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 ههشتم مارچ امسال در افغانستان مصادف است با آماد

داری جهان به ویژه امریکا،  های سرمایهگی قدرت

یی و ایادی محلی شان چه در شکل و  متحدان منطقه

رسمی برای شمایل دولت و چه در هیأت اپوزیسیون 

سهم دادن یکی از متحجرترین و زن ستیزترین 

های اسالمی در قدرت سیاسی که در زنجیرۀ گروه

تولیدات اسالم سیاسی به طالبان موسوم شده است. تا 

آن جا که به نظام سرمایه داری و دولت های 

دفاع از "شود، تناقض ادعای بورژوایی مربوط می

انه برای زدودن همزمان با تالش مشتاق "حقوق زنان

صفت تروریست از طالبان و رسمیت بخشیدن و 

شریک ساختن آنها در قدرت بخشی از استراتژی این 

نظام وارونه در افغانستان و منطقه است. بدون تردید 

این فقط آغاز روند منسجم کردن نیروهای اسالمی و 

ها بنا بر اقتضای شرایط بین المللی آرایش جدید آن

ی های جدید نیروهای رقیب را است که صف آرائ

سبب گردیده است؛ این امر بیان روشن همسویی 

اسالم سیاسی و امریکا و تداوم استراتژی به خدمت 

گماردن این نیرو در جهت اهداف و منافع درازمدت 

حساس و با اهمیت است. گروه  ۀخود در این منطق

های جنایتکار دیگری همانند طالبان نیز متناسب به 

( ؛ 5)صفحه  میزگرد سوسیالیسم کارگری( ؛ ٣)صفحه  "افغانی"تاریخی -نی و احیای هویت فرهنگیاشرف غ: در این شماره

نگاهی بر مبارزات زنان افغانستان ؛ ( ٩)صفحه  اعتراض کارگران آمریت سروی...( ؛ 8)صفحه   درنگی بر سازش آمریکا با طالبان

 (۲۲)صفحه  در مورد توافق امریکا و طالبان مشترک اطالعیۀ (١۲زنان )صفحه رشگست( خاورمیانه و جنبش رو به ١۰)صفحه 

 

 مارچ هشتمبه مناسبت  فغانستاناهای کارگریاعالمیه سازمان سوسیالیست    

 خجسته و پیروز باد روز جهانی زن
 

 

محنت و سیه روزی مضاعف بر تمام اقشار و طبقات 

 محروم و فرودست جامعه به ویژه زنان. 

دهند که قبل از رسمیت مشاهدات ابژیکتیو نشان می

یافتن پیوند طالبان در بدنۀ دولت، موج زن ستیزی و 

گی مردم بر اساس قوانین اعمال کنترول بر شیوۀ زنده

اسالمی، حتی در شهرهای بزرگی چون هرات به شرع 

راه افتاده است که امر تصادفیی نیست. در هر جامعه یی 

متناسب به سلطۀ نیروهای ارتجاعی و گسترش عقاید و 

آرأ دینی، زن ستیزی و خشونت علیه زنان نیز سیر 

 صعودی می پیماید. 

با ادغام طالبان در قدرت سیاسی و یک دست شدن 

روهای ارتجاعی و اعمال هرچه گسترده تر سلطۀ تمام نی

قوانین ضد انسانی شریعت، نه تنها مردساالری و 

اپارتاید جنسیتی به اعتبار دین از مشروعیت بیشتری 

گردد، بلکه از قباحت ستم بر زنان هم  برخوردار می

کاسته خواهد شد. با این فرایند امنیت حضور زنان در 

ن در چهار دیوار اجتماع به شدت کاهش یافته و زنا

گردند؛ این اسارت اعمال شدۀ  منازل شان محصور می

ه گی نامرئی مردان اجتماعی بر زنان اسارت و برد

 جامعه را نیز در قبال دارد.

ها این ها شیوه های معمول برای به انقیاد کشیدن انسان

و تفکر آنهاست. ولی هیچگاه و حتی در اوج هژمونی 

خواهی، ت صدای آزادیدستگاه دین، نتوانسته اس

تمایل به آزاد زیستن و مبارزه برای آزادی را در انسانها 

 خفه نماید. واقعیت این است که نظام حاکم موجود به

 

 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

مایه داری از لیست تروریست ها بیرون کشیده نیاز سر

شده غسل تعمید مجدد داده شده و با آرایش جدید در 

شوند. آنچه پیوسته خدمت منافع سرمایه داری گماشته می

در محور این تحوالت ظاهری قرار دارد نیاز به گسترش 

عرصۀ فعالیت و مانور نظام سرمایه داری برای انباشت 

ست؛ البته به قیمت تحمیل رنج، هرچه بیشتر سرمایه ا
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 خجسته و پیروز باد روز جهانی زن

دلیل تناقضات فراوان ساختاری اش، با وجود آن  

که گاهی اوقات در نقش مدافع حقوق زنان مدیحه 

کند، ظرفیت تحقق رهایی کامل زنان از سرائی می

 ها روا داشته میل ستم اجتماعی یی که بر آناشکا

شود را ندارد. در عمل به اقتضای نیاز سرمایه به 

نیروهای به شدت زن ستیز اسالمی فرصت را مهیا 

گی آنها را در دست  می سازد که کنترول زنده

گیرد. ادعای دفاع از آزادی های زنان که گویا در 

مدت بیش از هجده سال حاکمیت دولت های 

پوشالی پسا امارت اسالمی طالبان با تکیه بر امریکا 

و ناتو به دست آمده اند، ادعای میان تُهی یی بیش 

نیست. هیاهوی نهادهای دفاع از آزادی زن با تبلیغ 

قرائت زنانه از قرآن و احکام اسالمی چیزی نیست 

حقوقی بیو  به جز تحکیم هرچه بیشتر مردساالری

تن به تفسیر و قرائت و ستم مضاعف بر زن. دل بس

تنها که یک توهم پوچ است ه فمینیستی از دین ن

بلکه بیانگر پی نبردن و درک نکردن کارکرد 

اجتماعی دین به عنوان ارکان تحمیق و توجیه 

کننده و مشروعیت دهندۀ ستم، نابرابری و اپارتاید 

. همین گونه احترام به عقاید و نیز می باشدجنسی 

ن توده ها که در واقع احترام معنویت مسلط بر اذها

به دستگاه دین را در خود نهفته دارد نیز نمی تواند 

 مسیر رهایی زنان از ستم و نابرابری را ترسیم نماید. 

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان که 

برای رهایی و تحقق آرمان های انسانی سوسیالیسم 

نماید در وضعیت وقفه تالش و مبارزه می بی

داری جهانی در رأس  طیری که سرمایهخ

امپریالیسم امریکا و متحدانش در منطقه دارد 

ارتجاع تمام قد را در هیأت امارت اسالمی سرمایه 

سازد از همۀ   گی مردم مسلط می بر هستی و زنده

خواه و برابری طلب و فعاالن  نیروهای آزادی

خواهد که با جنبش کارگری و جنبش زنان می

اعی و با سازمان دادن به یک قطب تشریک مس

مبارزاتی خود شان را برای مصاف با ارتجاع و در 

نفی نابرابری و اپارتاید جنسی آماده سازند و خواست 

سیکوالریسم و دفاع از حقوق زنان را در محراق خواست 

های عاجل شان قرار دهند. نقش زنان در این حرکت و 

را که هیچ جنبشی تحقق مطالبات آن انکار ناپذیر است زی

بدون حضور اجتماعی زنان به ثمر نخواهد نشست. این امر 

مهم با حضور زنان در همۀ عرصه های مبارزه و جدال 

گردد. مبارزه و جدالی که در نهایت با طبقاتی ممکن می

گی مزدی جهان آزاد،  شکستن زنجیر اسارت و برده

آن  شکوفا و برابر را به ارمغان بیاورد. جهانی که در

جنسیت چیزی بیشتر از یک مفهوم بیولوژیک نبوده و از 

 تمایز جنسیتی و رجحان یکی بر دیگری خبری نباشد.

 زنده باد سوسیالیسم!

 گی انسانها کوتاه باد! دست مذهب از زنده

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 1398حوت   17؛  ٢٠٢٠ مارچ   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندانی طالب که توسط پومپیو به تمسخر گرفته شده 

 سازد. است، تاریخ انقضای شان را آشکار می

داری و حکومت های بنابر ماهیت پراگماتیستی سرمایه

تمرکز سرمایه همیشه در یافتن تحت فرمان آنها، 

فرصت ها و امکاناتی است که منافع بالفعل را به دنبال 

آزادی زنان و رهایی ظرفیت های بالقوۀ  .داشته باشد

زنان برای آنها تا حد که سرمایه جهانی و به تبع آن 

سرمایه پیرامونی نیازمند است فوریت دارد نه رهایی 

این  ل ستم اجتماعی.بنیادی زنان از کلیه مظالم و اشکا

خصوصیت منحصر به آمریکا و ترامپ نیست. بلکه 

 خصوصیتی ذاتی سرمایه داری است. 

حال که برگشت تروریست های اسالمی طالب به 

قدرت مسجل شده است، قرار است پردۀ دوم این 

االفغانی نام گرفته است در سناریو که مذاکرات بین

ابل یاد آوری کشور ناروی به نمایش در آید. البته ق

 "،  "دموکراسی"است که ناروی، کشوری که سرآمد 

و از پیش گامان حق برابری زن  "احترام به حقوق بشر

با مرد است، قبالً هم از پول مالیۀ مردم برای مدت 

طوالنی میزبان رهبران طالب در ناروی بوده است. گویا 

آنها بدون اطالع از ماهیت طالبان و دلیل موجودیت 

ه طالبان با همکاری تیم شکریه بارکزی سفیر قبلی آنها ب

افغانستان در ناروی، درس دموکراسی و حقوق بشر 

 داده است. می

زمانی که تطبیق احکام اسالمی در رأس اهداف طالبان 

قرار داشته باشد و متحدان منطقوی و بین المللی اسالم 

 را به عنوان اعتقاد مردم پذیرفته و قابل احترام بدانند،

چگونه ممکن است از ابتدایی ترین حقوق زنان، حق 

انتخاب پوشش، حق آزادی سفر، حق آزادی بیان، حق 

انتخاب همسر، حق طالق، حق حضانت از فرزند که 

همه در اسالم تعیین شده و با تطبیق بدون کم و کاست 

آن در زمان حاکمیت طالبان به نمایش گذاشته شده بود 

شود ، طرۀ آنها تطبیق میو همچنان در مناطق تحت سی

حتی حرفی به میان آورده شود. مگر همۀ جوانب معامله 

-با طالبان نپذیرفته اند که به عقاید طالبان احترام می

 گذارند؟

 درنگی بر سازش آمریکا با طالبان
 نتوانست رآی بیاورد.  "دین مقدس اسالم باشد .

مزید بر این حاکمان فعلی در تقابل با هژمونی دین، هیچ 

منفعتی برای خود شان سراغ ندارند. عالوه بر آن هیچ 

اسی فعلی وجود ندارد. تضمینی برای ادامۀ آرایش سی

آمریکا با امضای توافقنامه با طالبان، با دور زدن دولت غنی 

رسد تاریخ مصرفش به پایان نزدیک شده که به نظر می

است، در انتخاب شریک سیاسی اش تردیدی باقی 

 نگذاشت. 

پی آمد امضای توافقنامه با طالبان خیلی روشن است. تبلیغ 

گو های شان با رسانه ها و انعطاف پذیری طالبان در گفت

تأکید آنها به تأمین حقوق همۀ شهروندان، اقلیت ها و 

خصوصاً زنان بر اساس معیارهای قرآن، ماهیت ادعای 

-انعطاف پذیری آنها را به خوبی آشکار می سازد. بی

مصرف بودن پا فشاری تیم اشرف غنی و عبداهلل در حفظ 

م در حالی به اصطالح دست آورد های هژده ساله، آن ه

که هیچ تضمینی برای بودن خودشان در قدرت وجود 

نداشته و مخالفت اشرف غنی از جمله با رهایی پنج هزار 

  ٢٠ ادامه در صفحه
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روشن است که چنین تعبیری از تاریخ و تحوالت 

 متا این دم از زبان اشرف غنی شنیدیآن، چیزی که 

گیریم، تعبییر شدیداً و در ادامۀ مطلب آن را پی می

آلیستی است. یک شیوۀ قدیمی تعبیر تاریخ که ایده

تغییرات تاریخی و اجتماعی را بر اساس پندار و 

-های ذهنی دنبال کرده و توضیح میخلق اسطوره

 دهد.

سیونالیستی و  بر مبنای نگرش رمانتیسم نااین داستان 

یابد: دامه میی تاریخی ااهبر اساس تکیه بر اسطوره

گی افغانستان با هم ارتباط ... سه بخش زنده"

زنجیری داشته. آن سه بخش چیست؟ اول شهرهای 

بوده  شهرما، تا که ما تاریخ را سراغ داریم ما دارای 

ترین شهر قبل )از( آمدن دین مبین اسالم ایم. عظیم

ان بلخ بود. بلخ تنها یک خاطره نیست، در افغانست

بود، عرب ها که دیدن  ایکی از عظیم ترین مرکز ه

البالد هنوز نزول کرده بود )با وجود( آن نامش را ام

. خلق اسطوره ها و در خدمت گرفتن "؛ ".ماندند

آن برای تبیین روایت ناسیونالیستی از هویت 

-ال مییابد؛ آن را دنبتاریخی افغانستان ادامه می

به احتمال قوی گندم بار اول در بلخ ... "کنیم: 

 خیتار ".آسیاب شد. نان را در اینجا ایجاد کردند

شود که گفته می ،کشت گندم هنوز ناشناخته است

 انهیدر خاورمقبل هزار سال  11 گندم حداقل

و این که گندم برای نخستین بار  است افتهیپرورش 

ه است یک در کجا آسیاب شده و نان پخته شد

های لبنانی، روایت مجهولی است. ناسیونالیست

توانند یک چنین ادعایی یی و دیگران هم میسوریه

را مطرح نمایند. البته اهمیت مسأله بر سر این نیست 

که این روایت درست است یا نادرست. مسأله استفادۀ 

ها برای خلق یک تاریخ و هویت خودی ابزاری از روایت

کاری که اشرف غنی در تالش است  و سمبولیک است.

انجام دهد کش دادن هویت تاریخی یک جغرافیای 

سیاسی به نام افغانستان در امتداد تاریخ است. این تنها غنی 

-و ناسیونالیسم افغانی نیست که یک چنین هویت تاریخی

تراشد. اگر شما به یی برای جغرافیای سیاسی معین می

یخ جغرافیای سیاسی آن موزیم های پاکستان که قدمت تار

سال بیش نیست، مراجعه نمایید برای این کشور یک  73

تاریخ پنج هزار ساله ساخته اند. کشورهای دریای بالتیک 

پس از فروپاشی شوروی به همین سان برای خودشان یک 

 پیشنۀ تاریخی جعل نموده اند.

ی ما، سه چیز از لحاظ جغرافیا"دهد: اشرف غنی ادامه می 

 در تاریخ درخشیده. شتر، اسب، گندم. شتر خطخاصتاً 

بود. اسب تانک  19آهن و الری دنیا و این منطقه تا قرن 

دانید که بدون گندم شهرها ایجاد آن وقت بود؛ و گندم می

توانست. آقینه به تنهایی خود بیشتر از ده هزار شده نمی

کرد. تاریخ تجارت )راس( اسب به هند و چین صادر می

و شتر بسته است. معنی این چیست؟ تنها قلب  ما با اسب

آسیا نبودید )بل( چهار راه آسیا بودید، به این دلیل انزوای 

)در حالی تان را فراموش کنید،  ٢٠و فاجعۀ قرن 19قرن 

برای افغانستان دوران انزوا  ٢٠و  19که در این بحث قرن 

جای دیگری ناسوینالیسم افغانی  شودو فاجعه خوانده می

کند و مشرعیت خودش را از این دو دوره آن مباهات میبه 

قرن گذشته را از نگاه جغرافیه  4٠حداقل نماید( کسب می

در نظر بگیرید. موقعیت افغانستان از معادنش کرده مهم تر 

... این موقعیت را "؛ "است، به حیث سرمایه برای تان...

ده بازهم خداوند)ج( برای تان فراهم کرده اما طرز استفا

  

-)بازهم به روایت هر آنچه ما می"اش به شما تعلق دارد.

بایست چنین باشد؛ یعنی گوییم، همان است که بوده و می

 مهد همه چیز!(  

گونه که در بخش نخست این نوشته بیان داشته ام همان

غنی همانند هر ناسیونالیستی در پی تراشیدن یک هویت 

خوانده  "انیهویت افغ"فرهنگی برای آنچه که  -تاریخی

یک  ناسیونالیسمتبیین و تفکر ملت از زاویۀ شود است. می

وع منافع فردی یا برتر، مقدس و ماورای هر ن کلیت

غنی در تمام سخنرانی اش سعی به  گروهی دیگر است و

هویت "افغانی را بر محور ناسیونالیسم خرچ داده است که 

-یک بیان منافع و ارادۀاحیا و آن را  "فرهنگی-تاریخی

در تقابل با ناسیونالیسم تباری ، قومی و پارچۀ ملت 

از تاریخ و خلق هویت تلقی دیگران عرضه نماید. در این 

 و ستمی که بر اساس  شکاف ها و منافع طبقاتیجمعی 

 "افغانی"تاریخی  -اشرف غنی و احیای هویت فرهنگی 
 بخش دوم

 پیوسته به گذشته...
 فهیم آزاد
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در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان بگذار طبقات حاکم 

 دهند، اما جهانی را به دست خواهند آورد!چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی

 ...اشرف غنی و احیای هویت

ها بر زن و مرد این جامعه در یک دوران تاریخی آن

روا داشته شده است عامدانه و آگاهانه به باد 

شود و اگر هم جایی از آن یمفراموشی سپرده 

ذکری به عمل آید به عنوان یک روایت تلخی از 

شود. تاریخ که باید از آن آموخت سخن رانده می

از همۀ اقشار و طبقات فرودست، محروم و تحت 

و  "منافع ملی"شود که برای حفظ ستم خواسته می

برای بقای ملت از منافع اجتماعی و طبقاتی خودشان 

 یند.  چشم پوشی نما

البته شایان یاد آوری است که دولت تحت رهبری 

غنی، به ویژه جناح ارگ، تالش برای مرمت و 

احیای هویت ناسیونالیستی افغانی را  تنها در سطح 

نظری دنبال نکرده است؛ بلکه عمال در کشوری که 

شود و کودکانش از یک اسهال ساده تلف می

ی و مردمانش به آب آشامیدنی و خدمات بهداشت

درمانی دسترسی ندارد، هزینه های هنگفتی را 

صرف بازسازی قصرها، معابد و ... نموده است. 

ناسیونالیسم افغانی با اولویت دادن به پروژۀ سیاسی 

کند تاریخی افغانی سعی می-احیای هویت فرهنگی

% جمعیت کشور  75تا نسل جوان که چیزی حدود 

ستالژیک دهد، در قالب یک روایت نورا تشکیل می

ها به های ملی تجدید تربیت نماید تا آنبا ارزش

 و تداوم آن بکوشند.پاسداری  سهم خود در حفظ، 

 گیریم تا : گفته های غنی و ادعاهای او را پی می

... آی خانم یکی از شهرهای نادر یونانی خارج از "

ترکیه )است(. این طور یک شهر در بقیۀ آسیا وجود 

هلستون در آی خانم وجود ندارد. اولین قصر چ

سال  ٢٠٠داشت. جمنازیومش، دانشگاهش برای 

مجسمۀ سقراط موجود بود، دورۀ یونانی ما هم 

... این را شما باید بتوانید عام فهم بسازید. "؛ "بود.

