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باز هم به استقبال روزی می رویم که بنیادش بر 

مضاعف و رفع نابرابری جنسی  ستممبارزه علیۀ 

از زنان استوار است. مبارزه یی که اساساً از 

نظر از هرگونه  اعتقاد به برابری انسانها صرف

خورد و تحقق اهداف سوسیالیسم  تعلقی آب می

برترِ یعنی الغای کلیه مناسباتی که در آن موقعیت 

یک انسانی بر انسان دیگر در رابطۀ شان با تولید 

 !ری، حکومت کارگریببراآزادی، 

تواند متضمن و مناسبات تولید تعیین میگردد، می

 تجسم مادی اش در جهان باشد.

آری! سخن از تجلیل هشتم مارچ، روز جهانی زن 

 است.

سیر تحول این مبارزه از آغاز تا به حال مسیر پر پیچ 

 الری و و خمی را پیموده است. با آنکه مرد سا

موقعیت غالب مرد در جوامع طبقاتی ناشی از 

  سخن سردبير:
 

 

 در این شماره:

 "سوسیالیسم کارگری"میزگرد نشریۀ 

پیرامون روز جهانی زن و روند صلح 

 احتمالی با طالبان

آن گرد هم آیی  نشست های متعدد امریکا با طالبان و به دوام

 وهای طالبان در مسکو با گروه های متعدد سیاسی افواهات 

طبقات مختلف اقشار و  ،احتماالت زیادی را میان مردم

در افغانستان خلق نموده که یکی از آنها که بسیار اجتماعی 

قریب به یقین می نماید عبارت است از اینکه دولت امریکا 

چون روسیه و پاکستان  یدر یک زد وبند با دولت های دیگر

اکرام به  بالخره طالبان را دو باره و این بار حتی با اعزاز و

 میگردانند. قدرت سیاسی بر

این برگشت به قدرت دوبارۀ طالبان کنه تمامی نگرانی های 

چیزی  دهدرا تشکیل میدر شرایط حاضر اجتماعی و سیاسی 

جامعه  الیه های متعدد هر روزه توسط نیروهای سیاسی و که

 شود.از زوایای متعدد به آن پرداخته می

به دوام میز مدور قبلی و به ادامۀ  کارگری نشریۀ سوسیالیسم

مباحث و پرسش هایی  سیاسی و تبعات آن،بررسی اوضاع 

که جریان در میان گذاشته است ا عدۀ از رفقا را در این زمینه ب

گان  و در این شماره به دسترس خوانندهمکمل آن در اینجا 

 گیرد.نشریه قرار می

 دیالکتیک زن و جامعه

های لیستاعالمیۀ سازمان سوسیا

کارگری افغانستان به پیشواز هشت 

 مارچ
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موقعیت و نقش مرد در تولید و مناسبات تولید 

می باشد، دین همواره نقش باز دارندۀ مؤثری 

در امر رهایی زنان داشته و در جوامعی که 

هژمونی دین در آنجا سایه افگنده است ، از هر 

امکانی برای گشوده شدن کوچکترین مجرایی 

یر بهبود موقعیت زنان، حتی از امکان در مس

ورود آنها به اجتماع، جلو گرفته شده است. و 

هر قدر قرائت از دین متحجرتر باشد، سیه 

روزی و فرودستی زنان به همان تناسب 

 گسترده تر و عمیق تر است.

سیر قهقرایی موقعیت زنان در افغانستان با فراز 

ل هجده ساو فرودهایی همچنان ادامه دارد. 

قبل بیشتر از چهل کشور سرمایه داری به منظور 

تأمین منافع آزمندانۀ اقتصادی و سیاسی 

خویش در تبانی با واپسگرایان دیگری که با 

طالبان در رقابت و عداوت به سر می بردند و 

به بهانه هایی چون سرکوب افراطیت طالبانی و 

تأمین آزادی و مصونیت زنان ... به افغانستان 

دند وگویا قرار بود این سرزمین را یورش آور

ن به محل امنی برای مردم و به ویژه برای زنا

گام به گام از طی این سالها تبدیل نمایند، مگر 

عقب نشستند نتنها  شان تحقق ادعاهای اولیۀ

طالبان به اریکۀ دوبارۀ با آوردن  امروزبلکه 

 ن دائرۀ خبیثه را بارآقدرت؛ در صدد اند تا 

براین و تکمیل نمایند، بنا زننددیگر دور 

توسط رسانه ها و گونه که وضعیت موجود آن

تبلیغ جهانی  پردازان و نهادهای سرمایۀنظریه

طبیعت خشن "می گردد، صرفاً محصول 

طبیعت خشن "سرزمین نیست.  این "مردان

نه علت، که خود معلول شرایط  "مردان

و سیطرۀ ایدئولوژیک اجتماعی نظام اقتصادی 

انستان حاکمیت داشته و دین یی است که در افغنیروها

های ارتجاعی منبعث از آن به آن مشروعیت  و سنت

 .می دهد

نجات زنان از چنگال امارت  آمریکا و متحدانش

به  انش را بهانه یی برای آغاز تهاجم اسالمی طالبان

هم شکستن امارت ند؛ در افغانستان عنوان نمود

پاسخ به یک در حقیقت اسالمی طالبان در آن زمان، 

تأمین منافع اقتصادی آمریکا بود.  جهتنیاز سیاسی 

منازع طع ادعای پایان تاریخ و تسلط بالدر آن مق

های دیگر نیولیبرالیسم بر جهان، احتمال عروج قدرت

مخصوصاً روسیه و چین را در عرصۀ اقتصادی و 

ر محتمل می پنداشت. اما بعد کمت مخصوصاً نظامی،

ده سال، اکنون دیگر تکتیک های بازی عوض از هج

شود که همسو کردن فعالیت شده و تصور می

کردند، نیروهایی که در زمین های مختلف بازی می

 کارائی بیشتری داشته باشد.  

گردد، همۀ روندهای این لبته آنگونه که مشاهده میا

جمله تأثیر بحران های  پروسه به دالیل مختلف از

اقتصادی یی که هنوز ادامه دارد و عروج بازیگران 

جدید در صحنه نمی تواند بر اساس سناریوی تهیه 

شده توسط کارگردانان این نمایشنامه باشد. همین امر 

سبب ایجاد جذر و مد هایی گردیده و سبب تغییر 

 گردد.اولویت ها و متناسب به آن قاعدۀ بازی می

برای ادغام طالبان در بدنۀ دولت و حکومت تالش 

فرایند تغییر اولویت هایی است که کلمۀ صلح به جای 

گیرد. دموکراسی و شعار دفاع از آزادی زنان قرار می

روشن است در حاکمیتی که موقعیت زن بر اساس و 

محور شریعت تعیین گردد، چه سرنوشتی در انتظار 

نیم بند  زنان قرار خواهد داشت. در دموکراسی

تواند بورژوایی حاکم که در بهترین حالت فقط می

زمینۀ بُرد نیروهایی را که در عرصۀ اقتصادی مسلط 

اند، مهیا سازد؛ زنان که در کنار اپارتاید جنسیتی 

مبتنی بر سنت ها و باورهای مذهبی و مردساالر 

توانند به قربانیان نابرابری اقتصادی هم هستند، نمی

ده گی شان نقطۀ پایانی نهاده و به تسلط مرد بر زن

 ارزش ها و حقوق انسانی شان دست یابند. 

گنجانیدن زنان در ترکیب هیأت مذاکرات صلح 

نیرنگی است از طرف فرادستان که آموخته اند 

عالوه بر همپاله گی های خود شان، قربانیان شان 

را نیز همراه با خود بسیج نمایند. موجودیت فزیکی 

زنی ها برای کسب ترحم از نماینده  زنان در چانه

گان طالبان که بر طبل شریعت کوبیده و حقوق 

زنان را در چوکات احکام شریعت به رسمیت می 

شناسند، صحنه های کمیک و در عین حال به 

شدت تراژیکی را رقم زده است. خانم فوزیه 

کوفی نمایندۀ پارلمان که به قهرمان عده یی 

میکانیسم رابطۀ ، که بدون درک "فمینیست"

طبقاتی بعنوان عامل اصلی موقعیت فرودست زنان، 

فقط دنبال برابری انتزاعی زنان با مردان هستند، 

تبدیل شده است، جلسه با طالبان را دریچۀ امید به 

آیندۀ بهتر برای زنان انگاشته و با تأکید بر اینکه 

زنان در افغانستان مایل نیستند به عقب بر گردند، از 

کند که ن و برادران طالب خواهش و تمنا میدوستا

یافتن به قدرت، به حقوق زنان در فردای دست

توجه نموده و از خواسته های زنان حمایت نمایند. 

-خانم کوفی که به نماینده گی از زنان صحبت می

کند که زنان در نماید، در عین حال ادعا می

ت افغانستان مایل نیستند به قب بر گردند که به نی

بیان شده در اعالمیۀ پایانی نشست مسکو و تأکید 

 بر پیاده کردن شریعت اسالمی در فردای صلح با 

طالبان، و مهمتر از آن تضادهای عینی موجود در 
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ساختار نظام اقتصادی حاکم که در برابر 

خواست برابری زن با مرد قرار دارد، توجه نمی 

 کند.

ال باز شدن فضای بیشتری برای زنان با اشغ

افغانستان توسط نظامیان ناتو، برخالف آنکه 

شود، ایجاد دادن آزادی برای زنان پنداشته می

فرصتی برای استفاده از نیروی کار آنها بوده 

شرایط متعارف کار برای زنان  است. اما چون

و امکان خلق ارزش اضافی توسط آنها میسر 

نیست، در انقیاد کشیده شدن مجدد آنها در 

م طالبان در دولت، تأثیری آنی در نتیجۀ ادغا

امکان انباشت بیشتر سرمایه برای نیروهای 

ذیدخل ندارد. اما از جانب دیگر، امکان کسب 

در آمد توسط عده یی از زنان و کسب نسبی 

بی نیازی اقتصادی، و متناسب با آن کسب 

آزادی، در عمل به زنان نشان داده است که در 

با طول شعاع واقع نسبت بی نیازی اقتصادی 

آزادی آنها رابطه مستقیم دارد. به این معنی که 

فرودستی و وابسته گی زنان به مردان دلیل 

تواند با توصیه، خواهش اقتصادی دارد و نمی

و نصایح اخالقی تغییر نماید. به همین دلیل راه 

ایجاد برابری واقعی زن ها با مردان، از کوره 

 ام...اما من انسان

 

 گذرگاهى صعب است زندگی؛

 تنگابى در تالطم و در جوش.

 بند است؛ايمان، يكى چشم

 ديوارى در برابر بينش.

به خيره مگو كه ايمان كوه را به جنبش 

 آورد.مى در

 !من امانسان جان نيستم،من كوه بى

 سنگ مقدس در اين جهان بسيار است

ى لبان خشكيده از صيقل خورده به بوسه

 عطش.

 بخشد، ليكنجان روح مى ايمان به جسم بى

 ام من.جان نيستم، انسانى زندهمن جسم بى

 اممن نابينايی آدميان را ديده

 پيكار،ى و توفيدن گردباد را بر عرصه

 اممن آسمان را ديده

و آدميان را سرگردان به مهى دودگونه فرو 

 پوشيده،

 مرا به ايمان، ايمان نيست.

 ام.كند، بگو اندوهگينات مىاگر اندوهگين

 حقيقت را بگو،

 نه البه كن نه ستايش.

 تنها به تو ايمان دارم،

 اى وفادارى به قرن و به انسان!

 مكن.ات ار هست، شكوه توان تحمل

گويى، پاسخى به پرسش اگر پاسخ مى

 درخور بگوى.

ايستى مردانه در برابر رگبار گلوله، اگر مى

 بايست

 كه پيام ايمان و وفا به جز اين نيست!

ابرابری، یعنی راه مبارزۀ مشترک علیه علت این ن

نابرابری اقتصادی و مبارزۀ بی امان طبقاتی بر علیه آن 

گذرد. یعنی به همان سر آغازی که جنبش بین می

 المللی زنان را در شیکاگو رقم زد. 

سازمان سوسیالیست های کارگری بر این باور است 

که علی الرغم آنکه مبارزۀ طبقاتی هر زمان و به 

ست، برابری قانونی زن با اشکال گوناگون در جریان ا

تواند آن را بر بتابد، و مرد که شریعت هیچگاهی نمی

سیکوالریسم، پیش زمینه یی به سوی آغاز حرکت 

سیستماتیک در راه کسب برابری واقعی زن با مرد 

است. به باور ما فمینیسم با آن که با سماجت آزادی 

لیل کند، به این دزن و برابری آنها را با مرد عنوان می

گیرد که جنبش شان پایۀ طبقاتی نداشته و صرفاً پا نمی

نمایند. با این وصف آزادی انتزاعی زنان را تبلیغ می 

ما از تالش برای برابری قانونی زن و مرد و هر حرکتی 

که مرزهای مرد ساالری و ستم جنسی بر زنان را به 

عقب براند، حمایت مینماییم و در این امر که با 

بان در قدرت دولتی و اعمال قوانین خزیدن طال

شریعت اسالمی در افغانستان، زنان را به حاشیه رانده 

و به مرد ساالری و ادامه آن میدان می دهد، تردیدی 

 نداریم.   
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گی جهانی زن، روز مبارزه بر علیۀ ستم، نابرابری و  هشتم مارچ روز همبسته

 اپارتاید جنسی گرامی باد!

