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پيشروی جنبش اعتراض توده ای در افغانستان
در گرو چيست؟

صفحه ٣

گفتگو با رحمان حسين زاده

پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و شركاء

جهان به كدام سو ميرود؟

 ١٩شهريور  ١٠ - ١٤٠٠سپتامبر ٢٠٢١

بخش دوم
جمال كمانگر

افغانستان:
مقاومت تنها راه است
هيچ جامعه ای بدون مقاومت تسليم نميشود!
اين تصور که بدنبال واگذاری يک جامعه به
طالبان توسط قدرتهای جهانی و منطقه ای،
جامعه افغانستان نيز تماما تسليم ميشود،
تصور باطلی بود .طالبان همان فسيل سابق
است اما جامعه و زنان افغانستان تغيير کردند.
امروز زنان در کابل گفتند جهان چه بيشرمانه
ما را تنها گذاشت! در مقابل اين روند ،يعنی
تنها ماندن مردم زحمتکش و منکوب شده طی
چند دهه جنگ ،راهی جز تسليم يا مقاومت
وجود نداشت .پيشروی طالبان تازه آغاز شده
بود که بخشی از مردم مسلح شدند ،ابتدا
بخشهائی از دولت مستقر همراهی کرد ،اما
دستور تسليم شهرها به طالبان و فروپاشی
برق آسای دولت غنی ،بمب ساعتی طالبان را
که تيک تيک ميکرد در کابل منفجر کرد.
شوک و وحشت اوليه از اين واقعه غير قابل
هضم با علم به سابقه و پيشينه طالبان ،چند
روز بيشتر طول نکشيد .زنان با جسارتی
ستودنی پيشرو اعتراض عليه طالبان شدند.
زنان از کابل و هرات تا مزار شريف و تخار
و جاهای ديگر در مقابل طالبان تا دندان مسلح
سينه سپر کردند .اگر بازگرداندن قدرت به
طالبان يک نقطه تاريک و واپسگرايانه در
پروسه سياسی است ،مقاومت زنان عليه
حکومت طالبان در شرايطی
صفحه ٢

صفحه ٦

برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
ستون اخبار مبارزات كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده امير عسگری ،آرش كلهر

اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

در مورد بمباران محل استقرار نيروهای اپوزيسيون در
كردستان عراق و مردم منطقه توسط رژيم جمهوری اسﻼمى
اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در باره:

تهديدات مقامات جمهوری اسﻼمى عليه احزاب
اپوزيسيون در كردستان عراق

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

صفحه ٢
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افغانستان:
مقاومت تنها راه است ...
بسيار نابرابر روشنترين نقطه سياست افغانستان محسوب ميشود.
زنان سد وحشت عمومی از طالبان را با شجاعت و جسارت شک ستند و
با حمله م شترک طالب ان و پاک ستان ب ه پنج شير ،اع تراض و تظ اهرات
زنان عليه طالبان دريچه جديدی برای گسترش يافت .اينبار از غزن ی و
هرات تا کابل و مزارشريف وسيعا زن و مرد و ح تی کودک ان ب ا ش عار
»مرگ بر پاکستان« عليه طالب ان ب ه مي دان آمدن د .پاس خ طالب ان ب ه اي ن
اعتراضات پرتاب گاز اشک آور ،شليک رگبار گلوله ،ش ﻼق و ض رب
و شتم معترضين بود .بنا به اخبار منتشر شده سه زن در اي ن اجتماع ات
به قتل رسيدند.
ميتوان درک ک رد ک ه در تناس ب ق وای ب شدت نام ساعد ب ضرر زن ان و
معترض ين ،اع تراض خياب انی ش کل ط رح مطالب ه و خواس ت ت ضمين
حضور زنان در جامعه را بخود بپذيرد .اما اين ديدگاه بعنوان خط م شی
در لحظ ه کنون ی اش تباه اس ت .ط رح مطالب ه از طالب ان يع نی برس ميت
شناختن وی بعن وان دول ت ،دول تی ک ه باي د رعاي ت اي ن و آن حق وق را
بکند .مسئله محوری ام روز ام ا برس ر نپ ذيرفتن طالب ان و ت ﻼش ب رای
سرنگونی آنست .مقاومت در شهرها و اعتراضات توده ای ب دون تردي د
يک ش کل اساس ی مب ارزه ب ا اع اده س لطه طالب ان اس ت ،ام ا ب ه تنهائ ی
جوابگ و ني ست .ن ه فق ط جوابگ و ني ست بلک ه ب ا مخت صات سياس ت در
افغانستان و ماهيت طالبان خوانائی ندارد .سياست در افغانستان ،م ستقل
از ميل و اراده و نظر موافق يا مخالف هر کسی ،نظامی شده است .اي ن
داده سياست است .حتی بقای سياسی در افغان ستان ت ا چ ه رس د ب ه ن برد

برای نفی طالبان ،مستلزم نيروی نظ امی اس ت.
م ضافا اينک ه افغان ستان و حاکمي ت طالب ان راه
حل سياسی ندارد ،بايد با قدرت ج ارويش ک رد.
تئوری ای که براين باور است ک ه ي ک اس تبداد
متمرکز قرار است در حمايت از منافع چند ﻻيه
جه انی و منطق ه ای در افغان ستان س کان س ود
س رمايه ه ا و تج ارت را بعه ده بگ يرد ،معل وم
نيست در سيمای طالبان و م شتی متحج ر جن گ س اﻻر و ک ودن چ ه چي ز
يافت ه اس ت! طالب ان ي ک وص له ن اجور ب ه افغان ستان اس ت و نميتوان د
حکومت پذيرفته شده افغانستان باشد يا بماند.
مستقل از اينکه تحليل و تبئين ما از بازگشت طالبان و آينده آن چيست،
سوال اساسی و فوری امروز ممانعت از تثبيت قدرت طالبان و تﻼش
برای سرنگونی آنست .نفس مقاومت عليه طالبان در اين شرايط مهم و
حياتی است .جنبشهای مختلفی از ارتجاعی و عتيق تا مدرن و سکوﻻر و
سوسياليست ميتوانند و بايد در اين لحظه در نبرد و مقاومت عليه طالبان
حضور داشته باشند .کمونيست ها و اردوی آزاديخواهی نيازی به پيوستن
به و يا حمايت از اين يا آن نيروی ارتجاعی ندارد ،بايد روی پای خودش
و با اتکا به سياست خودش در جنبش مقاومت توده ای و مسلحانه عليه
طالبان شرکت کند .پرچم مقاومت عليه طالبان نميتواند مبتنی بر
قوميگری ،ناسيوناليسم افغانی و اسﻼم باشد .اينها همه امتحان پس داده
اند .مقاومت و نفی طالبان تنها ميتواند روی هويت انسانی و شهروندی،
برابری زن و مرد ،سکوﻻريسم ،يک حکومت غير قومی و غير مذهبی
باشد .مسئله اساسی امروز برسميت نشناختن طالبان و مبارزه برای
سرنگونی آنست .اينبار فرصتی هست که جامعه روی پای خود و مستقل
از نيروهای اسﻼمی و حاميان منطقه ای و جهانی اش ،عليه طالبان و
جنبش اسﻼم سياسی بميدان بيايد.
سردبير.
 ٩سپتامبر ٢٠٢١

"مادام كه در نظامى هويت انسانى اوليه توده

جهان بدون

كارگر و زحمتكش قانونا زير سوال است ،كه در

فراخوان سوسياليسم،

آفريقاى جنوبى ،ايران اسﻼمى ،عربستان سعودى و
اسرائيل و كليه رژيمهاى قومى ،نژادى و مذهبى؛
آشكارا چنين است ،امر سوسياليسم به امر اعاده
شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره
ميخورد".
منصور حكمت