بلخ را، عینک را، بامیان را تمام ابعاد دیگر را؛ چطور 

-یک فهرست را به یک مفکورۀ هویت بدل می

هزار سال است که مردم تان همراه  کنید؟ ... سه

  "شناسند.تجارت آشنا هستند، پول را می

مذهب به لحاظ تاریخی در ایده آلی ترین شکل آن، 

گی انسان از آغاز تا امروز بوده و هتجسمی از خود بیگان

است و ایدئولوژی ناسیونالیسم هم در نظام سرمایه داری 

اسیونالیسم جوهر و کارکرد یکسانی چون مذهب دارد. ن

در اساس پاسخ به نیاز و ضرورت سرمایه برای بسط و 

گسترش و ایجاد بازار ملی است. ناسیونالیسم به لحاظ 

دولت از باالی سر مردم  -تاریخی برای شکل دادن به ملت

و با نفی هویت جهان شمول انسانی انسان ها هویت ملی 

 صادر کرده و می کند. در افغانستان بورژوازی جهانی و

هویت ملی  ۀی محلی آن می خواهند با طرح مسالهم ایاد

ین جغرافیای سیاسی که مبین و شاخص هویت جمعی ا

جنگ و دست باال پیدا کردن  ۀاست و در پروس

ناسیونالیسم قومی کارکرد و مضمون واقعی اش زیر سوال 

رفته است را بازسازی نموده و به نیاز واقعی بسط بازار و 

  سرمایه پاسخ بدهند.

 
در تاریخ برای ایجاد هویت ملی همچنان ادامه  وکندو کا

دارد تا می رسد به سرمایۀ فرهنگی؛ در این زمینه به باستان 

شناسی و اهمیت آن و گالیه از این که هیچ کاری در این 

... سر باستان "پردازد: مورد صورت نپذیرفته است می

که سال است  4٠گذاری نکرده ایم. شناسی هیچ سرمایه

... "؛ "باستان شناسی افغانستان فراموش شده است.

ما را یک باستان شناس  نقطۀ هویت ملیکالنترین 

افغانستانی ایجاد کرد. احمدعلی کهزاد. کهزاد بود که 

باستان "؛  "هزار سال زیادتر ساخت. ٢ما را  عمق تاریخی

باید گذشته را پس شناسی سخت در حال تغییر است. 

... امروز تمام "؛  "شته را عام فهم بسازیم.کنیم و گذ تعبییر

زنید، دوهزار سال )پیش( همه روز گپ های قومی می

سال پیش قوم ها بودید؟  یک کمی  15٠٠ها بودید؟ قوم

تاریخ تان را یک دو دقیقه سرش فکر کنید. در دورۀ 

در دورۀ  که بودید؟ ایجاد شد ...یی که ویدائی ما، دوره

ما که بودیم؟  ؟ در دورۀ زرتشتیاوستایی ما که بودیم

نوع هویت ما همیشه در تغییر بوده. این هویت هایی را 

بینید باید در آئینۀ یک که در طی )این( چهل سال می

دیدگاه تاریخی و درازمدت ببینید. انسان با یک هویت 

سازد و هویت تولد نشده، انسان هویتش خودش را می

ی یک نقش اساسی افغان را ساختن در آن باستان شناس

 "دارد.

ملت ها، به ویژه در شکل قومی آن، برای ناسیونالیست

ها را به مردمی ویژه ذاتی و داده شده است که آن کلیت

 "دیگران"کند که قابل تفکیک از و خودی تبدیل می

است. از نظر یک ناسیونالسیت ملت همیشه وجود داشته، 

ۀ احساس دارد و خواهد داشت. ناسیونالیسم، به مثاب

پرستی، هم همراه ناگزیر ملت است و همیشه وجود ملت

داشته، دارد و خواهد داشت. یک ناسیونالیست برای 

تعریف و بازتعریف از هویت خویش، که اساساً امر 

کند با ذهنی و ارادی است، در صورت لزوم تالش می

یی از خصوصیات عینی و یا ذهنی، دست چینی پاره

ین و فرهنگ، لباس یا قهرمان همچون زبان، نژاد، د

چنان که دیدیم تاریخی، به خود مشروعیت عینی بدهد. 

وقتی هم دهد؛ اشرف غنی همین کار را دارد انجام می

یک و یا چند عنصر عینی و یا ذهنی، به منظور ترسیم و 

ها به سرعت به تعریف مرزهای هویت برگزیده شد، آن

و  "خودی"بین  یابند. این مرزجایگاه مقدس ارتقاء می

هم  "دیگران"و  "ما"و به عبارت دیگر  "غیرخودی"

 شود.مرز طبیعی، تخطی ناپذیر و ابدی قلمداد می

غنی در امتداد بحثش به ناسیونالیسم فرهنگی هم نقب 

زند هرچند او زبان، نژاد و فرهنگ را سه پدیدۀ متمایز می

هد خواشمارد ولی در تقابل با ناسیونالیسم ایرانی میمی

است  "افغانستان"یاد آور شود که مهد زبان فارسی دری 

سازد و در و ایرانی ها را به دو رویی و دزدی متهم می

مسألۀ دوم زبان شناسی است. "دارد: ادامه گنین ابراز می

ما  سرمایه های فرهنگیترین زبان های ما یکی از عمده

ن ... زبان، نژاد و فرهنگ سه چیز جداست. زبا"؛ "است. 

 ... ادبیات، افغانستان مهد"؛  "هیچ ارتباطی با نژاد ندارد.

  19ادامه در صفحه                                                       
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 سوسیالیسم کارگری:
ی تحت عنوان ) گفتمان همایشاشرف غنی در  اًاخیر

و هویت ملی( در ارگ، از نقش زنان  تاریخ، فرهنگ

در  قبل از اسالم ۀدر تجارت و بانکداری در دور

افغانستان  هکه امروز ای یساسیافیای رجغ محدودۀ

صحبت نمود، ولی توضیح نداد که چرا  شودیده مینام

به حاشیه رانده  هاین عرصها با آمدن اسالم ، زنان از

ترش نقش شدند. همزمان می بینیم که موازی با گس

 گی مردم، خشونت در برابر زنان درهدین در زند

افغانستان در حال صعود است. با این وصف تالش 

برای سهم دادن طالبان در قدرت و همزمان تناقض 

دفاع از آزادی زنان تحت حاکمیت دولتی که طالبان 

 بخشی از آن باشد را چگونه بررسی می کنید؟ 

 فهیم آزاد:
ای غنی را در متن وضعیتی که شأن نزول این گفته ه

بائیست جنبش ناسیونالیسم افغانی گرفتار آن است می

دید و سنجید. بخشی از ناسیونالیسم افغانی یی را که 

پایه و گی نماید یک جنبش بیخواهد نمایندهغنی می

اعتبار است؛ و این جنبش ناگزیر است که  شدیداً بی

هر کوه و  التزامش به مبادی شرع اسالمی را در سر

 –برزنی فریاد بزند. بنابر این غنی و همرهان ملی 

خواهند دست به ابداع مذهبی او حتی وقتی می

تاریخی هویت ناسیونالیسم افغانی بزنند، برای باز 

نشدن مُشت شان ناچارند با اغماض و تردستی سیاسی 

از کنار دین اسالم و روی کرد تاریخی آن در راندن 

ت های اجتماعی و تحمیل اپارتاید زنان از عرصۀ فعالی

ها بگذرند؛ و در عین حال که این بخش جنسیتی بر آن

از ناسیونالیسم افغانی دین اسالم را بخشی از هویت 

-پندارند و همانطور که میانکار ناپذیر ملی شان می

دانیم قوانین از جمله قانون اساسی که این همه به آن 

کام اسالمی است. شود منبعث از شرع و احمباهات می

حال بگذریم از این که این روایت تاریخی از مکان 

اجتماعی زن ها در گذشته محدودۀ جغرافیایی که 

شود و از قول اشرف غنی امروز افغانستان نامیده می

هم وجود دارد چقدر با  "سند"گویا برای اثباتش 

واقعیت های تاریخی و وضعیت عینی زن ها در آن، 

 مطابقت دارد. 

زم است که اذعان گردد که مردساالری و ستم ال

جنسیتی مبتنی بر آن در کنار ستم طبقاتی و نابرابری در 

شده است ولی در چند دهه گذشته نیز اعمال می

های مذهبی اسالمی و اقتدار گذشته با عروج جریان

سیاسی شان در جامعه ستم و نابرابری جنسیتی با تکیه 

زن دین اسالم و بر اساس  بر مبانی، مبادی و احکام ضد

داستان خلقت ابدی، ازلی و به یک امر رایج تبدیل 

شده که عواقب ناگوار و مدحشی برای زنان داشته 

است. برای بورژوازی جهانی و نظام کاپیتالیستی در 

کل اسالم سیاسی به خصوص در افغانستان همچنان از 

ها و مطالبات مکانی برای منکوب کردن خواست

هانه و حق طلبانه از جمله خواست زنان برای آزادیخوا

رهایی از اپارتاید جنسیتی در مناسبات حاکم برخوردار 

و خوش باوری  "رهایی زنان"است. با وجود هیاهوی 

عدۀ زیادی از فعاالن لیبرال، تکنوکرات و چپ و در 

بیشتر موارد زنان فعال در نهاد های جامعۀ مدنی جنبش 

تنها که خود محصول پروژه های اسالمی دوران ما نه 

های سیاسی سرمایه داری جهانی و قدرت های 

امپریالیستی اند بلکه همسو و همجهت عمل کرده و 

 نمایند.می

با وجود بهبود اندکی در مقایسه با دوران حاکمیت دار 

قومی و امارت اسالمی طالبان در  -و دسته های اسالمی

از هجده دهۀ نود که قابل اغماض نیست ، طی بیشتر 

سال همان طور که در پرسش شما نیز عنوان شده است 

خشونت در برابر زنان در حال صعود و ابعاد آن 

هولناک است؛ اما واکنش دولت پوشالی به رهبری 

غنی و هم رکابان اسالمی قومی اش و همچنان کشورها 

و قدرت های سرمایه داری جهانی نسبت به این 

ضدانسانی از صدور خشونت و جنایت لجام گسیخته و 

اطالعیه و اظهار نظر و توصیۀ اخالقی فراتر نرفته است. 

ترین و ضدزن نه تنها این بلکه دارند یکی از وحشی

ترین نیروها که هم در باور ایدئولوژیک و هم در عمل 

اجتماعی شنیع ترین اعمال، آرأ و افکار  -سیاسی

 کند در کنارگی میارتجاعی و عصر حجری را نماینده

-سایر نیروهای ارتجاعی به سرنوشت مردم تحمیل می

نمایند. این تناقض در ادعای بورژوازی امپریالیستی و 

شود پدیده و امر سیاست عملی یی که به اجرا گذاشته می

جدیدی نبوده و نیست؛ این روزها، به خصوص پس از 

توافق امریکا و طالبان و یا در واقع مهندسی امارت 

های اسالمی که رخی از فمینیستاسالمی سرمایه، ب

عضویت نهادهایی در قدرت سیاسی از جمله پارلمان 

افغانستان را دارا هستند با صراحت تمام اظهار داشته و 

دارند که حقوق بیشتر از آنچه که شرعیت اسالمی به می

خواهند. به یک معنی گفتمان زنان داده است را نمی

اسالمی از مسلط همچنان گفتمان مذهبی و روایت 

جایگاه و مقام زن در این باور است، هرچند که عبای 

دموکراسی را بر تن آن دوخته باشند؛ از این منظر جناح 

های از قدرت حاکمه که خودشان را مدافع قانون اساسی 

شمارند در بهترین حالت های دموکراتیک میو ارزش

دموکراسی "رعایت حقوق زن را در چهارچوب همین 

 کنند.عنی میم "اسالمی

امپریالیستی ارجح بوده  -آنچه که برای نیروهای بورژوا

و است تأمین و تضمین منافع استراتژیک شان در 

افغانستان و منطقه است. بر همین اساس دولت کنونی، 

های قانون اساسی و تداوم آن ساختار سیاسی و ارزش

مورد سوال است )به ویژه پس از پایان کار کارنیوال 

ات، عدم مشرعیت سیاسی آن از زاویه منافع انتخاب

اجتماعی مردم و تنش هایی که بر متن آن میان نیروهای 

شریک قدرت و بیرون از آن شکل گرفته است(. 

صاحبان سرمایه و نیروهای سیاسی بورژوایی هیچ یک 

از دموکراسی و پاسداری از  "حراست"التزامی در زمینۀ 

حقوق و مشارکت قانون اساسی و تأمین  "ارزش های"

اجتماعی زنان ندارند. بنابراین همان طور که بارها از 

جانب ما مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

داری جهانی در رأس امریکا و این است که سرمایه

 متحدانش دارند ارتجاع یک دست را، این بار اما بدون

6ادامه در صفحه    

 میزگرد سوسیالیسم کارگری
 به ویژه برای زنان آنو پیامد های  طالبان باامریکا توافق  ؛اوضاع سیاسی افغانستانتحلیل در مورد 
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در موقعیت خطیر کنونی در ها سوسیالیستاستراتژی 

گری در امر سر عین حمایت از جنبش زنان و دخالت

سیاسی -یک جنبش اجتماعی و سامان یافتن آن به مثابۀ

تغییر هایی که خواهان باید امر اتحاد سایر جنبش

بنیادی وضعیت جاری اند حول شکل گرفتن یک 

جنبش وسیع اجتماعی یا همان قطب سوم باشد تا این 

جنبش با استحکام و انسجام و با تکیه بر قدرت 

اجتماعی اش از پایین بتواند قدرت حاکمه و نیروهای 

-قومی را به تمکین و قبول خواست -ارتجاعی مذهبی 

یکی از این مطالبات در  ها و مطالبات خود وادار سازد.

شرایط حاضر که باعث و بانی تضعیف ارتجاع اسالمی 

و اقتدار ایدئولوژیک اش خواهد شد و به نفع همۀ احاد 

و اقشار جامعه به خصوص زنان است، طرح جدی 

سیکوالریسم در جامعۀ افغانستان است که بیشتر از 

قومی لجام گسیخته  -چهار دهه در آن ارتجاع اسالمی

گونه که در آغاز هم اشاره شد ه است. همانتاخت

جنبش آزادیخواهانۀ سوسیالیستی و جنبش حق طلبانۀ 

زنان در کنار امر مهم تشکل یابی زنان باید به نقد عمیق 

گی و حقارت زن افکار و آراء مسلط که به برده

دهد بیشتر عمیق شود و این عرصۀ مشروعیت می

ماید. این کار در فعالیت نظری را به طور جدی دنبال ن

اعتبار ساختن عقاید دینی که پشتوانۀ  ضمن بی

ایدئولوژیک نظام مردساالر است وجوه دیگری از 

ادراکات مردساالرانۀ رایج در جامعه را نیز در آئینۀ نقد 

بر مال ساخته و جریان ها و فیگورهایی که زیر لوای 

ارزش های معنوی توده ها و به اعتبار رواج این 

به عنوان سنت و ارزش های دیر پای تاریخی  هنجارها

مردم، در پی توجیه بی حقوقی زن هستند را افشاء و 

-طرد نمایند. خالصه کالم همۀ این راهکارها، از پیش

برد مبارزه و سرانجام تحقق مطالبات زنان برای 

خالصی از ستم، تبعیض و اپارتاید جنسیتی نیاز به 

 تشکل و تحزب دارد.

 گری : سوسیالیسم کار
 با رابطه در فمینیستی های جنبش با رابطه شما در نظر

 و قوت نقاط چیست؟ زنان خواهانه آزادی مبارزۀ

 الرغم علی چیست؟ در فمینیستی های جنبش ضعف

 های جنبش سرشناس بسیار فعالین حمایت و حضور

 کار و گرفته پا اند نتوانسته ها جنبش این چرا فمینیستی،

 ند؟بر پیش را از ای جدی

 

 7ه در صفحه ادام                                                     

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

نیاز به دکوراسیون دموکراتیک، با ساختار جدیدی که  

لبان یک رأس اصلی آن را تشکیل خواهد داد بر طا

نمایند که همۀ سرنوشت زن و مرد این جامعه تحمیل می

کارگران و فرودستان جامعه از جمله زنان در آن بازندۀ 

 اصلی خواهند بود.    

 سوسیالیسم کارگری:
آزادی خواهان سوسیالیست در مبارزه برای آزادی زنان 

ولیت هایی ؤوظایف و مس چه هاآن ازو رفع ستم جنسی 

تواند دارند؟ به چه دلیلی مبارزه برای آزادی زنان می

طىقاتی باشد؟ آیا ستم مضاعفی که بر  ۀبخشی از مبارز

زنان تحمیل شده و در جوامع مثل افغانستان که دین به 

کار هااپارتاید جنسی مشروعیت می بخشد، چه ر

د می مشخصی را برای مبارزه جهت آزادی زنان پیشنها

 نمایید؟

 فهیم آزاد:
قبل از پرداختن به این بخش از پرسش شما نیاز به 

تنها مختص زن و ستم جنسی اسارت یاددهانی است که 

آغاز نشده هم  نظام سرمایه داری نبوده و با سرمایه داری

های طبقاتی گذشته زنان همچنان در است. در نظام

داری آن را ولی نظام سرمایهاند.  زیستهانقیاد و اسارت 

تر تولید و بازتولید نموده است. در در اشکال پچیده

جامعۀ چون افغانستان زنان بار ستم مضاعفی را بر دوش 

-بنیاد بردهستم بر زنان و ستم بر کشند و بر این مبنا می

بنابراین وظیفۀ ریشه های مشترکی دارند. گی مزدی 

فعاالن و کنشگران سوسیالیست است که در هر دوی 

ن سنگرهای نبرد پیشتاز باشند و وظائف و مسؤولیت ای

های شان را اداء نمایند. وظائف و مسؤولیت های 

مبارزان سوسیالیست برای آزادی زن و رفع ستم جنسی 

چه امروز و چه فردا این بوده و است که در همۀ عرصه 

های مبارزه چه در سطح نظری، نقد افکار و آراء و چه 

و متشکل ساختن جنبش  در سطح عملی سازماندهی

رهایی زن، باید تالش ورزند؛ به خصوص در اوضاع و 

احوالی که نیروهای ارتجاعی در تبانی و همدستی 

بورژوازی جهانی و ایادی داخلی شان دارند نیروهای به 

شدت ارتجاعی و ضدزن را زیرعنوان پُر 

بر گردۀ مردم جامعه تحمیل  "صلح و امنیت"طمطراق

سوسیالیسم کارگری یگانه راه رهایی و برای نمایند. می

داری بر پائی خالصی از همۀ نکبت های نظام سرمایه 

جامعۀ آزاد و برابری است که در آن از تقسیم طبقاتی 

و جنسیتی انسان خبری نیست و اساس کارمزدی و ستم و 

نابرابری در همۀ وجوه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن 

-پیش ین هدفی تنها از طریقشود. رسیدن به یک چنالغا می

-برد مبارزۀ طبقاتی در همۀ زمینه ها و عرصه ها میسر می

شود. این روشن است که دست یافتن به یک چنین امری 

یی و مبارزه برای برپائی و محقق شدن یک چنین جامعه

که در آن از کارمزدی، اسارت زن و مردساالری خبری 

بر این اساس رفع  سهم مهمی داشته باشند.زنان باید نیست 

تحقق اهداف این مبارزه  جهترهایی زنان  ستم جنسی و

 حیاتی است. ضروری و 

 اساسیزنان جزء و نابرابری استثمار  ، تبعیض،مبارزه با ستم

ها در چهارچوب کمونیست ۀو مبارز ییبرنامهاهداف 

، به این معنی مبارزه برای رفع مبارزه برای سوسیالیسم است

و بیحقوقی زنان بخشی از مبارزۀ طبقاتی  ستم و استثمار

سوسیالیسم ممکن نیست و تحقق . بدون رهایی زنان است

ن از بند اجحاف تاریخی زناواقعی بدون سوسیالیسم رهایی 

و نابرابری یی که در مناسبات کاپیتالیستی نهادینه شده 

زنان نمی توانند در است میسر نیست و نخواهد بود. اما 

باید همین امروز و در حد امکان خودشان را انتظار بمانند، 

در مصاف با قدرت حاکمه و حنجارهای حاکم و مسلط 

حقوقی و ستم بر زن را توجیه در جامعه که اپارتاید، بی

رزمند. پیش برد یک چنین رزمی بدون تشکل کنند بیمی

طلبانۀ اجتماعی و طبقاتی گی با جنبش های حقو همبسته

ارگری ممکن و میسر نیست. از نظر دیگر از جمله جنبش ک

من یکی از عرصه های مهم این مبارزه و جدال در کنار 

امان و صریح تشکل و سازماندهی جنبش زنان، مبارزۀ بی

و روشن این جنبش با عقاید مردساالر در جامعه است که 

-مشروعیتش را از دستگاه دین و مبانی شرع اسالمی می

اید ایدئولوژیک مسلط بر گیرد. و از آنجا که آراء و عق

حقوقی، ستم و نابرابری جنسیتی مهر تأیید جامعه که بر بی

گان سیاسی یی در قدرت و ساختار و کوبد، نمایندهمی

مناسبات حاکم دارد جنبش زنان عمالً در تعارض و تقابل 

گیرند. بناءً زنان در مواجهه با این وضعیت ها قرار میبا آن

توانند به مطالبات و خواسته های حقۀ ینتنها که به تنهایی نم

شان برسند بل حتی برای حفظ نیمچه حقوق و فرصت های 

به دست آمده در طی این هجده سال نیز ناگزیر اند با 

خواه های اجتماعی مترقی و آزادیکارگران و جنبش

دیگر در جامعه متحد شوند و قطب سومی را برای تحمیل 

چنان به عقب راندن و به ها و مطالبات شان و همخواست

تمکین وادشتن قدرت حاکمه و حامیان جهانی شان، شکل 

 دهند.
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 میزگرد سوسیالیسم کارگری