 سوسیالیسم کارگری: 
میان مردم افغانستان یی که در عمومی  سوال

که  ست که چگونه شدا نیا شودمیمطرح 

و تروریست اسالمی  ایک نیروی آشکار

نام طالبان ه بشمار عامل جنگ و جنایات بی

مجازات شریک احتمالی  به جای محکمه و

یا حتمی قدرت سیاسی آینده در افغانستان  و

 گردد؟

 جواد طیب:

خب هر چند در میزگرد های قبلی 

 به پرسش این پیرامونکارگری  سوسیالیسم

ی پرداخته ام، اینجا به صورت فشرده باید ی گونه

گفت که تروریسم و نیروهای تروریستی چیزی 

نیستند به جز اهرم های فشار و کنترول ذهنیت 

نظام های سرمایه داری به وسیلۀ که  های عامه

؛ که ساخته و پرداخته شده اندامپریالیستی 

 انسانی ضد شدت به وژیئولایدامروزه با 

 ایران از و سوریه تا افغانستان از سیاسی مذهبِ 

 بشریت از امریکا تا اروپا و از افریقا، شاخ تا

طالبان و نیروی های جنایت  ۀپروژمیگیرند.  قربانی

ل در دخی های دولت توسط مستقیماًکار پیش از آن 

 حمایت و کشور ایجاد، تسلیح ۀمنازعات چهل سال

 پر حضور مشروعیت کسب جهت امروز به تا  و شده

شان در منطقه خود  سیاسی و اقتصادی نظامی، قدرت

و حاال  گمارند.آنان را به میدان آورده و به کار می

 یی منطقه رقبای از خطر احساس با دولت ترامپ

منطقه  سطح در ایران چین، روسیه، خویش باالخص

و در سطح داخلی برای جلب و جذب رای در 

 میریاست جمهوری امریکا  یانتخابات پیش رو

 نیروی این از بخشی پنجۀ و شاخ کم دست خواهد؛

 گلبدین همانند را طالبان یعنی تروریستی

 -سیاسی مرودات در و اصالح قدری  حکمتیار

 -این خواست امریکابخشد.  رسمیت اقتصادی آینده

 خواست نه است شان داخلی یایاد ۀناتو به اضاف

 و مترقی های جنبش کارگران، زنان، اکثریت

خواست احاد جنبش موجود.  وضعیت به معترض

 بدرقههای مترقی و توده های زحمت کش نه 

 مشروعیت و رسمیت و قدرت اریکۀ به طالبان کردن

 به بهای پایین ی سیاسی آیندهها پروسه در بخشیدن

 مردان، و زنان برای اساسی های آزادی سقف آوردن

بل راه رسیدن به صلح پایدار، ختم جنگ و منازعه، 

 رااجتماعی و شگوفایی بشریت این جغرافیا  ۀتوسع

 کل کردن جاروب و مجازات علنی، محاکمه در

-می جامعه در ارتجاعی و تروریستی های نیروی

 دانند. 

جنگ طوالنی در کشور و امروزه آرایش و آماده 

در گفت و  سازی بخشی از این نیرو های تروریستی

صلح و ختم آوردن گویا برای که  گو ها

 نهادن گردن جز به راه افتاده است؛ کشمکش

 بیشتر چه هر کردن سوار و طرفین منافع به مقطعی

به مردم،  گردۀ بر وسطایی قرون توحش نیروهای

، منافع دولت های امپریالیستیسود بر آورده شدن 

  برآیند دیگری در پی نخواهد داشت.

 اناحاد شهروند رساس بحدر این مقطع تاریخی و 

و به جنگ و صلح نیروهای مرتجع نه گفته تا است 

برای رسیدن به صلح پایدار در یک صف واحد، 

کی و تباری با یبه دور از تعلقات اتنو مستحکم 

 و خیزند پا خواهانه بهآزادی خواست های مترقی و

در  یتی و ارتجاعتروریس های گروه که نگذارند

 ۵ادامه در صفحه 

پیرامون روز جهانی  "سوسیالیسم کارگری"نشریۀ  میزگرد

 روند صلح احتمالی با طالبانو زن 

 
اقشار  ،احتماالت زیادی را میان مردم ونشست های متعدد امریکا با طالبان و به دوام آن گرد هم آیی های طالبان در مسکو با گروه های متعدد سیاسی افواهات 

نموده که یکی از آنها که بسیار قریب به یقین می نماید عبارت است از اینکه دولت امریکا در یک زد وبند با دولت در افغانستان خلق اجتماعی طبقات مختلف و 

 میگردانند. اکرام به قدرت سیاسی بر چون روسیه و پاکستان بالخره طالبان را دو باره و این بار حتی با اعزاز و یهای دیگر

 هر روزه توسط نیروهای سیاسی و چیزی که دهدرا تشکیل میدر شرایط حاضر اجتماعی و این برگشت به قدرت دوبارۀ طالبان کنه تمامی نگرانی های سیاسی 

 شود.الیه های متعدد جامعه از زوایای متعدد به آن پرداخته می

در میان ا عدۀ از رفقا مباحث و پرسش هایی را در این زمینه ب سیاسی و تبعات آن،اوضاع  به دوام میز مدور قبلی و به ادامۀ بررسی کارگری نشریۀ سوسیالیسم

 گیرد.و در این شماره به دسترس خواننده گان نشریه قرار میکه جریان مکمل آن در اینجا گذاشته است 
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بیرونی شان یک بار دیگر سر  انتبانی با بادار

نوشت نسلی از آدم های قرن بیست و یک را 

 .دنبه گروگان گیر

 سوسیالیسم کارگری: 
رسد که شما رفیق آتیال مهربان به نظر می

پرسش نخست مایل هستید تا در مورد هم 

 ؟ابراز نظر نمایید

 آتیال مهربان: 

این پروژه احتماالً برای کسانی که به پروسۀ 

رشد اسالم سیاسی، کاربرد آن و نیروهایی که 

در خدمت این پروژه تمویل و مسلح شدند، 

اشراف نداشته باشند، حیرت بر انگیز خواهد 

بود. ولی این اولین نمونه از این جنس ترفند ها 

نیست. قبل ازین رهبر جنایت کار حزب 

تیار، که قتل هزاران اسالمی گلبدین حکم

انسان و ویرانی های شهر کابل را در کارنامه 

اش دارد، بر عالوۀ آن که نه در سطح به 

اصطالح ملی و نه در سطح بین المللی به 

محکمه یی کشانیده نشد، بلکه برعکس با 

اعزاز و اعطای امتیازات گسترده و گماشتن ده 

پرداخت حقوق با ها نگهبان با هزینۀ دولت و 

 ه خودش به کابل بر گردانیده شد. ب

گرا، رشد این نیرو های بشدت مرتجع و عقب

بر اساس برنامۀ حساب شده و برای هدف 

مشخصی ایجاد یک سد عقیدتی در برابر نفوذ 

اتحاد جماهیر شوروی نه فقط در افغانستان 

بلکه در دیگر کشور های منطقه و شرق میانه 

بوده است. پوتنسیل تخریبی، قدرت سازگاری 

و معامله گری این نیروها و از همه مهمتر 

موجودیت حاکمیت  همنظری آنها با بنیاد

سرمایه داری در رابطه با تقدس مالکیت خصوصی، 

آنها را به ابزار مساعدی در دست آمریکا و متحدینش 

 مبدل ساخته است. 

کشور های سرمایه داری این نیرو ها را در هیأت 

مجاهدین، القاعده، طالبان، داعش، بوکو حرام ... در 

بر آنکه مناطق مختلف کاشته اند. و این امر عالوه 

زمینه استفاده از آنها را به عنوان یک وسیله یی برای 

یی فشار در برابر قدرت های رقیب میسر میسازد، بهانه

 "مهار"برای حضور نیروهای آمریکایی به دلیل

تروریسم نیز گردیده است. در مقطعی از زمان بنا بر 

نیاز های سیاسی، به عنوان تروریست، از قدرت دولتی 

دند، و حاال با اسم رمز صلح زمینۀ بر کنار زده ش

گردانیدن و نصب آنها را به بدنۀ دولت در افغانستان 

بینند. بعضی ها سناریوی پروژۀ صلح را به تدارک می

دهند. گرچه ماجراجویی دونالد ترامپ نسبت می

موقعیت اقتصادی آمریکا در حال حاضر و به دنبال 

لح با طالبان بحران های اقتصادی متعدد، در برنامۀ ص

تواند زمینۀ خروج بخشی از نیروهای که می

آمریکایی را از افغانستان مساعد سازد و از مصارف 

بسیار هنگفت آنها بکاهد، بی تأثیر نیست؛ ولی اعالم 

عدم دشمنی آمریکا با طالبان پدیدۀ تازه یی نبوده و 

 گردد. به دوران قبل از ریاست جمهوری ترامپ بر می

قدرت رسیدن ترامپ و اعالم استراتیژی در آغاز به 

او در جنگ علیۀ طالبان و حامیان پاکستانی آنها، عده 

گویی یی به وجد آمده و پایان قدرت طالبان را پیش

کردند. مگر سازمان سوسیالیست های کارگری می

در همان زمان و با تکیه بر میتود های مارکسیستی در 

اسبات تولید تحلیل موقعیت ترامپ و نقش او در من

اعالم نمود که ابراز خوشبینی این طیف نسبت به 

ترامپ در برابر طالبان ناشی  "بردیراه"اعالم سیاست 

از ساده نگری بوده و هیچ زمینۀ مادی ندارد. امروزه 

بیشترین کسانی که از سهم یافتن وچپانده شدن 

 طالبان به قدرت در حیرت اند، همین افراد هستند.

 گری: سوسیالیسم کار

آیا آغاز مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان به 

معنی پذیرش شکست امریکا در جنگ نیست؟ 

آیا امریکا به نحوی با آوردن طالبان به قدرت 

 این شکست خود را الپوشانی نمیکند؟

 کبیر کهکشان:

شود که گویا با له قسمی مشاهده میأظاهر مس

سنت آمدن ترامپ ، امریکا دارد در مسیر قبلی و 

گذارد و به نحوی در سیاسی گذشتۀ خود گام نمی

تفاهم با روسیه در بازی های متعدد از جمله 

کشیدن نیروهایش از سوریه، نکشیدن خط سرخ 

برای مسکو در قبال افغانستان و عدۀ از رویکردهای 

دیگر این تصمیم گیری هایش را به نمایش 

امریکا دیگر نمیتواند پلیس جهانی »میگذارد . 

توان تیزس ها یا را می« امریکا اول» یا « شدبا

دکترین این مرحله در تغیر سیاست امریکا نام برد . 

توان به این نتیجه رسید از چنین دیدگاهی می ءًبنا

که شروع مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان اساسا 

در خدمت پایان برنامۀ هزینه کردن تسلیحاتی در 

ه هم به معنی پایان قبال افغانستان است که هیچگا

برنامه های پشتیبانی امریکا از اسالم سیاسی در 

 افغانستان ومنطقه نیست.

 گردد،می آنچه به مفهوم جنگ واقعی با طالبان بر

امریکا هیچگاه در طی همین هژده سال دست به 

چنین نبردی واقعی با طالبان نزده که باعث درهم 

پاکستان گردد  پیچیدن النه های آنها در افغانستان و

 « جنگ علیۀ تروریسم»یا آن شعار دروغین  و
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تداعی نماید بخصوص که بعد از کشته شدن بن الدن 

آنها رسما اعالم داشتند که دیگر طالبان نزد امریکا 

نیروی دشمن محسوب نمیگردند . این ،یعنی که 

رد امریکا از همان آغاز معلوم بود که در رویک

جستجوی راه های تفاهم با این نیرو و مشخصا آنها را 

به شکلی شامل قدرت ساختن است که دارد چنین 

اتفاق می افتد . و این را سوسیالیستها بار ها وبکرات 

اظهار داشته بودند که عاقبت موجودیت امریکا واز 

می طالبان به معنی میان برنداشتن شبکۀ تروریسم اسال

چراغ سبز نشان دادند به طالبان و از نفس اتحاد 

سیاسی سرمایۀ جهانی با جنس طالب ومجاهد است 

توان گیرد . با این اشارۀ کوتاه میکه سرچشمه می

گفت از انجاییکه جنگی واقعی ی صورت نگرفته و 

برخالف تصور عوام مردم نیروی طالب برخالف 

نآ این پذیرشِ شکست امریکا سیاسی تر ساخته شده ب

 نیست.

