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دارانه تبعیض، در مناسبات سرمایه

نابرابری و انواع گوناگون ستم های 

اجتماعی در سراسر جهان علیه بیش از 

ه گونه ها و اشکال نیمی از جمعیت جهان ب

شود. از اسالم آباد تا متنوع اعمال می

واشنگتن و از دمشق تا سیدنی از اسلو تا 

برلین و از بغداد تا مسکو و پاریس هیچ 

گوی وگفت |(6)صفحه  رزا لوکزامبورگ و مسألۀ زنان |( 4)صفحه  گی تک آوازی جنبش زنان در افغانستانگونهچه:  در این شماره

)صفحه  های فمینیستی در جهانتا جنبش از پیدایش ستم بر زنان (١0)صفحه  ر افغانستانسوسیالیسم کارگری در مورد وضعیت زنان د

خواه و های اعتراضی مردم آزادیدر دفاع و حمایت از حرکت | (۲4)صفحه  محکومیت اقدامات امارت اسالمی طالبان...در  | (١8

  (۲6)صفحه  ایران طلببرابری

 های کارگری افغانستاناعالمیۀ سازمان سوسیالیست

 زن جهانی روز ،هشت مارچ  پیشواز هب

 

های حکومتی هر روزه ترویج، از همۀ کانال

شود. در این میان امارت تبلیغ و اعمال می

ریستی سرمایه در افغانستان زن ستیزی ترو

را در ابعاد بسیار گسترده و عریان آن با 

برخورداری از حمابت مالی امریکا و 

ها میلیون دالر در متحدانش و دریافت ده

هفته از آنان بیش از پیش قانونی و نهادینه 

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

جایی نیست که این ستمگری، خشونت، 

حرمتی و کم انگاشتن زنان را در تبعیض و بی

اشکال گوناگون و سطوح مختلف نبینیم. اما 

ایران و کشورهایی که جنبش در افغانستان، 

های اسالم سیاسی به حمایت مستقیم و 

داری امپریالیستی غیرمستقیم دول سرمایه

بر سر قدرت هستند، این خشونت، تبعیض و 

اشکال ستم اجتماعی به شکل قانونی و دولتی 

  

 زن روز جهانی وژیه انمه
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سازد. زنان امروزه در افغانستان از می

آموزش، اندوختن دانش، فعالیت 

عی، کار و همۀ مناسبات اجتماعی اجتما

اند. نمونۀ ستم، و انسانی محروم شده

نابرابری و بیدادگری یی را که علیۀ زنان، 

مردان و کودکان افغانستان در قرن 

توان شود فقط مییکم اعمال میوبیست

داری سراغ در قرون وسطی و دورۀ برده

کرد. سردمداران امارت اسالمی سرمایه 

منحیث مدیران و در افغانستان 

گی مزدی هکارگذاران محلی سیستم برد

ورزند تا جامعۀ میجهانی، عمالً تالش 

را چندین قرن به  کشورچهل میلیونی 

 گرایی سوق دهند.گذشته و عقب

زنان نه تنها از کار و تحصیل و مشارکت  

شوند و در معرض اجتماعی باز داشته می

انواع خشونت، تهدید، زندان و بگیر و 

ببند هستند، بل با مهندسی آشکار و 

تمام عیار توسط امارت اسالمی متحمل 

گی، قتل های ناموسی، یأس فقر، گرسنه

و خودکشی گردیده و همه روزه مورد 

حرمتی در خانه، محیط بیرون از خانه، بی

مسجد، میدیا و دنیای مجازی قرار 

 گیرند. می

راندن جامعه به بربریت، ستمگری، 

آمد و زادۀ وجه رابری پیتبعیض و ناب

داری است؛ ریشه و مبنای تولید سرمایه

همۀ فجایع بشری و حتی بخشی از 

ویرانگری و مصیبت های طبیعت امروزه 

مستقیما بسته و پیوند انکارناپذیر به 

انباشت و کسب سود هرچه بیشتر در 

کشی داری دارد. ستمنظام های سرمایه

ینه و زن و زن ستیزی با آنکه تاریخ دیر

پیشینۀ بسیار طوالنی نسبت به کل عمر نظام 

داری دارد اما اکنون دیگر فقط این سرمایه

گی مزدی است که در سراسر مناسبات برده

جهان نابرابری و اشکال ستم اجتماعی را بنا به 

درنگش سر از نو ایجاد و خلق منافع ذاتی و بی

کند. نتیجتًا ستم جنسیتی یکی از پایه ها می

نی از ارکان انباشت سرمایه است و از و رک

داری اشکال مختلف ست که سرمایهاهمین جا 

ستم از جمله ستم جنسیتی را بیش از پیش 

 نماید.تولید و باز تولید می

امسال در حالی به پیشواز و گرامی داشت از 

رویم که امارت هشتم مارچ روز جهانی زن می

کم اسالمی سرمایه و تروریستان و جانیان حا

بر اریکۀ قدرت در افغانستان زنان را که بیشتر 

دهند جمعیت این کشور را تشکیل می یماز ن

بهره ساخته از همۀ حقوق اساسی محروم و بی

اند. رفتن به پیشواز و بزرگداشت از هشت 

مارچ امسال از این رو و از این جهت قابل توجه 

و پُر اهمیت است که تنها و یگانه نیرویی که 

مارت اسالمی طالبان از همان ابتدای علیه ا

بازگشت آن به اریکۀ قدرت با خواست ها و 

مطالبات همۀ فرودستان و مردم محروم به پا 

ها ریختند جنبش اعتراضی خاسته و به جاده

 زنان بود. 

جبنش زنان برخالف جنبش های  

مذهبی با شعار های نان، کار، -ناسیونالیستی

تبعیض بیزاریم! برقع آزادی! ما زنان بیداریم از 

و حجاب پوشش ما نیست و شعار های 

خواهانۀ دیگری از این دست، در برابر آزادی

حاکمیت تروریستان اسالمی که آنان را از کار، 

آزادی و نان محروم ساخته اند به میدان آمده 

و تا کنون با وجود ترور، زندانی شدن و صدها 

 فشار دیگر در برابر بربریت، توحش

شیگری امارت اسالمی سرمایه و و وح 

اند و یی آن ایستادهحامیان جهانی و منطقه

صدای همۀ بشریت برابری طلب را فریاد 

 زنند.می

هشت مارچ امسال روز همدستی و 

گی همۀ انسان هایی است که بر ضد همبسته

ستیزی و اشکال ستم اجتماعی علیه زن

 سیستم و نظام نابرابر در افغانستان، ایران و

 

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. ابینی پوشجهان 

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

 "دهد.آن شکل می
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

3ادامه در صفحه   



 

 

  

  

68         

 

 ...هشت مارچ  پیشواز هب
کنند. در زمانۀ سراسر جهان مبارزه می 

ما آزادی و رهایی زنان از بند مردساالری، 

اپارتاید، ستم و تبعیض کامالً با کل رهایی 

جامعه از استبداد و مظالم اجتماعی گره 

خورده و در هم تنیده است. تا هنگامی 

که زنان جامعه در بند و اسیر اشکال ستم 

اعی است جامعه از دیکتاتوری، اجتم

گی و استبداد رهایی نخواهد خودکامه

یافت، این اساس و کنه دیالکتیک رهایی 

زن و جامعه در افغانستان، ایران و سراسر 

 دنیا است.

های کارگری سازمان سوسیالیست

افغانستان از همان ابتدا خود را شریک 

رزم و در کنار جنبش های اعتراضی زنان 

تان و ایران دانسته و امروزه از در افغانس

همۀ بشریت برابری طلب در سراسری 

های خواهد تا در کنار جنبشجهان می

اعتراضی زنان در افغانستان و ایران 

ایستاده و این جنبش های اعتراضی را تا 

گی مزدی سرنگونی کل مناسبات برده

 حمایت و همیاری نمایند.

و داشت از هشتم مارچ به پیش در گرامی

های اعتراضی زنان گی با جنبشهمبسته

تا به زیر کشیدن کل اسالم سیاسی و 

 گی مزدی!هنظام برد

گی گرامی باد هشتم مارچ روز همبسته

 بشریت برابری طلب!

 زنده باد سوسیالیسم!

 زنده باد جنبش نان، کار، آزادی!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 2023مارچ  5؛ 1401حوت  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زنانی

  شما اخالق های کتاب در که

  باوران دین

 حاکم

 .دارند نام «سلیطه»

  بله

  کنی امر او بر توانینمی

  ار دینی واجبات

 ! را نکاح

 ! را روسری

 ! را نخندیدن و نخواندن

  زنم من

  زندگیم من

 آزادگیم نماد 

 رویا ��

 زن! جهانی روز باد گرامی

  ایستادن

  ایستادن آخر به تا

  زدن دم

  زن فریاد

  جگر بر خشم دندان

   ننهادن خسته

 نشدن تسلیم

  هر با زیبا های تن و

  نشدن خم نسیمی

  ایران امروز دختران اینان

   ندا افغانستان و

  خیابان در که دخترانی

 !نه نابرابری به

 ! نه تبعیض به

 !نه مردساالری به

  میگویند

 خانه دیواری  چار در که

  توانینمی محبوسش
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بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان 

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

ه گونه ست تا چا برای وضاحت موضوع نیاز

ن را ز ۀلأتوان مسطور میهکه چ یگی شرایط

متن آورد و برای فهم به در افغانستان  از حاشیه 

که چرا مبارزات زنان به  و درک بهتر این

گی هبرد و در هم تنید تنهایی ره به جایی نمی

ستم جنسیتی و ستم طبقاتی و انواع ستم های 

 .گر در جامعه را باز گو کنیمیانسانی د

اهمیت شناخت و درک این مسایل شرایط را 

که ی برای درک زنان ازعوامل اصلی ستم

 امروز بر آنها توسط حاکمیتی فرتوت

در هیأت امارت داری سرمایه تیوکراتیک

 است تحمیل می شود باز کردهاسالمی طالبان 

لذا زنان بادرک واقعیت ستم بر خود با یک 

انسجام و خواست مشخص موازی با جنبش 

گری یهای آزادی خواهی و برابری طلب د

ی میدان آمده و از حمایت جنبش هاه آگاهانه ب

در افغانستان  بدون چشم داشت حمایت  دیگر

و کمک از نهاد های ارتجاعی جهانی حامی 

طالبان که توحش را در افغانستان به صورت 

کنند و سرنوشت مادی و معنوی مدیریت می

غانستان به بازی میلیون ها زن را امروز در اف

گرفته اند و سایر گروه ها و افراد راستگرا که 

برخوردار شان آزادی و برابری زنان  نیست  ۀمشغل

 گردند. می

با تاسف تا امروز در افغانستان گروه ها و احزاب 

راستگرا و مرتجع در مقاطع مختلف از حقوق و 

ابزاری  استفادۀمنافع شان در جهت تأمین  برابری زنان

شامل احزاب  ه اند، این احزاب و گروه هاکرد

 افراد کلیدی رژیم سابق اند . و جهادی

تاریخ احزاب جهادی در خشونت و زن ستیزی شهره  

ورد های این گروه های آتاست، از اولین دس

اسالمی و اخوانی طی چند دهه پیش پیچاندن زنان به 

حجاب بود. قوانین این گروه ها چیزی برتر از طالبان 

ست، به آتش کشیده شدن مکاتب دخترانه و ایجاد نی

محدودیت های بی حد و حصر بر آزادی های فردی 

و اجتماعی زنان از سرتیتر قوانین اسالمی شان بوده و 

گونه این اپوزیسیون ه چکه است. سوال خلق می شود 

و  "طلببرابری"و  "خواهآزادی"راستگرای اسالمی 

اسالم  طالبی آنها از اسالم  آیا با انتباه از شد؟ "پیشرو"

فاصله گرفته اند؟ آیا گاهی بیان کرده اند که این همه 

بالی مسلط بر زنان در افغانستان امروز با انگیزه از 

آیات قرآن و سنت پیغمبر اسالم بیرون زده شده 

 است؟

این اپوزیسیون رژیم جمهوریت که بسته های  

وت و پرم ۀامریکا را زیر نام پروژ دالر میلیونی

ازین یی توانمند سازی کاذب زنان  و صد ها پروژه 

 قبیل حیف و میل کردند و امروز هم در مجامع بین

 شالق و رنجِ  المللی با زنان فیشنی بورژوا که دردِ

بازار شان شده خود  تجاوز زنان افغانستان متاعِ 

ۀ کنند و دو دور فروشی و زن فروشی می

ی شگوفایی عصر طالی ۀنام دوره جمهوریت را  ب

زنان نام می نهند اگر به قوانین  آن دوران نگاه کنید، 

قانون احوال   همه اسالمی بودند چه بسا که بر عالوه

باید ازین  نیز به تصویت رسانیدند،زنان را  ۀشخصی

زنان اپوزیسیون سوال شود که دران دوران طالیی 

شما زنان  دارای شخصیت مستقل بودید؟ آیا مردان 

؟ آیا ند زنان نبود گیگیرندۀ زندهمیم صاحب و تص

اسالم و قوانین اسالمی زنده گی زنان را در گرو 

نداشت؟  اگر این صاحبان مذکر تصمیم به گرفتن 

جان زن، خواهر یا حتی مادر را بنابر قوانین اسالمی 

می کرد، چه ممانعت دولتی یا قانونی موجود بود 

؟چه  آن زنان توقف داده شود ۀکه  کشتن و شکنج

ن دوران به اصطالح طالیی آ بسا زنانی که در

 تن از آن صحرایی شدند. چندۀ سنگسار و محکم

مال هایی که حکم سنگساررا جاری کرده بودند در 

  ؟ندبودزندانی زندان جمهوریت 

5ادامه در صفحه   

 گی تک آوازی جنبش زنان در افغانستانگونهچه

 کبرا سلطانی 
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 ...گی تکگونهچه

و حاال که زنان در افغانستان برای یک وقت غذا 

ان آمده میده و کار و حد اقل آزادی خود جوش ب

اند باز هم بازار این کاسبان  دست راستی چه در 

داخل و یا بیرون از کشورگرم شده و بنام های 

مختلف و به مود روز دست و آستین باال زده و با 

و آزادی زن  جنبش ” زن ۀمسال“یدک کشیدن 

اعتراضی زنان را با خواست های سطحی و نا 

 کشند و هر آواز راستین مشخص به انحراف می

کنند وبدین  حقوق انسانی زنان را خاموش می

ترتیب جنبش آزادی خواهی زنان را هر روز 

ایزوله تر ساخته و با هیاهو میدیا های وابسته و نان 

به نرخ روز خور با بازی با شعور انسانهای درمانده 

و گرسنه که با قیمت جانشان در مقابل عقب مانده 

طایی  ترین و مرتجع ترین نیرو های قرون وس

رده و بدترین شکنجه هارا متحمل کگی هایستاد

با دادن ذهنیت کاذب مدنی وحقوق  ، شده اند

 دزدند.گی را میهبشری آن مبارزات و ایستاد

زنان افغانستان از ستمدیده ترین و محروم ترین 

زنان جهان اند ، این زنان نه تنها با یک حاکمیت 

روبرو سر تا پا جنایت، توحش و خشونت اسالمی 

دهه ترویج اسالم سیاسی  ٤بلکه با این بیشتر از اند 

با حمایت مادی و معنوی غرب تمام عرصه های 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مصاب ساخته و 

به ایدیولوژی رایج منطقه تبدیل شده و در برابر 

این ایدیولوژی زن ستیزانه و مرد محور زنان در 

ند. زنان در بسا داخل خانه هایشان نیز امنیت ندار

خاطر مبارزات شان از خانه بیرون ه حالت ب

شوند و یا حمایت خانواده را از دست  انداخته می

دهند که این خود مبارزات زنان در افغانستان  می

 را زیر سایه قرار داده است.

به همین ترتیب جنبش فرا جنسیتی دفاع از  کنند.

 یحقوق زندانیان، جنبشهای معیوبین جنگ ها

 تحمیلی و سایر جنبش های ضروری فرا جنسیتی می

تواند در تقویه و رشد مبارزات زحمتکشان 

افغانستان در مقابل دیو طالبی موثر قرار گیرد. این 

اجتماعی ور است که در فقدان حضمبرهن یک امر 

راست گراهای وجود  و یچپ وسوسیالیستجنبش 

این مبارزات به بیراهه کشیده خواهد شد رنگارنگ 

تر ولیت چپ و سوسیالیست هر روز سنگینؤلذا مس

 می شود.

هدف در اجتماع فقط و فقط واقعی آزادی و برابری 

 ؛طیف چپ و سوسیالیست جامعه است  ۀمشغلو 

ابری تمام شهروندان این طیف به آزادی و برزیرا 

 به جهان بنگرید ترژرف اندکی اگرد. گذاراحترام می 

در  قدرت سیاسی انحصار خاطره ب خواهید دید که

و برخوردای آنان از طیف راستگرای جامعه  دستان

 ؛شرایط خوب اقتصادیرفاه مادی و معنوی و

جنبش زنان و سایر جنبش های آزادی خواهی و 

شان  و اهداف اصلی برابری طلب هنوز از خواست

فاصله دارد. آزادی و برابری کامل و بی قید و شرط 

زنان در گرو سرنگونی حاکمیت غیر انسانی طالبان 

؛ داری استواژگونی نظام استثمارگر سرمایه و

جنبش آزادی زن یک ستون مهم و بدون شک 

طلبی در خواهی و برابریاصلی خیزش های آزادی

 جهان است.

  

  

وجودی حاکمیت طالبی  ۀفلسفپرواصح است که 

 ،نظام سرمایه داری گره خورده استسرشت به 

این چندین دهه از ظام خون ریز برای بقایش این ن

حیا و رشد گروه های مافوق به این سو با إ

 ارتجاعی دینی و تروریستی در منطقه پرداخته

عنوان عساکر نیابتی ه تا بتواند ازین گروه ها ب است

شان در رقابت های سیاسی و اقتصادی سود ببرند. 

ود خ ۀامروز امریکا، روسیه و چین هر کدام به نوب

برای پیش برد سیاست هایشان درمنطقه و جهان به 

مشروعیت بخشی  گروه دهشت افگن و ضد زن 

تروریستی و ازین گروه تا طالبی در تالش اند 

یکی از که  سازندبیک حاکمیت مشروع جانی 

دشمنان سر سخت این حاکمیت جنایت کار زنان 

افغانستان اند. با در نظر داشت عوامل و پدیده های 

مبارزات جنبش زنان در توان گفت که می باال

افغانستان با یک اژدهای هفت سر روبروست لذا 

درگام نخست باید زنان برای رسیدن به هدف 

صف مبارزات و خواسته هایشان را خوب تعریف 

 کنند. 

که امروز از کسب دانش و رفتن به  دخترانی

مکتب و دانشگاه محروم اند برای احیای جنبش 

که را  دانشجویان دختر و پسرهمه  دانشجویی که

در  زیر فشار و کنترول ارتجاع طالبی قرار دارند

پسران دانشجو و استادان  .، کار نمایندبرمی گیرد

ذکور دانشگاه ها همین حاال در صف حمایت 

گان حق دانشجویی برای دختران در ه کنند

افغانستان پیوسته اند که با دستگیری چندین استاد 

 راه بوده است .و دانشجو هم

زنان کارگر که وادار به خانه نشینی شده اند باید 

از جنبش جرئی ها  بدانند که در پهلوی اینکه آن

بخشی ازجنبش کارگران و دیگر اند زنان 

لذا این زنان برای فعال  ؛باشند زحمتکشان نیز می

شدن جنبش کارگری با خواست های مشخص فرا 

د شان همراه جنسیتی حمایت قشر ذکور را با خو
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 جنبش بورژوایی زنان

ما قبال آثاری در مورد منشا سرکوب زنان خوانده ایم. 