بدون اميد سوسياليسم،
بدون »خطر « سوسياليسم،
به چه منجﻼبى تبديل ميشود!
منصور حكمت
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پيشروی جنبش اعتراض توده ای در افغانستان در گرو چيست؟
گفتگو با رحمان حسين زاده
سيوان کريمی :تظاهرات در شهرها ،اساسأ توسط زنان افغانستان و
همزمان مقاومت مسلحانه در پنجشير در مقابل طالبان در جريان است،
ارزيابی شما از اين مبارزات و مقاومت چيست ؟
رحمان حسين زاده :وجود مبارزه و مقاومت در مقابل تروريسم
اسﻼمی طالبان بسيار مثبت است .اميدوارم ايستادگی و اعتراضات توده
ای و عمومی عليرغم دخيل بودن گرايشات و جريانات سياسی و
اجتماعی مختلف با ديدگاههای راست يا چپ ،انقﻼبی يا ارتجاعی
موجود در آن ،عليه وضع موجود و قدرت گيری طالبان و حاميانش
وسعت جدی بگيرد .واضح است و بايد بدانيم يک جنبش و يک جنس
مبارزه و مقاومت عليه طالبان گويا با جناح راست و چپ قد علم نکرده
است .هم اکنون جنبش های مختلف با تفاوتهای اساسی و البته با
همسويی معين و مشخص در مقابل طالبان ايستاده اند .مشخصا جنبش
زنان برآمده از دل شهرها به عنوان يک جنبش آزاديخواهانه و برابری
طلبانه و البته با گرايشات متفاوت و بخشا راست و چپ قابل مشاهده در
درون خودش ،يک جنبش بسيار تعيين کننده با تظاهراتهای جسورانه از
همان فردای تصرف کابل با آکسيون متهورانه تعداد کمی از زنان
فداکار پايه گرفت و فضای ترس از طالبان را شکست و در قالب
تظاهراتهای بزرگ و بزرگتر در کابل و شهرهای بزرگ ديگر تا کنون
ادامه پيدا کرده است.
در طرف ديگر جنبش مقاومت نظامی در دره پنجشير با رهبری احمد
مسعود ايستاده است .اين جنبش اسﻼمی ،ملی سابقا مجاهدينی دوره
احمد شاه مسعود پدرش است که اساسا در اهداف و استراتژی و
تاکتيک و روش عملی يک جريان ارتجاعی است .با اين وجود جنگ و
مقاومتشان بهتر از تمکين و همراهيشان با طالبان است .در ادامه اگر
ﻻزم است ،در مورد ماهيت متفاوت اين جنبشها بيشتر صحبت ميکنيم.
سيوان کريمی :شما به جنبشهای متفاوت در جريان مقاومت عليه
طالبان اشاره داريد ،تفاوتها و همسوييهای اين جنبشهای کدامند؟نظرتان
را بيشتر توضيح دهيد؟
رحمان حسين زاده :جنبش زنان همانطور که اشاره کردم ،از همان
فردای تصرف کابل با ندای متهورانه آکسيون تعدادی از زنان بی پروا
و جسور پايه گذاری شد .اين جنبش در ميان خود زنان و سپس نسل
جوان و مردم معترض گسترش پيدا کرده است .اولين خصلت متفاوت
و مثبت اين جنبش سربرآوردن از دل شهرها و نه از "کوه و کمر و
دره ها" است .جنبش برگرفته و ريشه دار در محل کار و زيست جامعه
با خصلت باﻻی راديکال و مدرن ،آزاديخواهانه و برابری طلبانه
وسعت گرفته در کابل،مزارشريف،هرات ،نيمروز ،بدخشان و  ...است.
ظرفيت توده ای شدن به وسعت همه شهرهای افغانستان را دارد .موتور
محرکه کل اعتراض و نفرت عليه زن ستيزی و انسان ستيزی طالبان

و همه جريانات ارتجاعی قومی مذهبی و وضع موجود است .من در
مصاحبه ديگری هم تاکيد کردم که پديده جديد و شورانگيز اين بار در
تاريخ سياسی جامعه افغانستان اين واقعيت است که جنبش اعتراضی
برای خﻼصی از دست طالبان و کل ارتجاع خصلت "زنانه" باﻻ را
دارد ،همانطور که در ايران هم مبارزات عليه جمهوری اسﻼمی همين
خصلت را دارد.
جنبش مقاومت پنج شيرو نمونه های مشابه آن ترديدی نيست در آينده
نزديک در جاهای ديگری هم سر برمياورند ،تداوم بخش همان جنبش
اسﻼمی و قومی مجاهدينی دوره جنگ با اشغالگری شوروی هستند.
سابقه سياهی عليه منافع مردم و ترقيخواهی و آزاديخواهی در پرونده
دارند .در ميان مردم و صف آزاديخواه جامعه افغانستان به نام "جنگ
ساﻻران فاسد" مشهورند .خصلت اصلی اسﻼمی کاراکترشان قاطی ملی
گرايی و قوميگری بشدت ارتجاعی است .ديدگاههای اسﻼميشان اندک
تفاوتی با اسﻼميگری طالبان دارد .از آنجا که از روز اول دست ساز و
مورد حمايت غرب بودند و در بيست سال اخير با اتکا به ارتش آمريکا و
ناتو حکومت کردند ،برای رسميت يافتن بين المللی کارکرد و روش آنها،
به اصطﻼح "معتدلتر" و کم خشن تر ازطالبان است .اما بايد بدانيم نقطه
مقابل آزاديخواهی و ترقيخواهی و به ويژه دشمن سرسخت طبقه کارگر
و کمونيستها و آزاديخواهی سوسياليستی هستند.دوران حاکميت فاسد
بيست ساله اخيرشان ماهيت و کارکرد و ضديت آنها را با منافع مردم
افغانستان نشان داد .هدف سياسی اينها و همين جبهه مقاومت پنجشير از
زبان احمد مسعود ،اعﻼم ميکند ،نه حرکتی برای برچيدن طالبان ،بلکه
تقﻼيی برای شريک شدن در قدرت سياسی با همين جانوران طالبان
است .مشکل جدی با حاکميت طالبان ندارند ،به شرطی که در قدرت و
حاکميت شريک شان کنند .اينها استراتژی شناخته شده "جنگ ،مذاکره ،
جنگ" جريانات بورژوايی و ارتجاعی را به منظور سهم گرفتن از
قدرت دنبال ميکنند .اگر قدرت مقاومت شان را حفظ کنند ،تناسب قوای
آتی تعيين ميکند که در قدرت دخالت داده ميشونديا نه ! در هر حال
تفاوت و تقابل اساسی بين اهداف و سياسی و تاکتيک و کارکرد اينها با
جنبش آزاديخواهی و جنبش زنان وجود دارد .جنبش آزاديخواهانه زنان
و نسل جوان با دقت بايد مواظب باشد ،هيچ درجه از همسويی مشترک
در تقابل و ايستادگی با طالبان نبايد به توهم پراکنی و تاييد و حمايت از
جنبش مقاومت اسﻼمی ،قومی پنج شير و نمونه های مشابه آن تبديل شود.
طبعا بدون اينکه ﻻزم باشد در اين شرايط با آنها درافتاد ،اما ضروريست
در مورد اهداف و سياستهايشان آگاهگری کرد ،تمايز و تفاوتها را ترسيم
کرد،استقﻼل سياسی و عملی جنبش انقﻼبی و اعتراضی عليه طالبان را
از اين جريانات بورژوايی اسﻼمی قومی تضمين کنند .تا مردم فرصت
انتخاب شفاف را داشته باشند.
سيوان کريمی :به جنبش زنان بيشتر بپردازيم ،تواناييها و محدوديتهای
اين جنبش را چگونه می بينيد؟چه جايگاهی در مبارزه عليه
صفحه ٨
٤

مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

پيشروی جنبش اعتراض توده ای در
افغانستان در گرو چيست ...
طالبان دارد؟
رحمان حسين زاده :با قيد اين احتياط که هنوز شناخت ما از جنبش زنان
قد علم کرده جامع نيست ،اما براساس آنچه در تظاهراتها و اعتراضات
جاری ،و مطالعه و مشاهده سخنرانيها ،شعارها ،بنرها از رسانه های
اجتماعی ديده ام ،ميتوانم ارزيابی کلی از مسئله داشته باشم .اولين مسئله
اين واقعيت است که جنبش زنان در جوامع مردساﻻر و به ويژه مذهب
زده و آنهم زمانی که مذهب و اسﻼم در قدرت باشد ،مثل وضعيت تلخ
کنونی در افغانستان و ايران ،مبارزات زنان پتانسيل قوی اجتماعی و
مبارزاتی عليه وضع موجود و مشخصا عليه اسﻼم و قوانين اسﻼمی و
مذهبی و سنتها و قواعد مردساﻻرانه است .مبارزات بيش از چهاردهه
زنان عليه جمهوری اسﻼمی و اکنون عليه طالبان گواه اين واقعيت است.
اين يک توانايی مهم جنبش زنان در افغانستان کنونی است.
بر اين مبنا آنچه من می بينم نقطه عزيمت مبارزات زنان عليه بيحقوقی
و تبعيض و تحميل محدوديت بر زنان و ديگر بخشهای تحت ستم جامعه
است .اين را در خواسته ها و شعارها در دفاع از حقوق زن و حقوق
انسان و عليه تبعيض و نابرابری می بينيد .اين نقطه قدرت مهمی است.
اين به درجه زيادی متفاوت از تقﻼهای قوم گرايانه و ملی گرايانه
جريانات بورژوايی و ارتجاعی است  ،هر چند آغشتگی های
ناسيوناليستی و يا نشانه های کارکرد گرايش ملی گرايانه و ناسيوناليستی
اينجا در همين جنبش زنان و نسل جوان قابل مشاهده است.
يک مشخصه توانايی مثبت جنبش زنان  ،خصلت مبارزه شهری و
مدرن ،وجود فصل مشترک جدی با نسل جوان و مردم محروم جامعه
است .اما مهمترين توانايی اين دوره جنبش زنان به درجه زيادی موقعيت
رهبری کننده و هدايت گر در جنبش اعتراض توده ای آن هم در يک
نقطه عطف تاريخی عليه طالبان و وضع موجوداست .تکرار ميکنم،
جنبش زنان تا اين لحظه و به نظرم در آينده هم موتور محرکه جنبش
انقﻼبی و اعتراضی افغانستان عليه طالبان است.
اما در کنار اين تواناييها و ظرفيت های اميد بخش ،محدوديتهای جدی و
ناتوانيهايی هم مشاهده ميشود .اولين مشکل تناسب قوای نامساعدی است
که جنبش زنان و جنبش اعتراضی و انقﻼبی را محدود کرده است .يک
فاکتور محدود کننده ديگر به ويژه برای جنبش زنان برجستگی هويتهای
مذهبی و قومی و سنتهای به شدت عقب مانده مردساﻻرانه و شکافهای
تحميل شده براين اساس است ،که بازتابش را در خود جنبش زنان می
بينيم .براين اساس می بينيم جنبش زنان خود بستر گرايشات مختلف است.
به وضوح گرايش آزاديخواهانه و برابری طلبانه و گرايش ملی گرايانه،
آغشته به مذهب متفاوت از هم ديده ميشوند .به اين دليل می بينيم در
صفوف اين جنبش سمپاتی به جنبش اسﻼمی ملی دره پنج شير وجود
دارد .بسيار طبيعی است جنبش واحد و يکدست زنان اينجا هم وجود
ندارد .اين جنبش در مسير انکشاف خود ،گرايشات متعين شده تری را از
خود بروز ميدهد .اميدوارم گرايش آزاديخواهانه و برابری طلبانه و
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سوسياليست اين جنبش با ترسيم افق و اهداف سياسی راديکال تعين و
تشکل برجسته خود را شکل دهد .در اين مبارزات دست باﻻ و نقش
رهبری کننده پيدا کند.
محدوديت ديگری که به وضوح ديده ميشود ،متاسفانه جنبش زنان و کل
جنبش اعتراضی به عنوان جنبش "مطالبه گری" و قبول موقعيت
"اپوزيسيونی" و اهل رعايت "قوانين حاکميت طالبانی" با گرفتن
بعضی امتيازات ظاهر شده است .مطالبه از طالبان که "حقوق زنان را
رعايت کند" يا "زنان در اداره امور و ساختار حاکميت" دخالت داد
شوند .اجازه دهند "زنان درس بخوانند ،ورزش کنند ،شغل داشته باشند"
متکی به فرض گرفتن حاکميت تحميل شده طالبان است .اين يک
محدوديت و اشتباه جدی هر جنبش آزاديخواهانه و در اين مورد جنبش
زنان است که تير به پای خود ميزند .طالبان و حکومت تروريستی آن
وصله ناجوری به آن جامعه و از جانب جنبش آزاديخواهی و برابری
طلبی غير قابل تحمل بايد اعﻼم شود و پرچم برچيدن و سرنگونی آن
ﻻزم است ،حرف اول جنبش اعتراضی و انقﻼبی باشد .از همين سر
مثل اينکه هنوز پﻼتفرم راديکال و فکر شده ای از جانب جنبش
آزاديخواهانه زنان عرضه نشده و يا ما نديديم ،اين هم يک محدوديت
است.
يک کمبود ديگر تا کنون و در اين تظاهراتها و بنرها و پﻼکاردها و
حتی سخنرانيها اثری از سازمان و تحزب متشکل کننده زنان و به
معنای دقيق تر زنان آزاديخواه و برابری طلب ديده نميشود .نيازی به
توضيح نيست که سازمان و از نظر من وجود يک حزب سوسيالستی
متحد کننده و رهبری کننده اين مبارزات از نان شب واجب تر است.
و نکته آخر در اين زمينه غياب جنبش کارگری و طبقه کارگرافغانستان
و بخش پيشرو و آگاه آن و جريانات چپ و سوسياليست  ،اوﻻ در کل
اين تحوﻻت و به عﻼوه نديدنشان در کنار جنبش اعتراضی زنان خﻼء
محدود کننده و بزرگ و لطمه زننده بوده است.
سيوان کريمی :به عنوان سؤال آخر ،پيشروی مبارزات کنونی در گرو
چيست؟ ،وظيفه کمونيستها و حزب حکمتيست در قبال مبارزات زنان و
مردم افغانستان چيست؟
رحمان حسين زاده:طبعا پيشروی جنبش برحق آزاديخواهانه زنان و
نسل جوان و مردم مورد نظرت است ،به نظرم:
الف :اين جنبش به فوريت ﻻزم است پﻼتفرم انقﻼبی عليه وضع موجود
و با محوريت برچيدن حاکميت طالبان و کوتاه کردن دست اين جانيان
تروريست از سرزندگی مردم افغانستان راعرضه کند و حول آن نيرو
بسيج کند .فرض گرفتن حاکميت طالبان و تقﻼ برای تعديل و اصﻼح آن
حرکتی کامﻼ ضد مردمی و در خدمت طالبان و اميدوارم جنبش
آزاديخواهانه به طور کلی و جنبش برابری طلبانه زنان و نسل جوان به
طور مشخص به دام چنين پﻼتفرم و نگاه سياسی ارتجاعی نيفتند.
ب -به دست گرفتن پرچم عبور از دسته بندی و تفرقه مذهبی و قومی و
تﻼش برای فايق آمدن بر شکافهای قومی و مذهبی به درجه ای نهادينه
شده بسيار حياتی است .شايد اين جهت و شعار"نه قومی ،نه مذهبی،
زنده باد هويت انسانی" که ما همواره برآن تاکيد کرديم،
صفحه ٥
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كمونيست هفتگى