وجه دوم پرسش تان که بازهم الپوشانی شکست 

امریکا گویا با آوردن طالبان مطرح است کامال 

برعکس است .امریکا پیوسته میخواست و در 

استراتیژی اش بود تا نیروی طالب را با قطع رابطه با 

بن الدن و القاعده به نحوی ویک زمانی اصالح طلب 

موکرات !!! جلوه داده ودر افغانستان وارد و حتی د

طالبان نیز چنین معامالت سیاسی اقتصادی سازد 

چیزی می خواهند . مخالفت طالبان اساسا با غرب یا 

مشخصا با امریکا نه در معامالت و رویکرد های 

اقتصادی و شیوۀ استثمار سرمایه داریست بلکه در 

ها الح افغاناندازۀ دامن کوتاه ودراز زنان و به اصط

در روی لچی وروی پتی یا همان فرهنگ باز وازاد 

دهد که غرب است . واز جانبی واقعیت ها نشان می

غرب وبخصوص انگلیس وامریکا هیچگاه بر نیروی 

لیبرال مانند شاه سابق سرمایه گزاری نکرد تا مردم 

افغانستان به مرور از شرِ حاکمیت های دینی خالص 

ای الییک گردند ،بلکه وصاحب سلطۀ بورژواه

برعکس اتکا بر چنین نیروی سیاه مذهبی را همیشه 

ترجیح داده است . بنا به نظر من همانطوریکه قبال 

متذکر شدم که چون جنگ واقعی ی میان امریکا 

وطالبان نبوده پس الپوشانی و بهانۀ پذیرش 

 شکست نظامی در برابر طالبان نیز بی معنی است.

 سوسیالیسم کارگری: 

طالبان در ماسکو اعالم کردند که بار دیگر 

امارت اسالمی طالبی نمیخواهند و اما در مورد 

و احکام زنان گفتند که مطابق شریعت اسالمی 

این  کنند.قران در بارۀ آزادی زنان برخورد می

 یعنی چی؟ 

 ر. پیکارجو:

بگذارید پاسخ به این پرسش را با این تک بیت 

 است: بیاغازیم که شاعری گفته

 به هر رنگی که خواهی جامه می پوش  

 مــاسـی شنـرامت مــرز خـــمن از ط

هرچند طالبان این نئاندرتال های دوران ما و این وحشی 

ترین موجودات روی زمین ظاهرا در میزهای مذاکرات 

رویاروی و در کنفرانس های مطبوعاتی  و رسانه یی با 

گوانتانامو و در لهجۀ دبلماتیکی صحبت می نمایند که در 

در اسالم آباد از آموزگاران  "زندان"خانه های امنی به نام 

امریکایی و پاکستانی خویش آموخته اند ، مگر می توان 

گفت که  پذیرایی های گرم و پر از تشریفات دبلماتیک 

بزرگ نمایی های شیطان صفتانه و هدفمند و وسوسه  و

جهانی و یا به بر انگیزی که از سوی به اصطال ح  جامعۀ 

عبارت روشنتر از سوی سردمداران نظام سود و سرمایه از 

هیأت مذاکره کنندۀ طالبان در قطر و مسکو به عمل می 

و  آید و ایاالت متحده امریکا و همچنان وارثان ملیاردر

تازه به دوران رسیدۀ تزاریسم روس در تالش اند تا در 

د شد که این راستا از یکدیگر پیشی جویند؛ سبب خواه

طالبان نه تنها در روش ها و بینش های پیشین خویش 

دگرگونی و گشاده رویی یی نشان ندهند بلکه با این 

، با امریکایی ها ا ندتصور کاذب که گویا فاتحین  جنگ 

 و با گامهای استوار تالش خواهند ورزید تا این بار 

سرهای بلند و پرغرور وارد میدان شده خواستهای خود 

از همان احکام خشک و متحجرانۀ شریعت را که 

اسالمی مایه می گیرد  به گونه یی گسترده تر و ژرفتر 

عملی نمایند. و ازهمین جاست که ایشان این بار به جای 

آنکه مانند دوران حاکمیت سیاه و ننگین شان آشکارا در 

برابر زنان و نسل جوان و آزادی خواه کشور عف عف 

و چماق وتازیانه های چرمی   کنند و درمأل عام با چوب

به آنان حمله ورشوند ،  می آیند و با عبارت پردازی های 

زنان را منوط به مطابقت با  عامه پسند اسالمی برخورد با

دانسته و با دلقک بازی های خاص   "شریعت و قرآن  "

 "اشتباهات "د می کنند که گویا از خودشان چنان وانمو

پشیمان هستند ، چنانکه شان نادم و دروران حاکمیت

( 1397همین امروز چهارشنبه هشتم حوت سال )

منفورترین چهرۀ این گروه به نام مال قلم الدین که در 

أمر بالمعروف »  زمان حاکمیت آنان عهده دار ریاست 

 بود و هم اکنون با کمال بی شرمی و« و نهی عن المنکر 

وقاحت در کابل به سر می برد ضمن یک کنفرانس 

دوران  بوعاتی جنایت های نابخشودنی یی را که درمط

نامیده  "اشتباهات  "شان مرتکب شده اند سیاه حاکمیت

واری نموده است که طالبان در آینده از و ابراز امید

ارتکاب آن خود داری نمایند . حاال سوال این جاست 

برابر  دوران قدر قدرتی شان در که آیا آنچه که طالبان در

 افغانستان و به ویژه زنان و جوانان انجام دادند درمردم 

ۀ خودشان مطابقت با شریعت و آموزه های به گفت

قرار نداشت ؟!  و آیا آن کارنامه  "اسالم ناب محمدی"

شود تنها می های جنایت بار و نفرین بر انگیز را

ده انگاشت ؟!  در این جا باید با نامید و نادی "اشتباهات "

شان نمایم که آنچه که طالبان در زمان خاطر ن تأکید

فرمانروایی وحشیانۀ شان انجام دادند در مطابقت کامل با 

و کوچکترین آموزه های پایه یی اسالم قرار داشت 

، لذا هرگز نمی توان آن را مغایرتی با آن نداشت

طالبان از آموزه های  اشتباهات و یا لغزشهای افراد 

. و درست برعکس اساسی دین اسالم به حساب آورد

 توان گفت که دوران طالبان می
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 اسالمی ترین دوره یی بوده می تواند که افغانستان در

طول تاریخ خویش از سر گذرانیده است.  از آنجایی که 

خوار مانند ه و گوشت صحنۀ طبیعت حیوانات درند در

شیر و پلنگ و گرگ و کفتار  هرگز نمی توانند با تقلید 

بی آزار مبدل   بز وگوسفند به حیوانات گیاه خوار و آواز

، طالبان نیز هرگز نخواهند توانست با این طرفند ها شوند

« تَقِیِّۀ » و دروغهای اسالمی که د ر ادبیات اسالمی به نام 

ار اساسی اندیشه هیت و ساختمعروف و مجاز هست، ما

از گرگ های  موزه هایشان را یک شبه تغییر داده وها و آ

درنده به گوسفندان و آهوبره های بی آزار مبدل شوند. 

اما  این دیگر خواب است و خیال است و محال !.. و

هرگاه وضعیت موجود را از بعد دیگری به نظاره بنشینیم 

، ما امروزو به بررسی بگیریم خواهیم دید که نسل جوان 

، اکنون دیگر آن نسل خواب پسران أعم از دختران و

مترسک شدۀ دوران توحش جهادی و طالبی  آلوده و

 گری های آنان سر تسلیم بروحشی برابر نیست که در

، بلکه به یمن تجاربی که در زمین نهاده و سکوت نماید

گفتن و « نه » طی سالهای أخیر اندوخته است آمادۀ 

ایه دارانۀ کاخ معامله گری های سرم ربراب عصیان در

 ، به شرط آن که فعالین وسفید و کرملن هست

سازمانهای چپ و دموکرات بتوانند این نیروی عظیم را 

 هوشیارانه و بادرایت تحریک و رهنمایی کنند.

 سوسیالیسم کارگری: 

طالبان گفتند که زنان در افغانستان حق ندارند 

یا قاضی شوند در غیر  ریس جمهور یا پادشاه!!

امخالف آزادی زنان در جامعه نیستیم.  مآن 

آیا واقعا تغیری در دیدگاه طالبان نسبت به 

موضع فوق ارتجاعی آنها در قبال حرکت و 

 آزادی زنان مشاهده میکنید؟

 زرقا فروغ:

جواب سوال شما بگذارید در  بهقبل از پرداختن 

تفکرات ضد  گی وجوده مقدمه در مورد چگون

بشری و نیرو سازی این باند پلید کمی توضیح 

کیست و یا چیست و منشا « طالبان» که این. و دهم

 ۀقدرت آن کدام است و چگونه توانست چنین سلط

خونین خود را بر منطقه و افغانستان به این وسعت 

 اعمال کند؟

طبعا در نگاه اول و با مرور اخبار می بینیم که طالب 

اسالمی آدمکش و وحشی و یکی دیگر از باندهای 

استراتژی امریکا و  در چارچوباست که یی  جانی

سابق ضد شوروی برانگلیس و شرکای غربی شان 

وجود آمده افغانستان و پاکستان و سایر مناطق را ه ب

  د.تاخت و تاز خود قرار دامورد 

دهشت افگن مانند سایرگروپ های  اناعمال طالب

لبان  کشتارها کثیف و ضد بشری است. طااسالمی 

را برای پیاده ۀ شان و اعمال ویرانگری و تباه کنند

آن  "غَرَّاءِ  "نمودن اسالم ناب محمدی و شریعت 

نظر من این اشتباه است اگر  ه ضروری می داند ولی ب

و پس ، قدرت رسانده طالبان را ساخت و ب جهانی

آنها را  ،با ادعای پایان تاریخ مصرف شاناز آن 

ساقط کرد و امروز برای همان طالبانی که قطع 

دست و سنگسار و گردن زدن و بمب گذاری در 

است و سالهاست ۀ شان عمومی کار روزمر اکنام

د در قطر ندر لیست تروریستی دولت امریکا قرار دار

آنها مذاکره دفتر شیک دیپلماتیک باز می کند و با 

 نماید.می 

بازگشت قدرتمند طالبان در افغانستان و دادن چراغ 

سبز امریکا و عربستان سعودی و کشورهای منطقه 

پایان ه رسد که ماموریت طالبان ب چنین بنظرمی

زیادی  هایمریکا با این نیرو های پلید کار نرسیده و

تنها نیاز امریکا بلکه سایر  . نهدر پیشرو  دارد

بازار جهانی که در ی سرمایه داری دیگر نیز دولتها

و عضو کلوپ جهانی رقابت با امریکا شریک 

 

تبیین طالبان را فقط به اسالمیت آن محدود 

را که یی  بسازیم و  منافع مادی و طبقاتی

وشش ایدئولوژیک و اسالمیت طالبان صرفا پ

اگر نیم  ،هست نادیده بگیریم ابزار تحقق آن

حقیقت جنایات طالبان را اسالم ناب محمدی 

برخاسته از منافع  آن دیگرۀ دهد نیم تشکیل می

 ۀبر پای ، وامریکا و شرکای درگیر معامله است

 همین منطق منفعت مالی است که بورژوازی

برای کسب سهم هر چه بیشتری  بوده و سرمایه داران

از ریز تا درشت ادعاهای بزرگ دارند  و تالش می کنند

درین رقابت به چنگ  و می خواهند  بیشترین سهم را

در این مقطع ابزار مهمی جز طالبان در منطقه  ؛آورند

م نشان دادن ندارند و درست ه برای چنگ و دندان به

مزدور مرغوبیت به همین علت است که این نیروی 

 کسب نموده و دولت های سرمایه داری ذیدخل به 
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ایشان چشم دوخته و در تالشند تا هریک بیشتراز 

 دیگری استفاده نمایند.