منشا خانواده، "معروف ترین کتاب در این زمینه 

از انگلس است که او در  "مالکیت خصوصی و دولت

کند که جوامع طبقاتی و سرکوب زنان آن استدالل می 

از محصوالت مالکیت خصوصی هستند. مارکسیسم 

توضیح می دهد که ریشه سرکوب زنان نه در بیولوژی 

که در شرایط اجتماعی است. در ابتدا تقسیم کار بین 

زنان و مردان به وجود آمد اما این به معنی همزمانی آن 

مثل به شیوه با سرکوب زنان نیست. تا زمانیکه تولید 

گرفت، مردان و زنان از حقوق اشتراکی صورت می

 .برابر و وضعیت مشابه برخوردار بودند

این برابری با توانایی جامعه برای تولید محصول مازاد 

تغییر کرد. نیاز به  "دارا و ندار"و به وجود آمدن 

دانستن وارث مشروع برای انتقال مالکیت زنان را 

مسری کرد و آنان را اسیر خانه همجبور به ورود به تک

ساخت. در مقایسه با تمام جریانات فمینیستی که 

پدرساالری را به عنوان منشا سرکوب زنان اعالم می 

کنند، نظریه مارکسیستی توضیح می دهد که سرمایه 

 –داری از ساختارهای پدرساالرانه برای منافع خود 

 تقسیم با زنان رایگان یا و ارزان کار حفظ برای یعنی

 - …س جنسیت و نژاد و غیرهاسا بر کارگر طبقه

 .کند می استفاده

اگرچه همواره مقاومت در برابر ستم علیه زنان وجود 

 ای فرزند جامعهداشته است اما جنبش توده

داری است. در این نظام برای اولین بار در تاریخ سرمایه

بشری پایگاه مادی برای برابری اقتصادی و اجتماعی 

زنان و مردان به وجود آمده است. در جوامع  کامل

طبقاتی گذشته، مانند عصر برده داری یا فئودالیسم، 

زنان بخشی از خانوارِ مردان بودند اما توسعه سرمایه 

 داری این دستور الهی را باطل کرد. زنان در انقالب

 

 :مقدمه

او به روش )متدِ( مارکسیستی مانند اندامهای بدنش  "

احاطه داشت. انگار مارکسیسم در رگ های او جریان 

این جمالت لئون تروتسکی احتماال بهترین  "داشت.

زا لوکزامبورگ تا امروز است. رزا توصیف از ر

لوکزامبورگ یکی از برجسته ترین مبارزان طبقه 

کارگر در آلمان و همچنین در سطح بین المللی است. 

او مانند یک صخره در تئوری و پراتیک بود. او به 

انقالب اعتقاد داشت، به طبقه کارگر اعتماد داشت و 

عمیقا زندگی اش را به تنها هدفش که همانا 

سوسیالیسم بود اختصاص داد. لوکزامبورگ همچنین 

به خاطر نقدهای موثرش و مبارزه تند و تیزش بر علیه 

 .جنگ و امپریالیسم شناخته می شود

او در طول زندگی اش نماینده اقلیت ها بود: او یهودی 

بود )اگرچه مذهب نداشت(، او لهستانی بود )با آنکه 

ره به عنوان حق شهروندی آلمان را داشت اما هموا

لهستانی در نظر گرفته می شد(، او هرگز ازدواج 

نکرده بود )روابطش باز و آزاد بود( و او یک رهبر 

 .المللی پرولتری شدسیاسی زن برای جنبش بین

این مقاله به طور عمده به مسئله زنان می پردازد و شاید 

بعضی از خوانندگان بپرسند که چرا ما باید به رزا 

در برخورد به این مسئله مراجعه کنیم با لوکزامبورگ 

آنکه او با جنبش زنان مانند الکساندرا کولنتای یا 

کالرا زتکین سر و کار نداشته است. او تنها چند مقاله 

درباره جنبش زنان و خصوصا در مورد حق رای زنان 

نوشته است. اما این لزوما به این معنی نیست که او به 

جنبش زنان را تنها  جنبش زنان عالقه نداشت و

تناقضی ثانوی )مسئله درجه دو در برابر جنبش 

دیده است. دقیقا عکس این صحیح است. طبقاتی( می

شاید "در نامه ای به زتکین می نویسد:  1918در نوامبر 

من باید در مورد مسائل جنبش زنان بنویسم. در حال 

حاضر این مسئله بسیار مهم است و ما هم رفیقی اینجا 

 ".ریم که چیزی در این مورد بفهمدندا

زندگی سیاسی رزا مصادف با مبارزه تئوریک در حزب 

سوسیال دموکرات بود و اینکه جنبش باید به کدام سو 

برود؟ این دوره، دوره عروج دستگاه و امتیازات 

بوروکراتیک درون جنبش و مسئولینش بود. این دوره، 

به مهار طبقه  دوره ظهور امپریالیسم و نیاز سرمایه داری

کارگر انقالبی به ویژه در کشورهای به اصطالح جهان 

اصالح یا "اول بود. یکی از معروف ترین آثار او، 

در جدل با سوسیال دموکراتهای آلمان که سعی  "انقالب

داشتند انقالب سوسیالیستی و در واقع خود سوسیالیسم را 

 .کنار بگذارند نوشته شد

پس کائوتسکی استدالل می رهبران حزب، برنشتاین و س

کردند که به دلیل توسعه سرمایه داری یک فرایند خطی 

به سمت سوسیالیسم ممکن است. طبقه کارگر با کسب 

تدریجی کنترل بر زندگی سیاسی و اقتصادی، کنترل 

 "اتفاقی"یابد و تقریبا دولت را در دست خود می

سوسیالیسم محقق می شود. این ایده های عجیب هنوز که 

هنوز است از سوی برخی از به اصطالح رهبران جنبش 

بین المللی طبقه کارگر ایراد می شود )اگرچه اکثر آنها 

 صحبت می کنند( "اقتصاد بازار اجتماعی"اکنون دیگر از 

این بحث دقیقا و در عین حال سوال اساسی پیش روی 

دهد: آیا آزادی زنان جنبش زنان را بازتاب می داد و می

ظام سرمایه داری امکان پذیر است یا خیر؟ در درون ن

شکاف بین جنبش بورژوایی زنان و جنبش پرولتری زنان 

از اساس بر اثر این سوال به وجود آمد. رزا لوکزامبورگ 

عمیقا معتقد بود که رهایی کامل زنان تنها در لوای 

سوسیالیسم امکان پذیر است، و بنابراین مبارزه اش علیه 

رای دادن خط سیاسی درست درون انحطاط در حزب و ب

حزب نیز باید به عنوان مبارزه او برای آزادی زنان دیده 

 !شود

 رزا لوکزامبورگ و مسألۀ زنان
 های او جریان داشت()مارکسیسم در رگ

 نوشتۀ: لیز مندل

 2009ژانویه  15

7ادامه در صفحه   

 سروش دشتستانی: برگردان به فارسی
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 ...رزا لوکزامبورگ و

 بورژوایی نقش بسیار فعالی داشتند. شعارهای آزادی، 

حقوق بشر و برابری دقیقا بیانگر افکار و خواستهای 

 .میلیونها زن بود

به اصطالح اولین جنبش زنان اساسا جنبش بورژوایی 

زنان بود. در آغاز آنها برای رهایی کامل اجتماعی و 

اقتصادی از طریق دسترسی مستقیم به تحصیالت 

های مشهور این مبارزه می کردند. یکی از نماینده

 Olympe de) انقالب فرانسه دِ گوگجنبش در 

Gouges)  نام داشت. دِ گوگ در اثر معروف خود

هرگز نظام  "اعالمیه حقوق زنان و شهروندان زن"

بورژوازی را مورد پرسش قرار نداد اما با این حال 

 1793مطالبات او هنوز رادیکال بودند و او در سال 

 کمبهاعدام شد. یکی دیگر از فعاالن جنبش زنان رز ال

(Rose Lacombe)  بود که در تقابل با ده گوگ

تالش می کرد مبارزات زنان کارگر را با چشم انداز 

شهروندان "انقالبی پیوند دهد. وی موسس انجمن 

 .با هدف سازماندهی زنان طبقه کارگر بود "انقالبی

بورژوازی هیچگاه  1848در آلمان و اتریش در سال 

زی نکرد. بورژوازی در نقش پیشرو را مانند فرانسه با

آن مقطع از طبقه کارگر جوان و هشیار آن کشورها 

به شدت ترسیده بود و به نظم حاکم گذشته عقبگرد 

داشت و به سرعت همه چیز در مورد حقوق بشر، 

برادری و برابری را فراموش کرد. جنبش بورژوایی 

 زنان نیز درست مشابه آن بود. از لوئیس اتو پیترز

(Louise Otto Peters) بانوی بزرگ جنبش ،

 زنان آلمان که بگذریم، همه تسلیم را پذیرفته و روحیه

انقالبی خود را از دست داده بودند. انتقادات آنها در 

مورد نقش های جنسیتی رایج، خشونت درون خانواده 

ها و وضعیت ناگوار زنان در محل کار خاموش شد. 

مبارزه  جنبش بورژوایی زنان در اصل در مخالفت با

طبقاتی بود. آنها برای اصالحات اقتصادی و اجتماعی 

درون نظام سرمایه داری مبارزه می کردند. جنبش 

بورژوایی زنان با شروع جنگ جهانی اول و انقالب 

روسیه مجبور شد چهره واقعی خود را نشان بدهد و 

اکثر آنها )به همراه مردان بورژوای خود( به آغوش 

 .ارتجاع پریدند

 Sylvia) ناهایی هم بودند. مثل سیلویا پنکهورستاستث

Pankhurst) از جنبش طرفداران حق رای 

)جنبش بورژوایی   (Suffragettesها، سافراجت)

کرد(. زنان بریتانیا که زنان طبقه کارگر را هم جلب می

او از بنیانگذاران حزب کمونیست بریتانیا بود و در حالی 

از جنبش طرفداران که خواهرش کریستبل پنکهورست )

کار مجلس عوام( علیه حقوق حق رای و نماینده محافظه

جنگید، خود بخاطر اعمال ضد جنگ به کارگران می

 .زندان افتاد

 جنبش پرولتری زنان

این جنبش در ابتدا کار خود را با خواست حق کار و حق 

رای و همچنین خواست برخورداری از شرایط کاری 

راه مطالباتش را با بقیه جنبش  مناسب آغاز کرد. در این

های زنان به اشتراک گذاشت و در نتیجه بسیاری از زنان 

کارگر را به تشکل های مختلف زنان جذب کرد. اما با 

جنبش بورژوایی زنان  1848ظهور ارتجاع پس از سال 

ها را کنار گذاشت و به جدایی تمام این خواست

  .ضروری و تولد جنبش پرولتری زنان انجامید

کالرا زتکین با آنکه احترام زیادی برای اولین مبارزان 

شجاع جنبش زنان کارگر قائل بود اما از آنها بخاطر عدم 

توانایی شکستن پیوندهای خود با سیستم بورژوازی انتقاد 

نشان  1899میکرد. این انتقاد خود را به روشنی در سال 

خود  داد، زمانیکه زنان بورژوا، احساس کردند که برتری

را در جنبش از دست می دهند، برای ساکت کردن 

جنبش به همکاری با پلیس شتافتند. زنان بورژوا اغلب 

آنها در کارخانه ها نشان  "خواهر فقیر"خود را به عنوان 

می دادند و بعضی موسسه های خیریه را برای وابستگی 

و گرفتن اختیار عمل زنان کارگر تاسیس کردند. کالرا 

محکوم کردن توده ها به  "رستی می گوید: زتکین به د

 "نیروهای ارتجاع

طبقه کارگر در قرن نوزدهم تنها از مردان تشکیل نمی 

شد و زنان را نیز شامل می گردید. به منظور کاهش هزینه 

و سطح دستمزدها بسیاری از سرمایه داران از زنان و 

کودکان استفاده می کردند. روز کاری یک زن کارگر 

ت طوالنی تر، محل کار کثیف و پر سروصدا، از ساعا

شرایط کاری خطرناک و آزار جنسی و تجاوز تشکیل 

میشد. بعد از کار نیز زنان مجبور به مراقبت از کودکان 

و انجام کارهای خانه بودند. سقط جنین ممنوع بود و 

بسیاری از زنان از عواقب سقط جنین غیرقانونی و یا 

ا از دست می دادند. آنها عوارض زمان تولد جان خود ر

حق دسترسی به تحصیل و به طبع آن توانایی رهایی از 

ایدئولوژی های مذهبی را نداشتند و این هر گونه تالش 

فرار از این جهنم را تقریبا ناممکن میکرد. جنبش جوان 

طبقه کارگر اولین جنبشی بود که در راه تغییر سرنوشت 

 .برمیداشت زنان و مبارزه برای شرایط بهتر قدم

از اولین مطالبات سوسیال دموکرات ها کاهش ساعات 

کار زنان بود. با این حال، نگاه جنبش سوسیال دموکرات 

به مسئله زنان از نفوذ بورژوازی و نگاه های جنسیتی آزاد 

بین الملل اول )تحت نفوذ پرودون(  1866نبود. در سال 

ن، قطعنامه ای به منظور لغو همه نوع کار مزدی زنا

تصویب کرد، اگرچه مارکس و انگلس جدلهای 

 سرسختانه ای حول این قطعنامه داشتند. پیروان السال
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 ...رزا لوکزامبورگ و

 (Lassalle)  نقش طبیعی "سعی داشتند با استدالل

آنها را از فرایند تولید اجتماعی خارج کنند و  "زنان

د. در واقع از رقابت بیشتر زنان در بازار کار می ترسیدن

موفق شد قانونی را در بین  1871مارکس در سال 

الملل اول به تصویب برساند که به موجب آن 

های ویژه زنان تاسیس شد و به سرعت هزاران حوزه

 .ها جذب شدندزن کارگر به این حوزه

همانطور که مشاهده می کنید تالش برای سازماندهی 

زنان کارگر توسط هر کسی مورد استقبال قرار نمی 

گرفت. این جنبش تحت فشار افکار بورژوازی در 

قالب جناح رفرمیست بود. این همان الیه ی بیان ایده 

های عقب مانده ی نگاه جنسیتی بود که به عنوان مثال 

استدالل میکرد زنان به سمت ایده های ارتجاعی 

تمایل دارند و حق رای آنان می تواند باعث تقویت 

ال هنگامی که ایده محافظه کاران میشود. برای مث

سازماندهی زنان متاهل مطرح بود، دبیر حزب در 

اتریش فغان بر می آورد که : زنان متاهل نیازی به 

 "! تشکل ندارند، من آنها را در خانه متشکل می کنم

در خانواده مرد نماینده  "انگلس زمانی گفته بود: 

مارکسیست  "بورژوازی و زن نماینده پرولتاریاست

حزب مانند ببل، زتکین، لوکزامبورگ و های داخل 

لیبکنخت طرفدار نظریه آزادی فروش نیروی کار 

بودند که زنان را از انزوای خانگی رها میکرد و برای 

آنها نوعی استقالل را به ارمغان می آورد. در بحث های 

مربوط به جنسیت نیز، نقش های جنسیتی سنتی، خشونت 

ی و مبارزه طبقاتی خانگی و ... تابع بحث های اقتصاد

 .بودند

مارکسیست ها برای حقوق سیاسی و اجتماعی زنان 

مبارزه می کنند. اما در همین حال آنها کامال می دانند 

که رهایی کامل زنان فقط در یک سیستم سوسیالیستی 

محقق می شود که در آن زنان کل پروسه تولید مثل 

)مانند نگهداری از کودکان، سالمندان و کارهای 

انگی و ...( را مانند سیستم سرمایه داری رایگان انجام خ

 .نخواهند داد

 

بحث حول چگونگی سازماندهی زنان، به علت متمایز 

کردن وجه واقعی موقعیت سوسیال دموکراسی در آن 

زمان بود. در کنگره حزب کمونیست آلمان در سال 

در نهایت بیشترین خواستهایی که رای آورندند به  1891

زیر بودند: حق رای برای زنان، ایجاد مدارس ترتیب 

رایگان برای همه اعم از زن یا مرد، مراقبت های 

بهداشتی رایگان خصوصا برای زایمان. بعد از بحث در 

مورد چگونگی پیروزی در گرفتن حق رای برای زنان 

وظایف بین انقالبیون و رفرمیستها تقسیم شد. تحت نفوذ 

لوکزامبورگ پیشنهاد  روسیه، زتکین و 1905انقالب 

اعتصاب عمومی برای رسیدن به خواستهای جنبش را 

مطرح کردند، اما رهبران جناح رفرمیست در برابر 

هشدار دادند )در واقع آنها در برابر  "شرایط روسی"

توسعه انقالب هشدار دادند( و استدالل کردند که با این 

اعتصاب عمومی توده ها از کنترل خارج می شوند ! 

تصاب عمومی در واقع ابزار مبارزه طبقاتی است و اع

رهبران رفرمیست راه انقالب، که تنها راه تحقق 

سوسیالیسم است، را ترک گفتند و در نتیجه با رهایی 

 .حقیقی زنان خداحافظی کردند

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

حزب سوسیال دموکرات اتریش به عنوان یک نمونه در 

که بین الملل دوم در نظر گرفته شد. اما خواهیم دید 

چطور به دور استحاله اصالح طلبانه رفته بود. در سال 

آنها تصمیم گرفتند فقط می توانند برای حق رای  1905

مردان مبارزه کنند. لیدر این حزب که به شدت یک 

شما باید از "بود رو به کنگره زنان گفت:  "تدریج گرا"

خودتان بپرسید، که در حال حاضر چه شرایط اجتماعی 

د دارد که مبارزه برای حق رای زنان به و سیاسی وجو

بلوغ نرسیده است، ما قدم بعدی را بعد از برداشتن اولین 

قدم برمیداریم. و اولین قدم داشتن حق رای برای مردان 

در نتیجه با کمک فعاالن زنان، این لیدر رفرمیست  "است

هدف خود برای مردان دست پیدا کرد و قدم  "اولین"به 

 .تا انقالب او را مجبور به حرکت کرد بعدی را برنداشت

در  1907اولین کنگره بین المللی زنان در سال 

اشتوتگارت برگزار شد. زتکین در این کنگره یک موضع 

کامال سوسیالیستی را برای مبارزه کامل و برابر برای 

گرفتن حق رای زنان و مردان مطرح کرد. در برابر 

نامه ای تصویب مقاومت بخشهای انگلستان و اتریش قطع

شد و به کنگره بین الملل دوم ارائه شد. تحت تاثیر 

روزی "نام  1910لوکزامبورگ کنگره دوم زنان در سال 

را گرفت. این کنگره جنگ امپریالیستی را  "علیه جنگ

محکوم کرد و درخواست اتحاد طبقه کارگر در سطح 

جهان را مطرح کرد. رد شدن درخواست تجدید نظر که 

اری از رهبران احزاب سوسیال دموکرات توسط بسی

مطرح شد، نشان می دهد که اغلب زنان نقش مترقی و 

 .پیشرویی را درون جنبش ایفا کرده اند

بر علیه دستورات  1915کالرا زتکین دوباره در سال 

رهبران حزب، کنگره بین المللی زنان دیگری را برای 

اب نشان دادن همبستگی بین المللی سازمان داد. احز

اتریشی دیگر دیده نمی شدند، آنها به شدت تحت تاثیر 

خط رسمی حزب بودند. با این وجود کنگره موفقیت 

بزرگی بود. نتیجه این کنگره کمپین بزرگی علیه جنگ 

بود. زتکین پس از آن دستگیر شد و جناح راست درون 

سوسیال دموکراسی موفق شد او را از هیات تحریریه 

 Die پرولتاریا برای زنان یعنی پرتیراژترین روزنامه

Gleichheit  حذف کند. روزنامه ای که بنیان

گذارش خود زتکین بود. انقالب روسیه، بر پا شدن 

انترناسیونال کمونیستی )کمینترن( و ورشکستگی کامل 

 سیاسی حزب سوسیال دموکرات آلمان منجر به شکل
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رزا لوکزامبورگ )و کارل لیبکنخت( با چشم پوشی 

ند و رهبران جناح راست سوسیال دموکرات به قتل رسید

این منتج به جمع آوری نیرو برای فاشیسم در آلمان شد. 

