افغانستان :مبارزه ى طبقاتى،
آزادى زن و آزادى از كار مزدى!
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از ميان رُخ دادها ٦

تعدادى راه فرار را پيش گرفتند و تعدادى كه هم در كشور باقى
ماندند با عالمى از دلهره ،تشويش و نداشتن ها مواجه اند.

كبرى سلطانى :گرچه در سئوال اول به دﻻيل حاكميت مجدد
طالبان پرداخته شد ،كه افغانستان در يك معامله ى مهندسى شده ى
بيرونى و تسليم دهى درونى به طالبان تسليم داده شد ،آمريكا و ناتو
بعد از  ٢٠سال لشكركشى به افغانستان پس به نقطه اول بازگشتند.
روايت ها بيان گر شكست نظامى آمريكا در افغانستان است .اما
مگر آمريكا خواهان يك افغانستان واحد و يك پارچه و شكوفا
بود؟ يا آمريكا به يك تخليه با دستاورد براى خودش قانع شده
بود؟ خوب است تا دﻻيل واقعى لشكركشى آمريكا به افغانستان
و منطقه و چگونگى و نياز به ايجاد گروه هاى دهشت افكن اسﻼم
سياسى دست ساخت را بدانيم.
رونق بازارهاى سرمايه دارى را بحران اقتصادى سرمايه دارى
برهم مى زند و سرمايه دارى جبران بحران را در جنگ مى يابد.
جنگ ادامه ى سياست اقتصادى سرمايه دارى است .آتش بحران
جهان سوز سرمايه دارى ،بايد با آتش جنگ مهار شود.
رقابت آشكار آمريكا و روسيه در منطقه ،يك بار ديگر افغانستان را
به ميدان جنگ نيابتى شان با حمايت و هم دستى كشورهاى منطقه
بدل ساخت و ظهور داعش در افغانستان با اهداف فرامرزيى كه
بيش تر كشورهاى آسياى ميانه و احتماﻻ ايران را مورد توجه قرار
مى دهد .بلى ،جنگ در افغانستان انعكاس رقابت هاى اقتصادى،
سياسى و نظامى قدرت هاى بزرگ جهانى است .جنگ نيابتى
همسايگان ،هند و پاكستان در افغانستان زير سايه ى امارت اسﻼمى
طالبان جريان دارد؛ رقابت اقتصادى آمريكا و چين ،هند و چين،
جنگ مذهبى شيعه و سنى ،و فضاى ناامن و بحرانى افغانستان،
بيش از هر زمان ديگر ﻻنه ى مساعد براى پناهگاه گروه هاى
مختلف تندرو و تروريستى گرديده است و مساعدگر اين ميدان
جنگ نيابتى ،طالبان است و واقعيت پروژه ى طالب سازى و دگر
گروه هاى وحشى عصر حجرى همين است.