م به پرسش شما پیرامون گردبر میحاال 

طالبان در قبال آزادی زنان  "و مهربانیمالیمت "

یس جمهور و قاضی شدن ئمنهای پادشاه و ر

 !..شان

در فوق اشاره شد که طالبان  کشتارها و اعمال 

را برای پیاده نمودن ۀ شان ویرانگری و تباه کنند

آن  "غَرَّاءِ"اسالم ناب محمدی و شریعت 

م ناب محمدی با آزادی ضروری می داند. اسال

زن در تضاد است خوب بیاد داریم در جلوس 

اول طالبان در قدرت حرف معروف  طالبان که 

به زنان افغانستانی بشارت دادند که زن حق دارد 

تا دوبار تنها از خانه  بیرون آید یکى در زمان 

  .ازدواج و دیگرى براى دفن

 این بار همه چیز کاپى اسالم ناب محمدی است

که ذره بذره تحقق مى یافت. مکاتب دخترانه 

دکتر رفتن به مریضان زن ممنوع  ۀبسته شد، اجاز

شد. برقع و چادرى اجبارى شد. راه رفتن زنان با 

ممنوع گردید. پوشیدن .بوتهای بلند و صدا دار

تنبان سفید که عالمت رنگ پرچم طالبان بود، 

 ، شالق ممنوع گردید و زنان در مأل عام سنگسار

با شکنجه ان . هرنوع اعتراض زنشد ند تیرباران و

شد. خالصه این  واعدام و سنگسار پاسخ داده می

کور چیزی  یبه جز بیداد مذهبان سیاه دور

 .دیگری حاصل نداشت

کرد و  افغانستان دقیقا عصر حجر را تجربه می

تمام جهان این انحطاط انسانی را خاموشانه تماشا 

که ندانه شاهد آنیم سوگمامروز ، و کردند  می

برای باز گشت این تراژیدی محفل و مجلس و 

. و فرش قرمز پهن می شودبرگزا ر جرگه ها 

اکنون چه معجزه یی رخ داده سوال اینجاست که 

که همین ی طالباناست تا این توهم ایجاد شود که 

 بعد می نمایند،کشتار و سنگسار برپا اآلن دارند 

قدرت به آزادی زنان تمکین ه لمیدن دوباره باز 

؟ آیا شما که زبان خواهند کرد و مالیمت پیشه 

 واقعیت جامعه استید بدان باور دارید؟

 :درینجا چند احتمال وجود دارد

ـ ازینکه مذهب و سایر روبنا های اجتماعی در 1

نوسان از تحوالت نظام حاکم است لذا این تمکین 

ریکا زیر نام فشاری  که ام و انعطاف طالبان ناشی از

 .دموکراسی برآ نها وارد میکند باشد

حافظه تاریخی مان بیاد دارد زمانیکه امریکا با  -۲

بوق وکرنا طالبان را در کوه های توره بوره تعقیب 

می کرد یکی از توجیهات اش آزادی زنان در 

تواند  افغانستان از ستم و شکنجه طالبان بود که می

 .این نیز یکی از دالیل باشد

ـ یا یکی ازان تیپ دروغهایی که هر کاندید در 3

و در ادبیات  دهد رقابت هایی انتخاباتی وعده می

 .باشد معروف هست « تَقِیَّۀ » اسالمی به نام 

صرف نظر از این که کدام یک از این احتمالها  

توان  اطمینان می ابمؤثریت بیشتر داشته است ، 

ید برگشت ارتجاع طالبی  موج جد باکه گفت 

تمام امکانات  ؛اسالمى سازی زنان آغاز خواهد شد

 ؛نسبى زنان دوباره ذایل خواهد گردیدۀ بدست آمد

با  ؛شدت اسالمى عملى خواهد شده حجاب ب

همکاری با سایر احزاب اسالمی مثل گلبدین 

حکمتیار دوباره صورت زنان بجرم بد حجابی با 

تر اسید سوختانده خواهد شد. اپارتاید جنسیتى عریان

باز هم درها  ؛ قانون اعمال خواهد شد ۀبا پشتوان و

و عصر  گروه های بیسواد ؛بر زنان زنجیر خواهد شد

تفتیش إقدام به  حجری امر به معروف ونهی از منکر

ها برای جدا  پرده کرد ود ناسالمى بر زنان خواه

 .سازی جنسیتی ضخیم تر خواهد شد

های حاکم دولت ۀ اگرچه بنابر ستراتیژی زن ستیزان

برای خشنودی برادران ناراضی  در افغانستان و

 طالبی شان وضعیت زنان همین اکنون هم رقتبار

است. افکار طالبی از بلندگوهای مساجد هفته وار 

بی "ولیت برمسؤ ادعای جامعه نر هر ،تبلیغ میگردد

و افکار طالبی را در داخل  را دارد "بندباری زنان

مادر و همسر شان تطبیق  ،خانواده های شان بر خواهر

 .کنند می

مرد ساالر و مرتجع را  موجودیت زنانِ در این میان  

ه فوزیه کوفی که ب المث، نباید فراموش کنیم 

 ۀخاطرمنافع فردی از هیچ رذالتی در حق نیم جامع

حبیبه سرابی  کند. سان اش دریغ نمینانسانی و هم ج

ۀ گردبا بی وجدانی تمام قصاب کابل حکمتیار را بر 

تعداد  مردم سوار کرد و اینبار فوزیه کوفی و یک

زنان مافیایی و مرتجع تبلیغ آزاد اندیشی  از دیگر

تقویت سنت و فرهنگ اسالمی را برای زنان  طالبان و

د. این نوع زنان دقیقن مبلغین نابرابرى ها و ندار

فرودستى هاى زن و پاسداران محکم مردساالرى در 

 .جامعه اند

وضعیت زنان در افغانستان همواره در نوسان بوده است 

زیر حاکمیت دولت های که ولی واقعیت اینست 

 ستم کشی و بی، دیده می شود که مرتجع و زن ستیز

طوالنی آن هنوز برای اکثریت  ۀحقوقی زن با سابق

زنان در افغانستان یک امر طبیعی و پذیرفته شده تلقی 

ان  به شدت به آگاهی گردد لذا زنان در افغانست می

 .ضرورت دارند

فرهنگ و سنتها ی بومی و تقدس دادن و باز تولید آن 

عامل دیگری است که زنان را به  جامعه نیز در خانه و

جنس درجه دوم در جامعه تبدیل نموده و در تداوم 

نا گفته نماند که . کند این وضع نقش مهم را بازی می

در افغانستان بانی و  نا آگاهی بیشتر خود زنانمتأسفانه 

 .استنا شایست و نا پسند حامی این سنت و فرهنگ 

مبارزه  با فرهنگ و سنتهای  پدرساالری یک مبارزۀ 

مبارزه با مذهب که در مورد حقوق و  وطوالنی است 

نیز شامل آن  ؛ های زن تعیین تکلیف میکند مکلفیت

قائل شدن است، دین اسالم یکی از ادیانی است که در 

در اجتماع و خانواده ان زنبرای درجه دوم  نقش

سیاسی، اقتصادی و  ۀو برنام، صراحت کامل دارد

با آزادی زن آشکار در تضاد  ها فرهنگی اسالمیست

تواند به ساده  است لذا مبارزۀ آزادیخواهی زنان نمی

 گی و بدون مبارزه با ارزشها و قوانین دینی انجام 

                           .پذیرد
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 ۀدولت امپریالیستی آمریکا بعد از حادث اصوال زمانیکه

در حین یکه تازی و اوج  ۲001سیتامبر 11هولناک 

های اروپا و کشور  استراتژی نظم نوین جهانی،

ی را از طریق شورای امنیت ملل یجهانی و منطقه

متحد نمود و به  برای حمله و اشغال افغانستان، متحد،

 افغانستان تحت فرمان طالبان از زمین و دریا و هوا

افغانستان را  طالبان،امارت اسالمی حمله و با شکست 

العاده فوق ۀین منطقا نیامده بود که از اشغال کرد؛

 استراتیژیک، از -جیو و تراتیژیکاس -کوإ حساس

 گیساده به (طالبان) خود استراتژیک لشکر با مقابله

به رقبا و دشمنان  بندد و برود و افغانستان را ار و بنه برب

  تاریخی منافع خود رها کند.

از میانه های  خروج و گفتگو های صلح که ۀمسال

ریشه در فعالیت های طوالنی و  داغ گردید، ۲018

خصوص ه دو طرف یعنی آمریکا و طالبان و ب مخفی،

برای عبور از خطوط سرخ  با چراغ سبزی که طالبان

در شروع ربع دوم ؛ دادند دارد ۲017در سال  شان،

مخفی با زبان  به صورت کامالً طالبان ۲017سال 

بودن  رساندند که حاضرند دیپلوماتیک به آمریکا

دولت را پایگاه های نظامی آمریکا و نیز شرکت در 

 ۲018ین مقطع یعنی از میانه های سال ا از به پذیرند،

 یی آشکاراروسیه و دیگر قدرت های منطقه زمانیکه

به جنگ دیپلوماتیک آمریکا از طریق اثر گذاری بر 

تی را به رهبری زلمی ئدولت آمریکا هی. طالبان رفتند

جهت پیشبرد مذاکرات صلح تعیین نمود و  خلیلزاد،

قدرت  مذاکرات را با ر کهنه کار امریکاخلیلزاد مامو

 پشت درهای بسته،در غیاب دولت و مردم افغانستان،

دولت  چنانکه معلوم است طالبان با طالبان آغاز نمود،

افغانستان را دولت دست نشانده و دستاوردهای مورد 

دانند افتخار دولت یعنی قانون اساسی را تحمیلی می

 .اند نموده رد را لتدو با مستقیم مذاکره و تاکنون

دور زدن تحقیرآمیز دولت افغانستان از جریان 

در حالیکه اشرف غنی در  مذاکرات صلح،

کنفرانس وین پایتخت اطریش مفتخر از 

 ۀراه پنج سال ۀبا غرور نقش دستاوردهای دولت،

به اشتراک کنندگان و حامیان جهانیش از  صلح را

 را لبانطا ارایه نمود و جمله نمایندگان آمریکا،

 از و متزلزل دولت و صلح پروسۀ به پیوستن برای

ه لت بدو کرد، رهبران تشویق خویش همریختۀ

خصوص اشرف غنی را به شدت عصبانی نموده و 

متوحش از سرنوشت خویش کرده 

 به نموده مبادا بیان خودش بارها قسمیکه ،است

 دست دولت جمهور ریس نجیب داکتر سرنوشت

  .گردد مواجه ها روس نشاندۀ

  سوسیالیسم کارگری:

صلح با طالبان و یا چتر مشترک ساختن طالبان 

با حزب اسالمی ونیروهای حقانی وسایر مهره 

های ریز ودرشت که چندی قبل رسما در 

 ها ی جهانی قرار داشتند ولیست تروریست

هنوز برخی شان قرار دارند به نظر شما در حکم 

اسالمی اهلی ساختن این نیروی تروریسم 

 نیست؟
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انتشار منظم، بهبود کفیت 

و نشر مستمر سوسیالیسم 

 ،کارگری در گرو همکاری

کمک مادی و معنوی شما 

است. برای ما خبر و مقاله 

بفرستید، نشریه را بخوانید 

و به دوستان تان معرفی 

 نمائید!

 سوسیالیسم کارگری: 

که افغانستان سرزمین اشغال شده  در این

و موضع مشی  ،ناتو است توسط امریکا و

نیز  ی کارگریها سوسیالیستسازمان 

-که ترامپ می آشکار است. حاال زمانی

چرا  ،کشدنیروهای نظامی امریکا را بخواهد 

 و عدۀ وحدت ملی و رهبران آندولت 

که خیلی ها مضحک نیز به نظر دیگری 

مخالف خروج سربازان امریکایی  ،رسدمی

  اند؟

 ع. همراه:

خصوص خروج ه خروج و ب ۀمسال از دید من،

آمریکا، از  ۀمتحد کامل نیروهای نظامی ایاالت

-افغانستان که این روز ها بر طبل آن کوبیده می

غوغای دیپلوماتیکی که به  شود یک غوغاست،

مریکا و حواریونش طالبان و حامیان آ ۀوسیل

خصوص دولت شیاد و مکار ه ش با ییمنطقه

با دهل و کرنا بخورد رسانه ها داده  پاکستان،

  شود.می
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خواهد دست نشانده های اسالمی خود را  غرب می

د. داشته باشد و عدۀ شانرا به قدرت سیاسی برسان

پشتیبانی وراه اندازی نیروی ضد دموکراتیک وضد 

مدرنیسمِ مجاهد یا طالبان با داشتن وحشیانه ترین 

کارنامه های سیاسی وجنایی آنها وتشکیل دولت ها 

وحکومت های اسالمی آنها توسط امریکا وناتو در 

افغانستان یکی از نمونه های برجستۀ ایجاد چنین 

است که هیچ پس اتحاد های سیاسی ارتجاعی غرب 

مین وتوسعۀ ابعاد اجتماعی دموکراتیک ضمنظر ت

 .برای جامعه ندارد

سوم افول نقش مترقی سیستم بورژوازی در مواجهه 

با مذهب است : متاسفانه طی صد سال اخیر دیده شده 

که سرمایداری برای مقابله با جنبش چپ وکمونیست 

ته و ییسئبا دفاع از ال 19و 18خالف آنچه در قرن 

سیکوالریسم پرچمدار لیبرالیسم وجامعۀ مدنی بود ، 

در همۀ ابعادش از هرگونه عقب گرد مذهبی به دفاع 

خاسته ودنیا را با حمایه از عقب گرایی مذهبی و 

تا است اسالمی انجام داد و حاال تصمیم گرفته 

ریش  و شده ترطالبان را با دستار های کوچک 

و اصالح شده و سیمای مکیاژ گردیده های کوتاه 

دوباره به جان مردمان زحمتکش افغانستان در قالب 

 لویه جرگه وجرگۀ صلح و انتخابات های جعلی و

 .کنند، حواله نام نهاد

 سوسیالیسم کارگری: 

حکومت کنونی افغانستان در روند کنونی 

صلح با طالبان به شکلی منزوی گردیده است. 