طی چند سال طبقه کارگر همه دستاوردهایی که برایشان 

مبارزه کرده بود را از دست داد و زنان دوباره به خانه 

هایشان برگشتند و وحشیانه توسط ایدئولوژی فاشیستی 

 .سرکوب شدند

 

 

 در دفاع از "سایت توضیحات وب
: لیز مندل در این مقاله به نحوه "مارکسیسم

نگرش رزا لوکزامبورگ به مسئله زنان و جدا 
ناپذیری آن از مبارزه طبقه کارگر به عنوان 
یک کل می پردازد. او همچنین به این می 
پردازد که مبارزه برای حقوق زنان، مبارزه بر 

های درون جنبش نیز است که علیه رفورمیست
های رهایی ستکردند خواهمیشه تالش می

 .کامل زنان را محدود سازند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 )کارل مارکس(

 

 ...رزا لوکزامبورگ و

)حزب سوسیال دموکرات مستقل  USPD گیری 

)جناح چپ  Spartakusbund آلمان( و

مارکسیست های انقالبی آلمان( و بعد از آن حزب 

کمونیست آلمان شد. جدا از زتکین و لوکزامبورگ 

بسیاری دیگر از زنان پیشروی طبقه کارگر در این 

 .اشتندپروسه نقش د

جنگ جهانی اول شکست سنگینی ، به ویژه برای 

جنبش بین المللی طبقه کارگر، بود. رهبران آن تسلیم 

را در برابر شوونیسم و ناسیونالیسم و جنگ 

امپریالیستی پذیرفته اند. انقالب روسیه انگیزه های 

جدید و امیدوارکننده ای به مبارزه طبقه کارگر و زنان 

کارگر مشتاقانه به سوی حزب می داد. توده های زنان 

آمدند و آنرا ابزاری برای مبارزه برای تحقق صلح و 

دانستند. در اتریش و آلمان )و جاهای سوسیالیسم می

دیگر( زنان کارگر نیروهای پیشتاز انقالبی در 

کارخانه ها بودند، کشورهایی که بورژوازی در آن 

ک کشورها به زور به اصالحاتی برای جلوگیری از ی

انقالب سوسیالیستی تن می داد. دادن حق رای زنان، 

کم شدن ساعات کاری روزانه، برپایی سیستم 

خدمات درمانی، تعطیالت و مزایای بیکاری، یک 

قدم بزرگ رو به جلو برای )زنان( کارگران بود. اما 

از آنجا که این اصالحات بخشی از یک حرکت 

همراه توسط بورژوازی بود، کمک کرد بورژوازی به 

رهبران رفرمیست طبقه کارگر انقالب را از ریل 

خارج کنند. به طور مشخص آنها یک گام بزرگ از 

مبارزه برای جامعه بدون طبقه و بدون هر گونه ظلم و 

 .رهایی کامل زنان دور شدند
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اعتراضات زنان و  نقش سوسیالیسم کارگری:

اعتراضات را چگونه  نیا یمردان و دورنما

 نمایید؟یم یابیارز

اندازی اعتراضات در از نظر من راه یونس سلطانی:

ر برجسته است، تا افغانستان که نقش زنان در آن بسیا

این حال محدود به اعتراض علیه محدودیت هایی 

بوده است که امارت اسالمی طالبان مخصوصاً علیه 

 زنان وضع کرده اند. 

فرامین صادر شده از جانب امارت اسالمی طالبان به 

گونۀ سیستماتیک برای حذف حضور زنان از همۀ 

 شده است. جلوگیری ازامور اجتماعی برنامه ریزی 

آموزش و جلوگیری از کار زنان درخارج از منزل، 

منع تردد زنان، حتی مانع شدن زنان در استفاده از 

حمام های عمومی نمونه هایی از آنها هستند که در 

مقطع فعلی از زمان بیشتر سورریالیستی به نظر 

 رسند.می

تواند خواسته طبعاً صدور فرامین امارت اسالمی نمی

نموده و زنان را از متن جامعه  های طالبان را محقق

حذف نماید. به تناسب شدت عمل طالبان در برابر 

مخصوصاً زنان عکس العمل های متناسب به آن را 

در قبال دارد که اعتراضات زنان در شهرهای مختلف 

باشد. افغانستان در بد ترین شرایط امنیتی گواه آن می

یر اما این اعتراضات در چوکات کنونی به دالیل ز

 در پی داشته باشد. تواند تغییرات اساسی یی رانمی

گی های اعتراضات تا کنون این است  یکی از ویژه

ن کنش طالبان در ێکه به باور عدۀ زیادی از معترض

برابر مخصوصاً زنان به برداشت افراطی طالبان از دین 

 شود نه به ماهیت دین. در رابطه با نسبت داده می

این واقعیت های اوبژیکتیف و نهایت دردناک نشان 

)نان، کار، آزادی( صرفاً یک شعاری بر مطالبۀدهند که می

 نیازخاسته از یک ایدیولوژی نبوده بلکه بر خااسته از 

ست که امارت اسالمی طالبان در زد و بند با نظام عاجلی ا

داری آن را به فرودستان جامعه که با تآسف حاکم سرمایه

اکثریت باشنده گان افغانستان را در بر می گیرد، تحمیل 

 کرده است. 

طبعاً کسب نان در جوامعی که به دست آوردن ابتدایی 

ر گره گی به فروش نیروی کاترین نیازها برای ادامۀ زنده

خورده است، بدون کار ممکن نیست. امارت اسالمی 

 "خدا روزی رسان است "طالبان با تکیه به خرافاتی که 

عالوه بر آن که هیچ مسؤولیتی را در قبال ایجاد اشتغال 

 ینمی پذیرد، با تکیه به تطبیق شریعت عمالً مانع کار نصف

 .  گرددمیاز نفوس جامعه یعنی زنان 

امعه ، امکان به دست آوردن کار و برگشت زنان به ج

اشتراک شان در همۀ امور اجتماعی مستلزم آزادی زنان از 

در جامعه توسط  مردساالرانههژمونی دین که سنت های 

 باشد.گردد، میآن توجیه می

دهند که خواستۀ ) نان، کار، آزادی( موارد فوق نشان می

رفًا آنقدر اساسی و رادیکال است که مادیت یافتن آن ص

از آن  فراترمحدود به عبور از امارت اسالمی نبوده و 

قدسیت دین را در هم شکسته و یکی از موانع عظیم را در 

دارد. جنبش زنان در راه برگشت انسانیت به انسان بر می

افغانستان با تحقق این خواسته تکیه گاه معنوی سنت های 

گی زندهمردساالرانه را از سر راه شان برای رسیدن به یک 

که شایستۀ انسان باشد، کنار زده و راه را به سوی افق 

 نماید.سوسیالیسم باز می

 ،انشما از شعار ن یابیارز سوسیالیسم کارگری:

زنان در افغانستان  یجنبش اعتراض یآزاد ،کار

 در شعار با وضع جنبش زنان نیو چقدر ا ست؟یچ

 دارد؟ یافغانستان سازگار

یونس سلطانی: شعار ) نان، کار، آزادی( ریشه در 

عمق واقعیتی دارد که مخصوصاً بعد از اسکورت 

داری در طالبان به قدرت توسط کشورهای سرمایه

سایۀ حباب دموکراسی از نظرها دور افغانستان، در 

 شد. نگهداشته می

گی در افغانستان تحت سیطرۀ طالبان شرایط زنده

انسانهای ساکن در آن سرزمین هر روز با چالش 

های جدی تر از روز قبل مواجه است. تالش برای 

بهبود شرایط فروش نیروی کار، افزایش دستمزد، 

یشتر تقلیل ساعات کار، امنیت کاری و سهم ب

کارگران در استفاده از ثروت اجتماعی ای که با 

نیروی خود شان تولید شده و مسایل دیگری ازین 

دست نیست. آنها در تالش زنده ماندن هستند. 

حذف نیم جمعیت در آن سرزمین از فعالیت های 

اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب شریعت 

اسالمی، حتی امکان تأمین انرژی الزم برای زنده 

ندن را هم از فرودستان جامعه، از ضربه پذیرترین ما

انسانها یعنی از زنان و کودکان گرفته است. دیگر 

گی بیولوژیکی پیدا کردن لقمۀ نانی برای ادامۀ زنده 

به یکی از مشکالت عمده تبدیل شده است. فروش 

کودکان به امید نجات فرزندان دیگر خانواده از 

مر معمول تبدیل مرگ ناشی از گرسنه گی به یک ا

شده است. فروش اعضای بدن برای نجات از گرسنه 

 . گی یک پدیدۀ عادی در آن جامعه گردیده است
                                       11ادامه در صفحه    
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به قدرت را نداشتند. اما عده یی از فعالین  برگشت

مخالف امارت اسالمی طالبان رابطۀ میان کشورهای 

مانند سازمان ملل،  المللینهادهای بینداری و سرمایه

که با پوشش  هاییگان حقوق بشری و ار نهادهای

حمایت از مردم تحت سلطۀ طالبان با ارسال ملیون ها دالر 

موجب استمرار حاکمیت امارت اسالمی طالبان 

انگاشته و به نقش این نهادها که هدف  نادیدهگردند، می

اصلی آنها ایجاد امکان کسب سود بیشتر و توجیه نقش 

ند، گرددر چپاول انسانها می داریسرمایهکشورهای 

نمایند. با رفع این معظالت اساسی در توجه نمی

توان بدون تردید به نتایج و آیندۀ اعتراضات موجود می

 آن خوشبین بود.

خشونت بر زنان در  عوامل سوسیالیسم کارگری:

از  یرا ناش انهیخاور م ۀجهان و به خصوص در منطق

 د؟یدانی چه م

 بشریمع با استناد به تاریخ تکامل جوا  یونس سلطانی:

آغاز ستم جنسی بر زن با به میان آمدن مالکیت خصوصی 

بر وسایل تولید و ایجاد طبقات  آغاز شده وتا پایان 

موجودیت طبقات اجتماعی همچنان ادامه خواهد یافت. 

به این دلیل اعمال خشونت بر زنان صرفاً برخاسته از  

 جنسیت نبوده و تنها محدود به خشونت فزیکی هم نیست.

تا آنجا که  داری سرمایهشورهای پیشرفتۀ در ک

دهد، زنان از نظر قانون  دموکراسی بورژوایی اجازه می

حقوق برابر با مردان دارند. البته برابری در همین سطح 

بلکه داری در حق زنان نبوده  هم نتیجۀ لطف سرمایه

باشد. در جوامع گیر زنان مینتیجۀ مبارزات پی

ۀ مشابه شغلی زنان در مقایسه داری حتی در عرصسرمایه

با مردان از مزایای حقوقی کمتری برخوردار بوده و 

معاش کمتری دریافت می نمایند. استفادۀ کاالیی از 

جسم زن از نظر قانون عملی پذیرفته شده بوده  و صنعت 

سکس و بهره برداری جنسی از زنان یکی از منابع مهم 

داری رمایهدر آمد در کشور های به اصطالح متمدن س

باشد. در این کشورها زنان که به کارگران جنسی می

 "صنعت"موصوف اند با جبر فزیکی و اعمال زور به 

 سم کارگری...گوی سوسیالیوگفت

شناخت و درک ماهیت زن ستیزانۀ نه تنها اسالم که همۀ 

ادیان ابراهیمی پژوهش زیادی الزم نیست. در باور همۀ 

شان زن شهروند درجه  "مقدس"این ادیان و در کتب 

 دومی است که برای سرگرمی مرد 

زمانی که معترضان زن با توسل به آیه است. آفریده شده 

قوق شان را به دست آورند، دیگر خواهند حو حدیث می

نمایند. این امر محدود به زنان هم گام با طالبان عمل می

معترض در افغانستان نیست. گروپ های متعددی که 

خارج از افغانستان در حمایت از اعتراضات زنان در 

نمایند، از جمله آموزش قرآن برای افغانستان فعالیت می

های آنالین شان داشته و در زنان و تفسیر آن را در برنامه 

دین از اعمال طالبان هستند. درمجموع آنها برائت تالش 

محدودیت های وضع شده بر زنان را ناشی از برخورد 

دانند نه احکام دینی. طالبان می گرایانۀسنتی و افراط 

توان گفت که پایان امارت اسالمی بدون تردید می

ی علیه زنان تواند سبب رفع محدودیت هایطالبان، می

تواند باشد، ولی با ادامۀ هژمونی دین به هیچ وجهی نمی

 آزادی زن را از ستم های چند الیه در قبال داشته باشد. 

نقش ناسیونالیسم تباری در اعتراضات زنان علیه طالبان 

باشد. عده یی از نماینده هم یکی از نکات ضعف آن می

اعتراضات گان و سخنگویان زنان معترض همزمان که در 

الملی بینخیلی فعالی داشته و در مجالس سهم علیه طالبان 

به عنوان نماینده و سخنگوی زنان معترض ظاهر شده اند، 

به دلیل روابط تباری از جریان های جنایتکار مجاهدین 

نمایند. شرکت هدا خموش در محفلی که به حمایت می

 احمدمناسبت بزرگداشت از احمد شاه مسعود که پسرش 

نماید که تفاوت عقیدتی با به صراحت اعالم می مسعود

 امارت اسالمی طالبان ندارد، یکی از این موارد است. 

المللی مورد سوم چشم داشت زنان معترض از جوامع بین

برای ایجاد تغییر در افغانستان است. واقعیت این است که  

بر گشت امارت اسالمی طالبان به قدرت بدون حمایت 

سرکرده گی آمریکا ممکن نبود. طالبان نه از نظر غرب به 

از نظر کمیت ظرفیت نه نظامی، نه از نظر سیاسی و 

شوند و درست مانند همۀ سکس کشانیده نمی

برای کسب معاش  قراردادکارگران دیگر با امضای 

در ازای فروش چیزی که به آنها متعلق است ، به کار 

 شوند.گماشته می

غم موجودیت سکوالریسم در بسیاری از الرعلی

، نقش دین در آن ها داریسرمایهکشورهای پیشرفتۀ 

هنوز مشهود است. اقداماتی که تقدس دین را زیر پا 

 –بگذارند، با حمایت از قانون ) توهین به مقدسات 

گیرد. در ناروی بالسفیمی( مورد مواخذه قرارمی

 2015ال قانون بالسفیمی یا توهین به مقدسات تا س

بعد از حملۀ اسالمگرایان به دفتر شارلی و نافذ بوده 

ابدو در فرانسه که کاریکاتور محمد را اجازه چاپ 

 داده بود، لغو گردید. 

گروپ های مذهبی یی که اعمال ستم براعضای زن 

باشد، بر شامل در آن گروپ ها در آنها رایج می

کمک  عالوۀ آنکه اجازۀ فعالیت و تبلیغ را دارند، از

گردند. کودکان دختر در های دولت نیز مستفید می

مکاتب در اثر درخواست والدین شان با توجیه احترام 

به عقاید اقلیت های مذهبی از فعالیت های مشترک 

گردند. اقداماتی ازین گونه ورزشی با پسران منع می

توسط دولت های مدرن با توسل به نسبیت فرهنگی 

 ت.توجیه و پذیرفته شده اس

عالوه بر ستم طبقاتی ناشی  خاورمیانهدر کشورهای 

داری، حاکمیت دین عرصه را از موجودیت سرمایه

بر زنان آن چنان تنگ نموده است که حتی زنان خود 

شان قوانین زن ستیزانۀ دین را بدون اکراه پذیرفته اند. 

گی نه تنها زنان بلکه مردان در تمام عرصه های زنده

گان دین کنترول هن و نمایندآن جوامع توسط دی

با  ،مخصوصاً زنان ،گردد. تاریخاً شعاع آزادیمی

هژمونی دین نسبت معکوس دارد و به تناسب قدرت 

 گردد.دین شعاع آزادی زنان کوتاه تر می

متأثر از باورهای دینی، انسان ها دالیل بدروزی شان 

 خدا نوشته به دستکه  "تقدیر "یا را به سرنوشت 
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زنان در افغانستان  یاعتراضجنبش  جواد طیب:

ترین مقاومت و مبارزه در ترین و اساسیتعیین کننده

 .کل جدال و کشمکش کشور در مقطع کنونی است

اساسی با یک تعداد از من الاقل تا حدی در مسایل 

فعاالن این جنبش در داخل جسته و گریخته در 

ها چه جمعی و چه هم و در اکثریت صحبت ؛ارتباطم

فردی، بار بار این نکته را تذکر داده ام که ما نباید از 

کنار جنبش های اعتراضی زنان و مقاومت و 

که زنان در افغانستان علیه تروریسم اسالم  ییمبارزه

گی هبه ساد انداخته اندبه راهجهانی  سیاسی و

بگذریم. نه از سر و منظر جنسیتی و اینکه زنان ستم 

مضاعف و چندین جانبه را در افغانستان در اشکال 

ند؛ بل اساساً ه اشوند، که واقعاً شدمتنوع متحمل می

ها و مطالبات معین که هویت از سر بخشی از خواست

 د. سازاین جنبش های اعتراضی را می

یی ترین خواست و مطالبه یهبخشی از این مطالبات پا

را اینجا ها از آنمردم است. از جمله اگر یکی  ۀهم

نان ، کار، آزادی است. این مطالبۀ عنوان کنیم همین 

مکث خواست و  نتریاندکدادخواست بدون 

فرودستان و مردم افغانستان است. در  ۀی هممطالبه

فقر، فالکت و سیه  از که مردم یاحوال و اوضاع

معرض به روزی فرزند عزیز و نازنین شان را 

که زنان از  ییگذارند، در جامعهفروش می

 و هر کوچکترین حقوق اساسی مثل آموزش، کار

  13ادامه در صفحه                                            

گی مردم بر محوری ترین شعار را که از واقعیت زنده

 خواسته است انتخاب کنند. 

