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شمارۀ ۳۸

در این شماره:

سخن سردبير:

به پیشواز هشتم مارچ روز همبستگی زن
صفحه ٥
نقش محمود طرزی در ایجاد تشتت ملی و
شؤونیسم تباری در افغانستان

صفحه١٣

سه سال و اندی از زمان مهندسی ،شکل گیری و به

خونین مصون نیست .بیکاری بیداد می کند ،کودک

قدرت رسیدن رژیم پوشالی "وحدت ملی" به سرکرده

آزاری و خشونت و ستم بر زن دارد به یک امر عادی

"مزاری" در پس هاله یی ...

گی غنی و عبداهلل گذشت .طی این مدت اوضاع در

تبدیل می شود .روزانه سیل وسیعی از شهروندان به امید

اعالمیۀ سازمان به مناسبت جنایات هولناک و

همۀ زمینه ها نسبت به گذشته رو به وخامت نهاده

یافتن مأمن امن و تأمین زنده گی بهتر کشور را ترک

است .دامنۀ جنگ و خشونت سراسر افغانستان را فرا

می کنند .رژیم برخالف ادعا ها و با وجود در اختیار

گرفته و همچنان رو به گسترش است ،هیچ جائی از

داشتن تمام ابزارهای قدرت و حمایت بیدریغ مالی و

آفت جنگ ،فقر و جنایات دو طرف این منازعۀ

ادامه در صفحه ۲

ددمنشانۀ تروریسم اسالمی

صفحه ١٦

صفحه ١٨

اعالمیۀ سازمان در محکومیت یورش ترکیه به
حه
کانتون عفرین

صفحه ١۹

اعالمیۀ در حمایت از حرکت های اعتراضی
مردم آزادیخواه ایران

صفحه ٢٠

گزارشی از کابل ،حمل سال ١۳٩۷

صفحه ٢١

گزارش از مراسم  ۸مارچ

صفحه ٢٢

اعالمیۀ سازمان :به پیشواز هشت مارچ ،روز
جهانی زن

صفحه ٢۴

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

۸
تسلیحاتی حامیان جهانی و امپریالیستی اش نه تنها که

مواضع و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی هر کدام از

نموده و مبالغ هنگفتی را نیز هزینۀ اجرائی شدن آن

نتوانست بر معضالت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی

جناحهای متشکلۀ قدرت سیاسی مبنای واقعی روند این

کرده اند .همان گونه که در گذشته نیز بارها از جانب

یی که حاصل مناسبات حاکم است فایق آید و آن را

"امتزاج" و همراهی می باشد .حرص و آز سیری ناپذیر

سازمان ما مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است مسأله

در جهت حداقل ثبات سیاسی سوق و هدایت کند،

مجریان قدرت و مهمتر از آن رام و تطمیع نشدن نیروهای

بلکه مضاف بر آن ،خود قدرت حاکمۀ فاسد و

حاضر در صحنۀ جدال منافع و قدرت زمینه های مادی

ناسیونال-شونیست های پشتون در تعارض و تقابل با

تشدید اختالفات و در نتیجه فروپاشی و اضمحالل رژیم

ناسیونالیست های تباری دیگر و رقیب در جهت برقرار

از درون را مساعد ساخته است .در یک چنین اوضاع و

نمودن نوعی از هژمونی تباری و احیای قدرت بال منازع

ارتجاعی به دلیل ناتوانی مفرط و تناقضات درونی که
از ذات پر تناقضش مایه می گیرد ،حتی از رفع و
رجوع مشکالت ساختار درونی خویش نیز عاجز
مانده است .تناقضات و تعارضات درونی هیأت
حاکمه که گاه حتی به صف آرائی و تمرد آشکار
فیگورها و جناح هایی از آن نیز کشیده شده است،

احوالی است که مخالفین از جمله جناح های مختلف

"صلح" با طالبان و  ...در حقیقت تالشی است از جانب

"تاریخی" .مسأله یی که در گذشته نیز اشرف غنی و

طالبان نه تنها که به برنامۀ "صلح خواهی" رژیم واکنش

تیم ارگ ،از همین منظر و به هدف تأمین این هژمونی

مثبتی نشان نداده بلکه به یاغی گری و شدت حمالت

و در خدمت تحکیم مواضع جناح خودش ،آن را در

جنایتکارانۀ شان که در آن بیشتر مردم بیگناه و بی دفاع

پروژۀ "صلح" با حزب اسالمی به رهبری گلبدین

قربانی می شوند ،افزوده اند .حمالت پیچیدۀ نظامی و

حکمتیار هم دنبال می کرد؛ اما پیوستن شخص گلبدین

انجام آنها در امن ترین نقاط شهرهای بزرگ (مناطق سبز)

و تعدادی از اعضای فراری و متواری حزب اسالمی نه

از جمله کابل نه ناشی از قدرت و صالبت طالبان و داعش

تنها که نتوانست تأثیری بر پروسه و دامنۀ رو به افزایش

بل در حقیقت امر ناشی از وجود شگاف های عمیقی در

جنگ داشته باشد و یا در عمل منجر به تحکیم موقعیت

ساختار قدرت حاکمه است که زمینۀ رخنۀ طالبان و

تیم ارگ شده باشد ،بلکه در ضمن بروز انشقاق در

هیچگونه مشروعیت سیاسی و اجتماعی نزد مردم

داعشیان را فراهم می سازد .زمینۀ مادی فراهم کنندۀ چنین

حزب اسالمی و متبارز ساختن تضادهای درونی جناح

ندارد از همان آغاز مولود نامیمونش هم حامل

فرصتی برای طالبان و داعشیان موجودیت و نفوذ حامیان

های آن ،موجب بروز شگاف و اختالف بر اساس تعلق

تناقضات و تعارضات جدی یی در درون خودش

و هواداران آنها در رأس ارکان های قدرت سیاسی و

عشیره یی و قومی در میان حلقات سیاسی پشتون نیز

بوده است و هستۀ فروپاشی و اضمحاللش را تا ایندم

نیروهای امنیتی می باشد که به اعتبار تعلق اتنیکی و

گردید ،که پیامدهای آن را می توان در شکل گرفتن

با خود حمل می کند؛ تناقضات و بر متن آن

خواستگاه مشترک ایدئولوژیک شان با همدیگر ،امکان

ائتالف های جدید و همایش قندهار نیز مشاهده نمود.

تعارضات دو جناح اصلی و جناحهای متصل و
پیرامونی حامی"دولت وحدت ملی" که امروز در

عملیات و رخنۀ طالبان و داعش را در حساس ترین و از

البته که از این زمینۀ مساعد و فراهم شده و با حذف

لحاظ اهمیت نظامی در استراتژیک ترین نقاط فراهم می

جناح ارغندیوال بیشترین سود تبلیغاتی را جریان حاشیه

حد غیر متعارفی تبارز می یابد و به شکل گیری جزایر

سازد.

یی ،مرده و مزدور حزب اسالمی به رهبری حکمتیار

بیشتر از گذشته بر گسست و وخامت اوضاع و بر متن
آن تحمیل انقطاب بیشتر بر اساس تعلقات تباری و
زبانی در میان آحاد مردم گردیده است .این وضعیت
و احوال بیان گویایی از ناتوانی و فروپاشی رژیم از
درون است .رژیم مهندسی شده و دست ساز قدرت
های امپریالیستی و ارتجاعی به رهبری امریکا که

جدیدی از قدرت های محلی متمرد امکان تبارز می
دهد ،از همان بدو به قدرت رسیدن آن بر همه گان و
از آن میان مهندسان آن نیز آشکار بود.

از همان آغاز شکل گیری و مهندسی"دولت وحدت
ملی" پروژۀ مصالحه با طالبان و مشارکت آنها در قدرت

با وجود تظاهر جاهالنۀ غنی  -عبداهلل و یاران و

سیاسی هم برای گرداننده گان و سران حاکمیت (البته

حامیان شان در این اواخر ،که گویا همه چیز بر

بیشتر برای جناح ناسیونال-شونیست پشتون متحد اشرف

مبنای قاعدۀ بازی و بر وفق مراد پیش می رود و

غنی) و هم حامیانش در ناتو و هیأت حاکمۀ امریکا مطرح

حاصل درک و روشن بینی آن ها از وضعیت خطیر

بود .گزینۀ "صلح" و به رسمیت شناختن طالبان به حیث

کنونی است ،اما حقیقت مسلم این بوده و است که

یک جریان سیاسی و فراهم ساختن مشارکت شان در

این دو جناح با وجود تقسیم برابر قدرت هنوز

حوزۀ قدرت به عنوان یک طرح استراتژیک مدت ها قبل

نتوانسته اند درز عمیق میان شان را مرمت نمایند.

آماده شده بود و جناح شونیست پشتون در مدار اشرف

سهم خواهی و به همین اعتبار یارگیری و تقویت

برد.
هرچند که همکاسه و هم صف شدن نیروهای ارتجاعی
و همچنین تنازع و جدال خونین میان شان از هر قماش
و قبیلۀ که باشند نه امروز و نه در درازمدت به نفع
اکثریت مردم زحمتکش نبوده و نخواهد بود ،چون در
هردو حالت بازندۀ اصلی این کارزار کارگران و
زحمتکشان و جنبشهای آزادیخواه و مترقی از جمله
زنان خواهند بود .با وجودی که جناح های مختلف
طالبان تا ایندم به درخواست های مکرر و تضرع های

غنی و "تیم ارگ" روی آن سرمایه گذاری سیاسی زیادی

زنده باد سوسياليسم!

ادامه در صفحه ۳

۸

پی هم قدرت حاکمه برای مصالحۀ بیدون قید و

به آن مباهات کرده اند .از آن جمله قانون اساسی ،این

تحکیم مواضع سکتاریستی و قومی و مهمتر از آن تداوم

شرط و پیوستن شان به حاکمیت پاسخ مثبتی به جز

شمشیر دو لبه ،که هم آن را ضامن هویت اسالمی می

قدرت شان نبوده و نیست؛ ولی تالش برای پروژۀ

تشدید حمالت نظامی شان نشان نداده اند ولی

خوانند و هم نمادی از دموکراسی ،دموکراسی اسالمی؛

"صلح" با طالبان در وضعیت جدید جیو -استراتژیک

رژیم و حامیان آن در رأس امریکا ،در کنار

قرار است که همین سند و "وثیقۀ ملی" جریان های

منطقه که چیزی نیست بجز ساختن و آراستن نیروهای

هیاهوی تبلیغاتی مبنی بر قلع و قم طالبان و داعش

"لیبرال" و ناسیونالیست که در هر محل و مکانی بی

خودی که شامل طالبان هم می شود را در متن این

در میادین نبرد نظامی و وادار ساختن شان به تمکین

موجب و با موجب التزام شان را به آن اعالم می دارند،

شرایط جدید باید دید و مطالعه کرد .به همین دلیل

به پروژۀ صلح ،کماکان بر استراتژی پیوستن و سهم

ذبح اسالمی و شرعی شود ،تا زمینۀ همسویی و پیوند

است که این روزها شاهد آمد و شد دولتمردان پاکستان

دادن به طالبان در قدرت سیاسی به عنوان یک

"برادران ناراض" و مشارکت شان در قدرت را بیشتر از

به کابل و مذاکرات با دولت افغانستان هستیم .امریکا

"واقعیت سیاسی" مصر اند .پروژۀ صلح با طالبان و

قبل مساعد گرداند.

می داند که آن قدرت بال منازعی را که در دهۀ نود پس

اصرار حاکمیت به دنبال کردن آن به هر شکل و
قیمتی از این توقع نابخردانۀ ناسیونال -شونیست ها
سرچشمه می گیرد که همسان پیوستن حزب
اسالمی جناح حکمتیار ،بتوانند حداقل بلحاظ
تبلیغاتی موقعیت شان نسبت به جناح های رقیب را
تثبیت نمایند .در واقعیت امر پروژۀ "صلح" با
طالبان و اصرار و ابرام حاکمیت برای دست یابی به
آن ،قبل از آن که ناشی از خیرخواهی و صلح طلبی
هیأت حاکمه باشد ناشی از الزامات دیگری از آن
میان تأمین منافع مادی و تحکیم پایه های قدرت
سیاسی و مادی نیروهای بورژوایی و تحقق پروژه
های استراتژیک قدرت های امپریالیستی از جمله
امریکا در این منطقه است .بناءً التزام این ها به
"صلح" با نیروی ارتجاعی و قرون وسطائی یی
چون طالبان و توجیه آن از این حقیقت انکارناپذیر
سرچشمه می گیرد.
این جای گفتن دارد که الزامات سیاسی و مهمتر از
آن عامل اقتصادی آن فاکتورعینی و مادی است
که تالش و تقالی سردمداران و حامیان رژیم برای
دست یافتن به نوعی از ثبات سیاسی را موجه می
سازد .صلح با طالبان قرار است که به این ملزومات
و منفعت های مادی و عینی جامۀ عمل بپوشد .به
دلیل همین منفعت مادی است که حاکمیت
پوشالی و حامیان آن در سطح منطقه و جهان حاضر
به قربانی کردن "دست آوردهایی" شده اند که
دایم آن ها را به عنوان ارزش های متعالی ستوده و

"دولت وحدت ملی" و حامیان آن در کمپ ارتجاع
بورژوا -امپریالیستی هیچ مشکلی با نیروهایی چون طالبان
و داعش ندارند ،چون این نیروها و جریان ها از گذشته
های دور تا امروز حاصل پروژه های سیاسی قدرت های
سرمایه داری و در خدمت تحقق این پروژه ها بوده است.
پیوستن آنها به جرگۀ قدرت حاکمه در افغانستان و در
خدمت تحقق استراتژی های قدرت های سرمایه داری و
متحدان منطقه یی آنها با توجه به تعارض منافع قدرت های
امپریالیستی از جمله بلوک غرب به رهبری امریکا و قدرت
های رقیب چون روسیه و چین ،این گزینه را ترجیحاً در
اولویت عرصۀ سیاست منطقه یی ،مخصوصاً آسیای میانه
قرار داده است .قدرت های حامی نظام سیاسی حاکم در
افغانستان چه در سطح بین المللی و چه در منطقه ،حساسیت
و اهمیت موقعیت جیو -پولیتیک افغانستان را بیشتر از هر
زمان دیگری درک می کنند و در وضعیت جدیدی که
بلوکهای جهانی در صدد تأمین منافع و تحمیل هژمونی
شان بر آمده اند و عمال در مقابل هم صف آرائی می
نمایند امریکا و متحدانش در ناتو به هیچ صورتی حاضر
نیستند که این موضع مهم و استراتژیک را از کف بدهند.
بهمین دلیل علی الرغم تمایل اولیۀ قدرت حاکمۀ امریکا
به رهبری ترامپ ،ارتش امریکا و متحدانش در ناتو در
صدد تحکیم و تقویت نیروهای رزمی شان در افغانستان
هستند .با وجود این که امر صلح خواهی و صلح جویی
دولتمردان افغانستان و حامیان سیاسی آنها در زمین سیاست
جاری چیزی جز تأمین منفعت سیاسی  -اقتصادی و

از فروپاشی شوروی در عرصۀ جهانی به دست آورده
بود به دلیل ضعف قدرت اقتصادی اش از دست داده
است ،هرچند که دولتمردان امریکا آشکارا به آن اذعان
نمی کنند .پاکستان که حامی اصلی طالبان به شمار می
رود برای تأمین منافع استراتژیکش در افغانستان توانسته
است از زمینه های به وجود آمده در صحنۀ سیاست بین
المللی و منطقه یی ،اتکاء و همسوئی با قدرت های
رقیب امریکا از جمله چین و روسیه و همچنان استفاده
از کارت برندۀ طالبان ،با وجود فشارهای مضاعف
امریکا ،استفاده ببرد و این موقعیت خاص است که به
دولت مردان پاکستان اعتماد به نفس بیشتر می دهد و
آنها را قادر می سازد که هنوز از سیاست های اعمال
شدۀ دستگاه دیپلماسی شان در قبال مسائل افغانستان
کوتاه نیاید و زیر بار نرود .اما این اواخر پس از گسترش
اعتراضات مردم در ایالت خیبر پشتونخواه و احتمال این
که این اعتراضات شکل و محتوای دیگری به خودش
اختیار نموده از کنترل خارج شود و مورد حمایت
کشورهای رقیب قرار گیرد و در نهایت موجودیت
جغرافیای سیاسی پاکستان را در معرض خطر و
فروپاشی قرار دهد ،سبب شده است تا پاکستان در
رفتارش نسبت به افغانستان نوعی خویشتن داری و
نرمش نشان دهد .این که این امر می تواند تالش و
تقالی حاکمیت پوشالی و حامیانش در مورد رسیدن به
"صلح" با طالبان را میسر سازد هنوز زود است که با
قطعیت بتوان نسبت به آن ابراز نظر و خوشبینی نمود.
ادامه در صفحه ۴

۸

در یک چنین وضعیتی و در کنار وحشیگری و

سوسیالیست ها ،تقویت هرچه بیشتر باورهای مردساالرنه

 -ما زن را تنها مادر ( آن تعریفى که اکثرا براى

جنایات لجام گسیختۀ جانیان طالب و داعش،

و اپارتاید جنسی و سلطۀ بی چون و چرای نیروهای سیاه

دهن بستن ازادى هاى زن از ان ستفاده مى نمایند)

مصائب و مشکالت مُزمن و دیرپای اجتماعی-

نخواهد بود .چنانچه در آغاز مورد بررسی قرار گرفت

اقتصادی که باعث و بانی آن سیستم و ساختار

مؤلفۀ انقطاب بر مبنای تعلق تباری ،قومی و مذهبی و

نه بلکه یک انسانِ برابر و مساوى با مرد در تمام

حاکم کنونی است ،هر روزه از مردم بینوا و بی

تحمیل آن بر شهروندان کشور مخاطرۀ دیگری است که

دفاع قربانی می گیرد .در دل تدابیر امنیتی و برنامه

نمی توان با حضور و فعالیت این نیروهای بغایت ارتجاعی

ریزی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای

که از عصبیت قوی قومی و مذهبی برخوردار اند آن را در

ولسوالی ،چیزی که تا ایندم مورد استقبال مردم

تحلیل از شرایط و وضعیت جاری نادیده انگاشت.