سهم و نقش ندادن  دلیل یا دالیل این انزوا و

 برای حکومت از جانب امریکا در مذاکرات

 به چه معناست؟ "صلح"

 آتیال مهربان:
مکش بر سر  همه به خاطر داریم که پس از کش

به نام انتخابات  ییلب گسترده در نتایج مضحکه تق

 ح. بریالی:

صورت کوتاه با توضیح سه ه این پرسش را ب

توان توضیح محور و رابطۀ آنها به یکدیگر می

 .داد

اولین نگاه نوع استفادۀ جنبش اسالمی توسط 

داری غرب برای اهداف اش را مطمح ه سرمای

دارد و تاریخ سیاسی آن پیوند دارد با آغاز نظر 

جنگ سرد که به نحوی نتیجۀ آن عبارت از 

نابودی سرمایداری دولتی اتحاد شوروی وتمامی 

باشد . طالبان، مجاهدین ، القاعده بلوک شرق می

،جمهوری اسالمی ایران ،ده ها هزار مکاتب 

ومدارس قران در پاکستان وایران وافغانستان 

نام اسالم افراطی یا ه ب یی ،ظهور پدیده

فاندمنتالیسم اسالمی وغیره همۀ اینها محصول 

های وسیع وهمه جانبۀ مادی و معنوی حمایت

غرب در برابر هرنوع حرکت چپ و 

ازادیخواهانه، از جنبش های اسالمی بود . این 

نیروهای اسالمی با داشتن پشت جبهه های 

ر های نیرومند مانند امریکا وانگلیس و بقیه کشو

عربی بعد از پایان رسالت مزدوری شان به غرب 

اوال خودبه نیروی فربه مستقل وقابل ظرفیتِ نابود 

ثانیا در فاز های مهار ولگام کننده تبدیل شدندو 

 دزدن به آنها توسط غربی ها نیز بعضا ناممکن ش

 .که بحث آن را میشود جدا ارائه کرد

به دومی، نقش سیاسی دادن به این جنبش ها 

حیث متحدین واقمار دایمی سرمایه است . بازهم 

دفاع از مجاهدین وطالبان در افغانستان ،سیاست 

مماشات با جمهوری اسالمی ایران طی این چهل 

سال ،پشتیبانی وتقویت حاکمان نظامی در 

بعدا تسجیل این کشور به حیث متحد  ، پاکستان

استراتیژیک ،راه اندازی دوبار جنگ در عراق ، 

ستی استراتیژیک با عربستان ، انکار از ایجاد دو

حیث بارز ترین ه کشور مستقل فلسطین و غیره ب

نمونه های اتکای سیاست امریکا برای تامین این 

است که  یهدف است .دقیقا با چنین استراتیژی ی

 

فیگور های معروف آن برای جنبش سیکوالر ، 

خواهی و رهایی از  جنبش زنان ومجموع آزادی

 . خرافات مذهبی تنگ تر وسیاه تر ساخته است

توان گفت که بلی امریکا با این دید مختصر می

خاطر حرص و اشتهای سیری ه وسرمایۀ جهانی ب

شان پیوسته به گذشته به دموکرات جلوه دادن  رناپذی

شما اهلی نشان دادن تروریسم اسالمی چون ه گفتۀ و ب

افغانستان اقدام خواهد  طالبان در جهان و جهادی ها و

حزب  ه در مورد گلبدین ورا ک یی دقیقا برنامه ،کرد

ۀ ریاست جمهوری که یکی از مظاهر عمد

، جان ۲01٤دموکراسی بورژوازی است، در سال 

سرهم بندی کری وزیر خارجه دولت اوباما در

ملی اشرف غنی را به ریاست  ۀنام مصالحه بیی 

غنی  ۀجمهوری بر گماشت. طبعاً با توجه به پیشین

کار در نهاد های  ۀو رقیب او عبداهلل، غنی با سابق

 های غربی و گرایش های فکریمختلف کشور

11ادامه در صفحه   
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دموکراسی ، قرار گرفت. دفاع از دست آورد های 

همچنان تلویحآ به دخالت زلمی خلیل زاد فرستادۀ 

آمریکا برای مذاکرات صلح روی خوش نشان 

نداد. خلیل زاد با ترفند های دیپلوماتیک بر 

مذاکرات بین االفغانی تأکید می نمود. این گفته در 

 عمل به مفهوم عبور از دولت غنی بود.   

ریکا صلح با طالبان در مقطعی که برای دولت آم

ری اشرف غنی یگ لویت قرار داشت، موضعودر ا

بر علیه گفتگو های مربوط به صلح با طالبان، سبب 

گردید دولت وحدت ملی به انزوا کشیده شود. 

همچنان گماشته شدن مال عبدالغنی برادر به عنوان 

یس تیم طالبان که پیوند و رابطۀ قومی با حامد ئر

ل قوی، دولت وحدت ملی کرزی دارد، به احتما

را زیر فشار و انزوای بیشتر قرار خواهد داد. ولی 

در نهایت آنگونه که انتخاب غنی توسط آمریکا 

به راحتی مقدور بود، حذف او هم دور  ۲01٤در 

از تصور نیست. و غنی در نهایت چاره یی جز 

 تسلیم در برابر آمریکا ندارد. 

 سوسیالیسم کارگری: 

احساس انزوا در مذاکرات حکومت کنونی با 

به نوعی از ادعا ها نسبی  ،صلح با طالبان

دموکراتیک و حفظ جایگاه دولت سازی تا 

کنونی، حفظ عدۀ ارزش های بازتر در فضای 

به خصوص  سیاسی اجتماعی افغانستان و

تحرک بورژوامنشانۀ زنان پیوسته پافشاری 

کند. چه حقیقتی پشت این ادعاهای که به می

حفظ آن برای  د ونشوعی نیز معلوم میظاهر واق

یندۀ افغانستان نیز آهرگونه رژیم بورژوازی در 

 الزم است وجود دارد؟

 افسانه خاشع:

قبل از پرداختن به اصل پرسش الزم است که به 

عنوان یک فعال سوسیالیست وهم به عنوان یک 

زن که اپارتاید جنسی و مردساالری در محیط و 

نا مشاهده کرده است بگویم اجتماع را با تمام مع

دنیا از حق وحقوق برابر با ۀ که زن در هیچ گوش

مرد برخوردار نیست. به خصوص در کشور های 

غانستانِ؛ فمانند ا ه ییفقیر، عقب مانده و ارتجاع زد

زنان در جامعۀ ما در بدترین شرایط مورد تعبیض و 

انواع ستم از جمله جنسی قرار می گیرند. در 

شوری که قوانین آن از جمله قانون افغانستان ک

هان شان ااساسی که این روزها اشرف غنی و همر

خود را پاسبان و حافظ آن می دانند، مبتنی است بر 

 شریعت اسالمی و سنت های کهنۀ مردساالر. 

اما برگردیم به پرسش مطرح شده از جانب شما؛ 

واقعیت این است که نیروهای حاضر در قدرت 

ولوژیک یکسانی دارند ئمنشاء ایدسیاسی و طالبان 

مورد و با مورد التزام شان را به آن در  که همه بی

هر مجمع و مکانی بیان می نمایند. اگر برای یک 

 لحظه از سران و رهبران دولت وحدت ملی و 

 1۲ادامه در صفحه                                               

 

و سیاسی نزدیک به آمریکا انتخاب بهتری در راه  

 تأمین منافع ایاالت متحده آمریکا بود.  

غنی با وصف آنکه یکی از مشاورین نزدیک 

کرزی در زمان ریاست جمهوری او بود، بعد 

 ۲00٤دولت حامد کرزی در  ۀدر کابینکه  ازین

راه نیافت به یکی از منتقدین کرزی تبدیل 

 گردیده و کرزی را مانعی برای پیشرفتش می

دانست. به دالیل عالیق عمیق  تبار گرایی اشرف 

دشمنی دیرینه میان قبایل پوپلزی که کرزی   غنی

که اشرف غنی شود و غلزایی ها  مربوط به آن می

یکی از عوامل رقابت ت می تواند متعلق به آن آس

 میان کرزی و غنی باشد، که کماکان ادامه دارد. 

ریزی شده برنامه  به گونه ییغنی از همان ابتدا 

برای جذب طالبان به سوی دولت تالش می نمود. 

آنگونه که در تحلیل های منتشر شده در 

اشاره شده  به آن  سوسیالیسم کارگری بار ها

اصلی غنی برای صلح با  است، یکی از اهداف

طالبان، کسب پایه های اجتماعی در میان قبایل 

 پشتون بوده است. 

از زمان احمد شاه طول تاریخ ترکیبی که در 

دولت حکومت ها ابدالی تا کودتای هفت ثور در 

در افغانستان معمول بود، یعنی بخش های  حاکم 

در دست محمد زایی ها و  عمدتاً سیاسی قدرت

 اًو سر بازان متشکل از قبایل عمدت بخش نظامی

جنوبی غلزایی ها، در میان رهبری و صفوف 

طالبان نیز مشهود است. به این دلیل جناح سیاسی 

طالبان در جریان مذاکرات پروژۀ صلح برخالف 

انتظار غنی که با همه امکانات از پیوستن طالبان به 

بدنۀ حکومت حمایت می نمود، از مذاکرۀ 

ت وحدت ملی بر عالوه آنکه سر مستقیم با دول

باز زدند، خواهان تشکیل حکومت موقت نیز 

گردیدند. از این مقطع به بعد، موضع دولت 

وحدت ملی در قبال طالبان در عمل و  ریتوریک 

تغییر نموده و برای اولین بار در برابر صلح با 

شرایطی که طالبان خواهان آن بودند، با توجیه 
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فمینیست »مواضع شان بگذریم شاهد استیم که 

که ردای دفاع از حقوق زن را به بر « های اسالمی

کرده اند چنان مست و الست به دیدار برادران 

طالب شان به مسکو شتافتند که توگویی طالبان 

فرشتۀ نجات اند و قرار است اینها با هم و در جد 

وجهد مشترک زنان جامعه را از مصایب و 

ت نجات دهند. در یک چنین موقعیتی مشکال

است که اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در قامت 

این هژده « دست آوردهای»حامی زنان و پاسدار 

 سال اخیر ظاهر می شوند. 

البته موضع گیری حاکمیت از این ناشی نمی شود 

که گویا اینها درک متمایز و متفاوتی نسبت به 

ده های مجاهد به ن طالبان و بخش بیشتر از بازما

 قِ بَ رهبری کرزی دارند و یا حقوق زنان را در طَ

معامله با طالبان نمی گذارند، بلکه اصل قضیه این 

است که بخشی از نیروهای حاضر در صحنه می 

خواهند با تملق به امریکا و نزدیکی با طالبان 

قلمداد نمایند و از این « صلح»خودشان را حامی 

رده و دولت به رهبری طریق امتیاز به دست آو

غنی را به حاشیه کشیده و منزوی سازند. جامعه 

هم در مورد صلح با طالبان قطبی شده است و 

دولت غنی با شگردی در تالش است که این 

 ۀقطب از جامعه را که حاضر نیستد به گذشت

ه تاریک امارت اسالمی طالبان بر گردند نمایند

سازمان  گی نماید. از این جهت است که دست به

دادن همایش های سیاسی برای تقویت مواضع 

خواهد از آن به سود  خودش می زند و می

 خودش بهره برداری نماید.

به همین دلیل هم است که در اعتراضاتی که در 

شود  کابل و کالن شهرها سازمان داده شده و می

زنان مبارز دست و پا می زنند و تالش می ورزند 

ه دست آمده نیز از دست ب« آزادی»که این اندک 

دانند که دولت وحدت ملی دنبال نرود؛ چون می

خواهد آن را  تأمین منافع خودش است و می

پشتوانۀ کمپاین انتخاباتی بسازد. با آنکه دولت 

مردان کنونی از باال تا به پایین با تمام تفاوت های 

حزبی و تشکیالتی که دارند همه یک سره در 

برادران مجاهد و طالب شان  افکار مردساالرانه با

 شریک اند. 