اشاره گردید،  آن گونه که قبالً در پاسخ سوال دیگری

عیب این حرکات اعتراضی در فقدان هم آهنگی میان 

ماهیت شعار و وسایل الزم برای تحقق آن است. رمز 

پیروزی اعتراضات زنان در توانایی پیوند دادن این حرکت 

توانند با بر آورده به مبارزۀ طبقاتی است. جنبش ها می

شدن خواسته هایی چون حق تحصیل ، حق کار و حق بر 

شت مجدد زنان به اجتماع به پایان برسند، اما تحقق این گ

خواسته ها به مفهوم تحقق آزادی زنان و داشتن حق برابری 

با مردان نیست. به این دلیل پیوند اعتراضات زنان با مبارزۀ 

نماید ، زیرا در آن نه طبقاتی اهمیت به سزایی کسب می

فقط حاکمیت گروه هایی چون طالبان آماج قرار 

گیرند، بلکه اساس موجودیت آنها، یعنی سیستم حاکم یم

اقتصادی که راه رسیدن آنها به قدرت را هموار نموده 

گردد،. این امر آزادی جامعه را که می نابوداست، ازریشه 

 نماید.در گرو آزادی زنان است، تضمین می

نقش دین را در نهادینه کردن افکار زن ستیزانه در طول 

هل سال که گروه های متعدد مجاهدین با مدت بیشتر از چ

غربی شکل  "متمدن"داری حمایت کشور های سرمایه

گرفت. ذهنیت مردساالرانه که  نادیدهتوان گرفتند، نمی

مشروعیت اش را ازدین کسب کرده و به عنوان دیدگاه 

دهد، سبب حاکم ، حتی ذهنیت زنان را هم شکل می

ایت از اعتراضات شود که مردان منافع شان را در حممی

الرغم دشمنی با حاکمیت عدۀ زیادی علینبینند. زنان 

سیاسی طالبان، در پذیرش دیدگاه مذهبی طالبان مشکلی 

با آن ها ندارند. این واقعیت ها از نظر من دلیل حمایت 

 باشد. نستان میگ مردان از اعتراضات زنان در افغاکمرن

****** 

زن در در مورد جنبش  :سوسیالیسم کارگری

گذاری جنبش چپ بر  دارید و تاثیرافغانستان چه نظر 

 کنید؟می بیاعتراضی زنان را چطور ارزیاهای  جنبش

 وی سوسیالیسم کارگری...گوگفت

شود، به آسمان ها نسبت داده شده و از جستجوی می 

های شان در میان خود انسان ها غافل  بدبختیعوامل 

گردد که گردند. باور های دینی همچنان سبب میمی

ها و تلخ  بدبختیانسان ها آسایش ذهنی بهشت را به قیمت 

 کامی های دنیوی به جان خریدار شوند. باور 

شرایط  بدترینگردد که انسانها به تقدس دین سبب می

و گی شان را به عنوان امتحان خدا از خود به را حتی زنده

با شکر گزاری از خدا بپذیرند. پذیرش این باورها صرفاً 

محدود به مردها نبوده و به عنوان دیگاه مسلط به باور زن 

 شود. این ها همه در همدستی با نظامها هم تبدیل می

و استمرار خشونت بر زنان  بازتولیدداری سبب سرمایه

 گردند.می

 یزنان برا ۀو مبارز اعتراض سوسیالیسم کارگری:

شان در  یو اجتماع یفرد یها یآزاد میتحک

چرا و ؟  از چه اهمیتی بر خوردار استافغانستان 

تا این حد کمرنگ زنان حمایت مردان از مبارزۀ 

 ؟باشدمی

 اعتراض و مبارزه اولین قدم جدی طبعاً یونس سلطانی:

باشد. اعتراض با شعار نان، برای ایجاد تغییر در جامعه می

گی آزادی عمق فاجعه و گسست شیرازۀ یک زنده ،کار

دهد عادی در افغانستان را به نمایش گذاشته و نشان می

سفره های بخش عظیمی از انسان ها در افغانستان خالی 

به چالش خیلی بزرگی برای شده و به دست آوردن غذا 

بخش بزرگی از انسان های ساکن در آن جغرافیا تبدیل 

دفاع ترین انسان ها، زنان و کودکان، اولین شده است. بی

داری و عمال قربانیان این تراژیدی اند که به دست سرمایه

 محلی آن طالبان، خلق شده است. 

دهد که تظاهرات اعتراضی زنان همچنان نشان می

در ناتوانی زنان،  نادرستالرغم موجودیت باورهای علی

توانند در برابر عقبگراترین، زنان توانا بوده و می

جنایتکارترین و زن ستیزترین نیروها با متانت ایستاده و 

طالبان به عنوان یک نیروی جانی، 

، ضد آزادی و مدنیت گراارتجاعی، عقب

های جنبش اسالم بندییکی از دسته

و « جهالت»نه محصول  سیاسی

مردم و جامعۀ  «گی اجتماعیماندهعقب»

افغانستان بلکه محصول و فراوردۀ نظام 

کاپیتالیستی معاصر در جهان و در خدمت 

 منافع و اهداف استراتژیک آن است.



 

 

 گوی سوسیالیسم کارگری...وگفت

ی بهره است، در نوع فعالیت اجتماعی محروم و ب

 از یمینکه بیش از  یی کشور چهل میلیونی

که  ید، در اجتماعنشونمی شمردهجمعیتش انسان 

گرده و فروش اعضای بدن بیش از  حراج صف

 شود. پیش طوالنی می

نان، کار، آزادی دیگر نه فقط خواست و  ۀمطالب

گی تبدیل هزندی مرگ و کامالً به مساله مطالبه بل

دست آوردن ه ر راهی جز تحقق و بدیگاست؛ شده 

وجود ندارد. از  ییپایهخواست های عینی و این 

زنان در  این سر است که من جنبش اعتراضی

دانم که علیه کل امارت افغانستان را تنها صدای می

المللی شان به پا تروریستی طالب و حامیان بین

خصوص فرودستان به ۀگی از همهخاسته و به نمایند

اند و از این سر برایم  کارگر به میدان آمده ۀطبق

 بسیار با اهمیت و قابل توجه است. 

در قسمت تأثیر گذاری جنبش سوسیالیستی بر 

جنبش های اعتراضی زنان در سطح جهان، شاید 

ضد کمونیست ترین نویسنده و پژوهشگر هم 

معترف به این باشد که جنبش اعتراضی و رهایی 

وامدار جنبشی سال اخیر زنان اگر در این دو صد 

جنبش سوسیالیستی و کمونیستی  دارا وامباشد همان

است. اتفاقاً در این زمینه یکی از استادان دانشگاه 

کریستِن آر گودسی طی پنسیلوانیای آمریکا بنام 

بیشتر از بیست سال تحقیق و پژوهش در روسیه و 

 »کشورهای اروپای شرقی کتابی نوشته زیر عنوان 

ایت بیشتر زنان از روابط زناشویی در چرایی رض

این پژوهشگر با آمار و ارقام دقیق و «. سوسیالیسم

مشخص در کشورهای مختلف تأثیر و اساسی بودن 

نقد و راه کارهای جنبش سوسیالیستی برای رهایی 

زنان را از اشکال ستم اجتماعی برای همه بیشتر 

 

 

 

 

که در  "یسوسیالیسم"نمایان ساخته است. آن هم 

وقتی  .سیه و کشورهای اروپای شرقی حاکم بودرو

های مشخص این و داده احصایهاین محقق با 

کند بیشتر همان نقل قول مشهور موضوع را ثابت می

بدترین سوسیالیسم بهتر از »کند که مصداق پیدا می

 «! داری استترین سرمایهخوب

ترین و پیشروترین نقد و راستش امروزه هم مهم

ی ستمکشی زنان از سو بهپایان دادن رای براهکار 

جنبش های  ۀسوسیالیسم کارگری مطرح است؛ هم

دیگر به شمول جنبش های فمنیستی نقد بنیادی و 

به ستمکشی زنان نداشته و یی ی اساسی راه چاره

ندارند. این جنبش ها نهایتاً یا از سر منافعی شخصی 

را پیش بورژوایی و تشکیالتی راه جنبش های 

د یا هم از سر آگاهی ناچاراً جای پای گیرنمی

 ند.  نهکمونیست ها قدم می

جنبش اعتراضی زنان در  :سوسیالیسم کارگری

افغانستان و جنبش اعتراضی مردم ایران چه 

ی را یکار های دارد و چه راهیها و تفاوت هاشباهت

مبارزات زنان در افغانستان به ثمر نشستن برای 

 ؟کنید پیشنهاد می

راستش پاسخ به این پرسش بیشتر  یب:جواد ط

رده نیازمند و مستلزم یک تحقیق و پژوهش گست

ایران را در  ۀاست؛ اما به صورت عمومی جامع

گی اجتماعی و رشد هعرصه های شهرنشینی، زند

خصوص جنبش اجتماعی جتماعی بهجنبش های ا

در   .شود با افغانستان مقایسه کردکارگر نمی ۀطبق

افغانستان به مراتب نسبت به ایران  ۀجامع هااین زمینه

 نگهداشته شده است. عقب

دو کشور بیشتر از چهار دهه هر اما شهروندان در  

مستبدترین حکومت های  گرواست که در بند و 
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حقوقی، فقر، خشونت، داری قرار دارند. بیسرمایه

مظالم  ۀستیزی، کودک آزاری و راستش همزن

که بر مردم هر دو  اندی یاجتماعی پدیده ها

سیاسی تحمیل شده است.  متأسفانه در  جغرافیای

این جوروجفا ممکن است سهم مشترک و 

همانی را بیشتر مردم ایران و افغانستان از این

 ی فقر و فالکت داشته باشند.ناحیه

و مطالبات جنبش های  هادر قسمت خواست 

های شود مشباهتاعتراضی در هر دو کشور می

دید؛ و باید هم که  چنین همانندی ها و  را یزیاد

همخوانی در دادخواست ها وجود داشته باشد؛ 

چون درد و اشکال ستم اجتماعی که بر مردم 

گونه که در باال افغانستان و ایران تحمیل شده همان

گفته شد بسیار به هم نزدیک و در هم تنیده است. 

امروزه مردم هر دو کشور علیه نظام های مستبد 

اند، اسالم سیاسی به میدان آمده داریمایهسر

 جنبش های برابری طلب در هر دو کشور خواستار 
14ادامه در صفحه   
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برخاسته از مناسبات ومراودات اجتماعی و طبقاتی جوامع 

پیشا اسالمی و اسالم زده است  که زن ستیزی و مرد 

 ر می آید.ساالری یکی از ویژه گی های بارزآن به شما

به  زبانی وکاربرد آن در زبان عربی دید گاه حجاب از 

ترمینولوژی و  اگر بهو اما  است "پرده یا پوشش"معنی 

شناسی قرآن مراجعه کنیم، در قرآن هفت بار به واژه 

حجاب اشاره شده است که به طور کلی به معنای 

حجاب »مشهور به  امروزی آمده نه به مفهوم "جدایی"

 «اسالمی

ر قرآن آمده است که تنها زنان آزاده و متعلق به طبقات د

باالیی و مرفه مکلف به رعایت حجاب هستند و زنان برده 

و کنیزان از این قاعده نه تنها مستثنی بل مکلف به عدم 

رعایت آن می باشند لذا با اندک امعان و ژرف نگری 

دراین امر در می یابیم که این مردان متعلق به طبقات 

 تابندآزادی و برابری زنان را بر نمییی و مرفه اند که باال

 "و   "شهوت انگیزی  "وبه بهانه های جلوگیری از

زنان خودشان که  "عفت وپاک دامنی  "از  "پاسداری 

در جوامع طبقاتیِ مرد ساالر بخشی از ملکیت و دارایی 

آن آنان به شمار می آیند این ترفند را سرهم بندی کرده 

ونهادینه می سازند. چون  پوشانند قدیس میرا لباس ت

هرگاه منظور ازرعایت حجاب جلوگیری از شهوت 

انگیزی و پاسداری از عفت و پاک دامنی زنان درهمه 

ابعاد جامعه باشد چرا درقرآن و احادیث منسوب به 

شخصیتی مجهول الهویۀ به نام محمد  زنان برده و کنیزها 

کلف به عدم رعایت نه تنها ازرعایت حجاب معاف بل م

سان انسانِ ه نپذیرفتن زن ب  هدف آن می باشند. در واقع

ها از ی عرصهدر همه بایستی است که صاحب اختیار

کامل حق و اختیار ازنوع لباس و پوشش، گزینش جمله

 باشد.داربرخور

درهمین راستا باید یاد آور شد که در قرآن برای این 

می « جَالبیب » جمع آن  که« جِلباب » منظور از دو واژۀ  

می « خُمُرٌ و ُخمرٌ و أَخمِرَۀٌ »  که جمع آن « خِمار»باشد و 

 باشد کارگرفته شده است که اولی برای جامه یی فراخ 

 

 گوی سوسیالیسم کارگری...وگفت

سرنگونی انقالبی این نظام های به شدت زن ستیز 

و ضد انسان استند؛ نان، کار، آزادی! از شعارهای 

 محوری جنبش های اعتراضی در هر دو کشور

همانندی ها و وجوه افتراق را  است. از این دست

های دیگر هم به صورت بسیار شود در بخشمی

 احصایهکلی برشمرد؛ اما پاسخ که متکی به ارقام، 

که نیازمند  مطمئناهای عددی باشد، و داده

 پژوهش های ژرفتر است. 

راهکارها من طرفدار نسخه دهی قدم به  ۀدر زمین

تم؛ و این قدم از باال در جنبش های اعتراضی نیس

شود البد نا ممکن هم است. اما به صورت کل می

مسایلی را در جهت گشودن افق و سپهر سیاسی 

روشن برای جنبش های اعتراضی در افغانستان و 

به همین شکل در ایران مطرح کرد.  در این شکی 

نیست که جنبش های اجتماعی و اعتراضی در 

که یی طبقاتی -اجتماعی ستمجامعه از سر درد و 

گیرد. اما بیاد داشته در جامعه وجود دارد شکل می

باشیم که این جنبش ها در ابتدا بسیار خودجوش 

گونه که گفتیم از سر مصایب و اجحاف و همان

 نکه فعاال مطمئنااجتماعی شکل گرفته است و 

 ییها خواه نخواه از گرایش هااین جنبش

و جنبش های اجتماعی دیگر  یندآمی ناهمگون

گذارد. جنبش ی شان تأثیر گذشته یا میباال

اعتراضی زنان در افغانستان و جنبش اعتراضی در 

کرد.  مستثنیشود ایران را هم از این امر نمی

 و طلبان در افغانستاندوش برابریه ین این بابنابر

امروزه که در این کشورها فرصت  است، وایران 

و من و شما  ۀشان برامر و فرجه مناسب نیست این 

ست که باید افقی را باز کنیم که این ا امسال ما

جنبش ها خواست و مطالبات شان را در آن افق 

 

 

مذهبی در  وایتنیکی  -تعلقات تباری به دور از

 یابند. 

اگر چنین افقی باز نشود و در دسترس این جنبش 

های اجتماعی قرار نگیرد اتوماتیک چنین جنبش 

تی و مذهبی به نفع گرایش های ناسیونالیس ییها

دیگر اینکه این جنبش  ۀد. مسالنشومصادره می

های صرفاً اکسیونی های اعتراضی نباید به تالش

. نیاز است که این جنبش ها هرچه زودتر دنشوختم 

های محکم و افق اجتماعی سیاسی بلندتر و پایه

ها و مطالبات خواست محقق شدن رایب یترفراخ

ه به یک جنبش خواه نخوا ورنه ،شان سراغ کنند

زنند. بخشی اساسی و در جا میغلتیده گر در مطالبه

 زنان و مردان برابری ۀگردد به هماین کار برمی

 سراسر جهان. طلب در افغانستان، ایران و

***** 

چرا حجاب زنان در  :سوسیالیسم کارگری

  اسالم مهم است ؟

پیش از آن که در مورد حجاب و اهمیت : کارجویپ

صحبت نماییم باید یاد آور شوم که نه آن دراسالم 

قرآن کتابیست که گویا محتویات آنرا موجودی نا پیدا 

و امثال آن از فضای « اهلل یا ایزد یا یزدان» و مبهم به نام 

الیتناهی که آسمانش می نامند برای آدمی زادی نا 

فرستاد ه باشد ونه « محمد» معلوم و مجهول الهویه به نام 

« گفته های محمد» یعنی « احادیت محمد» آنچه به نام 

شهرت یافته است ، گفته های شخصیتی واقعی و 

حقیقی یی بوده است که دارای هویتی فزیکی و تا 

ریخی بوده ودر میان مردم می زیسته است ، زیرا تا 

اکنون هیچ گونه سند ونشانۀ محکمه پذیری دردست 

نیست که موجودیت فزیکی همچو آدمی را ثابت 

، پس با درنظر داشت این دو حقیقت می توان نماید

گفت که آنچه در مورد وجوب و جواز و اباحت و 

ممنوعیت حجاب در قرآن و حدیث آمده است 
51دامه در صفحه ا  
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 گوی سوسیالیسم کارگری...وگفت

خواه مردانه و خواه زنانه و دومی روسری یی که زنان 

می  به سرنهاده و از دو سوی گردن به قفسۀ سینه پهن

نمایند کاربرد داشته و دارد و هیچ کدام از این دوواژه 

دربرگیرندۀ مفهوم امروزی حجاب که عبارت است از 

پوشاندن کامل موی سر و حتی پنهان کردن کامل قرص 

روی و چشمان وسراسر بدن به شمول کف دست ها که 

طالبان و همفکران ایشان آن را ابداع و اختراع کرده اند 

 نبوده است.

طالبان چرا حجاب مطلق  وسیالیسم کارگری:س

 را بر زنان در أفغانستان تحمیل میکنند؟

در مورد پرسش شما مبنی براین که  : کارجویپاسخ پ

 لیطالبان چرا حجاب مطلق را بر زنان در أفغانستان تحم

 یاسالم طالب که گویاادعا  و درمورد این کنند؟ی م

 !  ستین لیاسالم اص

ن به مثابۀ اصیل ترین مسلمانان جهان باید گفت که طالبا

خود را به تحمیل کامل ترین نوع حجاب درحال 

حاضربرزنان افغانستان ودر درازمدت و آرمان های ناب 

اسالمی شان بر زنان در سراسرکشورهای اسالم زده و 

فراتراز آن درتمام جهان مکلف و رسالت مند می دانند 

سید یا نه پرسشی ؛ این که به این آرزو آرمان خواهند ر

 ست که پاسخش ناگفته پیداست.

