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2005 نوامبر / ١٣٨۴عقرب  ١١   

نگاهی به وضعيت 
 زنان در افغانستان

  
 افسانه خاشع
 

ط امارتهار سال از سقوچ
11، شتاسالمی طالبان گذ

مسئله ستم بر زنان وگويا سپتامبر 
 درناگاهان را اختناق عليه آنها

 امپرياليسممحراق سياست های
 يکی از داليل قرار داد وآمريکا

 به آن کشورمهم دخالت نظامی
 وضعيتام ا.افغانستان تلقی شد

بار زنان دررقتدشوار و 
ست کهکماکان همان ا ،افغانستان

 خاص مشهودهنوز تغييریبود و 
 خشونت عليه زنان کاهشنيست و

  . نيافته است
شرايط سخت اقتصادی و

عدماجتماعی، فقر و گرسنگی،
امنيت، اعمال خشونت درخانه و
اجتماع عليه زنان، نبودن امکانات

 های ناموسی،تعليم و تربيت، قتل
وجود سنت های دست و پا گير،

، دادی اجباریتجاوز، ازدواج ها
تران درخ دمعاوضه و ستد و

عوض قرض بعنوان عروس يا
خدمتکار و خود سوزی دختران
رنشان دهنده  وضعيت رنج آو

  .   در افغانستان استنزنا
عت نميکنند تا برقئزنان هنوز جر

قوانين،  را کنار بگذارندهای شان
ضد زن اسالمی عارتجاعی شر

اللي" .هنوز در کشور حاکم است
     "لنگری

  ٢                  صفحه 

دولت افغانستان
دولت جنايتکاران 

  !است
 اکتبر، 21 پناهجويان، يکی از شعارهای(

    رویش روشن                )در شهر اسلو

  
 اکتبر، جلو 21در تظاهرات 

هجوی پارلمان ناروی، صدها پنا
افغانستانی همرا با پناهجويان 
 ايرانی، عراقی و فعالين ناروژی
دست به دست هم دادند تا از حق 

اين تظاهرات . پناهندگی دفاع کنند
مرکز "ادامه تظاهراتی بود که 

دگان افغانستان انتگراسيون پناهن
 اگست ، 19 در" درناروی

 آگست 19. سازماندهی کرده بود
اين بار  اما، ما تنها بوديم ولی

پناهجويان ايرانی، پناهجويان 
عراقی، پناهجويان اريتريه ای و 
فعالين حقوق پناهندگی و ضد 
راسيزم ناروی، ازما حمايت کرده 
و فعاالنه  به اعتراض ما در برابر 

  ١٠  صفحه …ساختمان پارلمان

 
ئلفه اساسیاتيک بودن و آگاهانه بودن، سه مودموکر اگر آزاد بودن، 

 هيچ انتخاباتی حتیی انتخابات است و بدون اين سه اصلبرای انجام باز
 انتخابات پارلمانی در، مشروعيت نداردحاکمه، هيئت طبقه  خوددر حلقه
ی آگاهانه ی"هن" به همين جهت با . نه آزاد بود، نه دموکراتيکافغانستان

. رو به رو شد- حد اقل آن بخشی از مردم که ثبت نام کرده بودند-مردم
به همان نسبت" نه"د اين  اگر همه مردم آگاه می شدن،و شکی نيست

                                      ٣صفحه .                                    بود می بزرگتر

 قدرت طبقات حاکم بازي، انتخابات
و انتخابات پارلمانی افغانستان، رسوا 

  وارا بارانگ             ■                 !ترين شکل آن

 ت تظاهراقطعنامه 
ویرپناهجویان  د رنا  

آخرصفحه      

زن، فحشا و 
تجارت سکس 

٧صفحه     

روند پناهندگی 
در کشور 
۵صفحه     سویس  

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

يک، دو، سه و بسيار "
ويتنام های ديگر 

١١صفحه "    !ازيمبس

گروگانگيری کودکان 
ه توسط دول اروپاییآوار

٩صفحه     

اته د اکتوبر د انقالب د 
صفحه آخر  ړ  کليزی په ویااتياومی
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افكارى را در ذهنش بپروراند و
 ووآبر" که فکر کندمرد که يا اين

 را از دست داده"شرافت اش
، به بهانه حفظ عزت و ابرواست
 را به حد مرگ ميزند و حتیزن

.  برساند حق دارد که او را به  قتل
مقررات و قوانين شرعی هم از

مردها به هر. مرد دفاع می کند
ند با زنهایسته باششکلی که خوا

 قوانين در. کنندمی شان رفتار 
 ی چون زدهکشورهای اسالم

در اغلب زمينهو  هميشه افغانستان
کرده و ضمانتها از مرد حمايت 

حقوقی سلطه بی چون و چرای
مرد بر جسم و روان زن را فراهم

  .می آورد
در گزارش سازمان عفو جهاني

:آمده کهآه مقر آن در لندن است، 
زنان معدودي در افغانستان تنها"

ها در امان از تهديدات و خشونت
همچون آاال مبادله زنان. هستند
شوند و برخي از آنان براي مي

اجباري هاي رهايي از ازدواج
  ."دآنن اقدام به خودآشي مي

  
   : اجباری هایازدواج

تيدختران را برای بهبود موقع
مالی خانواده در سنين کودکی به
افراد سالخورده می فروشند و هم

 نان خور سربار وچنان آنها را
کم نيستند دختران. د مينامنیاضاف

 هایکه برای گريز از ازدواج
اجباری دست به خودکشی می

ازدواج آه از طرف خانواده. زنند
يکی از اين.  تحميل ميشودآنهابر 

دختر جوانی به اسمقربانيان 
اش است که پسرعمو "همرو"

. را دارد ازدواج  با او تصميم
 در مصاحبه با روز نامه"وهمر"

: پست مي گويدگربن گوتسويدنی
با آنکه او دو زن و چندين طفل" 

"همرو" بخاطر که پدر . "دارد
سال ها قبل مرده و مردان فاميل

 تصميموحق دارند که برای آينده ا
من " : ميگويد"همرو". بگيرند

جا انسان بشمار نمیکهيچ در
  ".  روم

حتی قبل از ازدواج کسی دخترش
و چيست؟ا که نظر را نمی پرسد

رسم نيست که از دختر بپرسند می
.خواهد شوهرش چه کسی باشد
خاموشی دختران برای  پدران

 است، ازدواج هایرضا عالمت

  ...نگاهی به وضعيت زن
  

 با روز نامه اشدر مصاحبه
" پستگبرنگوت"سويدنی 

و هایبتاکه طبعيتأ ... :ميگويد
همين محيطحتی در زيادی هستند 

 مثالبايد شکسته شوند کهدانشگاه 
 دانشگاه به خط نمایدر ديوار

حجاب(است  نوشته کسیدرشت 
  بعد از سقوط)". استشرف زن

طالبان تجاوز و آزار جنسی به
 در جهت بیثرؤ معنوان ابزار

حرمتی به فاميل ها به اوج خود
 همچنين بيوه ها و. استرسيده

زنان تنها قربانيان اصلی اين بی
 آنان شانس براي،حرمتی اند

  .امرار معاش  ندارند
اصلیاين زنان قربانيان 

به دليلکراسی اسالمی هستند، دمو
فقر مالى و شرايط بد اقتصادى،

آنها برای.تن فروشی می کنند
مناسب برای  شرايط وايجاد امكان

آموزش بخورو تأمينفرزندان و 
 مجبور هستند که دست شاننمير

اين زنان نه تنها.  به اين کار بزنند
که توسط فرهنگ حاآم مطرود

قانون  در پيشگاهگشته اند  بلکه 
  .ميشوندشناخته  نيز مجرم

 می در ادامه صحبت هايشليال
ن به مناگاهی استاد:"گويد 

ميگويند که در باره سياست و
مشکالت اجتماعی زياد بحث نکن

او(، م يک زن هستمنچون که 
 من جواب ميدهمولی )می خندد

که افغانستان به آدم های جوان
ضرورت دارد که اعتراض کنند

 ". دهند يير تغ از بنيادتا جامعه را
در جامعه سنتی و مردساالر

زند وافغامستان زن نبايد حرف ب
،اظهار نظر کند چون زن است
زن بايد با شرم و باحيا باشد