قرار نگرفته است ،نیروهای اشغالگر و ارتجاع

یگانه و مؤثرترین راه برای دفع و نفی این وضعیت و

اسالمی به شکل فجیعی به قتل ،کشتار و ویرانگری
مشغول اند ،بر اساس گزارشات رسمی و نهادهای
بین المللی از جمله دفتر سازمان ملل متحد در
افغانستان (یوناما) در سه ماه نخست سال  ۲۰۱۸بیش
از دو هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده اند .از
کندز تا تخار و هلمند و غزنه و کابل و هر گوشه و
کنار این کشور مردم گیر مانده میان این دوصف
ارتجاعی کشتار می شوند .با وجود این همه
قساوت ،دهشت و بربریت نیروهای ارتجاعی چه
در هیأت طالبان و چه داعش حامیان حاکمیت
پوشالی برای پیشبرد سیاست های شان در منطقه و

جلوگیری از تحقق سناریوی نیروهای سیاه قومی و
مذهبی ،بیرون راندن نیروهای امپریالیستی و مبارزه برای
رهایی از مناسبات نابرابر حاکم ،سازمانیابی و برپایی

به قیمت تحمیل یک عقبگرد به مردم تشنۀ رفاه و
آسایش ،مردمی که خودشان را در دومین دهۀ قرن
بیست یکم مانند سایر همنوعان شان پس از بیشتر

کانال دختر بودن و زن بودنِ زن میگذرد و نزد ما به
همین مبنا است که آزادى ورهایی براى زن معنا
پیدا میکند.
 ما اعتقاد داریم که ازادى زن تاریخا توسطمذهب و بخصوص اسالم سیاسى قربانى گرفته
شده  ،بناءً در عرصهٌ مبارزهٌ دموکراتیک خواهان
خاتمهٌ کاملِ سلطهٌ مذهب باالى سرنوشت زنان

جنبش آزادیخواهانۀ سوسیالیستی کارگران است .هرچند

هستیم وهمراه با شرکت ازادیخواهانهٌ خود زنان در

کارگران و زحمتکشان گذشتۀ تیره و اندوه باری دارند

این مسیر پیش میرویم.

ولی آینده از آن آنهاست .اما تحقق آن در گرو تالش و
مبارزۀ بی امان کارگران و جنبش سوسیالیستی در همۀ

 -ما اعتقاد داریم که ازادى قطعى وتأکید میکنیم

عرصه های مبارزۀ طبقاتی است .به پیش به سوی تحزب

که قطعى زن تنها توسط سوسالیسم وبا انقالب

سوسیالیستی کارگران و شکل دادن به قطب جنبش

سوسیالیستى میسر است اما در ضمن از هرگونه

آزادیخواهی!

تحول ورفرم دموکراتیک به نفع جنبش رهایى
زن وبهتر شدن زندگى زن در هرزمانى پشتیبانى

همچنین سران و مجریان قدرت حاکمه که بخش
وسیعی از آنها همتا و همزاد طالبان و داعش هستند

زمینه ها مى شناسیم .هویت ِمادر بودنِ زن دقیقا از

میکنیم .به همین لحاظ حجاب اسالمى را سمبول

به پيشوازِ هشتم مارچ روز
همبستگى جهانى زن

سیاسى ارتجاع مذهبى براى اسارت زن میدانیم  ،از
ازادى و حق انتخاب پوشش توسط خود زنان
قاطعانه دفاع میکنیم .هرگونه جداسازى هاى
جنسیتى را پدیده هاى ارتجاعى میدانیم و از حق

از چهار دهه نکبت و بدبختی و جنگ الیق و
مستحق یک زنده گی بهتر ،شاد ،امن و انسانی می

تحمیل کنندهٌ ستم جنسى برزنان در جهان و منجمله

مشارکت کامل زنان در تمام عرصه هاى زندگى

دانند ،با جانیان طالب و داعش این قاتلین بی آزرم

در افغانستان است .این سه پدیده در چارچوب خرافهٌ

سیاسى و اجتماعى سرسختانه دفاع میکنیم.

زن و کودک و پیر وجوان این کشور ،نرد عشق

مذهب براى هرگونه فرودستى زن نورم ها و بهانه هاى

می بندد و آنها را در آخور قدرت و چپاول شان

اماده در دست دارد و أساسا از بیخ و بنیاد با أعالم

شریک می سازند .کارگران و مردم آزادیخواه و
زخمتکش افغانستان این را باید بدانند که با پیوستن
طالبان به قدرت سیاسی حاکم برای اولین بار پس
از سالها منازعۀ خونین نیروهای ارتجاعی از جمله
اسالم سیاسی ،این نیروها با هم و در همراهی
همدیگر زمینۀ واقعی و عینی شکل دادن به یک
ساختار سیاسی مبتنی بر شرعیت اسالمی در

برابرى زن و مرد ناسازگار است و بنام این
نابرابرىِ زن و مرد ،طى تمام تاریخ از جامعه قربانى
گرفته است.
 ما اعتقاد داریم که ازادى زن باید ماکسیمال باشدیعنى اینکه هیچ حدود و ثغور و قید و شرطى را
برسمیت نمیشناسیم .هرنوع شرط گذاشتن و حدود

چهارچوب مناسبات سرمایه داری را خواهند یافت

تعیین کردن را منافى ارزشهاى ازادى انسانى زن مى

که حاصل بالفصل آن چیزی جز محدودیت

پنداریم و انرا نوعِ اشکارِ فریبکارى سیاسى مى دانیم.

سیاسی و عقیدتی برای دیگر اندیشان از جمله

 و در اخیر ما نمیخواهیم در امتدادِ پراتیک ۱۰۰سالۀ چپِ شکست خوردۀ شوروى و چین
برویم و الگو هاى عقب افتاده و ضد غربى آنها را
براى آزادى زن کاپى کنیم .الگو هاى که مبارزۀ
زنان را تنها در چارچوب زنان دهقان و یا هم
کارخانه تصور میکردند و زیر نام ضد إمپریالیسم
هرگونه تالشهاى دیگر مدنى و اجتماعى براى
رهایی زنان را مارک غربى می زدند.

۸

به پيشوازِ هشتم مارچ روز همبستگى جهانى زن
صفحۀ فیسبوک جوانان سوسیالیست مطابق معمول سالهاى گذشته ،برنامه یی در مورد روز جهانى زن داشت که بخشی از مطالب مندرج در آن را در این
شمارۀ نشریه بازنشر می نماییم.
و عرب پشتیبانى میشوند و به انحاى گوناگون در

شاهان و سالطین افغانى با اتکا به مذهب و سنت

مقدمه

قدرت و تصمیم گیرى ها شریک اند و یا مستقیما

هاى فرتوت قبیله وى و بخاطر دوام تسلسل

حاکم اند ،گذاشته شد.

حاکمیت هاى میراثى شان هر یک حداقل چهار تا

اما چیزیکه واضح و غیر قابل إنکار است همان

چهار تا زن به خود عقد مى نمودند و شمار کثیرى

موجودیت اراده براى تغیر میان خودِ زنان افغانستان

را نیز به عنوان خدمه وکنیزکان در دربار ها و

است که دیگر نمیخواهند قربانى مناسبات وحشیانۀ

حرمسرا هاى خود مى گماشتند و سراسرِ زندگى

گروه هاى سیاسى مذهبى مجاهد و طالب وغیره

درمناسبات با زنان را در کامجویی هاى جنسى

باشند .این وضعیت و یا تغیر ریل را میتوان در تصمیم

وهوس رانى هاى بى رویه هویت مى

زنان افغانستان براى کسب اگاهى بیشتر از خود و

بخشیدند .واقعیت ها و داستان هاى حرمسراهاى

دنیاى پیرامون شان ،در اعتراض هاى متعدد خود

این سالطین افغان یاد آورِ متنفرترین سُو استفاده

جوش به نابرابرى هاى موجود و دفاع از حقوق زنان،

هاى جنسى از زنانِ زیبا و خوب رو تشکیل

در سرخم نه نمودن به خرافات دینى ،در افشاگرى و

میدهد که از آنجمله بصورت نمونه میتوان از

مقاومت علیه پدیده و مناسبات مردساالرى ،در تالش

حرمسراى

که از

براى شاد و مدرن زیستن و خالصه در موج مقاومت

جانب روحانیونِ مرتجع پیرامونى اش ملقب به

علیه طالبانیزه ساختنِ دوبارۀ افغانستان و سائر عرصه

خادم دین رسول اهلل و نور خدا معروف بود ،میتوان

ها مشاهده کرد .این موقعیت جدید زنان در افغانستان

یاد کرد .میگویند وى در حرمسرایش به تعداد سه

نشان میدهد و به همه نیروهاى سیاسى حالى میکند

صد زنِ زیبا رو را جمع نموده بود و درتمام مدت

که هر گام گذاشتن در روند هاى متعدد سیاسى و

 ۲٣سال حاکمیتش اکثریت أوقات خود را به

هاى سیاسى مذهبى ایکه در چهار دهۀ اخیر

اجتماعى بدون موجودیت و نقش فعال زنان در انها

عیاشی و هوسرانى با آنها میگذراند .این حرمسرا با

به ناکامى مواجه است.

دقت و نظم منحصر به فردِ و درخورِ شاه آماده شده

زن افغانى را از آنها گرفت و آنها را یک قرن

اول -نگاه حکومات قبل از دورهُ امانى به زنان

جُز از برنامه هاى اجتماعى همین گروه هاى

همانطوریکه در مقدمه بیان داشتیم تاریخ افغانستان

افغانستان شد از همهۀ کارنامه هاى شاه خبر داشت

مانند جوامع دیگر یک تاریخ کامال مردانه بوده که

و در اثر مقاومت در برابر شاه به زندان حصرى

در زن آن جُز سرکوب و تحملِ خشونت و مصیبت

محکوم گردیده بود.

هاى گوناگون ،سهم دیگرى نداشته است .مزۀ تمام

تا پیش از پیروزى شاه امان اهلل تمامِ شاهان و

جنگ هاى خانمان برانداز ،فقر و فالکت را در تمام

سالطینِ جابر افغانستان به نفع نصفى از جامعه که

دوره هاى زمامدارى شاهان و سالطینِ گذشته از همه

زنان باشد کوچکترین گام هاى گشایشى

تاریخ حاکمیت ارتجاع وعقب مانى ،تحجر
فکرى همراه با سلطۀ مذهبى در تمامى دربارها
و حاکمیت هاى افغانى به یک تفکر مسلط که
ظرفیت مادى تصمیم گیرى هاى ضد ترقى و
تجدد را در خود بصورت آشکارا دارا بود،
نگذاشت تا کوچکترین ظرفیت سازى و تغیر
در زندگى بدوى زنان افغان رونما گردد و
بدینترتیب تمام آن دوران ها را میتوان از جمله
أسف انگیز ترین داستان زندگى زنان افغانستان
یاد نمود .امارات سیاه اسالمى طالبان اوج
اتصالىِ آن دورۀ وحشت بود که موقعیت
افغانستان را بحیث جامعه و کشورى که زنان
آن بدترین وضعیت در تمام عرصه ها را
داشتند ،معروف و آشکار ساخت.
توصیف موقعیت زنان در افغانستان در حقیقت
توصیف و تعریف سیماى دشمنان واقعى
آزادى زن در افغانستان است .توصیف گروه
حتى کوچکترین إمکانات براى جنبیدن دنیاى
به عقب سوق داد .این سوق زنان به عقب البته
سیاسى مذهبى زیرنام مجاهد و طالب و اخوانى
بود که در افغانستان بکلى تحقق یافت.
با آوردن نظم سیاسى امریکایی طى  ۱٦سال نیز
ارادۀ تغیر آوردن و دگرگون شدن وضعیت
زنان اساسا در دستان همین نیروهاى عقب گرا
و ضد آزادى زن که تو سط سرمایه هاى غرب

شاه

حبیب

اهلل

خان

بود که هرگاهیکه وى میل به هوسرانى میکرد
برایش سرویس میشد ،در حالیکه همسرش یعنى
مادر امان اهلل که بعداً بانى استرداد استقالل

آشکار تر ،زنان افغانستان چشیده اند.

ادامه در صفحه ۶

۸

بر نداشتند .نه مکتب و مدرسه یی ساخته شد نه

دوم  -خاندان محمدزایی و وضع زنان افغانستان

 .بنظر ما ریشه مصائب و بدبختى هاى اصلى

کانون آموزشى براى زنان سازماندهى گردید نه

ازامارت سردار دوست محمد خان که اغازگرِ

چهل سال دوئل سیاسىِ قدرت در افغانستان میان

شفاخانه و کلینیکى براى زنان إعمار شد ،نه براى

سلسلهٌ حکومت دارى محمد زایی ها در افغانستان

نیروى رفرمیست چپ و راست را میتوان

هویت بخشى و شخصیت زنِ افغانى برنامه یی به

به شمار مى اید الى سردار محمد داود رئیس

بصورت واضح در ترسیم همان سیماى یک

اجرا درآمد .خالصه در هیچ عرصه گامى براى

جمهور که آخرین فرد این سالله است و جمعا

افغانستانِ عقب افتاده از کاروانِ تمدنِ جهانى

بهبود وضعیت زنِ افغانى گذاشته نشد تا اینکه در

مدت یکصدوچهل و سه سال را در برمیگیرد تنها

 ،بحیث عامل اساسى نیرومندِ خرابى اوضاع

دورهُ بنام امانى توسط امان اهلل و پدرزنش همراه

دورهٌ کوتاه امان اهلل را میتوان یکى از برهه هاى

چهل سال اخیر دید .جدا از اینکه این

با گروهی از جوانان مشروطه خواه و مدرنیست با

این تاریخِ حدودآ یکنیم قرنهٌ این خاندان در

تصویر ،هیچگاه به معنى برائت سیاسى براى هیچ

آغاز صفحهٌ نسبتاً جدیدى در تاریخ افغانستان و

تحول نسبى به نفع و حرکت زنان یاد کرد ،باقى

گروه سیاسى در ناآرامى هاى این دوره محسوب

پس زدن مناسباتِ جابرانهٌ قدیم وکوتاه کردن

این صدوچهل سال که از لحاظ تاریخى زمان

نمیشود.

دست مذهب و روحانیونِ مرتجع چون خاندان

هنگفتى است براى نهضت زنان و تغیر جایگاه زن

مجددى در دولت و سیاست ،گشایش هاى

در افغانستان ،تثبیت موقعیت زنان و تغیر وضعیت

حداقلى به نفع زنان و بیدارى و ایفاى نقش انها،

انها گام هاى کوچکى نیز برداشته نشد .استبداد

روى دست گرفته شد که از جمله کشف حجاب

نادر شاهى تمامى ریفرم هاى دورهُ امانى به نفع

یا برقع ،تاسیس مکتب یا مدرسهٌ زنانه توسط

زنان را لغو نمود .دختران دانش آموز را که براى

خواهر امان اهلل  ،تاسیس بیمارستانِ مخصوص

ادامهٌ آموزش به خارج فرستاده شده بودند دوباره

زنان توسط همسر امان اهلل  ،اعزام عدهه یی از

به کشور فراخواند و مطابق به خواست قشر ارتجاع

دختران افغان به ترکیه بخاطر تحصیل،

مذهبى که تکیه گاه اصلى دولت نادرى را

مممنوعیت عقد چهار زن براى مرد ،منع ازدواج

تشکیل میداد دوباره حجاب و برقع بصورت

دخترانِ خُردسال ،مشخص ساختن سن ازدواج

اجبارى مرسوم شد.

کارگری برای آزادی،

دختران در  ۱۸سالگى و غیره که در خفا و پشت

اما على الرغم همهّ نیات ضد ترقیخواهانهٌ که بعد

پرده موجى از نارضایتى هاى روحانیون مرتجع و

از سقوط امان اله وجود داشت و تالش هاى زن

برابری و سوسیالیــسم

در راس خاندان مجددى ها را برانگیخت که

ستیزانهٌ خاندان یحیى باز هم نادر وظاهر نتوانستند

مبارزه می کند ،برای

پایان تراژیک حاکمیت امانى را با دسائس

در برابر یک موج آرام دیگراندیشى ومبارزه

ارتجاع داخلى و انگلیس سبب شد ،بود.

بخاطر رهایی زنان بصورت کامل قدعلم کنند .انها

اگر از طوالنى شدن بحث جلوگیرى کنیم

مجبور بودند که ولو بظاهر هم که شده عدهٌ از

بصورت خالصه میتوان نتیجه گرفت که ارتجاع

امکانات را در همان کیفیت ناچیزِ آن براى

خواهی و برابری طلبی و

وعقب مانى ،تحجر فکرى همراه با سلطهٌ مذهب

دگرگونى زندگى اجتماعى وفرهنگى بدوىِ زنان

برای تحقق آرمان

در تمامى دربارهاى امراى افغانى به یک تفکر

رویدست بگیرند .اما از انجائیکه تاریخ حاکمیت

مسلط که ظرفیت مادى تصمیم گیرى هاى ضد

این خانوادهٌ مستبد وبیکاره در هیچ عرصهٌ از

ترقى و تجدد را در خود بصورت اشکارا دارا

انکشاف وتکامل روابط اقتصادى واجتماعى

بودند ،نگذاشت تا کوچکترین ظرفیت سازى و

مردمان این سرزمین هیچ تحول إبتدائىٌ را ندید ،

تغیر در زندگى بدوى زنان افغان رونما گردد و

بنا با قاطعیت میتوان بیان داشت که عصر حکمرانى

بدینترتیب تمام آن دوران ها را میتوان از جمله

سلسلهٌ محمدزایی ها در افغانستان در مقایسه با سیر

أسف انگیز ترین داستان زندگى زنان افغانستان

تحوالتیکه در جهان وسرزمین هاى همسایهٌ

یاد نمود.