با وجود و اما درمورد پرسش شما درمورد این که  

 یها استیاز طالبان و س اریحکمت نیانتقادات تند گلبد

طالبان با  که چنان طالبان در أفغانستان باز هم آن

با رهبر حزب  کندیبر خورد م نشیگرمنتقدیخشونت با د

  د؟یدانیآنرا در چه م لیدل کندی بر خورد نم یاسالم

باید گفت که با یک نگاه گذرا به زنده گی نامه و 

کارنامه های او ازچاقوکشی های دوران تحصیل و 

کشتن سیدال سخندان گرفته تا اشتراک درشورش 

وبغاوت علیه رژیم سردارداوود و فراربه پاکستان وسهم 

گیری های داوطلبانه دربازی های استخباراتی پاکستان 

وتاسیس وامیریکا وترکیه وعربستان سعودی و حتی ایران 

حزب اسالمی وپناه بردن به دسیسه ها و ترورهای مرموز 

ونفی فزیکی رقبای سیاسی أعم ازإخوانی ها و لیبرال ها 

و دموکرات ها وآموزگاران و دانشجویان دیگراندیش و 

همیاری با شهنوازتنی درکودتا علیه دکتورنجیب اهلل 

ند با اعضای پشتون تبارحزب دموکراتیک وسپس زدوب

خلق به منظورتصرف شهرکابل دررقابت با حریف 

دیرینه اش احمد شاه مسعود و عدم کنارآمدنش با 

حکومت های صبغت اهلل مجددی وپروفیسور ربانی و 

راکت باران شهر کابل وکشتار بی رحمانۀ باشنده گان 

الرشید این شهر و إئتالف های ماجرا جویانه اش با عبد

دوستم و عبدالعلی مزاری و امتناع ازمشارکت علنی با 

طالبان دردورنخست حکومت داری آنان ونقد های 

جسته وگریختۀ عملکردهای بنیادگرایانۀ ایشان و کنار 

آمدن با اشرف غنی وعقد توافق نامۀ صلح با وی و ورد 

به شهرکابل و مسکن گزین شدن درزیرچطرحکومت 

و سرانجام غافل گیرشدن و   دست نشاندۀ اشرف غنی

افتادنش درتلۀ طالبان پس ازتسلط ظاهراً ناگهانی آنان 

برکابل و سائروالیت های کشور همه و همه اعتبار 

وحیثیت این شخصیت بوقلمون صفت را درنز رقبای 

طالبانی اش به صفر تقرب داده است لذا من به این باورم 

نشاند و به که طالبان دیر یازود اورا سرجایش خواهند 

سرنوشت سائر به اصطالح رهبران جهادی و تنظیمی مبتال 

 .خواهند ساخت

***** 

که ستم بر زن در  وجودی با سوسیالیسم کارگری:

افغانستان توسط گروه های مذهبی اسالمی اعمال 

گردد شود و با ابزار های مختلف دینی بازتولید میمی

ین مذهبی چرا زنان بازهم متدین و مدافع مذهب و قوان

 استند؟

با وجودی که در مورد ستم و ستمگری  جمال ثاقب:

به خصوص ستم بر زنان افغانسنان در شرایط کنونی 

نگارش ها، کنفرانس ها و گفت و شنودهای بسیاری 

 صورت گرفته و نظریات گوناگونی نیز ارایه گردیده

با جزییات کامل به  دهیپاسخ ه مناما از دیدگا است

و علمی که ریشه در تاریخ جوامع  سوال چنین مهم

ست دشوار. با آنهم تا اطبقاتی تاکنونی دارد کاری 

مقدور است به آن  محدودۀ این میزگردکه در  جایی

بشری که  ۀزن این پیکر اصلی جامع. خواهم پرداخت

بشری در گرو هستی او است، همواره در  ۀهستی جامع

طول تاریخ جوامع طبقاتی تحت ستم بوده و تا زدودن 

طبقاتی اگر نه به شدت کنونی اما این ستم و  ۀجامع

ستمگری همچنان تداوم خواهد یافت. بدون آزادی زن 

 .جامعه میسر نیست آزادی در

از علم جامعه شناسی تا فلسفه، اقتصاد و پزشکی همه 

مورد خاص یک دید واحد دارند، اسارت و  در این

اجتماعی منفی  ۀپذیری در جوامع طبقاتی پدیداسارت

است که در اثر کثرت استعمال به عنصر عادت مبدل 

گردیده است. عنصر عادت موضوعی که در برگیرنده 

اما سوسیالیزم علمی  . شودستمگر و ستمکش هر دو می

اسارت و  گامی فراتر نهاده این عنصر عادت یعنی

داند بس می یپذیری را مرضی واگیراسارت

پیگیر و قاطعی را  ۀآن پروس ۀکه مبارزه علی ،خطرناک

پذیری میراثی ستم ، ستمگری و ستم . خواهان است

است از جوامع طبقاتی که از عصر بردگی آغاز 

از آنجا که ادیان است؛ گردیده و تاکنون نیز ادامه یافته 

ستند به هیچ صورتی بری از عصر بردگی ه ۀهمه زاد

اگر در  . پذیری نخواهند بودستم، ستمگری و ستم

غرب این معضل کمتر است در اثر مبارزات پیگیر 

 ۀست.که آن هم کامال جنباچندین نسل بشری 

اقتصادی داشته. این تحول اجتماعی که از قرن چهارده 

داری و آغاز گردید ناشی از نیاز نظام نوپای سرمایه

تولید  ۀرز نیروی ارزان کار زنان و اطفال در شیونقش با

کاالیی نظام سرمایه بوده ، نه دلسوزی مردان و دولت 

داری در نظام سرمایه ۀعملکرد دوگون  .مردان و کلیسا

بردگی کالسیک  .اروپا و امریکا شاهد این مدعا است

رود اما بردگی در اروپا از قرن دهم رو به اضمحالل می

 هیجده تا اوایل قرن بیستم و عصر تیپیک از قرن 
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مطلوبی در پی خواهد  ۀنتیجنشود و تداوم اصولی یابد 

هم اکنون تالش های بسیاری در جهت به انحرف   .داشت

کشانیدن این جنبش اجتماعی انقالبی درجریان است. 

محدود دانستن جنبش زنان تالشی ارتجاعی در این راستا 

سنگین و رسالت تاریخی بر دوش عناصر  ۀوظیف  .باشدمی

کالت سوسیالیسنی آگاه جامعه، زنان مبارز افغانستان و تش

است تا در سازماندهی انقالبی این جنبش اجتماعی 

کوتاهی نکنند. هرگونه غفلت در این زمینه مسوولیت 

بورژواها و  . سنگین واشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود

گیرند که خورده بورژواها بر سوسیالیست ها خرده می

 کنند، آیاگویا در امور شخصی افراد جامعه مداخله می

شوند وقتی خرافات و نظریات ارتجاعی وارد جامعه می

   .را امور شخصی افراد جامعه نامید توان آنمی

ستم، ستمگری و ستم پذیری زیر نام شریعت و سنت نبوی 

گردد. آیا این خصوص زنان افغانستان تحمیل میهبر مردم ب

امر شخصی افراد جامعه است؟ در عصر بردگی که برده 

این کاال با کاالهای  ۀتبادل .گردیدوب میخود کاال محس

همطراز دیگر امر بسیار رایجی بود و هیچ تعجبی هم 

با استقرار تروریزم طالبانی این کاالی بازسازی  .نداشت

داری که مواد خامش از نظام سرمایه ۀشده و باز تولید شد

عصر بردگی گرفته شده هم در جهنم دنیا و هم در بهشت 

نیاورده  ستان و غالمان ریش درپان، اناراخرا بشارت کنیز

  !!!!دهد. این تخیل هم تحفه ایمنین میؤرا برای م

ازجانب امپریالیزم جهانی برای مردم افغانستان بوده. فروش 

دختران و پسران نابالغ و ازدواج های زیر سن رکنی از 

باشد. با اطمینان کامل باید گفت اسالم ناب محمدی می

ننگ بر دامان  ۀناک ضدبشری به مثابه لکچنین جنایات هول

افراطیت دینی و امپریالیزم جهانی ثبت تاریخ بشرخواهد 

 د.ش

 تو ای زن، این ردای کهنه را آتش بزن 

 خرمن بزن  ینآتش بزن، آتش خشم اندر

 دیر دون دیرینه  طلسم !!

 .خرمن بزن ریندر هم آتش بزن، آتش خشم اند

***** 

یدن به تقدس و مشروعیت بخش ۀادیان و مذاهب وسیل

مالکیت خصوصی هستند. اکنون مالکیت خصوصی در 

باشد و ادیان هم بمثابه کاال داری مینظام سرمایه راختیا

داری که همواره افزاری هستند در دست نظام سرمایه

 د.گردتولید و باز تولید می

این تفکرات افراطی، ارتجاعی و تروریزم دینی طالبان 

تجهیز گردیده که  بیش از چهل سال تمویل، تدریس و

پیگیر و قاطع علیه این کاالی نظام  ۀبدون مبارز

توان مالکیت خصوصی، استثمار و داری نمیسرمایه

 .استعمار را بر انداخت

درین اواخر فقر و شرایط  سوسیالیسم کارگری:

زحمتکش در افغانستان چنان  ۀناگوار زندگی بر طبق

ان را به کند که تعدادی دختران خورد سال شبیداد می

حراج گذاشته اند. کودک همسری و فروش و به ازدواج 

دادن کودکان دختر در اسالم ریشه از کجا دارد ؟ و راه 

 دانید؟حل آنرا شما در چه می

در مورد سوال دوم شما نیاز است جنبش  جمال ثاقب:

اجتماعی کنونی افغانستان را که زنان در آن نقش برازنده 

سی اجمالی رهم مورد برفلسفی  و کلیدی دارند بر مبنای

حق ابراز نظر دارم  این جانبتا جایی که   .قرار داد

جنبش اجتماعی کنونی که در صدر آن زنان قرار گرفته 

اند نه خود جوش است نه خود انگیخته که از طرف افراد 

و تشکالت سیاسی خود انگیخته و خود جوش وانمود 

مانند مثبت و  مقوالت فلسفی دو قطبی هستند.  .گرددمی

منفی، خوب و بد، کنش و واکنش که دو قطب متضاد 

باشند. بدون یکی دیگری فاقد مفهوم هم دیگر می

از آنجایی که یک کنش ارتجاعی صورت   .خواهد بود

گرفته امر طبیعی است که واکنش انقالبی را نیز در قبال 

خواهد داشت. جنبش اجتماعی زنان از بطن جامعه 

نش آن چه آشکار چه پنهان علیه کنشگر برخاسته که واک

باشد باشد. از آنجا که کنشگر امپریالیزم جهانی میمی

توان گفت جنبش اجتماعی افغانستان، ایران و پس می

انقالب جهانی علیه نظام  ۀجاهای دیگر آغاز و مقدم

داری امپریالیستی است که اگر به انحرف کشانیده سرمایه

 گوی سوسیالیسم کارگری...وگفت

اروپایی  ۀامپریالیزم در امریکا توسط همان سرمای

  .یابدتداوم می

اما در افغانستان از امارت امیر جالد عبدالرحمن اپریل 

 ۱۳تا آغاز سلطنت شاه امان اهلل  ۱۲۶۰برابر سال ۱۸۸۱

یعنی طی مدت  ۱۲۹۷حمل  ۲۳برابر  ۱۹۱۸اپریل  -

سال بردگی تیپیک به طور نسبی آن هم در اوج  ۳۷

داری بر مردمان این مرز و بوم با نهایت سرمایه تمدن

سنتی مذهب  ۀدر جامع .درنده خویی تحمیل گردید

زده و مردساالر افغانستان با رشد غیر متوازن 

اقتصادی، زنان همواره با ستم مرکبی مواجه بوده و 

این  .شوداز بدو تولد زن آغاز میهستند. ستمی که 

یی دارد که حتا شوم ریشه در همان گذشته ۀپدید

بازی های کودکانه هم در در آن زنانه و مردانه 

شوند و خانواده ها پسرها را از بازی های محسوب می

کنند. پسرها از همان به اصطالح دخترانه منع می

با صراحت  .کنندکودکی به مردساالری عادت می

قاطع و پیگیر  ۀتوان گفت که هیچ گاهی مبارزیم

نادرست اجتماعی صورت نگرفته  ۀعلیه این پدید

چهل خورشیدی در اوج جنبش  ۀحتا در ده  ت.اس

و جنبش های  های اجتماعی عناصر آگاه جامعه

خود تا بناگوش غرق در  "مترقی"اجتماعی گویا 

   .گی بودندهمذهب زد

ی از جهان رخت تولید بردگ ۀقرن هاست که شیو

تولید کاالیی نظام  ۀسفر بربسته و اکنون شو

 ۀداری و مناسبات اجتماعی مبنی بر این شیوسرمایه

باشد. اما چرا ادیان و تولید در جهان حاکم می

عصر بردگی بودند تا کنون به بقای  ۀمذاهب که زاد

خود ادامه داده اند؟ آیا سکوالریزم بورژوایی توانسته 

ا کمرنگ کند که البته چنین تصوری حداقل ادیان ر

تسلط مجدد تروریزم طالبانی با تبانی،  .هم نمیرود

امریکا، سازمان  ۀهمسویی و هم یاری ایاالت متحد

اتالنتیک شمالی ناتو و دیگر متحدین ارتجاعی منطقه 

17ادامه در صفحه ای و فرا منطقه ای آن یک بار دیگر ثابت ساخت که   



 

 

  

داری جهانی در رأس امپریالیسم امریکا کمک سرمایه

مجددا به حاکمیت بازگشت و امارت جهل و تازیانه و 

بربریت بار دیگر بر پا گردید. در عروج دوبارۀ جنبش 

ارتجاعی طالبان فاکتورها و عوامل دیگری از جمله 

ناسیونالیسم تباری همچنان مداخله آشکار کشورهای 

سایه از جمله پاکستان، اقتصاد جنگی، مواد مخدر و هم

المللی مواد مخدر و اقتصاد رانتی نیز سهم قاچاقچیان بین

 بارزی داشت و دارد.

بر گردیم به اصل پرسش در مورد پایگاه اجتماعی طالبان؛ 

یی مانند شاید بهتر باشد که قبل از هر حکم صریح و کلی

ها و ساختار درونی ردههر نیروی دیگر سیاسی به الیه ها، 

طالبان نگریسته شود و هر کدام را بر اساس منافع، موقعیت 

و مکان که در این هیرارشی قدرت دارند مورد بررسی 

قرار داد. اگر به پایه های اجتماعی و طبقاتی سران این 

جریان عمیق شویم، با وجود ظاهر بدوی و تفکر 

و جنگ  عصرحجری این عناصر؛ در پروسۀ تنازع قدرت

دیگر این افراد و فیگورها کسانی نبوده و نیستند که صرفا 

برای تحقق یک هدف ایدئولوژیک رزمیده باشند و کل 

داشته های شان به یک قبضه اسلحه و دستار محدود 

های باال و رأس اهرم قدرت در ساختار سیاسی گردد. رده

طالبان صاحب منافع اقتصادی و منزلت اجتماعی  -نظامی 

ها را به روشنی که پایگاه اجتماعی و تعلق طبقاتی آن اند

دانیم این گونه که همه از گذشته میکند. همانمعرفی می

ها، نهادها و دولت سیاسی-ۀ اقتصادینیرو محصول پروژ

های نفتی از جمله یونیکال در دهه نود قرن بیستم شرکت

میالدی بود. به این معنی این نیرو و همچنان پیشکسوتان 

خویی مردم گی و دینماندهشان محصول بالفصل عقب

افغانستان نبوده و نیستند؛ از این لحاظ بند ناف شان از 

انتگیرۀ  ءهمان آغاز با سرمایه جهانی گره خورده و جز

نظام کاپیتالیستی جهانی و در خدمت منافع اقتصادی و 

 .قرار دارنداهداف استراتژیک آن 

سیاسی به مدد نظام بازگشت مجدد طالبان به قدرت 

کاپیتالیستی جهان در رأس آمریکا و متحدانش این پیوند 

لوحان و تعلق طبقاتی را به وضاحت تمام، حتی به ساده

سیاست در جامعه افغانستان نیز ثابت ساخت. تقابل  ۀعرص

 ری...گوی سوسیالیسم کارگوگفت

ارزیابی و درک شما نسبت  سوسیالیسم گارگری:

 به پایگاه اجتماعی گروه یا نیروی طالبان چیست؟

گاه شاید الزم باشد که نخست از خاست فهیم آزاد:

نیروهای طالبان یاد آوری صورت گیرد تا سپس بتوانیم 

راجع به پایگاه اجتماعی آن، که یک مسأله چندالیه و 

این روشن است که خاستگاه  یی است، برسیم؛پچیده

اولیه طالبان به عنوان یک جنبش ارتجاعی مذهبی چه 

در آغاز ایجاد آن در دوران حاکمیت نیروهای اسالمی 

و اشغال  2001مجاهد، و چه پس از یازدهم سپتامبر 

نیروهای آمریکا و متحدانش در ناتو روستا های 

ی افغانستان و مناطق مرزی پاکستان بود و است؛ مناطق

روستایی به شدت سنتی و در زیر سیطرۀ ارتجاع اسالمی 

مورد حمایت امپریالیسم امریکا و متحدان غربی و 

بر ضد نیروهای شوروی  یی آن در دوران جنگمنطقه

و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق مأمن امن و بستر 

مناسب برای اشاعه جهادیسم و جذب نیروی انسانی آن 

به دلیل فقر و اعتقادات مذهبی بود. البته در گذشته نیز 

کش فرزندان شان را به مدارس بخشی از مردم زحمت

فرستادند، دینی از آن جمله مدارس مذهبی پاکستان می

اما این پروسه و روند در امتداد تشدید تضاد دو بلوک 

داری شدت بیشتری کسب نمود و مردمی که به سرمایه

شده بودند  دلیل جنگ و منازعه از سرزمین شان آواره

های مهاجران افغانستانی در پاکستان به سر و درکمپ

وشوی مغزی قرار گرفته و به بردند در معرض شستمی

داری لحاظ ایدئولوژیک نیروی رزمی تقابل سرمایه

داری دولتی به رهبری اتحاد شوروی و غرب با سرمایه

ساخت. دولت مورد حمایت آن در افغانستان را می

وبندی مکان و منزلگاه تمویل نیروهای مدارس دینی دی

برد این جنگ را تشکیل اسالمی و جهادی برای پیش

داد که این غایله پس از حمله نظامی امریکا و می

متحدانش در ناتو طی بیست سال گذشته نیز ادامه داشت 

و نیروی رزمی طالبان از این طریق تمویل، تجهیز و به 

در نهایت طالبان به شد؛ و لحاظ ایدئولوژیک تربیه می
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داران رقیب نه از رهگذر دفاع ها با سرمایهو تعارض این

بل از  ،دست جامعهاز منافع توده های در اعماق و تُهی

سر منافع، خواستگاه و پایگاه طبقاتی بورژوایی و خرده 

 گیرد. منشاء می شانبورژوایی 

گروهای از جنس طالبان به عنوان پروژه های سیاسی 

ابزار دست کشورهای امپریالیستی و بورژوازی جهانی 

اند، بنابراین باید از این منظر رهبران و الیت سیاسی 

و ارزیابی کرد. پایگاه اجتماعی و تعلق حاکم را تحلیل 

طبقاتی اکثر قریب به اتفاق سران طالبان و نیروهای 

حامی آن، به عنوان جناح راست و مسلط بورژوازی 

افغانستان، که اکنون هم قدرت سیاسی و هم قدرت 

اقتصادی و اجتماعی را در اختیار دارند چیزی نیست 

ورژوایی که بجز بخشی از نیروهای بورژوایی و خرده

داران بزرگ در رقابت بر سر سهم و نقش شان با سرمایه

در تقابل قرار داشتند. طالبان مانند سایر گروه ها و 

های ارتجاع اسالمی در اوج تقابل کشورهای دسته

ها در های حامی منافع آنامپریالیستی رقیب و دولت

منطقه نقش بازی کرده و امروزه در هیأت دولت 

در نقش فظ مناسبات کاپیتالیستی و حا ،کارگذار

استراتژی قدرت های امپریالیستی زمام امور را مجری 

دست رسی قبل از بازگشت به قدرت به دست دارند. 