نوامبر ٢٠٢١

كبرى سلطانى :بلى ،به اساس روايت هاى رايــج ،فساد و
پراكندگى ها و ضعف مديريت در اردوى ملى افغانستان و بى ميلى
سربازان به جنگ و روحيه ى ضعيف جنگى را دليل مى دانند .اگر
يك بخش كوچك پيروزى طالبان را جنگ نكردن سرباز گرسنه
بدانيم ،بخش بزرگ آن معامﻼتى بود كه زير پوشش مصالحه هر
روز بين آمريكا و طالبان در جريان بود .بايد خاطر نشان كنم كه
اين مذاكرات صلح فقط ويژه ى آمريكا با طالبان بود؛ يعنى در تمام
اوراق صلح با طالبان يك جمله در مورد وضعيت مردم افغانستان
تذكر داده نشده است و اين را جو بايدن خود اذعان مى كند :ما
در افغانستان براى دولت سازى نرفته ايم! و مى گويد :من هزينه ى
حقوق زن افغانستان را با جان سرباز آمريكايى نمى پردازم .درست
به همين اساس ،هر روز اين صلح در عمل براى مردم افغانستان
جنگ بود.
از سئوال دور نروم ،آمريكا در كابل با يك نظام صد در صد فاسد و
غير قابل اتكا روبرو بود و براى اين دولت ناكارآمد ،آمريكا تريليون
دﻻر هزينه كرده بود .لذا آمريكا با طالبان در دو مورد موافقت
كردند ،اول اين كه طالبان نبايد به منافع آمريكا و سربازانش صدمه
بزند؛ و دوم اين كه به القاعده و ساير گروه هاى تروريستى اجازه
ندهند از خاك افغانستان براى تهديد به آمريكا استفاده شود .اين
موافقت را آمريكا با طالبان كرده بود و پنج هزار زندانى شان را به
فشار بر دولت افغانستان آزاد كرد .و همين دليل بود كه طالبان تا
آخر دولت افغانستان را تحويل نگرفتند و از موضع قدرت صحبت
مى كردند .بعدش آمريكا براى دولت مردان حاكم در افغانستان يك
تامين جانى و مالى پيشنهاد كرد و بدين ترتيب ،بيش ترين مناطق،
بدون اين كه يك مرمى هم فير شود ،به طالبان تسليم داده شد.
چيزى كه در اين جا براى مردم افغانستان شوك دهنده و غير
مترقبه بود ،بى خبرى مردم افغانستان از سر نوشت شان در اين
بازى هاى پشت پرده بود .كه به يك باره ترس بر مردم چيره شده كبرى سلطانى :در مورد توهم و خوش خيالى جامعه در مورد فرا
و با تاسف ما شاهد تراژيدى هاى در ميدان هوايى كابل بوديم كه رسيدن صاعقه آساى طالبان در پشت درهاى كابل را از چند منظر
مردم ب ُهت زده از هيبت طالب ،چه بﻼهايى را بر سرشان آورد؛ بايد به بحث گرفت.
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كبرى سلطانى :جوامع بين المللى ،افغانستان را بدترين مكان براى
زندگى زنان در شرايطى اعﻼن كرده بودند كه به اصطﻼح يك
سيستم متناقض دموكراسى بورژوازى در افغانستان حاكميت داشت.
ولى با تاسف امروز افغانستان به عصر حجر برگشته و زنان از تمام
فعاليت هاى اجتماعى ،سياسى و فرهنگى روفته شده و به حاشيه
رانده شده اند .زنان در افغانستان از ابتدايى ترين حقوق فردى و
اجتماعى شان محروم اند.
دختران حق تحصيل باﻻتر از صنف پنجم را ندارند ،زنان حق
كار در ادرات را ندارند ،حق ورزش ندارند ،حق كار فرهنگى
ندارند ،زنان بدون محرم بايد از خانه بيرون نشوند ،حجاب كامل
اجبارى يعنى برقه بر زنان تحميل شده و حتا رنگ پوشش زن
را هم طالبان انتخاب مى كند .اين ستم بر زن در حالى اعمال
مى شود كه مردم در افغانستان در يك شوك و فقر بى حد و
حصرى قرار دارند .خانواده ها بعد فروش اموال و امكانات
خيلى ابتدايى شان براى يك وقت غذا به نكبت هايى مثل فروش
كودكان و بيش تر دختران خُ ردسال شان رو آورده اند .زنانى كه
همسران شان را يا در اثر پاندمى يا جنگ يا حمﻼت تروريستى
گروه هاى دهشت افكن اسﻼمى از دست داده اند و امروز تنها
نان آور خانواده هاى شان هستند ،با هزاران مشكﻼت رو در رواند.
اين زنان بعد از فروش اموال ابتدايى زندگى شان هر كارى شاقه اى
را مى كنند .به دست فروشى ،گدايى و كارهاى ريز و درشت
خانگى مردم مرفه دست مى زنند .اين زنان فقير در پهلوى جبر
كار ،در جاده ها ضربات شﻼق و قنداق تفنگ طالبان را هم در سر
و سينه و گردن و پهلوها بايد تحمل كنند؛ زيرا طالبان با كار زن