پيشروی جنبش اعتراض توده ای در
افغانستان در گرو چيست ...
اکنون در دل مبازات آزاديخواهانه افغانستان موضوعيت جدی دارد.
ج -جنبش راديکال زنان و نسل جوان ،از موقعيت رهبری کننده و
هدايت گر ميتواند و ﻻزم است به لوﻻی اتحاد و همبستگی کارگران،
زحمتکشان ،بخشهای محروم و تحت ستم و فشار تبديل شود .خوسته
های آنها را نمايندگی کند.
د -اين جنبش به سازمان و حزب انقﻼبی و از نظر من يک حزب
سوسياليستی روشن بين نيازمند است .اگر سازمان و احزاب چپ و
رايکالی هستند و متاسفانه تاکنون در بطن اين مبارزات ديده نميشوند،
اميدوارم بتوانند ،نياز اين دوره را تشخيص دهند و جوابگو باشند.
شخصا به درجه ای از دور "حزب همبستگی" با سخنگويی خانم "سيلی
غفار" را ميشناسم .اميدوارم بتوانند نقش انقﻼبی خود را در اين دوره
ايفا کنند .در هر حال به صحنه آمدن حزب راديکال و سوسياليستی در
راس اعتراضات کنونی عليه طالبان و مسبين فجايع کنونی از نان شب
واجبتر است.
ه -مسئله تعيين کننده و مهم ديگر اين واقعيت است که جنبش انقﻼبی و
اعتراضی زنان و مردان آزاديخواه در افغانستان ﻻزم است ،متکی به
پتانسيل نظامی و اعﻼم جنگ مسلحانه عليه طالبان باشد .جارو کردن
طالبان و سرنگون کردن آن فقط با تظاهراتهای توده ای و مبارزات
اجتماعی بسيار سخت و نتيجه به موقع نخواهد داد .با درهم آميختن
مبارزات توده ای و مبارزه نظامی ميتوان طالبان را از اريکه قدرت
پايين کشيد و به جايش آلترناتيو تامين کننده ،آزادی ،برابری و رفاه
برای مردم را تامين کرد.
و -جنبش آزاديخواهانه و انقﻼبی ﻻزمست به وسعت در سطح بين
المللی و در ميان افکار چپ و مترقی و کارگری جهان ﻻنسه شود.
حمايت بشريت پيشرو و انساندوست و طبقه کارگر و سازمانهای
کارگری و انساندوست را جلب کند .در اين راستا ﻻزمست در
کشورهای مختلف و به ويژه کشورهای غربی و اروپا نمايندگان آگاه
اين جنبش تﻼش و فعاليت مستمر در دستورداشته باشند.
در مورد وظيفه کمونيستها و حزب حکمتيست پرسيديد .واضح است با
همه ابتکار و امکانات ممکن ضروريست کمونيستها و آزاديخواهان در
سطح جهان و منطقه تقويت کننده و حمايت کننده جنبش آزاديخواهانه
زنان و مردان حق طلب افغانستان باشيم .بنا به همين ديدگاه حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست قبل از وقوع فاجعه قدرت گيری کامل
طالبان و از روز تصرف کابل توسط آنها ،با هر ابزار و امکان ممکن
در کنار مبارزات برحق آنها بوديم .در همان روز تصرف کابل دفتر
سياسی ما پيام همبستگی و آمادگی برای همکاری با جنبش زنان و
مردان آزاديخواه را اعﻼم کرد .در اين مدت به طور فشرده در
تلويزيون پرتو و نشريات و ديگر رسانه های حزب عليه طالبان و

حاميانش و در حمايت از اعتراضات برحق و ضرورت ايستادگی در
مقابل طالبان رو به جامعه ايران تبليغ و آگاهگری کرديم .تﻼش کرديم با
حزب همبستکی و فعالين و محافل چپ در داخل افغانستان ارتباط برقرار
کنيم .ارتباط محدود و اوليه برقرار شده ،اما به دليل شرايط ناامن و سخت
آن دوستان هنوز به نتيجه مورد نظرمان نرسيده است ،ما آن را پيگيری
ميکنيم.در آکسيونهای خارج کشور به همراه نيروهای چپ و کمونيست
ديگر ايران شرکت کرده و بخشا سازماندهی آنها را به عهده گرفتيم .ما
مبارزات آزاديخواهانه زنان و مردم افغانستان را قويا به خود مربوط
ميدانيم .ما کمونيستهای کارگری و حزب حکمتيست در چهاردهه گذشته
با زنان و مردان و مردم افغانستان درد مشترک داشتيم و در سطح معينی
سابقه فعاليت مشترک داشتيم و در دوره حاد کنونی آن را ادامه ميدهيم .ما
به دنبال ايجاد پيوند و همکاری جدی با سازمانها و تشکل و نهادها و
رهبران و فعالين جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه در افغانستان
هستيم .در هر سطح امکانات و ابتکاراتمان تﻼشمان اينست وظيفه انسانی
و کمونيستی خود را انجام دهيم .يک رسالت حزب ما و کارگران و
کمونيستها در ايران اينست ،جمهوری اسﻼمی را سرنگون کنيم و به
جايش قدرت کارگری شورايی را مستقر کنيم .قطعا سرنگونی جمهوری
اسﻼمی ضربه بزرگی به اسﻼم تروريستی حاکم در افغانستان خواهد بود
و بيشک دولت کارگری و شورايی برآمده از انقﻼب و مبارزه طبقه
کارگر و مردم ايران در کنار دستش حکومت طالبان قرون وسطايی را
تحمل نخواهد کرد و به ياری مردم افغانستان برای برچيدن "امارات
اسﻼمی طالبان" خواهد شتافت.
***
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پايان يک دوره خونين از دخالت نظامى آمريكا و شركاء
جهان به كدام سو ميرود؟
بخش دوم
جمال كمانگر
خروج نظامی آمريکا از افغانستان :تعابير و واقعيات
بر اساس دکترين نظامی نظم نوين جهانی "شوک و وحشت" ٢٠ ،سال
پيش افغانستان توسط آمريکا و متحدين اش اشغال و رژيم طالبان
سرنگون شد .افغانستان بعد از فروپاشی بلوک شرق اهميت استراتژيک
خود را برای غرب از دست داده بود .افغانستان سرزمين فراموش شده
ای بود که بعد از فروپاشی بلوک شرق جايگاه سابق را نداشت .طالبان
به کمک دول مرتجع منطقه مانند پاکستان و کشورهای حوزه خليج به
قدرت رسيده بود .اسامه بن ﻻدن و مجاهدين افغان فرزندان ناخلف
آمريکا و دول غربی و عربی و پاکستان عليه بلوک شرق بودند .اشغال
نظامی افغانستان توسط آمريکا بدنبال حمﻼت تروريستی  ١١سپتامبر
هم جوابی به دهانهای کف کرده نئوکانها در کاخ سفيد بود که فرياد
"انتقام" سر ميدادند و هم پرده ای ديگر از نظم نوين جهانی به
سرکردگی آمريکا را تکميل ميکرد.
اما خروج هاليوودی آمريکا و متحدين اش دو دهه بعد از اشغال آن
کشور دقيقا ميبايست به همان اندازه بمباران بلگراد و بغداد و کابل در
دنيا "شوک و وحشت" از بازگشت طالبان را به نمايش ميگذاشت!
صحنه های خروج آمريکا از فرودگاه کابل بيشتر به فيلمهای ساينس
فيکشن با بيشترين تاثير در روح و روان مخاطب طراحی شده بود.
نيروی "خيری" که جانشان را به خطر انداخته بودند که تعدادی که بليط
بخت آزمايی بنامشان درآمده بود و از آن سرزمين "لعنتی" در حال
فرار بودند را سوار هواپيماهای غول پيکر نظامی ميکردند .اين
درحالی بود که افغانستان بيش از  ٣٨ميليون نفر جمعيت دارد و تنها
شهر کابل بالغ بر  ٦ميليون در آن زندگی ميکنند! تصاوير مردمان
درمانده و وحشت زده پير و جوانی که بخش زيادشان بيش از دوهفته
در کانال فاضﻼب اطراف فرودگاه می لوليدن و منتظر نجات توسط
"مناديان دمکراسی" به سرزمين موعود بودند .اين تصاوير به کمک
ميديای بستر اصلی و سوشيال ميديا در سطح وسيعی  ٢٤ساعته در
جهان پخش ميشد.
در حين و بعد از خروج نظامی از کابل ،دول متحد و در راس آنها
آمريکا صورت حسابهای مخارج بيست سال کشت و کشتار مردم بيدفاع
را رو کردند .آمريکا ادعا ميکند بيش از دو تريليون و سيصد ميليارد
دﻻر در اين بيست ساله خرج کرده است! البته ناگفته نماند که اين
مخارج خرج زير ساختهای مدرن در افغانستان نشده است! بلکه بيشتر
خرج خورد و خوراک و حقوق و مزايای نزديک به يک ميليون نفر از
سربازان آمريکايی که دوره های کوتاه و طوﻻنی مدت را در آن کشور
سپری کرده اند ،شده است .آنچه تحت عنوان "زون سبز" معروف بود
در بيرون ديوارهای آن تاريکی مطلق حاکم بود .گسترش فقر و فﻼکت
و حاشيه نشينی در فقيرترين کشور جهان چندين برابر شده است .بيست