 جواد طیب : 
توان در خب اساساً منشا تاریخی نهضت فمینیسم را می

همان اوج رادیکالیزم مساوات طلبانۀ زنان بورژوا و 

خرده بورژوا بر سر  برخوردار شدن از حق مالکیت 

 -زنان شوهردار، حق رای و در کل حقوق بورژوا

دموکراتیک پس از نیمۀ دوم سده نوزدهم  یافت؛ اما 

ن تا کنون جنبش های فمینیستی با اسم و رمز از آن زما

و امواج گوناگونی در دنیا شکل گرفته است، که هر 

کدام با توجه به تکامل جامعه و به تبع آن داده های 

تاریخی به جنبه هایی از ستم کشی زنان  -فرهنگی

پرداخته اند. البته این را هم باید گفت که فمینیسم به 

اجتماعی و یا یک عنوان یک نظریه، یک جنبش 

گرایشِ به خود مختاری زنان برای رهایی زنان می 

تواند مفاهیم، تعاریف و کارکرد های مختلف داشته 

توان ادعا کرد که رگه باشد. اما به صورت عموم می

یی در تمام جنبش ها و گرایش های فمینیستی وجود 

دارد که این جنبش ها را در سراسر جهان سوای نام و 

پسوند از بُعد خواست ها و مطالباتی به هم پیشوند و 

گره زده است؛ این وجه مشترک گاه خیلی صریح و 

گاهی اوقات به شکل تلویحی در جنبش های فمن 

دیروز و امروز خود نمایی می کند، آن عنصر مشترک 

این است که گویا علت محرومیت زنان، زن بود شان 

ها می است و ستم بر زنان را اکثراً در حاکمیت مرد

بینند نه ستم طبقاتی و تاریخی. اگر اینجا از راه 

کارهای گونه گون فمن ها جهت رهایی از اشکال 

ستم و تبعیض اجتماعی علیه زنان بگذریم و مستقم به 

یکی از اساسی ترین نقاط قوت و ضعف این جنبش 

ها اشاره کنیم بلی نقطۀ اساسی ضعف فمن ها در تاکید 

رگ و اساسی دیدن ستم بر شان بر تفاوت جنسی و بز

 -اساس حاکمیت مرد بر زن است تا مسایل تاریخی

 طبقاتی.

اما از جنبه دیگر سوای کل ضعف و تناقضات جنبش 

ها و گرایش های فمنیستی یکی از ویژگی های 

اساسی فمن های امروزی در مبارزه علیه نقشِ از پیش 

تعیین شده برای زن از سوی اجتماع است؛ که می توان 

 ن را به عنوان یکی از نقاط قوت این جنبش یاد کرد. ای

در زمینه به چرایی عدم موفقیت گرایش های 

فمینیستی، از دید من این امر نیازمند آسیب شناسی 

تاریخی -های مفصل است که باید طی پژوهشی عملی

به آن دست یازید نه در این پاسخ فشرده؛ به هر حال اینجا 

م که این گونه هم نیست که می خواهم به این بسنده کن

جنبش های فمینیستی چه موج اول آن و چه هم گرایش 

های پسین )تا امروز( کامالً در جا زده باشند و گام هایی 

در راستای رفع تبعیض از زنان بلند نکرده باشند؛ این 

جنبش ها هر کدام در حد خود با در نظرداشت فرصت 

ت رفع ستم و فرجۀ اجتماعی برای زنان البته در جه

جنسی قدم های بلند کرده اند؛ اما از آنجا که فعاالن این 

جنبش ها به صورت عموم در همۀ دنیا و به شکل اخص 

در کشورهای مذهب زده، سنتی و عقب مانده یی چون 

افغانستان به یک دید مردساالر و زن ستیز مواجه بوده/ 

است، خواست های چون برابری زن و مرد، زدودن 

دوم بودن زن، ایستادن گاه و ناگه علیه  فطرت جنس

برداشت های مذهبی و سنتی در مورد زنان از سوی 

بخشی از فمن ها، تالش برای دستیابی اشتغال و موقعیت 

اجتماعی زن و... کامالً نادیده گرفته می شود. و از سوی 

دیگر همین که این خواست ها و مطالبات برای رهایی 

ض و اشکال ستم اجتماعی کامل و ریشه کن کردن تبعی

شوند ، نباید به مفهوم هیچ محاسبه کافی شمرده نمی

آوردها در حد خود شود؛ هر کدام این قدم ها و دست

می تواند منحیث جرقه های ابتدایی در محدودۀ 

اجتماعات مختلف موثریت خود را داشته باشد؛ هرچند 

 که نهایی و بسنده نیستند. 

 سوسیالیسم کارگری:

در کابل  یزنان در چند جنبش اعتراض ریاخ یها در سال

و  عانهیقتل فج هیاز جمله در جنبش تبسم و اعتراض عل

 یداشته و حت یفرخنده به جرم ارتداد، سهم فعال ۀانیوحش

 یبه سنت شکندست تابوت فرخنده  به دوش کشیدنبا 

 یۀبه شدت مرد ساالر افغانستان که سا ۀدر جامعزدند. 

را در  ،زنان اًمخصوص ی،افق آزاد نید یهژمون نیسهمگ

از آن  یاعتراضات ریبرده است، شـما تآث فرو شتریابهام ب

 یاعتراضات نیچن اێآ د؟یینما یم یدست را چگونه بررس

 زنان باشد؟ ییرها یبرا یراه حل تواندیم

 زرقا فروغ:
قبل از پرداختن به جواب شما باید بگویم که سازمان 

نستان یکی از انگشت شمار سوسیالیستهای کارگری افغا

سازمانهایی است که به نکات جدیی در مورد مسألۀ زن 

 پردازد. در افغانستان پرداخته و می

اما در پاسخ به پرسش و برای وضاحت موضوع مطرح 

 پردازم.ه به سه نکته میدش

نکته اولی که  مورد توجه قرار گیرد و عمق فاجعه را بیان 

مرد با هر  5٠٠ال تر از می کند این است که جمعی با

 4تا  3وسیله ای فرخنده را میزنند، فرخنده در تمام این 

تن ضجه،  5٠٠ساعت فریاد زنان اظهار بیگناهی میکند. 

فریاد و این که فرخنده چه میگوید را می شنود ولی بدان 

کنند؛ دلیل این ناشنوائی مردان خشن این است توجه نمی

زن متعرض و آنهم که او )فرخنده( زن بود، آنهم 

 متعرض به مالی تعویظ نویس. 

نکته دوم این است که پولیس شهری در حادثه حضور 

دارد ولی مداخله نمیکند و حتی نشان نمیدهد که این 

جنگل ویران قانون و دولتی دارد یانه؟ و نکته سوم؛ علت 

و مسبب این کشتار مذهبی، دین اسالم است، هم قاتالن 

تدین اند. فرخنده خود یک زن مبلغ و هم قربانی مذهبی م

و متعلق به یک فرقۀ مذهبی است و مال تعویظ نویس 

هم، کسی که فرخنده را متهم به سوختاندن قرآن نموده 

 بود.

بی دریغ قتل فجیع فرخنده بر اکثر مردم جهان اثر روانی 

ش قدم ێداشت که یک تعداد زنان روشنفکر کابل پ

و متربرای خاک سپاری شدند و تابوت فرخنده را دو کیل

حمل کردند و به مردان حتی به مردان خانوادۀ فرخنده 

هم اجازۀ شرکت درتدفین داده نشد، گرچه این عمل 

خیلی جدید و به ذات خود تابوشکنی بود ولی در عقب 

آن دقیقن تفکرات فمینیستی بود که ذات مرد را خشن و 

فاجعه ظالم و مجرم به ستم جنسی میدانند؛ این در پهلوی 

یک اشتباه دوم است، شما درز بزرگی انسانی را متوجه 

شده اید، شما متوجه استید که چقدر ماهرانه اعضای 

یک طبقه را از هم متنفر ساخته اند. این انشقاق را چه 

 نظامی میتواند  بین انسانهای هم طبقه بیندازد؟

امروز طبقۀ کارگر در جهان در کل و به خصوص 

توسط  یرونیباستثمار و سرکوب وامل ع یمنهاافغانستان 

شدت متأثر است.  به زین یاز عوامل درون ،یدارهیسرما

تباری،  ،یقوماین انشقاقات درونی جز گرایش های 

مقاومت و این گرایشات . جنسی و زبانی نبوده و نیست

مقابل استثمار و استفاده های سودجویانۀ دولت و  در

 ینهادها تقال بهلتجا و و ا طبقات باال را به صفر رسانده

حقوق بشری، رفع تبعیض و منابع بین المللی را که خود 

 ۀمبارز نیگزیجادست ساخت همین سیستم است 

 ند.کیم یِطبقات

درینجا هم، زنان متعرض اولتر از همه باید به عدم 

 دخالت پولیس اعتراض میکردند چون دقیقن این وظیفۀ
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رفت، آرایش جدید طالبان در آنگونه که انتظار می

 ٢9قالب توافق نامۀ صلح آمریکا با طالبان به تاریخ 

در دوحه توسط فرستادۀ آمریکا زلمی  ٢٠٢٠فبروری 

خلیل زاد و مال برادر رسمیت یافت. این امر عالوه بر 

وجه به تداوم گزینۀ استفاده از اسالم سیاسی، با ت

تبلیغات انتخاباتی در انتخابات قریب الوقوع ریاست 

جمهوری آمریکا به نفع ترامپ، مصرف داخلی نیز 

داشته و همزمان پیروزی بزرگی را برای نظامیان 

پاکستان در تحقق هدف عمق استراتیژیک شان در 

 افغانستان، رقم زد. 

صرفنظر از عبارات چند پهلوی مندرج در توافقنامه از 

ه تصریح این مسأله که طرف توافقنامه با آمریکا جمل

طالبان است نه امارت اسالمی طالبان؛ جنایتکاران 

مقارن انتخابات  ٢٠٠٢طالب که در هفتم اکتوبر 

آمریکا در آن زمان، با توجیه حمایت از حقوق زنان 

در افغانستان از قدرت ساسی به زیر کشیده شدند، 

حدۀ آمریکا ارتقا متایاالت رسماً در سطح همکاران 

داده شدند. به این گونه بار دیگر به گروه به شدت 

کارطالب فرصت مساعد گردانیده متحجر و جنایت

شد تا به عنوان یک بازیگر عمده در مناسبات فعلی 

 سیاسی سهیم شود.  قدرت

در تاریخ این اولین بار نیست که به جنایتکارانی چون 

ت فاتحان بر طالب غسل تعمید داده شده و در هیآ

گردند. تعمیم و گسترش آموزه قربانیان شان تحمیل می

های حرفوی ودینی چنین گروه هایی که به دقت از 

جانب سازمان های استخباراتی تنظیم شده اند، کماکان 

ثر کنترول اذهان عامه در جامعه کاربرد ٶمنحیث وسیلۀ م

 دارد. دقیقاً این همان ابزاری است که در توافق بن اول

 نیز به دقت در نظر گرفته شده بود. 

رتوسط رسانه تسران طالبان در جریان مصاحبه ها، که بیش

نمایند که در ها از  بزرگنمایی می شود ، اذعان می

جریان این هژده سال درس شان را آموخته و انعطاف 

پذیر شده اند. آنها به یقین پی برده اند که نافرمانی از 

ن مجدد قاعدۀ بازی با آفریدگار آمـریکا و زیر پا گذاشت

شان هزینۀ هنگفتی را در قبال دارد. ولی این انعطاف، 

انعطاف قرائت دین را در بر نداشته و باشندگان افغانستان 

کماکان ناگذیر از پذیرش و تقدیس قوانین امارت 

 اسالمی و شریعت خواهند بود. 

 
یی که تشویش زیادی را در میان یکی از نکات عمده

االن جامعه مدنی و سازمان های مدافع حقوق زن یعنی فع

آسیب پذیرترین قشر جامعه  ایجاد کرده است، حفظ 

دست آوردهای هژده سالۀ حکومت های پوشالی پسا 

طالبان در افغانستان و تداوم حاکمیت قانون اساسی است 

که آمریکا و متحدین غربی اش از آن به عنوان دست 

 کنند.و افتخار می آورد بزرگ شان یاد نموده

خواهم در ظرفیت این نوشته با این پیش در آمد، می

مکث کوتاهی بر واقعیت های عینی جاری، پس زمینه 

 ها و پی آمد آنها داشته باشم.

آنگونه که اشاره گردید، هجوم و لشکر کشی امریکا و 

در افغانستان، قبل از همه تحت عنوان  شرکا غربی اش

 درنگی بر سازش آمریکا با طالبان
 آتیال مهربان  

 
 

 

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!

در زمان امارت اسالمی طالبان به  دفاع از حقوق زنان که

حکم دین و شریعت به بدترین وجهی ممکن شکنجه، 

شدند، مشروعیت بخشیده شد. سنگسار، مثله و تحقیر می

تالش می شد تا قرائت طالبان از اسالم به عنوان همچنان 

دلیل اصلی بی حقوقی و نکبت تحمیل شده مخصوصاً بر 

ائت داده شود. علی زنان، برجسته گردد و به نفس دین بر

الرغم تجربۀ مردم از ظرفیت گروه های اسالمی مجاهد 

در تخریب، شکنجه و کشتار های وحشیانه مردم به 

و درک روشن این مسأله که آزادی زنان  ،خصوص زنان

در محدودۀ قوانین شرع نمی گنجد، به راحتی حاکمیت 

بالمنازع قوانین اسالمی در قانون اساسی افغانستان 

یده شده و حق مخالفت با آن به عنوان باور و عقیده گنجان

سال حاکمیت  18توده ها، از مردم سلب گردید. در طول 

دولت های پوشالی در افغانستان، حذف سنت های حاکم 

مردساالری را می شد زمزمه کرد، ولی باورهایی که 

سنت های موجود بر آن استوار است ، به عنوان مقدسات، 

-گردانیده شده بود. این واقعیت ها میاز هر نقدی مبرا 

تواند ماهیت ادعا و تالش برای آزادی زنان و نتایج 

حاصله از آن را در محدودۀ قوانین متحجر دینی در طول 

حاکمیت دولت های پسا طالبانی به حمایت دولت های 

 امپریالیستی به خوبی منعکس کند.

باشد، ایجاد تغییر در یک وضعیت اگر مبنای مادی نداشته 

تواند از ایجاد تغییرات صوری و غیر ملموس فراتر نمی

سال حاکمیت دولت های دست نشاندۀ  18رود. در 

آمریکا، به اقتضای دکوراسیون متناسب با دموکراسی 

ند به طور محدود از تبورژوایی، زنان در شهرها امکان یاف

نقش سنتی شان بیرون شده و حضور محدود و فردی در 

باشند. ولی اکثریت زنان کماکان زیر چکمه جامعه داشته 

شوند، شالق مردساالری و حاکمیت قوانین دینی له می

گردند. حتی در پارلمان خورند، تحقیر و سنگسار میمی

قانون حمایت از کودکان که از جمله حد اقل سن ازدواج 

کرد، به دلیل استناد به این مادۀ برای کودکان را تعیین می

دین دولت افغانستان دین  "نون اساسی دوم  و سوم قا

 مقدس اسالم است و هیچ قانونِ نمی تواند مخالف احکام 
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به رهبری جنرال دوستم به بهانه ی به کرسی نشاندن 

پیوسته اند.  خواست ها و مطالبات کارگران به این اعتراض

اقتصادی  -در این روز ها بنا به اوضاع و احوال سیاسی

حاکم در جامعه و تبعات ناشی اعالم نتایج کارنیوال 

انتخابات ریاست جمهوری به نفع بخشی از بورژوازی 

افغانستان در قدرت تیم مقابل از هر فرصت می خواهد 

در اعتراض  "جنبش"استفادۀ اعظمی ببرد؛ شرکت اعضا 

 نه برای رسیدن به خواست و اًران اخراجی مطمئنکارگ

مطالبان کارگران بل هدف فقط موج سواری بر این 

اعتراضات و با استفاده از این خواست های اساسی چون 

 نان، کار و خانه رسیدن به سهمی در قدرت است.

 دیگر و ها خانواده با همراه اداره این اخراجی کارگران

 جوزجان والیت در سو دینب هفته دو از شان همکاران

 درِ  گذشته هفتۀ معترضان اند، زده اعتراض به دست

 خدمات سروی و آمریت و محلی حکومت ورودی

 گزارش به بنا. بستند  نان و خانه کار، شعار با را تخنیکی

 که دهند می هشدار کارگران رسانه های گروهی این

 رسیدگی شان مطالبات و ها خواست به دولت هرگاه

 ریاست ارگِ دروازۀ داده ادامه شان اعتراضات به نکند،

 .خواهند بست نیز را پطرولیم و معادن وزارت و جمهوری

وضعیت پیش آمده بر سر کارگران نفت و گاز شمال و 

خانواده های شان یعنی بی کاری، فقر و محنت بیشتر؛ دور 

از امکان نیست که یک چنین وضعیت تلخ و نابسامانی بر 

ای دیگر از کارگران حاکم نشود؛ پس سرنوشت بخش ه

امروزه بیش از پش فرصت آن است که تمام کارگران چه 

کارگران تولیدی و چه هم کارگران خدماتی و صف 

گی و همیاری با تمام میلیونی ارتش ذخیرۀ کار در همبسته

طبقات فرودست جامعه در صف واحد به دور از توهم به 

م های انتخاباتی به این یا آن بخشی از بورژوازی و تی

اعتراض کارمندان که از کار اخراج شده اند بپویدند و تا 

رسیدن به تمام خواست های و مطالبات بر حق شان علیه 

کل دار و دسته های نظام سرمایه داری وقفه ناپذیر مبارزه 

-کنند. پیش در جهت رسیدن به یک جامعه عاری از برده

  گی مزدی و سلطۀ نظام سرمایه داری! 

 

 

 

 

 

 )کارل مارکس(

 

تن از کارگران آمریت سروی و خدمات  5٠٠بیش از 

تخنیکی نفت و گاز شمال از کار بی کار شدند، به 

گفته این کارگران دولت مرکزی در بهار امسال یک 

صد و ده تن از کارمندان این اداره را به دلیل اضافه 

اخراج کرد؛ اما از آن زمان تا همین بست بودن از کار 

قبل از سوی دولت مرکزی و حکومت محلی برای  ماه

کارمندان بی کار شده وعده و قول داده می شد که با 

پیشنهاد و ایجاد بست این کارمندان دوباره استخدام 

خواهند شد. ولی دولت بر خالف وعده نه تنها که آن 

ت بلکه در کارگران بی کار شده را صاحب کار نساخ

ماه دلو سال جاری به ادامه ی بی کار سازی ها چهار 

صد تن از کارمندان دیگر این اداره را نیز تحت عنوان 

 تنقیض از کار بی کار ساخته است.