 زن با بزرگان ويا يکوقتيکه
مردان صحبت ميکند نبايد باال  يا

زنی آهبه چشم مرد نگاه کند، 
هنگام صحبت مرد با نامحرم ، به
او مستقيم زن بيحيا وه آندنگا 

  .  گستاخ است
جامعه افغانستان مجبورزن در

 واست که تحت هر شرايط سخت
هدوبا هر گونه مردي سازگار ب

. باشداوارضاء کننده نياز هاي و
اگر زنی بخواهد از شوهر خود

 چنينتجدا شود،  و يا آافيس

آشتار زنان انجاميده حتي در
 برخي موارد مقامات افغانستان در
رفتارشان با زناني آه متواري

 تا از اين اوضاع رهايي اندشده
دجنايتكاران برخور يابند، مانند

  ".آنند آرده و آنان را زنداني مي
تئحفيفه معروف عضو هي

رهبری کميسون مستقل حقوق
بشر افغانستان در شهر قندهار می

فاخانه ميرويس در شهرش:"گويد
4قندهار در هر هفته دست کم 

 زنان قضيه خودکشی دختران و
  ".را دارد

 ويکی ديگر از قوانين ارتجاعی
زوجاتد د تع اسالمی،ضد انسانی

 يک مرد مسلمان شرعأ و.است
 زن را4 حق دارد که قانونأ

د،خود داشته باشعقد همزمان در 
همانطوريکه تک همسری اجباری
برای زنان بعنوان قاعده نرمال

4پذيرفته شده است، فحشای 
همسری مردان نيز امر نرمال،
قانونی و حق مسلم هر مرد مؤمن

 و به زن مجبور. مسلمان است
 معتقدات دينی مکلف استلحاظ

 چندکه به آن گردن بگذارد و
  ردي شوهرش را بپذی همسر

 ٨                               صفحه 

 وهااجباری در افغانستان در شهر
 از جمله پايتخت کشوردههات

. رايج است  یکابل بشکل گسترده
که به اين شکلاين دختران جوان 

 راهمورد معامله قرار می گيرند،
 برای نجات از سنت هاییديگر

 دست بنأارتجاعی  پيدا نمی توانند
 خود کشی يابه خود سوزی و

حتی بعضی از اين. ميزنند
دختران وقتی از خانه فرار

و ترس ازميکنند، از سر ناچاری 
خشونتی که می تواند به آن مقابل

دست کمک به سوی پوليسشوند 
، ولی بادراز ميکنند و دادگاه ها

جعه شان به اين مراجع حقوقیمرا
به اين بخت برگشته ها بعنوان
کسانی که مرتکب جرمی شده
باشند برخورد صورت می گيرد و

در موارد هم .سرزنش ميشوند
از جان" محافظت"رپوليس بخاط

 را آنها دختران و زنان جواناين
  .زندانی ميکنند

گزارش سازمان عفو جهاني
ضوابط": افزايد  ميهمچنين

تماعي برپايه سنت و مذهباج
نقض حقوق زنان به اآنون براي
اين گونه تجاوز. شود آار بسته مي

حبس و هاي اخالقي به و تعدي
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 اينو دقيقا از همين جا است که
تنها شکل ممکن مبارزات، روش
تبليغ می  و انتقال قدرت،سياسی
اما تاريخ نشان می دهد اگر. شود

هر گاه از شکاف های ديوار
انتخابات آزاد و"آهنين 
، ساختار اساسی"دمکراتيک

قدرت در خطر قرار بگيرد، طبقه
اماتن اقدحاکمه به خونين تري

  .برای حفظ قدرت دست می زند
وقتی که قدرت مالی، سياسی،
سازمانی و ميديا در دست يک
طبقه است، آيا تمام طبقات برای
انتخاب شدن و انتخاب کردن،
امکان مساوی دارند؟ واضح است

  .که نه

 
 ساله، از واليت57 نظربای، 

تخار با گزارشگران مرکز
آیسی (ژورناليزم بين المللی 

چه سری زخم ما: "می گويد) اس
نه پارلمان. نمک پاش می کنيد

است، نه عدالت، نه غریب
این چيزهای ساختگی. نوازی
معلومدار است که می بره،. است
پيسه دار هميشه.  می بازهکه

  ".برده
  

 آيا مردم آمريکا و انگلستان واقعا
-نمی خواهند از دايره لعنت بوش

بيايد؟ من تاچر بيرون -کری و بلر
  .شک دارم

 در يک جامعه طبقاتی انتخابات
 که  هر استاين مفهومآزاد به 

 برایز طبقه حاکمعنصری ا
شرکت در انتخابات و به دست

 قدرتی-گرفتن کليد اجرايی قدرت
 درطبقه حاکم عناصرکه همه 
. آزاد است- آن شريکندساختار

اما. يعنی امکان های آنرا دارد
م يا همانمرد" آزاد بودن"

اکثريتی که بيرون از چوکات
قدرت قرار دارند، به معنای اين

 يکی ازمی باشد که آنها آزادند تا
 که هيچ يک به خود-صندوق ها

 را انتخاب کرده-شان تعلق ندارند

و رای خود را در آن بريزند که
برایيکی از عناصر طبقه حاکمه 

سرکوب و استثمار شان انتخاب
يگرن نوعی د چون امکا-شود

  .استفاده از آزادی را ندارند
، مسئله ايندر ارتباط بحث ما، اما

نيست که انتخابات يک روش
کردنمطمئين برای دست به دست 

قدرت در حلقه يک اقليت
بلکه مسئله اين.  معين جامعه است

است که حتی  با توجه به نرم ها و
و حاکم برمعيارهای شناخته شده 

 در همين حلقه معيندرتبازی ق
انتخابات به اصطالح پارلمانیهم، 

انجامافغانستان رسوا ترين شکل 
  .  بوداين بازی

 
سی شک نداردفکر می کنم هيچ ک

ی پارلمان انتخاباتکه برگزاری
 چيزی جز انجامدر افغانستان
 شکل دهی يک نهادمراسمی برای

 و سازقانونگزار، مشروعيت
دولتيک  برای تکميل کننده 

فلسفه وجودی. دست نشانده،  نبود
اين دولت که از يک ضرورت
عمده ناشی می شد و آن ايجاد
نهادی با قابليت تحقق بخشيدن به
اهداف اقتصادی، سياسی و نظامی
سرمايه داری جهانی، در منطقه و

دولت. کشورهای اسالمی، بود
مجاهدين و طالبان، هردو، بی

ر نشانلياقتی شان را در اين ام
عالوتا، چنين دولتی از. دادند

به نمادیلحاظ ساختاری بايد هم  
دموکراسی"از موفقيت مدل 

صادراتی از غرب تبديل" اسالمی
 تا موجی از مقاومتی را کهگردد

11در سراسر جهان پس از 
ن، اشغال  اشغال افغانستا،سپتامبر

عراق و تجاوزهای نظاميی که
 کارآمريکا در آينده در دستور

 ...انتخابات
موئلفه های سه گانه ی باال،: اول

در پيوند باهم معنا و تحقق می
آزادی در حق انتخاب شدن. يابند

و انتخاب کردن بدون اينکه که
همه از اين حق برخوردار باشند،
معنا نمی يابد و هر دو، آزادی و