در مسکو و « دموکرات شده»مذاکره با طالبان 

دوحه و مکه نگران کننده است. در خاتمه بد نیست 

که به حامیان پروژۀ صلح مخصوصاْ زنان چون 

که دنبالش « صلح»فوزیه کوفی یاددهانی نمایم که 

استند چه نتیجه و پیامدی برای زنان محروم جامعه 

اهد داشتِ. چون خود این زنان بورژوا که خو

گی مرفه ه ثروتی اندوخته اند در هر حالتی به زند

شان چه در داخل کشور و چه بیرون از آن خواهند 

خصوص زنان ه پرداخت. بلکه این مردم محروم، ب

صلح » و« صلح جویی»که تاوان  اندو دختران 

این ها با برادران طالب شان را خواهند « خواهی

 داخت.پر

طالبان که  ۀاز اشاره به جنایات بیشمار و هر روز

بگذریم به عنوان نمونه نقل قولی از دو بند اصول 

امر بالمعروف و نهی عن المنکرامارت اسالمی  ۀنام

 طالبان رابه عنوان پایان این گفته ها نقل می کنم:

در مورد طریق رفع فتنه و بی حجابی زنان! هر  -1

زنی که چادری ایرانی از منزل خارج می شود 

دریور رکشا و موتر یا راننده، هر وسیله دیگر حق 

باال کردن آنرا در موتر ندارد. در صورت تخلف 

راننده محبوس اگر زنها بی چادر مذکور به صورت 

هرش پیاده دیده شود منزل آن نشانی شده به شو

جزا داده شود اگر زن ها به لباس های شهوت انگیز 

به صورت پیاده دیده شود و محرم شرعی با ایشان 

نباشد از سوار نمودن آن در موتر جدأ خودداری 

 گردد. 

در مورد طرق محو دوختن لباس های زنانه   -1۵

در صورت توسط خیاط ها و گرفتن قد اندام زنان: 

 خیاط یا دکاندار که زن ها در دکان دیده شود

محبوس گردد و یا کتالک دیده شود خیاط 

 محبوس گردد.

 وقتی دولت کنونی و طالبان با هم همدست شوند

امر بالمعروف و نهی عن المنکرامارت  ۀاصول نام

اسالمی طالبان که در فوق دو نمونه آن ذکر شد بار 

زمانی که طالبان  دیگر روی زنان تطبیق خواهد شد؛

عت اسالمی یدر اختیار داشتند و شر قدرت سیاسی را

جاری بود زنان از آن دوران خاطرات دردناک و 

تلخی به خاطر دارند. آن خاطرات را با تلخی و 

زهرخند بازگو می کنند؛ زنی تعریف می کرد: 

خرید می کردم دستم را از زیر چادری دراز کرده »

تا پول بپردازم پیراهن آستین کوتاه تنم بود، طالب 

درهنگام بیان این « ید و من را چند شالق زد.سر رس

داستان می خندید به حرف خودش ادامه داد 

چپلک هایم را از ترس جا گذاشته و با پای برهنه »

در حال که سراپایم را وحشت فرا گرفته بود تا خانه 

آیا این طالبان که در مسکو و دوحه جمع « دویدم...

یستند که شده و می شوند همان طالبان وحشی یی ن

 مردم این خاطرات تلخ را از آنها دارند؟

 13ادامه در صفحه 
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-تواند در خدمت تحقق استراتژی منطقهبازهم می

 متحدانش به کار گرفته شود. یی امریکا و

این را در دهۀ هشتاد با توسل به نیروهای مجاهد 

داری دولتی بلوک اسالمی در تقابل با سرمایه

وارسا به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و حاکمیت 

حزب دموکراتیک خلق در دوران جنگ سرد و 

اشغال افغانستان و در دهۀ نود پس از فروپاشی 

ق در ایجاد، تمویل و تسلیح داری شربلوک سرمایه

یابی به منابع طالبان برای تأمین منافع و برای دست

های آسیای میانه و بازار این زیر زمینی جمهوری

مذهبی -های قومیکشورها و دفع انارشی جریان

در افغانستان نیز شاهد بودیم. سخن کوتاه که اسالم 

سیاسی به عنوان پیشقراول ارتجاع همانند گذشته و 

داری جهانی همچنان ه عنوان محصول نظام سرمایهب

کارائی دارد و تنها مختص به حوزۀ سیاست و 

جغرافیای سیاسی افغانستان هم نمی شود. نمونه ها 

نیاز از ذکر. )القاعده، داعش و زیاد اند و شاید بی

 جبهۀ النصره و ...(

همانگونه که بارها در گذشته نیز بیان کرده ایم 

بودی و حذف کامل نیروهای طالب هدف امریکا نا

های مشابه مخصوصاً در حوزۀ افغانستان و جریان

نبوده و نیست. در حقیقت در این هفده سال و اندی 

نیروی طالبان بهانه و مشروعیت دهندۀ حضور 

نیروهای اشغالگر ناتو در رأس امریکا بوده است. و 

یی پیش از این منظر تغییر خاص و قابل مالحظه

است بلکه قدرت حاکمۀ جدید امریکا در نیامده 

تالش است که با اتخاذ رویکرد تازه رابطه اش با 

طالبان نتنها تعمیق پیدا کند بلکه به آن بعد و 

محتوای دیگری که الزمۀ تحوالت جدید در 

 یی است، ببخشد. المللی و منطقهعرصۀ سیاست بین

این که قدرت حاکمه در روسیه همراه و همنوا با 

یی اش حتی در کا و متحدان جهانی و منطقهامری

کند، جای مورد جنگ و صلح افغانستان عمل می

تردید دارد؛ البته این واضح است که ما به اطالعات 

یی در این زمینه و رابطه دسترسی پردهمحرم و پشت

نداریم بنابراین با قطعیت نمی توان در زمینه ابراز 

المللی چیزی ننظر نمود، ولی سیر تحوالت عرصۀ بی

دهد. با وجود این که امریکا خالف این را نشان می

و متحدانش از جمله پاکستان از طالبان برای پیشبرد 

یی سود سیاست ها و تأمین منافع استراتژیک منطقه

داری از های دیگر سرمایهبرند اما قدرتبرده و می

جمله چین و روسیه نیز تالش دارند تا از وضعیت 

فع تحکیم مواضع و برآورده شدن سهم جدید به ن

 شان سود ببرند. 

المللی پس از لشکر افول قدرت امریکا در روابط بین

کشی به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور و 

به خصوص بحران سوریه به روشنی آشکار گشت. 

روسیه به عنوان یک قدرت رقیب از این افول 

را در  قدرت امریکا استفاده برد و موقعیتش

خاورمیانه به عنوان یک طرف دعوای شکل دادن به 

یی در خاورمیانه به نمایش آیندۀ نظم نوین منطقه

گذاشت. افول قدرت امریکا نه از سر اتخاذ 

توجهی های نادرست، کم اشتهایی و بیسیاست

نسبت به وضعیت منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 

رها و عوامل از جمله افغانستان، بل ناشی از پارامت

 مادی از آن میان بنیه اقتصادی است.

به بحث در مورد بخش دیگری از پرسش شما 

برگردیم. نیاز است که پیش از آن هدف از ایفای 

با طالبان را در رقابت   "صلح"نقش روسیه در پروسۀ 

های رقیب امپریالیستی در این منطقه دنبال با قدرت

کشورهای دیگر  نماییم. روسیه و همراه با آن چین و

عضو پیمان شانگهای دریافته اند که در درازمدت و 

-های جهانی و منطقهبا توجه به تشدید رقابت قدرت

-یی نمی توانند نسبت به حضور ناتو و امریکا بی

تفاوت باشند. هم چین و هم روسیه در عرصۀ رقابت 

اقتصادی و سیاسی عمالً قطب مخالف امریکا و 

ل داده اند و به موقعیت اتحادیۀ اروپا را  شک

بالمنازعی که قدرت حاکمۀ امریکا برای خودش 

قایل است به دلیل موقعیت تضعیف شدۀ اقتصادی 

کنند و از این کشور در سطح جهان تمکین نمی

حوزۀ نفوذ تاریخی خودشان، مخصوصاً روسیه، 

 نمایند. در این وضعیت است که روسیه و دفاع می

 1٤ادامه در صفحه                                                 

 سوسیالیسم کارگری: 

و این حقیقت مسلم است که طالبان را امریکا 

سال قبل  18 سرانجام و ندایجاد کردمتحدانش 

از قدرت ساقط از امروز با هجوم نظامی آن را 

پس از این همه جنایت و اکنون  ونمودند 

حیث یکی از ه د بننیز میخواهوحشیگری 

شرکای اصلی قدرت سیاسی در افغانستان آنها 

اما چرا روسیه  د.نرا مکررا شامل قدرت ساز

در چنین می خواهد ش آتر از مانند کاسۀ داغ

مبتکرتر  ،شگرد سیاسی قدرت بخشی به طالبان

ریکا ؟ چه نوع توافق احتمالی میان امظاهر شود

زمینۀ حمایه از طالبان را مشاهده  در روسیه و

 میکنید؟
 

 فهیم آزاد:

دار جهانی، به ویژه این جای گفتن ندارد که سرمایه

کشورهای عضو پیمان ناتو در رأس امریکا، و یاران 

یی شان در تالش اند تا فصل و متحدان منطقه

جدیدی از تداوم حضور قدرتمند شان در افغانستان 

همکاسه ساختن و متحد کردن نیروهای اسالم را با 

سیاسی که قریب چهار دهه در خدمت داشته اند، 

ضمانت نمایند. اما این تحول نتیجۀ یک واقعیت 

المللی بزرگتر و ابژیکتیو در سطح معادالت بین

است، تا رویکرد یک سویۀ امریکا و متحدانش. آن 

چنان که در پرسش نیز افاده و تصریح شده است 

الم سیاسی از آن میان طالبان محصول و فراوردۀ اس

سیاست ها و استراتژی دول غربی به رهبری امریکا 

استراتژیک افغانستان است. -در جغرافیای مهم جیو

داری های سرمایهما بارها اعالم داشته ایم که قدرت

جهانی از جمله امریکا با وجود این ادعا که 

هیچگاهی چنین  کنند،نیروهای طالبان را نابود می

-قصد و مرادی نداشته اند؛ نه به این دلیل که دلبسته

گی خاصی به طالبان و نیروهای مشابه داشته باشند 

بل به این دلیل روشن که نیروهایی مثل طالبان از 

ظرفیت و پتانسیلی برخوردار استند که مانند گذشته 
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داری نتنها های سرمایههمچنان چین و سایر قدرت

-که از مناطق حوزۀ نفوذ تاریخی شان دفاع می

نمایند بلکه در صدد گسترش آن نیز هستند. بناءاً 

نقش آفرینی روسیه در زمینۀ مذاکرات صلح با 

ی اگر طالبان را باید از این منظر مشاهده کرد و حت

همسویی سیاسی یی میان امریکا و روسیه هم در 

خواهی روسیه و میان باشد، چیزی نیست جز سهم

متحدانش در شکل دادن به آیندۀ سیاسی 

 افغانستان و منطقه.

 سوسیالیسم کارگری: 

 با قدرت و اشرف غنی زیر نام اجماع ملی و

حکومت ظاهر شدن در برابر  از نام مردم و

طالبان با اظهار اینکه من در جرگه تولد شده 

ام ودر جرگه بزرگ شده ام پیشنهاد لویه 

و یا جرگۀ مشابه را داده است. به نظر جرگه 

 پیام و واقعاً ییشما چنین گردهم آیی ها

خصوص ه خواستگاه حقیقی زحمتکشان را ب

انعکاس  با راهکارهای غیر دموکراتیک اش،

 تواند؟اده مید

 آتیال مهربان:

اشرف غنی در پست ریاست جمهوری چهره 

سن یبسیار متفاوت از آن که در لباس یک اکادم

ظاهر میشود دارد. با توجه به موقعیت اجتماعی و 

ری یگ تیست بودن او و موضعاافق دید او، پرگم

هایش بر اقتضای سیاست، امر عجیبی نیست. 

یطی است که غنی در ثر از  شراأدیدگاه های او مت

آن قرار دارد، به این دلیل یک تسلسل منطقی در 

نظرات او وجود ندارد. آنجا که الزم باشد ساختار 

اجتماعی در افغانستان را بعد از به قدرت رسیدن 

پشتون محور   ییاحمد شاه ابدالی ساختار قبیله 

نماید. در این رابطه در جریان  تعریف می

حتی نفرتش را از کلمه مبارزات انتخاباتی اش 

 گوید ترجیح می بیان کرده و می "شهروندی"

استفاده  "وطندار "دهد به جای شهروند از کلمه 

 

رسمیت بخشیدن به قدرت طالبان، تا آنجا که 

قدرت خودش محفوظ بماند، اهمیت قایل نبوده و 

خواهد برای آن مشروعیت  ممکن می ۀبه هر وسیل

 کسب کند. 