 

 
 

به همین اساس است که کارگران در افغانستان و 

سراسر جهان هیچ توهم نسبت به قول و قرار رقیب 

د های شان نداشته و اصلی خود )سرمایه داران( و نها

نه خواهند داشت؛ شکل گیری مناسبات سرمایه داری 

آغاز گاه مبارزه و کشمکش میان سرمایه دار و کارگر 

است؛ از همان ابتدا کارگر و خانواده های کارگری 

فقط تا آن دم برای سرمایه داران، دارای ارزش است 

که بخشی از کار رایگان شان در پروسه تولید به 

همانند "بیافزاید؛ در غیر آن سر نوشت اش سرمایه 

اسکناسی کاغذی است که به حکمِ قانونی از گردش 

. با این وصف گفته می شود "کنار گذاشته می شود

که اعضای شورای والیتی حزب جنبش ملی اسالمی 

 ک
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 نگاهی به مبارزات زنان در افغانستان
 زرقا فروغ

 
 . تعدادی ازو پیروزی جنبش زنان تلقی می کنند

پیشگامان این گروه ها با ادبیات مردانه و استعمال 

واژه های رایج مردانه خودشان را ارضا نموده و 

این  اکثریتبینند.ین سطح میا برابری با مرد را در

ستها با پسوند قومی شان بلکل سر سازش دارند یفمین

آزادی خواهی مبارزات ین ه امذهب را نیز ببعضاً و 

م اسالمی ازین سشان عجین نموده که در نتیجه فمینی

کند که حقوق زن را با اسالم  سازش ها سر بیرون می

. می دهندو چهارچوبهای ملی و فرهنگی انطباق 

ع پر و پا قرص حقوق زن ظاهرا این نوع فمینیسم مداف

فمینیسم  وعن شوند ولی در واقع این معلوم می

بر مشقات گروه  پاسخگوی معضالت زنان نبوده و

 ،کند می افزایند گی میه ن نمایندآ انسانی ایکه از

زیرا اگر به ریشه های ستم بر زن برگردیم اساس این 

ستم نه در بیولوژی زن بلکه در شرایط اقتصادی و 

گی ه اسارت و ستم زن از انقیاد خان ؛وستاجتماعی ا

ولی شود  گی اقتصادی او شروع میه زن و وابست

بدان توجه افغانستان  در ها ستیفمینتعدادی ازین 

جنبش فمینیستی ند. گرفته اناین یکی را نشانه نکرده و 

در واقع جنبش بورژوازی است که در جریان 

بر  اریمبارزات دو باره به آغوش ارتجاع و سرمایه د

 می گردد.

اگر به تاریخ مبارزات زنان در افغانستان توجه کنیم 

 زنانهاین مبارزات پیشینۀ صد ساله دارد. اولین مکاتب 

شد، سن  سیدر کابل تاس یدیخورش 13٠٠سال  در

دختران  .کردند نییتع یگه سال18بلوغ و ازدواج را 

حجاب را انتخابی  فرستادند. هیبه ترک لیتحص یرا برا

و  تند، و نشراتی برای زنان چاپ  و نشر می شدساخ

 یرا زنان افغانستان یگرید یها شرفتیطور پ نیبه هم

ولی زمان آن کوتاه  تجربه کردند پیشسال  در صد

 بود. ارتجاع اسالمی مانع این پیشرفت ها شد.

که از سالیان دور در افغانستان  های چپ زنانجنبش  

خود   ۀتعیین شددر چارچوب  فعال بودند این چپ ها

 کار و فعالیت می کردند مثال سازمانشان 

 که در چارچوب حزبدموکراتیک زنان افغانستان 

مصالحه و باز آوردن  جنایتکارترین و وحشی ترین افراد 

و گروه های تند رو اسالمی چون گلبدین حکمتیار که به 

اسید پاشی بر زنان و دختران از جوانی مشهور است و گروه 

های دهشت افگن و خونریز طالبی که دشمنان درجه اول 

ند که بودن زن در وجود زن در اجتماع بوده و به این باور

فعالیتهای اجتماعی باعث فساد می شود سهم فعالی داشته 

اند . چنان که به گونه یی مشخص می توان یاد آورشده 

که  فوزیه کوفی و حبیبه سرابی با وقاحت تمام  روی خون 

های ریختانده شدۀ زنان و دختران مثل رخشانه، آمنه و 

بدین و دیگران پا گذاشته یکی در مصلحت آمدن گل

دیگری در مصالحه و تفاهم با طالبان سهم فعال داشته و از 

جمله افراد کلیدی بودند.

  
زنان هنرمند نقاش با نقاشی هایشان زنان آواز خوان از 

طریق هنر آواز خوانی و زنان فلم ساز وغیره به نحوی 

کوشش دارند برای رفع تبعیض و ستم جنسی در جامعه 

هستۀ منسجم با پالتفرم روشن  ممد قرار گیرند. نبود یک

 .سبب  شده تا این مبارزات پراگنده و بی تاثیر باقی بمانند.

واقعی و تأثیرگذار همیشه بر بستر بسیج نیرو  ۀیک مبارز

علیه معضالت و بامطالبات مشخص پیش می رود، اما بدون 

حرکت ممکن است  عطف به ریشه ها و داشتن چشم انداز

 یا به بیراهه کشیده شود. و تددر نیمه راه از نفس بیف

بیشتر در  شانکه خواست  فمینیستفعاالنی حقوق زن 

است، این زنان بیولوژی مردانه را برابری با مرد راستای 

از زن شروع و به عامل ستم جنسی دانسته و مبارزات شان 

گردد و رفع تبعیض را بودن زن در سمت های  زن ختم می

 ما و زندانبان و قاضی ورئیس و کارفر وباال مثل پلیس 

را موفقیت و پیشروی  وکیل و سناتور خالصه نموده و آن

این یک امر روشن است هر جا ستم است مقاومت هم 

است، افغانستان نا امن ترین و خطرناک ترین مکان برای 

 زنان است. 

ن، با وجود اینکه با وجود سنگسار و قصاص مذهبی طالبا

مال، مفتی و چلی همه از بودن زن در جامعه هراس دارند 

و مشارکت زن را در فعالیت های اجتماعی حرام و مخرب 

می دانند، با وجوداین که تعدادی از مردان جامعۀ افغانی 

تا مغز استخوان محافظه کار و مذهبی اند و تفکرات طالبی 

صورت ه بولی زنان چه را در مورد زنان پشتیبانی می کنند 

 برای رهایی ، یا فمینیستی به اشکال مختلفمدنی ، منفرد

مبارزه می کنند. انواع مبارزه  فردی و یا جمعی به نحوی

 دارد همیشه به صورت بطی در زیر پوست شهرها جریان

به صورت مقطعی و عکس العملی این مبارزات گاهی 

توان  له میگیرد از جم خود میه شکل عینی و بیرونی را ب

فرخنده در محکومیت سالخی فجیع اکسیون اعتراضی 

جنبش اعتراضی تبسم،  را نام برد،توسط جانیان اسالمی 

اعتراضات فردی مثل اعتراض کبرا خادمی بر تعرضات 

جنسی خیابانی و به همین ترتیب دختر خانم هایی که  به 

اشکال مختلف به حجاب اجباری و طرز پوشش های 

غانستان هر از گاهی دست به اعتراض می اسالمی در اف

 زنند.

تعدادی از زنانیکه در پست های بلند دولتی قرار دارند هم 

به نحوی مصروفی اصالحات در داخل نظام به نفع زنان 

معتقدند که در داخل پارلمان فعاالن حقوق زن  اند. مثلن

 یافغانستان راه را برا گانه ندیحضور زنان در مجلس نما

نبود عملکرد  لیباز کرده اما به دل استیزنان به س یابیدست

در زنان  در موردد ه اننتوانست گانه ندینما نیهماهنگ، ا

 تاثیر گذار باشند. ستانافغان

زنان افغانستان با دلسردی از زنان قدرت مند مثل داکتر 

سیما ثمر ریس قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر و مشاور 

سرابی، داکتر فتانه  کنونی اشرف غنی، داکتر حبیبه

گیالنی، فوزیه کوفی، شکریه بارکزی و فرخنده زهرا 

 یقانون یهاتیصالحبا وجوداین که  نادری و امثال اینها

 بهبود وضعیت یدر راستا صالحیت ها نیاز ا یداشتند ول

. چه بسا از آنها استفاده نکردند یگه همبستایجاد  زنان و

11ادامه در صفحه ی شان در روند های این زنان که به خاطر منفعت های فرد  
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ییست نا گزیر از برهم زدن این جهان غیرعادالنه . 

 یآزاد های همه تحوالت مبارزات تشکل نیا یبرا

 یو آزاد یتشکالت کارگر ریبه سا یزنان مواز

شمار ه انکار ب رقابلیو غ لبدی یب یخواه ابزار

 . ندآی یم

مبارزات زنان موازی به سایر تشکالت کارگری برای 

مار زنان در خانواده ،ختم حداقل هایی چون ختم استث

کار خسته کن خانه گی و ایجاد مراکزمراقبت از 

کودکان و بزرگ ساالن،وایجاد سالن های 

ارباب  روابطغذاخوری عمومی برای آنان باشد. 

و تغییر آن به روابط  زن و مرد در خانوادهرعیتی 

دوستانۀ کارگری برای رهایی زن اززنده گی خسته 

عنوان عضوی ه ا زن بتواند بت خانه چهارچوب کن در

تولید با آزادی کامل  و از اجتماع با شرکت در کار

قیت فردیش را رشد الخود خ ۀدر کنار مردان جامع

داده و تاریخ اجتماعیش را بسازد. از آنجا که تحقق 

 کامل این وضع تنها با ریشه کن شدن نظام سرمایه

 و ابزار های استحکام دهندۀ آن از جمله مذهب داری

ممکن است لذا بر زنان است تا در قدم اول برای 

داشتن یک نظام سکوالر مبارزه کنند. این یک امر 

مبرهن  است که این مبارزه چند وجهی و نفس گیر 

 است.

 نیتکو ی در پروسۀدار هیهمانطور که سرما یول  

و  دهدی را رشد م شیخو یدرون یخود تضادها

وجود ه را ب شیطبقات با دست خود گورکنان ریناگز

تضاد  نیچنیک دچار  زیدر مورد زنان ن ،آوردی م

باشد. زن آزاد شده از روابط  یم یریاجتناب ناپذ

باقی  هیسرما ریزه سر ب ۀبرد گریدر خانه د یگه برد

 نخواهد ماند.
 
 

 

بعد از سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق به رهبری 

داکتر نجیب اهلل، و پیوستن جناح های مختلف آن به 

اسالمی و دست شستن یک سرۀ -احزاب متخاصم قومی

دعی بودن سازمان فعاالن آن از ادعاها و آرمان هایی که م

دموکراتیک زنان نیز  منحل شد و هیچ فعالیتی از بازماند ه 

 گان آن در عرصۀ تأمین حقوق زنان دیده نمی شود، 

جمعیت انقالبی زنان که شاخه یی از سازمان رهایی به 

رهبری مینا ی فقید بود نیز از جمله تشکالتی است که برای 

د. افراد برجستۀ  اصالح وضعیت زنان پیشینۀ مبارزاتی دار

این سازمان ماللی جویا، بلقیس روشن وسیلی غفاری و 

یک تعداد دیگریست که عضویت سنا و پارلمان دولت 

فعلی افغانستان را دارا استند. بیشترین اعتراضات خیابانی و 

اکسیون ها را افراد این سازمان برای بهبود وضع زنان راه 

یام زن است. می اندازند، نشریه این سازمان بنام پ

ازخصوصیات دیگر این سازمان در افتادن با احزاب 

جنایتکار اسالمی و در عین حال مماشات به مذهب تحت 

عنوان عقاید توده ها است.در مورد حجاب و در مورد حق 

طالق، حق حضانت، حق ارث، حق آزادی انتخاب در 

گیرند و سیاست شان در این مورد  اسالم موضع صریح نمی

 نمایند. ما و اگر هایی توجیه میرا با ا

گروه ها  انیو می جامعه افغانستان اسیس ۀآنچه که در صحن

در قبال مسئله زن  ستیو پوپول یچپ خلق و طیف های

 این چپ هاچرخش به راست است.  تیم به نحویشاهد هس

ه اند. دیگرو ی بورژوازیکراسودمز مد رو به نورمهای

جه و مبارزه با ریشه های اینها رفع ستم بر زن را بدون تو

آن از پارلمان مافیایی و فاشیستی دولت اشرف غنی، 

انتظار دارند و  ضیرفع تبع کنوانسیون های حقوق بشری و

 با هشتک ها میخواهند برابری جنسی را تأمین کنند.

فقر و چیزیکه امروز به وضاحت دیده میشود اینست که 

 ۀ مبارز. تگره خورده اس یو طبقات یفالکت با ستم جنس

 گان صرفه گان و استثمارشونده استثمارکنند نیب یطبقات

 خیتار یهایمحرک دگرگون یروین شان، تینظر از جنس

 بوده است. ستم بر زنان تنها در متن و بافت روابط گسترده

. بی دریغ مبارزه برای قابل درک است یر استثمار طبقاتت

ت. رفع ستم جنسی با مبارزات طبقاتی عجین شده اس

بند آشپزخانه، از ییرها یمبارزه برا مبارزۀ زن افغانستانی

از بند عواطف زنانه و مادرانۀ سنتی که بر او از قبل تعیین 

و  های قوانین دینی یستمگرشده از بند مذهب و 

ها و تبعیض مردی که دیدن زن در جاده او را به  ینابرابر

ه یک سادیست غیرتی تبدیل می کند ، وسر انجام مبارز

 نگاهی به مبارزات زنان در افغانستان

 کرد  پیرو شوروی سابق دموکراتیک خلق  فعالیت می 

رهبران و اعضای  بود. زادبه پیشگامی دکتر آناهیتا راتب

این تشکالت از اقشار متوسط و تحصیلکرده و بیشتر شهر 

اصالحات حقوقی در مورد زنان در زمان ن بودند. نشی

زنان  التیتعط ۀدور حاکمیت حزب دموکراتیک از جمله

 شیباردار از چهل روز، به سه ماه و بعد به شش ماه افزا

های محل کار برای زنان شاغل،  ، ایجاد کودکستانافتی

 ۀرانندزنان  بار نیاول یبرا ایجاد شغل برای زنان، مثلن

شصت درصد ، در کابل شدند یداخل شهر یها سیسرو

دادند و شمار  یم لیزنان تشک زمانمعلمان را در آن 

در همان زمان  زیزن ن یو پرستارها دکتوراناز  یادیز

 و پلیس در ارتش ییزنان به مدارج باال .دندیآموزش د

 .افتندیراه 

 
با تاسف مبارزات این تشکالت از ساحه شهرها بیرون 

خورده بورژوا در داخل زنان نرفت و از چند زن بورژوا و 

 کارگر رخنه نکرد. ۀطبق

 ۀخواهان اصالحات ترقی ۀحزب دموکراتیک خلق باهم

گوناگون ممنوعیت ازدواج کودکان، کاهش میزان 

جهیزیه، محو بیسوادی، اصالحات ارضی وغیره خطاهای 

ل و و به غُ و ترویج زور و استبداد مدهش مدیریت آنان

سبب نا دیگراندیشان زنجیر کشیدن روشنفکران و 

و تشدید اسالمی سازی و رشد رضایتی و رو گردانی مردم 

 د.اسالم سیاسی ش
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روز اعتراض همۀ جامعه به بی حقوقی زنان و 

قدرت های سرمایه داری است که از نابرابری زن 

و مرد منفعت می برند. پیش به سوی برگزاری 

 تر روز جهانی زن. هرچه با شکوه

 زنده باد هشت مارس روز جهانی زن!

سرنگون باد رژیم های اسالمی ایران و 

 افغانستان!

 باد سوسیالیسم!زنده 

اتحاد سوسیالیستی کارگری؛ سازمان 

 های کارگری افغانستانسوسیالیست

 ٢٠٢٠مارس )مارچ( 1

 

استراتژی ارتجاعی جمهوری اسالمی را که همانا خانه 

نشین کردن نیمی از جامعه بود به شکست کشانید و 

اکنون ثابت شده است که این جنبش شکست ناپذیر 

 است.

نواع جریانات اسالمی، از دولت حاکم در افغانستان ا

گرفته تا کلکسیونی از مجاهدین و طالبان قرون 

وسطایی تالش کرده و می کنند تا زنان را از جامعه و 

سیاست دور نگهدارند و در کنج خانه ها محبوس 

گردانند. اما آگاهی زنان هر روز بیشتر و بیشتر می 

نۀ این ها نه تنها در مقابل یورش ددمنشاشود و آن

گی کردند بلکه با حاکمیت و ارتجاع اسالمی ایستاده

آئی ها حق و حقوق راه اندازی اعتراضات و گردهم

 هو آزادی بیشتری نسبت به دوران حاکمیت دارو دست

های مجاهد و امارت اسالمی طالبان به دست آورده 

اند. اکنون که آمریکا بر اساس منافع خود با طالبان 

برای زنان به رسمیت نمی شناسد، که هیچ حقوقی را 

ها را است و می خواهد آنبه سازش و توافق رسیده 

و به رسمیت بشناسد تا منافع  ساختهدر قدرت شریک 

استراتژیک خودش را حفظ نماید، از دست رفتن و 

نابود شدن تمامی حق و حقوق و دست آورد های 

زنان برای آمریکا و دولت افغانستان بی اهمیت است. 

ا جنبش زنان همچون گذشته های دور خاموش و ام

در حاشیه نیست. اکنون جنبش زنان یک جنبش قوی 

در جامعه و سیاست است. سازش با طالبان و شریک 

ساختن شان در قدرت سیاسی هرچه بیشتر جنبش زنان 

و جنبش مردمی را در مقابل قدرت های حاکم قرار 

می دهد. متشکل شدن زنان و دیگر جنبش های 

ارگری و مردمی می تواند مبارزات آنها را پایدارتر ک

تر نماید و اجازه ندهد تا نیروهای ارتجاعی و قوی

 اسالمی هر سرنوشتی را برای آنها رقم بزنند. 

اکنون در آستانۀ هشت مارس زنان و مردم آگاه می 

توانند صدای خود را به گوش جامعه برسانند و در 

می بایستند. روز زن مقابل موج تهاجم جریانات اسال

مدت های مدیدی است که سرمایه داری برای 

متوقف کردن و به انحراف کشاندن جنبش های 

کارگری و توده یی در خاور میانه لباس اسالم سیاسی 

به تن کرده و در این رابطه نه فقط جنبش زنان بلکه 

ابتدایی ترین حق و حقوق زنان را نیز مورد تهاجم 

قرار داده است. اما تهاجم به جنبش ها و از آن جمله 

جنبش زنان باعث عقب نشینی و تسلیم آن ها نشده 

و در هر مرحله زنان از حق و است، بلکه گام به گام 

حقوق خود دفاع کرده و مبارزۀ آنها هرچه بیشتر از 

اشکال فردی خارج و جمعی شده است. زنان بیشتری 

دریافته اند که مبارزۀ آنها هم برای رهایی جامعه از 

چنگ سرمایه داری ضروری است و هم برای احقاق 

حقوق خودشان در مقابل جریانات ارتجاعی اسالمی. 

ر عراق، افغانستان و ایران زنان دوشادوش مردان در د

مبارزات اجتماعی و سیاسی شرکت دارند و حتی 

روحانی پر نفوذ اسالمی عراق که به حضور زنان در 

تظاهرات ها اعتراض کرده بود و می خواست آنها 

خانه نشین شوند، موفق نشد و زنان در دفاع از حق 

 ضی برپا کردند. مسلم شان و علیه او تظاهرات اعترا

در ایران جنبش مردمی یی که شدیداً علیه جمهوری 

اسالمی به پا خاسته است بدون حضور گسترده و 

فعال زنان ممکن نبود به این مرحله برسد. زنان در 

ایران دریافته اند که یک تحول بنیادین برای رهایی 

ضروری است و بر همین مبنا هم در مبارزۀ عمومی با 

می پیش قدم هستند و هم در مبارزه جمهوری اسال

برای دفاع از حقوق خود. جنبش زنان هر روز بیشتر 

به جنبش کارگری و مردمی نزدیک می شود و بدون 

اتحاد آنها پیروزی میسر نیست. متشکل شدن بیشتر 

فعالین جنبش زنان و اتحاد وسیعتر و قوی تر آن با 

 جنبش کارگری می تواند سرنوشت جامعه و زنان را

به نفع خودشان تغییر بدهد. در تمام چهل سال تهاجم 

همه جانبه علیه زنان در ایران، مقاومت و مبارزۀ زنان، 

 خاور میانه و جنبش رو به گسترش زنان!