اهیدمکراتيک بودن،  بدون آگ
اما عالوه بر. امکان تحقق ندارند

اين پيوند ارگانيک و مفهومی ميان
رت پديده های مجرد،آنها به صو

 که ظرف تحققشرايطی خارجيی
اين پديده ها در يک پروسه
اجتماعی هستند تحول کيفی در
.بارهای معنايی شان ايجاد می کند
چه بسا که در پروسه عملی ممکن

عنای اوليهاد ماست به نتيجه متض
  .خود منتهی گردند

دمکراتيک"، "آزاد بودن ": دوم
در" آگاهانه بودن"و " بودن

 منافعجامعه طبقاتی از منظر
، مثل که هر معنا می يابدطبقاتی

  وقتی.پديده اجتماعی ديگر نيز
که انتخابات، مراسم و بازيی است
که در آن يک اقليت معين به
رقابت برای احراز چوکی های

رت می پردازند، آزادی،قد
دمکراتيسم و آگاهی در آن را بايد
از زاويه منافع طبقه حاکمه و اين

که، که آزاد. اقليت معين نگاه کرد
است و برای چه آزاد است  و که
آگاهانه چه را بايد انتخاب کند و يا

و آيا صرف. انتخاب شود
برخوردار بودن از حق انتخاب
ذ،شدن و انتخاب کردن در کاغ

امکان تحقق آنرا در عمل هم
اساسا! فراهم می کند؟ يا اينکه نه

اعی قدرت  واين ساختار اجتم
البته( آرافاکتور های اصلی  کسب

در يک شرايط نورمال و غير
است که  از لحاظ عملی) انقالبی

حرف اول را در تعيين اين مسئله
که کدام شانس تحقق داشته باشد و

انتخابات.  زندکدام نداشته باشد، مي
 با تمامدر يک جامعه طبقاتی، 
برابر وموئلفه های گاه به ظاهر 
 هيج جايیبدون تبعيضش، نه تنها

و اعمال نفوذها برای شرکت توده 
 برای تغيير اساسیواقعی شان

 نمی گذاردساختار قدرت باقی
 شرايط مساعد و بیبلکه تمام 
ی حفظ ساختار قدرتخطر را برا
 کوچک تامين می کنددر يک حلقه

 چراغهم و کند، خلع سالح دارد
 به سربازان اسالم کهباشدسبزی 

غربرنجيده و رميده ، با اسلحه 
می غرب  عليه خود،در دست
 به اين اساس، مهمترين.جنگند

مسئوليت پارلمان دولت جمهوری
اسالمی افغانستان تامين زمينه
های قانونی اين اهداف است، که

تحققبا تجاوز و استثمار مردم 
 که قبال بییچيز های. می يابد

 با،قانون انجام می شد بعد از این
  . شدقانون انجام خواهد

از همين رو بود که تدارک برای
انتخابات پارلمانی افغانستان به
يک آرايش جنگی بين المللی
بيشتر شبيه بود تا انجام يک

  .پروسه انتخابات در يک کشور

درماه جوالی فرمانده نيروی
 آياالت متحد، جنرال ابیزمينی

زيد وارد کابل شد تا راه های
تامين انتخابات را مورد بر رسی
قرار دهد و بعد از آن بود که
عالوه بر سربازان خارجی قبلی،

 و آمريکا ازسرباز کمکیهزاران 
 در چوکات، چهکشورهای اروپای

آن به شمول بيرون از چهناتو و
وده ها هواپيمای جنگنده ، پيدا 

، جديدا به افغانستا نپنهان
سرازير شدند تا امنيت يک

را" آزاد و دموکراتيک"انتخابات 
 هزار سرباز130 ..تامين کنند

داخلی و خارجی با تانک و
هواپيما، در حال آماده باش و

"آزاد"تدابير امنيتی اين انتخابات 
 متخصصين. را گرفته بودند

نظامی، گمنام اما رهبران سياسی
زرای دفاع  با طمطراق، ازو و

نوزاد اسالمی شان بی وقفه به
در. مراقبت و باز بينی پرداختند

طی چند هفته چندين گردن کلفت
 شهر،مطرح و شريک در معامله

بالزده کابل با مردمان بالگرفته
   . از نفس انداختند رااش

واضح است که نمايندگان مردم نه
  ۴  صفحه ...    قرار بود در اين



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ...نتخابات، بازیا
پارلمان باشد و نه می توانست و
نه هدف، ايجاد مجلس نمايندگان

طرفی که در اين. مردم بود
انتخابات کامال منافع شان در
نظرگرفته نشده بود و نه می
توانست در نظر گرفته شود، مردم

پس شکی نيست که. افغانستان بود
  .هنوز آنها بازنده ی اصلی اند

   
 راکيتی،عبدالسالم

 از رهبران طالبان،
جنايتکار جنگی
و نمايند پارلمان

  

شايد در اين گيرو دار ها بسته
بيسکويتی، پلوی، چيزی  نصيب
مردم هم گردد و يا کدام شخصی
با احساس صادقانه به پارلمان راه

 که  چيزی جز تسکين عقده-يابد
های درونی سالها آوارگی و بی

ن ما همببي! ها: وطنی و اين که
.يک ملتيم و پارلمان داريم، نيست
اما آنچه که قرار است از دست
بدهيم بسيار بيشتر از شيرينی
بسکويت و تسکين حس آوارگی

  .است

  
 محمد يونس قانونی، از رهبران مجاهدين، 

  ، به اميد رياست پارلمانجنايتکار جنگی

  
وسعت دموکراتيسم اين انتخابات

سوم ورا قانون اساسی در ماده 
قانون انتخابات در ماده شانزدهم و
بيستم به شدت و صراحت تبيين

یدر افغانستان هيچ قانون"کرده 
نمي تواند مخالف معتقدات و

اسالماحکام دین مقدس 
 قانون اساسی ازماده سوم"( باشد

    )جمهوری اسالمی افغانستان
نامزدان نمی تواند به اعمال زیر"

افي که تعقيب اهد-1 :متوسل شود
مخالف اساسات دین مقدس اسالم

در، نصوص وارزش هاي مندرج 
ماده ( "قانون اساسي باشد

شانزدهم و بيستم از قانون
انتخابات جمهوری اسالمی

نم نياز به فکر می ک.)افغانستان
  .هيچ توضيحی ديگری باشد

  گفتند" نه"ت مردم به انتخابا
 ميليونی که به12از بيشتر از 
بت نام کرده بودند،گفته رژيم ث

 درصد در انتخابات40کمتر از 
از اين تعداد بيشتر. شرکت کردند

اوراق سفيد و فاقد "4% از
در صندوق ها ريخته شده" اعتبار

سايت انترنتی کميسيون: منبع(
 طبق يک همه پرسی). انتخابات

توسط دانشجويان دانشکده
31 بلخ در  دانشگاهژورناليزم

 آند مردمجوالی، هفتاد درص
 نسبت به انتخابات نا آگاهشهر
12 بنا براين، ثبت نام .بودند

ميليونی که رژيم ادعا می کرد
دا يک تقلبی سازمانيافتهيک از ابت
از يک.   اعتبار بودبرای کسب

70% ميليونی اگر 25جامعه 
مردم آن در شهر های کالن بی

 با توجه به اينکه–خبر باشد 
در دهات مردم افغانستان %70

 ميليون ثبت نام نمی12  -هستند
اما در اين که نيمی از کسانی. کنند

که آمار اصلی اش(ثبت نام شده 
به مراتب کمتر از ادعای دولت

در انتخابات شرکت) بايد باشد
نکرده اند، شکی نيست که اين عدم
.شرکت کامال آگاهانه بوده است
اين را می توان هم از طريق عقل

کسانيکه ثبت نام کردهيافت که 
بودند، آگاه شده بودند که ثبت نام
کردند و اگرنه نمی کردند و هم،