سال بعد از اشغال نظامی بيش از  ٩٠درصد از هروئين دنيا کماکان در
افغانستان توليد ميشود!
اما تناسب تلفات طرفين درگير قابل قياس نيست! در بيست سال اخير
 ٢٤٦١نفر نيروی نظامی و نزديک چهار هزار نفر از ارتش خصوصی
تحت نام پيمانکار آمريکا کشته شده اند .و طبق گفته بايدن روزانه  ١٨نفر
از کسانی که در افغانستان "خدمت" کرده اند خودکشی ميکنند .حدود
 ١٥٠٠نفر از نيروهای ناتو هم در اين مدت کشته شده اند .دهها هزار نفر
از اين نيروها زخمی و فلج شده اند .اما در اين ميان کمتر کسی صورت
حساب قربانی ها و خانه خرابی مردم بيدفاع افغانستان را برجسته ميکند.
طبق آمارهای مستقل بيش از  ١٠٠هزار نفر از شهروندان بيدفاع
افغانستانی جانشان را از دست داده اند .نزديک  ٧٠هزار نفر از ارتش
افغانستان و دهها هزار نفر از نيروهای طالبان کشته شده اند .صدها
هزار نفر هم مجروح و ناقص العضو شده اند.
تمام بازيگران اشغال نظامی افغانستان دنبال کسانی هستند که تقصير را
گردن آنها بياندازند .تعابيری زيادی در اينمدت به کار گرفته شد.
"تبانی"" ،توطئه"" ،خيانت"" ،ناتوانی ارتش افغانستان"" ،دخالت
کشورهای منطقه "" ،عقب ماندگی جامعه افغانستان"" ،عدم رشد
سرمايه داری"" ،شکست امپرياليسم آمريکا"" ،کودتا" و دهها تعبير
ديگر به رشته تحرير درآمده است.
اما واقعيت اشغال افغانستان و عراق را خيلی قبلتر از خروج از
افغانستان دونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريکا در سال  ٢٠٠٣اعﻼم
کرد" :من نميدانم افراد بد در افغانستان يا عراق چه کسانی هستند .من
تمام اطﻼعات سرويسهای امنيتی را ميخوانم به نظر ميرسد که ما
چيزهای زيادی را ميدانيم ،اما در واقع وقتی دقيق تر ميشود ،متوجه می
شويد که ما هيچ چيزی را که قابل اجرا باشد در دست نداريم .ما بطرز
فجيعی کودن هستيم".
گزارش  ٢٠٠٠صفحه ای واشنگتن پست در سال  ٢٠١٩که مصاحبه
های طوﻻنی با سربازان و ژنرالهای بازنشسته آمريکايی که در افغانستان
حضور داشته اند ،نکته رامسفلد را تائيد می کند که اشغال نظامی
افغانستان يک نظام فاسد و مافيايی را سرکار آورده بود .دست پخت
آمريکا در افغانستان فقر و فﻼکت و اعتياد و استيصال بوده است.
قرارد داد صلحی که ترامپ در فوريه  ٢٠٢٠با طالبان منعقد کرد با
حضور چين ،هند ،پاکستان در دوحه پايتخت قطر منعقد گرديد .هيئت
حاکمه آمريکا متوجه شده بودند که سالهاست نظم نوين شان به گل نشسته
است و دنبال خروج از افغانستان بودند .فضای عاطفی و
صفحه ٧
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صفحه ٧

پايان يک دوره خونين از
دخالت نظامى آمريكا و
شركاء ...
سمپاتی به مردم افغانستان چنان جلو چشم
تعدادی را گرفته است که انگار فروپاشی
دولت دست نشانده غنی و تحويل دادن
قدرت به طالبان نتيجه يک توازن قوای
معينی بين مردم بوده است .اين درحالی
است که آنچه در اين توافقات پشت پرده
اتفاق افتاده است بدون حضو و اطﻼع
مردم بوده است .نمايندگان خودگمارده به
اسم مردم اين توافقات را ميسر کرده اند و
قدرت دولتی را تحويل ارتجاع قرون
وسطی طالبان داده اند .اما اين پايان
ماجرا نيست!
قدرت گيری طالبان سئواﻻت جديدی را
روی ميز همه گذاشته است .در سطح
کﻼن اين سئوال مطرح ميشود که آيا
تغيير حکومت افغانستان از جمهوری
اسﻼمی به امارت اسﻼمی باعث جان
گرفتن اسﻼم سياسی در خاورميانه
ميشود؟ اوﻻ ،پاسخ به اين پرسش را زنان
مبارز در هرات و کابل و غزنی و
مزارشريف و چند شهر ديگر در چند
روز گذشته با حضور جسورانه در
خيابانها و ابراز وجود عليه طالبان داده
اند .دوما ،جمهوری اسﻼمی ايران به
عنوان نماينده اصلی اسﻼمی سياسی در
خاورميانه مورد نفرت و انزجار اکثريت
مردم ايران است و در سراشيبی سقوط و
اضمحﻼل است .سوما ،اخوان المسلمين
در کشورهای عربی در اوج بی آبرويی
است .در نتيجه آنچه با قدرت گيری
طالبان ممکن است در کوتاه مدت اتفاق
بيافتد تروريسم کور اسﻼمی است که عمر
کوتاهی خواهد داشت .طالبان حکومت مد
نظر مردم افغانستان نيست و بسرعت سير
تﻼشی را طی ميکند.
ادامه دارد...
 ٩سپتامبر ٢٠٢١
***
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اطﻼعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در باره:

تهديدات مقامات جمهوری اسﻼمى عليه احزاب
اپوزيسيون در كردستان عراق
طی هفته و روزهای گذشته مقامات نظامی جمهوری اسﻼمی با تهديد و ارعاب عليه اپوزيسيون
ايرانی در کردستان عراق ،يکبار ديگر از چهره تروريستی خود پرده برداشتند .در آخرين مورد چند
روز قبل ﷴ پاکپور فرمانده نيروهای زمينی سپاه پاسداران در سفر خود به کردستان ،ضمن تهديد
احزاب مستقر در کردستان عراق از مردم محلی درخواست کرد که از مناطق مجاور و نزديک به
مقرات آنها دور شوند تا در اثر اقدامات جمهوری اسﻼمی دچار آسيبی نشوند.
اين اظهارات فرمانده سپاه پاسداران باعث تعجب کسی نمی شود .زيرا درندگی و تروريسم جمهوری
اسﻼمی نزد مردم منطقه و جهان آشکار و شناخته شده است .تهديد و ترور مخالفان سياسی آنهم در
خاک کشورهای ديگر گرچه مخالف هرگونه روابط و قوانين بين المللی است ،اما در  ۴٢سال گذشته
يکی از عرصه های جنايت جمهوری اسﻼمی در خارج از کشور بوده است .قبل از اظهارات ﷴ
پاکپور آدمکشان جمهوری اسﻼمی در همين کردستان عراق سالهاست که جنايت می آفرينند و
مخالفان خود را ترور می کنند .اما نه اين تهديدات و نه آن ترورها نتوانسته است از مبارزه برحق
مردم و احزاب اپوزيسيون عليه رژيم هار اسﻼمی جلوگيری کند.
بهمين دليل شاخ و شانه کشيدن مقام سپاه پاسداران تازگی ندارد و اساسا در خدمت ايجاد ترس و رعب
در بين مردم مبارز در داخل ايران است .مردمی که می روند جمهوری سﻼمی را در دريای نفرت و
بيزاری خود غرق کنند.
با اين حال وعليرغم اين واقعيات احزاب و جريانات سياسی نبايد در مقابل اين اظهارات جنايتکاران
بی تفاوت باشند .حکومت اقليم کردستان مسئول تامين امنيت اپوزيسيون ايرانی در کردستان عراق
است .وابستگی آشکار احزاب در قدرت در کردستان عراق خود يکی از دﻻيل گسترش موج ترور و
تهديد جمهوری اسﻼمی در کردستان عراق است و بايد همچنان مورد افشاگری و اعتراض قرار
بگيرد.
بعﻼوه و بخصوص در شرايطی که اين مقام رژيم تروريست جمهوری اسﻼمی مردم کردستان عراق
را مورد خطاب قرار می دهد ،جای خود دارد که از طرف مردم مبارز در کردستان عراق جواب
درخور خود را بگيرد .مردم کردستان ايران وعراق با سابقه و گذشته مشترک که همواره از جانب
دولتهای سرکوبگر مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته اند ،در شرايط سخت و حساس همواره همراه
و پشتيبان يکديگر بوده اند.
درهمين رابطه از مردم شريف و آزاده کردستان عراق انتظار می رود ،چه از طريق فشار به
حکومت اقليم کردستان و يا اعتراض و عکس العمل علنی در مقابل تهديدات جمهوری اسﻼمی ،از
حق مبارزه مردم و اپوزيسيون مستقر در کردستان عراق و ناامنی در محيط زندگی خود ساکت ننشيند
.
کميته کردستان حزب حکمتيست ضمن محکوم کردن اين تهديدات شناخته شده جمهوری اسﻼمی عليه
اپوزيسيون در کردستان عراق ،از احزاب و جريانات سياسی و آزاديخواه و مردم منطقه می خواهد،
با هوشياری برای خنثی کردن هر نوع توطئه احتمالی جمهوری اسﻼمی بکوشند.
 ١٧شهريور ١۴٠٠
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صفحه ٨

برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است .در بخش اعظم
کشورهاى جهان ،زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادى هاى
محدود و محقرى هم که مردان از آن برخوردارند محروم است .در
کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ
مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه
عميق تر است ،ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين
و زمخت ترين اشکال خودنمايى ميکند .در کشورهاى پيشرفته تر و
مدرن تر ،و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى مدافع حقوق زنان
و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى على الظاهر از بخش
اعظم قوانين حذف شده است ،زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد
سرمايه دارى و سنت ها و باورهاى مردساﻻرانه جارى در جامعه،
عمﻼ از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد.
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه
دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک
رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه
نابرابرى و بى حقوقى امروز زن ،نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و
فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر
جاهليت ،بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته
است .نظامى که به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک
عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد.
ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و
رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر ،تضمين وجود بخش
هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگى
کل طبقه را مقدور ميسازد و باﻻخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى
و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات
کهنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى
مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است .اعم
از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته
باشد يا خير ،سرمايه دارى انتهاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر
اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و
قهرآميز از آن عقب نمى نشيند.
حزب کمونيست کارگرى -حکمتيست براى برابرى کامل و بدون قيد و
شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند .رئوس قوانين و اقداماتى
که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا
درآيد عبارت است از:
 - ١اعﻼم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و
فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.
 - ٢تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسى
جامعه در سطوح مختلف .حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در

شماره ٦١٢

انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام ،اعم از
سياسى ،ادارى ،قضايى ،و غيره .لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان
در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود ميکند.
 - ٣برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده .لغو
امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظايف
برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان ،اعمال
کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده ،وراثت ،انتخاب محل
زندگى و سکونت ،کارخانگى و اشتغال حرفه اى ،طﻼق ،سرپرستى
کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده .ممنوعيت
تعدد زوجات .ممنوعيت صيغه .لغو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر
در شرع و سنن کهنه .ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با
زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت .اينگونه موارد بايد در
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و
محاکمه قرار بگيرند .ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه
دارانه به زن در خانواده .اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار،
ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.
 - ٤برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى.
شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ
نوع تبعيض .مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان .لغو هر
نوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان .
برابرى کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد ،بيمه ها،
مرخصى ها ،ساعات و شيف کار ،تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل ،ارتقاء
شغلى ،نمايندگى کارگران در سطوح مختلف .تصويب و اجراى مقررات
و موازين ويژه در بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى
زنان ،نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار ،ممنوعيت سپردن کار سنگين
به زنان باردار و وجود تسهيﻼت ويژه مورد نياز زنان در محل کار١٦ .
هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى براى
نگهدارى نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد
استفاده قرار بگيرد .تشکيل هيات هاى بازرسى و کنترل ،با وظيفه
نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در
اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير دولتى و انتفاعى
و غير انتفاعى .تعقيب قانونى و مجازات سنگين بنگاه ها و مديرانى که
از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيﻼتى نظير
شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاى تفريحى  -تربيتى کودکان
در سطح محلى که ،با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و نگهدارى از
فرزندان بر زنان در شرايط کنونى ،ورود زنان به فعاليت اقتصادى و
سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
 - ٥لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب
مانده اخﻼقى ،فرهنگى و ناموسى که نافى استقﻼل و اراده مستقل زن و
شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است .لغو
هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان ،اعم از مجرد و متاهل،
در داخل و خارج کشور ،به ميل و اراده خود .لغو کليه قوانين و مقرراتى
که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش ،انتخاب شغل و
صفحه ٩

كمونيست هفتگى

صفحه ٩

برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت ...
معاشرت را مقيد و محدود ميکند .ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و
مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه
عمومى .آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح .ممنوعيت استفاده از
عناوينى نظير دوشيزه ،بانو ،خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار
موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند ،در مکاتبات و مکالمات رسمى
توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى .ممنوعيت هر
نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و
مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و
جنسى زنان  .ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز ،مردساﻻرانه،
پدرساﻻرانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى .ممنوعيت
قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى .حذف کليه اشارات تبعيض آميز و
تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابﻼ گنجاندن مواد
درسى ﻻزم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى
زن در جامعه .ايجاد نهادهاى بازرسى ،تشخيص جرم و واحدهاى
انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 - ٦تﻼش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ
مردساﻻرانه و ضد زن در جامعه .تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى
معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد.
از يک دنيای بهتر ،برنامه حزب
***

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را
همه جا برپا كنيد!

