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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  ۴۵-نشريۀ سوسياليسم کارگری
  ٢٠١٩ مارچ ١۴

  دبيرسخن سر

 
 استوار زنان ی ازيتجنس نابرابری رفع و مضاعف ستم هعلي بر مبارزه بنيادش که رويم می روزی استقبال به ھم باز

 اھداف تحقق و خورد می آب ھرگونه تعلقی از نظر صرف انسانھا برابری به از اعتقاد ًاساسا که یا مبارزه .است

 توليد و با شان رابطۀ در ديگر انسان بر انسانی ِبرتر يک موقعيت آن در که مناسباتی کليه الغای سوسياليسم يعنی

 .باشد جھان در اش مادی متضمن تجسم تواند می گردد، می تعيين توليد مناسبات

 .تزن اس جھانی روز مارچ، ھشتم تجليل از سخن !آری

 غالب و موقعيت ساالری مرد که آن با .است پيموده را خمی پيچ و پر مسير حال به تا آغاز از مبارزه اين تحول سير

 دارندۀ باز نقش ھمواره دين باشد، توليد می مناسبات و توليد در مرد نقش و از موقعيت ناشی طبقاتی جوامع در مرد

 گشوده برای ھر امکانی از ،است افگنده سايه آنجا در دين  ھژمونیکه جوامعی در و داشته زنان یئرھا امر در مؤثری
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 و ھر است شده گرفته جلو اجتماع، به آنھا امکان ورود از حتی زنان، موقعيت بھبود مسير ی درئمجرا کوچکترين شدن

  .است تر عميق و تر تناسب گسترده ھمان به زنان فرودستی و سيه روزی باشد، متحجرتر دين از قرائت قدر

 
 کشور چھل از بيشتر سال قبل ھجده .دارد ادامه ھمچنان یئفرودھا فراز و با افغانستان در زنان موقعيت یئقھقرا سير

 در با طالبان که ديگری واپسگرايان با تبانی در سياسی خويش و اقتصادی آزمندانۀ منافع منظور تأمين به داری سرمايه

 به ... زنان مصونيت و آزادی و تأمين طالبانی افراطيت سرکوب چون یئھا نهبھا و به بردند می سر به عداوت و رقابت

 نمايند، زنان تبديل برای ويژه به و مردم برای امنی محل را به سرزمين اين بود قرار وگويا آوردند افغانستان يورش

 به طالبان دوبارۀ آوردن با زامرو نشستند بلکه عقب تنھاه ن شان اوليۀ ادعاھای از تحقق گام به گام سالھا اين طی مگر

 که آنگونه موجود بنابراين وضعيت نمايند، تکميل و زنند دور بار ديگر را خبيثه دائرۀ آن تا اند صدد در اريکۀ قدرت؛

 اين "خشن مردان طبيعت" محصولً صرفا گردد، تبليغ می جھانی سرمايۀ نھادھای و پردازان و نظريه ھا رسانه توسط

  ايدئولوژيک سيطرۀ و اقتصادی نظام شرايط اجتماعی معلول خود که علت، نه "خشن مردان تطبيع".نيست سرزمين

 .دھد مشروعيت می آن به آن از منبعث ارتجاعی ھای سنت دين و و داشته حاکميت افغانستان در که است یئنيروھا

 عنوان به افغانستان شان تھاجم زآغا برای یا بھانه را طالبان امارت اسالمی چنگال از زنان نجات متحدانش و مريکاا

منافع  تأمين جھت سياسی يک نياز به پاسخ حقيقت در زمان، آن در طالبان امارت اسالمی شکستن ھم در نمودند؛

 .بود مريکاا اقتصادی

 روسيهً ديگر مخصوصا قدرتھای عروج احتمال جھان، بر بالمنازع نيوليبراليسم تسلط و تاريخ پايان ادعای مقطع آن در

 ديگر اکنون سال، ھجده بعد از اما .پنداشت می محتمل کمتر نظامی، ًو مخصوصا اقتصادی عرصۀ در را چين و

 می بازی مختلف ھای زمين در که یئفعاليت نيروھا کردن ھمسو که شود می تصور و عوض شده بازی ھای تکتيک

 .باشد داشته بيشتری کردند، کارائی

 که یئھای اقتصاد بحران تأثير جمله از مختلف داليل به اين پروسه روندھای ھمۀ گردد، می مشاھده که آنگونه البته

اين  کارگردانان توسط تھيه شده سناريوی اساس بر تواند نمی صحنه در بازيگران جديد عروج و دارد ادامه ھنوز
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 می بازی قاعدۀ آن به سبمتنا و ھا تغيير اولويت سبب و گرديده یئھا مد و جذر ايجاد امر سبب ھمين .باشد نمايشنامه

 .گردد

 و جای دموکراسی به صلح کلمۀ که است یئھا اولويت تغيير حکومت فرايند و دولت بدنۀ در طالبان ادغام برای تالش

 .گيرد می قرار زنان آزادی از دفاع شعار

 قرار نانانتظار ز در سرنوشتی چه گردد، تعيين شريعت و محور اساس بر زن موقعيت که حاکميتی در است روشن