 

 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

 

تواند نفوس جامعه که در صورت کسب آگاهی می 

برای خالصی و رهایی تنها ه نیروی مؤثر و پیگیری ن

خودش از قید اسارت مردساالری و اپارتاید جنسی 

بلکه شرط پیروزی و به سرانجام رسیدن مبارزه برای 

داری آزدای و رهایی جامعه از بالهت نظام سرمایه 

 .نیز به حساب آید

 

 

خجسته و پیروز باد روز جهانی 

رفع ستم، تبعیض و اپارتاید 

 جنسی!
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بخش معرفی خانوادۀ یارگیر پیرامون فراهم شدن 

 زمینه های پیدایش خانوادۀ یکتا همسر می نویسد:

اهلی کردن حیوانات و دامپروری منبع ثروت غیر 

یی به وجود آورده و مناسبات اجتماعی کامال منتظره

 با اکنون{   ها انسان}…نوینی ایجاد کرده بود

ک، خو و بز گوسفند، گاو، االغ، شتر، اسب، هایگله

مایملکی پیدا کردند که فقط نیاز به سرپرستی و 

ترین توجه را داشتند تا به تعداد هرچه بیشتری ساده

گسترش یابند و مواد غذایی بسیار غنی، شیر و 

گوشت را به دست دهند تمام طرق قدیمی تهیۀ غذا 

انی یک به فراموشی سپرده شدند. شکار که زم

ضرورت بود، اکنون به صورت یک تفنن در آمد....  

اما این ثروت نوین متعلق به چه کسی بود؟ بدون 

هیچگونه تردیدی در ابتدا به تیره تعلق داشت.... این 

نکته نیز مسلّم است که .... در آستانۀ تاریخ در همه 

دقیقا مانند محصوالت هنری بربریت،  -ها جا گله

ت تجملی و باألخره گلۀ بشری، یعنی ابزار فلزی، آال

به صورت  مایملک مجزای رؤسای  -برده گان  

 به که هنگامی ثروتهایی، چنین. …خانواده بودند

 سرعت به و شده مبدل هاخانواده خصوصی ملک

 بر که یی جامعه بر نیرومند یی ضربه یافتند، افزایش

 داشت، قرار مادری حق تیرۀ و یارگیری ازدواج پایۀ

 در نوین عنصری یارگیری ازدواج. آوردند اردو

، پدر حقیقیخانواده وارد کرده بود. در کنار مادر

پدری که محتمال از  -معتبر را قرار داده بود  حقیقی

بود.... به این  امروزی معتبرتر "پدرهای"بسیاری از 

طریق بر مبنای رسم جامعه در آن زمان، مرد صاحب 

و پس از ابزار کار  -م یعنی احشا -منابع جدید غذا 

بود. ولی بر مبنای رسوم  -یعنی برده گان  -جدید 

همان جامعه فرزندان او نمی توانستند از او ارث 

دار، گله او اول از ببرند..... بنابراین هنگام مرگ گله

همه به برادران و خواهرانش و فرزندان خواهرانش، 

دان یا به اخالف خواهرانِ مادرش می رسید. اما فرزن

خود او از ارث محروم بودند. .... به این طریق ازدیاد 

ثروت، از یک جانب به مرد موضعی برتر از زن در 

یی برای  خانواده می داد، و از جانب دیگر انگیزه

استفاده از این موضع مستحکم شده به مرد می داد تا 

ترتیب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود عوض 

ا زمانی که نَسَب بر مبنای حق کند. اما این امر، ت

 مادری بود، غیر ممکن بود. از این رو این ترتیب باید

 14ادامه در صفحه                                                  

عتراضات هزاران نفر نسبت به کند نادیده گرفته شدن امی

این فاجعۀ هولناک از جانب نیروهای ارتجاعی و دولت 

یی و... تقلیل مزدور تحت عنوان تنش های سمتی و منطقه

داده شد و توجیه گردید؛ و معترضین را نیز توهین و 

 سرکوب کردند.

خالصه زنان در افغانستان و سایر کشورهای همجوار برای 

روابط  ۀهمباید  قید استثمار و ستمرسیدن به رهایی از 

بهم بزنند. بی دریغ این مبارزه سخت  راموجود   یاجتماع

بر  شهیهم رگذاریو تأث یواقع ۀمبارز کو نفس گیر است. ی

 شیمعضالت و بامطالبات مشخص پ هیعل روین جیبستر بس

 ها و داشتن چشم انداز شهیرود، اما بدون عطف به ر یم

 راههیبه ب ای و فتدیراه از نفس ب مهیحرکت ممکن است در ن

 .شود دهیکش

 سوسیالیسم کارگری :

به استناد به ماتریالیسم تاریخی، موقعیت فرودست زن در 

جوامع مختلف، ریشه در آغاز ایجاد طبقات در جوامع ، 

یعنی سر آغاز خصوصی شدن مالکیت بر وسایل تولید 

-گره میداشته و ازین رو رفع ستم بر زن به مبارزۀ طبقاتی 

خورد. نامیدن یک روزی در سال به نام روز جهانی زن که 

نتیجۀ مبارزات برابری طلبان سوسیالیست است از چه 

اهمیتی می تواند بر خوردار باشد؟ چگونه می توان توجه 

را از تمرکز به یک روز به نام روز زن  به یک جنبش 

 دینامیک و به یک مبارزه یومیه تعمیم داد؟

 پیکارجو:
پیوند با زمینه های تاریخی پیدایش ستم بر زنان بهترین در 

و منطقی ترین استداللی که تا اکنون إرائه شده است ، 

استداللی هست که فرید ریک انگلس در کتاب 

« منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و دولت » شهیرخویش 

برمبنای بررسی های مو شگافانۀ لویس هنری مورگان مردم 

« جامعۀ باستان»یکایی و نویسندۀ کتاب شناس پر آوازۀ امر

، ضمن برشمردن و بررسی انواع ازدواج ها و خانواده های 

بشری از کهن ترین زمانه های زیست باهمی افراد بشر تا 

عصر حاضر) خانواده های همخمون ، پونا لویی ، یارگیر 

و یکتاهمسر( در فصل دوم کتاب به تفصیل صحبت نموده 

ی از ره آورد های شوم و نامیمون عصر و ستم بر زنان را یک

تمدن قلمداد می نماید که در این جا به منظور باز شدن 

معمای علل و انگیزه های افتادن زنان به دام نظام مرد 

ساالری و مسلط شدن مردان بر ایشان در طول تاریخ ، 

فشرده یی از آن را پیش کش خواننده گان شما می نمایم 

ل آور نباشد، انگلس در فرجامین و امیدوارم برایشان مال

 میزگرد سوسیالیسم کارگری 

 

تا  3عه میشد ثانیا این پولیس شهر بود تا مانع وقوع این فاج

ساعت یک زن به اشکال مختلف در مرکز شهر که ده  4

ها مرجع دولتی و پولیس آنجاست  شکنجه میشود ولی 

یک نفر از امنیت و پولیس مداخله نمیکنند این دقیقن 

میرساند که اشکالی در مسأله وجود دارد و دولت غیر 

متعرض مستقیم درین فاجعه انسانی سهم دارد، ولی زنان 

فقط با خشم شان در مقابل مردان با آجازه ندادن مردان 

در مراسم  خودشان را ارضا کرده و فاجعه را بدون 

یی این نوع فجایع انسانی رها پیگیری واقعیت های ریشه

 کرده و واقعیت فاجعه همانطور بحال خودش باقی ماند.

 نکتۀ آخر؛  نه تنها واقعیت قتل فرخنده و شاید هزاران زن

دیگر در افغانستان و کشور های مذهبی و مردساالر دیگر، 

نقش تبهکارانه و جنایت آفرین مذهب و جزم اندیشی 

دینی در جنایات از این دست است. زیرا مذهب بر تمام 

عرصه های زندگی مردم چه در افغانستان ویا سایر کشور 

های اسالمی دخالت دارد، و چه رسد که زنی به اتهام 

در افغانستان از زمان بر  ران مرتد شمرده شود.سوختاندن ق

دولتهای ناکار آمد و مافیایی یکی پس از کار آمدن  یرو

صدها زن به شالق و سنگسار محکوم شدند، قتل دیگر، 

است و زنان به جرم  افتهی یابعاد گسترده ا یناموس یها

از سوی عدم مراعات اصول حجاب  ایو  لیتحص

قرار  رد شکنجه و تجاوزفوندمنتالیستهای مذهبی مو

و هر روز کشتن، شکنجه و حذف فزیکی زنان  .رندیگیم

که از اواخر  ییادگرایروند رشد بن نورمال سازی میشود.

است که  یاز خطرات مهم یکیهفتاد آغاز شد،  ۀده

تحت  یرا در کشورهای روشنفکری و زنان جنبش ها

 .کند یم دیسلطه تهد

هزاران ساله از دل  یاز درون گورها ینید انیگرا واپس

 عیشن گریتا بار د ندیآ یم رونیشب ب یو ظلمان کیتار

زنان  ژهیوه خود را بر جسم و روح مردم ب اتیجنا نیتر

 ین که امر شخصی افراد جامعه بود امروزکنند. د لیتحم

تازه دوباره  ییرویبا ن یتکنولوژ رشد نیدر عصر باالتر

خسته از کار را به انسان  ونهایلیم یتا زندگ ابدییم اتیح

 .ردیچنگ خود گ

عنصردوم یا بهتر بگویم ابزار دوم دست ارتجاع سرمایه 

داری ناسیونالیزم است. بریده شدن گردن باریک و نازک 

کودکی بنام  تبسم هم به جرم تعلق قومی از طرف طالبان 

و کشته شدن همسفران تبسم هم همین واقعیت را تداعی 



 

 

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

  

 منسوخ می شد و منسوخ هم شد؛ و انجام آن به اندازه

یی که امروز به نظر می رسد مشکل نبود. زیرا این 

ترین انقالبهایی بود که که از تعیین کننده -انقالب 

ی یک عضو متعرض حت -بشریت به خود دیده است 

زندۀ تیره هم نمی شد. تمام اعضاء می توانستند همان 

چیزی که در گذشته بودند، باقی بمانند. یک تصمیم 

ساده کافی بود که طبق آن در آینده أخالفِ اعضای 

مذکر در تیره باقی بمانند، ولی أخالفِ اعضای مؤنث 

از تیره خارج شده و به تیرۀ پدری خود منتقل گردند. 

از طریق خط زن، و حق توارث از  تشخیص نسب

طریق مادر، منسوخ شده و تبار مرد و حق توارث از 

طریق پدر برقرار گشت. در مورد اینکه این انقالب 

چگونه و در چه زمانی در میان مردمان متمدن انجام 

گرفت، چیزی نمی دانیم. این امر کال در عصرهای 

الب ماقبل تاریخ انجام گرفته است و اینکه این انق

انجام گرفته است؛ از بقایای وافر حق مادری که به 

آوری شده است، ثابت خصوص توسط باکوفن جمع

-می شود..... برافتادن حق مادری، شکست جهانی

تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمانروایی خانه را نیز 

به دست آورد؛ زن تنزل مقام یافت، برده شد، بندۀ 

 تولید فرزندان. شهوت مرد، و ابزاری صِرف برای 

انگلس سپس زمینه های پیدایش وگسترش خانوادۀ 

تک همسر و یا به عبارت دقیقتر خانوادۀ تک شوهر 

 را مورد بررسی قرارداده می نویسد: 

... } خانوادۀ تک همسر{ از دوران گذار از مرحلۀ 

میانی به مرحلۀ باالیی بربریت، از خانواده یارگیر 

های آن یکی از نشانه نشأت گرفت، و پیروزی نهایی

آغاز عصر تمدن است. این شکل از خانواده متکی بر 

تفوق مرد است؛ هدف آشکار آن تولید فرزندان با 

ابویّت مسلّم است، این ابویّت، برای اینکه فرزندان در 

زمان الزم بتوانند ثروت پدرشان را به مثابۀ ورثۀ 

طبیعی او به ارث ببرند ضروری است ... این شکل 

نواده را به شدیدترین وضعی در میان یونانیان خا

مشاهده می کنیم ... به مرور ایام، این خانوادۀ آتنی 

ها، نمونه یی شد که بر مبنای آن نه تنها سایر ایونی

بلکه همچنین یونانیان سرزمین اصلی و مستعمرات هم  

مناسبات خانگی خود را بنا نهادند ... یکتا همسری به 

ق جنسی فردی نبود و به آن مطلقا هیچ وجه ثمرۀ عش

..... به این طریق میراثی که از ازدواج گروهی برای  

تمدن به جا ماند دو جانبه است، درست مانند همه 

چیزهایی که توسط تمدن به وجود می آید، دو جانبه، دو 

همسری، از -لبه، متضاد و متناقض: از یک طرف تک

ترین آن فحشاء. ه افراطیسوی دیگر هتاریسم، و منجمل

هتاریسم همانقدر یک نهاد اجتماعی است که هر نهادی 

دیگر؛ عبارت است از تداوم آزادی جنسی کهن به سود 

مردان. هتاریسم گرچه در سخن محکوم می شود ولی در 

حقیقت نه تنها تحمل می شود بلکه با لذت تمام، به 

خصوص توسط طبقات حاکم، صورت می گیرد. ولی 

واقع این محکومیت به هیچ وجه شامل مردانی که به در 

آن اقدام می کنند نمی شود و فقط شامل زنان می گردد؛ 

آنها تکفیر شده و طرد می شوند تا به این وسیله یکبار 

دیگر سلطۀ مطلق جنس مذکر بر جنس مؤنت به مثابه 

 ... قانون بنیادی جامعه اعالم گردد

نغز و جذاب ی های این زمینه گفتنفریدریک انگلس در

مگر به منظور جلو گیری از به درازا  دارددیگری نیز 

نموده خواننده  کشیده شدن سخن ، به همین قدر بسنده

را به مراجعه به خود او ومطالعۀ اثرجاودانش  گان محترم 

می فرا «منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و دولت » 

 .خوانم

د گفت که از در پاسخ به بخش دوم پرسش شما بایو اما  

صد سال بدینسو دو جنبش موازی باهم که  بیشتر از

نه  عبارتند از مارکسیسم و فمینیسم ، با استراتیجی های

همگون مگر با روی کردها و تاکتیک های چندان نا

ناهمگون و جدا از هم علیه پدیدۀ شوم ستم بر زنان مبارزه 

تامین نموده و در صدد اند تا برابری زن و مرد را در جهان 

نمایند. به این شرح که فمینیسم با طیف ها وگونه های 

رنگارنگ خویش مشکل اساسی را در چه گونه گی 

برخورد مردان با زنان و مارکسیسم در چه گونه گی 

روابط و مناسبات اقتصادی و هژمونی ها وگفتمان های 

مسلط و برخاسته از متن نظام حاکم برکل جامعه می بینند. 

ر مجموع به این باورند که یگانه راه غلبه فمینیست ها د

برمردساالری و برانداختن ساختارهای اجتماعی ، سیاسی 

و فرهنگی یی که زمینه ساز مناسبات مردساالرانه شده 

است همانا اتحاد و مبارزۀ مشترک همۀ زنان با چشم 

پوشی از پیونده های طبقاتی شان در برابر همۀ مردان با 

 طبقاتی شان می باشد. صرف نظر از تعلقات 

مگر مارکسیست ها به تأسی از خط فکری وجهان بینی 

 و بر پاشنۀ  هعام خویش که مبتنی برماتریالیسم تاریخی بود

 

کاری نداشت، زیرا ازدواج مانند همیشه ازدواج 

مصلحتی بود. این اولین شکل خانواده است که نه بر 

یعنی  -شرایط طبیعی، بلکه بر شرایط اقتصادی مبتنی بود 

بر غلبۀ مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی اولیه که 

وایی مرد در به طور طبیعی بوجود آمده بود. فرمانر

خانواده ، تولید فرزندانی که می توانستند تنها متعلق به او 

این چیزها را یونانیان  -بوده و ورثۀ ثروت او باشند 

همسری می -آشکارا و بی پرده به مثابۀ تنها هدفهای تک

شمردند. از لحاظ دیگر، ازدواج یک وبال گردن، یک 

بود که می وظیفه نسبت به خدایان، به دولت و به اجداد 

بایست ایفا می شد. در آتن قانون نه تنها ازدواج را 

اجباری می کرد بلکه یک حداقل وظایف زناشویی 

 توسط فرد را هم اجباری می دانست.

همسری به هیچ وجه در تاریخ به مثابۀ -به این طریق تک

آشتی مرد و زن، و به طریق اولی، به صورت عالی ترین 

شود. بلکه برعکس به  شکل چنین سازش پدیدار نمی

صورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، به مثابۀ 

اعالم تضاد جنسها به شدتی که تا کنون در اعصار ماقبل 

تاریخ سابقه نداشته است، ظاهر می شود. در یک نوشتۀ 

} 184٦منتشر نشده قدیمی اثر مارکس و من در سال 

منظور انگلس ایدئولوژی آلمانی بوده است که بعداً 

ولین تقسیم کار ا"نتشر شد{ ، عبارت زیر را می یابیم: م

و امروزه می  "بین مرد و زن به خاطر تولید مثل است

توانم اضافه کنم: اولین تناقض طبقاتی که در تاریخ به 

وجود می آید مقارن با تکامل تناقض بین مرد و زن در 

همسری است، و اولین ستم طبقاتی مقارن -ازدواج تک

همسری یک -است با ستم جنس مذکر بر مؤنث. تک

عظیم تاریخی بود، ولی در عین حال، همراه با  پیشرفت

داری و ثروت خصوصی، عصری را آغاز کرد که برده

تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی درعین حال 

یک پسرفت نسبی است؛ که در آن رفاه و تکامل یک 

گروه به قیمت بدبختی و سرکوب گروهی دیگر به 

ی جامعۀ ی همسری شکل یاخته-دست می آید. تک

متمدن است، شکلی که در آن می توانیم ماهیت 

تناقضات و تضادهایی را که بعدا در جامعه به طور کلی 

 رشد می کنند، مورد مطالعه قرار دهیم.

مورگان و انگلس تک همسری و برقراری رابطۀ جنسی 

خارج از ازدواج ) هتاریسم  و زنا ( را همزاد و دوقولوی 

ه انگلس در پیوند به این پدیده همدیگر می دانند ، چنانک

 می نگارد : 

51ادامه در صفحه   
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 ایکوفمینیسم یا فمینیسم زیست محیطی – 5

رساالری حاکم این دسته از فمینیست ها برعلیه نظام پد

برجهان که به تازه گی  ازحدود کمتر از ده هزار سال 

بدینسودرنتیجۀ پیروزی مردان دراهلی سازی حیوانات 

شان درمهارساختن طبیعت و دسترسی به تفوق و 

ثروت وقدرت وبالتالی تسلط برزنان و کودکان 

 برقرارگردیده است می رزمند .

 فمینیسم اعتدالی – ٦ 

خترخانمها وبانوان جوانی هست که این گرایش ویژۀ د

دست آوردهایی که مادران ومادربزرگانشان در نتیجۀ 

مبارزات خسته گی نا پذیرشان به آن دست یافته اند 

برایشان بدیهی جلوه می نماید وبه این باورند که دیگر 

نیازی به فمینیست بودن وجود ندارد ، مگر تجربه نشان 

انسانی و به داده است که هرگاه یکی از حقوق 

خصوص حقوق زنانۀ تا اکنون به دست آمدۀ آنان 

عمال وعمداً صلب گردد ایشان فمینیست تر 

ازهرفمینیستی با چنگ ودندان ازآن به دفاع برمی 

 خیزند.

 یا خود کفایی   و مینیسم مادیگراف - 7

فمینیست ها سعی برآن دارند تا با فراهم  این دسته از

زمینه های خود  تصادی وآوری شرائط الزم مادی و اق

بسنده گی برای بانوان نظیر گماشتن آنان به کار در 

خارج ازمنزل ، بارمسؤولیت های خانه گی آنان مانند 

آشپزی ولباس شویی وبچه داری را تخفیف داده آنان 

مادی وخود    را به خود بسنده گی واستقاللیت

 ارادیت اجتماعی برسانند.