افغانستان در حرکت بود یکى از بى مایه ترین ،
بى کفایت ترین سیر هاى سیاسى در افغانستان بود

ادامه در صفحه ٧

سازمان سوسیالیستهای

تقویــت صف آزادی

سوسیالیـــسم به آن
بپیـــوندید!
www.workersocialist.org
https://www.facebook.c
om/workersocialism
www.asrejadid.org
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سوم  -حکومت کودتاى ثور وسیاست هایش

و تحقق مضمون این فرمان ،در یک ناقابلیتى

جامعه نیز ابستنِ استقبال براى یک پس روى

در رابطه به ازادى زن

مضاعف و وحشتناکى قرار داشت و انچه رویدست

قهقرایی گردید .پیروزى سیاسى جهاد اسالمى در

با پیروزى کودتاى  ٧ثور  ۱٣٥٧توسط حزب

گرفت نیز همه اش مربوط میشد به نمایشات شکلى

هئیت دولت اسالمى افغانستان اغازگرِ فاز وحشت

دموکراتیک خلق  ،به قدرت خانودهٌ

و سطحى نه تحقق ان فرمان  ،که در اندک زمان

و لمپنیزم اسالمى بود که أساسا انرا میتوان پیروزى

محمدزایی ها در افغانستان پایان داده شد.

بجاى بروز نتائیج ثمربخش و وسعتِ دائرهٌ پشتیبانى

" سنت" و" مذهب" و " ناسیونالیسمِ کورِ قومى "

وصحفهُ تازهٌ تاریخ سیاسى افغانستان باز گردید

ملیونى زنان افغانستان از حکومت ،با دستاویز قرار

نام نهاد.

 .رژیم کودتا از انجائیکه زیر شعار چپ وخلق

گرفتن توسط ارتجاع مذهبى و سنتى  ،برضد خودش

باپیروزى انقالب اسالمى در افغانستان  ،رهبران

وکارگر به میدان امده بود دست به صدور

مبدل گردید .این حاکمیت خلقى نتوانست تا زنانِ

مسلمانِ افغان با ریش هاى حنا زده و هریک با

فرامین تازه زد واز جمله فرمان شماره هفت در

ملیونى افغانستان را که تاریخا از مناسبات نابرابر و

چهار زن عقدى از خارجهٌ اسالمى تشریف

مورد زنان .

ستم هاى جنسیتى وتبعیض هاى گوناگون رنج

اوردند و سکان قدرتِ سیاسى در افغانستان را با

این فرمان در ذات خود با فرورمیسمى ایکه در

میبردند ویک نیروى بالقوهٌ بودند براى دفاع از ریفرم

احزابى چون حرکت وبرکت وجمیعت  ،شوراى

ان مشاهده میشد و جهتگیرى ان حزب براى

ها به نفع خودشان ،بدور خود بسیج نماید .

قیادى وغیره ُ اسالمى در اختیار گرفتند .

تجدد وإیجاد مناسبات نو در افغانستان ،

دولت خلقى با نداشتنِ قدرت اجرائیه و ضعف شدید

با شروع موج جدید اسالمى  ،ازادى هاى اسالمى

همخوانى داشت .البته این فرمان مانند فرمان

مدیریت و عطشِ سیرى ناپذیر قدرت خواهى  ،در

!! زنان اغاز شد  .اولین ضربت سیاسى و اجتماعى

هاى دیگرِ ان حزب از باال وتوسط دولت

کوتاه ترین زمان به انحراف در زمینهُ تحقق فرمان

بر هویت زنان  ،براستقاللیت انان و انچه طى تاریخ

خلقى صادر گردید یعنى اینکه در یک جدل

شماره هفت خود اغاز کرد و سوُ استفاده هاى

مبارزاتى در حرکت نسبى زنان به پیش ،بدست

وگفتمان عمومى با توده ها و با شرکت مستقیم

احمقانه از زنانِ جامعه که أساسا منتظرِ تغیرمناسبات

امده بود ،وارد امد .حجاب اسالمى بشدت عملى

خودِ زنان رویدست گرفته نشده بود اما با

غیرعادالنهٌ پیرامونى خود بودند ،تمام سیستم فاشیستى

گردید و اپارتاید جنسیتى ،اخراجِ دسته دسته

وجود ان گامى بود پیشرونده درجهت

حاکم را احتوا نمود  .عوامل عدیدهٌ را میشود بحیث

وجمع هاى گروهى زنان از موقعیت هاى کارى و

محومناسبات نابرابر زنان در جامعه و به همین

دالیل متعدد در این رابطه ردیف کرد ولى از

دفاتر رسمى اغاز گردید .دانشگاه هاى افغانستان

جهت نیز توسط زنان افغانستان در اغاز با

انجائیکه مشغلهُ و پراتیک اصلى دولت خلقى را

نیز اسالمى شد و میان پسران و دختران زنجیر

خشنودى استقبال گردید .محتواى فرمان که

تصرفِ تمامى ویکه تازانهُ قدرت براى خودش ،محو

انداختند  .تفتیش اسالمى زنان توسط دسته هاى

اگر از تعیین مهریهٌ ازدواج به سه صد افغانى

متحدان سیاسى از جمله جریان هاى سیاسى چپ در

مجاهدینى در جاده ها ومکان هاى شهرى اغاز

واحدپولى افغانى ( مقدار شریعت اسالمى)

افغانستان ،حتى درگیرى وتصفیه هاى خونین میان

گردید .انهاد زنان را همه جا توقف میدادند ودر

بگذریم تعیین سن ازدواج براى دختران به ۱٦

خودِجناح هاى حزب  ،دشمنى احمقانه با تمام الیه

مورد نوع آرایش صورت شان برایشان اخطار

و مردان  ۱۸سال  ،امتناع از ازدواج کودکان ،

هاى مذهبى جامعه  ،بیروکراسى ،کم سوادى سیاسى

میدادند ،الک ناخن زنان را نوعى بیحیایی غیر

روحیهٌ امتناع از مخارج هنگفت در مراسم

خود شان وغیره تشکیل میداد ،أساسا تمامى فرامین

اسالمى مى پنداشتند ودر مورد لباس پوشیدن زنان

ازدواج ها ،امتناع از ازدواج هاى اجبارى و

بالنسبه مترقى ایراکه أعالم نموده بود  ،بروى کاغذ

دخالت میکردند .میان دوائر و ااداراتیکه زنان با

تسهیل پروسهٌ طالق و جدایی خانواده هاىیکه

باقى ماند وهمانطوریکه در باال تذکر رفت حتى

مردان قبال مشترکأ کارمیکردند جداسازى هاى

با هم مشکالت عدیده دارند  ،سواداموزى

دشمنانِ تجدد وترقى افغانستان و ارتجاع مذهبى

توسط اویختن پرده هاى ضخمین میان انها

زنانیکه از سواد بکلى محروم بودند وغیره

توانستند بنام اقدامات کمونیستى مردم را علیه ان

رویدست گرفته شد تا مبادا مردانِ بیچاره با شنیدن

وعده هاى بود در مجموع مترقى  .ولى دولت

انسجام بخشد.

اواز زنان تحریک !!! شوند.

استبدادى حزبِ دموکراتیک خلق براى تحقق

چهارم -مجاهدین و زندان زنان

اما هنوز این مجاهدانِ اسالم در اغاز برنامه هاى

بخشیدن عملى محتویات این فرمان هیچگونه

همانطوریکه در بحث قبلى تذکر دادیم  ،بااغاز و

اینچنیى شان بودند که جنگ هاى قدرت میان شان

اماده گى فکرى ،کادرى وتخصصى نداشت .

پایان یافتن حاکمیت نجیب اهلل اخرین مهرهٰ حزب

داغ وداغتر شد وکوچه کوچهُ افغانستان در این

دولت کودتاى ثور با موج عظیمى از

دموکراتیک خلق و دواع ان حزب با تمام مفاهیم

جنگ قدرت بدست این مجاهدان به خون شسته

خواستهاى زنان که ناشى میشد از بکار گیرى

چپى و دموکراتیک و موازى با ان وضعیت زنان در

ادامه در صفحه ۸

۸

شد .این احزاب اسالمى که هریک شان

این امیرنشین اسالمى که أساسا از جانب غرب و

البته جادارد در همین جا یاد اورى نمائیم که

میخواستند قدرت سیاسى در کابل را بصورت

کمپنى هاى عربى و استخبارات پاکستانى از میان

درست در همین تاریک ترین ونا امید کننده ترین

همه جانبه در قبضهُ خود داشته باشند براى

مکاتب قران خوانى پاکستان دست چین گردید تا

وهله هاى تاریخى  ،سازمان سوسیالیستهاى

بدست اوردن این هدف ازهیچ نوع وحشى

وسیلهٌ باشد براى رسیدن به برنامه هاى شرکت هاى

کارگرى افغانستان نیز بدفاع از انسانیت تشکیل شد

گرى در مقابل هم و در مقابل مردم افغانستان

نفتى و ایجاد یک پاکستانِ کوچک در افغانستان ،

که در بحث جداگانه به ان خواهیم پرداخت.

دریغ نکردند .در این فاز جنگ وجنایت بازهم

بجان مردم افغانستان انداخته شد ( .اینجا تفسیر بیشتر

ششم  -نقش دموکراسى وارداتى وحاکمیت ۱٦

این زنان افغانستان بودند که بیشتر از همه ،زهر

ى
مسله مارا از اصل موضوع دور میبرد) .بنأ نگاهِ سریع ِ

ساله ء ان در تحول دنیاى زنان افغان

تلخ وحشت هاى جنگ قدرت مجاهدین را

به وضعیت زنان در ان دوره مى اندازیم.

پُر واضح واشکار است که کانون سرمایه هاى

کشیدند که توضیح مفصل ان از ظرفیت این

حرف معروف است که طالبان به زنان افغان بشارت

جهانى و در راس امریکا به افغانستان نیامده اند تا

مشت نمونه

دادند که زن حق دارد تا دو بار تنها از خانه یا منزل

نجات زنان از بدبختى زندگى زیر سلطۀ طالبان

خروار از جنایات این احزاب اسالمى و

بیرون اید یکى در زمان ازدواج ودیگرى براى دفن.

ومجاهدین مسلمان را پیام اور باشند .انچه انها به

حکومت مجاهدینى در غرب کابل در جنگ

با ورود طالبان زنان افغان اگر نیم نفسى هم براى زنده

همراه خود اوردند تفسیر و تغیر نهایت دلخواه انها

هاى میان گروپى شان در أفشار یاد کرد که

ماندن و ادا هاى انسانى خود داشتند  ،انرا از دست

در جایگاه زن افغانى براى پذیرشِ حتى طالبانِ

هرگز از حافظهٌ مردم افغانستان پاک نخواهد

دادند .اینبار همه چیز کاپى صدر اسالم بود که بینه به

وتفکر طالبانى است که به زعم دولت اشرف غنى

شد .جنگ هاى که در ان زنان بی گناه ان

بینه تحقق مى یافت .تمام مکاتب دخترانه بسته شد ،

باید قابل اعتنأ باشد  .گذشت  ۱٦سال نشان میدهد

منطقه برهنه شالق زده شدند وحتى شکم هاى

ان پرده هاى ضخیم دوران مجاهدینى نیز که مردان

که ایجاد زمینه براى نقش افرینى زنان در شمائل

باردار شان توسط این مجاهدینِ راه حق با

وزنان را از هم جدا میساخت بکلى برچیده شد .اجازه

بورژوایی اش نیز در این رژیم هاى قالبى کامال ،

شمشیر پاره گردیدند ( .البته جالبتر از همه

دکتر رفتن به مریضانِ زن ممنوع أعالم شد .حجاب

مصنوعى و حتى بسته است  .فقدان باور به توانایی

اینکه تمامى رهبرانِ شریک در همین فاجعه

اجبارى به برقع وچادرى اجبارى مبدل شد .راه رفتن

هاى مادى ومعنوى زنان در این حاکمیت هاى مرد

درسایهُ حکومت غنى وعبداهلل هنوز تشریف

زنان با کفش هاى پاشنه بلند قدغن شد .پوشیدن

ساالر یکى از عوامل اصلى مانع در تغیر موقف

دارند وبا هزاران ناز ونعمت زندگى شاهانۀ

جراب و تنبان سفید که عالمت رنگ پرچم طالبان

وموقعیت زنان است  .در  ۱٦سال حاکمیت هاى

شانرا ادامه میدهند) .کوتاهٰ سخن اینکه

بود ممنوع گردید ومرتکبین زن به شالق در مأل عام

کرزى وغنى وعبداهلل در رابطه به تحول در موقعیت

حاکمیت پنج سالهُ اسالمى مجاهدین در

محکوم گردید .هرنوع اعتراض زن اگر وجود داشت

زنان چنین یک ارادهُ منفى وجود پیوسته وجود

افغانستان یکى از دردناک ترین و شوم ترین

با شکنجه الى اعدام وسنگسار زنان بدرقه گردید.

داشته که تبعات ان براى امتیاز دهى ارتجاع مذهبى

تولد سیاسى به مردم وبخصوص زنانِ

خالصه در این دورهُ تاریک وظلمت از هر در

وسنتى افغانى مورد استفاده قرار گرفته  .اکثر این

افغانستان بود که در همه عرصه ها ،این

ودیوارى  ،مردانگى !! ،رقابت ریش وپشم ،دستار

موضع گیرى ها ناشى میشود از ترکیب زن ستیزانهٌ

سرزمین را به زندان زنان تبدیل نمود .

وعمامه مى بارید .افغانستان دقیقا عصر حجر یا صیقل

این حاکمیت ها وخشنود ساختن نیروى زن ستیز

پنجم  -طالبان و نابودى زنان

سنگ را تجربه میکرد ودنیاى متمدن سرمایدارى از

طالبان ودیگر سنت گرا هاى قدرتنمد که نیروى

حاکمیتِ اصیل اسالمى امارت طالبان در

شرق گرفته تا غرب و اروپا اصال هیچ نوع یادى هم

پیرامونى این حاکمیت را تشکیل میدهند .

افغانستان در قرن  ۲۱شاید یکى از نمونه هاى

از این انحطاط انسانى در یک سرزمین بال دیده نمى

کفایت میکند تا این رویکرد حاکمیت هاى قومى

منحصر به فردِ سیاسى در جهان بوده باشد .زیرا

نمودند.

مذهبى را با یک مثال روشن تر بیان کنیم .طى ۱٦

جهانِ ان روز همه گونه سلطه هاى جابرانهٌ

و مختصر تر اینکه اگر در یک جامعهُ نیمى از

همسرانِ حاکمانِ افغانستان در کجاى تحوالت

مذهبى و گاهأ ایدیالوژیک را دیده بودند ولى

پیکرش که زنان ودختران باشند و اخرین سرکوب

اند .انها حتى از نمایش یا حضور همسران خودى

طالبان اسالمى یکى از نمونه هاى نادر و

هاى اینچینى را ببینند دقیقا ان جامعه در ردیف مرده

خود در مناسبت هاى کشورى خجالت میکشند.

کمیاب چنین سلطه بود .این امارت اسالمى از

گان محسوب میگردد و طالبان براستى موفق شدند تا

حتى انها در این کشور قسمى تصور میشوند که

هیچ سر و زاویهُ یی به هیچ نوع تمدن انسانى

با قوانین راستین اسالمى خود نابودى زنانِ زجر

شاید اصال ازدواج نکرده ومجرد زندگى میکنند.

قرن اخیر اتصال نداشت.

کشیدهُ افغان را رقم زنند.

صفحه بدور است .کافیست

ادامه در صفحه ٩

۸

خانم کرزى طى  ۱٣سال عمدا برایش زمینه داده

سیاسى افغانى را از حق اشتراک فعال زن در

أرد ولى از جانبى عدهٌ معینى از زنان را نیز در صف

نشد تا یکبار نیز با کسى مصاحبه نمایدو در رسانه

بیشترین تحوالت محروم ساخته است .

تائید این نابرابرى ها کشانیده و این کمیت زنان

ها حاضر شود  .غنى براى خوش خدمتى

باز هم باید گفت که طى این همه سالها ى که نیرو

را به مبلغین نابرابرى هاو فرودستى هاى زن مبدل

ارتجاع سنتى اسم همسر خودرا با فرمان دولتى

هاى اشغالگر ناتو انرا اشغال براى دیموکراسى و

ساخته است.یعنى در حقیقت بر ضدِ خودشان .

!! از " روال" به "بى بى گُل" تغیر داد و به همین

نجات زنان افغان از استبداد دینى طالبان عنوان کرده

بیشتر این طیف از زنان تحت تأثیر تبلیغات دینى و

سان این تجربهُ منفى ادامه یافت و فقط در

بود .تغیراتیکه نیز اگر درزندگى زنان افغانستان بمیان

یا حتى عضویت در عدهٌ از کانون هاى اسالمى ،

شکل ،عدهُ از زنان مردساالر با محاسبه هاى

امده اکثرا أفاده کنندهٌ تحوالت شکلى است  .زیرا

از موقعیت فرودست زن و میتود هاى دینى مطابق

معین و زیر نام ترکیب هاى مختلف به عدهُ از

زنان افغان در وجود این حاکمیت هاى شبه

احکام قرآنى دفاع مى نمایند .اینها در اکثر تعابیر

مناسب گماشته شده اند که بقول معروف از

امریکایی

اطمینانِ دوام یا ادامهٌ ضمانت سیاسى

از زنان و داشتن حق وحقوق انها  ،مادر را الگوى

سنگ صدا برمى اید ولى از انها براى ازادى

تحول  ،میان دو دسته از نیرو هاى زن ستیزى که

زن میدانند و زیرنام " بهشت زیر پاى مادران است"

خواهى  ،نه.

هردوى انها با غرب وامریکا روابط همه جانبه دارند،

هویت زن را در همان چارچوب سنت ها وافسانه

طى این زمان گام هاى که بتواند زن افغانى

را ندارند .دوتا نیروى اسالمى جهادى زن ستیز ومؤثر

هاى مذهبى به تعریف میگیرند .در حقیقت چنین

بواسطه ان عرض وجود مستقالنه نماید برداشته

در حاکمیت از یک جانب ومتخاصم انها طالبان و

زنان جایگاه شان همیشه در پهلوى مردانِ زن ستیز

نشد .گامهاى که در دل زن ستیزان و دشمنان

حزب اسالمى ودیگران بحیث زن ستیز ترین تر  ،در

قرار دارد و ابزارى اند براى خاموش ساختن زنانِ

ازادى زن ترس ایجاد کند و قانون بحیث چکشِ

جانب دیگر  .در حقیقیت اینها هستند که تحقق

دیگربراى ازادى خواهى.