ها به منابع زیرزمینی و ثروت، دست داشتن در تولید این

و قاچاق مواد مخدر و منابع مالی هنگفتی که از جانب 

قرار ها آناختیار یی شان در حامیان جهانی و منطقه

به ها از آنباعث شده بود که هر کدام نیز گرفت می

یی دست یابند. این موقعیت ثروت های نجومی و افسانه

اصلی ثروت و مکنت را در همۀ  انصاحب ،الیت سیاسی

زمینه ها از نیروی رزمی و قدمه های مادون به لحاظ 

 سازد.طبقاتی و تعلق اجتماعی متمایز می

یگری از نیروهای طالبان، که نیروی رزمی اما بخش د

سازد، اکثراً و بدنۀ اصلی استقرار حاکمیت آن را می

کش و محروم جامعه، متشکل از فرزندان مردم زحمت

ها بر اساس روستا نشین و مذهبی اند. بیشتر این

 اعتقادات دینی از یک جانب و مهمتر از آن محرومیت
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طرق قدیمی تهیۀ غذا به فراموشی سپرده شدند. شکار که 

زمانی یک 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 

ها آستانۀ تاریخ در همه جا گلهنیز مسلّم است که .... در 

دقیقا مانند محصوالت هنری بربریت، ابزار فلزی، آالت  -

به صورت   -تجملی و باألخره گلۀ بشری، یعنی برده گان  

ن چنی. …مایملک مجزای رؤسای خانواده بودند

ها مبدل ثروتهایی، هنگامی که به ملک خصوصی خانواده

یی نیرومند بر  شده و به سرعت افزایش یافتند، ضربه

یی که بر پایۀ ازدواج یارگیری و تیرۀ حق مادری  جامعه

قرار داشت، وارد آوردند. ازدواج یارگیری عنصری نوین 

در خانواده وارد کرده بود. در کنار مادرحقیقی، پدر 

پدری که محتمال از  -حقیقی معتبر را قرار داده بود 

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

بر مبنای رسم جامعه در آن زمان، مرد صاحب منابع جدید 

یعنی برده  -و پس از ابزار کار جدید  -یعنی احشام  -غذا 

بود. ولی بر مبنای رسوم همان جامعه فرزندان او  -گان 

نمی توانستند از او ارث ببرند..... بنابراین هنگام مرگ 

دران و خواهرانش و دار، گله او اول از همه به براگله

فرزندان خواهرانش، یا به اخالف خواهرانِ مادرش می 

رسید. اما فرزندان خود او از ارث محروم بودند. .... به این 

طریق ازدیاد ثروت، از یک جانب به مرد موضعی برتر از 

یی برای  زن در خانواده می داد، و از جانب دیگر انگیزه

به مرد می داد تا  استفاده از این موضع مستحکم شده

ترتیب سنتی توارث را به نفع فرزندان خود عوض کند. 

اما این امر، تا زمانی که نَسَب بر مبنای حق مادری بود، 

غیر ممکن بود. از این رو این ترتیب باید منسوخ می شد 

یی که امروز به نظر  و منسوخ هم شد؛ و انجام آن به اندازه

که از تعیین  -قالب می رسد مشکل نبود. زیرا این ان

د که بشریت به خود دیده است ترین انقالبهایی بوکننده

متعرض حتی یک عضو 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 

ولی أخالفِ أخالفِ اعضای مذکر در تیره باقی بمانند، 

اعضای مؤنث از تیره خارج شده و به تیرۀ پدری خود 

منتقل گردند. تشخیص نسب از طریق خط زن، و حق 

توارث از 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 

یزی نمی دانیم. این امر کال در عصرهای انجام گرفت، چ

ماقبل تاریخ انجام گرفته است و اینکه این انقالب انجام 

گرفته است؛ از بقایای وافر حق مادری که به خصوص 

آوری شده است، ثابت می شود..... توسط باکوفن جمع

تاریخی جنس -برافتادن حق مادری، شکست جهانی

نیز به دست آورد؛  مؤنث بود. مرد فرمانروایی خانه را

زن تنزل مقام یافت، برده شد، بندۀ شهوت مرد، و ابزاری 

 صِرف برای تولید فرزندان. 

انگلس سپس زمینه های پیدایش وگسترش خانوادۀ تک 

همسر و یا به عبارت دقیقتر خانوادۀ تک شوهر را مورد 

 بررسی قرارداده می نویسد: 

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

به مرحلۀ باالیی بربریت، از خانواده یارگیر نشأت 

های آغاز گرفت، و پیروزی نهایی آن یکی از نشانه

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 

انند ثروت پدرشان را به مثابۀ ورثۀ طبیعی او به الزم بتو

ارث ببرند ضروری است ... این شکل خانواده را به 

شدیدترین وضعی در میان یونانیان مشاهده می کنیم ... 

به مرور ایام، این خانوادۀ آتنی نمونه یی شد که بر مبنای 

ها، بلکه همچنین یونانیان سرزمین آن نه تنها سایر ایونی

گی خود را بنا  و مستعمرات هم  مناسبات خانهاصلی 

نهادند ... یکتا همسری به هیچ وجه ثمرۀ عشق جنسی 

فردی نبود و به آن مطلقا کاری نداشت، زیرا ازدواج 

مانند همیشه ازدواج مصلحتی بود. این اولین شکل 

خانواده است که نه برشرایط طبیعی، بلکه بر شرایط 

غلبۀ مالکیت خصوصی یعنی بر -اقتصادی مبتنی بود 

وجود ه برمالکیت اشتراکی اولیه که به طور طبیعی ب

آمده بود. فرمانروایی مرد در خانواده ، تولید فرزندانی 

 که می توانستند تنها متعلق به او بوده و ورثۀ ثروت او 
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پدیدۀ شوم فرودست بود ن زنان ومجاز شمردن وتوجیه 

ستم برآنان ونابرابری آنان با مردان برخالف 

ژوهشگران تصوربرخی ازبه اصطالح زیست شناسان وپ

مجیزگوی نظام مردساالرحاکم برجهان در ساخت 

بیولوژیک وفطرت طبیعی آنان نه بلکه درچگونه گی 

پیوند های اجتماعی یی نهفته است که درطول تاریخ 

 میان انسان ها برقراروپابرجابوده و هنوزهم ادامه دارد. 

در پیوند با زمینه های تاریخی پیدایش ستم برزنان 

ترین استداللی که تا اکنون إرائه شده  بهترین و منطقی

است ، استداللی هست که فریدریک انگلس درکتاب 

منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و » شهیرخویش 

برمبنای بررسی های مو شگافانۀ لویس هنری « دولت 

مورگان مردم شناس پر آوازۀ امریکایی و نویسندۀ 

اع ، ضمن برشمردن و بررسی انو« جامعۀ باستان»کتاب 

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 و ستم بر زنان 

را یکی از ره آورد های شوم و نامیمون عصر تمدن 

این جا به منظور بازشدن معمای قلمداد می نماید که در

علل و انگیزه های افتادن زنان به دام نظام مرد ساالری 

و مسلط شدن مردان بر ایشان درطول تاریخ ، فشرده یی 

واز می نمایم  عزیزاز آن را پیش کش خواننده گان 

آنجا که به منظور روشن شدن هرچه بیشتر این معما 

تری از این خود را ناگزیر به گزارش بخش های بیش

استدالل می انگارم از خواننده گان گرامی بابت طویل 

انگلس در  بودن آن پیشا پیش پوزش می خواهم .

فرجامین بخش معرفی خانوادۀ یارگیر پیرامون فراهم 

 شدن زمینه های پیدایش خانوادۀ یکتا همسر می نویسد:

اهلی کردن حیوانات و دامپروری منبع ثروت غیر 

جود آورده و مناسبات اجتماعی کامال یی به و منتظره

 هایگله با اکنون{   ها انسان}…نوینی ایجاد کرده بود

 مایملکی خوک، و بز گوسفند، گاو، االغ، شتر، اسب،

ترین توجه ساده و سرپرستی به نیاز فقط که کردند پیدا

را داشتند تا به تعداد هرچه بیشتری گسترش یابند و مواد 

و گوشت را به دست دهند تمام  غذایی بسیار غنی، شیر
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اد اجتماعی است که هر فحشاء. هتاریسم همانقدر یک نه

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 

 در واقع این محکومیت به هیچ وجه شامل مردانی که به

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

فریدریک انگلس دراین زمینه گفتنی های نغز و جذاب 

جلوگیری از به درازا دیگری نیز دارد مگر به منظور 

کشیده شدن سخن ، به همین قدر بسنده نموده خواننده 

گان محترم  را به مراجعه به خود او ومطالعۀ اثرجاودانش 

فرامی « منشأ خانوده ، مالکیت خصوصی و دولت » 

 خوانم.

چگونه می توان توجه را از تمرکز مورد این که و اما در 

نبش دینامیک و به به یک روز به نام روز زن  به یک ج

 بیشتر ازکه از باید گفت  یومیه تعمیم داد؟ ۀیک مبارز

صد سال بدینسو دو جنبش موازی باهم که عبارتند از 

نه چندان  مارکسیسم و فمینیسم ، با استراتیجی های

همگون مگر با روی کردها و تاکتیک های ناهمگون و نا

ده و در جدا از هم علیه پدیدۀ شوم ستم برزنان مبارزه نمو

صدد اند تا برابری زن و مرد را در جهان تامین 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 درچه گونه گی روابط و مناسبات 

اقتصادی و هژمونی ها وگفتمان های مسلط و برخاسته از 

ن نظام حاکم برکل جامعه می بینند. فمینیست ها در مت

مجموع به این باورند که یگانه راه غلبه 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 

شان در برابر همۀ مردان با صرف نظر از تعلقات  طبقاتی

 طبقاتی شان می باشد. 

مگر مارکسیست ها به تأسی از خط فکری وجهان بینی 

و بر پاشنۀ  هعام خویش که مبتنی برماتریالیسم تاریخی بود

لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و کارمزدی می 

ی چرخد مشکل اساسی را در تضاد ها و تنش های طبقات

درون جامعه می بینند نه در خوش خویی و بد خویی 

 ر زنان...از پیدایش ستم ب

وبی پرده به مثابۀ  این چیزها را یونانیان آشکارا -باشند 

همسری می شمردند. از لحاظ دیگر، -تنها هدفهای تک

ازدواج یک وبال گردن، یک وظیفه نسبت به خدایان، 

به دولت و به اجداد بود که می بایست ایفا می شد. 

درآتن قانون نه تنها ازدواج را اجباری می کرد بلکه 

حداقل وظایف زناشویی توسط فرد را هم اجباری یک 

 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 

شکل چنین سازش پدیدار نمی شود. بلکه برعکس به 

صورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، به مثابۀ 

ه شدتی که تا کنون در اعصار ماقبل اعالم تضاد جنسها ب

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

} 1846منتشر نشده قدیمی اثر مارکس و من در سال 

منظور انگلس ایدئولوژی آلمانی بوده است که بعداً 

اولین تقسیم کار "منتشر شد{ ، عبارت زیر را می یابیم: 

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

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

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

داری و ثروت خصوصی، عصری را آغاز کرد که دهبر

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 

یی جامعۀ  همسری شکل یاخته-دست می آید. تک

هیت متمدن است، شکلی که در آن می توانیم ما

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 

همدیگر می دانند ، چنانکه انگلس در پیوند به این پدیده 

 می نگارد : 

... 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، 

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

ترین آن از سوی دیگر هتاریسم، و منجمله افراطی

مردان در برابر زنان ، و ناگفته پیداست که 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 

مردان به حساب نمی آمدند اما توسعۀ سرمایه ممتلکات 

داری این نظم را از پایه لرزاند. شعارهای آزادی، 

برابری و حقوق بشر دقیقا اندیشه ها وآرزوهای میلیون 

ها زن در سرتاسر جهان را بیان می کردند.آنچه به نام 

بود. « جنبش زنان بورژوا»نهضت زنان می شناسیم اساسا 

دند از راه دسترسی به آموزش و در آغاز ایشان کوشی

تحصیالت به رهایی کامل اجتماعی و اقتصادی برسند. 

یکی از نماینده گان نام آور انقالب کبیر فرانسه، اولمپ 

اعالمیه حقوق زنان و »دوگوژ بود. او با تدوین 

أعالمیۀ مصوب حقوق بشر را زیر سوال « شهروندان زن

آن شجاعانه  برد و تا زنده بود به خاطرتحقق بخشیدن

رزمید و نظام بورژوایی را به چالش کشید تا آن که در 

 زندانی واعدام شد. 1793

از زمـان اندیشــمندان بــزرگ سوسیالیســم تخیلــی 

اوایــل قــرن نــوزدهم یعــنی ســن ســیمون، فوریــه 

و رابــرت اوون، سوسیالیست ها تأکید برآن داشته اند 

رهایی بشریت در مجموع یعنی  که هدف نهایی آنان را

براندازی ستم طبقاتی و ستم جنسی و هر نوع 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 

 نجامد.بشریت که زنان نیمی ازآن را تشکیل می دهند بی

آنچه امروز به نام فمینیسم شناخته می شود برساخته از 

گرایشهای گونا گونی هست که هرکدام خاستگاه ها ، 

انگیزه و راه حل های پیشنهادی منحصر به خود را دارا 

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

 گذرا به آن می پردازیم :

 رادیکال فمینیسم - 1

وه ستم بر زنان را با نگاهی  می نگرند که این گر

 باالی دارد درورای نژاد، فرهنگ وطبقۀاجتماعی

 همۀ زنان إعمال می شود.

این جنبش خواهان تغییرات اجتماعی به صورت 

 انقالبی آن است. دغدغۀ اصلی ایشان  این است که
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هارساختن طبیعت و سازی حیوانات و تفوق شان درم

دسترسی به ثروت وقدرت وبالتالی تسلط برزنان و 

 کودکان برقرارگردیده است می رزمند .

 اعتدالی فمینیسم – 6 

این گرایش ویژۀ دخترخانمها وبانوان جوانی هست که 

دست آوردهایی که مادران ومادربزرگانشان در نتیجۀ 

د مبارزات خسته گی نا پذیرشان به آن دست یافته ان

برایشان بدیهی جلوه می نماید وبه این باورند که دیگر 

نیازی به فمینیست بودن وجود ندارد ، مگر تجربه نشان 

داده است که هرگاه یکی از حقوق انسانی و به 

خصوص حقوق زنانۀ تا اکنون به دست آمدۀ آنان 

عمال وعمداً صلب گردد ایشان فمینیست تر 

به دفاع برمی  ازهرفمینیستی با چنگ ودندان ازآن

به گونۀ مثال می توان تظاهرات ومبارزات  خیزند.

فداکارانۀ دختران و بانوان جوان کشوررا دراین راستا 

یاد آورشده که به خاطراعادۀ حقوق وآزادی های 

نسبی یی که طی دودهۀ اخیرنصیب شان شده بود 

وطالبان آنرا با درنده خویی وخشونت تمام ازآنان 

دا کارانه به جاده ها برآمده ودلیرانه سلب نموده اند ، ف

 می رزمند. 

 فمینیسم مادیگرا و یا خود کفایی   - 7

این دسته از فمینیست ها سعی برآن دارند تا با فراهم 

آوری شرائط الزم مادی و اقتصادی و زمینه های خود 

بسنده گی برای بانوان نظیر گماشتن آنان به کار در 

ای خانه گی آنان مانند خارج ازمنزل ، بارمسؤولیت ه

آشپزی ولباس شویی وبچه داری را تخفیف داده آنان 

مادی وخود ارادیت   را به خود بسنده گی واستقاللیت

 اجتماعی برسانند.

 ــ فمینیسم گروه ملی زنان 8

این فمینیست ها خواهان برخورداری با نوان در تمام 

امور وزمینه های زنده گی از امتیازات ویژه یی به 

مول پرداختن وتخصص یابی درکارهای ویژۀ مردان ش

و ممانعت مردان از پرداختن به کارهای ویژۀ زنان 

هستند، به دلیل این  که مردان به قدر کافی دراجتماع 

 ویژه برخوردارهستند. ازامتیازهای

 برانداز نسل فمینیسم ویا  ــ فمی نازی 9

ست مخالفین فمینیست ها ابتدا این نام را برای فمینی

هایی  به کارمی بردند که خواهان برداشته شدن 

 از پیدایش ستم بر زنان...

 

هایی مطابق با جنسیت  چرا زنان و مردان باید نقش 

ایشان تالش می ورزند تا بین رفتار  شان را بپذیرند؟

زیست شناختی و رفتار فرهنگی فاصله یی ایجاد کنند 

تا زنان و مردان بتوانند از بند نقشهای محدودکنندۀ 

 تحمیلی ، معمول ومتعارفشان آزاد شوند.

 لیبرال فمینیسم - 2

لیبرال فمنیستها به تأسی ازآراء جان الک 

پدرلیبرالیسم کالسیک و جان استوارت میل فیلسوف 

واقتصاد دان آزادی خواه و پر آوازۀ انگلیس می 

خواهند دردرون ساختار اصلی و در مسیر تعیین شدۀ 

جامعه به گونه یی مسالمت آمیز از یک سو زنان را با 

نگ سا زند و از سوی آن ساختارها هماه

دیگرساختارهای ناهنجارجامعه را بدون برهم زدن 

 نظم اجتماعی اصالح ومرمت نمایند.

 آمازون فمینیسم - 3

آمازون فمینیست ها زنان را به گونه یی آرمانی و 

ایدئالی درچهرۀ زنان قهرمان اسطوره های یونان 

باستان می نگرند و به این باورند که  ازنگاه توانایی 

ای بالقوه هیچ فرقی میان مرد وزن وجود ندارد ، لذا ه

آنان تبعیضات جنسیتی علیه زنان را مردود می 

شمارند وخواهان آنند که درتقسیم وظائف وشغل ها 

 باید تفاوت میان مرد وزن ازمیان برداشته شود.

  فرهنگی فمینیسم – 4

فمینیستهای فرهنگی با پذیرش تفاوت میان زنان 

باورند  که در بسا از موارد زنان نسبت  ومردان به این

به مردان از ویژه گی های واالو برتری برخورداراند 

و باید برایشان فرصت داده شود تا آن برتری هارا 

درعمل پیاده نمایند ، به گونۀ مثال چون زنان نسبت 

به مردان مهربانتر هستند ، هرگاه اکثریت رهبران و 

یل دهند جنگها و فرمانروایان جهان را زنان تشک

 منازعات کمتری در جهان به وقوع خواهد پیوست

 محیطی زیست فمینیسم یا ایکوفمینیسم – 5

این دسته از فمینیست ها برعلیه نظام پدرساالری 

حاکم برجهان که به تازه گی  ازحدود کمتر از ده 

هزار سال بدینسودرنتیجۀ پیروزی مردان دراهلی 

قیودات سقط جنین و آسان سازی شرائط و زمینه 

های آن بودند و بعدها فمینیست ستیزان افراطی آن 

را برای همه فمینیست ها به کاربردند، منظور از 

کاربرد این نام آن است که گویا فمنیست ها مانند 

اختن سقط جنین نازی ها می خواهند با همه گانی س

 نسل بشر را یکسره نابود سازند.

 ــ جدایی خواهان10

ایشان فمینیست هایی اند که به منظوربلند بردن 

آگاهی ها ، توانایی ها ، شگوفایی استعدادها ورشد 

شخصیت زنان گردهم آیی ها وپروژه های ویژه یی 

را درغیاب مردان برای آنان سازمان دهی و 

 برگزارمی نمایند .

ی ها به ناحق این دسته از فمینیست ها را زنان بعض

همجنس گرا تلقی می نمایند، در حالی که این 

تصور که گویا همه فمینیست های جدایی خواه 

همجنس گرا وهمه زنان همجنس گرا جدایی خواه 

 هستند منطقا نادرست و نا به جاست. 

 پاپ فمینیسم  -11

رند منظورشان آنانی که این اسم بی مسما را به کار می ب

این است که گویا فمینیست ها همه یکسره ازمردان 

متنفرند وزنها را می ستایند که البته یک چنین تفکر و 

 تسمیه یی از ریشه نادرست و نابجاست.

