت ،از دید آنها نشانه هایی از ایجاد تغییر

ماجرا جویی هم نیست .این اعتراض اگر بتواند،

کجاست؟) به راه می افتد؟

در زنده گی اجتماعی مردم بود .وجه مشترک

دالیل و دید گاه هایی را که زنان را صرفآ به دلیل

۶

خط قرمزهای دینی برای زنان در جوامع طبقاتی  /مذهبی
بخش دوم

ر .پیکارجو

چنانکه قبالً نیز اشاره نمودیم ادیان مرد ساالر

وارا به پدر  ،برادر  ،پسر و شوهرش منوط و وابسته

آنان به جای اعتراض و حق طلبی شکر گزار و

به مثابۀ برادران همزاد و دوگانۀ مالکیت

می سازند  ،چنان که از بردن نام وی احساس شرم

ممنون نیز باشند  ،حجاب را زینت و شرف و

خصوصی ونظام طبقاطی در عبا وقبای زیبا و

نموده به جای آن که نام خود وی را به مثابۀ یک

آبرو عزت خود و گذرنامۀ رفتن به بهشت و

آراسته با موعظه های دلفریب اخالقی و

انسان کامل و مستقل برزبان برانند  ،مثال می گویند :

مالقات باخدا و اطاعت از خواستهای شوهران

آرامش بخش و روح نواز و تسلیت دهندة

مادرأحمد  ،خواهر محمود  ،دختر قاسم وخانم

خود را موجب رستگاری عقبا و خوشنودی

خویش به گونه یی غیر مستقیم اما بسیار

ناصر .این موضوع تداعی گر فکاهی یی است که

خداوند تلقی نمایند و خوش باشندکه درخانواده

نیرومند و پر صالبت به داد نظامهای مبتنی بر

گفته می شود یک جوان افغانی با یک جوان

یی مسلمان به دینا آمده اند و حجاب پوش و

مالکیت خصوصی بروسائل تولید (برده داری

اروپایی بعد از ساعتی پرخاش و مشاجرة لفظی باقهر

مسلمان شده اند.

– فئودالی – سرمایه داری) رسیده مالکیت

و غضب پرسید ... :نام مادرت چیست ؟! جوان

خصوصی را امری مقدس و خدایی قلمداد و

اروپایی گفت  :نام مادرم شاکلین است ! جوان

زنان را نیز همانند سائر وسائل وابزارهای

افغانی به او گفت  :برو گم شو بی غیرت ! توکه از

تولیدی جزئی از مایملک مردان به حساب

گرفتن نام مادر خود نمی شرمی  ،به دشمنی و جنگ

می آورند و با توجیهات محترمانه و

هم نمی ارزی ! جوان اروپایی در حالی که از همچو

شرافتمندانه و مهربانانه یی نظیر « زن مادراست

برخوردی متعجب شده بود گف  :پس چرا در همان

 ،زن خواهر است  ،زن دختر است ،زن همسر

اول نپرسیدی ؟ تا وقت مان را با اینهمه مشاجره و

است  ،زن قابل ترحم است  ،و بهشت زیر

پرخاش ضائع نمی کردیم !

پای مادران است  » ...و توجیهات عوامفریبانۀ
دیگری ازاین دست ،آنان را موجوداتی
ضعیف وناتوان و قابل ترحم پنداشته و با
مسلَّم شمردن برتری مردان بر زنان به مردان
توصیه می نمایند که با ایشان از شفقت و
مهربانی بزرگوارانه کارگیرند  ،مگر باید با
تاکید یاد آور شد که در عقب این که زن را
مادر و خواهر و همسرودخترقلمداد می نمایند
ترفند دیگری نیز نهفته است و آن این که با
این نامها و صفتهای به ظاهر آراسته و
محترمانه در حقیقت هویت اصلی زن را به
مثابۀ انسان مستقل و آزاد از وی می گیرند

ادیان وبه خصوص سه دین ابراهیمی ( یهودیت ،
مسیحیت و اسالم ) دراین رابطه چنان محیالنه و
افسونگرانه برخورد می نمایند که ملیونها انسان "
عاقل وبالغ و دانشمند " را به آفت از خود بیگانه
گی مبتال نموده وآنان را وادار می نماید تا از دل
وجان باورکنند و بپذیرند که گویا ادیان را ابر
قدرتی به نام پروردگار عالم به عالمیان فرو
فرستاده وگویا همۀ ادیانِ به گفتۀ آنان« آسمانی »

نکتۀ جالب دیگری نیز درهمین زمینه قابل یاد

به زنان ارج می نهند و یارو مددگار و نجات

آوریست و آن این که از یک سوبا این تعبیر های

دهندة آنان اند وآنان را چنان شست و شوی

فریبنده زن را گویا محترم می شمارند واز سوی

مغزی میده و از خود بیگانه می سازد که این پندار

دیگردر هنگام در گیری و منازعۀ لفظی با دیگران به

واهی را با قاطعیت تمام تبلیغ و ترویج نمایند ،و

جای آن که به خود شخص مورد منازعه دشنام

تبسم برانگیز تر اینکه زنانی هم در قالبهاو

بدهند ،زشت ترین و زننده ترین دشنام واژه ها را به

فیگورهایی چون مبلغ دینی و مدافع حقوق زنان

مادر و خواهر و دختر وهمسر وی نثار می نمایند .در

در چارچوب قوانین دین و شریعت  ،...در

واقع تمام ادیان صرف نظر از اینکه خویشتن را

همکاری با بنیادهای اهرمنی دینی و یا هم به

آسمانی ویا زمینی به شمار می آورند با همچو

ابتکار فردی و رضا کارانه در برنامه های تلویزیون

ترفندهایی تالش می ورزند تا استقاللیت و خود

های ماهواره یی با حجاب ها و چادرهای سیاه

ارادیت زنان را به گونه یی سلب و نهب کنند که
ادامه در صفحه ١۰
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همرنگ با اندیشه های خویش ویا هم بدون

گونۀ مثال أکثریت قریب به اتفاق مسلمانان أعم از

نتوانسته اند به مثابۀ جنبشهای اجتماعی مؤثری به

حجاب و چادر وبا سر وصورتی آراسته و

آنانی که واقعاً مسلمان اند و آنانی که مناسک

میدان بیایند و در راستای به دست آوردن حقوق

مفشن و تحت اسم بی مسمای « فیمینست

اسالمی را آن گونه که شاید و باید به جانیاورده و

پامال شدة شان به گونه یی منظم و مؤثر کار و

اسالمی» ظاهر می شوند و دست از دهن

تنها خود را مسلمان می دانند به مجرد آگاه شدن از

پیکار نمایند.

برداشته ناشیانه وذ لیالنه از همچو شنعتی

اینکه دختر جوانشان با پسری دوستی می ورزد

هرگاه به این پدیده از بعد فرهنگی آن نگاه کنیم

خواه به گونه یی مستقیم وبا شطارت و

برآشفته می شوند و با او در چوکات همان مقررات

به ساده گی می توانیم ببینیم که این پدیدة شوم

حرارت تمام وخواه به گونه یی خجوالنه

و خط قرمزهای دینی و شرعی حامی نظام سود

در ادبیات کالسیک و معاصر فارسی باز تاب

وغیر مستقیم پشتیبانی می کنند و مذبوحانه

وسرمایه بر خورد نمود ه حق انتخاب همسر و

فراوانی داشته و به مثابۀ لکۀ ننگی بر پیشانی

تالش می ورزند تا حقوق وآزادی های زنان

شریک زنده گی را از وی سلب می نمایند و چه بسا

بسیاری از بزرگان و پیش کسوتان این عرصه

را در البه الی زن ستیزترین کتاب هایی چون

که اورا مورد نکوهش وسرزنش ولت و کوب نیز

حک شده است که متأسفانه بررسی ریشه ها ی

اوستا و گیتا و تورات و انجیل و قرآن و غیره

قرار می دهند  ،چنانکه برخی از مسلمانان راستین به

اجتماعی وفرهنگی این پدیدة ننگین و تعلقات

کتابهای به زعم خودشان " مقدس " جست و

قتل های ناموسی نیز دست می یازند ،و اما با آگاهی

طبقاتی و گرایشهای سیاسی و اید ئو لوژیک شعرا

جو نمایند.