در كارخانه ها و محﻼت شوراها را برپا
كنيد!

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا
ارگان حاكميت!

شماره ٦١٢

صفحه ١٠

كمونيست هفتگى

شماره ٦١٢

ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
تهيه و تنظيم :سپيده اميرعسگری و آرش كلهر
تجمع اعتراضی کارگران پروژهای نفت مقابل مجلس
چهارشنبه  ١٧شهريور بخشهائی از کارگران پروژهای نفت مقابل
مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران پروژهای نفت از روز
 ٢٩خردادماه وارد اعتصاب سراسری شدهاند و خواهان افزايش
دستمزد بر مبنای ليست پيشنهادی کارگران ،تغيير نوبت کاری به ٢٠
روز کار و  ١٠روز استراحت ،حذف شرکتهای پيمانکاری ،بهبود
وضعيت محيط کار و خوابگاهها و ديگر خواستههای رفاهی هستند.
کارگران پروژهای نفت ،گاز و پتروشيمی در ادامه اعتصاب سراسری
خود چندين تجمع و مجمع عمومی در شهرهای مختلف برگزار کردهاند
و اينبار جمعی از آنان مقابل مجلس دست به تجمع زدند .
کارکنان پتروشيمی بندر شاهپور مقابل اين شرکت دست به تجمع و
اعتراض زدند
سهشنبه  ١۶شهريور کارکنان پتروشيمی بندر شاهپور که سال گذشته
زير نظر شرکت عمليات غير صنعتی بندر ماهشهر قرار گرفتند،
امروز در اعتراض به اين موضوع مقابل پتروشيمی بندر شاهپور
دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به پتروشيمی بندر شاهپور
شدند.
کارگران هفت تپه مديران را بيرون کردند
روز دوشنبه  ١۵شهريور کارگران شرکت هفت تپه در اعتراض به
عدم تعيين تکليف مالکيت و مديريت شرکت و عزل و نصبهايی که
توسط مديران اسدبيگی صورت ميگيرد دست به اعتراض زده و در
محوطهی شرکت تجمع و راهپيمايی کردند .کارگران معترض همچنين
مديران مالک خصوصی خلع شده را از بخش مديريت به بيرون
راهنمائی کرده و درب اين قسمتها را پلمپ کرند.
اجتماع کارگران شهرداری ياسوج
کارگران خدمات شهری شهرداری ياسوج با تجمع مقابل استانداری
کهگيلويه و بويراحمد خواستار پرداخت  ۵ماه حقوق معوق خود و
پاداش و عيدی پرداخت نشده سالهای  ٩٨و  ٩٩شدند .اين کارگران
در سال جاری فقط بابت فروردين ماه حقوق گرفتند.
اعتراض کارگران اخراجی اجرائيات شهرداری اهواز
امروز شنبه  ١٣شهريور پنجمين تجمع کارگران اجراييات شهرداری
اهواز در اعتراض به صدور نامه اخراج از سوی شهرداری مرکز و
ابﻼغ آن به پيمانکاران مربوطه مناطق ،مقابل ساختمان شورای شهر
برگزار شد .اين کارگران اخراجی که دارای سوابق  ۴الی  ۶سال
خدمت بوده ،ضمن بيان مطالبات خود خواهان رسيدگی مسئوﻻن به

اين موضوع شدند .يکی از کارگران گفت :شورا و شهرداری چگونه به
ادعای رئيس شورا  ،حقوق  ۶٣٠فرد مجهول الهويه را از محل منابع
درآمدی شهر پرداخت نموده اما در مقابل نامه اخراج کارگران بی پناه را
صادر و دهها خانواده را گرفتار مشکﻼت معيشتی می کنند.
عدم دريافت حقوق  ٧ماهه کارگران شهرداری نودشه
کارگران خدماتی و کارکنان شهرداری نودشه نه تنها حقوق ماهيانه خود
بلکه عيدی سال  ١۴٠٠را هم هنوز دريافت نکرده اند ،اين در حالی است
که عيدی سال  ١۴٠٠در بهمن ماه پرداخت شده و هم اکنون به بهمن سال
آينده نزديک می شويم.
تجمع اعتراضی معلمان مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه
روز يکشنبه  ١۴شهريور جمع زيادی از معلمان در اعتراض به شرايط بد
معيشتی و عدم رسيدگی به مشکﻼتشان مقابل ساختمان مجلس و سازمان
برنامه و بودجه دست به تجمع زدند.
تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات
روز سهشنبه  ١۶شهريور جمعهايی از کارکنان شرکتی مخابرات در
اعتراض به عدم رسيدگی به خواستههايشان دست به تجمع زدند .کارکنان
شرکتی مخابرات ،خواستار اجرای قوانين تبديل وضعيت هستند.
مرگ يک کارگر در اثر عدم ايمنی کار
يکی از کارگران اداره برق فرديس بنام امير قديمی  ۴٠ساله ،حين انجام
کار بر اثر سقوط از پايه دچار حادثه شد و به دليل شدت جراحات وارده
جان باخت .فعاﻻن کارگری اداره برق البرز میگويند :افزايش تعداد
شيفتهای کاری و مأموريتها به خصوص در سال جاری که توام با
مشکل کمبود نيروی برق و قطعی بسيار است ،باعث خستگی زياد و پايين
آمدن ايمنی و دقت در انجام کار کارگران اداره برق میشود.
تجمع مربيان پيش دبستانی ايذه در اهواز
روز يکشنبه  ١۴شهريورماه تعدادی از مربيان پيش دبستانی ايذه برای
پيگيری بازگشت به کار خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند .اين
مربيان سال  ٩٧از طريق اداره کل آموزش و پرورش و طی ابﻼغيهای
در مدارس دولتی مشغول بکار شده و ماهيانه  ٧٠٠هزار تومان از جيب
خود بابت بيمه پرداخت کرده اند .در سال  ٩٩و با روی کار آمدن رئيس
جديد اداره آموزش و پرورش ايذه تمامی مربيان بيکار شده و بعد از
گذشت يکسال و طی کردن مراحل قانونی و تجمعات پی در پی و حتی
حضور در وزارت آموزش و پرورش منبع مشکل در شهرستان ايذه
عنوان شد.

مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!

صفحه ١١

صفحه ١١
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ستون اخبار كارگری و حركتهای

کشته شدن يک کولبر در مرز پيرانشهر
روز يکشنبه  ١۴شهريورماه يک کولبر به نام "ﷴ عبدﷲزاده" در
ارتفاعات مرزی حاجعمران هدف شليک مستقيم نيروهای نظامی قرار
گرفته و جان خود را از دست .ﷴ عبدﷲ زاده متاهل و دارای دو فرزند
ميباشد .وی بدون اخطار و از فاصله نزديک هدف تيراندازی قرار
گرفته است.

چهارمين روز تجمع اعتراضی کارنامه سبزها
تا روز سهشنبه  ١۶شهريور جمعی از قبولشدگان آزمون استخدامی سال
 ٩٩آموزش و پرورش که اصطﻼحا ً کارنامه سبز ناميده ميشوند برای
چهارمين روز متوالی در اعتراض به عدم استخدام خود مقابل ساختمان
وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار کردند .اين تجمع کنندگان
خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند .کارنامه سبزها در
اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان از سال گذشته تاکنون تجمعهای
اعتراضی متعددی را برگزار کردهاند اما تاکنون به مشکﻼتشان
رسيدگی نشده است.

***

اعتراضى ...