و فعاليت اجتماعى زنان به صورت ايديالوژيك در تضاداند و اين
به وضاحت مى رساند كه طالبان امارت اسﻼمى  ٢٠٢١همان طالبان
دور اول امارت اسﻼمى ١٩٩٥تا  ٢٠٠١است كه عمل كردهاى شان
در قبال مسايل زنان همان محروم ساختن زنان از حقوق سياسى،
اجتماعى ،اقتصادى و فرهنگى و حتا حقوق اوليه ى انسانى آن ها
است .بسته شدن در مكاتب به روى زنان ،منع كار در بيرون از
خانه ،به شﻼق بستن زنان در مﻼء عام ،منع گشت و گذار زنان
بدون محرم ،محروم ساختن زنان از خدمات صحى و بهداشت،
و خﻼصه منع حضور زنان در تمام عرصه هاى اجتماعى مى باشد.
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چنان چه قبﻼ هم بدان پرداختم ،معامﻼت پشت پرده كه زلمى
خليل زاد حتا براى حاكمان دولت مخلوع هم از جزئيات آن اطﻼع
نداده بود و امروز دارد آشكار مى شود ،به قول ميدياى سرمايه دارى
كه اعتماد بدان هم زياد منطقى نيست .آمريكا امروز به نحوى كاسه
و كوزه را بر سر دولت فاسد و دست نشانده ى غنى مى شكند ،در
حالى كه آمريكا خود به يك هم چو رژيم بى ثبات و فاسد براى
پيش ب ُرد اهداف اش نياز داشت .آمريكا در دوره ى حاكميت غنى،
يك قشر از مرتجع ترين دزدان تعليم ديده ى خودش را ايجاد كرده
بود كه با معاشات ميليون دالرى مى زيستند و براى به دست آوردن
امتيازات بيش تر از هيچ نوع رذالتى دريغ نمى كردند و كوچك ترين
سمپاتى به زحمت كشان افغانستان نداشتند .طبق گذارشات آمريكا،
تريليون دالر آمريكا را اين دولت و قشر اطراف شان بلعيد و همواره
كثيف بازى مى كردند .اين ها حتا فكر هم نمى كردند كه روزى
آمريكا به آن ها پشت كند.
ولى در مورد بخش ديگر سئوال شما كه» :توهم و خوش خيالى
جريانات سياسى و به ويژه نيروهاى كارگرى و سوسياليستى آن،
نسبت به جريان امور بود .امرى كه باعث شد مقاومت و مبارزه اى
جدى در برابر پيش روى و پيروزى طالبان صورت نگيرد« ،در
افغانستان طيف هاى مختلف چپ و سوسياليست فعاليت دارند،
شعبه هاى منشعب از باقى مانده هاى حزب دموكراتيك خلق،
سازمان ها و احزاب چپ مائويستى مانند حزب دموكراتيك نوين
و حزب همبستگى و سايرين كه برنامه و استراتيژى خودشان را
دارند .ولى در مورد سازمان سوسياليست هاى كارگرى افغانستان،
تا جايى كه من اطﻼع دارم اين افراد كوچك ترين توهمى درين
مورد نداشتند و يك لحظه هم از مبارزه با انواع ارتجاع هار اسﻼمى
چه از نوع جهادى يا طالبى تا داعشى آن و يا چه نوع شيعى آن وا
نايستادند .سوسياليست هاى كارگرى با بيرون دادن نشريه ها و دادن
آگاهى به زحمت كشان افغانستان و ماهيت اين جنگ تحميلى بر
كارگران و زحمت كشان افغانستان همواره كار كردند .من مى توانم
به جرعت اين را بگويم كه مبارزات اين طيف چپ و سوسياليست
سبب شد كه اعتراضات در جامعه جان بگيرد ،از جمله مى توانم
به جنبش اعتراضى عليه بيكارى كه بيش تر از دو ماه طول كشيد و
جوانان با تحصن در مقابل وزارت كار خواهان كار بودند و سرود
انترناسيوناليزم كارگرى را زمزمه مى كردند ،اشاره كنم.
نشريه ى »اعتراض« نيز يكى از نشرات چپ و دموكراتيك بود كه
از كابل نشر مى شد و نويسندگان آن واقعيت ها را در مورد اوضاع
سياسى كشور و اتفاقات تحميلى كشور را بدون كوچك ترين
سانسور قلم مى زدند .نشريه ى »سوسياليزم كارگرى« ،نشريه ى
سياسى و تحليلى ديگريست كه بيرون از افغانستان توسط اين
طيف سوسياليست ها پخش مى شود .اين نشريه با ديدگاه هاى
راديكال سوسياليستى در گُسترش آگاهى و واقعيت ها در بين
توده هاى زحمت كش افغانستان كار مى كند .از فعاليت هاى
ديگر اين طيف از مبارزين سوسياليست ،راه انداختن تظاهرات
و اعتراضات بيرون كشورى از جمله در اسلو از اعتراضات و
تحصن پناهجويان افغانستانى عليه ديپورت اجبارى پناهندگان از
اين كشور ،اعتراضات بر اعمال تبعيض و نابرابرى جنسيتى در
افغانستان و غيره مى باشد.
ولى ما انواع ديگر چپ ها را نيز در افغانستان داريم كه اين چپ ها،
سياست و استراتيژى خودشان را دارند.