سرکوبگرِ متجاوزین به حقوق و حیثیت زن

بخشندهٌ سیاست هاى امریکایی در افغانستان اند و

این طیف از زنانِ مرد ساالر اگر در سیاست

تبدیل گردد .برعکس  ،تولیدِ ترس و ارعاب

سازمان سیاسى جامعه زیر نفوذ امکانات اینها قرار

دخالت نمایند ،به دو تا هویت هاى إجرائی تقسیم

نسبت به فعالیت زنان در اجتماع و هم در درون

دارد .

میشوند.

خانه و معافیتِ متجاوزین به حقوق زنان گسترش

نیروى سوم أعم از چپ یا راست لیبرال در صحنهُ

یکى زنان حکومتى که بعد از ایجاد دولت کرزى

پیدا کرد  .جانیانِ متجاوز به " فرخنده" مجازات

سیاسى افغانستان از موقعیت مناسب برخودار نیستند.

الى اکنون بصورت تصنعى و نشان دادن ترکیب

نشدند .براى جلوگیرى از سگنسار ها و گردن

بنا در نتیجه باید خالصه ساخت که حرکت سیاسى

سیاسى شامل دولت وشورا وسنا وغیره گردیده اند

زدن ها وبینى بریدن هاى "رخشانه ها ،تبسم ها ،

حاکمیت ۱٦ساله در افغانستان درهیچ حلقهٌ تأثیر

که جُز تائید تمام سیاست هاى قومى ومذهبى

ریزه گل ها و جلوگیرى از تکرار چنین جنایت

گذار به نفع پایه یی موقعیت زنان بحیث انسانهاى برابر

دولت حرفى ندارند .اینها همیشه خودشانرا

ها ظرفیت سازى نشد .همین لحظه زنان افغان

در جامعه پیام اور تغیر استراتیژیک در زندگى زنان

وموقعیت هاى ارتجاعى خود را نمونهٌ ازادى زن

بخصوص بیرون از شهر ها از اموزش همگانى در

نبوده اما زنان ودختران افغان خودشان با شجاعتى که

در افغانستان معرفى میدارند و از رویکرد حکومت

رنج مضاعف اند و در شهر ها نیز کیفیت پایین

از خود بروز میدهند  ،پیوسته در جنگ ونبرد علیه

وقوانین تبعیضى این حاکمیت  ۱٦ساله علیه زنان

سطح اموزشى بیداد میکند .عدم رسیده گى به

هیوالى چند سرِ نابرابرى ها ظاهرشده و میشوند.

پیوسته دفاع نموده اند .اینها با گرفتن عاید ماهانهٌ

صحت وسالمت یا بهداشت زنان یکى از اساسى

هفتم  -زنانِ مرد ساالر

چندین هزار دالرى در حقیقت از عدهٌ مردانِ زن

ترین مسله هاست .در همین جا باید یاد اور شد

دراینکه درافغانستان بیشترین ستم هاى جسمى

ستیز بدتر عمل میکنند .وقتى مسؤولین وزارت زنان

که افغانستان بدترین سرزمینیست که در ان

وروانى را زنان متقبل میشوند  ،حقیقت ایست که

افغانستان أعالم میکنند که ما براى رسیدن به حقوق

بیشترین مرگ و میر مادران و نوزادان اتفاق مى

همه از ان واقف اند  .این نابرابرى هاى گسترده طبیعتا

زن ومحو خشونت علیه زنان به علماى دین ومال

افتد  .خشونت خانواده گى  ،خشونت اجتماعى

که توسط سیاست ها وفرهنگ هاى که قبال از ان بنام

هاى مساجد شدیدا ضرورت داریم تا تبلیغ کنندهُ

 ،سرکوب ارزوهاى انسانى زنان  ،نگاه تحقیرى

" سنت " و " مذهب" نام گرفتیم در جامعه عمل

دفاع از حق زنان باشند،این مسئله ،اوجِ فضاحت و

به جایگاه زن  ،نبود برنامه هاى بنیادى براى احراز

میکند و به بخشى از تفکر اجتماعى مبدل میگردد.

مسخره گى این سیاستها و زنانِ نخبۀ بورژواى

موقعیت مناسب زن افغان در تمام امور سیاسى

محصول چنین تفکرى در تعمیق نابرابرى زن

نوکیسه را که حتى ادا هاى سوسیال دموکرات مى

اجتماعى وغیره از جمله عواملیست که جامعهٌ

ومرد اگر از یک جانب مردان جامعه را بد بار مى

نمایند و مشغول در این عرصه اند  ،نشان میدهد .
ادامه در صفحه ۱۰

۸

دوم زنان ودخترانیکه در چارچوب دینى،

نادر ترین اوضاع فالکتبار انسانهاى در بند و

تقویت وشگوفایی بخش خصوصى سرمایه و

تعالى شخصیت زن را میخواهند .این کته

استثمارشونده در جهان بحساب امده است.

گسترش نفوذ این اهرام هاى استثمار کارگران

گورى زنان نقش مخرب ترى را در جلوگیرى

اما فالکت زنان کارگر در افغانستان وستم بزرگى که

دقت وتوجه مى نماید وبرعکس کمترین تامین

از پیشرفت و ازادى زنان إیفا نموده ودر

اینها میکشند حد وحدودى ندارد  .این کارگر زنان

اجتماعى و امنیت اقتصادى جامعه را در مجموع و

بسیارى حاالت تقویت کنندهُ مستقیم وغیر

که از یکسو چرخ ماشین وتعلیم وتربیه وده ها شاخهٌ

کارگرزنانِ را بخصوص در نظر دارند.

مستقیم تنظیم هاى اسالمى و مدافعین تربیت

متعدد کار وصنعت را میچرخانند با دست هاى

تلخ ترین وجه مسله اینست که حتى با پذیرش

اسالمى زنان و تعریف دینى ازادى براى زنان

ظریف خود زندگى خانواده را نیز مفهوم مى بخشند

وتقبل همچون شرایط نامساعد وظالمانه از جانب

اند .این قشر زنان که اکثرا از أنجو هاى عظیم

ومصایب عظیم کارخانگى را نیز بصورت بکجانبه

دولت و سرمایهُ خصوصى در افغانستان باز هم کتله

فعال در در صحنۀ حکومتى افغانستان بهره

متقبِّل میشوند.

هاى ملیونى جامعه بیکار اند و دولت

میگیرند ابا هرنوع جلوهُ از نگاه مدرن به زنان

بیشتر این کارگرزنانِ که در رشته هاى مختلفهُ کار در

مرتجع در ایجاد کمترین زمینه هاى ظرفیت هاى

در مخالفت قرار دارند و هرنوع تجدد و ازادى

کارخانه هاى کوچک و بزرگ یا فابریک ،قالین

کارى براى زحمتکشان افغانستان منجمله زنان

در دنیاى زن را با فساد وتربیت غربى در رابطه

بافى  ،میوه پاکى  ،خیاطى  ،نآن پزى  ،رخت شویی

براى کار کردن  ،موفق نیست .

مى بینند و برایشان فاطمه ومادرِ موسى  ،عایشه

و غیره مشغول اند ان بخشى از فقیرترین احادِ طبقهٌ

بنأ خالصى و رهایى همهٰ انسانهاى دربندِ نظام

وخدیجۀ الگو هاى زنان خوب اند .بهمین

کارگر اند که در شرایط اقتصادى فوق دشوار قرار

کارمزدى منجمله زنان زحمتکش در گروِ مبارزهٌ

بنیاد انها پاسداران محکم مردساالرى در

دارند .اکثر این زنان یا زنان بیوه اند که شوهران خود

سیاسى نیرومندِ طبقه کارگر است  .این خودزنان

جامعه اند .کار اینها جداسازى هاى مستقیم

را در جنگ هاى چهار دهه از دست داده اند ،یا

کارگر بودند که با یورش شان به دستگاه ستمِ

جنسى زنان و مردان است ،حفظ حجاب وبُرقُع

دختران جوانى اند که در نبود مردِ خانواده مجبور به

استثمارى صدو چند سال قبل در دل کاپیتالیسم

و رعایت شریعت اسالمى در تمام ابعاد زندگى

کار وسرپرستى خانواده شده اند یا هم فاقهٌ

امریکایی  ۸مارچ سوسیالیستى را بحیث پیام

 ،تعقیب مدارس دینى قران و بالخره أسیر

شدیداقتصادى انها را مجبور به کار در بیرون خانه

همبستگى طبقهُ کارگرجهانى  ،سبب شدند و به

ماندنِ زن در پنجهُ مردان از تفکر وجهان نگرى

کشانیده اند .چنانیکه مشاهده در تمام رژیم هاى

همین لحاظ هر  ۸مارچِ در حقیقت صدا وفریاد

انهاست .این طیف از زنانِ زن ستیز تاریخا

استثمارگر وستمگر در افغانستان این کارگر زنان در

کارگر زنان جهان و کارگرزنانِ افغانستان است.

ابزارى بودند وهستند در دستان حاکمیت هاى

شرایط غیر انسانى و ظالمانه مشغول بکار اند و حاصل

نهم -جایگاه دختران در افغانستان

مذهبى براى تحمیق زنان جامعه.

دست رنج انها بنام مزدى که از صاحب کار میگیرند

أساسا زن بودن ودختر بودن در افغانستان گناه

هشتم  -موقعیت کارگر زنان افغانستان

حتى زندگى بسیار ابتدائی انها وخانواده هاى شان را

است .دالیلش چیست؟

اینکه یکى از ابزار هاى شکستن نابرابرى زن

تکافؤ نمیکند .انها ساعت هاى طوالنى در شرایط

 -از اولِ تولد باالیت مى شرمند و براى بدنیا

ومرد در مرز رهایى اقتصادى زن نهفته است،

مختلف جوى ودر اوضاع نهایت بد محیط کارى ،

آمدنت تفنگ نمیزنند .برعکس مانند تولد پسر .

حکم مسلم وانکار ناپذیر است  .بگفتهٌ لینن "

بدون داشتن بیمه هاى بیکارى  ،رخصتى هاى با

 -از همان اول ننگ و ناموست میخوانند و این به

کارِ خانگى ،قربانى کردن روزانهٌ زنان براى

معاش ،بیمه هاى صحى  ،نبود سرپناه  ،ناتوانى

این معناست که اختیارت به دست مردان مى افتد،

هزاران کار جُزیی وبى اهمیت است".

پرداخت أجاره یا کرایه خانه بصورت وحشیانه

یعنى پدر و برادر و کاکا و ماما وغیرۀ مردانۀ

زن کارگر در افغانستان نه تنها زنجیر

استثمار میشوند و با ارزش اضافى ایکه تولید میکنند

خانواده .

کارگربودن را به پاى خود مى بیند بلکه زنجیر

در حقیقت شکم کارفرما هاى چاق و فربه را چاق تر

این اختیارت بدست دیگران ،یعنى که خود

زن بودن در جامعه وساختارسیاسى زن ستیز را

میسازند و خود همیشه در صف بى چیزان جامعه قرار

هیچگونه استقالل انتخابِ در زندگى چى در

نیز بحیث زنجیر اسارت خود مى بیند.

دارند.

لباس پوشیدن  ،مکتب خواندن یا ادامه دادنِ آن،

بخش معینى از طبقهٌ کارگر افغانستان را زنان

انچه به سیاست هاى اقتصادى دولت هاى مرتجع تا

انتخاب رشتهٌ تحصیل ،درجه یا سویهُ تحصیل،

تشکیل میدهد .وضعیت اسفبار کارگران

کنونى در رابطه با این بخش زنان کارگر رابطه دارد

انتخاب عقیده و مذهب ،انتخاب شوهر ،انتخاب

افغانى در تمام حاکمیت هاى افغانى یکى از

انست که این حاکمیت ها در همه حاالت براى

ادامه در صفحه ۱۱

۸

شغل و غیره را ندارى .یعنى اولین بار مُهر

هاى مذهبى والدین بصورت اتوماتیک و به حیث

مرتجع کنونى بصورت گسترده و باهدف نه تنها

بدبختى بر پشانى دختر در خانوادهُ مردساالرى

میراث به مغز وذهن دختران وپسران ترزیق میشود

علیه چنین عقب افتاده گى ها مبارزه نمیکند و

مذهبى زده میشود .

وبا جلوگیرى از حق انتقاد  ،جاى هرگونه شک

ظرفیت سازى براى از بین بردن این بیعدالتى ها را

حال اگر همین چند مشخصهٌ باال را بازتر نمائیم

وتردید در باورهاى مذهبى از انها گرفته میشود.

در برنامه ندارد بلکه برعکس بارویکردهاى

صورت و سیماى واقعى دنیاى اکثریت مطلق

ویا هم مثال حق انتخاب شوهر .تا جائیکه به همهٌ

سیاسى ارتجاعى ومذهبى مانند با همى با حزب

دختران افغانستان را در ان میتوان به وضوح

اشکار است حتى در بهترین و دموکرات ترین

اسالمى حکمتیار ویا هم اخیراً دعوتِ بى برگشت

مشاهده کرد ،دقت کنیم!!

حاالت نیز این خانواده ها ومردان خانواده اند که

به تروریسم عریان طالبى ،در زنده نگهداشتن

دختر هیچگونه استقالل در پوشیدن لباس

براى دختران تعیین تکلیف میکنند .زیرا هرگونه

ودوام عمر این عقب گرایی ها عمال خود را ذینفع

ندارد یعنى چى؟ معلوم است که نه تنها دختر

رابطهٌ غیرسنتى مانند عاشق شدن  ،رابطه گرفتنِ دختر

مى پندارد .بهمین لحاظ است که وضیعت هاى

بلکه حتى زنان نیز حق ندارند خودشان به ذوق

وپسر و مالقات کردن جوانانِ دختر وپسر براى

این چنینى اجتماعى دختران وزنان افغان قربانى

و سلیقهٌ شان و انطوریکه خوش خودشان مى

زندگى اجتماعى مشترک و یا انتخاب زندگى ایندهٌ

سیاست هاى تمکین براى طالبان و نیروهاى عقب

اید لباس انتخاب کنند و بپوشند زیرا هر نوع

دختران توسط خودشان را حرام ،مردود وفساد الود

گرائ سنتى در افغانستان گردیده ومیگردد.

حرکت و ذایقهٌ دختر و زن قبال در کنترول

میدانند .عشق وعاشق شدن ممنوع است ورزش

دهم -

دیگران قرار دارد.

دختران انقالب محسوب میشود  .نتیجهٌ زنده بودن

سوسیالیستى

یا انتخاب مکتب دختر نیز هیچگاه در اختیار

چنین سنت هاى عقب مانده ومردساالرانه را ما

با در نظرداشت یاداشت هاى مختلفه که به پیشواز

خودش نیست و اگر مردانِ خانواده نخواهند

بصورت اشکارا در زندگى هاى ناموفق،

 ۸مارچ از صفحهٌ فیسبوک" جوانان سوسیالیست"

وى هیچگاه به ارزوى خود نمیرسد به همین

ناکام،و تراژیک ملیونها خانواده افغانى مشاهده

ارائه شد میخواهیم بخشى از دیدگاه هاى

لحاظ ملیونها دختر افغان عمال امکان انتخاب

میکنیم .طالق ها ،جدایى ها ،فرار از خانواده،

سوسیالیسم کارگرى را نیز دوباره در رابطه ازادى

مکتب رفتن از دست شان رفته است.

خودکشى هاى زنان جوان ،خودسوزى هاى زنان و

زن ونگاه ان در زمینه مشخص سازیم .

انتخاب سویه یا درجهُ تحصیل دختران نیز اغلبا

هزاران بدبختى ها ى دیگر تماما در همین جلوگیرى

 -سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان اعتقاد دارند

بدست خود شان نیست بلکه بازهم این مردان

از حق انتخاب همسر است.

که بدون اشتراک زنان رهایی انسانهاى دربند

خانواده اند که حدود و ثغور تحصیالت را

یا مثال حق انتخاب شغل و وظیفه نیز یکى از همین

افغانستان از هرگونه تعدى ومظالمِ سیاسى ،

تعیین میکنند .به همین مناسبت ملیونها دخترى

مشکالت اساسى است  .این مردانِ خانواده اند که

اقتصادى ،اجتماعى ،مذهبى غیرممکن است واز

را در افغانستان مواجه میشویم که به حکم

براى تعیین شغل نسخه میدهند ویا اصال مخالف

همین زاویه ،دید ما به زن از بنیاد یک دید برابرى

مردان خانواده و تحت بهانه هاى مختلفه الى

هرگونه کاردختران در بیرون از خانه اند .زندگى

خواهانهٌ انسانى است که هیچ تعبیر کمى وقاصر

صنف سوم یا ششم درس خوانده اند و بعد

امروزه در افغانستان نشان میدهد که هزاران دختر

دیگرى را نمى پذیرد.

اجازه دوام تحصیل از انها گرفته شده است.

جوان با حفظ تحصیالت معینه از کار در بیرون خانه

 -ما تمام رنج و درد زنان در جامعه را مستقیما به

یا حق انتخاب عقیده ومذهب که براى دختران

منع شده اند و تمام زحمات دورۀ تحصیل و ارزوهاى

رنج طبقاتى تمام انسانهاى جامعه وصل مى دانیم.

و پسران در یک وضعیت قرار دارد .یعنى اینکه

انسانى شان به هیچ مبدل گشته است.

ستم طبقاتى را ما در تمام ستم ها و از جمله ستم

دختران و پسران خودشان حق ندارند تا یکى

با این مختصر اشاره به وضعیت عمومى دختران افغان

جنسى میدانیم که با موجودیتش تا هرزمانى که

از باور هاى مذهبى را انتخاب نمایند و یا اصال

به یقین میتوان لیست این حق تلفى ها را بسیار طویل

باشد بشکلى از أشکال این ستم ها زنده خواهند بود

هیچ انتخاب مذهبى نداشته باشند .در این دائره

ساخت  .درجۀ چنین درک عقب مانده  ،تصامیم

ولو در پیشرفته ترین جوامع سرمایدارى در اروپا و

از همه بیشتر و باالتر از غضب حق انتخاب

سنتى ومذهبى علیه حقوق دختران در افغانستان  ،تعین

امریکا .