 ــ فمینیسم گروه ملی زنان8

این فمینیست ها خواهان برخورداری با نوان در تمام 

امور وزمینه های زنده گی از امتیازات ویژه یی به 

شمول پرداختن وتخصص یابی درکارهای ویژۀ مردان 

 و ممانعت مردان از پرداختن به کارهای ویژۀ زنان 

 کافی در اجتماع قدرکه مردان به هستند، به دلیل این  

 هستند.خورداراز امتیازهای ویژه بر

 

 یا فمینیسم نسل برانداز و ــ فمی نازی 9

 1٦ادامه در صفحه                                                      

 میزگرد سوسیالیسم کارگری

لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و کارمزدی می 

چرخد مشکل اساسی را در تضاد ها و تنش های 

طبقاتی درون جامعه می بینند نه در خوش خویی و بد 

ی مردان در برابر زنان ، و ناگفته پیداست که خوی

هریک از این جنبشها دست آورد های قابل مالحظه 

 یی نیز داشته اند.

چنان که در جوامع طبقاتی گذشته، مانند برده داری  

و فئودالیسم، زنان چیزی بیشتر از لوازم مورد نیاز و 

ممتلکات مردان به حساب نمی آمدند اما توسعۀ 

این نظم را از پایه لرزاند. شعارهای  سرمایه داری

آزادی، برابری و حقوق بشر دقیقا اندیشه ها و 

آرزوهای میلیون ها زن در سرتاسر جهان را بیان می 

کردند.آنچه به نام نهضت زنان می شناسیم اساسا 

بود. در آغاز ایشان کوشیدند از « جنبش زنان بورژوا»

ی کامل راه دسترسی به آموزش و تحصیالت به رهای

اجتماعی و اقتصادی برسند. یکی از نماینده گان نام 

آور انقالب کبیر فرانسه، اولمپ دوگوژ بود. او با 

أعالمیۀ « اعالمیه حقوق زنان و شهروندان زن»تدوین 

مصوب حقوق بشر را زیر سوال برد و تا زنده بود به 

خاطرتحقق بخشیدن آن شجاعانه رزمید و نظام 

زندانی  1793کشید تا آن که در  بورژوایی را به چالش

 واعدام شد.

از زمـان اندیشــمندان بــزرگ سوسیالیســم تخیلــی 

اوایــل قــرن نــوزدهم یعــنی ســن ســیمون، فوریــه 

و رابــرت اوون، سوسیالیست ها تأکید برآن داشته اند 

که هدف نهایی آنان را رهایی بشریت در مجموع 

تی و ستم جنسی و هر نوع یعنی براندازی ستم طبقا

دیگری از ستم تشکیل می دهد . مارکس و انگلس با 

گسترش مفهوم مادی تاریخ توانستند نشان دهند که 

تنها مبارزۀ طبقاتی است که می تواند به سوسیالیسم و 

رهایی بشریت که زنان نیمی ازآن را تشکیل می دهند 

 بینجامد.

از  برساختهود مروز به نام فمینیسم شناخته می شاآنچه 

گرایشهای گونا گونی هست که هرکدام خاستگاه ها 

منحصر به خود را پیشنهادی های و راه حل انگیزه  ،

که در این جا من به گونه یی بسیار دارا می باشند ؛ 

 فشرده و گذرا به آن می پردازیم :

 ادیکال فمینیسمر - 1

 

که نگرند می با نگاهی  این گروه ستم بر زنان را 

باالی اجتماعی  ۀرای نژاد، فرهنگ و طبقدرو دارد

 .همۀ زنان إعمال می شود

تغییرات اجتماعی به صورت  خواهاناین جنبش 

این است که  ایشان اصلی  دغدغۀانقالبی آن است. 

ت هایی مطابق با جنسی چرا زنان و مردان باید نقش

بین رفتار  ایشان تالش می ورزند تا بپذیرند؟را شان 

ایجاد  ه ییو رفتار فرهنگی فاصلزیست شناختی 

کنند تا زنان و مردان بتوانند از بند نقشهای 

آزاد  تحمیلی ، معمول ومتعارفشان ۀمحدودکنند

 شوند.

 یبرال فمینیسمل - ٢

به تأسی ازآراء جان الک لیبرال فمنیستها 

پدرلیبرالیسم کالسیک و جان استوارت میل 

ۀ فیلسوف واقتصاد دان آزادی خواه و پر آواز

درون ساختار اصلی و در انگلیس می خواهند در

به گونه یی مسالمت آمیز از جامعه ۀ مسیر تعیین شد

زند و  هماهنگ سا هان ساختارآزنان را با یک سو 

بدون از سوی دیگرساختارهای ناهنجارجامعه را 

 .اصالح ومرمت نمایند یبرهم زدن نظم اجتماع

 آمازون فمینیسم - 3

گونه یی آرمانی و به نان را ت ها زآمازون فمینیس

 یونان هایاسطوره ایدئالی درچهرۀ زنان قهرمان 

ازنگاه توانایی  می نگرند و به این باورند که  باستان

های بالقوه هیچ فرقی میان مرد وزن وجود ندارد ، 

لذا آنان تبعیضات جنسیتی علیه زنان را مردود می 

شمارند وخواهان آنند که درتقسیم وظائف وشغل 

 ها باید تفاوت میان مرد وزن ازمیان برداشته شود.

 فمینیسم فرهنگی  – 4

فمینیستهای فرهنگی با پذیرش تفاوت میان زنان 

ومردان به این باورند  که در بسا از موارد زنان نسبت 

به مردان از ویژه گی های واالو برتری برخورداراند 

و باید برایشان فرصت داده شود تا آن برتری هارا 

رعمل پیاده نمایند ، به گونۀ مثال چون زنان نسبت د

به مردان مهربانتر هستند ، هرگاه اکثریت رهبران و 

فرمانروایان جهان را زنان تشکیل دهند جنگها و 

 منازعات کمتری در جهان به وقوع خواهد پیوست
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 میزگرد سوسیالیسم کارگری

مخالفین فمینیست ها ابتدا این نام را برای فمینیست 

هایی  به کارمی بردند که خواهان برداشته شدن 

قیودات سقط جنین و آسان سازی شرائط و زمینه 

های آن بودند و بعدها فمینیست ستیزان افراطی آن 

ه کاربردند، منظور از را برای همه فمینیست ها ب

کاربرد این نام آن است که گویا فمنیست ها مانند 

نازی ها می خواهند با همه گانی ساختن سقط جنین 

 نسل بشر را یکسره نابود سازند.

 خواهانــ جدایی 1٠

ایشان فمینیست هایی اند که به منظوربلند بردن 

آگاهی ها ، توانایی ها ، شگوفایی استعدادها ورشد 

زنان گردهم آیی ها وپروژه های ویژه یی  شخصیت

را درغیاب مردان برای آنان سازمان دهی و 

 برگزارمی نمایند .

بعضی ها به ناحق این دسته از فمینیست ها را زنان 

همجنس گرا تلقی می نمایند، در حالی که این 

تصور که گویا همه فمینیست های جدایی خواه 

یی خواه همجنس گرا وهمه زنان همجنس گرا جدا

 هستند منطقا نادرست و نا به جاست. 

 اپ فمینیسم پ -11

آنانی که این اسم بی مسما را به کار می برند 

منظورشان این است که گویا فمینیست ها همه یکسره 

می ستایند که البته یک چنین  ازمردان متنفرند وزنها را

 .تفکر و تسمیه یی از ریشه نادرست و نابجاست

 ردگرامینیسم فف - 1٢

فلسفه های فردگرایی  این گروه از فمنیستها شیفتۀ 

بوده و خواهان تأمین و و اصالت آزادی فردی 

 و های فردی آحاد جامعه آزادیوقوق تضمین ح

انحصار گرایی  وبرچیده شدن آنان  گیه عدم وابست

 در مجموع خواهان زدودن همه مردان و ۀگسترد

جنسیتشان که مردان و زنان به علت هستند موانعی 

 اند.آن روبرو ه ب

 فمینیسم اسالمی – 31

ملبس با  بانوان مسلمان و فمینیست های اسالمی

هستند که تحت نام تعجب یی حجاب های اسالمی 

قد برأفراشته « فمینیسم اسالمی ! » و تبسم برانگیز  آور

شرف  "حجاب را  مردان مسلمان را برادران ایمانی و

تمکین  وی خویش می پندارند "آبرو و

شوهران  "شریعت محور "دربرابرخواست های 

به  "خدا و رسول  "خویش را فرمان برداری از اوامر 

، که هرگز نمی توان ایشان را جزئی شمار می آورند 

از جنبش آزادی خواهانۀ زنان به حساب آورد. ایشان 

علیه همه ایسم های دیگر "مبارزه و جهاد !  "بستر  در

 "نیسم خودشان خواهان تطبیق فمیو به جزاسالمیزم 

در سراسر جهان و الگو  "!  شریعت غَرَّای محمدی 

قراردادن شخصیت های مجازی و برساخته یی چون 

. وبا وجود تقال های فاطمه و خدیجه هستند

فراوانشان  درپرده پوشی و ماست مالی إهانت هایی 

که درمتن دین اسالم بر زنان روا داشته شده است با 

آموزه های آشکارکتاب قرآن باید یکی از تکیه بر 

مطالباتشان از مردان مسلمان این باشد که عملیۀ تنبیه 

 "کردن  ایشان را بروفق آیات قرآن وآنچه به نام 

شناخته می شود انجام دهند و  "أحادیث محمد ! 

ایشان راچنان لت وکوب کنند و کتک بزنند که 

نیز هنگام استخوانهای بدن و دست و پایشان نشکند و 

سنگ سار کردن زنان  نباید با سنگ های مثال 

 سنگین تراز یک کیلو گرام بر فرق ایشان بکوبند!... 

 و سوسیالیستی رایش مارکسیستیگ - 13

با إطمینان کامل می توان گفت که همه کسانی که 

خود را مارکسیست و سوسیالیست می دانند و به 

هستند آموزه های این خط فکری واقعا باورمند 

فیمنیست به معنای عام آن نیز هستند ، این که به چه 

دلیلی ، فکر می کنم درآغاز این مصاحبه به قدر 

 کفایت در زمینه صحبت کرده ام.

و اما درمورد این که تعیین یک روز برای تجلیل از 

مبارزات زنان سوسیالیست و آزادی خواه جهان کافی 

ن که هشتم هست یا نه ، باید بگویم که من ضمن ای

مارچ را به مثابۀ دست آورد خجستۀ زنان قهرمانی 

چون کالرا زیتکین و روزا لوگزامبورگ و سائر 

همرزمان سوسیالیست شان عزیز وگرامی میدارم و به 

آن ارج فراوانی قائل هستم ، أکیدا خاطر نشان می 

نمایم که قطعاً نمی توانیم و نباید تنها به تجلیل همین 

ماییم، بلکه باید همه روزه در این یک روز بسنده ن

عرصه فعال بودو به این بخش از مبارزات آزادی 

 خوهانه و حق طلبانه توجه جدی مبذول داشت. 

در مورد جنبش ناب و خالص و جدا بافتۀ زنان همان طور 

قبالً  نیز عرض کردم یک همچو جنبشی سالهاست به راه 

باالیی در  افتیده و بسیاری از بانوان متعلق به طبقات

کشورهای مختلف جهان به آن پیوسته اند و دارند علیه 

مردان دژخیم و بد کنش با چنگ و دندان می رزمند، 

مگر متأسفانه ما شاهد به هدر رفتن  نیرو و توان ایشان 

هستیم و می دانیم که تالشهای آنان در بهترین حالت 

ه تشدید هرچه بیشتر نفرت پراگنی میان مردان و زنان بود

 و ره به سرمنزل مقصود نمی برد.

 و اهداف به نیل برای آمد گفته آنچه نظرداشت در با

 دادن پایان و طلبانه برابری و خواهانه آزادی آرمانهای

 ستم رفع و زنان علیه مردساالرانه هایخشونت به

 پیش در خمی و پیچ پر و دراز راه آنان بر جنسیتی

 راه این و نماییم طی را آن باید که دارد قرار رویمان

 سرمایه صفتان انگل علیه طبقاتی مبارزۀ ریگستان از

 قرون دینمدار و خرافاتی باورهای راه کوره و دار

 آزمندانۀ منافع نگهبان و حامی همواره که وسطایی

 میگذرد است بوده زن بر ستم بخش مشروعیت و آنان

-می کارانه فدا و پوالدین ارادۀ و عزم آن نمودن طی و

 و سکوالر واقعا جنبشهای و نیروها جز به که هدخوا

 نیست. متصور دیگر های نیرو از سوسیالیست

 میراث مارچ هشتملذا با تأکید روی این نکته که 

 فدا و ناپذیر گیخسته مبارزات افتخار پر و بالفصل

 در و بوده جهان سوسیالیستی فعالین و جنبشها کارانۀ

 فعالین و اباحز جانب از طبقاتی مبارزات بستر

 برده پیش به و مطرح کارگر ساز دوران طبقۀ سیاسی

 برابری و خواه آزادی مردان و زنان همۀ از است، شده

 راه این پیگیری به مکلف را خود تا رود می توقع طلب

 و اندازی راه برای و دانسته افتخار پر و گذار دشوار

 از زنان رهایی راستای در و جنبشی چنین سازمانیابی

 برای و نمایند پیکار و تالش نیرو تمام با جنسی مست

 در و داده هم به دست انسانی و شریف امر این تحقق

 هایقله سوی به وفشرده تر رزمنده هرچه صفوفی

   گذارند. گام پیروزی

 به را باشها شاد بهترین مراتب دیگر بار یک اخیر رد

  ستمدیدۀ زنان همۀ پیشگاه به خجسته روز این مناسبت

 هرچه پیروزیهای داشته ابراز جهان و منطقه افعانستان

 نمایم.می آرزو را بیشترشان
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 سوسیالیسم کارگری:
وزیر دفاع مارک اسپر وزیر خارجه و مایک پومپیو 

اعالم کرده اند که توافق با طالبان در هفته آمریکا 

این توافق، خالف  شرطهای آتی نهایی خواهد شد. 

، نمی پذیرفترا  اشرف غنی آن آنچه که ظاهراً

ه یک ، نهش خشونت ها برای مدت محدودی بودکا

نظام تطبیق  کید طالبان برتوجه به تأ . با"صلح پایدار"

ثیری بر شریعت، خزیدن طالبان در بدنۀ قدرت چه تأ

سران موقعیت زنان خواهد گذاشت؟ آنگونه که 

وط قرمز طاز به اصطالح خ دولت وحدت ملی بارها

در برابر خواست آمریکا گذشته اند، مخصوصاً شان 

مینی که غنی از حفظ دست آورد آیا میشود بر تض

میدهد اطمینان کرد؟  "کراسیدمو"هژده سالۀ  های

ها را  دست آورد هایی که غنی و غرب آن اصوالً

کدام ها اند و چه تآثیری در  مایۀ افتخار شان میدانند

 وضعیت زنان ایجاد کرده است؟ 

 آتیال مهربان:
از همان آغاز ورود طالبان در معادالت قدرت در 

که طالبان و دیگر افغانستان تآکید ما بر این بوده است 

گروه های مجاهدین  حاضر در جغرافیای افغانستان، 

محصول فعالیت های هدفمندانه دستگاه های 

برای  کشور های غربی در رآس آمریکا، استخباراتی

. ندداری بوده اه حفظ حآکمیت و منافع  نظام سرمای

نه فقط در روش معمول در خلق چنین گروه هایی 

رابطه با مجاهدین در افغانستان که اخوان المسلمین 

در مصر، اسالم گرا های فلسطین و در جمهوری 

بوده است که  یبه گونه یاسالمی ایران مشابه به هم و 

بخشی از فرو با قرار دادن امکانات و قدرت در اختیار 

در فقر  ، برای زیستن جان کنده دستان جامعه که 

اند و یکباره طعم در اختیار ن عاصی شده و از آزیسته 

را  و در و در دست داشتن قدرت امکانات داشتن

با از دست دادن آن دوباره به میدانند که  چشیده و

و اجیر شده چنین افراد  ورطه نیستی پرتاب میگردند. 

هیچ منطقی جزء حفظ  ها ه های متشکل از آنوگر

چ جنایتی از هیو برای حفظ آن  را نمی شناسندقدرت 

رو گردان نیستند. طالبان و جنبش منصوب به ایشان 

و بار ها پوتانسیل محصول چنین زد و بند هایی هستند. 

در تخریبی شان را به اثبات رسانیده اند. عقبگرایی و 

دیگر هم بر له طالبان عمل  نستان دو عامل عمدۀافغا

کجا قرار بگیرند. به همان  چه زمانی و در انتخاب میکند در

دلیل غنی مخالفتش را با طرح مورد تآیید آمریکا )تقلیل 

به راحتی و  "صلح پایدار"اصطالح جای به به  خشونت(

شاید به این شیوه به ثبوت وفا داری مودبانه کنار گذاشت. 

ه و توانایی اش در انعطاف و تغییر چهره متناسب به نقشی ک

 ندۀ سیاسی و ادامۀێبه عهده اش گذاشته میشود، آ

 .نمایدحاکمیت اش را تضمین 

هم چیزی نیست جزء  "صلح پایدار"منظور از اصطالح 

و تداوم قدرت اشرف غنی. صلح مورد نظر غنی پایداری 

حتی اگر به مفهوم خفه شدن صدای اسلحه هم باشد، 

ن مردم را در پی داشته گی مصوهنمیتواند آرامش و زند

معنی به بدون تردید باشد. زیرا سهیم شدن طالبان در دولت 

به موازات آن و نقش دین در جامعه هرچه بیشتر گسترش 

دستگاه افراد جامعه توسط گی و رفتار شیوۀ زندهل کنتر

گی  هتضعیف هژمونی دین بر زند قبال دارد. دررا  دین

اتفاق  نیست که آمریکا و متحدین آن اجازۀ، چیزی انسانها

  .بدهندافتادن آن را 

. آزادی اش را می پیمایدسیر نزولی نظام سرمایه داری دارد 

های فردی که در اوایل انقالب سرمایه داری به گسترش و 

برد را ندارد. آن کارد، دیگر نمومیبسزایی تعمیم آن کمک 

بخشی  با مواجهه با این همه بحران کهداری هنظام سرمای

برای سرمایه داری میباشد، بحران ساختاری نظام وسیع آن 

ت و میخواهد از سرع حفظ جایگاهش در تقال است

. دموکراسی بورژوایی که از همان ابتدا اضمحاللش بکاهد

زنان، بلکه برای آزاد کردن و به به نه بر مبنای دادن آزادی 

نقش داشت، در  خدمت گرفتن نیروی کار زنان برای تولید

که چون افغانستان  جامعۀ به شدت عقب نگهداشته شدۀ

روی صنعتی در آن بسیار نازل بوده و همزمان نیتولید سطح 

ارزان و خیل کارگران ذخیره به وفرت وجود دارد، کار 

تآمین آزادی زنان در اولویت قرار ندارد. به همین دلیل 

 تر از تغییرات بسیارکراسی بورژوایی در افغانستان فرادمو

ه است تنداشملموسی دست  شکلی محدود سیمبولیک و

گی زنان هحفظ آن بتواند تغییری بنیادی در شرایط زندکه 

 ایجاد نماید.  