بر دایر کردن لویه جرگه در خدمت دو کید او أت

هدف قرار دارد. یک آن که میخواهد کنترول 

پروژه صلح تضمین کند. اگر  ۀخودش را بر پروس

حاکمت فعلی  ییتالش دولت آمریکا به گونه 

توسل به لویه جرگه  ادولت را به حاشیه براند، ب

بتواند خودش را در قدرت ابقا کند. دوم اینکه به 

یخواهد پابندی اش را به سنت های این وسیله م

گوید در لویه  که می حاکم قبیلوی نشان بدهد. این

تواند نشان از تحجر  جرگه زاده شده است، می

فکری اش و تجسم این شعر خوشحال ختک ) لکه 

که بهار راباندی   -ونه مستقیم په خپل مکان یم 

راشی که خزان( باشد. بر گزاری لویه جرگه حتی 

 قول شما راهکار های دموکراتیک، نمیبا حفظ به 

تواند چیزی فرا تر از باز تولید سنت گرایی و تداوم 

تواند  تبار گرایی باشد. این شیوه به هیچ وجهی نمی

متمدن بوده و  ۀگوی نیاز های یک جامع پاسخ

حتی قادر به پاسخگویی به نیاز های دموکراسی 

 بورژوازی باشد، چه رسد به خواسته های کارگران

 گذرد.  طبقاتی می ۀیر از مسیر مبارززکه نا گ

در تز دکترای اشرف غنی تحت عنوان ) تولید و 

نماید می  ادعا او( 1901 – 17٤7تسلط : افغانستان 

تاریخی را از سر گذشتانده ۀ که افغانستان دو دور

که  در این  17۲0تا  1۵00اول از  ۀاست. دور

بوده و  سرزمین ساختار فرهنگی زبان فارسی مسلط

یعنی از زمان   1901تا  17٤7در دور تاریخی دوم از 

به قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی ساختار مسلط 

 پشتون محور می ییقبلی جایش را  به ساختار قبیله 

دهد که در پایان دوره حکمرانی عبدالرحمن خان 

 .گرددتکمیل می

کلیر الک  "نماید.  ولی در کتاب مشترکی که با  

باز موثریت دولتی،  به نام ) موسسۀ یسرئ،  "هارت

دولت  ۀسازی دولت های ناکام( نوشته است، پروس

روش شهروند  "سازی را یک روند استوار بر 

داند. در همان کتاب از دولت سودان به  می "محور

عنوان یک دولت ناکام اسم برده شده و از دولت 

سودان به دلیل فراهم کردن امکانات برای کسب 

قدرت متنفذین محلی و جنگ ساالران نقد شده 

است. ولی خودش در مسند قدرت درست همان 

دهد که در رابطه با ناکامی  هایی انجام میکار 

 دولت سودان، از آنها نقد کرده است.

در طول دوره کوتاه ریاست جمهوری اشرف غنی 

رو آورده است که حفظ قدرت  یبار ها به ترفند های

او در محور قرار داشته است. ولی با استفاده از روال 

معمول در جوامع طبقاتی، تالش نموده است، منافع 

ودش و منافع دولتش را منافع جمع قلمداد نماید. خ

گونه که بار ها در نشرات ما  به همین دلیل آن

 طالبان با حڵتوضیح داده شده است، هدف از ص

 که است هایی نکبت به دادن پایان منظور به نه

نستان تحمیل افغا در مردم بر طالبانی های دیدگاه

جتماعی ایگاه اپکرده اند، بلکه به منظور تقویت 

 خودش مخصوصآ در میان قبایل پشتون بوده است.

بر این اساس حتی زمانی طالبان با حمالت وحشیانه  

و کور انتحاری جان هزاران نفر را گرفته و دریایی 

از خون به راه می انداخت، یا زمانی که انسانی بر 

اساس معیار های شریعیت به وحشی ترین و غیر 

گردید، هیچگاه  له میانسانی ترین شیوه زیر سنگ 

طالبان را تروریست، جنایتکار و دشمن خطاب 

 ۀنکرده و بر عکس کشتار مردم توسط آنها را اراد

 کرد.  الهی در امتحان از قربانیان توصیف می

غنی با وصف تحصیالت اکادمیک و تجربه سالیان 

گی در غرب، کماکان تعصبات و سنت ه دراز زند

رده و تبار گرایی بر های قبیلوی را با خود حمل ک

کردار و کنش او سایه افگنده است. در رابطه با 

به اصطالح صلح با طالبان، او به پی آمد های  ۀپروژ
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در اشــکال ســتم طبقــاتی، ســتم جنســیتی نــابرابری 

ــه  ــط ب ــا فق ــیش از نصــف آدم ه ــی اســت کــه ب ی

ــرار  ــیض ق ــورد تبع ــد م ــه دارن ــیتی ک ــل جنس دلی

ــدهمــی ــد، ایــن یکــی از عقــب مان گــی هــای گیرن

مبدئی بشـر اسـت کـه امـروزه نظـام سـرمایه داری 

ــه ــای گون ــکل ه ــاز آن را در ش ــد و ب ــون تولی گ

ــی ــد م ــدتولی ــا  کن ــه ب ــوین و کهن ــای ن ــا ابزاره و ب

اســتفاده از قــدرت هژمونیــک نظــامی، اقتصــادی، 

ــه نحــوی در  ــی کــه دارد ب ــدیایی و اطالعــاتی ی م

ــن  ــر آن در ای ــت. در غی ــه اس ــا انداخت ــه ج جامع

ــما  ــه ش ــت ک ــاری اس ــۀ شرمس ــخت مای ــر س عص

ــم ــی ه ــدام جنس ــایز ان ــل تم ــه دلی ــود را ب ــوع خ ن

ــرار داده موجــود در جــه مــورد خشــونت و تنفــر ق

ـــه هـــر  دوم بشـــمرید. آری همـــۀ کســـانی کـــه ب

کننـد، کـل نحوی تبعـیض جنسـیتی را توجیـه مـی

 شود. تفکر شان به عضو جنسی افراد ختم می

ــن   ــم و دی ــگ، ناسیونالیس ــتت فرهن ــام نخس در گ

ابزار هـای اساسـی کنـونی و دیـروزی یـی هسـتند 

ــه  ــه صــورت عمــوم آدم هــا ب ــر آن ب ــی ب کــه مبتن

ــر هــم  قلمــداد گــروه هــای از هــم جــدا و د ر براب

شـوند. هـر چنـد ممکـن اسـت ایـن پدیـده هـا می

ــانیزم  ــاد و میک ــطحی آرا ، اعتق ــاه س ــک نگ در ی

گـی بــین آدم هــا در هـایی بــرای اتحـاد و همبســته

یــک جغرافیــا و ســرزمین بــه شــمار آینــد، امــا در 

بیـــنش ژرف و کـــارکردی ناسیونالیســـم، دیـــن و 

ا گرایــی و هــم نشــینی رفرهنــگ نــه تنهــا کــه هــم

در خــانوادۀ بشـــری ایجـــاد نکــرده بلکـــه اکثـــراً 

باعــث ایجــاد فرقــه هــای متخاصــم در سراســر 

گی گذشـته و کنـونی انسـان هـا بـوده اسـت؛ زنده

ــاعی در  ــتم اجتم ــکال س ــا و اش ــابرابری ه ــل ن ک

اجتماعــات بــر اســاس همــین پدیــده هــا و بــه نفــع 

 طبقات فرادست توجیه و تفسیر شده است. 

ـــان در ســـیر مراحـــل تکـــو ین اندیشـــۀ بشـــر ادی

ایســـتگاه هـــایی بـــوده کـــه بشـــریت در فراگـــرد 

تاریخ با کمـال نـا آگـاهی نسـبت بـه پیرامـونش از 

آن عبـــور کـــرده  اســـت؛ و در هـــر کـــدام ایـــن 

ایست هـا نـورم هـایی بـه عنـوان میـانجی بـین آدم 

ــین تکلیــف کــرده اســت؛  هــا و تمــام طبیعــت تعی

ــک  ــا ی ــتقیماً ب ــا مس ــذاهب انســان ه ــان و م در ادی

و محــیط زیســت شــان تعــارف و شناســایی دیگــر 

ــی  ــای ارزش ــوزه ه ــون و آم ــن مت ــل ای ــد ب ندارن

ادیان است کـه طـرفین را، خـوب یـا بـد، درخـور 

دانـــد، بـــا تأســـف در و شایســـتۀ یـــک دیگرمـــی

ـــین  ـــان را از هم ـــردان زن ـــذهبی م ـــات م اجتماع

ــع  ــا در جوام ــد آدم ه ــند؛ دی ــی شناس ــذر م رهگ

ــه دور ــانی و ب ــی، انس ــوز علم ــاده هن ــب افت از  عق

تــأثیر پــذیری مســتقیم مــذاهب نیســت کــه رُک و 

ــوع و  ــم ن ــدرن ه ــل و تفکــر م ــر تعق راســت از س

پیرامـــون خـــود را بـــدون واســـطه و میـــانجی بـــه 

ــان  ــر ادی ــن منظ ــرد؛ از ای ــایی گی ــف و شناس تعری

وآمـــوزه هـــای مـــذهبی در چهـــارچوب قواعـــد 

اخالقــی و فرهنگــی توجیــه کننــدۀ ســتم جنســیتی 

ــن اســ ــین زن و مــرد اســت و ای تعداد دینــی کــار ب

ــۀ  ــوه دادن هم ــادی جل ــرای ع ــس مهمــی ب ــد ب آم

 نابرابری های اجتماعی است. 

ــه از آن در  ــیری ک ــر و تفس ــر تعبی ــا ه ــگ، ب فرهن

ـــده در  ـــن پدی ـــد، ای ـــته باش ـــود داش ـــه وج جامع

ـــــت  ـــــین اش دارای دو جه ـــــای روت کارکرده

ــت آن  ــک جه ــت. در ی ــنت"اس ــوی  "س  و در س

 

ــادی از  ــلب بخــش زی ــب آن س ــه تعقی ــبعض و ب ت

آزادی هـا و حقـوق طبیعـی زنـان بـه گـواه تـاریخ 

ــت  ــار در مکلفی ــیم ک ــای تقس ــر مبن ــر ب ــدون بش م

های خانـه و بیـرون شـکل گرفـت و تـا بـه امـروز 

ـــه دارد. در  ـــان ادام ـــام جه ـــم در تم ـــیش و ک ب

ــرمایه دا ــا س ــرده داری ت ــاتی از ب ــع طبق ری جوام

ســتم و نــابرابری بــین انســان هــا در ابعــاد مختلــف 

ــارزات  ــد مب ــا قی ــاتی دارد؛ ب ــتم طبق ــه در س ریش

نفس گیر و توأم بـا قربـانی هـای فـروان بـه وسـیلۀ 

ــی، آزاد ــای انقالب ــبش ه ــهجن ــی  ی خواهان و مترق

ــادر نشــده  ــون بشــریت ق ــا کن ــاریخ، ت در فراینــد ت

ــد زده و  ــدوی، گن ــای ب ــاور ه ــۀ ب ــه هم ــت ک اس

ــده ــه را از زن ــه دور کهن ــوین ب ــای ن گــی انســان ه

ســازد؛ چــون مقتضــای نظــام هــای طبقــاتی انســان 

سـتیز همـین بــوده و منـافع شـان ایجــاب مـی کنــد 

ــتم  ــد. س ــوه دهن ــری جل ــر از دیگ ــی را برت ــا یک ت

ــان جنســیتی کــه ســ ــابرابری مضــاعف بــر زن تم و ن

ــــرفته  ــــت در پیش ــــا اس ــــر دنی ــــرین در سراس ت

کشورهای اروپـایی تـا عقـب افتـاده تـرین کشـور 

هـــای افریقـــایی و آســـیایی بـــه درجـــات کـــم و 

ــار إعمــال  ــیش ســیر صــعودی دارد. متاســفانه آم ب

خشــونت و نــابرابری نســبت بــه زنــان، از خشــونت 

امعــه زن علیــه زن گرفتــه تــا اعضــای خــانواده و ج

ــزایش  ــا اف ــابرابر در دنی ــای ن ــتم ه ــل سیس و درک

بـیش از یـک سـوم زنـان "یافته و بیداد مـی کنـد؛ 

ـــی را  ـــونت فزیکی جنس ـــان خش ـــر جه در سراس

تجربــه کــرده انــد. بــدن زنــان بــه طــور اخــص بــه 

عنــوان بخشــی از کــارکرد هــای عــادی بازاریــابی 

ــژه ــار اب ــرمایه داری، دچ ــی انحصــاری س ــی، ش گ

 ."گرددگی میگی و کاال شدهواره
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ــۀ  ــا مای ــذاری ه ــرق گ ــا و ف ــدی ه ــیم بن ــن تقس ای

ــیتی  ــتم جنس ــه س ــاعی از جمل ــتم اجتم ــکال س اش

ـــر  –اســـت؛ نظـــام اقتصـــادی  سیاســـی حـــاکم ب

جهــان یعنــی ســرمایه داری از آنجــایی کــه بــر 

ــابرابری ای ــن مبنــای ن جــاد شــده اســت، از تمــام ای

-پدیــده هــا بــه عنــوان ابــزار و حربــه اســتفاده مــی

ـــه  ـــاتی را ک ـــابرابری طبق ـــا شـــکاف و ن ـــد ت کن

ــــایب  ــــالم و مص ــــل مظ ــــترک ک ــــرج مش مخ

ــرم آور  ــار ش ــونت و رفت ــه خش ــاعی از جمل اجتم

 علیۀ زنان است، بدیهی و طبیعی نشان دهد.