از این که پسر جوانشان با دختر ها ی متعددی در

و نویسنده گانی که این مهرننگین و شرم آور را

پیوند و آمیزش قرار دارد و یا اینکه توانسته است

داوطلبانه و افتخار آمیز بر جبین خویش کوبیده

دوست دختری برای خود برگزیند یخن باالزده واز

اند در حیطۀ این مقال نمی گنجد و ایجاب می

آن با افتخاریادآوری می نمایند  .همین گونه

نماید تا در جای وزمان دیگری به آن پرداخته

درصفوف جنبش های آزادی خواه وبرابری طلب

شود ودراینجا تنها به آوردن نمونه هایی چند

کارگری نیز در اغلب موارد به گونه یی غیرعمدی

بسنده می نماییم :

و نا آگاهانه جلو رشد زنان گرفته می شود و زمینه

موالنا جالل الدین بلخی این به اصطالح

های مورد نیاز برای ابراز و جود و خود نمایی برای

بزرگترین شاعر کالسیک زبان فارسی در "مثنوی

آنان فراهم نمی گردد .چنانکه در کمیته ها و

معنوی " که چرند نامه یی بیش نیست ،با استناد بر

مجامع و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری – از

محمد بن عبداهلل رهبر مسلمانان جهان این گونه

آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان گرفته تا چین

سفسطه سرایی نموده است :

مگربا وجود آن همه تالشها و ترفند ها
نتوانسته اند و نخواهند توانست چهرة کریه
وزشت باورهای خود را پنهان نمایند زیرا نا
گزیر اند با زمزمه کردن احکامی چون
«زنانتان کشتزار های شما هستند وشما اختیار
دار آنان هستید و اگرازاطاعت و فرمانبرداری
شما سرپیچی نمایند آنانرا لت وکوب نمایید
وکتک بزنید  » ...و زورگویی هاو چرندیات
دیگری ازاین قبیل چهرة حقیقی آموزه های
دینی و اندیشه های پوچ و احمقانۀ خویش را
به نمایش گذارند ،ناگفته نباید گذاشت که
متأسفانه جنبش روشنفکری و روشنگری و
حتی جنبش های آزادی خواه وبرابری طلب
کارگری نیز از آفت و بیماری مرد ساالری
در امان نبوده و هنوز نتوانسته اند خویشتن
خویش را از این آفت نفرت انگیز برهانند
چنانکه بسیاری از روشنفکرا ن و روشنگرانی
که در مصاحبه ها ومیزگردها و سخنرانی ها
و مقاله های خویش در دفاع از حق زن گلو
پاره می کنند ؛ در محیط خانه و در برخورد با
اعضای خانه وادة خویش به مثابۀ یک مرد و
به گونۀ یی مرد ساالرانه عمل می نماید  ،به

وجاپان و روسیه و ایران وپاکستان و هندوستان –
حضور پررنگ و مؤثر زنان ملموس نیست و زنان در

گفت پیغمبر که زن بر عاقالن

این تشکالت نقش قاطع و تعیین کننده یی ندارند .

غالب آید سخت و بر صاحبدالن

هرچند زنان کارگر در شرایط و محیط کار همواره

باززنا ن بر عاقالن چیره شوند

نسبت به مردان حساستر و هوشمندتر بوده اند اما

زان که ایشان تند و بس خیره سراند

این ویژه گی بارز آنان در بسا موارد از سوی

کم بُوَد شان رِقَّت و از لطف و داد

اتحادیه های کارگری  -چه رسد به کارفرما یان -

زان که حیوان است غالب در نهاد

جدی گرفته نشده است .و اما در کشور آفت زده و

حکیم سنایی غزنوی وجود دختر را مایه

بالکشیده یی به نام افغانستان که هیچ یک از جوانب
زنده گی اجتماعی مرد م هنوز شکل عادی
ومتعارف به خود نگرفته است طبقۀ کارگر و به
خصوص زنان کار گر و زنان در مجموع در تشتت
و سر درگمی عمیق و اندوهباری به سرمی برند و

شرم و بدبختی دانسته و می فرماید! :
هر که را دختر است جای پسر
گرچه شاهست هست بد اختر
ادامه در صفحه ١١
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چنین گفت دانا که دختر مباد

به کوه ها وکتل های اندیشۀ خود می بالد و

گفته های محمد پیامبر اسالم که زنان از پهلوی

چوباشد بجز خاک افسر مباد

"پژوهشگران" معاصر مان هزاران صفحه را در

چپ آفریده شده اند و همیشه کژاندیش بوده اند

وصف وی سیاه کرده اند ،گفته است:

 ،اینطور یاوه سرایی می کند:

بیدل چه ذلت است که گردونِ منقلب

زن از پهلوی چپ شد آفرید

در طبع مرد خاصیت زن نهاده است

کس از چپ راستی هرگز ندید

فردوسی طوسی این حماسه سرای
" بزرگوار! " که فارسی زبانان اورا در حد
پرستش دوست دارند گفته است:
چو این داستان سر به سر بشنوی

ودر جای دیگری فرموده است ! :

بِه آید ترا گر به زن نگروی

دنیا ز اهل جود به خود ناز میکند

به گیتی به جز پارسا زن مجوی

زن بیوه نیست تا بود اندر کنار مرد

زن بد کُنِش خواری آرد به روی
زن و اژدها هر دو در خاک بِه

وی همچنان درجای دیگری میگوید:

جهان پاک از این هر دو ناپاک بِه

دلت به کینه مَیَنباز تا فساد نزاید

کرا در پس پرده دختر بود

چه مردی است که بار زنان حامله گیری

اگر تاج دارد بد اختر بود

در ادبیات معاصر مان نیز این پدیده هرچند به
گونه یی آشکار و زننده اش باز تاب چندانی
ندارد مگربه گونه یی غیر مستقیم ودرقالب زن
ستایی که علتش را درنارسایی و نبود ژرف نگری
شاعران ونویسنده گان جوان و معاصر مان در به
کار برد واژه ها می توان یافت ،بازتاب و کاربرد
فراوانی دارد  .به گونۀ مثال برای گرامی داشت و
ارج گذاردن به زنان ،آنان را به مردان تشبیه و به

چنین داد پاسخ که دختر مباد

نظامی گنجوی ضمن این که مردان را ازآموزش

مردانه گی توصییف می نمایند و غافل از آن اند

که از پرده عیب آورد بر نژاد

سواد برای دختران وزنانشان منع می نماید این گونه

که با این کار خود در واقع شأن و منزلت آنان را

چرند می پراگند:

پایینتر از مردان قرار می دهند .و این نیز ایجاب

سعدی بزرگوار! این شاعر " انسان گرا "
این گونه دُر فشانی می نماید:

دختر چو گرفت خامه
ارسال کند جواب نامه

چو در روی بیگانه خندید زن

آن نامه نشان روسیاهیست

دگر مرد گو الف مردی مزن

نامش چو نوشته شد گواهیست

+++++

و در جای دیگری می سراید:

ز بیگانه گان چشم زن کور باد

زن چیست نشانه گاه نیرنگ

چو بیرون شد از خانه ،در گور باد

در ظاهر صلح و در نهان جنگ

+++++
زنِ خوبِ خوش طبع رنجست و بار
رها کن زن زشتِ ناسازگار
+++++
یکی گفت کس را زن بد مباد
دگر گفت زن در جهان خود مبا
+++++
تو زن نو کن ای دوست هر نو بهار

در دشمنی آفت جهان است
چون دوست شود بالی جان است
چون غم خوری ،او نشاط گیرد
چون شاد شوی ،ز غم بمیرد
این کار زنان راست باز است
افسون زنانِ بَد دراز است
ناصرخسروقبادیانی میگوید:

که تقویم پارینه ناید به کار
+++++
چو زن راه بازار گیرد بزن

زنان چون ناقصان عقل و دین اند

وگرنه تودر خانه بنشین چو زن

چرا مردان رهِ آنان گزینند

و بیدل این شاعرنکته سنج و معنی آفرین که

موالنا عبدالرحمن جامی با در نظر داشت یکی از

گر بحثی جدا گانه است که در جای دیگری به
آن خواهیم پرداخت.
از آنچه تاکنون گفتیم می توان به این نتیجه رسید
که پدیدة شوم مرد ساالری و زن ستیزی نه تنها
در متن و هیکل همه گانی جوامع مبتنی بر
نابرابری اقتصادی و طبقاتی ودین باوروشریعت
مدار بلکه متأسفانه در تاروپود جنبش های
روشنفکری و روشنگری و اتحادیه ها واحزاب و
تشکالت کارگری و سوسیالیستی نیز موجود بوده
وایجاب می نماید تا علیه آن مبارزةّ جدی و
سازنده یی به راه افتد .
در پایان باید افزود که یگانه راه زدودن و ریشه
کن کردن این پدیدة ننگین و زشت همانا رشد و
کسترش مبارزة متشکل  ،مستمر و برنامه ریزی
شدة طبقاتی در جانبداری از منافع و آرمانها
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پیام به کنفرانس سازمان اتحاد

ومطالبات کوتاه مدت و دراز مدت طبقۀ
دوران ساز و بالقوه نیرومند و متشکل وآینده
ساز کارگر می باشد که بایستی همزمان

سوسیالیستی کارگری

درهمه عرصه های اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی به راه افتیده از تحقق بخشیدن به
کوچکترین خواستهای کارگران گرفته تا
رسیدن به سوسیالیسم وکمونیسم مارکسی و
کارگری را که کارل مارکس آنرا به حق
قلمرو آزادی و برابری انسان ها می داند در
بر گیرد .چنانکه کالرازتکن مدافع فعال و
فداکار حقوق زنان ویکی ازطراحان

رفقای گرامی سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
درود های گرم نثار تان باد .بابت دعوت ما برای

آنچه آشکار است ،این است که همۀ این معظالت

حضور در کنفرانس ساالنۀ سازمان تان صمیمانه

ناشی از جوهر ذاتی نظام سرمایه داری است.

تشکر نموده و کنفرانس پر بار و موفقی را برای شما

تمرکز نصفی از ثروت اجتماعی در جهان در

آرزو مینماییم.

دست تعدادی انگشت شماری از افراد ثروتمند

طی سخنرانی

در فاصلۀ یک سال از کنفرانس قبلی ،عمق بحران

خویش در کنگرة انتر ناسیونال دوم در سال

در نظام حاکم سرمایه داری با خروج بریتانیا از

 1889باتأکید روی این حقییقت گفته است

اتحادیه اروپا و خزیدن ترامپ به کاخ سپید به جای

:

سیاستمداران مطرح بورژوازی در آمریکا بیشتر

وبنیانگذاران هشتم مارچ

تبارز یافته و همپا با آن گسترش نکبت جنگ های
«رهایی زنان به مانند رهایی تمام بشریت تنها

هار ،قتل ،کشتار ،ویرانی .آوارگی ملیونی انسانهای

بسته گی به آزادی کار از سرمایه دارد .تنها

بی پناه ،بی امنیتی ،عمیق شدن فاصلۀ طبقاتی و

در جامعۀ سوسیالیستی است که زنان کارگر

تولید ،فروش و استفاده از مرگبار ترین اسلحه ها،

به مثابۀ جزئی از کل طبقۀ کار گر ،به طور

ریکارد های تازه یی آفریده است .استفاده بی رویه

کامل از حقوق انسانی خود بر خوردار می

از منابع طبیعی برای کسب منفعت های زود رس،

شوند».

بدون توجه به پی آمدها و تأثیرات مخرب آن بر

خالصۀ کالم اینکه ،آزادی واقعی
زنان در گرو آزادی کل افراد جامعۀ
بشری است که به جز در نظام
سوسیالیستی واقعاَ کارگری در هیچ
نظام دیگری مُتَصَوِّر و قابل دسترس
نیست .

محیط زیست ،حتی موجودیت زمین و زیست انسان
ها بر روی آن را به چالش جدی یی مواجه نموده
است .امری که نماینده گان نظام کاپیتالیستی در
کنفرانس کشور های موسوم به جی -بیست را در
هامبورگ در برابر هم قرار داد .اعتراض ها و جنبش
های خود جوش طیف وسیعی از مردم در جریان
نشست کنفرانس جی -بیست ،نمایانگر نفی وضع

زنده باد سوسیالیسم
کارگری

موجب گردند.

موجود و ارادة مردم برای جایگزینی نظام حاکم
سرمایه داری است .ولی از آنجایی که حوزة عمل و
پیگیری این اعتراضات محدود به عقب راندن دولتها
و سیاست های آنهاست ،و اکثریت معترضین فقط
زیر بار سیاست رسمی دولت های سرمایه داری

نمیتواند پیامد غیر از این داشته باشد .تصادفی
نیست که با گسترش جنگ به سر کردگی
امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه و گسست شیرازة
زنده گی متعارف انسانها ،مخصوصاْ در مناطقی
که در آتش جنگ قدرت های رقیب سرمایه داری
می سوزند ،جریانات وحشی مذهبی را که حقانیت
باورها و کردار شان را از قرون وسطی میگیرند،
سازمان داده و به جان مردم این مناطق انداخته اند
و از کودک ،پیر و جوان به گونۀ وحشتناکی
قربانی میگیرند؛ با ویرانگری سیستماتیک این
جوامع و مدنیت در آنها ،مردم را دارند به دوران
بربریت و توحش عصر حجر سوق میدهند.
همزمان با آن تحت عنوان «جنگ با تروریسم» که
وهابی ها و یا سلفی ها از ارکان های اصلی
نیروهای اسالم سیاسی میباشند ،در عربستان با
حاکمان اهل سعود ضیافت رقص با شمشیر را راه
می اندازند .ولی در افغانستان که کارگران و
طبقات فرودست قربانی توحش اسالمیست های بر
آمده از متن همین نظام و کشور هاست ،بزرگترین
بمب را در النه هایی پرتاب میکنند که خود
روزگاری به عنوان پناهگاه برای همان گله های
مجاهد اسالمیست و متحد شان در جنگ سرد،
اعمار نموده بودند.

نمیروند ،نمیتواند تغییرات ساختاری عمیقی را
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په یوي پخواني مقالي کي مو د
احترام وړ شعار د" ورځيني
عادالنه مزد  ،ورځيني عاالدنه
کار لپاره! " مو وکاته او دي
نتيجي ته ورسيدوچي په ننني
ټولنيزو مناسباتو کي  ،عادالنه
ورخيني مزد په انکار نه منونکي
توګه د مطلق ناعادالنه محصول
ويش دي چي دکارګر په الس
رامنخته کيږي ،ځکه چي د دغه
محصول اعظمي برخه پانګه وال
جيب ته اچوي  ،په داسي حال
کي چي کارګر مجبور دي هغه
اندازي ته چي د هغه دکار د
دوام او دهغه دنسل دبقا لپاره
ضروري وي  ،قناعت وکړي.
دا د سياسي اقتصاد قانون او يا
په بل عبارت د شته ټولني د
اقتصادي تشکيالتو قانون دي
چي د انګلستان د ټولو ليکل
شويو او ناليکل شويوي قوانينو
نه  -په اضافه د عالى محكمى ،
ال قدرت لرونكى دى له هغه
وخته چى ټولنه په دوه متخاصمو
برخو ويشل شوي ده يعني له
يو پلوه پانګه وال چي ټوله د
توليد وسايل لکه ځمکه ،خام
مواد ،اوماشينونه يي په خپل
انحصار کي راوستلي دي او له
بله پلوه کارګران يعني هغه زيار
ايستونکي چي پر توليدي