واقعيت اينست كه تقريبا نيم قرن است كه سرمايه دارى جهانى
براى رسيدن به منافع شان از كثيف ترين سياست ها و ابزارها با
پرداخت تريليون دالر استفاده كرده ،نفاق ،تشتت و ناسيوناليزم را
در بين تمام اقشار و توده هاى كارگر و زحمت كش افغانستان
دامن زده كه چپ ها هم از آن مبرا نيستند .لذا در مقابل اين جنگ
سيستماتيزه شده با كاربُرد پيش رفته ترين ابزار و تكنولوژى و
پول هنگفت ،ناگفته پيداست كه مبارزه ى چپ و سوسياليست در
داخل كشور توسط انواع گروه هاى ارتجاعى مذهبى و يك سيستم
دولتى فاسد ،سركوب و خنثى مى شود و در خارج كشور با تمام
نداشته هايش كافى نيست.

كبرى سلطانى :زنان در افغانستان به جبر و اختناق طالبان تمكين
نكرده و با ريختن به جاده ها با فرياد آزادى و ما صداى مردم
فقير افغانستان هستيم ،اعتراض مى كنند .اين اعتراضات با تاسف
خودجوش و از عُمق فقر و نداشته هاى اين زنان است .اين
اعتراضات همواره با خشونت و ضرب شتم طالبان روبروست ،تا
حتا كه طالبان اين زنان را عامل عدم به رسميت شناخته شدن شان
توسط جامعه ى جهانى مى دانند و اعتراضات شان را مردود و
غيرقانونى دانسته ،با معترضين به شدت برخورد مى كنند؛ و نه
تنها اعتراض كنندگان ،كه خبرنگاران را هم مورد ضرب و شتم
قرار داده ،تا مانع انعكاس آواز اين زنان معترض به جهان گردند.

دخترك اين رذالت طالبان را ميديايى ساخته ،تا اين كه همين
ديروز دخترك و تمام خانواده ى او را طالبان با خودشان برده است.
تاريخ افغانستان همواره آبستن تغييرات و تحوﻻت سياسى است.
اين كشور به نُدرت شرايط هارمونى و آرامش را تجربه كرده است.
شايد اين يكى از عواملى باشد كه به ايجاد و رشد جنبش زنان كم تر
توجه صورت گرفته است .دقيقن به همين علت ،امروز اعتراضات
زنان در افغانستان به صورت جنبشى و منسجم و متشكل و پيگير
با خواسته هاى مشخص و پﻼتفرم معين نبوده و لذا كم تر اثرگذار
مى باشد .اگر اين را يك دليل براى عدم توده اى شدن اين مبارزات
به حساب گيريم ،دﻻيل ديگر هم است كه مانع قرار مى گيرد.
ستم بر زن و بازتوليد مردساﻻرى يكى از اركان برجسته ى اديان
است .دقيقن به همين منظور ،اديان برجسته ترين ابزار منافع
طبقات حاكم است؛ زيرا توجيه ستم و خاموش نگه دارنده ى
مظلومين است .سال هاى حاكميت دولت هاى دست نشانده ى
آمريكا ٢٠٠٤ ،تا  ،٢٠٢١حامد كرزى و اشرف غنى ،زير سايه ى