بــا ایــن وضــعیت هشــت مــارچ دیگــر صــرفاً یــک 

در  18۵7تــاریخی نیســت کــه فقــط در میــرا  

ــاص  ــا اختص ــان ب ــد و جهانی ــا رخ داده باش امریک

ـــت  ـــرای آن کـــه آن جنای ـــک روز در ســـال ب ی

بـــزرگ علیـــه زنـــان فرامـــوش نشـــود مجلـــس و 

محفل بر گـزار کننـد. امـروز بـا گذشـت بیشـتر از 

ـــه،  ـــال از آن واقع ـــک صـــدو شصـــت و دو س ی

ــر روزه از هــر  ــایع سیســتماتیک ه ــت و فج جنای

کنـــد؛ حـــاال و کارخانـــه ســـر بیـــرون مـــیخانـــه 

ــیض، خشــونت  ــاد، تبع ــر، اعتی ــت، فق دیگــر، جنای

و همــۀ نــابرابری هــا کودکانــه و زنانــه شــده، بنــاءاً 

ـــه تـــک  روز زن کـــل روز هـــای ســـال اســـت ن

ــم  ــا )اع ــا. آدم ه ــویم ه روزی نشــانی شــده در تق

ــه  ــر روزه و وقف ــارزۀ ه ــز مب ــه ج ــرد( ب از زن و م

ــر ضــد همــۀ خرافــات و  ــهناپــذیر ب  انقیــادی کــه ب

 17ادامه در صفحه 

 دیالکتیک زن و جامعه

ــــ"دیگــــر آن  ــــد  "همدرنیت ــــرار دارد. در فراین ق

ــۀ  ــا تکی ــرقی ه ــی از ش ــاه بخــش بزرگ ــاریخ نگ ت

ــنتیِ  ــۀ س ــاالی جنب ــذار ب ــه و ارزش گ ــه جانب هم

فرهنــگ اســت تــا قبــول جنبــه هــای رونــق منــد و 

ــــه( در آن. برخــــورد هــــای  ــــه )مدرنیت نوگرایان

عقـــب گـــرا در جامعـــه تحـــت عنـــاوین عُـــرف، 

ــاریخی ــای ت ــنن و داده ه ــادات، س فرهنگــی  -ع

ــر  ــین در براب ــذهب ب ــوهم م ــردۀ ت ــد پ ــان همانن زن

ــه و  ــگ ارتجــاعی، مردان ــرار دارد. فرهن ــا ق آدم ه

ــتم از  ــذهب اشــکال س ــانۀ م ــه ش ــانه ب ــتیز ش زن س

 جمله ستم جنسیتی را پر قدرت ساخته است.

ـــرمایه  ـــانِ س ـــی جه ـــش مل ناسیونالیســـم در آرای

داری پدیـــدۀ قـــرن بیســـتمی و نـــو خوانـــده مـــی 

-عشـیرهشود، اما گـام هـایش درسـت جـای پـای 

گرایـی سـابق اســت و گرایـی و قــومگرایـی، قبیلـه

ـــه اســـالفش  کـــارکرد خیلـــی معتبـــری نســـبت ب

ـــای  ـــه ه ـــی از حرب ـــر یک ـــن منظ ـــدارد و از ای ن

محــوری در دســت کاپیتالیســم اســت، تــا بشــریت 

را بــه فرقــه هــای متخاصــم فــرد علیــه فــرد و ملتــی 

بر ضـد ملـت دیگـر تقسـیم نمـوده بـه بهانـۀ منـافع 

مــذهب، ســرزمین و ســمت و  قــوم، زبــان، ملیــت،

ســو حقــوق جهــان شــمول انســان هــای مــدرن را 

 دو دسته تسلیم عقاید باستانی کند. 
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 خواستم خیابانی بکشم

 که در آن

ام با بادگیسوان زنان سرزمین  

 می رقصید

نگذاشت پلیس قانون آورد و  

 خواستم خانه ای بکشم

که در آنجا ارزش زن و اشیاء یکسان نبود 

 شیخ کتاب کهنه اش را آورد و نگذاشت

 خواستم مدرسه ای بکشم

 کوچه ای

 باغی

 اتاقی

 کنجی که برای زن قفس نباشد

 یکی یکی آمدند

 شرف با اسلحه

 ناموس با خنجر

 و سنن کهن با چاقو

 تو ای زن محبوس سرزمین من!

البالی کدام کتاب؟در   

 کدام قانون

 کدام تبصره

 در پی یافتن آزادی و عدالتی؟

 به خیابان بیا و آنجا را تصاحب کن!

  با قدمهایت به لرزه در آور

 زمینی را که از آن تو نیست

 و فریاد کن

 هر آنچه را که لحظه به لحظه

 در کنج کنج این سرزمین

 از تو سلب میکنند

 به خیابان بیا!

بیا و آنجا را تصاحب کن! به خیابان  

 

"ناهید وفایی"  

 دیالکتیک زن و جامعه

دهـد راه یی انسان هـا را در برابـر هـم قـرار مـیگونه

ــه و  ــه غریب ــوع هایمــان ن ــا همن ــا ب ــدارد، م دیگــری ن

ــد  ــه بای ــریم؛ هم ــم عص ــل و ه ــم نس ــل ه ــمن ب دش

ـــات  ـــه دور از تعلق ـــرد، و ب ـــیضِ زن و م ـــدون تبع ب

ـــوق اقتصـــادی ـــاری و اتنیکـــی از حق  سیاســـی -تب

ــراوده  ــام ف ــورداری از تم ــت  و برخ ــر در مالکی براب

هــای جمعــی بشــر در جایگــاه اقتصــادی و اجتمــاعی 

 یک سان قرار داشته باشند.

بی حقوقی و نابرابری حد اکثر در تمام عُرف و 

گرا و کشور عادات، آراء و اعتقادات بدوی و گذشته

کند؛ ظلم، فشار، تحمیل و های عقب مانده بیداد می

معضل "ری همۀ مرز ها را درنوردیده است؛ عدم براب

نه تفرقۀ انسانی؛  "خواهدجهانی راه حل جهانی می

روز زن و همۀ روزها، روز به پا خاستن بر علیه همۀ 

اشکال ستم اجتماعی برای یک دنیای مرفه و برابر به 

تمام اهالی مترقی و آزادۀ دهکدۀ جهانی است، یقیناً 

. ساختن دنیای "شته باشدتواند استمرار گذآینده نمی"

نو مستلزم اندیشه های نوین است؛ رهایی زنان از انقیاد 

و ستم جنسیتی یکی از پایه های اساسی رهایی بشریت 

پیش بسوی این دیالکتیک زن و جامعه است؛ است؛ 

 رهایی زنان از همۀ اشکال ستم اجتماعی!

 ...هایاعالمیۀ سازمان سوسیالیست
 

مارچ امسال در دفاع از برابری زن و مرد و نه به 

های امپریالیستی، صف حل اپارتاید جنسی و راه

جنبش آزادیخواهانه و مترقی را شکل دهیم و 

پرچم رهایی جامعه از بالهت جنگ و جنایت و 

نیروهای حامل و عامل آن را بر افرازیم. در دل 

مبارزه براى وضعیت کنونی و پروسه های جاری 

و  هاآنو تغییر قوانین به نفع موقعیت زنان بهبود 

کمه به تمکین به خواست وادار ساختن قدرت حا

؛ سازمان فوری و حیاتی استو مطالبات مردم امر 

 کنشگرانهای کارگری از همۀ سوسیالیست

ها، نهادها و ، احزاب، سازمانجنبش آزادی زن

در خواهد که فعاالن کارگری چپ و مترقی می

بایستند و مهمتر از آن مبارزه  این مقدمصف 

 نمایند.آلترناتیو خودشان را پی ریزی 

 زنده و فرخنده باد هشتم مارچ!

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 ۲019؛ مارچ 1397حوت 
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کارگری افغانستان به های اعالمیۀ سازمان سوسیالیست

 پیشواز هشت مارچ

 

Workers of the world unite! 

یی که گشوده شده است را بورژوازی منفذ و روزنه

ها برای تأمین منافع سیاسی، جهانی و ایادی محلی آن

خواهند گرفت  لاقتصادی و استراتژیک شان نیز گِ 

تباهی بار دیگر بر گسترۀ جامعه مستولی و سیاهی و 

گان اطره، باوجود ادعای نمایندهخواهد شد. این مخ

بورژوازی مبنی بر این که طالبان رام شده اند و به 

التزام  "آوردهادست"های دموکراتیک و  "ارزش"

 ،امر آزادیدارند، یک مخاطرۀ عینی و جدی است. 

و در این زمینۀ ها  برابری و حقوق جهانشمول انسان

 18در که مشخص رهایی، رفع تبعیض و ستم از زن 

سال قبل از امروز بورژوازی جهانی به سردمداری 

امریکا آن را بهانۀ جنگ و ایلغارش به افغانستان 

کرد، مانند همیش تابع منافع امپریالیستی قلمداد می

امریکا و متحدانش بوده و این را تجربۀ تلخ زنان در 

ترین افغانستان هم در گذشته و هم امروز به واضح

روند جاری بار دهائی که عقبگرکند. شکل بیان می

آورد، در غیاب یک جنبش نیرومند سوسیالیستی می

و آزادیخواه، تبعات طوالنی، اسفبار و ماندگاری 

داری جهانی با حمایت از سرمایه خواهد داشت. 

-و ارزش ایدئولوژیهاتقویت های ارتجاعی و  جنبش

عقبگرا و عصر حجری در جغرافیای افغانستان ی ها

بربریت، زمینه یی را فراهم آورده در کنار جنگ و 

زار از جنگ و رود تا مردم بیاست که بیم آن می

صلح "گرفتار در تنگنای فقر و محنت به داعیۀ 

زیر سلطۀ ارتجاع و  "امنیت"باور کنند و  "ارتجاعی

ها و المللی آن را با قربانی نمودن خواستحامیان بین

ترجیح مطالبات آزادیخواهانه از جمله حقوق زنان 

 دهند.

های کارگری افغانستان نیک سازمان سوسیالیست

ستمکشى زن و تبعیض براساس جنسیت، داند که می

امروزه و همچنان اشکال دیگر ستم و نابرابری 

است؛ بنابراین ستمگری و داری سرمایه نظاممحصول 

ترین شرایط تبعیض نسبت به زن در ابعادی در متعارف

نیز موجودیت دارد؛ اما آنچه در مناسبات کاپیتالیستی 

که امروز و در وضعیت خطیر کنونی اهمیت دارد این 

های نیم بند کنونی در است که حقوق زنان و آزادی

-گی وجههای نیروهای ارتجاعی به سادهبده و بستان

المعامله قرار گیرد و قربانی گردد؛ این ظرفیت و 

 های اسالمتمایل ایدئولوژیک در میان همۀ جریان

های سیاسی اعم از مجاهد و طالب و ناسیونالیست

تباری و حاکمیت پوشالی وجود دارد. بعید نیست که 

-بار دیگر و این بار با مجوز و حمایت آشکار قدرت

داری امارت اسالمی سرمایه مهندسی و بر های سرمایه

 گردۀ مردم زحمتکش از زن و مرد تحمیل گردد.

 زنان و مردان آزادیخواه!

در مصاف با سناریوی پیچیده شدۀ نیروهای سیاه  بیایید

 المللی آن ها در هشتم اسالم سیاسی و حامیان بین

 17ادامه در صفحه                                                   

مبارزه برای ، روز جهانی چمار آستانۀ هشتدر 

زن، رفع ستم جنسیتی، تبعیض و نابرابری 

تحوالت سیاسی بزرگی در جامعۀ افغانستان در 

پیامد احتمالی تحوالت سیاسی  حال وقوع است.

در شُرف تکوین، یعنی پروژۀ صلح امپریالیسم 

امریکا با طالبان، خوف و هراس زیادی را در 

اجتماعی  –میان مردم به خصوص فعاالن سیاسی 

به شمول زنان بار آورده است. مردم علی العموم 

و جنبش های اعتراضی، مترقی و برابری طلب به 

یک دست شدن نیروهای  ویژه سوسیالیست ها از

ارتجاعی و تحکیم سلطۀ بالمنازع شان بر 

سرنوشت جامعه نگران اند و این در حالی است 

که قدرت حاکمه، احزاب و شخصیت های 

حامی نظام کنونی و قدرت های جهانی بر طبل 

کوبیده و راه را برای عروج  ارتجاعی "صلح"

ارتجاع اسالمی در یک هیأت یک دست بر 

هموار می سازند. نتیجۀ یک چنین سریر قدرت 

سیاستی چیزی نیست جز سیطرۀ هرچه بیشتر 

عمال إنیروها و باورهای ارتجاعی ضد زن و 

 ها.اپارتاید و راندن زنان به پستوهای خانه

های آزادیخواه در اگر جنبش زنان و جنبش

پیشاپیش آن ها فعاالن سوسیالیست طبقۀ کارگر 

ریژۀ گُردان  از جا نجنبند و تماشاچی منفعل

بمانند، اندک  "صلح و آشتی"ارتجاع زیر لوای 

 