 سوسیالیسم کارگری:

در سال های اخیر جریان های زیادی در دفاع از آزادی و 

حقوق زنان در افغانستان فعال شده اند. جریان هایی که در 

با اظهارات به شدت زن ستیزانۀ مولوی مجیب  رابط

  الرحمن انصاری  در هرات  موضع گرفتند و برای بر داشتن

 18ادامه در صفحه                                                         

مینماید. عواملی که در هر جا در خدمت رشد اسالم 

به دقت شیوه ای بکار بستن آن و عمل کرده سیاسی 

برنامه ریزی شده اند. این دو عامل سنت های حاکم 

است که در طول تاریخ موجودیتش سلطۀ دین قبیلوی و 

را انسانها  بر قدرت عظیمی در تحمیل از خود بیگانگی

 به سناریویدر رکاب قدرت بوده است. ره داشته و هموا

جمعی از که در آن نمایید مال عمر دقت از بیعت  اعالم

برای و  ، آورده شده به قندهار گوشه و کنار از مال ها را 

و دادن تقدیس به مال عمر ، صحنه،  کردندراماتیزه 

دور تن  منصوب به محمد را خرقۀ جهت تخدیر اذهان

با خوانند؛ میامیر المونین پس از آن او را و  پیچندمی او

کنترول آماده نموده و منافع این شیوه اذهان عامه را برای 

-امیربال منازع و احکام  خود شان را در قالب هدایات

 کنند.اجرایی میمال عمر ، المؤمنین

واقعیت های جاری در افغانستان و جهان نشان میدهد که 

گی مردم، هدین در زندحاکمیت موازی با گسترش 

همواره در حال صعود مخصوصآ در برابر زنان خشونت 

با توجه به این امر تردیدی نیست که با سهیم بوده است. 

عالوه بر اینکه خشونت  طالبان در قدرت دولتینمودن 

ها در برابر زنان افزایش می یابند، با توجیهات دینی و به 

استناد به قانون اساسی افغانستان که در آن احکام دینی 

ل میدهد، عالوه بر ستون فقرات قانون اساسی را تشکی

خشونت ، از قباحت آن ها هم کاسته انواع افزایش 

 خواهد شد. 

دین پوششی است بر تن عریان تضاد های طبقاتی. دین 

،  "خدا داده را خدا داده است "با القاء این تصور که 

هنجاری ردن رد پای نظام حاکم در تمام نابرای گم ک

نیروی مافوق  ۀرا به ارادهن انسان ها های اجتماعی، ذ

ه قدرت انسانی مشغول کرده و مناسبات حاکم سرمای

 فریندآ، نکبت و سیه روزی می را که فقر در زمین داری

از تعرض به دور نگهداشته و از آن به مثابه عایقی 

 محافظت مینماید. 

ه نظام حاکم سرمای دست پروردۀدولت وحدت ملی که 

یر آمریکا سر پیچی نماید. واند از دساتنمیت استداری 

خط و نشان تعیین کردن اشرف غنی و تظاهر به استقالل 

ارزش مصرف در برابر رقبای داخلی اش  صرفاًعمل 

 ،خوب میداننددر دولت دارد. غنی و هم رکابانش 

اگر از قواعد ند ه اکه در مناصب شان نصب شدهمانگونه 

 ند. غنیل هم میگردبه همان شیوه عز بازی پا بیرون نهند

همه و...  طالبانسران ، ، کرزیش عبداهللو رقبای سیاسی ا

در بازی ای هستند که آمریکا اجزایی از یک پازل 
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نهی از منکر بیلبورد های ادارۀ امر بالمعروف و 

مجدانه تالش کردند. عده یی از این فعالین زن  بر 

این باور اند که قرائت نا درست از اسالم و قرآن زنان 

را در موقعیت فرو دست قرار داده و توصیه می کنند 

که تفسیر زنانه از قرآن می تواند وضعیت زنان را 

بهبود بخشد. و یا اینکه رادیکالیسم شان را در سنت 

با به کار بردن اسامی آلت تناسلی نشان می شکنی 

دهند. به نظر شـما چنین شیوه ها و  راهکار ها می 

توانند رهگشا باشند؟ شـما چه راهکار هایی را برای 

نجات زنان از قید اسارت مرد ساالری که دین هم به 

 آن مشروعیت می دهد پیشنهاد می نمایید؟

 افسانه خاشع:

ش از به قدرت رسیدن دانم پیآن گونه که من می

در افغانستان و شرایطی که در  "دولت وحدت ملی"

بودیم از جمله عروج داعش و بر پایی آن منطقه شاهد 

خالفت اسالمی که کشورهای غربی در رأس امریکا 

و متحدانش در منطقه بانی و اساس گذار آن بودند 

قومی که  -این فکر حتی در میان جریان های اسالمی

قدرت ها مخصوصاً امریکا در مسند به مدد این 

قدرت قرار گرفته و گویا اهلی شده وجامۀ عاریتی 

دموکراسی برتن شان کرده اند باز دوباره احیا شد و 

که نیاز به کتمان عملی باورهای  دبه این صرافت افتادن

سخیف ایدئولوژیک خود که عمیقاً زن ستیز است، 

قدرت بلکه تنها نیروهای جهادی شریک در ه نبینند؛ ن

طالبان و نیروهای مشابه دیگر هم مشام شان بوی این 

در منطقه حس کردند. اگر تا دیروز را شرایط جدید 

)منظور پس از حاکمیت مجاهدین و طالبان است( 

تازیانه زدن ها، سنگسار و بی حرمتی به زنان غیرعلنی 

شد در مالء عام و بیرون از شهرها و در خفا انجام می

ها و در سه کیلومتری ارگ به معرض ینو جلو دورب

نمایش عمومی قرار گرفت؛ نمونۀ بارز آن مرگ 

فجیع و هولناک فرخنده به دست مسلمانان مومن 

رود که موارد است. من قصد ندارم و نیاز آن هم نمی

وحشتاکی از اعمال خشونت و قساوت به زنان را که 

 یکی دو تا هم نیستند اینجا و در این ظرفیت بیان

 نمایم.

بلی همزمان با تحوالت در عرصۀ سیاست و رسمیت  

یافتن غیرعلنی تبیین ها و ادراکات مذهبی و مردساالر 

و طرح قوانین از جانب دستگاه قدرت و ارگان های 

چیزی جزتقویت پایه های قدرت و استحکام مواضع هرچه 

بیشتر نیروهای ارتجاعی اسالمی و به موازات آن بدتر شدن 

و از دست رفتن آزادی های نیم بند به دست آمده از جمله 

محدود شدن حضور اجتماعی زنان و تقویت و نهادینه 

ساالر و بر مبنای آن شدن هرچه گسترده تر تبیین های مرد

افزایش خشونت نسبت به زنان و ستم و نابرابری جنسیتی 

عمال إین اکنون نیز حاکمیت ارتجاعی با نخواهد بود؛ تا هم

سیاست های زن ستیزانه و مشروعیت دادن به عقائد خرافی 

مبتنی بر شرع اسالمی در تشدید خشونت بر زنان، ستم 

دارد. زنان  جنسی و تقویت افکار ضدزن سهم بارزی

محروم ترین و بی حقوق ترین افراد جامعه را تشکیل می 

دهند که از یک طرف بار ستم طبقاتی را بر دوش می 

کشند و از جانب دیگر قربانی ستم و نابرابری جنسیتی اند. 

نیروهای ارتجاعی شریک قدرت سیاسی و هم مخالفین آن 

اسالمی و چه  طالبان وچه داعش با الهام از افکار و عقائد 

مردساالرانه روزی نیست که تراژیدی وحشتناک و صحنه 

های آزار دهنده یی را خلق نکنند. برای قدرت حاکمه و 

حامیان امپریالیست آن تأمین منافع، تحقق استراتژی های 

کالن و ادامۀ قدرت شان در اولویت قرار دارد.  واضح 

راتیژی است که اولین قربانیان تأمین این منافع و تحقق است

 مشارکت طالبان در قدرت را زنان تشکیل خواهند داد.

و اما در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید یاد آور شوم 

و این امر پنهانی هم نیست که جنبش زن در افغانستان و 

-گی می فعاالن آن گرایش های مختلف سیاسی را نماینده

شان طبقاتی  -کنند و هر کدام هم از جایگاه تعلق اجتماعی

نمایند. بناءً و به در مورد وضعیت زنان موضع گیری می

یک معنی ما با یک گرایش یک دست و هم ریشه مواجه 

نیستیم. تبیین های مختلف و گاه اوقات متضاد فمینیستی 

خوانده  "فمینیسم اسالمی"شود. ما به آنچه که مطرح می

شود که از عقبۀ سیاسی و مالی خوبی نیز برخوردار است می

 ها به حل معضل و مصائب زنانباشیم. رجوع اینمواجه می

که شرع اسالمی برای  یاز دایرۀ اخالقیات دینی و جایگاه

رود. در یکی از برنامه های زنان قایل است جلوتر نمی

-تلویزیونی یکی از این فمینیست ها که خیلی ظاهر آراسته

 یی هم داشت و گویا در دور قبلی این خانم عضو پارلمان

گی از زنان جامعه و در مخالفت با اظهار  هم بوده به نماینده

زنان "نظر زن دیگری در پنیل، رسما  اعالم داشت که 

مسلمان افغان فراتر از حقوقی که دین اسالم برای شان قایل 

 خواهند؛ آنچه را که فعاالن جامعه مدنی در مورداست نمی

 امعه گویند با ارزش های اسالمی و جحقوق زنان می
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قانون گزار وضعیت و شرایط زنده گی زنان هر روز 

دولت "بیشتر از گذشته رو به وخامت گذاشته است. 

غنی که بقیه نیروهای ارتجاعی به رهبری  "وحدت ملی

اسالمی و قومی در قالب حکومت، سوای طالبان )که آن 

هم به همین زودی به این جرگه خواهد پیوست( را در 

کنار خودش دارد در تالش استند که برای تأمین منافع 

سیاسی و اقتصادی شان به هر ارتجاع و تحجری لبیک 

کا در قبال بگویند که این مسأله در کنار سیاست امری

پروژۀ اسالم سیاسی و بهره برداری دوباره از آن در 

خدمت به منافع استراتژیک سیاسی اش در منطقه و 

یی را فراهم آورده تا وضعیت به ضرر افغانستان، زمینه 

 اکثریت قریب به اتفاق مردم به ویژه زنان سیر نماید.

چنان که در پرسش شما هم اشاره شده است در موارد 

بخش پیشرو و مترقی جامعه از جمله فعاالن  زیادی

جنبش زنان در قبال تشبث نیروهای ارتجاعی واکنش 

نشان داده و ارتجاع اسالمی را به عقب نشینی واداشته و 

تابو هایی را که سالیان متمادی قرب و منزلتی داشتند 

خالف تصور و میل ارتجاع اسالمی شکست و حرمت به 

ر سوال برد. یک نمونۀ روشن ها را به شکل آشکار زیآن

و ماندگار یک چنین عمل تابو شکنانه از جانب زنان و 

خواه مراسم به خاک سپاری فرخنده مردان آزادی

خالف عرف رایج و راندن مالها از آن مراسم بود. مورد 

دومی که شما در متن سوال نیز به آن اشاره کرده اید، 

ز منکر توسط مسأله ایجاد ادارۀ امر بالمعروف و نهی ا

حمن انصاری در هرات است که این مجیب الرمولوی 

قضیه در نفس خود به همان اندازه برای جنبش 

خص باألآزادیخواهانه به طور عموم و برای جنبش زنان 

العمل اجتماعی اهمیت دارد. چنانچه که دیدیم عکس

مردم آزادیخواه از جمله فعاالن زن با وجود این که 

رگباری را در قبال این تشبث دولتمردان سکوت م

ارتجاع به شأن و حرمت زنان پیشه کرده بودند، این 

نیروهای مرتجع و برنامۀ ارتجاعی و ضد زن آن ها را به 

شکست کشانید که خود این تالش فعاالن دفاع از حقوق 

 زنان در خور ستایش فراوان است. 

 گان به ویژه به فعاالن سوسیالیست جامعهحاال هم به همه

افغانستان روشن است که همکاسه شدن این نیروهای 

جنایت پیشه و ارتجاعی زیر یک چتر و اقتدار یک دست 

شان که این روزها با مذاکرات طالبان و امریکا وارد 

یت بدتر از گذشته مراحل پایانی اش گردیده است وضع

شریک ساختن طالبان در قدرت که  ۀخواهد شد. پروس

طور خاص زنان ه جامعه و ب حاصل عملی اش برای همۀ
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 میزگرد سوسیالیسم کارگری

های لیبرال که از فمینیست  "افغانستان بیگانه است.

نظر من حتی اطالق مفهوم لیبرال به بخشی از فعاالن 

زن در افغانستان شاید درست نباشد، چون این طیف 

چیز هایشان از ارزش های لیبرالی هم با وجود ادعا 

لیبرالیسم "خاصی در چانته ندارند. چون در مجموع 

ترقی خواه نیست؛ بارزترین  یک نیروی "افغانی

 شخصیت این نیرو در عرصۀ سیاسی اشرف غنی است 

بینیم که چگونه هر لحظه و هر دم وفاداری اش میو 

دارد. برخی از را به ارزش های اسالمی  ابراز می

فمینیسم "شخصیت های فمینیسم لیبرال و یا 

آن چنان که در پرسش شما هم آمده است  "رادیکال

هر به رادیکالیسم هنوز این جرئت و با وجود تظا

را  شهامت را نداشته و ندارند که مبانی اعتقادی اسالم 

که عمیقا ضد زن است به چالش بکشد و یا نقد نمایند. 

این ترس سیاسی است که این طیف را ناگزیر 

سازد و ناگزیر ازگرفتن یک چنین موضع گیری  می

ا زنانه از دست به انبان دین شده و قرائت فمینیستی ی

نمایند. متون مذهبی را در مورد حقوق زن توصیه می

-می نوشیهمان گونه که در یک جامعۀ مذهبی می 

تواند نوعی از اعتراض نسبت به ممنوعیت و اجبار 

کار بردن ه یی ب اعمال شده باشد؛ در یک چنین جامعه

به ویژه از زبان  دادن اسامی آلت تناسلی و یا فحش

به شمار آید. اما این مسأله با  "تابو شکنی"یک زن 

وجود شکستن برخی نورم های متداول مردانه اگر 

هم شمرده شود، صوری خواهد بود.  "رادیکال"

علت این که ستم  "های رادیکالفمینیست"برخی از 

شود را در نابرابری زن با مرد جنسی بر زنان اعمال می

ویا اگر این برابری  ظاهری حاصل شود بینند و گمی

زنان آزاد خواهند شد، در حالی که مردان خود نیز 

 برابر نیستند.

اگر از این ها بگذریم حتی کسانی که خودشان را 

خوانند نیز نقد عمیق و علمیی چپ و سوسیالیست می

حقوقی زن ندارند. نسبت به نقش دین در توجیه بی

دیس از توده ها به هر برخی از نیروها به روایت تق

یی منحیث ارزش ها و معنویات مسلط در میان خرافه

نمایند. از دید من با وجود مواردی ها تمکین میآن

که فعاالن جنبش رهایی زنان خوب درخشیدند و در 

پاسخ به پرسش شما به جنبه هایی از آن اشاره شد این 

جنبش هنوز نتوانسته است یک استراتژی رهگشا برای 

صی از این وضعیت و در مجادله با نیروهای خال

 ...اشرف غنی و احیای هویت

زبان دری است. ایران پهلوی زبان بود که ما کل ادبیات 

گویند: آیند و میزبان دری را انکشاف دادیم. حاال می

هم حدی دارد! ... آنچه  و ...ایران شرقی؛ او برادر دو روئی

وز کدام ازبیک را که امیر علی شیرنوایی در هرات کرد امر

زبان در ازبیکستان یا در آسیای مرکزی نیست که امیر علی 

 "شیرنوایی را سرش افتخار نکند. شما فراموش کرده اید.

... رستم بچه یک زن کابلی است و خودش از سیستان "؛

است و پایتخت اش نیمروز است... نقش زنان را در شهنامه 

منیژه دختر ببینید. رودابه مادر سهراب از سمنگان ، 

دست دوم بود یا که )نه( خودش  افغانافراسیاب، آیا زن 

کرد که با که ازدواج نماید؟ )بلکه( چند زن انتخاب می

ها افغان در آن وقت بود و اردوها را رهبری کرده اند. سال

پیش از آن که فردوسی شهنامه خودش را نوشته کند، 

 دقیقی )و( یک گروپ کالن در بلخ شهنامه نویسی

 "داشتند.

از نقش و مکان زنان در گذشتۀ تاریخی این خطه یاد آور 

جنس دوم و مادون نبوده  "افغان"شود و از این که زن می

و ازدواج به دلخواه خودش را داشته  باست؛ و حق انتخا

و برای اثبات این ادعا از شهنامه به عنوان یک منبع 

را به جوید و آن یی ادبیات فارسی استمداد میاسطوره

کند ؛ این در حالی عنوان یک حقیقت تاریخی بیان می

زن "کند که عامل رانده شدن است که جرئت نمی

و مکان که او در گذشتۀ تاریخی داشته  از اجتماع "افغان؟!

را بر شمارد. چون اگر این روایت را بپذریم باید دلیل این 

ن گرد را نیز بدانیم و این جا است که التزامش به دیعقب

به او اجازه و  "هویت افغانی"اسالم به عنوان بخشی از 

دهد و با یک نوع تردستی از شهامت بیان حقیقت را نمی

 شود.کنار آن رد می

ل حاضر و آماده و یا یک وآیا زبان به مثابه یک سمب اام

روح جاری در تاریخ مقدم بر ناسیونالیسم وجود داشته 

ز ناسیونالیسم لیکش را اواست و یا خود موقعیت سمب

رسد که ناسیونالیسم است می ردریافت کرده است؟ به نظ

زند. و این به ل میوکه دست به ساختن و انتخاب سمب

معنای بازتعریف زبان است. وجود تفاوت بین زبان های 

یی که باناسیونالیسم زبانی شروع هبدیهی است ولی مسأل

تا به شود این است که این تفاوت چگونه تعریف شود می

قرار بگیرد. همین  "دیگران"و  "ما"مثابه مرزی بین 

موضوع در مورد پیوندها و اشتراکات یک زبان نیز صدق 

 کند. می

ارتجاعی و دولت و حامیان جهانی شان ارائه نماید. این 

مسأله در کنار تشتت، عدم انسجام و فرصت هایی که از 

دست رفت یک نقیصۀ بزرگی است که زمینۀ پیشروی 

 سازد.مبارزه برای آزادی زن را دشوارتر می

-نبش زنان درد بیبر اساس آنچه که گفته آمدیم درد ج

گی و نداشتن یک ساختار تشکیالتی است تا همۀ برنامه

عرصه های فعالیتش را مدون ساخته و ادعانامه اش برای 

خواست و مطالبات انسانی را رو به جامعه اعالم بدارد. 

آزادی زن و خالصی او در گرو رهایی جامعه از نکبتی 

اگر از است که سالیان دراز بر آن مستولی بوده است. 

معدود زنانی که بیشترین شان زنان طبقات دارا هستند و 

در اجتماع از مکانی برخوردار اند بگذریم بیشتر زنان 

جامعۀ افغانستان جزء محروم ترین اقشار و طبقات 

فرودست اند که در کنار ستم و اجحاف تاریخی جامعۀ 

کشند. مردساالر بار ستم طبقاتی و جنگ را به دوش می

ها از نعمت سواد محروم اند و بیشتر شان هم در نبیشتر آ

ها قرار دارند. نیروهای مذهبی با معرض انواع خشونت

توجه به مقام و موقعیتی که در جامعه دارند و امکان و 

ابزار تحمیقی که در اختیار دارند با استفاده از افیون دین 

این بخش از زنان را از آگاه شدن نسبت حق و حقوق و 

سازند. کاری که باید جتماعی شان محروم میمکان ا

انجام شود و این قبل از همه وظیفه و مسؤولیت جنبش 

سوسیالیستی کارگری است که بر اساس مسؤولیت و 

وظیفۀ تاریخی که بر دوش دارد بیشتر از هر زمان 

دیگری در جنبش رهایی زنان دخالت گر باشد و 

اند. تالش رسالتش را در قبال این جنبش به انجام برس

نماید تا مبارزۀ برای تأمین حقوق پایمال شدۀ زنان امری 

ثانوی جامعه و فعاالن جنبش های اجتماعی محسوب 

نگردد که بتوان آن را مانند آنچه که امروز خطاب به 

فعاالن جنبش زنان از جانب مدافعان دروغین زنان در 

کرد.  "صلح"شود مشروط به تأمین افغانستان گفته می

زه در این زمینه نباید محدود و منحصر شود به یک مبار

مسألۀ جنسیتی بلکه باید بنیادهای اقتصادی این ستم و 

نابرابری از یک منظر طبقاتی و در تقابل با دولت و 

صاحبان سرمایه که از این موقعیت ضعیف زنان در نظام 

برند مورد کنکاش حقوقی و ساختارهای سیاسی سود می

ر ما ستم جنسی و طبقاتی زنان دو پدیدۀ قرار گیرد. از نظ

که هیچ ما در شرایطی قرار داریم کامال مرتبط به هم اند. 