  . در گزارش های متعدد

 
جنايت کار محمد محقق، از رهبران مجاهدين،

   و نماينده پارلمانجنگی

حقيقت اين بود که مردم اين
انتخابات را راهی برای اعمال
قدرت و اراده شان برای ايجاد

در سرويی. ت نمی شناختندحاکمي
که مرکز ژورناليزم بين المللی

قبل از انتخابات) سی آی اس(
انجام داده بود  مردم در بسياری
واليات از جمله باميان، لوگر و
تخار، گفته بودند که حاضر به

49خان محمد، . رای دادن نيستند
  ساله، ازلوگر به اين مرکز گفته 

در انتخابات رياست: "بود

 بعد از ظهر2رای دهی تا ساعت 
در". مردم شرکت نکرده بودند

6حالی که انتخابات از ساعت 
صبح رسما آغاز شده بود و فقط تا

اگر.  بعد از ظهر ادامه داشت4
 بعد از ظهر2مردم تا ساعت 

شرکت نکرده باشند، پس اين
شرکت گسترده مردم در"

چه وقت بايد صورت" تانتخابا
  گرفته باشد؟

 
جنايتکار  اهدين،عبدالرسول سياف، از رهبران مج

  ، نماينده پارلمانجنگی

که عمدتا مچاله شده" اوراق سفيد"
"و به صندوق ها انداخته شده و

بيانی ديگری"  اوراق فاقد اعتبار
از برخورد آگاهانه شرکت

درست. کنندگان به انتخابات بود
برعکس ادعای رژيم و ميديای

به صورت تحقير غرب که آنرا
خش از مردمآميز دليل نا آگاهی ب

  .از چگونه رای دادن تبليغ کردند
  

سيد محمد گالبزوی
از رهبران حزب
دموکراتيک خلق،
جنايتکار جنگی و
 نماينده پارلمانی

  

 در حاليکه نه از ميديای آزاد و
مردمی خبری بود ونه از ناظران

ن به زيرا تمام ناظرا-بی طرف
 نهشمول ناظران اتحاديه اروپا

 برای اعتباربرای نظارت بلکه
 حتی-بخشيدن، رفته بودند

سايت انترنتی پيام" سايتهای مثل
اقرار کردند که در" مجاهد

بسياری برگه های رای، مردم
:زير نام کانديدها نوشته بودند

 که کميسيون."اين دزد است"
انتخابات يا آنها را به نفع آن کانديد

اعالم می" فاقد اعتبار" و يا
در افغانستانتا کنون .  کردند

روش های مثل انداختن اوراق
سفيد در صندوقهای رای و يا
نوشتن کلماتی که انکار و
اعتراض مردم را بيان کنند در
برگه های رای، از طرف

اما. سازمانهای سياسی طرح نشده
حقيقت اين است که هميشه اين
مردم است که روش های
مبارزاتی را کشف و عملی می

 سازمانها ياد میکند و بعد از آن
  . گيرند

  
  رسوا ترین انتخابات

کشته شدن چندين کانديد و لت
-کوب و تهديد چندين کانديد

 به مرگ-مخصوصا کانديدان زن
تا تقلب گسترده و سازمان يافته ای
که حتی ناظران اتحاديه اروپا و
کميشنران خارجی کميسيون
انتخابات نه توانستند پنهان کنند و

ييد گرديدند، که منجرناچار به تا
  700به خارج کردن صندوقهای 
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هوری شرکتجم
کردم چه فاييده
کردم که در
انتخابات پارلمانی
.شرکت کنم
کانديدها همه
پولدارها و

قوماندانهای 
هرگز از. ندهست

دل غريب نمی
 به گزارش ."آيند

سايت خبری
پژواک از قول

بنياد"رييس دفتر 
عادالنه انتخابات

در": "افغانستان
بعضی مراکز



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما بايد کشور خودمان را بسازيم(
ما بايد سويس را بسازيم ما بايد

ج را در داخلجلو هرج و مر
خاک سويس بگيريم، ما بايد ورود
مهاجرين را به صورت جدی

  )تحت کنترل داشته باشيم
جمالت باال اظهارات يکی از
نمايندگان حزب مردمی سويس در
نشست اعضای کابينه دولت است

اين اظهارات. که در بن ايراد شد
خشم يکی از نمايندگان چپ را
کهبرآشفت و به دنبال وی در حالي

نان خشکی را از جيب اش می
کشيد خطاب به کرستوف بلوخر

  :چنين گفت
ما کمی از انسانيت فاصله می(

اقای بلوخر شما چند مدتی. گيريم
را می توانيد با اين نان خشک به
زندگی حد اقل عادی تان ادامه
بدهيد؟ تمام جهان بميرند و ما در
سويس به راحتی خودمان

 ما پناه اوردهبيانديشيم؟ آنانيکه به
اند می دانيد  با هزار مشکل و
حتی مرگ و مير و کشته شدن
روبه رو می باشند؟ امروز ما در
دنيای ديگری زندگی می کنيم بهتر
است به انسان  و حقوق انسان
توجه کرد وگرنه ما خيلی بی

ما معاهده ژنو را به .وجدانيم
امضا رسانده ايم بايد به ان عمل

پناهندگان را باکنيم و حقوق 
  )پيشانی باز به انها بدهيم

سويس کشوری است که با
ترفندهای مخصوص به خودش هم
سياست های خارجی اش را خوب
بازی می کند وهم سياست های

تا حال خود. داخلی اش را
راکشوری به حساب می اورد بی

  .طرف و در حقيقت خنثی
.بيشترين قوانين را در خود دارد

رين تخلفی به انمبادا کوچک ت
  . بشود

.پناهندگان هم از ان مجزا نيستند
اين نوشته مرورگذرايی است
برروند پناهندگی در کشور

  .سويس
از بدو ورود تا روزی که پناهنده
يا سويس را ترک ميکند و يا
ماندگار می شود، يا هم در
برزخی ديگری می افتد که هيچ
پناهنده قبل از ورود به سويس

هی ندارد مراحل مختلفیازآن اگا
را طی کرد ان هم با مشخصه
های خودش که مختص سويس

  .است
پناهنده در سويس درقدم اول در
مرکز موقت سپرده می شود تا
مراحل اوليه پناهندگی اش را به

  .پايان برساند
بعد از مصاحبه های طوالنی که

 ساعت هم طول می8گاهی تا 
کشد پناهنده بايد منتظر جواب

  .اند تا به داخل سويس راه يابدبم
 بيش از2004 تا نيمه های سال 

نيمی از پناهندگان می توانستند
اجازه ورود به سويس را بگيرند
وبعد در کمپ های مختلف بايد
مدت های طويلی را سپری می

جواب. کردند تا جوابی بگيرند
تنها. اول تقريبا مشخص بود

تعدادی کمی از پناهندگان بودند که
  .جواب مثبت می گرفتند
 دولت2004بعداز نيمه های سال 

سويس قوانين وضع کرد که نتنها
خشم احزاب چب را بر انگيخت
که حتی کليسا هم به ان شديدا

  .اعتراض کرد
درقانون جديد گنجانيده شد که تنها
آن دسته از پناهندگان حق ورود
به سويس را دريافت می کنند که

  .پرونده شان جدی باشد
طبق اين قانون دولت تنها در قبال
آن دسته از مهاجرين پاسخگو
است که برگه ترک سويس را

و به آنانيکه جواب منفی. ندارند
داده می شود دولت از آنان حمايت

دولت تنها به آنان. نخواهد کرد
کمک های پزشکی و گاهی هم

  . موادی غذايی ارائه می دارد
طبق اين قانون اگر کسی برای

بول شدن در سويس، ازدواج کندق
وبعد مسئله طالق پيش بيايد، دولت

واگر. می تواند وی را محاکمه کند
کسی يکی از وابستگان خود را
تشويق به ازدواج کند و دولت
باخبر شود؛ شخص مشوق قانونا
محاکمه شده و بايد جريمه گزاف