حتى خشونت هاى مختلفه نیز توسط خانواده

کنندۀ شاخص احترام دختران در جامعهٌ افغانى

 -ما اعتقاد داریم که پدیده هاى منفور وضد انسانى

ها بکار گرفته میشود تا اینکه دختران

است.

" سنت" و مذهب و ناسیونالیسم سه تا بالهاى

وپسران شان را مذهبى به بار اورند .باچنین
شیوه اى ما مشاهده میکنیم که عقاید وباور

حرف معروف مارکس است که میگوید " اخالق
حاکم برجامعه اخالق طبقهُ حاکم است" دولت

جنبش رهایی زنان و مطالبات

چندسرى اند که در چارچوب همین ستم طبقاتى
ادامه در صفحه ۴

۸

در فرجامین سطور این بحث جا دارد که خواننده گان

و سران قدرت حاکمه و حامیان امپریالیست آن در

ایجاد تشتت ملی و شؤونیسم

گرامی را به پژوهش ها ی آقای نجم کاویانی در

تأمین امنیت مردم ،یاد جانباخته گان حوادث اخیر

مورد محمود طرزی و سراج األخبار رهنمون

را گرامی داشته و از مردم آزادی خواه در پیشاپیش

تباری در افغانستان

شویم که در بسیاری از سایتهای انترنتی به ساده گی

آن کارگران و فعاالن سوسیالیست و چپ می

قابل دست رسی هست .

خواهد که در این برهۀ حساس بیشتر از قبل ادای

کالم آخر این که از محمود بیگ طرزی ابر انسان و

مسؤولیت و فرصت شناسی دقیق نموده در ضمن

نقش محمود طرزی در

سکوت در مورد انقالب سوسیالیستی اکتوبر
روسیه و اسالم پناهی های مزوِّرانه و فتنه
انگیزی های قومی و تباری و زبانی تحت نام
"وحدت ملی" و شعارهای عوامفریبانۀ
دیگری ازاین دست (  ، ) 3بهتر بود مهر
سکوت برلب زده و شرافتمندانه گوشه گیری
اختیار می کرد.
شاه پرستی ها و تملق محمود طرزی و نادیده
گرفتن جنایات هولناک و نا بخشودنی
عبدالرحمان و پسر عیاش او حبیب اهلل به
حدی بود که در رابطه به نسل کشی ها و کله
منارسازی های عبدالرحمان و کشتار و اعدام
بی رحمانه و بدون سؤال جواب و اثبات جرم

قهرمانی ساخته اند و او را در بلندترین برج عاجی
نشانده اند که در بسا موارد نمی تواند شایسته گی آنرا
داشته باشد .و از آنجایی که اسطوره زدایی یکی از
بنیادی ترین کارهای روشنفکران ستمگر ستیز را
تشکیل می دهد  ،چشم امید باید بست تا این گروه از
روشنفکران با درک وجائب و اولویتهای خویش این
اسطوره را از برج عاجش به پایین کشیده در
جایگاهی قراردهند که شایسته گی آنرا واقعاً دارا
باشد .پایان
-----------پانویس ها

و محاکمۀ دهها تن از مشروطه خواهان مانند

مقالۀ یادشده را در لینک زیر می توان ( 1 ) -

مولوی محمد سرور واصف ـــ سعداهلل خان

به خوانش گرفت

الکوزی ــ عبدالقیوم خان ــ محمد عثمان

http://mkkazemi.persianblog.ir/
post/880

لعل محمد خان تگاوی و پادشاه میرخان و

(2)-

جوهر شاه خان غوربندی و دهها تن دیگربه

http://kabulpress.org/my/spip.
php?article2146

خان پروانی ــ محمد ایوب خان پوپلزائی ــ

امر شفاهی حبیب اهلل مهر سکوت برلب
کوبیده و به جای پیوستن به جنبشی که آنان
به راه انداخته بودند و یا حد اقل گوشه گیری
از دلقک بازیهای دربار ،به تملق و چاپلوسی
های حقیرانۀ خویش ادامه داده عبدالرحمان
را « ضیاءالملۀ و الدین » و حبیب اهلل را« سراج
الملۀ والدین » و« پادشاه مقدس » و « سایۀ خدا
در روی زمین » خطاب و در وصف شکار
رفتن های او مدیحه سرایی نمود .پس همچو
آدمی را چه گونه میتوان بنیان گذار و پیش
تاز جنبش روشنفکری افغانستان و آنهم از
نوع “ متعهدش “ دانست؟

 ) ( 3برای هریک ازموارد یاد شده می توان گواهیهایی فراوانی از نوشته های خود آقای طرزی که در سراج

توضیح مکان و منفعت طبقاتی که دولت پوشالی آن
را نماینده گی می کند و همچنین افشای ماهیت
ارتجاع اسالمی در هیئت طالبان -داعش دست
نیروهای ارتجاعی یی که بر اساس تبار و قوم به
تفرقه در میان مردم مشغول اند تا بر بنیاد آن سهم
بیشتری از خوان قدرت را نصیب شوند ،نیز به
روشنی افشا نموده و زمینه های مادی شکل گرفتن
قطب سوم را با کار و تالش پیگیر مساعد سازند تا
باشد مردم به قدرت اجتماعی و اتحاد شان بساط
جهل و فقر و جنگ را بر چینند و دولت پوشالی و
حامیان اش را برای همیش از دخالت به زنده گی و
سرنوشت شان ساقط سازند.
مرگ بر ارتجاع اسالمی!
ننگ و نفرین به دولت پوشالی!
مرگ بر نظام سرمایه داری!
یاد و خاطرۀ قربانیان توحش و ارتجاع اسالمی
گرامی باد!
زنده باد سوسیالیسم!

األخبار به نشر رسیده است آورد  ،مگر از آنجا که این

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

نوشتار گنجایش آنرا ندارد عجالتا از آن چشم پوشی می

دلو  ۱٣٩٦؛ جنوری ۲۰۱۸

نماییم

۸

ر .پیکارجو
محمود طرزی در حوزه های سیاسی  ،روزنامه

ملهم از جنبشهای ناسیونالیستی مشرق زمین و به ویژه

آگاهانه و یا هم نا آگاهانه و ساده لوحانه نادیده

نگاری ،فرهنگی و ادبی افغانستان که همه

ترکیه بود و در رؤیای ایجاد " دولت ملی" مقتدر و

گرفته می شود ،زیرا بیم آن می رود که اگر

وهمه مربوط و وابسته به دم ودستگاه

"هویت ملی افغانی" به سر می برد ،و در بهترین

کسی به این بعد از شخصیت وی پرداخته و او را

بورژوازی حاکم براین سرزمین بوده

حالتی که می توان تصور کرد ،رسیدن به این آرمان

به نقد و چالش بکشد متهم به یاوه سرایی و گزافه

وهست معموالً به مثابۀ « استاد سیاست » « ،

را به گونه یی خوش باورانه در سیمای ملیت پشتون

گویی و بی حرمتی در برابر "شخصیتِ بلند مرتبه

شخصیت برازندۀ ملی»  « ،پیشرو جنبش

و وحدت سائر ملیت های ساکن در کشور با این

و واال یی ! " چون شخص شخیص ایشان

آزادیخواهی و نهضت طلبی افغانستان»  « ،پدر

ملیت و پذیرش ارزشها و نورمهای رائج در میان قبائل

گردیده و پیشانی اش با مُهر ها و برچسپ هاییی

ژورنالیزم متعهد افغانستان»  « ،عالمه » « ،

متنوع ملیت پشتون به مثابۀ نورمها و ارزشهای

چون «خیانت ملی » و « نفاق افگنی » و «

دانشمند » « ،نویسندۀ چیره دست »  « ،شاعر و

سراسری ملی و یا به گفتۀ خودش " ملیتی أفغانی "

تجزیه طلبی » ملوَّن شود .مگر با تأسف حقیقت

ادیب توانا » و ویژه گی های دیگری از این

می دید و با استفاده از امکانات و هزینه های فراوانی

همین است که هست و او نه تنها این که آن صفات

دست تعریف و تداعی می شود و برایش بنیاد

که در دسترسش قرار داشت؛ صمیمانه تالش می

و ویژه گی ها را با آن ابعادی که برایش تفویض

برپا گردیده و همه ساله با برگزاری محافل

ورزید تا این رؤیا را واقعیت بخشیده و به آرمان

نموده اند دارا نیست بلکه در برخی از موارد در

پرهزینه یی از وی تجلیل و بزرگ داشت به

خویش نائل آید .مگر متأسفانه غافل از آن بوده است

جهت مخالف آن قرار می گیرد به گونۀ مثال به

عمل می آید؛ بدون شک هرگاه به او از زاویۀ

که این گرایش و تالشها و تقالهای منوط به آن وی

این بیانات وی توجه بفرمایید:

از دیدگاه

را در موقعیت ناهنجار و دشواری قرار می دهد که

لیبرالیستی نگاه شود این صفات و ویژه گی ها

شاید خودش به گونه یی آگاهانه و عمدی خواهان

زبان افغانی ما ،یک زبان بسیار خوب و باقاعده یی

خوانایی

آن نبوده است .به عبارت دیگر گرایش ناسیونالیستی

می یابد مگرهرگاه قرار باشد تا پیرامون

و تالشهای مجدانۀ وی و شاگردان و دنباله روانش در

شخصیت چند بعدی وی اندکی ژرفتر و از

این عرصه و در امتداد هشتاد و اند سالی که از مرگ

زاویۀ وسیعتری که منافع و آرمانهای طبقات و

وی می گذرد عمال به نتائج نا خوش آیندی انجامیده

گروهای پایینی و محرومین جامعه و به

است که جامعه را به سوی عمیقتر شدن هرچه بیشتر

خصوص طبقۀ کارگر را نیز در برداشته باشد

ناسازگاری ها و برخوردهای خونبار و زیان آور

بنگریم و نتائج و پی آمدهای عملی تالشها و

قومی و تباری و قبیلوی چنان سوق می دهد که

گرایشهای سیاسی و اجتماعی وی را از آن

کوچکترین منفعتی برای کسانی که در این راه خون

زمان تا اکنون مورد بررسی قرار بدهیم به ابعاد

می ریزند و جان می دهند در پی نداشته و نخواهد

دیگری از شخصیت وی بر میخوریم که

داشت.

می توان آنرا با آنچه در باال به آن اشاره

بولیهای قواعد عسکری به زبان فارسی میبود ،بسیار

شخصیت و گرایش های تبارمحور او امروزه از

سست و کشال وغیر موزون دیده میشد»...

منافع
برای

طبقات
او

تا

حاکمه
اندازه

و
یی

نمودیم ناسازگار یافت ؛ به گونۀ مثال او که

جانب قلم به دستان و تحلیل گران یا به گونه یی

میباشد .قواعد یعنی صرف و نحوآن بسیار متین و
منتظم است .متانت و صالبت آن ،مانند متانت
وصالبت خود ملت افغان ،مردانه و پرمهابت میباشد
و ازین است که بکمال فخر و سرور میبینیم ،که
زبان عسکری دولت مقدسهُ ما ،عموما "زبان ملتی
افغانی است ،همه بولیها و قومانده ها و تعلیمات
قواعد عسکری نظامی به زبان افغانیست ،زیرا
صالبت مهابت این زبان ،برای این مسئله خیلی
موزون و متناسب افتاده ،و یک شان و شوکت
جسورانه بقواعد عسکری بخشیده است .اگر

ادامه در صفحه ۱۴

۸

( برگرفته از  :مقاالت محمودطرزی در سراج

خواننده را به سر می آورد ،می خواهد ثابت کند که

از خدمتگاران زبان فارسی به شمار می آورد و به

االخبار افغانیه  97ــ 1290ش  ،تدوین

میان به گفتۀ او «افغانستان امروز» و« افغانستان دیروز»

این دل خوش می کند که او زبان « فارسی دری

ومقدمه ا ز روان فرهادی ،موسسه انتشارات

و بالتبع میان « پشتون ها» و « افغان ها ویا اوغان ها »

» را « دری» نه بلکه « فارسی » نامیده است .همچنان
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هیچ گونه رابطه یی و جود ندارد و آنگاه پشتونها را

قابل یاد آوریست که آقای کاظمی در این مقاله تا

مگر متأسفانه اکثر قلم به دستان و نویسنده گان

قوم دلیر و افغانها را طایفه یی شبرو و دزد و خونی و

آن اندازه خوشبینانه و سطحی نگرانه داوری می

فتنه انگیز می نامد .و این در حالیست که محمود

نماید که کله منار سازی های امیر عبدالرحمان را

طرزی خودش با در نظر داشت و اقعیت عینی و

نادیده انگاشته و به پاس اقدام وی به گماشتن

تاریخ حقیقی باشنده گان جغرافیایی به نام افغانستان

واصل کابلی شاعر شناخته شدۀ کشور به حیث دبیر

واژه های « پشتون » و « افغان» را مرادف هم دانسته

ویژۀ دربارش وی را به گونه یی برائت می

زبان پشتو را « زبان ملیتی افغانی» وجَدِ بزرگ تمام

دهد)1(.

زبان های آرین (هندو -ایرانی) قلمداد نموده و می

یکی از ویژه گی های برجسته یی که در تمام انواع

ما یا او را به گونه یی مبالغه آمیز مورد ستایش
قرار داده اند و یا در بهترین حالت او را به گونه
یی ضمنی و روبنایی و در حیطۀ جزئیات به نقد
گرفته اند مگر همه یکسره یا عمدا و آگانه و
یا هم ناشیانه و نا آگاهانه در زمینۀ تالشهای
برتری جویانۀ وی یا لب به سخن نگشوده و
سکوت اختیار کرده اند و یا به گونه یی آنرا
ماست مالی و مرمت کاری نموده اند ،چنانکه
زنده یاد میرغالم محمد غبار با آنکه در زمینۀ
اوضاع و احوال کشور در دوران های
امیرعبرالرحمان و امیرحبیب اهلل و شاه امان اهلل
گزارش های مفصل و در بسا موارد مالل آور
وخسته کن إرائه داشته و به کلی گویی های
من درآوردی و جزئی گویی های غیر
ضروری پرداخته است ،در مورد اوضاع
فرهنگی آن دوره ها و فعالیت های محمود
طرزی و دنباله روانش در زمینۀ چهره بخشیدن
به تمامیت خواهی و شؤونیسم فرهنگی و زبانی

نویسد « :ما را ملت افغان ،و خاک پاک وطن عزیز
ما را افغانستان

میگویند .چنانچه

عادات،

اطوار ،اخالق مخصوص داریم ،زبان مخصوصی
را نیز مالک می باشیم که آن زبان را «زبان افغانی »
میگویند .این زبان را مانند حرز جان باید مخافظه
کنیم ،در ترقی و اصالح آن جداً کوشش کنیم .تنها
مردمان افغانی زبان نی ،بلکه همهُ افراد اقوام مختلفه
ملت افغانستان را واجب است که زبان افغانی وطنی
ملتی خود را یاد بگیرد .در مکتبهای ما ،اهمترین
آموزشها ،باید تحصیل زبان افغانی باشد .از آموختن
زبان انگلیزی ،ترکی حتی فارسی ،تحصیل زبان
افغانی را اهم و اقدم باید شمرد ( ».بر گرفته از مرجع

گرایشهای ناسیونالیستی به چشم می خورد تاریخ
سازی ها و قهرمان آفرینی های مبالغه آمیز و
افسانوی و استفادۀ ابزاری از آن در راستای تحقق
بخشیدن به اهداف سیاسی یی می باشد که جز
فریب و تحمیق توده های مردم و چپاول و بهره
گیری ازآنان در حراست از منافع آزمندانۀ طبقات
مسلط و بر سراقتدار چیز دیگری بوده نمی تواند،
چنانکه در ورای بزرگ نمایی شخصیت محمود
طرزی نیز چنین هدفی نهفته است .طرزی به مثابۀ
بازوی فرهنگی حکام مستبد و ستم پیشۀ پشتون تبار
و به تقلید و پی روی از ناسیونالیست های ترکیه و
با برخورداری از کمک ها و مساندت های گسترده
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و بی شائبۀ دربار های حبیب اهلل و پسرش امان اهلل

او کوچکترین اشاره یی نکرده است ،این که

و آقای سلیمان راوش چون می داند که سخن گفتن

"غازی !" که "افتخار" خُسُر ( پدرزن ) بودن وی

چرا ؟! پرسشی است که از روشنفکران و قلم

از محمود طرزی مسلماً او را به تناقض گویی و پا

را نیز داشت شؤونیسم و برتری جویی تباری و

به دستان امروزی مان جداً خواهان پاسخ یابی

نهادن روی استدالل های من درآوردی و بی پایه

زبانی را همان گونه که در باال نیز اشاره نمودیم به

وپرداختن به آن می باشد.

خودش خواهد کشاند ،خاموشی را بر سخن گفتن

گونه یی آگاهانه و یا هم نا آگاهانه و با “ نیات

در همین راستا می توان یاد آور شد که

ترجیح داده از پرداختن به آن ماهرانه طفره می رود.