در آخرين اعتراضات ،در كابل ،طالبان بر زنان شليك كرده و يك
زن را به قتل رسانيده و تعدادى از زنان را هم در وﻻيات بدخشان
و باميان و مزارشريف با خودشان برده اند .دامنه ى اين اعتراضات
حتا در بيرون از مرزهاى افغانستان هم كشيده شده و زنان پناهنده
و مهاجر افغانستانى در كشورهاى بيرون از افغانستان با تجمعات
و اعتراضات شان مى خواهند تا واقعيت هايى كه بر زنان افغانستان
در قرن  ٢١در نتيجه ى معامﻼت شرم آور حُ كام سرمايه دارى فاسد
جهان تحميل شده را به گوش مردم آزادى خواه جهان برسانند.
طالبان براى خاموشى زنان ،قتل هاى هدف مند راه انداخته اند،
چنان چه همين دو روز قبل چهار زن از گروه هاى مدنى و آزادى
زنان را در مزارشريف تيرباران كرده اند .خانواده هاى اين زنان از
ترس طالبان نمى خواهند صدا بلند كنند و زندگى مخفى اختيار
كرده اند .آخرين خبر از نكبت هاى طالبان اينست كه طالبان به
منزل يكى از نظاميان نظام سابق براى دستگيرى او رفته ،نظامى
مورد نظر آن ها در خانه نبوده ،و طالبان به خواهر او تجاوز كرده.

دموكراسى بورژوازى ،مردساﻻرى و مردانگى را با ده ها ابزار از
مذهب گرفته تا فرهنگ و سنت و قضا و دولت بازتوليد مى شد.
در آن حالت ،دست درازى و توهين به زنان كار دشوارى نبود.
در آن زمان ،زنان در افغانستان در پهلوى اين كه با يك فتواى مﻼ
و آخوند سنگ سار مى شدند )فرخنده ،رخشانه ،آمنه ...و صدهاى
ديگر( ،هر گروه افراطى اسﻼمى در شﻼق بستن و قصاص كردن
تا ازدواج هاى اجبارى و كودك همسرى دست باز داشتند .حتا
زنان در داخل خانواده هاى شان امنيت نداشتند .چه بسا زنانى كه
از حقوق شان آگاهى ندارند و در شرايطى كه زنان تنها نان آور
خانواده اند ،مجبوراند تا حتا در مقابل خواهش خدمات جنسى آمر
و صاحب كار هم تمكين كنند .حُ كام افغانستان از نظر ايديولوژيكى
با افراطيون مذهبى و مﻼهاى زن ستيز مراودت داشتند .ناگفته
پيداست كه مذهب با آزادى زن سر سازش ندارد و مﻼهاى
متعصب با فتوا و تبليغ توانسته بودند تا تفكرات تند اسﻼمى را تا
مغز استخوان مردان محافظه كار افغانستانى رسوخ دهند و بدين
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خاطر ،مشغله ى مرد افغانستانى اعتراض بر طالب به خاطر ستم بر
زن نيست .لذا مردان زيادى در اعتراضات زنان سهم نمى گيرند و
آن تعداد اندكى كه سهم مى گيرند با قساوت زياد مورد ضرب و
شتم قرار مى گيرند .ضربات شﻼق و محكمه ى صحرايى طالبان
و شليك مستقيم بر اعتراض كننده ها نيز مى تواند عامل قرار گيرد.