 فمینیسم فردگرا - 12

این گروه از فمنیستها شیفتۀ  فلسفه های فردگرایی و 

ن اصالت آزادی فردی بوده و خواهان تأمین و تضمی

حقوق وآزادی های فردی آحاد جامعه و عدم 

وابسته گی آنان  وبرچیده شدن انحصار گرایی 

گستردۀ مردان ودر مجموع خواهان زدودن همه  

موانعی هستند که مردان و زنان به علت جنسیتشان به 

 آن روبرو اند.

 بقیه مطلب را در شمارۀ بعد دنبال نمایید.
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 گوی سوسیالیسم کارگری...وگفت

اقتصادی و اجتماعی از جانب دیگر و همچنان تبلیغات  

پایگاه به این گروه تروریستی پیوسته اند و شوینیستی 

دهند. شکاف اجتماعی قدرت طالبان را تشکیل می

 های طبقاتی، فساد، ادبار و محرومیت های اجتماعی و

یی را فقر گسترده و در نهایت نارضایتی توده ها زمینه

فراهم آورد که نیروها در دو صف جدال قدرت، هم 

گی بتوانند از صورت جمهوریت و هم امارت، به ساده

بندی های پایینی و محروم جامعه کسب نیرو نمایند. 

یادمان باشد که در تنازع قدرت، به خصوص زمانی که 

گردد، لومپنیسم جامعه را در بر میبه نیروهای ارتجاعی 

این مسأله در مورد نیروی رزمی و کنار خودش دارد. 

است؛ بنابراین بود و پایگاه اجتماعی طالبان نیز صادق 

طالبان امروزه در هیأت قدرت حاکمه چیزی به جز 

کند و مدافع گی نمیمناسبات کاپیتالیستی را نماینده

ی است. خالصه مالکیت خصوصی و استثمار و کارمزد

طبقاتی سران و مجریان  -کالم منشاء و تعلق اجتماعی

بورژوازی و قدرت در امارت اسالمی طالبان را خرده

 دهد. بورژوازی شهر و روستا تشکیل می

نیروهای اجتماعی، به سوسیالیسم کارگری: 

تی، و در کل سخصوص نیروها و احزاب سوسیالی

بربریت خواه برای بیرون رفت از مردم آزادی

حاکم و امر رهایی و خالصی چه کارهای را که 

 تا این دم انجام نشده، باید انجام دهند؟

صحنه سیاسى افغانستان پس از واگذاری  فهیم آزاد:

قدرت به طالبان و بر پایی امارت اسالمی هرچند به 

نیروهاى سیاسى،  ۀکلی کندی منجر به تجدید آرایش

هوری اسالمی به اعم از نیروهاى شریک در دولت جم

رهبری اشرف غنی و هم اپوزیسیون آن، اعم از راست 

ها به باز تعریف نو چپ، گردید و هر کدام از این جریا

مشى سیاسى خود پرداختند. این واقعیت ناشى از 

همزمانى دو تحول مهم در عرصه داخلى و جهانی 

است: بازگذشت طالبان به قدرت و تحوالت در 

و  چپسوسیالیست، موقعیت کنونی نیروهای در 

از افغانستان یک وضعیت گذار تاریخی را  طلببرابری

ی نیازهای مبارزاتی و گذرانند که بتواند پاسخگوسر می

عاجلی که جامعه و اقشار و طبقات محروم در آن گرفتار 

مدعی  ی موجودو نهاد ها هاسازمان ،احزاب است، باشد.

سوسیالیسم و چپ، با وجود غیبت اجتماعی شان در این 

ترندهای محصول دورۀ تاریخی متفاوتی اند و  چند دهه،

یاسی دورانی واقعیات سبیانگر بندی این چپ نیز و طیف

و فاقد موضوعیت سپری شده دیگر است که اکنون 

بیشتر از چهار دهه، به ویژه بازگشت است. تحوالت مهم 

، چه در سطح افغانستان و چه در مجدد طالبان به قدرت

و شکل داده است یی سطح جهان، به وضعیت تازه

ی سابق و تعلق به ترندها و بلوک بندی ها بندی هاطیف

ده است. تحوالت جهانی در اعتبار نموبیینی را از نظر ع

سیاست، به ویژه در این دو دهۀ  تااقتصاد ها از عرصههمۀ 

آرایی طبقاتی جامعه پسین، اکنون تماماً در صف

اما با وجود این تحوالت  افغانستان بازتاب یافته است.

بخش وسیعی از نیروهای چپ و مدعی سوسیالیسم 

تعلق خاطر دارد و وضعیت همچنان به گذشتۀ سپری شده 

تابد، نه در عرصه نظر و نه هم در پراتیک جدید را بر نمی

 اجتماعی.

افغانستان، سوای همۀ چپ  اگر نیروهای سوسیالیست و

حضور موثری نامالیمات و تنگناهای سر راه، بخواهند 

تا  ندا ناگزیرد، نسیاست افغانستان داشته باش ۀدر صحن

د نمبارزۀ طبقاتی انطباق دهرا با شرایط جدید  شانخود

که جامعۀ  دنباش جدیدیو پاسخگوی معضالت 

نطباق نیروهای . اافغانستان امروزه با آن درگیر است

سوسیالیست، چپ و در کل جنبش آزادخواهانه و 

طلب با واقعیت های جاری، مبارزۀ طبقاتی و برابری

یابی و تحزب امری است که همین تالش برای سازمان

توان این امر را به آیندۀ دور د پاسخ بگیرد؛ نمیاکنون بای

و خوش موکول کرد. با تأسف اما این امر و درک آن 

در نزد بخش بزرگی از نیروهای مدعی مبارزه طبقاتی و 

 یی از ابهام پیچیده است وصاحب دستگاه نظری در هاله

 22فحه ادامه در ص                                                      

و شکل گیری قطب های متعدد و  المللیمناسبان بین

 سازمان یافتن بلوک های هیژمون رقیب.

هاى مختلف رژیم قبلی، و ها و جناحتحرک جدید چهره

خواه و سوسیالیست باعث نیروهای ترقیدر میان گونه نهمی

ها در اپوزیسیون امارت رواج انواع منشورها و جبهه

های آن نهترین نمواسالمی طالبان گردید، بهترین و برجسته

ها و در مواردی احیا و یا هم تأسیس نهادهای ایجاد گفتمان

جدید سیاسی است. نیروهای راست، اعم از لیبرال و ملی 

-بورژواهای را به راه حل انشامید  همچنان مذهبی، –

های . با وجود ایجاد جبهه ها و هستهندامپریالیستی دوخته ا

ک و حمایت مسلحانه این نیرو هنوز قادر به جلب کم

داری نشده است. به لحاظ سیاسی قدرت های سرمایه

و تاریخی هم این نیروها، به ویژه نیروهای اسالم سیاسی 

در تاریخ ، در هیچ مقطع و بزنگاهی ناسیونالیسم قومی

 یی عروجمستقل عمل نکرده و در هر دورهفعالیت خود 

با پشتیوانه و اند به میدان جدال قدرت را توانسته  انش

 ییهای منطقهو قدرتهای امپریالیستی مساعدت قدرت

 د. سازنعملی 

 خواه، ازاما سایر نیروها از آن میان نیروهای چپ و ترقی

که بیشتر مورد توجه من است جنبش اعتراضی زنان،  جمله

 تالشسعی و  با وجودو دوست دارم به آن بیشتر بپردازم، 

که بتواند به عنوان  ییقادر به استحکام و بسیج نیروهنوز نیز 

حاکم و حامیان آن عمل نماید، نشده  قدرت یبرابر ایستا

 "چپ" ها و فعاالن منفرد نوناک ها ونهادها، سازمان. ندا

مواجهه با شرایط به حکم  رفتکه انتظار میافغانستان 

به خود آیند و قطبی را یی پایهو روندهای عینی جدید و 

اج دوبارۀ برخی از شکل دهند، درگیر داد وستد و رو

هایی که در متن واقعیت های تاریخی دیگر از تبیین

از سوی دیگر با توجه اعتباری برخوردار نیست شده اند. 

به وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه افغانستان 

نوعی از همکاری و همراهی وسیع نیروهای چپ مطلوبیت 

ای سیاسی پیدا کرده است. شیوۀ برخورد صحیح نیروه

باید کاربردی ورایج آن( مفهوم  به) "چپ"سوسیالیست و 

در مورد وضعیت  ۀ یاد شده در سطور باال رامولفآن دو 

 د.نمدنظر داشته باشو تبیین آن حاضر 
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آگاهانه نیست.  ضروری و روند برای شان یک اساساً  

، در این یک سال و نیم با توجه به تحوالت جدید

واقعیت عینی و اجبار مهاجرت و کنده شدن بخش 

، فعاالن جامعه مدنی و وسیعی از نیروهای چپ

 دم دستاز متن جامعه پاسخ های  کنشگران اجتماعی

بازمانده از نیروهای در میان موجود و گرایشات ترندها 

ی ندارد و راه خاص چپ و مدعیان سوسیالیسم کارایی

جامعه، رفع مسائل و معضالت گستردۀ پیشاروی 

را های اجتماعی جنبش مخصوصاً طبقۀ کارگر و سایر 

هرچند بقایای بازمانده از هردو نحلۀ دهند. نمینشان 

افقی از گی و بیراکندهچپ، به دلیل تشتت و پ

های سیاسی یکجانب و در کنار آن وداع از آرمان

ها، نقش چندانی در تحوالت گذشته و گسست از آن

اجتماعی این دو دههۀ پسین نداشتند و هم اکنون هم 

جا هم اگر نقش و سهمی اداء کرده اند ندارند؛ و آن

بیشتر در خدمت قدرت حاکمه، جامعۀ مدنی و نیروها 

زاب شریک قدرت بوده است. چیزی که امروزه، و اح

پس از تسلط طالبان به قدرت سیاسی، توسط بخشی از 

گفتمان شود همانا بازمانده های چپ زمزه و القا می

جامعۀ مدنی در پوشش و لفافۀ مفاهیم و 

، که این دیدگاه و نگاه کمکی عبارات چپ است

های اجتماعی و به امر تحزب و حتی کمک به جنبش

کند. ها هم نمیها و مطالبات آنرموله شدن خواستهف

اگر خالصه کنم کاری که تا این دم انجام نشده و انجام 

یافتن صف مستقل آن ضروری و مبرم است، سازمان

طبقاتی، تالش پیگیر در جهت تحقق آن و 

گری اجتماعی است. اگر نیروها و فعاالن و دخالت

له برخورد کنشگران سوسیالیست و چپ به این مسأ

استراتژیک نکنند روشن است که اشتباه جبران 

ناپذیری را مرتکب خواهند شد و نسل های آینده بابت 

کاری بهای سنگینی خواهند انگاری و ندانماین سهل

گیرى یک قطب و نیروی متحزب و شکلپرداخت. 

رادیکال سوسیالیست در جامعۀ افغانستان بیشتر از هر 

 است.  بایستهزمانی ضروری و 

ی که تواند آفت های را در پی داشته باشد. جامعه

باید اکثریت مردم آن باورمند به دین هستند، قوانین آن 

 "...را داشته باشد تایید دین

نویسنده در ادامه و در دفاع از اسالم و حکومت 

قرار داد اجتماعی در قالب  "د که: شودینی مدعی می

خالفت همگانی مسلمانان، ابتکار مسلمانان است بر 

خالف برخی از مفاهیم که خاستگاه آن در غرب است، 

این مقوله مفهومی وارداتی نیست. اینکه انسان ها باهم 

نفی برابر هستند و معیار تفوق صرفا ایمان و تقوی است، 

ر برابر قانون و خروج استبداد سیاسی، یک سان بودن د

از هر قید و بند دیگری جز بندگی خدا که در مفهوم 

توحید تجلی یافته است، خاستگاهش نصوص دینی 

و در نهایت نویسنده حتی طرح  ".مسلمانان است

بحث سکوالریسم در جامعۀ افغانستان را مردود 

با آنچه بیان شد، "دارد: دانسته و آن را چنین بیان می

ه می رسیم که با فریب و دروغ و راه اندازی به این نتیج

بحث های انحرافی هرچند در قالب زیبا بیان شود، نمی 

توان از سکوالریسم قباحت زدائی نمود و ممکن نیست، 

 با این ترفند این پدیدۀ را بر جوامعی دینی مسلط ساخت.

زیرا هم قبح ذاتی آن نمایان و هم بیگانگی آن با جوامع 

حرافی نینکه انگیزه طرح چنین بحث های ادینی ما، کما ا

با تناقضات و مغالطات روشن و آدرس های مرموزی آن 

 "شناخته شده است.

البته کسانی از جنبش اسالمی از جمله محمد محق، سید 

آقاحسین سنچارکی و دیگران در دفاع از سکوالریسم با 

درک و برداشت ویژۀ خودشان سهم گرفته اند که امر 

اما چه شد که کسانی از جنبش اسالمی و مثبتی است. 

ها مذهبی -رانده شده از قدرت یا به تعبیر دیگر ملی

یک نظام سیکوالر در افغانستان شده  "مدافع"امروزه 

اند؟ دلیل آن روشن است؛ با توجه به نسخۀ اریجنال 

یی که بر اسالم سیاسی در قدرت و بربریت مذهبی 

ازنده و رانده شده جامعه حاکم ساخته است، نیروهای ب

دانند که دیگر بیشتر از این دستگاه تحمیق خوب می

مذهب در جامعه به ویژه در میان نسل جوان تشنۀ آزادی 

خریدار زیادی ندارد؛ جوانان زیادی امروزه به نقد 

ئیستی مذهب رو آورده اند، هرچند با یک آشکار آته  

 

در مورد واکنش جریانات  سوسیالیسم گارگری:

اسالمی در زمینه بحث سکوالریزم در افغانستان، چه 

 دید و نظری دارید؟

بحث سکوالریزم و واکنش جریان های  فهیم آزاد:

اسالمی نسبت به آن بازتاب یک واقعیت عینی از جامعه و 

بالهتی است که قدرت حاکمه و سلطۀ آرا، هنجارها و 

د مذهبی عامل و بانی آن است. کسانی از سران و عقای

نظریه پردازان اسالم سیاسی از آن میان حفیظ منصور از 

در این بحث  "دین"سران جمعیت اسالمی به عنوان مدافع 

ابراز وجود نموده است؛ او تا پیش از سقوط جمهوری 

اسالمی افغانستان به دست سربازان اهلل، طالبان، مانند امروز 

قدین سر سخت سکوالریسم بود و مردم شاهد از منت

جنجال چند سالۀ ارتجاع اسالمی در مخالفت بر سر 

ها و صدها و ده "قانون منع خشونت علیه زنان"تصویب 

ها و موضعگیری، ضدیت و مخالفت ارتجاعی این چهره

از  "راه مدنیت"نیروها بودند. حفیظ منصور در نشریه 

یی تحت عنوان م مقالهموضع یک اخوانی در دفاع از اسال

نوشته  "طلبی؟گرایی یا منفعتسکوالریسم؛ حقیقت"

سکوالریسم »است. نکات اصلی نقد او موارد زیر است: 

یک پدیده کامال غربی است. سکوالریسم در عمل بساط 

خورده، دم های شکستمارکسیستکند. دین را جمع می

، نه محور استزنند. سکوالریسم انساناز سکوالریسم می

چه دلش خواست انجام انسان سکوالر هر آن خدامحور.

جو طلب و متدین حقیقتانسان سکوالر منفعتدهد. می

 ناپذیر هستند.اسالم و سیاست امر جدایی است.

ی دین از سیاست است، اما این غیر یسکوالریسم جدا

  «.ممکن است، زیرا دین یک پدیده اجتماعی است

جمعیت "اسالم سیاسی از جمله ها و نهادهای دیگر جریان

در رد سکوالریسم و در دفاع از مذهب  "اصالح افغانستان

و دخالت آن در امور اجتماعی و فردی مردم بر خاسته و 

جمعیت "در این گفتمان سهم گرفته است. نویسندۀ 

تجویز ..."نویسد: در این زمینه چنین می "اصالح افغانستان

ی قابل در هیچ جامعه انتزاعی و غیر مانوسینظام های 

پذیرش نیست و تحقق آن، صرفا بدلیل انتزاعی بودنش می 
23ادامه در صفحه   
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ماتریالیستی خام؛ و از این سر است درک میکانیکی و 

 "دموکرات"که مجاهدان مسلمان و متدینان دیروزی 

اند و ردای مذهب را از تن بر کندند و اکنون اکت شده

 آورند. و ادای سیکوالر و دیگراندیش را در می

ن هدف مااما شاید بهتر باشد درک مان را از وضعیت و 

برای کوتاه را به عنوان یک سوسیالیست در مبارزه 

شدن دست مذهب از سرنوشت جامعه و ضرورت این 

-، نه چپ بورژواهابیان نماییم. سوسیالیست مبارزه

ها را با مذهب شان که توده ناسیونالیست افغانستان

ها احترام دوست دارند و به ذهنیت مسلط بر اذهان توده

و خواهان جدائی مذهب از دولت بوده قایل اند، 

برای  "دائی مذهب از دولتج"خواست  ؛ندهست

از که جنبش سوسیالیستی از این جهت مطرح است 

سیاسی و اجتماعی مذهب ۀ نفوذ و سلطدامنۀ یکسو 

بتواند تضعیف و محدود گردد و از جانبی هم از 

جلوگیری به گی اجتماعی مردم هدخالت آن در زند

زمینه و شرایط مساعد و عمل آید؛ و در کنار آن 

و خرافات با جهان بینی  نظری ۀبارزمطلوبتری برای م

برد و امروز این مبارزه، پیش .یدمذهبی فراهم آ

ضرورت آن بیشتر از هر زمانی مبرمیت کسب کرده و 

کند. از رأس اهرم قدرت تا نیروی جنگی و انتظامی می

رژیم حاکم امارت اسالمی را ارباب عمایم و طالب 

این  دهد. کافی است به سرنوشت کودکانتشکیل می

بار و وضعیت دهشتناک زنان جامعه و آیندۀ تار و نکبت

افغانستان که به حکم مذهب و امارت اسالمی سرمایه 

از اجتماع رانده شده و حتی انسان کامل شمرده 

شوند، نگاه کرد و این ضرورت و مبرمیت را درک نمی

 کرد و دید.

روشنگری و و مذهب نقد مبانی ها از سوسیالیستمراد 

زدودن توهمات و باورهای مذهبی توده آن علیه  تبلیغ

تبیین علمی جهان و  ۀهای مردم و ترویج و اشاع

جامعه  همۀ محرومانسوسیالیسم در میان کارگران و 

است. مذهب در جوامع طبقاتی امروز در همانحال که 

اعتقادات توده های وسیعی از کارگران و مردم 

ر دست دهد، ابزاری است دزحمتکش را تشکیل می

بورژوازی و دولت آن برای تحمیق مردم و تداوم 

جنگ تجدد و ارتجاع داری. حاکمیت نظام سرمایه

مذهبی در افغانستان تاریخ طوالنی و خونینی دارد. در 

افغانستان نیروهای مذهبی و اسالم سیاسی به مدد نظام 

کاپیتالیستی جهانی بارها عقبگردهای عظیم تاریخی را بر 

رده اند. در قرن بیست و یک که بشر به مردم تحمیل ک

پیشرفت های عظیمی در همۀ عرصه ها دست یافته است 

داری جهانی مردم افغانستان بنا به منافع استراتژیک سرمایه

های امپریالیستی در رأس امپریالیسم امریکا باید و قدرت

ها و هنجارهای عهد سنگ اسالمی بر اساس و بنیان ارزش

ها گی نمایند تا رستگار گشته و همۀ اینو شعایر آن زنده

یافتن به بهشت موعود و رضای یک را صرف برای دست

 نیروی قهار، خدا، تحمل نمایند. 