وسايلو باندي له هر راخ ملکيت نه
محروم دي او دخپل کار له قوت پرته
بل څه نلري.
هو ،تر هغه مودي چي دغه ټولنيز
تشکيالت شته دي  ،دمزد قانون ال
په قوت کي دي او هره ورځ نوي
ځنځيرونه جوړوي ترڅوچي دهغو په
وسيله کارګران دخپلو محصوالتو مره
ييان  -چي دپانګه والو په انحصار کي
راغلي دي  -تبديل کړي .د انګلستان
کارګري اتحاديي له تقريبا شپيتو کالو
راهيسي د دغه قانون پرضد مبارزه
کوي .ښه ،دهغي نتيجه څه ده؟ ايا
توانيدلي دي چي کارګره طبقه
دپانګي له نوکري يعني دخپل کار
دمحصوالتو نه  ،ورغوي؟ ايا داسي
موقعيت يي حتي دکارګرانو يوي ډلي
ته په برخه کړي دي چي توانيديلي
وي دهغو په مرسته هغوي دمزد مره
يييتوب له درجي نه جګ کړي او د
توليد د وسايلو او خاموموادو او دکار
وسايلو او د خپل مسلک لپاره د الزمه
ماشيني وسيلو خاوندان کړي وي او
په دي توګه هغوي يي دخپل دکار د
محصول خاوند کړي وي؟

مونږ ټول پوهيږو چي کارګري اتحاديو
نه يوازي دا کار يي ونکړ بلکه هيڅکله
يي په دغه مورد کي کوښښ هم
ندي کړي .مونږ په هيڅ وجه نه

غواړو ادعا وکړو چي له هغه ځايه
چي کارګري اتحاديو داسي ندي
کړي  ،نو دهغو شته والي بي ګټي
دي بلمقابل کارګري اتحاديي څه په
انګلستان او يا هربل صنعتي هيواد
کي کارګري طبقي ته دپانګه والي
پرضد  ،يوضرورت ګڼل کيږي.
دمنځني کچي مزد  ،هغه پيسي
دي چي ديو هيواد د عادي ژوند
دکچي لپاره د هغه هيواد د
احتياجاتو ته بس
زيارکښانو
وي .دغه د ژوند کچه کوالي شي
د کارګرو مختلفو قشرونو ته متفاوته
وي .هغه لوي خدمت چي کارګري
اتحاديو د مزدونو د جګولواو دکار
دساعتونو دټيت والي لپاره په
مبارزه کي کړي دي.

دا دي چي دوي کوشش کوي چي
د ژوند کچه وساتي او پورته يي
يوسي .ډير کسبونه شته دي چي
د معماررانو او دهغو د شاګردانو په
اندازه ورته مهارت په کار دي او په
هماغه اندازه پيچلي دي اما سره
لدي هغه مزد چي هغوي ترالسه
کوي په مشکل د معمارانو او د
هغوي د شاګردانو نيمايي اجرت ته
پاتي کيږي.
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دا ولي؟ دقيقا په دي خاطر چي
يو قوي تشکيالت  ،د هغو يوه
ډله دي ته قادره يي چي وکوالي
شي د جاري لوايحو پربڼسټ
چي دهغه په اساس اجرتونه
ټاکل کيږي ،د لوړي کچي ژوند
مطالبه وکړي  ،په داسي حال
کي چي بله ډله چي تشکيالت
او توان نلري نه يوازي بايد دکار د
خاوندانو الزامي بلکه ظالمانه
تيريوته هم غاړه کښيښدي .

يعني په تلو تلو کي د هغوي د
ژوند کچه ټيټيږي او په دي عادت
کوي چي تل په لږ الس مزد
سره خپل ژوند ته دوام .ورکړي.
او طبعا دهغوى د مزد بيه هغه
كچى ټيټيږي .چي په خپله دوي
د وخوره ممره تر نامه الندي ورته
غاړه ايښي ده .له دي کبله دغه
دمزد قانون هغه شان ندي چي
يو وچ او کنګله پوله وټاکي بلکه
په يو مشخص چوکاټ کي شتون
لري او انعطاف نه منونکي ندي.
"په استثنا د بازار د لويي
کسادي په دوران" په هره موده
کي  ،په هر کسب کي
مشخص حاالت شته چي په
کي کيداي شي دمزدونو د
سطحي کچه د دښمنو خواوو
دمبارزي په نتبجه کي تغير
ومومي .په هر صورت السي
مزدونه کوالي شي چي د چني
وهلو په وسيله معين شي او په
دي چنو وهلو کي هغه خوا چي
وکوالي شي په اوږدمحال کي او
موثره توګه استفامت وکړي،
شايد دي ته ډير چانس ولري

چي ډيره دهغه نه چي ده ته رسيږي
 ،السته راوړي.
که کارګران وغواړي چي په ځانګړي
توګه له پانګه والو سره معامله وکړي،
په ډيره ساده ګي ناکامه کيږي او
مجبور دي چي د هغو نظر ته تسليم
شي .مګر که ديوي رشتي ټول
کارګران يو تشکيالت جوړکړي او په
خپلو کي يو اندازه پيسي ذخيره کړي
چي وکوالي شي د ضرورت په وخت
کي د کارورکونکو په مقابل کي
مقاومت وکړي او په دي وجه هغه
موقعيت ولري چي وکوالي شي د يو
قوت په توګه له کارورکونکو سره
مذاکري وکړي  ،فقط او فقط په دغه
ډول ده چي کارګران به وکوالي شي
چي الاقل هغه ډيري کمي چي د
اوسني ټولني په اقتصادي ترکيب
کي  ،ورځيني عادالنه مزد د ورځيني
عادالنه لپاره ،منل شوي دي ،السته
راوړي .دمزد قانون د اتحاديو د مبارزي
له کبله زيان نه مومي بلکه بالمقابل
په دغه وسيله اعتبار پيدا کوي .پرتله
دهغه مقاومته چي د کارګري اتحاديو
له لخوا ترسره کيږي  ،کارګر حتي
نشي کوالي هغومره چي د مزد
دسيستم دمقرراتو په وجه هغه ته
تعلق لري ،تر السه به يي نکړي.
فقط ډار له کارګري اتحاديو پانګه وال
هغي ته لمجبوره وي چي په بازار
کي د کار دتوان ارزښت  ،کارکرانوته
تاديه کړي.
شاهدان غواړي؟ هغه مزدونوته چي
د کارګري لويواتحاديوغړو ته ورکول
کيږي او هغه له هغو مزدونو سره
چي د وړو کسبونوپه حسابه قطار
کي دريدلي دي " لندن" يعني هغه
زړه بوګنونکي فقر سره پرتله کړي .په
دي حساب کارګري اتحاديي دمزد په

سيستم ناوړتيا نه راولي .البته دا د
مزد د کچي جګ والي او ټيټ والي
ندي چي د کارګري طبقي د ذلت
موجب ګرځي .دا ذلت پر دغه
بڼسټ والړ دي چي کارګره طبقه د
دي پرځاي چي د خپل کار مقابل
کي خپل د کار ټول محصول تر السه
کړي  ،مجبوره ده چي د خپلي د
يوي برخي محصول د السته راوړلو
لپاره چي مزد نوميږي  ،رضايت
وښيي.
(پانګه وال ټول دکار محصول ځانته
کوي او له هغي نه کارګرته مزد
ورکوي)ځکه چي هغه د توليد د
وسيلو خاوند دي او له دي کبله
ترهغه چي کارګره طبقه د ټولو
توليدي وسايلو لکه خمکه ،جايداد،
اومه مواد ،ماشيني االت او نورو
خاونده نشي او په دا رنګه د خپل د
کار د ټولو محصوالتو څښتنه نشي
 ،هيڅ ډوړ حقيقي خالصون کارګري
طبقي ته شتون نلري.