  .بپردازد
سويس بخاطر اينکه بتواند

 ترکپناهندگان را مجبور به
سويس کند؛ در کمپ های می
اندازد که به زندگی قرون

البته بايد ناديده. وسطايی می ماند
نگرفت که مرکز  وجای و
امکانات زيست، در تمام سويس

  .يکسان نيست
در واليتی می بينيم که به
پناهندگان به خوبی رسيده می شود
اما درواليتی ديگر می بينم که
یپناهندگان از شدت افسردگ

همگی به نحوی به امراض روحی
  .مبتال شده اند

با کنترولی که دولت روی
مهاجرين دارد از همان ابتدا
نيروی تحرک و پويائی در وجود

پناهنده هميشه. پناهنده می ميرد
ما. حرف از پوليس می گويد وبس

در طول اين مدت با پناهندگان و
بعضی از اشخاص با نفوذ در باره

ی حرف زدهيک اعتراض عموم
ايم؛ اما اين ها چنان خود را باخته
اند که قدرت تکان خوردن ومقابل
شدن با پوليس را از دست داده اند
واين خاموشی خودش به دولت
اجازه داده است تا هرچه فضا را

  .مقيدتر بسازد
اما آنچه که رنج آوراست سياست
های گنگ و نا مشخص دولت
.سويس در قبال مهاجرين است

 سال جواب منفی10 بعداز يکی

ميگيرد و مجبور به ترک سويس
می گردد ديگری تا چندين سال

اما تنها. جوابی در يافت نمی کند
تغييری که دراين قسمت به وجود
آمده اين است که دولت تصميم
جدی دارد، تا درطول چند روزی
يک برگه منفی به آدرس پناهنده
.بفرستد اين يکی فعال قطعی است

2004نی که بعداز نيمه سال کسا
آمده اند حتما برگه منفی در جيبش
چروکيده وبه هر آشنايی که می
رسد هديه دولت سويس را تقديم
ميکند؛ جالب اينجا است که فرد
دوم هم چنين کاغذی را درجيب

وبه هر فردی که می رسد. دارد
  .تقاضای ترجمه اش را می کند

از مرحله آغاز پروسه پناهندگی
 ختم آن بايد مدارک مختلف راتا

وخيلی کم اند که. در جيب انداخت
مستقيم به اقامه موقت دست يابند و
داشتن هرگونه مدرک را تجربه

به همين دليل هم دولت به. نکنند
خواست خود و خواست بازار کار
و جمعيت خود به پناهنده مدرک

واين مدارک هرکدام. می فرستد
نام های مشخص خودشان را

  . دارند
چند ماه پيش يکی از مقامات
سويسی مصاحبه ای داشت با سی

اين مقام با افتخار تمام ادعا. ان ان
کرد که دولت سويس بيشترين
پناهنده را نسبت به کشورهای

  .ديگر اروپای پذيرفته است
ما قبول داريم در سويس تعداد
خارجی ها زياد است اما اين مقام

کهمحترم فراموش کرده بود 
دولت. هرخارجی پناهنده نيست

سويس در دهه های شصت، هفتاد
  و هشتاد کارگران زيادی را از

  ۶صفحه                               

  در سویس     
             پناهندگی  

صادق  تناور   روند                      
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  ...روند پناهندگی
 دولت های المان ايتاليا فرانسه و
اروپای شرق و ترکيه بنا به
تقاضای نيروی کار و مارکيت
خود به داخل سويس جذب کرد و

اين مقام محترم. آمديد گفتخوش 
ليستی ازاين کارگران را با خود
داشته که چنين ادعای کرد، و
اگرنه دولت سويس خصوصا بعد
از فروکش کردن بازار کار و عدم
ضرورت نيروی انسانی در
مارکيت های کاری نه تنها پناهنده
نپذيرفت بلکه تالش کرد در قدم
اول از ورود آنان جلوگيری کند و

قدم دوم تالش کرد تا بهانه ایدر 
برای رد پناهندگی آنان پيدا کرده
و مجبورشان سازند تا سويس را

 ..ترک کند
دولت سويس هميشه در پی آن
است تا به بهانه های مختلف و
مطابق قوانين مطروحه ضد
پناهندگی خودشان به هر نحوی که
شده جوابی برای رد کردن

شايد تشخيص. پناهندگان بيابند
پناهنده برای مقامات چندان کاری
دشواری نباشد اما آنان هميشه در
پی آن است تا به جای تشخيص
.دادن پناهنده به رد آنان بپردازند
اينکه انسان متعلق به مکان
خاصی نيست خوب مشخصا برای
اين ها مفهومی ندارد اما اينان
گاهی به حرف های خودشان هم

دراگر پناهنده . عمل نمی کنند
مصاحبه اش از اوضاع کلی
حرف بزند که مثال امنيت نيست
جنگ است، در جا يک نامه منفی
دريافت می کند وگاهی حتی در
مصاحبه اجازه ورود به چنين
حرف ها را نمی دهند که اين ها
مسايل کلی است شما از مشکالت

اما اگر. خصوصی خودتان بگوييد
بهانه ای برای رد کردن آنان

بی شرمانه می نويسند کهنيافتند 
در کشورتان جنگ نيست، آرامش
است دولت به وجود آمده اين جا
.حرف از اوضاع عمومی نيست
واگراين بهانه را هم نداشتند به

يعنی با. پناهنده جواب نمی دهند
يک جبر غير مستقيم پناهنده را از

  .سويس می کشند
آنچه که در بيرون از سويس می

 در درون دولتشنويم با آنچه که
سويس می گذرد تفاوت فاحشی

طبق يکی از قوانين. است
12مهاجرت سويس، هرفردی که 

سال به نحوی از آنها در سويس
اما. زندگی کند، بايد سويسی گردد

15من کسانی را می شناسم که 
سال در سويس زندگی می کنند اما
تا حاال حق داشتن گذرنامه را

وا يااگر ضعيفی ولو سه. ندارد
بخاطر عدم آگاهی اشتباهی را
مرتکب گردد روز بعدش منتظر
نامه دولت باشد که در آن مبلغی
را به عنوان جريمه خواستار شده

اما وقتی قانون به نحوی به. اند
خودشان مرتبط گردد با هزار دليل

  .مردود است
  

دولت سويس برنامه ای دارد به
که معادل) بيشيفتيگونگ(نام 

 تقريبا همان سرگرمیفارسی اش
اين برنامه مخصوص. است

برنامه که از.  پناهندگان است
طرف خدمات اجتماعی اداره می
شود در نقاط مختلف سويس فرقی

در بعضی از واليت. فاحشی دارد
 دالر  در روز30ها حقوقی تقريبا 

به پناهنده می دهند، اما دربخش
 ساعت کار يا9ديگر در قبال 

هر پناهنده درهمان سرگرمی 
 دالر را دريافت10روز در حدود 

اينکه پناهنده حق. می کنند
تعطيالت ساليانه و ماهانه را ندارد

  .چيزی ديگری
اين برنامه را می شود گفت

باری از يکی. بهره کشی مدرن
از نمايندگان اداره مهاجرت که
برای تشويق پناهندگان برای
بازگشت به کشوراصلی شان

شما به جای: گفتمآمده بود، 
اينکه  تالش کنيد تا يک پناهنده
را تشخيص بدهيد، تالش داريد
به نحوی پناهنده را رد کنيد، اين
خانم در حاليکه خودش را
باخته بود با دست پاچگی تمام