خیر! “ درافغانستان بذرافشانی نمود و اعوان و

همچنان پژوهشگر گرامی آقای محمد کاظم کاظمی

انصار و دنباله روانش آنرا آبیاری نمودند تا

ضمن مقاله یی تحت عنوان « فارسی افغانستان و

آنکه در امتداد صد سال گذشته جوانه زد و رشد

چالش های پیش رو » به جای اینکه از روی فارسی

و نمو کرد و شاخ و ریشه درآورد و اکنون دارد

ستیزی های زهر آگین محمود طرزی و فارسی

میوۀ ناگوار تفرقه و تشتت و تنفر قومی و نژادی را

نویسی های بی مایه و عجین سازی عمدی واژه گان

برای باشنده گان این مرز و بوم به بار می آورد و

فارسی با پیشوند ها و پسوند های عربی و انگلیسی

قرار است آنان را چنان به جان هم بیاندازد که

ملیت پشتون و فارسی ستیزی های ساده لوحانۀ

سلیمان راوش نویسندۀ کتابهای «سیطره ء هزار
و چهارصد سالهء اعراب بر افغانستان» و « نام و
ننگ – تولد دوبارۀ خراسان کهن در هزارۀ نو
» در فصل چهارم کتاب « نام و ننگ » که با
تکیه بر منابع و مأخذ نه چندان مؤثق و با آوردن
نقل قولهای دراز و خسته کننده و در بسا موارد
متناقض و من درآوردانۀ خویش حوصلۀ

پرده برداشته و آنرا به نقد بکشد وی را یکی

ادامه در صفحه ۱٥

۸

هزاران انسان بی گناه به دام مرگ و نیستی

مرادف پنداشتن من درآورانه و بی نتیجۀ وطن

با اطمینان کامل می توان گفت که هرگاه قرار

کشانیده شده و روند رشد و نمو عادی این جامعۀ

دوستی و دین دوستی به گونۀ طنز آمیزی که خالی

باشد همین چند سطر را از نگاه إمالء و إنشاء و

بدبخت و عقب نگهداشته شده ده ها سال دیگر

از عقده گشایی های تاجیک تبارانۀ خودش نیز بوده

دستور زبان فارسی دری به بررسی بگیریم سخن

نیز به عقب برگردد.

نمی تواند می نویسد  ... « :محمود طرزی خود یکی

به درازا خواهد کشید.

او با اختراع اسم بی مسمای "ملت افغان" و

از مردان پیشتاز زبان و ادب فارسی دری در قرن

برخی از روشنفکران و نویسنده گان سطحی نگر

تحت شعار سراب گونۀ "وحدت ملی" و إطالق
نام بی محتوای «زبان افغانی ملتی» برای زبان پشتو
و تالش بیهوده در جهت تعمیم و تحمیل آن
باالی گوینده گان سائر زبان های کشور و قرار
دادن زبان فارسی دری در زمرۀ زبانهای متفرقه
نظیر عربی و ترکی و انگلیسی وغیره و همچنان
با همکاری های هدفمندانه با شاه امان اهلل و

بیستم است که نو گرایی را در شعر و نثر این زبان
ایجاد کرد و با چنین نقش و تأثیری به عنوان پدر
ژورنالیزم مدرن افغانستان شناخته شد ،ولی تا حال
کسی او را به حیث پدر ناسیونالیزم قومی پشتونها نمی
داند و از این بابت چندان احترامی هم کماهی نکرده
است بلکه به لکه یی مبدل گشته است که سیاهی آن
دامان آن پدر بزرگ ژورنالیزم و آزادی خواهی

و تقلیل گرا و مصلحت جو ضمن این که پارچه
های نظم گونه و بی سروته او را در وصف ریل
و راه آهن و تلگراف و مدرسه و کتاب و … «
شعر» و حتی « غزل » نامیده اند به این باور اند
که محمود طرزی محتوای شـعـر را نیـز
دگرگون سـاخـت و واژه هایی چون برق،
تلگراف ،ریل و  ...را وارد عـرصهء شـعـر نمود

افغانستان را داغدار کرده است» .

و راه را برای ( نوآوری ها و نوجویی های

در تدوین ،تصویب و تطبیق « نظام نامۀ ناقلین به

و اما در مورد صفاتی چون « علَّامه »  « ،دانشمند » ،

آینده ! ) باز کرد.

سمت قطغن » و تشویق و ترغیب باشنده گان

«نویسندۀ چیره دست »  « ،شاعر و ادیب توانا » و

پشتون تبار والیت کابل والیات شرقی و جنوب

صفات و یژه گی های دیگری از این دست که به وی

این که محمود طرزی شاعر نیز بوده است یا نه

شرقی کشور به کوچیدن به مناطق تاجک نشین

نسبت داده می شود به نمونه یی از نوشته های خودش

و ازبک نشین شمال کشور و إعطای بهترین و

اکتفا می کنیم که در شمارۀ شانزدهم سال هفتم سراج

حاصل خیزترین زمین های زراعتی متعلق به

األخبار افغانیه به نشرسپرده و خواسته است از یک سو

باشنده گان اصلی این مناطق برای مهمانان تازه

( چیره دستی ! ) اش را در نثر نویسی فارسی به نمایش

وارد به نام «ناقلین» و اعطای وامهای درازمدت

بگذارد و از سوی دیگرشخصیت واالی خویش را در

دولتی با امتیازات فراوان مالیاتی زمینه های

آیینۀ استادش به رخ خواننده گان خویش بکشد و

مناسب را فراهم آورد تا گرایشهای ناسیونالیسم

چنان وانمود کند که گویا این همه( فصاحت ! ) و

قومی و زبانی و شؤونیسم ملیت پشتون در جامعه

(بالغت!)

آموخته

نهادینه شده و نسل امروز و شاید هم چندین نسل

است ،چنانکه می نویسد :

دیگر برای آن قربانی بدهند .در اینجا قابل یاد

» ....خود این سر محرر حقیر یک استاد داشتم که مال

اراکین بلند پایۀ و پشتون تبار دولت امانی

آوریست که همه آثار به جامانده از او به زبان
فارسی نوشته شده است که این خود پرسش

را

از

او

محمد اکرم هوتک نام داشتند و از مردم قوم هوتکی
قندهار بودند .این ذات ستوده صفات محترم علیه

برانگیز چه ،که تبسم برانگیز نیز است.

رحمۀ غیر از اخالق حسنه یی که از صدق و وفا و

در همین راستا پروفیسور رسول رهین در البالی

اخالص و راستگویی را مالک بود ،در علوم اصولیه

مقاله یی تحت عنوان « محمود بیگ طرزی بانی

و فروعیه وفنون حکمت و فلسفه بدرجه عالم ماهر

ناسیونالیزم قومی » ضمن مغرضانه پنداشتن و

بود که انسانرا بوسعت معلومات علمیه ،براهین ،حاضر

نکوهش فارسی ستیزی ها ی محمود طرزی و

جواب منطقیه خویش حیران میساخت .در مجالس و

تالشهای وی به خاطر نهادینه ساختن ناسیونالیسم

محافل علمیه شهر شام شریف با فحول علمای آنجا

قومی ملیت پشتون تحت شعار فریبندۀ وحدت

در مباحث ومناظرات علمیه و مذهبیه و حکمیه و

ملی و تلفیق آن با اندیشه های پان اسالمیستی و

منطقیه هیچگاه مغلوب نمیگردید« .

و اینکه آیا پارچه های نظم گونه اش را می توان
شعر و یا غزل نامید یا نه ،بحثی است که باید
وقت بیشتری برایش هزینه شود و اما عجالتا
خواننده گان عزیز را به خوانش مقاله یی از
آقای کامران میرهزار سردبیر و ناشر سایت
وزین کابل پرس دعوت می نمایم که تحت
عنوان « فاصلۀ دور محمود طرزی از شعر» به
رشتۀ تحریر در آورده است ودر لینک زیرین
قابل دسترس می باشد)2(.
اگر طرزی واقعا دانشمند و روشنفکرستمگر
ستیز وپاک طینت و با شهامت بود باید
باشجاعت روشنفکرانه و دانشمندانه لب به سخن
می گشود و واقعیتها را بی هراس آشکار می
ساخت و هرگاه توان بیان حقائق را در خود نمی
دید و از بسته شدن به دهن توپ ترس و هراس
داشت ،به جای آنهمه تملق و شاه نوازی های
چاکر منشانه و تمسخرهای ناشیانۀ مشروطه
خواهان ایران و نظامهای جمهوری و انتخابی و
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آتیال مهربان
با گذشت هر روز ،ماهیت و بی عرضه گی

جذب مردم با شعارهای عوامفریبانه در تالش اند

خاصی نیست بلکه در جوامع مثل افغانستان یک

دولت وحدت ملی به رهبری غنی و عبداهلل در

ظاهر متفاوتی از خود به نمایش بگذارند .از جمله این

قاعدۀ عام برای کنترول ذهنیت و عمل آحاد جامعه

همۀ زمینه ها بیشتر از پیش آشکار می گردد.

که عملکرد تبعیض گرایانه و برخوردهای

است.

این دولت در مهار کردن جنگ و تأمین امنیت

سیستماتیک تبارگرایانۀ دولت نقد می گردد .ولی در

همان قدر ناکار آمد است که در مدیریت

عمل نه حذف تبارگرایی بلکه تعویض آن هدف قرار

بحران های درونی خود دولت .فساد گسترده

می شود .مثالً به مردم چنان القا میگردد که با "اتحاد"

در همه ابعاد ،گسترش بیشتر فقر و ازدیاد فاصلۀ

افراد یک قوم که سالیان درازی عالوه بر تحمل ستم

طبقاتی ،گسترش لگام گسیختۀ تبارگرایی،

اقتصادی ،قربانی تبعیض و تبارگرایی هم بوده اند،

تهاجم بیشتر دین در امورات روزمرۀ مردم به

میتوان آزادی و فردای بهتری را برای آنها به ارمغان

یمن پیوند متحجرترین و جنایتکارترین مهره

آورد.

ها که با صراحت عملیات انتحاری را عملکرد

گرد هم آیی های متعدد در افغانستان و بیرون از
آن در تقدیس عبدلعلی مزاری رهبر شناخته شدۀ
حزب وحدت اسالمی ،یکی از همین مناسبت
هاست .مزاری در دوران انقالب  ۱٣٥٧در ایران،
در قم طلبه بوده است .در مسیر سیاست صدور
انقالب اسالمی ایران ،مزاری با جمعی دیگری از
طلبه هایی که پیرو خط امام خمینی و از طرفداران

در پس تعمیم سیاست قوم و تبارگرایی عمدتاً کسانی

والیت فقیه بودند ،به افغانستان فرستاده میشوند .او

ایستاده اند که خود شان نیز بخشی از ساختار

رهبر سازمانی بنام نصر بود که در سال  ۱٣٥۸از

حاکمیت موجود بوده و به عنوان نمایندۀ پارلمان،

ائتالف گروه هایی چون روحانیت نوین ،گروه

والی ،وزیر و مشاور ،حقوق بگیران دولت و نظام

مستضعفین و حزب حسینی اعالم موجودیت کرد.

هستند .اما همزمان در نقد از دولت و نظام در نقش

سازمانی که با وصف فعالیت در افغانستان ،دفتر

اپوزیسیون ظاهر می گردند .برای پوشانیدن این

اصلی آن در ایران بود .قبل از تشکیل سازمان نصر

تناقض و هم چنان کسب نیرو و امکان مانور در برابر

و تشکل موازی به آن به نام سپاه ،تشکلی به نام

در بستر یک چنین شرایطی که مردم به بن

رقبای شان در دایرۀ قدرت ،ناگذیر از این می گردند

شورای اتفاق اسالمی به رهبری سیدعلی بهشتی در

بست رسیده و امید هیچ بهبودی را ندارند و

که دست به دامن اسطوره سازی و اسطوره گرایی که

مناطق مرکزی افغانستان و عمدتاً از اتحاد سیدها و

عمالً خود شان را قربانی بی نظمی دولت و

قاعدۀ معمول در پدیدۀ ناسیونالیسم و تبارگرایی

متنفذین محلی ایجاد شده بود .شورای اتفاق اولین

نظامی می بینند که بر ناسیونالیسم و تبارگرایی

است ،بزنند .این جاست که مرده ها به عرصه سیاست

تشکلی سیاسی مذهبی یی بود که بدون دخالت

استوار است و بر همین مبنا جنایت پیشه گان

کشیده می شوند .با تقدیس آنها و برپا کردن گرد هم

کشور دیگری در تشکیل آن ایجاد شده بود و علی

طالب را از آدرس آحاد جامعه نه تنها عفو

آیی هایی به مناسبت های مختلف و نسبت دادن و

الرغم پسوند اسالمی ،تشکلی لیبرالی بود که

نموده بلکه امتیازات بیشمار مادی و معنوی هم

بزرگ نمایی کردن جمالتی به آنها که هیچ نسبتی با

تعدادی از عناصر و سازمان های چپ نیز در

به آنها پیشکش می نمایند ،به ساده گی جذب

جهان بینی و باورهای آنها ندارند ،شعارهای حماسی

پوشش آن فعالیت می کردند .دلیل لیبرال بودن آن

عملکردهای پوپولیستی یی می گردند که فقط

و عوام فریبانه ساخته شده و تالش می گردد آن

این بود که فرزندان عناصر متنفذی که در تشکیل

از نظر شکل با کنش های جاری دولت وحدت

تصویر ساخته شده به باور عمومی مردمی که در تنگنا

شورای اتفاق نقش داشتند ،با استفاده از امکانات

ملی متفاوت است .رویکرد های پوپولیستی

هستند ،تبدیل گردد .این پدیده محدود به ملیت

پدران شان توانسته بودند به شهرهای بزرگ از

استشهادی توصیف می کنند با دولت دور
نمای زنده گی مردم را تاریکتر و نکبت تر از
گذشته مینماید .هیچ بنیاد محکمی برای ماندن
دولت وجود ندارد ،فقط عدم موجودیت یک
آلترناتیف نسبی بهتر سقوط دولت را به تأخیر
می اندازد.
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جمله کابل به تحصیل بپردازند و با تفکرات

موارد دیگری نیز نشان دهندۀ آن است که مزاری و

افغانستان یاد آور می شویم که هوشیار و بیدار

جدید آشنا گردند .چنین تشکلی نمیتوانست

همقطارانش فراتر از شعارهای میان تهی نه تنها مدافع

باشید که این گروه کمونیست ناپاک تعهد دارند

اهداف خمینی و دیدگاه های والیت فقیه را بر

مردم هزاره نبوده اند بلکه بنا بر اقتضای شرایط ،با

که اراضی و زمین هایی را که در دوره حکومت

بتابد .به این دلیل گسیل افرادی چون مزاری

پیوستن به گلبدین حکمتیار در جریان جنگ های

امیرعبدالرحمن خان به شما داده شده اند دوباره

که پروردۀ حوزه های علمیه بودند و جریان

کابل با یکی از دشمنان سرسخت مردم هزاره همراه

پس بگیرند .لهذا افراد این گروه و یا کسانی که از

انقالب  ۱٣٥٧را در ایران تجربه کرده بودند،

گردید .همین امر موجب اولین انشعاب در حزب

آنها اسلحه و مهمات می گیرند در هر جایی که به

مفهوم می یابد.

وحدت گردید .همچنان در مورد دیگری برای از

دسترس شما قرار می گیرند باید همه را بکشید و

میان برداشتن رقبایی از تبار خودش قوماندان های

مال و اموال شانرا به غنیمت بگیرید و خود آنها

پشتون را به قتل آنها تشویق کرده است .به عنوان

واجب القتل و مباح الدم میباشد.)...

اما مشکل این طلبه ها این بود که مانند
روحانیون شورای اتفاق در مناطق مرکزی
افغانستان جا افتاده نبودند .ولی در عوض با
برنامه و متشکل عمل می کردند و از امکاناتی
که جمهوری اسالمی ایران در اختیار شان می
گذاشت ،بهره می بردند .همزمان آنها با
کاربرد ادبیات و شعارهای انقالبی یی مانند
دفاع از مستضعفین که در جمهوری اسالمی
ایران رسم شده بود ،در میان مردم جای پا باز
می کردند.

نمونه می توان از یکی از آخرین جنگ ها که طرفین
جنگ هزاره بوده اند در زمستان سال  ۱٣٦۱در
جاغوری نام برد .در این جنگ که فرماندهی آنرا
شیخ قربانعلی عرفانی یکی از قوماندان های سازمان
نصر به رهبری مزاری به عهده داشت ،با همکاری
حزب حرکت شیخ آصف ،نهضت ( به رهبری
واثق) ،سنگر افراد مربوط به اتحادیه ( که به تنظیمی
ها شهرت داشتند) در ولسوالی چاغوری مورد حمله
قرار می گیرد .در این جنگ فردی مسنی به جرم

مزاری تنها در عرصۀ شعارهای حماسی خودش را
مدافع سرسخت منافع مردم هزاره جلوه میداد .او
هیچگاه اراده و خط و مشی مشخصی برای به عمل
پیاده کردن شعارهایش نداشت .روابطش با احزاب
دیگر مجاهدین بعد از شکست نجیب اهلل آخرین
رئیس جمهور متعلق به حزب جنایتکار پرچم ،نیز
بر اساس منافع مقطعی اش می چرخیده است .او
بعد از تیره شدن روابط حزب وحدت با جمیعت
اسالمی با حزب اسالمی حکمتیار و جنبش ملی

تقابل این دو نیروی سنتی و رادیکال مذهبی

اینکه پسرش با اتحادیه همکاری داشته است با فیر

که با تهاجم نیروهای وابسته به ایران از جمله

راکت به قتل رسیده و برای زهر چشم نشان دادن به

سازمان نصر و سپاه و دفاع شورای اتفاق از

رقیبان شان سه روز نمی گذارند جنازه دفن گردد.

خود همراه بود منجر به جنگ های خونینی در

آنچه ماهیت مدافعین حقوق هزاره را نشان می دهد،

بعد از فاجعه افشار که نیرو های احمد شاه مسعود

هزاره جات گردید که تقریباً ده سال ادامه

متن مکتوبی است که عنوانی قوماندان های احزاب

در همکاری با سیاف به قتل عام مردم بیدفاع

داشت و سبب قتل و آواره گی هزاران انسان

اسالمی از جمله گلبدین حکمتیار نگاشته می شود.

پرداختند ،مزاری در ویدویی ( )۱به ساده گی دلیل

گردید .جنگ های ده سالۀ سازمان نصر ،سپاه

در بخشی از آن نامه چنین آمده است ..." :اوضاع

قتل عام مردم بیگناه افشار را جنایات عساکر

و شورای اتفاق بعد ازاعالم جهاد و تهاجم امیر

سیاسی و اسالمی مناطق هزاره جات را در خطر

خودش می داند که خدا انتقام آنرا از مردم افشار

عبدالرحمن بزرگترین موج مهاجرت هزاره ها

مشاهده نمودیم ،ما گروه های اسالمی وابسته به ایران

گرفته است .با پدید آمدن طالبان و نزدیک شدن

را سبب گردید.