كبرى سلطانى :اگر سرنوشت قدرت در گرو قهر گذاشته شود،
پايان كار به نابودى قدرت رقم خواهد خورد .امروز هم طالبان
براى تثبيت قدرت و پايه دارى حاكميت شان از ابزار قهر استفاده
مى كنند.
واقعيت كه كارگران و آزادى خواهان بايد بدانند ،كه قدرت هاى
سرمايه فقط براى كسب منافع شان جلوى چشمان مان ،در بهترين
حالت ،استبداد نوينى را جايگزين استبداد قديم مى كنند؛ هم چنان
كه از پس نكتايى و كراوات ،ريش و پشم را جاگزين كردند.
طالبان كه پس از يك معامله با امريكا به حاكميت رسيد ،امروز
با چالش هاى بزرگى روبروست ،سقوط اقتصادى ،فقر بى حد،
اعتراض زنان ،و در ضمن در داخل نيروهاى طالبان هم با تشتت
و نفاق بين گروهى مواجه اند.
چنان چه قبﻼ هم بدان پرداختم ،سرمايه دارى جهانى براى رسيدن
به منافع شان در افغانستان از كثيف ترين سياست ها و ابزارها با
پرداخت تريليون دالر استفاده كرده و نفاق ،تشتت ،ناسيوناليزم و
انواع تعصبات را در بين اقشار و توده هاى كارگر و زحمت كش
افغانستان دامن زده و از اين رو ،بدبختانه كارگران و زحمت كشان
در افغانستان امروز با انواع تعصب در برابر هم قرار گرفته اند.
بهره بردارى سرمايه دارى از بنيادگرايى دينى و تبعيض در افغانستان
طورى رقم زده شده ،كه همه با همه دشمن اند و كارگران هر
منطقه ،برادرنشان را جز با خنجر و تفنگ مﻼقات نمىكنند؛ آن
هم در حالى كه اكثريت اين طبقه امروزه در فقر و بدبختى بى حد
و حصرى به سر مى برند و سرنوشت مشتركى دارند .حاكمان
قدرت مند جهان هم با بازى موش و پشك ،از يك سو حاكميت
امارت اسﻼمى طالبان را مشروعيت نمى دهند و از سوى ديگر هم
براى تمديد حيات ننگين حاكميت طالبان ،اتحاديه ى اروپا يك
مليارد يورو به افغانستان واريز مى كند؛ »يونسيف« براى خاموش
كردن اعتراض معلمين ،معاشات آن ها را مى پردازد ،كه غير مستقيم
زير نام كمك اقتصادى به مردم افغانستان صورت مى گيرد ،اما در
حقيقت چالش هاى مقابل امارت اسﻼمى را برمى دارند.
درين برهه ،اساسى ترين مساله آگاهى طبقاتى ،اتحاد و تشكل
كارگران تحت ستم و استثمار ،كارگران گرسنه و به ستوه آمده ى،
افغانستان است .اين مهم ترين مولفه است ،كه طبقه ى كارگر و
زحمت كش متحد به ميدان بيآيند و لگد بر گلوى طالب بگذارند؛

زيرا به جرعت مى توانم بگويم مبارزه با طالبان ،مبارزه اى طبقاتى
است و فقط اتحاد و مبارزه ى طبقاتى كارگران ،محركه ى تغيير
را رقم مى زند .اين مبارزه اى است كه اگر طبقه ى كارگر بتواند
در خط مقدم آن قرار گيرد و بخش هاى ديگرى از زحمت كشان
و تهى دستان جامعه را هم زير پرچم كارگرى متحد كند ،آن گاه
تغييرات اساسى در جامعه صورت خواهد گرفت .فعالين چپ و
كمونيست كارگرى هم در اين ميان ارتقاى آگاهى طبقاتى و به
صف كردن بيش تر طبقه ى كارگر در مبارزه عليه ستم و استثمار
سرمايه دارى را به عهده دارند ،كه اين امر ايجاب مى كند روحيه ى
هم بستگى و آگاهى طبقاتى ،تشكل پذيرى و اعتماد بنفس و اعتماد
به قدرت متحد طبقه ى كارگر را در ميان برادران و خواهران
هم طبقه اى خود باﻻ ببرند.
در شرايط امروز ،دخالت گرى و اقدام فورى فعالين چپ و
كمونيست كارگرى براى توده هاى كارگر و زحمت كش در
افغانستان ضرورت حياتى دارد .بى دريغ كه شكل دادن به يك
چنين صفى ساده و در دست رس نيست .كار و تﻼش پيگير و
خستگى ناپذير مىطلبد .اما سير اوضاع و واقعيت مادى طورى
است ،كه زمينه و بستر شكلگيرى آن فراهم است ،مشروط بر اين
كه فعالين چپ و كمونيست كارگرى اين نيروى ميليونى را حول
پﻼتفرم و اهداف و منافع جنبش واقعى طبقه ى كارگر سوق بدهند.
با تاسف ،بخشى از فعالين خودشان را مشغول بازى هاى
ژورناليستى ميدياى سرمايه دارى ساخته و منتظرند طبقه ى كارگر
خود به خود آماده شود.
به عﻼوه ،از آن جايى كه ستم بر زنان و ستم بر كارگران ريشه هاى
مشتركى دارند و تقسيم كار ،مالكيت خصوصى و كار مزدى،
ويژگى هاى اين ستم است ،لذا آزادى زن و آزادى از كار مزدى
هر دو فقط در ازاى مبارزه ى طبقاتى ممكن است و بس! به نظر
من ،اين ها از مهم ترين مولفه هاى امروز مبارزه ى طبقاتى در
افغانستان تحت حاكميت طالبان است.
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