تجمع اعتراضی آموزشياران نهضت سوادآموزی
روز يکشنبه  ١۴شهريور جمعی از آموزشياران نهضت سوادآموزی در
اعتراض به عدم رسيدگی به خواستههايشان مقابل مجلس تجمع کردند.
روز گذشته نيز اين آموزشياران مقابل ساختمان وزارت آموزش و
پرورش تجمع کرده بودند .اين تجمع کنندگان خواستار جذب در دانشگاه
فرهنگيان و استخدام توسط آموزش و پرورش هستند.
تجمع اعتراضی پذيرفتهشدگان آزمون استخدامی نفت
روز شنبه  ١٣شهريور تعدادی از پذيرفتهشدگان آزمون استخدامی نفت
سنگين پاﻻيشگاه قشم در اعتراض به بﻼتکليفی وضعيت استخدامی خود،
در مقابل ساختمان شرکت تابان انرژی پاسارگاد تجمع کردند.

دولت را موظف كنيم:


نيازهای بهداشتى ،اقتصادی ،تداركاتى و خدماتى
ويژه قرنطينه را تامين و تضمين كند!



بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و



كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و

نيازهای درمانى اختصاص دهد!

خصوصى را تعطيل كند .تداوم فعاليت مراكز ضروری

و اورژانس ،بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار

باشد!


حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى



هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع



نيازهای معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين



كودكان كار ،زباله گردها ،بى مسكنان و معتادين را

بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود!
شود!

اعمال فشار و بازداشت ها ادامه دارد
اميرعباس آذرم وند روزنامه نگار اقتصادی و فعال کارگری همچنان در
بازداشت است و از خانواده وی وثيقه پانصد ميليونی خواسته اند.
شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری
کارگران برای افزايش دستمزد به شش سال زندان محکوم شده و از روز
 ٢٧خرداد  ٩٩تاکنون در زندان تهران بزرگ زندانی است.
ﻏﻼمرضا ﻏﻼمی کندازی از فعالين صنفی که بعد از  ٣٠سال خدمت در
شرف بازنشستگی می باشد ،روز چهارشنبه  ١٧شهريور توسط نيروهای
امنيتی بازداشت شد .خانواده و همکاران ايشان هيچ گونه اطﻼعی از
محل بازداشت وی ندارند.
پيمان فرهنگيان توسط شعبه اجرای احکام شهرستان آستانه اشرفيه جهت
اجرای حکم فراخوانده شد .شعبه  ١٨دادگاه تجديدنظر استان گيﻼن پيشتر
با تعليق  ٧سال از حکم  ١٠سال زندان صادره از سوی دادگاه بدوی،
حکم اين فعال کارگری را به  ٣سال حبس تعزيری محکوم نمود.
مصطفی نيلی ،آرش کيخسروی و مهدی محموديان از زمان دستگيری
تاکنون در بند  ٢۴١زندان اوين تحت نظر حفاظت اطﻼعات قوه قضاييه
در بازداشت بسر میبرند .اين  ٣زندانی پس از تماس نخست در روز
اول بازداشت ،تاکنون از حق تماس تلفنی محروم بودهاند.

بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند،

ايران را به فوريت تامين كند!

در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين
نيازهای معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد!



وسائل بهداشتى از قبيل ماسک ،دستكش و شوينده ها



پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره و تلفن تا



كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و

بصورت رايگان توزيع شود!

فائق آمدن كامل به بحران لغو شود!
برگشت به وضعيت عادی لغو شود!

حزب كمونيست كارگری ايران – حكمتيست
اسفند ١٣٩٨

صفحه ١٢
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اطﻼعيه شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست

در مورد بمباران محل استقرار نيروهای اپوزيسيون در كردستان عراق
و مردم منطقه توسط رژيم جمهوری اسﻼمى
بامداد روز پنج شنبه  ١٨شهريور ماه چند فروند جنگنده نيروى هوائى
رژيم جمهورى اسﻼمى محل استقرار تعدادی از احزاب کردستان ايران
در مناطق مرزی اقليم کردستان را مورد حمله قرار دادند .بنا بر
گزارش ها ،اين حمﻼت در حوالی ساعت  ۶بامداد با تجاوز چندين
فروند جنگنده و پهباد به حريم هوايی کردستان عراق شروع شد و به
دنبال آن ،ارتفاعات "هلگورد"" ،بربزين" و "آﻻنه" نيز توسط آتش
توپخانه های سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفت .تاکنون خبری از
تلفات جانی اين حمﻼت نرسيده است ،اما گفته می شود اين حمﻼت
خسارات مالی فراوانی به مردم ساکن اين مناطق وارد کرده است .اين
حمﻼت به دنبال تهديدات "ﷴ پاکپور" فرمانده نيروی زمينی سپاه
پاسداران و فرمانده قرارگاه حمزه انجام گرفت.
اين اولين بار نيست که جمهوری اسﻼمی محل استقرار نيروهای
اپوزيسيون در کردستان عراق و مردم منطقه را بمباران می کند.
جمهوری اسﻼمی طی چند دهه اخير از هيچ تﻼشی برای سلب امنيت از
مردم کردستان عراق ،توپ باران و آتش باران مناطق مرزی ،موشک
باران مقرات احزاب اپوزيسيون و انجام اعمال تروريستی بر عليه
نيروهای آنان کوتاهی نکرده است .طی اين سالها صدها تن از کادرها و
اعضاء احزاب مخالف جمهوری اسﻼمی در کردستان عراق هدف
اعمال تروريستی رژيم ايران قرار گرفته ،جانباخته و يا زخمی شدەاند و
مزارع و باغات مردم زحمتکش اين منطقه به آتش کشيده شدەاند.
يکی از اهداف اصلی جمهوری اسﻼمی از اين اعمال تروريستی و
مداخله گری های نظامی به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به
اوضاع فﻼکت بار اقتصادی ،ناامنی جانی و امواج خروشان اعتصابات
کارگری و جنبش های اعتراضی در داخل ايران است که از هر سو اين
رژيم جنايتکار را تحت فشار قرار داده است .هدف ديگر جمهوری
اسﻼمی که در هماهنگی با دولت ترکيه آن را پيش می برد بی ثبات
کردن اوضاع سياسی کردستان عراق و گسترش شبکه های امنيتی و
جاسوسی خود در اين منطقه است.

جمهوری اسﻼمی به محل استقرار احزاب و نيروهای سياسی کردستان
ايران و مردم منطقه در نوار مرزی را به شدت محکوم می کند و يقين
دارد که اين عمليات جنايتکارانه نه تنها نمی توانند مردم کردستان ايران
را مرعوب نمايند ،بلکه آتش خشم و انزجار عمومی از حکومت اسﻼمی
را شعله ورتر خواهند کرد .در حالی که تهديدات روزهای اخير
فرماندهان نظامی جمهوری اسﻼمی عليه مردم کردستان عراق و
نيروهای اپوزيسيون با سکوت هماهنگ و معنا دار حکومت اقليم
کردستان ،دولت عراق و نيروهای آمريکائی مستقر در آنجا همراه بوده
است ،شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از مردم آزاده
کردستان عراق انتظار دارد که در مقابل اهداف ارتجاعی و ضد انسانی
و تجاوز آشکار رژيم جمهوری اسﻼمی عليه امنيت خود دست روی
دست نگذارند و به هر شکلی که می توانند عليه آن اعتراض کنند.
در چنين شرايطی تنها با حضور مردم در صحنه سياسی جامعه و به
ميدان آمدن توده های مردم و حمايت و همبستگی بشريت ترقی خواه
است که می توان به مداخله گری رژيم جمهوری اسﻼمی در اين منطقه
پايان داد و از به بازی گرفتن امنيت جانی و معيشت و سرنوشت مردم
جلوگيری کرد.
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم!
 ٩سپتامبر ٢٠٢١
 ١٨شهريور ١۴٠٠
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب
کمونيست کارگری-حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان
)اقليت( و هسته اقليت

نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اين حمﻼت نيروهای رژيم

سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com

به حزب كمونيست كارگری -حكمتيست
كمک مالى كنيد!

اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتـشـر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