و پیرو خط امام خمینی خودها را بسیج نمودیم و هم

شان به کابل ،و بیرون رفتن نیروهای حزب اسالمی

آهنگی خود را در مقابل افراد ملحد و کفر تنظیم نسل

از چهار آسیاب به نفع طالبان ناگهان مزاری

نو هزاره مغل اعالم میداریم ... .برای شما روش است

خودش را در محاصرۀ نیروی طالبان از یک جانب

که به تاریخ  ۱٣٦۱/۱۱/۱٣پایگاه چینی و امریکایی را

و نیروهای احمد شاه مسعود از جانب دیگر می

در مرکز والیت جاغوری و مالستان و ارزگان بر

بیند .مزاری بعد از تالش بی نتیجه برای مذاکره با

چیده و تمام اموال آنان به عنوان غنیمت به دسترس

طالبان در راه عقب نشینی به مناطق هزاره جات در

شورای روحانیت قرار گرفته و افراد شان به خاک و

 ۲۲حوت  ۱٣٧٣توسط طالبان اسیر و بعداً به قتل

خون یکسان شده اند و اجساد نجیسۀ شان طعمۀ

میرسد .مزاری با الگو برداری از آخند های ایران،

درنده گان قرار گرفته  ...بناءاً به برادران اهل تسنن

با در اختیار قرار دادن اختیارات نظامی و مادی به

علی الرغم تهاجم سازمان نصر به رهبری
مزاری بر شورای اتفاق که هم یک تشکل
مربوط به هزاره ها و اهل تشیع بود ،کماکان
مزاری و افراد مربوط به او بعنوان "مدافع"
حقوق مردم هزاره تبلیغ می گردند .اگر از
روشن شدن ماهیت این حقوق (چگونه حقی؟
برای کدام بخش از جامعۀ مردم هزاره؟ در چه
مواردی؟) که خود جای بحث دارد ،بگذریم،

اسالمی به رهبری دوستم ،شورای هم آهنگی را بر
علیه دولت ربانی تشکیل نمود.
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تروریسم جنایت پیشۀ اسالمى در قد و قیافۀ

ندارد .اینها چه در دولت و چه در جبهۀ مخالف آن

چهار دهه از ارتجاعی ترین نیروها به عنوان گزینۀ

طالبان و داعش یکبار دیگر شهروندان بی دفاع

دقیقا سروتۀ یک کرباس و محصول استراتژی

مطلوب برای پیشبرد سیاست های منطقه یی و

کابل ،جالل آباد ،قندهار و  ...را سالخى

کاپیتالیسم جهانی در رأس امپریالیسم امریکا و

استراتژیک شان کار گرفته و آن را تحت عنوان به

نمودند .قساوت و بیرحمى بینظیر این جانیان

شرکای شان در کشورهای ارتجاعی منطقه اند که بر

رسمیت شناختن "واقعیت موجود" و خواست و

وحشی وجدان بشریت آگاه و آزادیخواه در

سرنوشت و حیات مردم مظلوم و بى دفاع افغانستان

تفکر مردم افغانستان به شکل دهشتناکی بر گردۀ

سراسر جهان را جریحه دار ساخت .این ماشین

تسلط یافته اند؛ این دو صف ارتجاعى ،هم دولت

مردم زحمتکش و عاصی از جنگ ،فقر و ارتجاع

جنایت ،ددمنشى و توحش که توسط نظام

پوشالی و هم طالبان و داعش ،از چنان ظرفیت هاى

تحمیل نموده اند .در یک چنین فضایی عصیان و

سرمایه داری جهانى و دول ارتجاعی منطقه در

ضد بشرى مشترک و بالقوه یی برخوردار هستند که

خشم مردم دارد در اشکال تقابل گروه های

هیئت مجاهد ،طالب ،داعش و ناسیونالیسم

می توانند هر آن به مدد حامیان منطقه یی و جهانی

اتنیکی ،تباری و زبانی در خدمت بهره برداری

تباری و قومى ساخته و پرداخته شده اند ،چهار

شان جامعه را به اعتبار تعلق قومی ،مذهبی و زبانی

ارتجاع مذهبی و قومی در کمین نشسته که خود

دهه است که چون زالو از مردم افغانستان خون

شهروندان آن از هم متالشی سازند و فجایع هولناک

جز ساختار قدرت و شریک این همه بربریت و

مى مکند و هر روز نیز فربه تر می شوند.

تر از آنچه که تا امروز مردم شاهد بوده اند را به مردم

جنایت است ،کانالیزه می شود.

سرچشمۀ تمام این شرارت ها و جنایت های بی

زحمتکش افغانستان روا بدارند .در کنار سایر مسایل

خشم و عصیان برحق مردم در قبال جنایات

وقفه در افغانستان که هر روز از مردم

و فاکت های مهم دیگر این آن وجه مخاطره انگیزی

ددمنشانۀ طالبان و ضعف و ناتوانی حاکمیت باید

زحمتکش قربانی می گیرد ارتجاع بورژوا-

است که مردم را در موقعیتی گیچ کننده قرار داده

قبل از همه منتج به نفی و سلب عملی وضعیت

امپریالیستی و ایادی شان در قامت نیروهای

است که امید سلب و نفى وضعیت جاری و خالصی

حاکم شود ،وضعیتی که در آن همۀ مردم

مذهبی و قومی اند.

و رهایی از آن را دور از دسترس بدانند.

زحمتکش افغانستان به یکسان قربانی شده و

واقعیت انکار ناپذیر وخامت اوضاع و تشدید

تجربۀ بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا و

همچنان قربانی می شوند .از نظر سازمان

جنگ و خشونت را باید در تناقضات درونی

متحدانش در ناتو ،بیانگر آن است که دولت هاى

سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان علی الرغم عدم

خود رژیم حاکم و ناتوانی اش در پاسخ گویی

ارتجاعى و پوشالی به رهبری کرزى ،غنى -عبداهلل

موجودیت نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی و

به مطالبات مردم و رفع و رجوع اساسی

(که عمدتاً متشکل از ارتجاع اسالمی -قومی اند) و

آزادی خواه ،چیزی که می تواند در دل این

مشکالت اقتصادی و مدیریت جنگ جستجو

همچنین نیروهاى طالب و داعش به لحاظ مشترکات

واقعیت عینی شکل و سامان بگیرد ،و ضعف و

کرد" .دولت وحدت ملی" از دیر مدتی است

طبقاتى و تعلق شان به کمپ ارتجاع بورژوا-

فترت جنبش سوسیالیستی و چپ ،وضعیت کنونی

که علی الرغم اتکاء به قدرت های امپریالیستی

امپریالیستی نه اینکه یکدیگر را نفى نمی کنند بلکه

به همان اندازه که زمینۀ یارگیری به جریانهای

از درون دچار فروپاشی شده است .این آن

مکمل هم دیگر اند .و این بنیاد و فلسفۀ اصلی زنده و

ناسیونالیست قومی و تباری را فراهم آورده است

زمینۀ عینی و مادی است که به نیروهای طالبان،

سرپا نگهداشتن پروژه طالب از یکجانب و سروسامان

می تواند فرجه و زمینۀ مادی ایجاد و سازمانیابی

داعش و حامیان منطقه یی شان فرصت می

دادن به نیروهایی تحت پرچم و عنوان داعش از

تشکل های کارگری و نهاد های اجتماعی و

دهد تا سهم خواهی نمایند و در مذاکراتی

جانب دیگر توسط امپریالیسم امریکا و نهادهایی در

شوراهای محالت را نیز فراهم آورد .چیزی که می

احتمالی "صلح"  ،از موضع برتر وارد مذاکره

درون "دولت وحدت ملی" است.

تواند قطب سومی در تقابل با هر دو صف ارتجاعی

شوند؛ آنچه که روشن و مسلم است چه به

مردم افغانستان در تجربۀ هولناک زنده گی تحت

را سر و سامان دهد.

لحاظ ایدئولوژیک و چه به لحاظ ماهیت

حاکمیت نیروهای ارتجاعی و حامیان بین المللی آنها

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان در

سیاسی تفاوت ماهوی یی بین سران و

دریافته اند که نظام سرمایه داری جهانی این مردم را

ضمن تقبیح جنایات شنیع ،مدحش و وحشیانۀ

کارگزاران دولت ارتجاعى پوشالی به رهبری

الیق یک زنده گی که در آن آسایش و رفاه و امنیت

طالبان -داعش و بی مسؤولیتی و بی کفایتی اراکین

غنى و عبداهلل و طالبان و داعش و  ...وجود

باشد نمی داند و بر همین مبنا است که طی بیشتر از

ادامه در صفحه ۱۲

۸

دولت اسالمی  -فاشیستی ترکیه به رهبری

فاشیستی دولت ترکیه و حامیان آن در کمپ ارتجاع

شورتر از گذشته عزم و ارادۀ مردم مسلح و مقاوم

"سلطان" اردوغان پس از شکست پروژۀ

عرب انجامید.

کانتون های کردستان سوریه و از آن میان کانتون

داعش ،همانگونه که انتظار می رفت،

عفرین برای دفاع از دست آوردهای تا کنونی را به

تهدیدهای مکرر اش در مورد نابودی قطعی

اکنون باردیگر دولت فاشیستی ترکیه با سازماندهی و

نمایش خواهد گذاشت که حاصل آن چیزی جز

نیروهای یگان های مدافع خلق را با حمالت

تسلیح مجدد بازمانده های داعش و جنایت کاران

شکست نیروهای متجاوز و دولت فاشیستی ترکیه

هوایی و توپخانه یی نیروهای نظامی از شب

اسالمیست دیگر دست به تجاوز آشکار زده و جنگ

نیست و نخواهد بود .بشریت آزادی خواه جهان مثل

پنجشنبه  ۱۸جنوری در همراهی عملیات زمینی

نابرابری را به مردم در کانتون عفرین و مدافعین آن

گذشته از مقاومت برحق مردم کانتون ها و مدافعین

توسط ارتش و مزدوران و یاران ارتجاعی

تحمیل نموده است .مردم و رزمنده گان "یگانهای

آن حمایت خواهند کرد و در اشکال مختلف

مورد حمایتش به منصۀ اجرا گذاشت .عملیات

مدافع خلق" این کانتون مثل کوبانی بار دیگر حماسه

همبسته گی شان را تبارز خواهند داد .مردم مبارز

سبعانه علیه کانتون عفرین در کردستان سوریه

خواهند آفرید و از زنده گی و هستی شان تا پای جان

کانتون عفرین برای نیل به آزادی و دفاع از هستی و

زمانی عملی می شود که دولت امریکا در

دفاع و نیروهای تجاوزگر را به زانو در خواهند آورد

سرنوشت خود همچنان خواهند رزمید و درس

رقابت با دولت روسیه می خواهد این نواحی

و حماسۀ مقاومت کوبانی باردیگر در عفرین تکرار

عبرت دیگری به ارتش متجاوز و دولت فاشیستی

را تحت نظارت خودش داشته باشد .اردوغان

خواهد شد .دولت ترکیه می خواهد که شکست

ترکیه خواهند داد ،این را تجربه کوبانی و مقاوت

در همایشی در جمع هوادارانش رسما نیت

سیاست های منطقه یی خودش به عنوان یک قدرت

حماسه آفرین آن به اثبات رسانیده است.

دولتش در سرکوب مردم مناطق شمال سوریه

نو ظهور را در جدال قدرت های منطقه یی با حمله به

از جمله کانتون عفرین و منبج و "نیروهای

مناطقی در نوار مرزی سوریه تحت عنوان "مبارزه با

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان ضمن

یگانهای مدافع خلق" مستقر در این شهرها را

تروریسم" اجرایی نماید و این کار را در حالی انجام

اعالم حمایت قاطع از مقاومت مشروع و برحق مردم

اعالم داشت.

می دهد که سران کشورهای بورژوا -امپریالیستی تا

مبارز کانتون عفرین؛ تجاوز آشکار و جنایتکارانۀ

همین دم این جنایت را تلویحاً با سکوت بدرقه نموده

دولت فاشیستی ترکیه به این کانتون را به شدت

اند.

تقبیح و محکوم می نماید !

دولت فاشیت ترکیه در گذشته نیز با حمایت
آشکار تسلیحاتی و مالی از جانیان داعش عزم
و اراده اش در شکست دادن نیروهای مسلح

اما هیچ نیرویی نمی تواند ارادۀ مردمانی را که برای

مدافع مردم آزادی خواه کوبانی را آزمود که

آزادی و سرنوشت شان می رزمند به همین ساده گی

در اثر مقاومت جانانۀ مردم کوبانی و حمایت

انکاروسرکوب نماید ،حماسۀ مقاومت کوبانی و

وسیع مردم آزادیخواه جهان به شکست

شکست یاران و برادران اسالمیست دولت جنایتکار

مفتضحانۀ داعش و سیاست منطقه یی و

ترکیه (داعش) بار دیگر و در ابعاد حماسی تر و پر

مرگ بردولت فاشیستی و ارتجاعی ترکیه!
زنده و پیروز باد مقاومت مردم کانتون عفرین!
سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
دلو  ٩٦مطابق جنوری ۲۰۱۸

۸

بيش از يك هفته است كه كارگران ،مردم

گزافی نيز پرداخته اند .در شرايط حساس

ح .بريالی
قدرت
وجود در اختيار داشتن ابزار سركوب و

آزاديخواه و زحمتکش كه در اثر سی سال و اندی

كنونى واضح است كه رژيم جنايتکار اسالمى

قهری ،اين بار در وضعيتی نيست كه بتواند به

حاكميت اسالمی سرمايه و فقر و فالكت اقتصادی

ايران از همۀ توان و گزينه های در اختيار داشته اش

وضعيت جاری و فالكت اقتصادی پاسخ دهد .اين

و ستم و ادبار سياسی و اجتماعی جان شان به لب

براى سركوب اعتراضات مردم استفاده می برد.

وضعيت و همچنين اعتالی جنبش اعتراضی مردم

رسيده است به ميدان آمده و اين اعتراضات با

رژيم اسالمی همين امروز برای تفرقه افگنی در ميان

در كل و مهمتر از آن حضور طبقۀ كارگر آن

مضمون سرنگونى كليتِ جمهورى اسالمى در

كارگران و مردم زحمتکش دست به فاشيستى ترين

فاكتور تعيين كننده يی است كه فردای نويدبخش

سراسر ايران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد.

وسيلۀ اختالف اندازى برده و مزدورانى را كه خود

ديگری را نويد می دهد.

رژيم فاشيستى اسالمى مانند گذشته برای بقا دست

زير پرچم "لشکر فاطميون" برای پيش برد سياست

سازمان سوسياليستهاى كارگرى افغانستان در ضمن

به ارعاب و سركوب وحشيانه زده تا از گسترش و

های ارتجاعی اش در سوريه سازمان داده بود ،كه

حمايت قاطع و بيدريغ از جنبش انقالبی كارگران و

وسعت يافتن هرچه بيشتر "جنبش نان و آزادی"

عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شيعه مذهب

مردم آزاديخواه در ايران از كارگران متولد

جلوگيرى نمايد .اما آنچه كه روشن است بخش

هستند ،را به عنوان ابزار سركوب بسيج نموده و به

افغانستان و خانواده های شان كه ساليان متمادی در

وسيعی از مردم زحمتکش و آزاديخواه ديگر حاضر

جان مردم معترض انداخته است تا از يك جهت از

كنار طبقۀ كارگر در ايران و مردم آزاديخواه بار

نيستند به اين وضعيت تمکين نموده و زنده گی شان

ناآگاهى اين لشکر كثيف و مزدور در سركوب

ستم طبقاتی و تبعيض سيستماتيك را چشيده اند می

را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمايند.

اعتراضات نفع برده و از جانب ديگر با تشهير چنين

خواهد كه با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و

اعتراضاتِ سراسرى كنونی كه بر حق ريشه در

وسيلۀ سركوبی ،در ضمن جلوگيری از سهمگيری

دردهاى مشابه و مشترك در اين جنبش ها شركت

نفرت و انزجار نهفته و انبار شدۀ مردم طی ساليان

مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم ،آتش

نموده و بازو به بازوی هم طبقه يی ها و همسنگران

متمادی دارد اين بار كفيتاً متفاوت و بيرون از سيطرۀ

مخاصمت مردم ايران را چه عليه كارگران مهاجر

شان در مصاف با حاكميت اسالمی و ايادی

سياسی جناح های از قدرت حاكمه و بورژوازی

افغان در ايران و چه مردم افغانستان در مجموع شعله

مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسالمی

ايران برای خواست ها و مطالبات اقتصادی ،رفاهی

ور سازند.

چون "لشکر فاطيميون" برای نان و آزادی برزمند.

و آزادی است .اعتراضاتی كه همۀ جناح های رژيم

تاريخ و تجربۀ تمام خيزش هاى آزاديخواهانه در

ما اعتقاد داريم كه طبقۀ كارگر و مردم آزاديخواه

را نشانه گرفته است در كيفيت جديد و ابعاد وسيع

طول ايّام نشان داده است كه هر استبداد طبقاتى و

ايران بالخره دير يا زود به سيطرۀ سرمايه وحاكميت

پژواكی از ارادۀ مليون ها انسانِ برای خالصى دايمى

مذهبى با وجود تمام خون پاشيدن ها بر قلمرو

جهل و جنايت اسالمى پايان ميدهند .ما درحاليکه

و نجات از هيوالى هار نظام اسالمی سرمايه در ايران

مردان و زنان آزاديخواه ،نتوانسته براى ابد تداوم

توحش لجام گسيختۀ رژيم اسالمى در مقابل

است.

بياورد و بالخره جارو شده است .رژيم اسالمى

اعتراضات برحق كارگران و تمام آزاديخواهان را

اعتراضات برحق مردم ايران كه تا اكنون نيز با دهها

سرمايه در ايران نيز نميتواند تا ابد با تکيه به كشتار

شديدا محکوم ميکنيم خود را و جايگاهِ خود را در

كشته و صدها زخمى و دستگيرى هزاران انسان

و سركوب هاى وحشيانۀ آزاديخواهان دوام آورد.