۶

افغا نستان قتلگاه زنان

زرقا فروغ

طالبان زنی را در غوربند تیرباران کردند،

در هر کجایی که خشونت علیه زن اعمال

برای کنترول اعمال بشر و طبیعت میکانیسمی

طالبان زنی را در غازی استدیوم اعدام کردند.

می شو د جنبش آزادی خواهی فریاد سر

است که همه را ملزم می نمایدتا از خدا و

طالبان زن دیگری را در سر پل به گلوله

می دهند که زنان همواره از دید تاریخ

دستورات او در همه امور زنده گی پیروی

بستند ،زنی در بادغیس به رگبار بسته شد.

پنهان مانده اند.

نمایند ،در غیر آن در آتش دوزخ خواهند

دختر سه ساله یی توسط عضوی خانواده اش

مسلط شدن مالکیت شخصی بر جامعۀ انسانی سبب

سوخت .دراین جا هیچ راهی برای انسان به جز

مورد تجاوز جنسی قرار گرفت .بینی و گوش

شد که جامعۀ انسانی به طبقات تقسیم شود و درین

تعمیل ارادة خدا باقی نمی ماند  .در ادیان

زن دیگری را بریدند ،شوهری سر زنش را

جامعه تقسیم طبیعی کارمیان زن و مرد نیز شکل

ابراهیمی از همان آغاز افسانه سیمبولیک خلقت،

دگر گونه را می گیرد این سیستم جدید حتی بر

زن موجود ضعیف  ،انسان درجه دو و با قوة

روا بط طبیعی میان زن و مرد نیز اثر می گذارد و

فکری ناقص خلق شده است ،در بین ادیان تک

درین نظام هویت طبیعی زن محو شده وبه انسان

خدایی ،دین اسالم به زنان صفت ناقص العقل

درجه دوم غیر مستقل و وابسته در جامعه تبدیل می

داده است.

گردد و نقش زن در عرصه هایی مختلف حیات

در دین اسالم که با حذف حد اقل های یک

اجتماعی نه تنها بی تاثیر می گردد بلکه هویت

زنده گی انسانی در دنیا و حواله زنده گی بهتر

انسانی زن نیز کمرنگ می گردد .جایگاه زن

برای زنان در آخرت دمار از زنده گی زنان

محدود می گردد به نهاد خانواده که خود واحد

کنده است ،روابط زن را با سه مشخصه ''زن''،

سیاسی و اقتصادی در جوامع طبقاتی است و بدین

''مادر'' و ''خواهر''  ،از اجتماعی که در آن زنده

گونه تحت قیادت و مالکیت مرد برایش هویت

گی میکنند ،قطع کرده است .و این سه مشخصه

ترسیم می شود  .نصف جامعۀ انسانی یعنی زنان با

امکان حاکمیت مطلق مرد را بر زن تآمین

شخصیت محصور و محبوس به خانواده و مرد،

مینماید .دین اسالم که توسط محمد معرفی شده

تجسمی از واقعیت مادی نظامی است که به نام

خیلی زیاد متآثر از خصوصیات فردی محمد

مرد ساالری شهرت دارد ،نظام مرد ساالری گرفتن

بوده و دیدگاه های عقده یی او در آیت های

هویت طبیعی و دادن هویت جنس دوم را به زنان با

مختلفی متجلی است.

با چاقو از تنش جدا کرد ،دختری قربانی
تجاوز دسته جمعی گردید ،به دختری
توسط مالی مسجد تجاوز گردید ،دو خواهر
توسط قوماندانی ربوده شدند  ،پنجاه زن از
قریه یی در غور توسط طالبان ربوده شدند،
رخشانه در غور به دلیل سر کشی از ازدواج
اجباری سنگسار گردید ،فرخنده در کابل به
آتش کشیده شد ،طالبان گردن تبسم نه ساله
را بریدند ،زنی خودش را در هرات به آتش
کشید...
بلی ،این اخبارکه تقریبا هر روز تکرار می
گردد مربوط انسانهای درجه دو ی جامعه
پذیرفته شده و دیگر قباحت شانرا از دست
داده اند  ،سر خط اخبار در افغانستان است.
این ها به عنوان حوادث گزارش می شو ند نه
فا جعۀ انسانی .این اخبار شامل حال پنج ،ده و
صد زن نیست.

استفاده از ابزار هایی مختلف هوشمندانه تحمیل
کرده که حتی بسیاری از زنان امروز حقارت شانرا

سرکوب ،قتلهای ناموسی ،تجاوز و

طبیعی پنداشته و هر نوع بر خورد و اعتراض برای

هزاران نوع خشونت دیگر چه به

گذار ازین محدودیت ها را بی بند باری میدانند.

شکل دولتی ویا فردی سرنوشت

فراموش نکنیم ادیان و مذاهب یکی از ابزار تشدید

ملیون ها انسان و نیم پیکر جامعه را در

کنندة زن ستیزی است که در شکل فرهنگ و

افغانستان به جرم زن بودن تشکیل

ایدیولوژی در جوامع طبقاتی تبارزکرده .تک

میدهد.

خدایی و یکتا پرستی با مشخصات مردانه و نیرومند

دیدگاه جنسی بر زن در اسالم خیلی بارز است،
زن از نظر اسالم منبع لذت مرد است و به مرد
حق میدهد که اگر زنی از محدودیت های تعیین
شده پا فرا تر گذارد باید تنبه و مجازات گردد ،
دین اسالم با قواعدی از کلی ترین تا جزئی
ترین مسائل روزمره و معمولی زنده گی زنان را
تعیین نموده
ادامه در صفحه ١۶
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و احکام شرعی را بخشی از زنده گی
روزمرة آنها نموده است که بدین ترتیب تمام
محدودیت هایی که بر زن تحمیل می شو د
را میتوان در شیوة عمل کرد نهاد هایی
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی جامعۀ
اسالمی دریافت .قوانین طالق ،ارث و حق
حضانت فرزند در ذهنیت آحاد جامعه و
دولت با ضمانت شرعی و قانونی آن چنان
نهادینه شده است که هیچ زنی را مجال
ایستاده گی در مقابل آن نمی دهد.
در افغانستان آغاز نهضت آزادی خواهی زنان
به تقریبن  ٩دهه پیشتر بر می گردد ،با وجود
تغییرات و نوسانات فرهنگی و سیاسی متعدد
تغییرات قابل توجه در وضع زنان دیده نشده
بلکه هر روز بر تعداد مزدوران و اوباشان
سرکوبگرزنان افزوده می شو د  .افغانستان
کشوریکه در طی چند دهه جنگ به میدان
کارزار اسالمیستها به همکاری و کمک
سرمایه داری جهانی

جاییکه دولت

و

مخالفین هر دو مشروعیتش را از اسالم می
گیرند به محل خیلی نا امنی برای زنان تبدیل
گردیده است.
از آنجاییکه

نیوفاندمنتالیستها و روحانیون مذهبی ازین مسلط

بدون محرم و قوامیت مردان برزنان نهادینه و

بودن فرهنگ اسالمی بهره می برند و موازی با آن

قانونمند ساخت.