نه اين درست: فقط جواب که
نيست من باور ندارم جالب
اينکه از من ونوع اقامه ام

ا کهباخبربود و اضافه کرد شم
اجازه ماندن در سويس را

وقتی در قسمت کار. داريد
پرسيدم گفت بلی ما بيمه شما را
پرداخت می کنيم و برای تان

  .جای می دهيم
 سپتامبر11تحوالتی که بعد از 

به وجود آمد مهاجرين بيشترين
در بقيه. بها را پرداختند

کشورهای اروپائی بعد از آن
اوضاع کم کم تغيير کرد؛ اما
دولت سويس از اوايل دهه نود

يم گرفت که ديگر پناهندهتصم
  .نپذيرد

اما در اين اواخر مثل اينکه
احزاب راست در دولت سويس
که فعال اکثريت را دارند، می
خواهند يک سری برنامه های
.برای مهاجرين داشته باشند
فکر می کنم ماه اگست اولين
باری بود که سخنگوی حزب

 بهتر است:مردمی سويس گفت
به پناهندگان يک سری امکاناتی

و چند شب بعدش هم. داده شود
کرستوف بلوخر رئيس پوليس و
اداره مهاجرت که سرسخت
ترين مخالف خارجی ها بود

و. چنين حرف های را گفت
امروز يکی از دوستانم که
روزنامه ها را مرور کرده بود
برايم گفت که چندين مورد

 تصميمخوانده است که دولت
خودش را گرفته، به تصويب
رسانيده اند که بايد برای
کسانيکه اقامه موقت دارند
امکانات داده شود تا اين ها
بتوانند مسافرت کنند، کار کنند

2007اما اين طرح از سال ...و
 .دميالدی به اجرا در می آي
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  ...انتخابات، بازی
 مرکز رای گيری که6200از کل (

يک تعدادش بخاطر نبود امنيت از
50و برکناری ) ابتدا باز نشده بود

تن کارمند مرکزی کميسيون
انتخابات، گرديد و  سگ جنگی های

های رقيب درکه هنوز بين نامزد 
قالب تظاهرات، افشای همديگر و گاه
برخوردهای مسلحانه، ادامه دارد،
رای دادن مردان به جای زنان شان،
کشاندن کودکان زير سن پای

 مورد5400، صندوقهای رای
رسوايی...  وشکايت  از کانديدان

اين انتخابات را به خوبی توضيح می
  . دهد

که در چنين انتخاباتی معلوم است 
محقق، مالراکيتی، گالبزوی،  سياف
و قانونی برنده اصلی اند؛
جنايتکارانی که بجای رفتن در
پارلمان بايد در دادگاهای مردم به
جرم سالها جنايت عليه بشريت

چون انتخابات، برای. محاکمه شوند
  .انتخاب شدن آنها بود

آن با چوکی های پارلمانی که لذا،
، طالبی وجهادی(جنايتکاران جنگی 

و طرفداران شان) پرچمی-خلقی
شبهپرشده، با حضور رقتبار چند 

که کمرو و خجولی روشنفکر
 در،هميشه بيرون کاخ های قدرت

 آفتاب،-انتهای صف و غبار خاک 
منتظر نوبت تحليل و کمر بسته

 غمناک و خال هایتوجيه هستند و با
، نه مردمی از زنان برقع پوشزنتی

اصال. دموکراتيکمی شود و نه، 
وجود پارلمانی که  تحت تجاوز
مستقيم اشغالگران خارجی، برای
تحقق اهداف اشغالگران، با انکار
آگاهانه مرم و در يک چنان پروسه

 از ثبت نام-ی  رسوا و پر از تقلب
تا صندوقهای رای، تشکيل شود، نه
از منظر کمونيستی بلکه از منظر
نرم های شناخته شده و متعارف
کنونی جهان، چه قدر مشروعيت
دارد؟ چه رسد به اين که اين نهاد از
حق قانونگزاری بر مردم افغانستان

  !هم برخور دار گردد
به هرحال، انتخابات پارلمانی

مراسمی. افغانستان یک مراسم بود
که باید انجام می شد و انجام شد،

اما مهم! گرچه به رسوا ترین شکل
آمریکاغرب و به خصوص . نيست

.فقط به این مراسم ضرورت داشت
بقيه کار ها را خود شان درست می

  !کنند



تجارت سکسو فحشا،زن
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، مالکيتمنشا خانواده" کتاب در
 انگلساثر" خصوصی و دولت

مردان جهت در امان: می خوانيم
بودن ارث شان برای نسل های

همسری را بنا قوانين تک ،بعدی
 خانواده های در حاليکه.نهادند

پدر ساالر کالسيک در رم و
يونان باستان در چند همسری

ی کردند و هم به خودزندگی م
شان اجازه می دادند که بازنان

 جنسی داشته باشند ودد رابطهمتع
با تشکيل خانوادهبدين ترتيب 

فاحشگی هم به صورت يک شغل
و هم به صورت همخوابی جبری

  .با بردگان زن رايج گرديد
در اسالم نيز از جانبی قدسيت
باکرگی و سنگسار زنان بدکاره و

د همسری ازاز سوی ديگر چن
تک. تبارزات اين امر است

همسری يا به اصطالح تک
شوهری جبری زنان به شکل يک

 مختلفقاعده در جوامع و مذاهب
 به همراهدر قانون و در سنت

فحشا زير نام يکی از اشکال غير
 چند همسری مردان را،متداول

بردگی زنان. ساختاری کرده است
خانواده های تک همسر وبه

شيدن جنسی زنان فاحشهبردگی ک
زيرنام رابطه جنسی مبتنی بر

 در حقيقت قطب های يک،فحشا
اعی واحد هستند که بامشرايط اجت

پيدايش مردساالری به زنان تحميل
  .گرديده است 

تمدن بشر تا آنجاييکه مر بوط به
 پيشرفت کندین می گردد،زنا

ه گفته سوليز يکی ازنموده و ب
ن وران در امور زناوپروفيس

قانون، زنان بر اساس جنسيت
يعنی. شان قضاوت می شوند

زمانيکه از شهرت و اعتبار زنی
صحبت می شود همواره اخالق و
روابط جنسی زن به ذهن می رسد

حث در قسمتدر حاليکه اين ب
و. مردان طوری ديگری است

تماعی و از جايگاه اجموارهه
 در قبال شخصيث شانجايداد،

  .   دبحث صورت می گير
 وضعيت اقتصادی عامل عمده تن

 در جوامع مختلففروشی زنان
به همين ترتيب تن. می باشد
زنان جوامع فقير و بیفروشی 

کار، يکی از راه های امرار
 اقتصادی بهپاسخگويمعاش جهت 

  . خانواده های شان هستند
امروز فحشا يکی از موئلفه های
در حال ازدياد در اقتصاد جهان

يک رشتهنون جهان با اک. است
 بهمالی به نام صنعت سکس رو

رو می باشد که از جمله سود آور
ترين رشته های سرمايه گزاری

 ميليون35هرساله . در جهان است
 منطقه آسيای شرقی بهزن فقط از

ارتعنوان کاال در بازار تج
سکس به کشور های مختلف

زيرا اقتصاد اين. صادر می گردد
اتی به اين در آمدکشور ها به درج

 جلب توجه توريست.وابسته است
های سرمايه دار و از اين طريق
مقدار هنگفت پول را عايد سرمايه

 تا اين کشورهایآنها می کند
قروض خود را به صندوق بين
المللی پول و بانک جهانی

در آمدی که در نتيجه. دنبپرداز
انت ها،ماليات از طريق رستور

 عايد اينخانه هاهوتل ها و فاحشه 
دولت ها می گردد به مراتب

در واقع تن. بيشتر می باشد
فروشی جزء جدايی ناپذير از

سرمايه. استاقتصاد اين کشورها 
 جملهداری و امپرياليزم از

مشوقين درجه اول صنعت سکس
زيرا در. در اين کشور ها است
 درصد98 ،شرايط بيکاری و فقر

 در منبع اصلی،دختران تن فروش
بنا. آمد خانواه های شان می باشند

بر برآوردی که صورت گرفته
اگر بسياری از اين زنان از تن
فروشی دست بردارند پدر، مادر و
 .اطفال شان از گرسنگی می ميرند