صف اين اعتراضات سراسرى مى يابيم.

آزاديخواه از جانب ديکتاتورى اسالمى سرمايه

با به ميدان آمدن طبقۀ كارگر ايران و فراتر رفتن

جواب گرفته است تبلور حقيقى حركت و جنبش

اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائه

انسانهايى است كه نان و آزادى ميخواهند ،مردمی

الترناتيو كارگری به مبارزۀ طبقاتی در ايران شکل و

كه از بدو به قدرت رسيدن رژيم دار و تعزير

محتوای ديگری می بخشد كه سر انجام بساط ستم

اسالمی سرمايه برای رهايی و خالصی تا همين

و فقر و ارتجاع سرمايه در وجود حاكميت اسالمی

امروز با رشادت و دليری با آن جنگيده و بهای

را بر خواهد انداخت؛ رژيم جمهوری اسالمی با

سرنگون باد رژيم جمهورى اسالمى سرمايه!
زنده و پيروز باد جنبش اعتراضی جاری!
زنده باد سوسياليسم!
شورای مركزی سازمان سوسياليست های كارگری
افغانستان
جدی  / ۱۳٩۶جنوری ۲۰۱۸

۸

گزارشی از کابل ،حمل سال ١٣٩٧

کابل شهری بی ثبات با شهروندان نا امید ازامنیت و
مصونیت جسمی ،روانی ،اقتصادی و آینده

ادامه در صفحه ۲۲

۸

ارتباطات او با مقام های بلند پایه متفاوت است .آن

بلکه هر روز به تعداد کودکان ،زنان و جوانان فقیر

عده مجرمانی که در میان مقام های باال حمایت

در جمع معتادان افزوده میشود.

گری دارند از پشت عکس برداری میگردند،

خانواده های بی بضاعت از سر استیصال و در مانده

آنهایی که حامیی ندارند بصورت واضح و تمام قد

گی دست به فروش کودکان شان میزنند ،چه به

عکاسی شده و چهره های شان از طریق مدیا

صورت ازدواجهای زیر سن کودکان دختر و یا

تصویری و چاپی نشان داده می شوند.

فروش کودکان اعم از کودکان دختر یا پسر به

از مکاتب ابتدایی و ثانوی تا دانشگاه ها و کورسهای

قاچاقبران انسان .مدارس دینی ایکه مصروف تبلیغ

آموزشی ،از کلنیک های صحی تا شفاخانه ها بیشتر

و ترویج ضد انسانی ترین اندیشه ها و افکار اند با

با خدمات ناقص و گزاف در خدمت طبقۀ سرمایه

استفاده از شرایط بد اقتصادی خانواده ها کودکان

دار و قدرتمند قرار دارند .دولت ظاهراً دادن مشاغل

آنها را در اختیار گرفته با تحمیل از خود بیگانه

به داوطلبان و متقاضیان آن شغل را به میزان تحصیل

گی بر آنها ،این کودکان را به حمالت انتحاری

آنها وابسته کرده و ارتقاء سطح دانش کارمندان را

وادار مینمایند .بیشترین قربانیان آزار و اذیت

الزامی کرده است .ولی اکثریت موسسات تعلیمی

جنسی کودکان فقیر کارگر اند که از بام تا شام

فقط برای گرفتن هزینۀ تحصیل از شاگردانشان

در جاده ها و کوچه و پس کوچه ها به بی امنیت

قاعدۀ سفت و محکمی دارند نه کیفیت تحصیل.

ترین کارها میپردازند.

قابلیت و دانش که شاگردان بعد از فراغت از این

معلمان ،معیوبین و باز نشسته گان برای مدت

گونه موسسات تعلیمی که بیشترین شان هم

طوالنی حقوق و معاش شان را بدست آورده

خصوصی هستند ،کسب می کنند تفاوتی جدی ای

نمیتوانند در حالیکه مبالغ هنگفتی برای تأمین

با قبل از شروع تحصیل آنها ندارد .شاگردان و

امنیت و زنده گی جنایتکارترین افراد مانند

دانشجویانی که از این مکاتب و دانشگاه ها با دانش

گلبدین حکمتیار به مصرف میرسد .این همه

اندک و ناقص فارغ میشوند در صورت داشتن

نارسایی ها و معظالت اجتماعی صرفاً به دلیل عدم

واسطه و یا دادن رشوه در پستهای بلند دولتی مقرر

درایت و کاردانی سران حکومت وحدت ملی

میگردند در حالیکه اکثریت فارغین با استعداد و با

نیست ،بلکه شاخصۀ نظامی است که دولت

دانش در بیکاری و فقر بسر برده و در نهایت به

وحدت ملی بر آن استوار است .نمیتوان انتظار هیچ

مصایب زیاد اجتماعی از جمله به مصرف مواد

بهبودی در شرایط زنده گی انسانها در جغرافیای

مخدر دچار میگردند.

افغانستان را داشت ،مگر اینکه جامعۀ انسانی ای بر

قومگرایی و سمت گرایی و قهرمان سازی  ،تقدیس

روی ویرانه های این سیستم حاکم بنا گردد .در

مردگان به شدت رواج دارد .غصب و تصرف

نهایت ایجاد تغییر به همبستگی مبارزاتی طبقۀ

امالک و زمینهای شخصی و دولتی توسط

منوط و مربوط میگردد که در زیر این همه

زورمندان همچنان ادامه دارد .مالکین بلند منزلهای

معظالت له شده و می شوند.

لوکس ،صالون های عروسی مجلل و تعمیرات
مزین با زرق و برق در حیطه مالکیت همین
زورمندان و غاصبین زمین ،قاچاقبران مواد مخدر و
سنگهای گرانبها و معادن اند .همانطوریکه مدیای
بین المللی افغانستان را یکی از صادر کننده های
بزرگ مواد مخدر تعریف میکند ،این مواد مخدر نه
تنها ثبات و آرامش را از مردم فقیر و بیچاره ربوده

به تاريخ  ۱۰مارچ  ۲۰۱۸به مناسبت تجليل و
بزرگداشت از روز جهانی زن برنامۀ مشتركی با
شركت فعالين سازمان سوسياليستهای كارگری
افغانستان و سازمان اتحاد سوسياليستی كارگری
ايران در شهر اسلو برگزار گرديد .اين برنامه
همزمان به طور زنده از طڕيق پالتاك نيز پخش

گرديد.
برنامه با پخش سرود انترناسيونال كارگری و خوش
آمد گويی مجری برنامه ،رفيق زرقا فروغ ،آغاز
گرديد .سپس رفقا پروانه وزيری و كوكب از
سازمان اتحاد سوسياليستی كارگری به نوبه
سخنرانی شان اراد كردند .رفيق پروانه وزيری در
مورد تاريخچه مبارزات جنبش زنان ايران و رفيق
كوكب در مورد شباهت های مشکالت زنان در
جامعه ايران و افغانستان صحبت كردند.

رفيق س .كبرا از سازمان سوسياليستهای كارگری
افغانستان در مورد ستم جنسی و ريشه های تاريخی
ستمکشی زن صحبت های ارزشمندی ارائه داشتند
كه مورد توجه قرار گرفت .پس از آن خانم ر.
رحيمی يکی از شركت كنندگان اين برنامه راجع
به مشکالت و مصائب اجتماعی زنان افغانستان در
بيرون از مرزهای افغانستان (اروپا و غرب) صحبت
مختصری انجام داند.
در بخش ديگری برنامه اعالميه های سازمان
سوسياليستهای كارگران افغانستان و اتحاد
سوسياليستی كارگری توسط رفقا يونس و مهرزاد
قرائت گرديد.
خانم ميترا عاصی در بزرگداشت از روز جهانی
زنان پارچه شعر زيبای از سروده های خودش را
دكلمه كرد .برنامه بعد از وقفۀ غذا با پخش
موزيك و آهنگهايی اعتراضی هنرمندان متعهد
شکيب مصدق و نبی دلنواز تا ساعت دوازدۀ شب
ادامه داشت.

۸

افراد سرخوردۀ هزاره حلقه یی از لومپن پرولتاریا

که یکی از بنیادهای دولت پسا طالبان در افغانستان

هایش از حقوق زنان در اسالم صحبت کرده است.

را در قرارگاه های نظامی گرد آورده بود .آنها که

است ،هویت های فردی آنها را به بحران مواجه ساخته

ولی زمانی که پسوند اسالم در پی حقوق زنان قید

محرومیت را تا مغز استخوان تجربه کرده بودند و

و ناگذیر در صدد کسب هویت جمعی به قوم و تبار

می گردد ،خیلی مشخص است که چگونه آزادی

به یکبارگی قادر شده بودند هر آنچه را نمی

خودشان رو می آورند ،و این گرایش چنان جاذبۀ را

یی مورد نظر مزاری بوده است .اگر مزاری و

پسندیدند با گلوله پاسخ داده هم قدرت و هم

ایجاد می کند که هزاره بودن را بری خود افتخار تلقی

همرکابانش حق برابری زن و مرد را بخشی از

موقف اجتماعی بدست آورده و همه خواست

نمایند و زمینۀ تبارگرایی ،منطقه گرایی و احساس

آزادی و حق زنان بدانند ،ناگزیر هستند قرآن را

های شانرا با زور تفنگ بر آورده سازند ،دیوانه

ناسیونالیستی در آنها مجال رشد بیابد.

زیر پا بگذارند .زیرا با حاکمیت اسالم و قرآن حق

وار از آن امکانات پاسداری می کردند .تحمیل

برگشت به "عظمت" دوران مزاری ،تحت تأثیر

برابری زنان با مردان متصور نیست .در نتیجه شعار

آن همه جنایات و زورگویی بر مردم هم به ساده

تبلیغات کسانی که با قدسیت دادن به مزاری و ایجاد

حق حاکمیت بر سر نوشت ،و حق آزادی در

گی دفاع از حقوق مردم هزاره نام نهاده شده بود.

رابطه میان خودش و اهداف مزاری میتوانند با در

محدوده بینش مزاری ،گزافه گویی یی بیش نیست.

تحمیل ستم های چندالیه بر مردم هزاره در طول
سالیان دراز پدیدۀ پنهانی نیست .تا زمان قبل از
مزاری ،حس ناسیونالیستی مبتنی بر تبار در میان
مردم هزاره زیاد معمول نبوده است .مزاری با
نهادینه کردن سمبول های ناسیونالیستی از جمله
تراشیدن هویت جمعی برای مردم هزاره مانند
مذهب و خواسته اش مبنی بر رسمیت بخشیدن
فقه جعفری بعنوان نمادی از آزادی مردم هزاره،
احساسات ناسیونالیستی را در میان مردم هزاره
دامن زد.

دست گرفتن و کنترول احساسات مردم به نوایی
برسند ،به نوعی نوستالجی تبدیل شده است .مکث
اندک در شعار هایی که نوید آزادی ،نوید حق
حاکمیت بر سرنوشت خود را می دهد ،نشان می دهد
که انقالبی ترین و حماسی ترین شعار های مزاری و
هم رکابانش کلی گویی هایی بیش برای تخدیرافکار
مردم نیست .زمانی که برای آزادی شعار داده می شود
مشخص نیست که منظور از آزادی یی که قرار است
به دست بیاید چیست؟ آزادی حق استفادۀ یکسان از
امکانات برای زنده گی؟ آزادی انتخاب؟ آزادی
عقیده؟ آزادی بیان؟ آزادی انتقاد؟ آزادی حق دوست

امروزه برای بیشتر برجسته کردن مزاری ،ادعا می

داشتن و انتخاب همسر؟  ...با توجه به افق دید مزاری

گردد که هزاره بودن قبل از مزاری برای مردم

که در بهترین حالت نمیتوانست حکومتی بهتر از

ننگ بوده و هیچ هزاره یی قبل از مزاری نمی

حکومت "عدل" علی برای مردم به ارمغان بیاورد،

توانسته است به درجات باالی حکومتی رسیده و

دست رستی به هیچ یک از آزادی هایی که در باال

موقف باالی اجتماعی بدست آورد .در مورد

ذکر گردید ،ممکن نمی تواند باشد .مزاری با

افرادی (به ویژه جوانان) که با تاریخ گذشته نا

اعتقاداتش به اسالم و فقه جعفری چگونه می توانست

آشنا هستند ،باید گفت که شرایط ناهنجار

بر قرآن و گفته های پیامبر ،علی و امامان پا نهاده و از

اجتماعی از جمله رشد تبارگرایی و ناسیونالیسم

اپارتاید جنسی بگذرد؟ گرچه در بعضی از سخن رانی

مکث کوتاهی بر شرایط زنده گی مردم هزاره در
افغانستان نشان می دهد که شرایط زنده گی مردم
هزاره در نتیجه عملکردهای حزب وحدت به
رهبری مزاری نه تنها بهتراز قبل نشده بلکه به مراتب
بدتر از گذشته است .هزاره ها حتی امنیت سفر در
مناطق بیرون از مرزهای شانرا از دست داده اند.
حتی در کابل در فضای امنیتی بسیار دشواری به سر
می برند .ولی رهبران جناح های مختلف حزب
وحدت که از یاران نزدیک مزاری بودند ،در
قصرها و شهرک هایی که به قیمت فقر و از خود
بیگانه گی مردم هزاره به دست آمده اند ،با عیش
و عشرت زنده گی می نمایند.
(-)۱
?https://www.youtube.com/watch
v=kc-efXp18Cg
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صد و چهل و سه سال پس از اعتراض زنان

نیروهای ارتجاعی ضد زن با الهام از افکار و عقائد

در حاکمیت سیستم اقتصادی موجود ،یعنی در

کارگر پارچه باف برای بهبود شرایط کار و

عصر حجر اسالمی و مردساالرانه روزی نیست که

مناسبات حاکم سرمایه داری دارد .این بحران با تغییر

کاهش ساعات آن در شهر نیویورک و در پی

تراژیدی وحشتناک و صحنه های آزار دهنده یی را

سیاست و آشتی گروه های متخاصم در دولت و با

آن تالش برای تحقق مطالبات آزادی خواهانه و

خلق نکنند .تعزیر و محاکمۀ صحرائی وحشیانۀ زنی

برنامه های "صلح" با جنایتکاران مسلمان در پوشش

برحق جنبش زنان و سرانجام به رسمیت شناخته

توسط مردان مسلمان در ولسوالی چاه آب تخار و

احزاب اسالمی و طالبان قابل حل نیست.

شدن  ۸مارچ به عنوان روز بینالمللی زن ،هنوز

شالق زدن زن دیگری روز سه شنبه  ۸حوت در مأل

سازمان دادن یک زنده گی انسانی در افغانستان در

زنان در پهنۀ گیتی به اهداف تعریف شدۀ این

عام در منطقۀ لفرای ولسوالی کوهستانات والیت

گرو دگرگون کردن مناسبات سرمایه دارانۀ حاکم

جنبش دست نیافته اند.

فاریاب توسط طالبان ،نمونه های کوچک و

است .از نظر ما سوسیالیستها هیچ تناقضی بین مبارزه

ادامۀ جنبش اعتراضی برابری طلبانۀ زنان می

هولناکی از إعمال خشونت نسبت به زنان است؛

برای رفاه و اصالحات از یکجانب و انقالب و

رساند که معضل ستم بر زن و بی حقوقی او

دولت پوشالی که خود معجون مرکبی از ارتجاعی

تغییرات بنیادین اجتماعی از جانب دیگر وجود ندارد

چنان گسترده و عمیق است که با اصالحاتی چند

ترین نیروها و باورها است با تأیید ضمنی و حمایت

و از همین رو از بدست آوردن هر امتیازی برای بهبود

و با به رسمیت شناخته شدن حقوق صوری آنها

حامیان بین المللی اش با اعمال سیاست های زن

وضعیت زنان و رفع تبعیض از آنان ،حمایت می کنیم

بتواند قابل حل باشد .هر قدم در راستای تأمین

ستیزانه در تشدید خشونت بر زنان و تقویت افکار

و تحقق آن را تنها در گرو سازمانیابی و تشکل پذیری

برابری زن با مرد در عرصۀ حقوق اجتماعی،

ضدزن و ستم جنسی سهم بارزی دارد" .دولت

جنبش زنان و به یمن قدرت اجتماعی جنبش آزادی

حقوق سیاسی ،حقوق مدنی و فرهنگی از کوره

وحدت ملی" و حامیانش با سهیم ساختن احزاب و

خواهانۀ طبقۀ کارگر مُیَسَّرمی دانیم.

راه های دشوار مبارزۀ طبقاتی می گذرد .رفع

جریان های به شدت عقبگرا و ارتجاعی مانند حزب

ستم بر زن و بی حقوقی مضاعف او و مهمتر از

اسالمی و اخیراً پیشنهاد مذاکره و "صلح" بدون قید

پیروز باد جنبش های آزادی خواهانه و

آن تحقق برابری واقعی با برچیده شدن مناسبات

و شرط با طالبان و ارائۀ لیست بلند باالیی از امتیازات

طبقاتی و بر پائی سوسیالیسم می تواند تحقق

مادی و سیاسی به آنها ،در عمل به قدرت و استحکام

برابری طلبانۀ زنان!

یابد.

مواضع هرچه بیشتر نیروهای ارتجاعی اسالمی

شرایط زنده گی غیرانسانی زنان در افغانستان،

و بر این اساس تقویت مردساالری و خشونت بیشتر

چیزی که کشورهای سرمایه داری حامی

علیه زنان خدمت می کند.

زنده باد  ۸مارچ روز جهانی اعتراض علیه
ستم و نابرابری جنسیتی!

"دولت وحدت ملی" نیز به آن اذعان می کنند،

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان براین

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

هر روز بیشتر به وخامت می گراید و به شکل

باور است که مصائب مردم در افغانستان ،تشدید

۱۲حوت ۱٩٩٦؛  ٣مارچ ۲۰۱۸

دهشتناکی از زنان این جامعه قربانی می گیرد.

خشونت و نهادینه شدن اپارتاید جنسی  ،همه ریشه