از ابزارهای دیگر از جمله قهر و قوانین اسالمی به

از سوی دیگر قانون منع خشونت علیه زنان در

نفع سلطۀ فکری و فرهنگی خود بر جامعه و افکار و
زنده گی مردم سلطه و نظارت دارند .بوجود آمدن
مدارس دینی با کمک سرمایه داری جهانی ،با
دیدگاه های حزبی(اسالمیستی) و بازگشت به اصل
اسالم سبب تشدید بنیادگرایی در افغانستان گردیده
است  .شاگردان این مدارس افراد ایزوله شده از
جامعه ،متعصب پرخاشگر و در پی تحقق اصل
اسالم در جامعه اند  ،که به تکفیریان مشهور اند .این
دانش آموزان دینی با دیدگاه حزبی اسالمیستی از
منتقدین به شدت سر سخت حضور زنان در جامعه
هستند و با تمام انواع آزادی چه فردی و چه
اجتماعی در تضاد اند.
همزمان با دهشت و بربریت ارتجاع اسالمی برمنطقه
به سرکرده گی طالبان و داعشیان که با تجاوز،
شکنجه ،سنگسار ،گردن بریدن و فروش زنان که
قصد نابود کردن زنان منطقه را دارد دولت مرتجع و
دستنشاندة کرزی هم با ادای سهم خود در تقویت و
همدلی با این ارتجاع با توشیع قانون احوال شخصیه
شیعه گان بار دیگر زمینه ساز سلب حقوق زنان و
محدود کردن آنان به خانه و آشپزخانه و نقش

قانون اساسی در افغانستان

همسرى و مادرى گردید و بدین ترتیب آپارتاید

اسالمی و فرهنگ اسالمی یک فرهنگ

جنسی را در قالب جداسازی اماکن آموزش ،

مسلط در جامعۀ آین کشور است

کار،خرید و فروش و حتی ممنوعیت مسافرت زنان

افغانستان که به منظور دفاع وإعادة حیثیت نسبی
برای زن افغانستانی پس از  ۳یا  ۴سال فشار،
جدال و مشقت توشیح گردید  ،مال تره خیل
محمدی و جمعی دیگر از نماینده گان مجلس با
توجیه اینکه تصویب این قانون مغایر ارزش های
اسالمیست از تصویب نهایی آن سر باز زدند.
دولت طالب و داعش پرور وحدت ملی هم در
رقابت با سایر گروههای ارتجاع اسالمی در
افغانستان عقب نمانده در اولین روز جلوس به
قدرت اشرف غنی اعالم کرد که فاصلۀ مسجد با
ارگ راکمتر خواهد کرد.
هنوز خونهای ریخته از تن مثله شده و سوختۀ
فرخنده و جسم زخمی رخشانه و گردن بریده
شکریه تبسم به دست متحجرین دینی نخشکیده
که دولت غنی و عبداهلل ،باب مصالحه و
مذاکره با زن ستیز ترین و متحجر ترین نیرو های
اسالمی طالبان باز کرده و اخیرآ جنایتکار ترین
چهرة جهادی  ،گلدین حکمتیار را با دادن
امتیازات فراوان مادی و معنوی در جرگۀ قدرت
خویش شریک ساختند .با دادن هر امتیازی به این
جنایت پیشه گان حلقۀ آزادی زنان را محدود تر
می نمایند .دولت پوشالی وحدت ملی فقط برای
حفظ منافع شان حقوق نصفی از نفوس جامعه و
مضاعف بر آن حقوق قربانیان جنگهای
مخصوصآ کابل را زیر پامی گذارندو خمی به
ابرو نمی آورند.
ورود حکمتیار نگرانی ها و وحشت گسترده یی
را در بین مردم بی دفاع افغانستان و به خصوص
زنا ن ایجاد کرده است .تراژیدی پاشیدن تیزاب به
صورت بانوانی که به حجاب نه گفته بودند تا
هنوز در اذهان ما باقیست.
ادامه در صفحه ١٧
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ادامه مطلب افغانستان قتلگاه زنان
افکار قرون وسطایی حکمتیار حتی آمادة
پذیرش دموکراسی نیم بند و انعطاف پذیر
بورژوازی نیست و با ان سر خصومت دارد.
در مصاحبه یی آشکارا بیان می کند که زنان

در حاشیة ائتالف سه جریان اخیر در افغانستان

" جوانان سوسیالیست"

یا در خانه باشند یا به گور بروند .این طرز دید

افغانستان متاسفانه طى چهار دهه جنگ وجنایت

هنگام نیزاینها بخاطر سهم خواهى بیشتر از قدرت

وحشیانه به زنان در واقع ریشه در آپارتاید

سرزمین نزول سناریو هاى سیاه براى بربادى

سیاسی از هیچ جنایتى دریغ نکردند واکنون نیز

جنسی ناشی از جهان بینی اخوان المسلمین

انسانهاى بى دفاع بوده که اکثرا چنین وضعیتى با

بنام ائتالف "نجات" چراغ سرخ دیگری هستند

دارد .برای هزاران زن بال دیدة افغانستان

ائتالف نیروهاى جنگ وجنایات ،مقدور گردیده

که در حقیقت أمر از همان پوتنسیال جنایت و

گلبدین حکمتیارمانند برادران طالبش یک

است .دست بدست شدن چندینِ بارة حکومت ها،

ویرانى بشارت میدهند.

کابوس هولناک وجز یک جنایتکار وحشی

سقوط نجیب اهلل ،سقوط طالبان ،تشکیل شوراى

طوریکه همه میدانند که این رهبران وسرکرده

چیز دیگری نیست .از آنجایی که اسالمیسم و

هماهنگى بنام اتحاد شمال  ،تشکیل معجون کنونىِ

گانِ سنت ومذهب فقط وفقط براى حفظ

بنیادگرایی محصول تحوالت مادی و معنوی

بنام "حکومت وحدت ملى" تقسیم مناطق جنگى،

وتحکیم پایه هاى قدرت فردى شان بر روى

جوامع بحران زدة اسالمی در زمان کنونی

تکه پاره شدن کابل و شهرهاى کالنِ افغانستان در

احساسات و خون گرمى هاى عده یی از آحاد

است و گرایشات آن با شیوة تولید حاکم و

دهۀ نود ،ترسیم تمامى سیماهاى سیاه براى مردم

جامعه ،بخصوص جوانان ،سرمایه گذارى میکنند

نیاز سرمایۀ داری جهانی سازگار است و از

افغانستان از کانال همین ائتالف هاى نامیمون سیاسى

و با ریا و فریبکارى هاى گوناگون به قطب بندى

آنجایی که به صورت آگاهانه دین به

وقومى ونظامى ناشى گردیده است.

ها و تصادمات سیاسى واجتماعى متوصل میشوند

ایدئوژی حاکم این نظام در این مناطق تبدیل

أساسا که ائتالف دوستم ومحقق وعطا محمد نیز

که جوانان ما باید با فراستى که دارند و اطالع از

شده است ؛ مبارزة ایدئولوژیک موازی با

چیزى جدید ى نیست .این نیرو ها دقیقا همان هاى

دنیاى متمدنِ کنونىِ نباید شکار این رهبران

مبارزة سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی

هستند که در همان أوایل دهۀ نود میالدى بخاطر

مرتجع شوند.

بر خوردار می باشد.

تصرفِ قدرت از نجیب اهلل بأهم پیمان و شورا

اینکه فرجام این ائتالف ها چى میشود و چه

لذا بر زنان آگاه ،روشنفکران و مبارزان است

ساختند و در چورو چپاول و کشتار وجنایات بعدى

خواهد شد ،توضیح اش در این نوشته هدف

تا مبارزه با این رژیم ها و جریانات را از

بنام انقالب اسالمى وحکومات مجاهدین یکجا با

اصلى نیست ولى خود اینها بصورت عریان شرح

مبارزه با مناسبات تولید سرمایه داری جدا

حزب اسالمى گلبدین و دیگران نقش ویرانگرانۀ

داده اند که ماجراى یکجا شدن اینها بنام ائتالف

نسازند .رهایی زن در قید رهایی انسان از نظام

عظیمی داشتند .تاریخ زندة ان ایّام شاهد است که ان

أهداف زیرین را میخواهد محقق بسازد:

سرمایه داری است برای مبارزه با سرمایه

 -١پذیرش صالحیت هاى جنرال دوستم بحیث

داری ناگزیر از نقد ومبارزة رویاروی با

معاون اول رئیس جمهور از جانب ریاست

اسالمیسم و باورهای دینی استیم .بینش های

جمهوری.

عصر حجری و نمایند ه گانشان امید بر زنده

 -۲تایید صالحیت هاى محمد محقق معاون دوم

گی نصف جامعۀ انسانی را از آنها ربوده

رئیس کمیتۀ اجرائیه.