در کشورهای بلوک شوروی
ق زنان از رونق قاچا، سابق

اين. خوبی برخوردار اند
قاچاقچيان در ظاهر دختران جوان

هت کارهای پر در آمدرا ج
اجتماعی از قبيل کار در
رستورانت ها يا آشپزخانه ها و
کمک به پرستاری و وارسی افراد
مسن و اطفال از مرزهای
کشورهای شان بيرون می کنند و
اما به محض بيرون آمدن شان
زنها را به قاچاقبری ديگری
فروخته و بالخره زنها را وا دارد

میبه خدمت در بازار سکس 
  .                               کنند

در کشورهای اسالمی چون
پاکستان، ايران، مراکش، تونس و
غيره نيز قاچاق زنان به طور

 و تعدا اينمخفی صورت می گيرد
 خليجزنان به شيخ های مناطق

  قاچاق می گردند 
پورنو گرافی از نظر برخورد به

 همزاد تن فروشی است و،زنان
خشی از صنعت سکسدرحقيقت ب

در آمد فيلم های. به حساب می آيد
15پورنو در امريکا بيشتر از 

ميليارد دالر بر آورد گرديده است
عايدات فيلمو به مراتب بيشتر از 
 که عمدتا.های هاليوود می باشد

رات زنان از اروپايیمديون صاد
  . شرقی است

کلمه کارگر جنسیاستفاده از 
ام به زن تناحترظاهرا قرار است 

و لی در .فروش را تداعی کند
واقع يکی ديگر از تبلورات ديد

.له می باشدئمردانه نسبت به مس
 يکت که تصوربه اين عبار

ارگر توليدی و موضوعاتی چونک
مصرف و ارزش مبادله بهارزش 

  ٨          صفحه .ذهن ميرسد

زرقا فروغ■



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...زن، فحشا
ارزش شدن قايل ولی در اين جا 

ز باالی بدن زن امصرف
.معه  مرد ساالر استمعامالت جا

ين جا به دو واقعيت عينی ادر
                    :برمی خوريم 

 فقر، بيکاری و وخامت اوضاع-1
اقتصادی از نتايج گلوباليزاسيون

جهاناست که کشورهای فقير 
.سوم با آن دست به گريبان هستند
بعد از فروپاشی بلوک شوروی
تجارت زنان به طوری بی سابقه

يش يافته که اين تاراج افزاای
،وباليزاسيونزندگی قربانيان گل

 سرمايهباعث افزايش سرمايهء
ن معدودی در کشورهایادار

تمام تقدير غربی می گردد که
کشورها فقير و جهان سومی را

  .در دست دارند
 به اين ترتيب صنعت سکس در-2

سرمايه داری توضيح دهندهجهان 
 به.نوع تقسيم کاربين المللی است

اين مفهوم که بيش از نيمی از
جهان در خدمت به بازار جهانی
سرمايه که عمدتا توسط کشورهای

رکتهای معدودی غربیو ش
ند، به کار گماريدهرهبری می شو

 و مسئول تهيه منابعمی گردند
صنعت سکس که مبنتی بر بهره
کشی جنسی از زنان و کودکان

  .است، می باشند
 يک دنيای پی ريزیاساسا، برای

بهتر، چنانکه تمام انواع بهره
 بايد برچيده شود،،کشی از انسان

زمينه های تن فروشی نيز بايد از
بين برود و کسی نبايد به خاطر

ر و نا داری وادار به تن فروشیفق
شرايط امن و ازادی کامل .دگرد
ياز های تمام خواست ها و نیبرا

 تاطبيعی انسانی فراهم گردد
ء استفاده دالالن وزمينه سو

تجاران سکس محدود گرديده و
نسانی به خاطر ارضای نيازا

و فروش دار به خريدجنسی وا
يکتحقق کامل اين امر در . نگردد

کمونيستیجامعه بی طبقه و 
 قاطعانهاما مبارزه. ممکن است

زمان ،يه اين بی عدالتی خاموشعل
برای از يکطرف  بايد.نمی شناسد

و مدنی قربانيانحقوق اجتماعی 
صنعت سکس به عنوان شهروندان

طرف ديگر و از و قابل احترامبرابر 
 فروش خريد وبرای افشا و جلوگيری

انسان برای بهره کشی جنسی،
  . کردمبارزه

  ... نگاهی به وضعيت زنان
  

   :قتل های ناموسی

ردساالر و قوانينفرهنگ م
آموزد که  ميشرعی به  مردان

 ناموس زنان و"بايد نگهبان
خاطرخود باشند و به " دختران

به خشونت حفظ آن حق دارند
  .دست بزنند

 بوده  ناموسي هاي شاهد قتل ها بار
  و دختران  زنان ، تاآنون ايم

 و  آوچك  در شهرهاي بسياري
 و حتی در دل تمدن غرب  بزرگ
  نزديك خويشاوندان  توسط
 پدر، برادر، شوهر، کاکا و(خود

.اند   رسيده  قتل  به)پسر کاکا
  بهانه  شوم به اين پديده  است  ها سال

از. وجود دارد  با غير رابطه
اغلبأ قتل.  ندارند يي  واهمه قانون

های که به خاطر حفظ ناموس و
غيرت صورت می گيرد به پوليس
گذارش داده نميشود،  زنان را بي

اگر هم. سر و صدا می کشند
خبر شوداز جريان امر باپوليس 

شخصی وتحت عنوان مسئله آنرا 
 مورد بررسیمشکل خانوادگی

   .دنقرار نمی ده
که مورد تجاوزجوان دختران 

 ممكن وجنسی قرار می گيرند
است آه تجاوز سبب باردارى

 فاميلد،ناخواسته آنان شو
 عقبمانده ارتجاعی وفرهنگو

ن را نميپذرند و سنگسنتی حاکم آ
مالمت را به سوی دختران پرتاپ

 مورد تعرضبا زنانى آه. ميکنند
 ميکنندقرار ميگرند طورى رفتار

که گويا با شخص متجاوز تبانى
، زنان و دختران زيادیاستآرده 

از اين شرايط دچار بدنامى شده
اند،  بسياری اوقات برای
،جلوگيری از بد نامی و آزار

 بر افشاءدردمندانه سکوت را
در صورت. ع ميدهندي ترجمسئله

نله بعضی از ايئافشای مس
 برادران پدران،دختران به دست

اميلباغيرت و يا مردان نزديک ف

  .به قتل ميرسند
 بدل معاوضه دختران در

  :"بد"  و مفهومقرض
  

موکراسی اسالمی حاکم درددر 
رغم ادعا های کاذبعليافغانستان 

مبنی بر آزادی زنان از ستم جنسی
 نتنها که،و باور های ضد زن

راراف و ستم قحجازنان مورد 
 در قبالعرند بلکه بعنوان متايميگ

مواد مخدر نيز مورد معاوضه
  .رنديقرار می گ

الملل در گزارش سازمان عفو بين
 ابراز می دارد که زنان افغاناش

همواره با خطر ربودن، تجاوز
هاي اجباري جنسي و ازدواج

در حالي است اين ،اند  روبرو بوده
آه دولت افغانستان نسبت به اين

 صورت ندادهامر اقدامات آافي را
 به نقل از آسوشيتدپرس،.است
ر، سخنگوي وزارتحق نگ هنوري