 در که را یئنيروھا ُبرد تواند زمينۀ می فقط حالت بھترين در که حاکم یئبند بورژوا نيم دموکراسی در .داشت خواھد

و  مذھبی باورھای و ھا سنت بر جنسيتی مبتنی اپارتايد کنار در که زنان سازد؛ مھيا مسلط اند، اقتصادی عرصۀ

 ارزش به و نھاده پايانی نقطۀ شان گیزند بر مرد به تسلط توانند نمی د،ھستن ھم اقتصادی نابرابری مردساالر قربانيان

 .يابند دست شان انسانی حقوق و ھا

 ھای گیھمپال بر اند عالوه آموخته که فرادستان طرف از است صلح نيرنگی مذاکرات ھيأت ترکيب در زنان گنجانيدن

 از ترحم کسب برای ھا زنی چانه در فزيکی زنان موجوديت .دنماين بسيج خود با ھمراه نيز شان را قربانيان شان، خود

 صحنه می شناسند، رسميت به شريعت احکام چوکات در را حقوق زنان و کوبيده شريعت طبل بر که طالبان گاننمايند

 یا دهع قھرمان به که پارلمان نمايندۀ فوزيه کوفی خانم .است زده رقم را تراژيکی به شدت حال عين در و کميک ھای

 برابری دنبال زنان، فقط فرودست موقعيت اصلی عامل عنوانه ب رابطۀ طبقاتی ميکانيسم درک بدون که ،"فمينيست"

 تأکيد با و انگاشته زنان برای بھتر به آيندۀ اميد دريچۀ را طالبان با جلسه است، شده ھستند، تبديل مردان با زنان انتزاعی

 که در کند می تمنا و خواھش طالب برادران و از دوستان گردند، بر عقب به تندنيس مايل افغانستان در که زنان اين بر

 .نمايند حمايت زنان ھای خواسته از و نموده زنان توجه حقوق به قدرت، به يافتن دست فردای

 به تندنيس مايل افغانستان در زنان که کند می ادعا حال عين در نمايد، ‐می صحبت زنان از گینمايند به که کوفی خانم

 فردای در اسالمی شريعت کردنملی ع بر تأکيد و مسکو جمعت پايانی اعالميۀ در شده بيان نيت به که گردند بر قبع

 زن برابری خواست برابر در که حاکم اقتصادی نظام ساختار در موجود عينی تضادھای آن از مھمتر و طالبان، با صلح

 .کند نمی توجه دارد، قرار مرد با

 پنداشته زنان برای آزادی که دادن آن خالف ناتو، نظاميان توسط اشغال افغانستان با زنان برای بيشتری ایفض شدن باز

 امکان و زنان برای کار متعارف شرايط چون اما .بوده است آنھا کار نيروی از استفاده برای ايجاد فرصتی شود، می

 آنی تأثيری دولت، در طالبان ادغام در نتيجۀ آنھا مجدد نشد کشيده انقياد در ميسر نيست، آنھا توسط اضافی ارزش خلق

 از یا عده توسط آمد کسب در امکان ديگر، جانب از اما .ندارد نيروھای ذيدخل برای سرمايه بيشتر انباشت در امکان

 قعوا در که است داده نشان زنان به عمل در کسب آزادی، آن با متناسب و اقتصادی، نيازی نسبی بی کسب و زنان

 به زنان گیوابست و که فرودستی معنی اين به .دارد مستقيم ۀرابط آنھا شعاع آزادی طول با اقتصادی نيازی بی نسبت

 برابری راه ايجاد دليل ھمين به .نمايد تغيير اخالقی نصايح خواھش و توصيه، با تواند نمی و دارد دليل اقتصادی مردان

 بی مبارزۀ و اقتصادی يعنی نابرابری نابرابری، اين علت عليه مشترک رزۀمبا کوره راه از مردان، با ھا زن واقعی

 .زد رقم شيکاگو در را زنان بين المللی جنبش که آغازی سر ھمان به يعنی .گذرد آن می عليه طبقاتی امان

 گوناگون کالبه اش و زمان ھر طبقاتی مبارزۀ که آن رغم علی است که باور اين بر کارگری ھای سوسياليست سازمان

 زمينه پيش و سيکوالريسم، بتابد، بر را آن تواند نمی گاھی ھيچ شريعت که با مرد زن قانونی برابری است، جريان در

 با که آن با فمينيسم ما باور به .مرد است با زن واقعی برابری کسب راه در حرکت سيستماتيک آغاز سوی به یا

 و نداشته طبقاتی پايۀ شان جنبش که گيرد نمی دليل پا اين به کند، می نوانع مرد با را آنھا برابری و آزادی زن سماجت
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حرکتی  ھر و مرد و زن قانونی برابری برای تالش از وصف ما اين با .نمايند می تبليغ را زنان انتزاعی آزادیً صرفا

 طالبان با خزيدن که مرا اين در و نماييم می حمايت براند، به عقب را زنان بر یيتجنس ستم و ساالری مرد مرزھای که

 آن ادامه و ساالری مرد به رانده و حاشيه به را زنان افغانستان، در اسالمی قوانين شريعت اعمال و دولتی قدرت در

  .ترديدی نداريم دھد، می ميدان