است لذا مبارزة آزادی خواهی زنان نمی

 -۳تثبیتِ دوبارة ضیا مسعود و نزدیک شدن عطا

تواند به ساده گی و بدون مبارزه با ارزشها و

محمد به ریاست جمهورى ایکه قرار گفتۀ

قوانین دینی انجام پذیرد .ازینرو شروع جدی

خودش میخواهد در انتخابات أتى برایش خود را

مبارزه برای آزادی زنان ناگزیر با

کاندید کند.

سیکوالریسم آغاز می گردد.

ادامه در صفحه ١۸

۶

پیام و خطر این گونه ائتالفها براى جامعه و

خود را أبقا نمایند .افشاى سیماى واقعى این سرکرده

اعتراضات هامبورگ علیه نماینده گان سرمایه

جوانان ما اینست که عدة باز هم گرفتارش

گان با ارجاع به پراتیک خونین این سه دهۀ شان.

داری بود ،با تأسف آنها هر بار فرصت می یابند

میشوند ،بسیج شووئنیسم پشتون محکمتر
میشود ،همین اکنون از ارگ و غنى گرفته تا
عملیات هاى مرئى ونامریی ناتو براى صف
ساختن تبارى علیه این ائتالف بخشى از
کارنامه هاى جدید قطبى ساختنِ بیشتر جامعه
و نظام موجوده را به نمایش میگذارد .نیرو
هاى اسالمى بنام قوم و زبان بار دیگر نقاب
هاى ریا کارانۀ دفاع از فالن قوم و زبان را
خواهند پوشید و جوانانى نیز در انطرف غایله
براى به اصطالح مقابلۀ بالمثل براى قربانى

همزمان با این ،افشاى عوامل متقابلى که در ساختار
همین حکومت پوشالى براى ایجاد فضا هاى کنونىِ
و تصادم هاى احتمالى نقش اساسى دارند.
و به همین سان اشتراک نکردن در گردهم ایی هاى
هر یکى از این رهبران .زیرا اشتراک جوانان در
برنامه هاى ایشان به آنها نیرو و انرژى بیشتر میدهد و
در هرصورت اش باعث تقویت ارتجاعِ میگردد.

که همچنان لجام گسیخته بر انسانها و بر انسانیت
بتازند .این فرصت ناشی از غیابت فعاالن
سوسیالیست طبقۀ کارگر و اجتماعی شدن علم
مبارة طبقاتی میباشد .این مسٶولیت تاریخی
جنبش سوسیالیستی کارگران است تا بتواند افق
روشنی از جامعۀ آزاد و برابر سوسیالیستی را جلو
بشریت بگذارد .افق و گزینۀ روشن برای رهایی
بشریت از نظامی که مبتنی بر کار مزدی است.
این امر بدون تحزب طبقۀ کارگر و بدون همبسته

ایجاد و تقویت صف جداکانۀ انسانى علیه تمام این

گی بین المللی آن میسر نیست .از این رو و

رهبرانِ فرتوت مذهبى و قومى در دفاع از

مخصوصاْ بخشی از برنامۀ کنفرانس شما که به

ساختن خود را اماده خواهند ساخت .بحران

ازادیخواهى و انسانیت فارغ از نژاد ،رنگ ،مذهب،

مبحث حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر اختصاص

دورنى دولت پوشالى غنى -عبداهلل که طى

خون ،قوم و قبیله .ایجاد و ساخت این صف انسانى

داده شده است ،اهمیت فوق العاده یی کسب

این چند سال رو به توسعه بود باز هم گسترده

اساسا چلینجى است که اگر تحقق یابد آغازى

مینماید.

تر خواهدشد و انقطاب هاى سیاسى بیشتر که

خواهد بود براى پایان یک دوران سیاه و برچیدنِ

ثمر اش بد امنى هاى بیشتر و اماده گى براى

بساط ارتجاعیی استفاده از قوم و مذهب و مصائب

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان،

تصادمات احتمالى خواهد بود هر لحظه به

ناشى از آن .صف شدنِ آزادیخواهان در افغانستان،

حیث یک خطرِ بالقوه فضاى کشور را

شناخت قدرت واقعى این اکثریت همگانى و فعال

زهراگین تر خواهد ساخت .اما مهم ترین

شدن آن در حقیقت اعالم جبهۀ تازه یی از پیکارِ

وجه مسئله أنست که قربانیانِ اصلى این

انسانیست که تاریخ جدیدى را آغازگر خواهد شد

تصادماتِ احتمالى و رقابت ها باز هم مردم

و بر پایان عمر ننگین چنین سرانِ مذهبى و قومى و

زحمتکش افغانستان خواهند بود.

ائتالف هاى اینچنیى مُهر خواهد زد.

چه حدِاقل هاى که براى جوانان الزم و

ضمن ابراز مسرت از برگزاری با شکوه و پربار
کنفرانس سازمان شما ،صمیمانه موفقیت
کنفرانس در رسیدن به اهداف تعیین شده را
طلبیده و خود را شریک رزم و پیکار طبقۀ کار
گر ایران و فعاالن سوسیالیست آن می شمارد و
باورمند است که راه رسیدن به آرمان سوسیالیسم
از مسیر اتحاد طبقۀ کارگر میگذرد.

مقدرو است تا انرا انجام دهند:
عدم پشتیبانى قاطع از چنین جوانب ارتجاعى.
یعنى درک پلیدى هاى سیاسى نهفته در عقب
تمام لیدرانى که خود را به اصطالح نمایندة
فالن تبار یا ملیت میداند .چیزیکه تا کنون
تجربه شده است لیدرانِ عدة از تنظیم هاى
اسالمى با گذار از فاز جنایات جهادى حاال
ادعا هاى سرکرده گى فالن قوم و یا منطقه را
اختیار کرده اند و میخواهند بدین وسیله
موقعیت ها و منافع گستردة شخصى و سیاسى

ادامه پیام به کنفرانس سازمان اتحاد
سوسیالیستی کارگری
رفقا ! لیست نکبت ها و مصائب و آالم ناشی از

زنده و پیروز باد چنبش طبقة کارگر
در ایران !
زنده باد سوسیالیسم!

ماهیت بورژوا – امپریالیست ها خیلی طوالنی تر از

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

این است .انسانهای زیادی در سراسر گیتی آنها را

های کارگری افغانستان

تا مغز استخوان شان تجربه کرده اند .مع الوصف و
با وجود موجودیت تضاد های عمیق نظام و
اعتراضات مردم بر علیه آن ،که نمونۀ اخیرش

۶

تکوین و شکل گیری است ،در یک سوی

ایجاد دسته هاى پیشرو انقالبى ،تقویت و تحکیم

این صف قدرت حاکمه و ارتجاع اسالمی -

صف متحد سوسیالیستى ،جنبش اعتراضی مردم را

قومی و حامیان جهانی و منطقه یی شان قرار

هدایت و به سرمنزل مقصود برسانند .مبارزه با رژیم

دارد و در سوی دیگر آن مردم آزادی خواه و

پوشالی ،ارتجاع اسالمی و ناسیونالیسم تباری بدون

زحمتکش معترض به وضع موجود.

در افتادن با مناسبات حاکم و نظام سرمایه داری

تظاهرات شهروندان کابل که با قساوت و

خوشخیالی یی بیش نیست .تعویض مهره ها بدون

خشونت پاسداران حاکمیت پوشالی مواجه

دست بردن به ریشه و دگرگون ساختن نظم موجود

گردید ،یک نمود مهم چنین صف آرایی و

هیچ دردی از درد کارگران و اقشار زحمتکش و

وجود ظرفیت و امکان شکل گیری قطب

اکثریت مردم آزادی خواه از زن و مرد را درمان

سومی در جامعه است .بخشی از ارتجاع رانده

نخواهد کرد.

شده از دسترخوان قدرت و شخصیت ها و

زنده باد سوسیالیسم!