 

چنبرۀ از  گرفتار در فقر و محنترهایی انسان صد البته که 

با روشنگری و تحلیل علمی  اوهام و خرافات مذهبی تنها

از رهایی  گردد،تواند میسر نمیجهان و مصایب مسائل 

در ابعاد اجتماعی تنها زمانی ممکن اوهام و خرافه مذهب 

گی انسان تغییر کند و آن هشود که شرایط زندمیو میسر 

به وهم  هانیروهای طبیعی و اجتماعی که انسان از ترس آن

از قدرت و سیادت به زیر برد و خرافه و مذهب پناه می

  .کشیده شوند و تحت کنترول قرار گیرند

جدائی دین از از این رو بحث سکوالریسم و خواست 

، که هادولت و تبدیل شدن مذهب به امر خصوصی انسان

هیچگاه چنین نبوده، چون مذهب یک صنعت است و در 

شود و داری تولید و بازتولید میمناسبات حاکم سرمایه

یی که ظاهر شده از آن به نفع بورژوازی در هر قد و قیافه

بائیست  بردتمرار حیات خودش بهره برده و میمنافع و اس

خواه، یی باشد که مردم آزادیهو مطالبها خواستیکی از 

طلب و گرفتار در چنبرۀ امارت اسالمی سرمایه در برابری

افغانستان خواهان آن باشند. به این دلیل نقد دین و همۀ 

خرافات و کارکرد اجتماعی آن نه از سر درک ماتریالیسم 

بلکه باید عمیق و بنیادی انجام  ئیستی صرفیکی و اتهمیکان

 شود. 

 

 

ن مؤظف در جامعۀ افغانستا های کارگریسوسیالیست

اند که به این امر بپردازند و تفاوت نقد و تبیین شان را از 

سایر منتقدان مذهب و حامیان سکوالریسم از جمله 

ها و نهادهای بورژوایی و کسانی که در فوق از جریان

 ها نام برده شد، بیان بدارند.آن

 
 ...در محکومیت اقدامات

به این دلیل نقد خرافات بایست فراتر از نقد گروه 

های جنایتکار اسالمی مانند طالبان رفته و ماهیت 

 دین نقد و افشا گردد. 

نستان در سازمان سوسیالیست های کارگری افغا

ضمن این که اقدامات ضدانسانی و زن ستیزانۀ 

نماید، از امارت اسالمی سرمایه را قویا محکوم می

اعتراضات زنان و دختران مبارز، که با وجود 

توحش لجام گسیختۀ دستگاه سرکوب وتحمیق 

طالبان در برابر حاکمیت آن و برای به دست آوردن 

عتراض حق تحصیل، نان، کار و آزادی دست به ا

نماید. زنند، حمایت بیدریغ خود را اعالم میمی

خواه زنان، دختران و مردان برابری طلب و آزدی

که بخشی از جنبش اعتراضی ) نان، کار، آزادی( 

هستند، با هم سرنوشت مشترکی دارند و پیوند 

تواند نقطۀ پایانی ها میآگاهانه و مستحکم آن

د بخش برحاکمیت امارت اسالمی نهاده و نوی

 فردای روشنی باشد.

 سرنگون باد امارت اسالمی طالبان!

 گی و سرنوشت مردم کوتاه باد!دست دین از زنده

 زنده باد جنبش نان، کار، آزادی!

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 2022دسامبر  23؛ 1401جدی  2
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با گذشت هر روز از عمر ننگین امارت اسالمی 

آن در زن ستیزی و دشمنی با طالبان ظرفیت عظیم 

هر آنچه که نشانی از انسانیت و مدنیت دارد، بیشتر 

آید. با صدور فتواهای پَی از پیش به نمایش در می

ها ماهیت و محتوای در پَی، که اعالم هر یک از آن

وسطایی و ضدبشری شریعت واقعی، قرون

اسالمی، که امارت اسالمی سرمایه در همۀ ابعاد 

کند، بیشتراز پیش گی و اجراء میندهآن را نمای

 گردد. آشکار می

آخرین فتوای جانیان طالب، فرمان ممنوعیت 

ها از ها و راندن آنتحصیل دختران در دانشگاه

مراکز آموزشی توسط وزارت تحصیالت عالی و 

اهلل آخندزاده است. این فتوا رهبر شان هیبت

واکنش های متعددی را در نکوهش برداشت 

تی طالبان از احکام شریعت برانگیخت. خرافا

برخی از اساتید دانشگاه ها علناً در محکومیت و 

مخالفت به این فرمان استعفا دادند و دانشجویان 

ها با اعالم همدردی با پسر برخی از دانشگاه

آموز و دانشجو، در ضمن تجمعات دختران دانش

اعتراضی، اعالم کردند که در صورت محرومیت 

خواهند در یک شان از حق تحصیل، نمیخواهران 

چنین فضایی به تحصیالت شان ادامه دهند. سران 

ها از طالبان کشورهای غربی، که حمایت آن

ها به قدرت سیاسی و برپایی برگشت مجدد آن

امارت اسالمی را میسر ساخت، نیز نا گزیر از 

گرفتن موضع و همنوایی با منتقدین فرمان منع 

 ها شدند.دانشگاهتحصیل دختران در 

سر و موضع است که مانند گذشته برای نجات از 

داری توسل یهها و نهادهای سرماآن به قدرت

 جویند.می

برخی از معترضان با وجود آن که از خرافات، 

ها و تبعیض، که امروزه امارت اسالمی عدالتیبی

طالبان آن را به مردم تحمیل نموده است، متنفرند و 

انگاری دستگاه اما با سهل، در تقابل با آن ایستاده اند

دین را از همۀ این بربریت مبرا دانسته و آن را 

شمارند؛ آمریکا و حصول درک ناقص طالبان میم

غرب را مسؤول عروج مجدد طالبان به قدرت 

وار میلیون ها دالر کمک مالی دانسته و از ارسال هفته

به امارت اسالمی طالبان آگاه هستند، اما از سازمان 

المللی که در خدمت منافع آمریکا و های بین

ی مهار کنند، براالمللی آن عمل میشرکای بین

نمایند. در کردن قدرت طالبان تقاضای کمک می

گی شان دیده اند که ناسیونالیسم تجربۀ عینی زنده

تباری، شوینیسم و فاشیسم مذهبی چه بالهتی را بار 

آورده اند ولی کماکان حمایت از خاینین و سران 

قومی به اصطالح هم -های ارتجاعی مذهبیجریان

ها را در خوان دن آنتبار شان را راه حل و سهیم ش

 انگارند. می "عدالت"قدرت رسیدن به 

ستم، نابرابری، فقر، آپارتاید جنسیتی، زن ستیزی و 

همۀ ناهنجاری های موجود در افغانستان محصول 

داری و نیروهای به شدت عقبگرای تبانی سرمایه

باشد. دین پوششی است بر تن عریان مذهبی می

 فرودست در افغانستان.  تضاد سرمایه با منافع اکثریت

 23ادامه در صفحه                                                

تردیدی نیست که بخش عظیمی از شهروندان و مردم 

خواه و برابری طلب در افغانستان در انتظار آزادی

پایان رنج و حرمانی هستند که امارت اسالمی سرمایه 

و حامیان جهانی آن عامل و کارگذار آن بوده و 

هستند. از بدو بازگشت طالبان به قدرت جنبش زنان 

ها تمام مرارت ها و سختی های که به آن یک تنه و با

مواجیه گشته اند در تقابل با حاکمیت تئوکراسی 

که  "نان، کار، آزدای"گی کرده و خواست ایستاده

خواست همۀ مردم محروم و ستمدیده از جمله 

گی کرده اند. رژیم عالوه کارگران است را نماینده

بر تحمیل فقر و محرومیت بیکران، گرفتن امنیت 

جانی و مالی از فرودستان و با استفاده از احکام 

شریعت در پی مهار ذهنیت مردم و القای باورها و 

هنجارهای بدوی و ضدانسانی اسالم از راه بستن دَر 

آموزشگاه ها و نهادهای تحصیالت عالی بر روی زنان 

و دختران و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی این 

هرچه بیشتر حیات اجتماعی نهادها و اسالمیزه کردن 

 اند. 

با وجود توحش آشکار رژیم و بدویت انکارناپذیر 

مبانی ایدئولوژیک اسالم اما آن چه که مانع مادیت 

گردد، توهمی است یافتن خواسته های برحق مردم می

که همچنان نسبت به نهادهای حقوق بشر و نقش نظام 

نی داری موجود در اشکال و فرم های گوناگوسرمایه

از جانب نیروهای اجتماعی و سیاسی دامن زده 

های همجنس آن شود. این نیروها طالبان و جنبشمی

را پدیدۀ در خود و ناشی از جهل و فراوردۀ فرهنگ 

شمارند و از همین گی مردم افغانستان میماندهو عقب

در محکومیت اقدامات امارت اسالمی طالبان و در دفاع از حق تحصیل، 

 کار و فعالیت و حضور اجتماعی زنان و دختران
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اقشار و طبقات محروم و مزدبگیر، از جمله کارگران و زنان 

در افغانستان درد و سرنوشت یک سان و مشترکی با هم 

در طلب برابریمردم با همۀ یی های شان و در کل طبقه

سرمایه ایران تحت سلطۀ جمهوری اسالمی سرمایه دارند؛ 

و ارتجاع اسالمی، چه در هیأت جمهوری و چه در عبای 

و  یداری جهانامارت، آن بالهتی است که توسط سرمایه

آن، بر سرنوشت ما حاکم شده برای تأمین منافع آزمندانۀ 

گذشت یک سال از بازگشت دوبارۀ امارت با است. 

وق قدرت، جامعۀ افغانستان به قهقرا ساسالمی سرمایه به 

شده است. زنان جلو چشم جهانیان و مدعیان دفاع از داده 

ترین حقوق انسانی ترین و طبیعیاز ابتدایی "حقوق بشر"

شان محروم گشته اند. در جامعۀ افغانستان زیر سلطۀ ارتجاع 

شوند. زنان های زیادی هر روزه قربانی می "مهسا"اسالمی، 

ن تأمین حقوق انسانی شان ، از بدو به قدرت رسید برای

دوبارۀ طالبان و بر پایی امارت اسالمی سرمایه، و در تقابل 

با آن به میدان آمدند و با رشادت تمام و تقبل قربانی های 

که خواست و مطالبۀ همۀ  خواست نان، کار، آزادی زیاد

گی کردند. این کارگران و مردم محروم است را نماینده

 هم سرنوشتی طبقاتی و درد مشترک فصل مشترک جنبش

های اجتماعی در هر دوی این خطه است. از این منظر قلب 

هر فعال کارگری و جنبش رهایی زنان در قلب تپندۀ 

 تپد و برای شان مایۀ امید است.جنبش جاری در ایران می

از جنبش هاى کارگرى افغانستان سوسیالیستسازمان 

خواه و برابری طلب در انقالبی کارگران و مردم آزادی

کند. پیروزی و به انه و بیدریغ حمایت میایران قاطع

سرانجام رسیدن آن را به عنوان بخشی از جنبش جهانی 

داند و معتقد است که با کاگران امر و مسألۀ خودش می

فروریزی حاکمیت جمهوری اسالمی، یکی از دژهای 

داری، امید به رهایی و خالصی در ارتجاع سیاه سرمایه

گردد. ن، زنده و پویاتر میمنطقه، به ویژه در افغانستا

های کارگری از کارگران متولد سازمان سوسیالیست

افغانستان و خانواده های شان که امروزه بخش انفکاک 

ناپذیر طبقۀ کارگر در ایران اند و سرنوشت یکسانی با هم 

یی های خود دارند و بار ستم طبقاتی و تبعیض طبقه

خواهد که یقانه میسیستماتیک را چشیده اند، صمیمانه و رف

در این جنبش شانه به شانۀ همرزمان شان، چه در اعتصابات 

 و چه در جنبش اعتراضی جاری، سهم بگیرند.

 در دفاع و حمایت از...

سرفراز تن از جوانان رشید و  هاده قربانی گرفته است؛

یا به دست  زخمى وتن دیگر شان  و صدها کشته

شده  دستگیرنیروهای سرکوبگر رژیم اسالمی سرمایه 

 اند.

ها ملیون های اعتراضی، جنبشو حرکت جنبشاین 

و کرامت زادى ، آنان سال آزگار 43 است کهی انسان

انسانی شان توسط این رژیم و صاحبان سرمایه و 

آوان به قدرت رسیدن صنایع دزدیده شده است؛ از 

رژیم اسالمی سرمایه این مردم برای رهایی و خالصی 

شان، به ویژه جنبش کارگری و جنبش زنان، مبارزه 

کرده و با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای 

و اسالمى ایران  کاررژیم جنایت هنگفتی پرداخته اند.

حامیان پیدا و پنهان آن در کمپ بورژوازی جهانی و 

داری در تقابل با خواست و ارادۀ مردم رمایهدول س

ورزند که انقالبی، به ویژه جنبش کارگری، تالش می

رژیم و مناسبات حاکم مبتنی بر استثمار و کارمزدی 

را به قیمت منکوب کردن و پاشیدن خون سر پا نگاه 

 دارند.

با وجود قساوت و ایران  ه دررژیم اسالمى سرمای

تواند جلو وانسته و نمینت مانندشخویی بیدرنده

تالش برای آزادی، برابری و رهایی را بگیرد. سر 

انجام بساط ستم، استثمار، فقر و ارتجاع بر خواهد 

افتاد؛ طبقۀ کارگر و جنبش سوسیالیستی و 

خواه این بار عظمش را جزم کرده است تا برابری

داری که در وجود حاکمیت اسالمی مناسبات سرمایه

رژیم جمهوری افته است را بر بیاندازد؛ سرمایه تبلور ی

با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و اسالمی 

قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به 

وضعیت جاری و فالکت اقتصادی پاسخ دهد. این 

وضعیت و همچنین اعتالی جنبش اعتراضی مردم در 

ور کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر در آن فاکت

یی است که فردای نویدبخش دیگری را تعیین کننده

 دهد.نوید می

 سرمایه! جمهورى اسالمىرژیم  سرنگون باد

 جنبش اعتراضی جاری! و پیروز بادزنده 

 زنده باد جنبش نان، کار، آزادی!

 زنده باد سوسیالیسم!

 کارگری افغانستانهای سازمان سوسیالیست

 2022سپتامبر   / 1401میزان 
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 های کارگری افغانستان اعالمیه سازمان سوسیالیست

خواه و های اعتراضی مردم آزادیدر دفاع و حمایت از حرکت

 طلب ایرانبرابری

Workers of the world unite! 

وسیع و سراسری مردم، در صدها شهر و محل، اعتراضات 

داری جهان در تقابل با یکی از هارترین رژیم های سرمایه

معاصر، با وجود توحش لجام گسیختۀ نهادهای سرکوب 

ه دارد. ادامسازمانیافته و تا دندان مسلح رژیم، همچنان 

مانند گذشته برای فاشیستى اسالمى داری و سرمایه رژیم

تداوم حیات خونبار و ننگین اش دست به کشتار، ارعاب 

زند، مردمی که و سرکوب وحشیانۀ مردم به پا خواسته می

گی و همراهی دارند گام به گام سد توحش با همبسته

ر ریزند. آنچه که این چند روز دسازمانیافته را فرو می

گذرد بیان عینی یی از ها میها و کارخانهمیادین، خیابان

ارادۀ مردم جان به لب رسیده و تشنۀ رفاه، آزادی و برابری 

خواهند به این بربریت، اختناق، است که دیگر نمی

گی شان را استبداد و نابرابری و ظلمت گردن نهند و زنده

 د. همچنان در فقر و نابرابری و استبداد سپری نماین

های که مشقات و محرومیت دستمردم کارگر و تُهی

داری و حاکمیت اسالمی آن گی مزدی سرمایهنظام برده

را با گوشت و تار و پود وجود شان تجربه کرده اند، 

جا برخواسته اند و دست رد از همبسته، همدل و با اراده 

های بانی فالکت و به همۀ پلشتی ها، هنجارها و نماد

ویش زده اند؛ زنان و دختران، پیر و جوان محرومیت خ

آپارتاید دهند و به میسر « گی، آزادیهزن، زند»سرود 

شیشۀ حیات و  گویندنــــه میی و حجاب اجباری یتجنس

جمهوری اسالمی سرمایه و دستگاه های ارعاب و 

 کوبند.سرکوب آن را با وجود عدم تناسب قوا به زمین می

ریشه در بر حق  که کوه کنونیو با شاعتراضاتِ سراسرى 

نهفته و انبار شدۀ مردم طی سالیان متمادی نفرت و انزجار 

نوید فتح " در امتداد مبارزات قهرمانانۀ گذشته دارد

دهد و از پشتیبانی وسیع مردم ایران و حمایت می "شبستان

خواه و برابری طلب در منطقه و سراسر بشریت آزادی

  جهان برخوردار است.

بش در حقیقت جنبشی علیۀ حاکمیت سرمایه و علیۀ این جن

ها و دار و دسته های بورژوازی در ایران است؛ همۀ جناح

ها و مطالبات رفاهی، اقتصادی و اجتماعی و خواست

همزمان نفرت و انزجار نسل جوان از زن و مرد، به 

گی خصوص، اکثریت مزدبگیران و مردم را یکجا نماینده

زی نیست جز بیان ارادۀ ملیونی مردم کند؛ این جنبش چیمی

گی مزدی برای رهایی و خالصی از بالهت استثمار و برده

همین  تا مردماعتراضات برحق و ارتجاع و تحجر اسالمی. 

 از مردم در کف خیابان، در کارخانه و دانشگاه ...  کنونا

چون دشنه بر  ساله، 22جوان )مهسا(، قتل ژینا امینی

قلب آکنده از درد مردم فرو رفت و آتش فشانی شد 

، به سرکوبها نسبت از خشم و انزجار برحق آن

فشانی که در هر دم و بازدم و اجحاف، آتش اختناق

کشد و گی این روزها زبانه میو در هر لمحۀ زنده

اسالمی سرمایه را به دارد خرمن حیات جمهوری 

های اعتراضی جاری حرکت سازد.خاکستر مبدل می

های اعتراضی گیر جنبشدر امتداد مبارزات نفس

گان و زنان بار دیگر کارگران، معلمان، بازنشسته

آتشی بر انبار خشم نهان و انباشته شدۀ زنان و مردان 

خواه در ایران علیۀ کارگر، محروم و آزادی

بیش از میت اسالمی سرمایه زد. بورژوازی و حاک

خواه و کارگران، مردم آزادییک هفته است که 

سال زیر حاکمیت اسالمی سرمایه  43زحمتکش که 

حقوقی مفرط، سرکوب، زندان، جز تحمیل فقر، بی

شکنجه و ستم و فالکت اقتصادی و اجتماعی چیز 

دیگری را تجربه نکرده اند، با شجاعت تمام و 

ف با قدرت حاکمه به میدان آمده مانندی در مصابی

 و ارادۀ به زیر کشیدن آن را دارند.

25 ادامه در صفحه  

 