در جامعۀ فالکت  به خصوصمبارزۀ سیاسی اجتماعی، 

 چون افغانستان، بدون سازماندهی نیمی بیشتر ازه یی زد

 1٢ادامه در صفحه                                                      
٢٠ادامه در صفحه   
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توصیف عاشقانه و عاطفی از زبان خودی و تمجید و 

ستایش از آن به عنوان روح هستی، تاریخی و عامل 

بقای جامعه/ ملت و یا قوم به تحوالت اجتماعی مدرن 

یژه پیدایش ناسیونالیسم زبانی مرتبط است. و به و

وقتی در جوامعی زبانی به جزئی از هویت و بیان تمایز 

خویش تعریف و تبدیل شود و با آن رابطۀ عاطفی به 

-وجود بیاید از شیرینی و تمایز و برتری آن سخن می

تواند به یک نیروی مقاومت رود. این نگرش می

و بقای خود  طوری که گروهی هستیه تبدیل شود ب

را تماماً و یا به طور اساسی با دوام و رونق زبان خود 

گره بزند. این نیرو گاه به صورت ناسیونالیسم 

زبانی و گاه یک ناسیونالیسم سیاسی که  -فرهنگی

–ممکن است در بر گیرندۀ ناسیونالیسم فرهنگی 

شود. از این زاویه تعریف از زبانی هم باشد آشکار می

کند و در واقع ه زبان کامالً تغییر میمفهوم و جایگا

گیرد. در آن زبان خصلت ایدئولوژیکی به خود می

صورت هدف رشد توانائی و ظرفیت یک زبان 

مشخص نیست بلکه محافظت آن زبان با نگرشی 

کارانه است. در آن صورت یک زبان اغلب محافظه

صرفاً حق و موضوع انتخاب نیست بلکه تبلیغ آن به 

 ضیلت است.عنوان یک ف

او برای تبیین هویت افغانی از جوانان و مخاطبانش 

تر هویت ملی طلبد که برای فهم و درک درستمی

                                                       شان باید تاریخ شان را درک نمایند:

... نقطۀ دیگر تاریخ است. ضرورت درک تاریخ در "

چه است؟ تاریخ خو قصه نیست! ابن خلدون گفته که 

سال پیش بیهقی تاریخ عبرت است... طور مثال هزار 

تاریخ خودش را نوشته کرد سر سلطان مسعود. از آن 

کرده درامای بهتر شاید در روی زمین پیدا نکنید، 

دهد یک سلطانی را که اینقدر قوی بود چون نشان می

کشت. اما عدم که شیر درنده را به دست خودش می

تدبیرش موجب از بین بردن )رفتن( یک امپراتوری 

یت تان بدون درک تاریخ تان بزرگ شد. درک هو

دهد و بحث اش را وی ادامه می "امکان پذیر نیست.

پذیری برای به وضعیت جدید، پروژۀ صلح و هم

نقش "که بدون درک  "روایت بزرگ"ساختن یک 

 دهد:ممکن نیست بسط می "تمدنی

... در افغانستان وقایع تاریخی، تاریخ نشده است، "

اهیم برسیم، به صلح خوزنده است و اگر به صلح می

 درنگی بر سازش آمریکا با طالبان
پروسۀ امضای سازش با طالبان و ادامۀ تالش ها برای کسب 

 مشروعیت آن چند مسأله ذیل را به خوبی روشن می سازد:

رین و جنایتکارترین نیروها، ناشی : سازش با متحجرتاول 

از خصوصیات غیر قابل پیش بینی افرادی چون ترامپ 

نیست. شرایط پیش آمده ناشی از حکم منافع سرمایه در 

افغانستان، منطقه و جهان است که ترامپ و دیگران در 

 .منصه اجرا قرار میدهند

: در تقابل با طالبان، نمی شود با نقد مال هیبت اهلل،  دوم

مال برادر یا عباس استانکزی انتظار تغییری را داشت. 

بایست دیدگاه ها و باوری که فیگورهای نامبرده شده 

گیرند، جهت منافع شان از آن میرا در مشروعیت شان 

تواند نقد گردند. با قبول معیار های اسالمی، چه کسی می

ادعا کند که مثآل انتخاب پوشش، حق مسلم زن بوده و 

 از بر مبنای جنسیت انسانی نیست؟ دادن امتی

و  فعاالن دفاع از حقوق زن،  : کنش گران جامعه مدنی سه

بایست به این حقیقت عریان پی ببرند که در محدودۀ 

دموکراسی بورژوایی  که از جمله احترام به عقاید دینی را 

توهم ملزم می نماید، هیچ امکانی برای تغییر وجود ندارد. 

در موجودیت  "ده های هژده سالهدست آور "دفاع از 

گروهای تروریستی طالب و اسالمیست ها را بایست کنار 

تأمین ابتدایی ترین حقوق زنان از مسیر گذاشت. 

گذرد. حق آزادی بیان و عقیده بدون سیکوالریسم می

جدایی دین از دولت ممکن نیست. تأمین سیکوالریسم 

 شد. بااولین قدم در راه ایجاد جامعۀ انسانی می

 

 

پایدار آیا بدون پذیرفتن تعبییر های مختلف تاریخ یک 

دیگر و باالخره این را به یک راه مشترک آوردن با هم 

توانیم؟ اگر یک دیگر را قبول نکنیم، گی کرده میزنده

روایت های کوچک ایجاد شده و یا روایت های 

متوسطی، ضرورت این است که ما درک عمیق داشته 

یم که در این چهل سال بیشتر ببینیم؛ و در اینجاست باش

که نقش تمدنی خود را به صورت اساسی باید درک 

 "کنیم.

... در یک بحث بین ابن سینا و بیرونی )البیرونی( تمام "

بحث علم اساسی دنیا در این بحث بین دو عالم بزرگ 

گنجانیده شده. بیرونی ... یگانه کسی بود در روی زمین 

سال پیش از کشف امریکا کرده پیش بینی کرد  4٠٠که 

سال طب اش  ٦٠٠که امریکا وجود دارد. ابن سینا برای 

عام بود. یک تمدن درخشان اسالمی داشتید که باید 

درکش را داشته باشید؛ و به خصوص امروز که مصادف 

 "تاریخی")این روایات  "هستید با خطر افراطیت...

 در خدمت امر ارزش مصرف علمی ندارند و اساساً 

گیرد. بحث هم بر صحت و عدم صحت دیگری قرار می

این ادعا نیست؛ آنچه که اهمیت دارد کاربرد آن برای 

 یک امر و پروژۀ سیاسی است.( 

در ادوار مختلفی ایفا کرده  مابازهم این نقش تمدنی را  "

شود. ... سرمایه سیاسی؛ تمام سرمایه تولید می"؛  "ایم.

شما تولید م تولیدی به آن ببینید. به حیث یک سیست

کنید سرمایۀ سیاسی یی را که ! ... تولید میکننده هستید

در آن وحدت ملی ما، جمهوریت اسالمی ما، ارتباطات 

روید به طرف تولید سرمایه تمدنی ما زنده شود یا می

های سیاسی یی که موجب نفاق و تفرقه شود؟... و این 

دهد. این )موزیم( می موزیم برای شما این فرصت را

وسیله است، یک بهانه است. گفتمان سیاسی در نسل تان 

 "باید سر گفتمان سیاسی صورت بگیرد.

زند، تاریخی که قرار باز نقبی به تاریخ میاو در ادامه  

است به عنوان زمینه ها و مبناهای ساختن هویت ملی و 

 تاریخی ناسیونالیسم افغانی مورد ارجاع باشد و کسانی

که به این تاریخ جفا کرده و به هویت فرهنگی، سیاسی 

و ساختارهای زیر بنایی آن صدمه زده است را نمونه وار 

... )سیستم( آبیاری غزنی "گوید: شمار و چنین میبر می

را سیستم آبیاری افغانستان مرکزی را عالالدین جهان 

از بین برد. سیستم آبیاری شمال و شمال شرق  زسو

را چنگیز خان از بین برد. سیستم آبیاری هلمند،  افغانستان

 "سیستان و فراه را تیمور لنگ از بین برد.

به مثابه یک ایدئولوژی و یا جنبش تفاوت  ناسیونالیسم

های موجود که بدیهی و طبیعی به آفریند و یا تفاوتمی

کند و به سطح آگاهی رسند را بازآفرینی مینظر می

-ها هویت سیاسی برتری میآن دهد و بهجمعی ارتقا می

کند وارد جغرافیای سیاسی شده بخشد و سپس تالش می

 ها را تکمیل کند.و با تشکیل دولت، مرز آن
 (قوس از من است میاندر همۀ متن خطوط تأکید و توضیحات )
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راه افتاده حاصلی جز ه پروژۀ ب ارتجاعی و تمام

یروهای ارتجاعی حاکم استحکام هرچه بیشتر قدرت ن

، ستم و نابرابری در اشکال دیگری برای و تداوم فقر

زحمتکش در پی نخواهد کارگر و یت مردم اکثر

 داشت. 

وضعیت جدید و واقعیت جاری جامعۀ افغانستان به 

امپریالیستی -روشنی نشان داد که راه حل های بورژوا

تواند منجی مردم از بربریت و توحش و رسیدن به نمی

آزادی و رفاه باشد. نقطه مقابل تحوالت سیاسی در 

ی برای شریک یمنطقه غانستان که اجماع جهانی و اف

کردن یک ارتجاع اسالمی در حاکمیت افغانستان 

تمام اشکال  96است، مبارزات مردم ایران از دیماه 

حاکمیت اسالم سیاسی در اپوزیسیون و حاکمیت را 

رود تا با پیروزی مردم یک می زیر فشار گذاشته و

مهلک و کشنده به تمامی جریانات اسالم  ۀضرب

ند. راست بورژوایی در ایران از سیاسی در منطقه بز

سلطنت طلب تا جمهوریخواه و مجاهد و ناسیونالیست 

گی با هبه حمایت امریکا دل بسته اند، هم که بعضاً

رژیم اسالمی اختالف سیاسی دارند و سیستم اقتصادی 

نیولیبرال رژیم اسالمی را حفظ خواهند کرد در 

 های سرکوب همین رژیمتالشند تا با حفظ ارگان

را سرکوب هرگونه مخالفت کارگران و زحمتکشان 

های شومی، اتحاد جنبش ۀچنین آیندیک کنند. علیه 

کارگری، دانشجویی، زنان، رفع ستم ملی و 

گان قرار دارد که در هاعتراضات معلمان و بازنشست

ایجاد کنند را تالشند پس از رژیم اسالمی سیستمی 

نچرخد و  که بر محور سود صاحبان سرمایه و صنایع

 وجود آورد.ه برای مردم ایران رفاه و آزادی  ب

مشارکت طالبان در قدرت و شکل دادن به یک 

و  "جمهوریت"ساختار سیاسی جدید چه تحت نام 

به معنی ختم مصائب مردم و پایان یافتن  "امارت"چه 

همین امروز دارند  کشتار ، بربریت و جنایت نیست.

لبان به رسم تدوام پرچم داعش را به عنوان بدیل طا

آورند تا حضور نامیمون شان را فاجعه به اهتزاز در می

بناءاً برای در منطقه و افغانستان مشروعیت بخشند. 

فتن به یک صلح یارهایی از این وضعیت و دست

صف ملیونی جنبش آزادیخواهانۀ  پایدار و واقعی باید

که به راه حل های ارتجاع را مردم از زن و مرد 

 ...مشترک اطالعیۀ 

جمهوری از جانب غنی و عبداهلل به دستور قدرت 

این بورژوازی حاکمۀ امپریالیسم امریکا نشان داد که 

یکا است که بر محور جهانی و قدرت حاکمه در امر

استراتژی و منافع کالن سیاسی و اقتصادی اش در 

یی و جهانی ساختار سیاسی مقتضی را معادالت منطقه

 دهند و مهرۀ کارآمد را در راستایشکل و سازمان می

 ها و اهداف مطمح نظر شاناجرایی شدن سیاست

همانند هجده سال گذشته انتصاب و به مسند قدرت 

نمایندۀ دولت امریکا در زاد خلیل خواهد نشاند.

ها و دول منطقه در پایان انجام همراهی با قدرت

مأموریتش برای شکل دادن به آیندۀ سیاسی 

به رهبری و مشارکت طالبان رسیده افغانستان 

 29است و توافق نامۀ حاصل از آن امروز شنبه 

زاد در دوحه قطر، از جانب خلیل 2020فبروری 

ریکا و مال عبدالغنی برادر معاون گی امبه نماینده

دفتر سیاسی طالبان در حضور مایک پومپئو وزیر 

خارجۀ امریکا و ناظرانی از چین، روسیه و 

 کشورهای دیگر به امضا رسید. 

ین روشن است که مردم از خشونت و جنگ و ا

نابرابری و فقر به ستوه آمده اند و خواهان آرامش 

آن یان جهانی و امنیت اند. قدرت حاکمه و حام

از جمله جمهوری  ییو قدرت های منطقه

اسالمی ایران شریک پروژۀ شکل دادن به 

-و زمینه های شکل ندا "امارت اسالمی سرمایه"

گیری آن را از طریق تأمین منافع خودشان دارند 

قدرت حاکمۀ امریکاو سران ؛ نمایندضمانت می

تمام مصائب قدرت سیاسی در افغانستان 

ستم جنسیتی تا بیکاری، فقر و جنایت  اجتماعی از

دانند و بر را حاصل جنگ و منازعۀ جاری می

های نسبی یی حاضرند که گشایشهمین اساس 

مانند آزادی بیان، مشارکت زنان، انتخابات و ... 

آورد مباهات را که این همه به آن به عنوان دست

ها دست شود و طی این چند سال مردم به آنمی

قربانی منافع استراتژیک خود شان برای یافته اند 

. اما دست یافتن به نوعی از ثبات سیاسی سازند

نیروهای  "صلح"واقعیت امر این است که 

شکل داد. امپریالیستی توهمی ندارند -بورژوا

ترسیم یک چنین افقی و شکل دادن به آن یگانه 

و مطلوب برای رسیدن به صلح گزینۀ معقول 

، که در حقیقت رهایی از وضعیت جاری و واقعی

ی از ارتجاع، ستم و سازمان دادن یک جامعۀ عار

 باشد.می نابرابری است

و ان های کارگری افغانستسازمان سوسیالیست

فعاالن جنبش از اتحاد سوسیالیستی کارگری 

و خواه سوسیالیست، آزداینیروهای کارگری، 

خواه و مترقی از جمله جنبش جنبش های عدالت

د که برای شکل دادن نخواهمی ی طلبانۀ زنان برابر

و گام های  هدبه یک چنین الترناتیوی تالش ورزی

 رند.بر دایافتن به آن را عملی و نظری جهت دست

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 اتحاد سوسیالیستی کارگری

 2020فبروری  29؛  1398اسفند   /حوت 10
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Workers of the world unite! 

بوش به  ها به رهبری جان واکرکرده بود، دولت نیوکان

در  طالبان "امارت اسالمی"جهنم بر پا داشته شدۀ 

امپریالیسم امریکا در همراهی پاکستان و افغانستان که 

یکی از معماران آن به خود کشورهای عربی حوزۀ خلیج 

بعدا در بوق و  که آنچهاما نداشت. کاری رفت شمار می

تالشی برای افغانستان  "رهایی زنان"کرنا شد از جمله 

توجیه مداخلۀ نظامی و مشروعیت بخشیدن به اشغالگری 

 و تجاوز عریان امپریالیستی بود.

از همان آغاز عزم سیاسی در از میان برداشته شدن کامل 

ن وجود نداشت. زیرا استفاده از اسالم سیاسی طالبا

ارجی همچنان یکی از گزینه های عمده در سیاست خ

مریکا و متحدان اروپایی آن ها از جمله در افغانستان بود. ا

به همان دلیل بخش عمده یی از رهبران طالبان با هواپیما 

مأمن های نظامی پاکستان همراه با نظامیان پاکستانی به 

تا دوباره به عنوان یک  ان انتقال داده شدندپاکستامن 

با وجود این همه کشتار . گزینه مورد استفاده قرار گیرند

و جنایت لجام گسیخته و تباهی هست و بود مردم 

بورژوازی زحمتکش از چند سال بدین سو است که 

جنایتکاران از آن جهانی و رسانه های مواجب بگیر 

در اذهان مردم زدایی نموده و چنین  تحاقب طالب

 کنند که جزمی ءالقاعاصی از جنگ، فقر و جنایت 

به امارت  شکل دادن  طالبان و گزینۀ صلح و آشتی با

همۀ نیروهای ارتجاعی از مذهبی و آن اسالمی که در 

راه دیگری ناسیونالیست تا نیولیبرال سهم داشته باشند 

 نیست.

سال پس از مهندسی ساختار سیاسی و ادعای  هجده

که  "رهایی زنان"حیات اجتماعی و  "ونموکراتیزاسید"

 جز تداوم جنگ، بربریت، فقر و محنتدر حقیقت چیزی 

بدون دخالت امنیت و به بهانۀ صلح و بار دیگر دارند  نبوده،

تعیین سرنوشت شان امارت اسالمی  درو نقش مردم 

سرمایه را در مشارکت طالبان و سایر نیروهای مرتجع و 

از  اعم خواهبر گردۀ مردم آزادیاز باال می جنایتکار اسال

همۀ فعل و انفعاالت سیاسی در کنند. زن و مرد تحمیل 

ابات تا تأخیر در اعالم از تأخیر در برگزاری انتخافغانستان 

امریکا  نتایج آن همه تابع یک پروسۀ موازی یعنی مصالحۀ

با وجود اعالم بوده است. و به نتیجه رسیدن آن با طالبان 

نفع اشرف غنی به عنوان  بهدن نتیجۀ کارنیوال انتخابات ش

انتخابات همۀ  "مستقل"رئیس جمهور از جانب کمیسیون 

به  "ثبات و همگرائی"تیم جناح های رقیب از جمله 

با نپذیرفتن نتیجۀ اعالم شده و اعالم رهبری عبداهلل عبداهلل 

حکومت موازی تحت عنوان دولت فراگیر و همه شمول 

مینه را برای تسریع شکل گیری ساختار سیاسی عمالً ز

مساعد به ثمر نشستن پروژۀ صلح امریکا و طالبان  جدید و

 ساخت. قبول تأخیر در برگزاری مراسم تحلیف ریاست

 ٢1ادامه در صفحه                                                         

پروژۀ مصالحه و شریک ساختن طالبان در قدرت 

شورای "ها قبل با راه اندازی سیاسی هرچند سال

رج هنگفت منابع مالی در این و مخا "عالی صلح

زمینه در دستور قدرت حاکمه و حامیان جهانی آن 

صلح  پار مسألۀاکتبر سال  12قرار گرفته بود ولی از 

میان امریکا و طالبان به صورت جدی با اولین دور 

قطر  ها در دوحۀگان آنمذاکرات مستقیم نماینده

 رسمیت یافت. 

یی و منطقه در متن و بستر وضعیت جدید جهانی و

امریکا،  های بزرگ سرمایه داریمنافع قدرت

منطقه دیگر چین، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا، 

به نوعی از اجماع برای از جمله ایران و پاکستان 

شکل دادن به آیندۀ سیاسی افغانستان و ایجاد نظم و 

ثبات در این منطقۀ پر آشوب رسیده اند که در آن 

که خواست و مطالبۀ مردم از آن قرار نبوده و نیست 

میان کارگران، زنان و جوانان مورد توجه باشد. از 

همان آغاز تهاجم نیروهای نظامی امریکا در اکتبر 

شاهد همسویی امریکا و به سیاق گذشته  2001

یم. ه انیروهای اسالم سیاسی در وجوه مختلف آن بود

ه امارت اسالمی طالبان بمال عمر رهبر اگر 

اسامه بن الدن رهبر القاعده پس  تحویل درخواست

ل عمبه قدرت حاکمۀ امریکا سپتامبر  11از حادثه 