فیگورهایی از آن در کمین نشسته اند تا از

پیروز باد جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانۀ مردم!

اعتراضات و مطالبات برحق مردم عاصی و

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری

آزادیخواه برای نیل به اهداف حقیر سیاسی و

افغانستان

منافع اقتصادی شان استفادة ابزاری نمایند.

 ١۴جوزا ١۳٩۶؛  ۴جون ۴۰١٧

ارتجاع اسالمی و ناسیونالیست های تباری در
تالش اند تا حرکت اعتراضی مردم را به

تف خونین شدی به سرمایه
این نظام پلیدِ بی مایه
سالها شد که طالبان به تیغ دودم
وحشت آورده می کُشند آدم
تیغ اسالم و تیغ نسل کشی
با شقاوت شد از نیام کشی
وین مداری غنی گک دلقک
می جفد توله گون پی وحدت
میگذارد که طالبان بکُشد

کژراهۀ تخاصمات و تمایزات قومی و تباری
سوق دهند و سناریوی سیاه دیگری از

گوید آنگه که انتقام کَشَد

انقطاب و بربریت را بر جامعه تحمیل نمایند.

انتقام دروغ و جعل وفریب

مردم معترض و آزادیخواه و فعاالن
سوسیالیست باید با هوشیاری ،متانت ،آگاهی
و تجربه اندوزی از تاریخ و پراتیک خونبار
نیروهای سناریوی سیاه و با افشای حقیقت
سیاسی و اهداف ارتجاعی حاکمیت

إهدا به جان باخته گان
درۀ میرزا اولنگ

ارتجاعی ،این نیروها را از صف اعتراض توده
یی مردم برانند و وجه تمایز شان را با این
نیروهای مرتجع صریح و روشن رو به جامعه
اعالم نمایند .امر به کرسی نشاندن مطالبات و

درۀ سرخ ! اولنگ خونین رنگ

منضبط و سازمانده با خواست ها و مطالبات
روشن و ترسیم افق پیروزی هیچ حرکت ایله
جاری به پیروزی نرسیده و نه خواهد رسید.
بر نیروهای سوسیالیست ،چپ و آزادی خواه
جامعه است که سعی نمایند با سازماندهی و

با دلی پر زحسرت دیروز
خواهد «افغان ملت» کند پیروز
با سری پوچ و آد می ثانی
هنری خواهد ار تو میدانی

خون شدی الله گون شدی گل رنگ

خواسته های برحق مردم به سازماندهی و
تشکل نیاز دارد .بدون وجود تشکل آگاه،

جست وخیزوجهش فرازونشیب

سنگ و کوهت گواه نسل کشی

نابغه بودن چنین کله پوچ
می سزد بهر مردم مفلوج

تف شدی قَی شدی به روی غنی

رحمانی پیکارجو

به غنی نه به هرچه اسالم است

10/8/2017

بل نه اسالم  ،هرچه ایمان است

19/5/1396
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اطالعیة سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در مورد
حملة جنایتکارانة روز چهارشنبه در کابل و تحوالت پس از آن
شبکه هاى اسالم سیاسى در افغانستان با تبانى

پشتیبانى گسترده یی را به دست أورد ولى از جانب

توالى جنگ و ناامنى وتقویت تروریسم اسالمى در

استخبارات منطقه و پاکستان و حلقات معین در

حاکمیت غنى و عبداهلل با فرمان دادن به گارد

افغانستان است و مردم زحمتکش افغانستان قربانیانِ

داخل حکومت غنى و عبداهلل صفحۀ دیگرى از

خاص ریاست جمهوری و استفاده از سالح گرم و

اصلى این بازى سیاسى اند .ما اعتقاد داشتیم وداریم

بربریت و قتل عام را در شهر کابل گشودند،

ماشین هاى زرهى به خاک وخون کشیده شده و

که حکومت هاى کرزى وغنى وعبداهلل به خودى

بیش از پنجصد کشته و زخمى نتیجۀ این

زنده گی پنج تن از معترضین را به یغما برد.

خود بازوى اصلى حمایتگر وتحقق بخشندة تولید و

سناریوى وحشت و دهشت اسالمى بود .وقوع

به نظر سازمان سوسیالیست هاى کارگرى افغانستان

بازتولید بحران هاى سیاسی و اجتماعی در افغانستان

این بربریت علیه مردم زحمتکش و بى دفاع

حقیقتى که در قبال تمام این فجایع در افغانستان و

هستند که با در نظر داشت همان خط استراتیژیک

افغانستان در حالی که یک بار دیگر تعریف

فاجعۀ هولناک کنونىِ به صورت عمومى اشکار

نمی خواهند و نمی توانند مایۀ امید در مسیرِ تغیر

هویت افراطیت اسالمى و امیال فوق ارتجاعى

است و پیشینه اش نه تنها به این یک و نیم دهۀ بعد

مثبت

باشند.

گروه هاى طالب و داعش و اخوانیزم در

از ١١سپتامبر ۲۰۰١بلکه حدود چهار دهه درگذشته

درست از چنین منظرى جنایت اسالمیست ها با

افغانستان را تجسم مى بخشد ،بیانگر

برمی گردد ،عبارت از اینست که افغانستان در بازى

انفجارها و حملۀ برنامه ریزی شده و کشتارِ رژیم که

جوهرِحاکمیتِ فوق ارتجاعى کرزی غنى و

بزرگ استراتیژیک جهان سرمایه به حیث میدان

در برابر موجى از اعتراض مدنى و کامال صلح آمیز

عبداهلل نیز هست که با پیوستن رسمى ومجلل

رقابت توسط امپریالیسم غرب علیه رقباى آسیایی

مردم افغانستان انجام یافت درس تلخى است براى

جنایتکارترین شاخۀ اسالم سیاسى به رهبری

اش استفاده می گردد و براى رسیدن به "نظم

آگاه سازى بیشترٍ مردم افغانستان و دور ساختن

گلبدین حکمتیار به آن ،این صفِ ارتجاعى

نوین" امریکایی ،طوالنى ساختن بحران در

ماسک هاى فریبکارانۀ نیروى اسالم سیاسى و

تکمیل تر نیز شده است .صفى که پراتیک همۀ

افغانستان ،به کار اندازى حاکمیت هاى فوق

حاکمیت ارتجاعى غنى و عبداهلل و إعالم گسست

آنها در تمام این مدت جز قربانى گرفتن از

ارتجاعى و تقویت مستقیم و غیرمستقیم تروریسم

همیشه گى با چنین ساختارهاى ضدانسانى .به نظر ما

زنده گى ،امنیت و رفاه إنسانها در افغانستان

اسالمى یکى از مؤلفه هاى اصلى آن می باشد که

ایجاد و گسترش بحران کنونى در افغانستان پیام

هیچ محصول دیگرى را در قبال نداشته است.

بى ثبات نگهداشتن افغانستان و منطقه از طریق

گسترده و عمیقى را به تمام نیروهاى آزادى خواه و

وقوع این بربریت مانند همیشه امواج عظیم

افغانستان نتیجۀ آن است.

همۀِ مردم افغانستان می رساند که باید براى نجات و

نفرت و انزجار مردم افغانستان را در قبال داشت

ما اعتقاد داشتیم و داریم که حقنه ساختن این بحران

دریافت راه واقعى نجات تنها عبور از حاکمیت

که به صورت خودجوش روز جمعه در

با صدور دموکراسی وتوافق استراتیژیک امنیتى

ارتجاعى کنونى در افغانستان و شناخت پتانسیال

شهرکابل به راه افتاد و با خواست و شعار «غنى،

امریکا با افغانستان و نصب حاکمیت وابستۀ

ضدبشرى نیروى تروریسم اسالمى کافى نیست؛

عبداهلل ،استعفا ،استعفا ! » گسترش یافت و

ارتجاعى به حیث راهکارِ دراز مدت زمینه ساز

همین امروز صف آرایی های جدیدی در حال

به

نفع

جامعه

ادامه در صفحه ١٩