امور زنان در افغانستان با متداول
هاي  سوء استفاده خواندن اين گونه

ها در اين جنسي و بدرفتاري
در برخي" :آشور بيان داشت

مناطق دور افتاده شاهد هستيماز
ون حيوانآه مردان با زنان همچ

  ." آنند رفتار مي
در فرهنگ قبيلوی باز مانده از
دوران توحش بشر و عصر حجر،
در صورت به ميان آمدن نزاع بين

قتل، دزدی و(افراد و قبايل 
، سران و ريش سفيدان)بدهکاری

،قبيله جهت حل و فصل اختالفات
فرد و يا قبيله خاطی را مجبور می
سازند دختر و يا خواهر شان را
در اختيار قربانی يا طلبکار

در افغانستان به اين سنت. بگذارند
چون در. می گويند" بد"ارتجاعی 

فرهنگ قبيلوی زن خود عامل

حقارت محسوب می شود بنأ از
بعنوان ابزار سرشکستگی و" بد"

خواری حريف و دشمن استفاده
  .می شود

هرچند که زن در باور ارتجاع
 ومذهبی و قبيلوی در کل ارزش

جايگاهی فراتر از برده جنسی
مرد را ندارد ولی دختری که به

که معادل عربی آن" بد"شکل 
"خون بس"و فارسی آن " فصل"

است مورد معاوضه قرار می
گيرد، بی ارزشترين و پست ترين
موجودی است که بايد هميش
.مورد اهانت و آزار قرار گيرد
بهمين دليل اين موجود حقير

جمله طالق بهرهازهيچ حقی از 
  .   مند نيست

ال حقوقهنگامه انوری، يک فع
 قربانيان اغلب در:" می گويد ربش

زندگی تنهايی و با احساس شرم
با آنها حتی اگر ازدواج. می کنند

هم کرده باشند مثل خدمتکاران
  ."می شود رفتار

 از ها بخش کوچکیاين نمونه
جامعهگسترده خشونت های 

ساالر عليه و مرد مذهبی،سنتی
نمونه بارز يک. زنان است
افکار ارتجاعی و زن ديگری از

زن دو ستيز مسئله طالق
یپارلمانانتخابات اتور يدکاند

توسط شوهران شان در شهر
مغاير اين دو .هرات است

شوهران ارزشهای حاکم بر افکار
 جرئت پا گذاشتن در حوزهشان

فعاليت های سياسی و اجتماعی را
 که تاريخأ از آن جنسکرده بودند

مذکر و از صالحيت های ويژه او
با پخش .به شمار می رود

انتخاباتی اين دو زن وپوسترهاي 
حضور شان در کمپين انتخاباتی
در ميان مردم از آن جمله مردان،
شرف مالکان تن و روان شان با
خطر مواجه شده و اين مردان
غيور با تکيه به شرع و قوانين

انت از حق مالکيتحاکم در صي
شان به اين شکل به مسئله حضور
اجتماعی زن در دموکراسی

  .اسالمی پاسخ دادند
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را " پهڅ کارگری"
بخوانيد، به دوستان 
تان معرفی  کرده و 

!تکثير نمایيد  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لآوراگی چه به عنوان شک         
وحشتناکی از مجازات يا تبعيد،
چه به شکل پناهندگی های کنونی

انه،و ياهم مهاجرت های داوطلب
سرنوشتی است سخت غم انگيز
که عبارت از سالها سرگردانی بی
هدف در مکان های نامانوس و
محروم از حد اقل احساس راحتی

اين حاشيه. درخانه بودن می باشد
نشينان جامعه را که هرگز کسی
خوش آمد نمی گويد، همواره در
محيط خود غربت کشت نموده و

آنان بر عالوه. نفرت می دروند
تزلزل و بی ثباتی زندگی نا
متعارف، مشکالت اقتصادی،
شغلی، فرهنگی و غيره مصايب
احتماعی هراس انگيزتری مانند
قتل عام ها و تبعيد دوباره را نيز

اما مهاجر سازی. تجربه کرده اند
های پروسه های طراحی شده
معاطر و حق پناهندگی مکمل و
تسريع کننده آن که منتج به

وهای کار و فرارجابجايی نير
مغز ها به مدد ايجاد کانون های
داغ تشنجات و بحرانات فاجعه
آور شده است، با آنکه برای
کشورها آماج هجوم استعماری
زهرآگين و مرگ آور است، برای
انحصارات سرمايداری امری
کامال ايديال و فوق العاده  سود

  .آور می باشد

به همين دليل به خصوص بعد از
 دوم، دول سرمايهینجنگ جها

داری اين دکترين استعماری را با
کنوانسيون ژنو و موافقتنامه های
همانند ديگر سيمای به اصطالح

نيروی کاری که. انسانی دادند
ازين معبر مهاجرت نموده و به
آغوش سرمايه داری جهان پناه
می جويند مسلما ممثل برده داری

حتی سود استفاده. جديد می باشد
 تحميل بهره کشی جنسی نيزها و

از همين مرداب، عطش جنسی
سرمايه داران را به مثابه  وارثين
طبيعی برده داری قرون وسطی

همچنان سرمايه. فرو می نشاند
داران کشورهای پناه دهنده آنرا به
مثابله آله فشار، سرکوب و به
بردگی کشيدن هرچه بيشتر طبقه

  .کارگر خودی نيز بکار ميبرند
سه ی که هم اکنون در تمامپرو

کشورهای پناه دهنده با عواقب جدا
خطرناکی جريان دارد و
ضرورتا بايد آنرا با تمام پی
.آمدهای خطر ناک اش عقيم نمود
چون سرچشمه اصلی اين
مهاجرتها مسلما در و جود
نيازهای حياتی سرمايه های اولترا
ملی قرار داشته است، امپراتوری

اينده اين سرمايههای استعماری نم
داران نيز به غرض نخشکيدن آن،
ايجاد و مشتعل نگهداشتن کانون

 داغ تشنج و تحقق دکترين بییها
ثبات ساختن، تجزيه و متالشی
کردن ملتها را زورگويانه ادامه

ملتهايی که بدون از هم. می دهند
پاشيدن آنان، موانعی را در راه
رسيدن سرمايه داری جهانی به

استراتژيک غارتگرانه اشاهداف 
  .تشکيل می دادند

از همين جا است که برعالوه
تجاوز و اشغال و حشيانه در عقب
اکثر خيزش های تبارگرايان و
ناسيوناليستی دوران کنونی نيز حد

قل يکی از استعمار گران، بیا
بدين. ه سنگر گرفته استشرمان

ترتيب موجی از انسان های آوراه
کام سرمايه داریچنان سيل آسا به 

جهانی فرو می رود که حتی
اشتهای بلعيدن يا معيارهای

پذيرش آنان را نيز پيوسته تغيير
چنانچه کنوانسيون. می دهند

استعماری ژنو با قوانين جنگل
جديد اروپايی مانند قرارداد
شينگين، مقاوله دبلين، قرار داد
آمستردام، قرار داد تايپه و غيره

ده  و به دوراصالح و تکميل ش
قلمرو آن نيز ديوار آهنين ضد

بنا براين مثال. انسانی می کشند
اگر يک چنايتکار جنگی نيز
زودتر يا با دستی پر به اين بهشت
سرمايه رسيده باشد، حق زندگی

در حاليکه اگر يک قربانی. دارد
همان جنايت کار دير تر رسيده يا
مايه يی برای سرگرفتن استثمار

شد، حتی در جهنم موجودنداشته با
ويژه طبقه کارگر همين کشورها

  .نيز اجازه سکونت ندارد
 اجباری پناه جويان ونبرگرداند

پناهندگان به مکانی که خود با
صرف همه امکانات زندگی خود
از آن فرار نموده اند، محروم
ساختن آنان از حقوق ، آزادی ها
و مصونيتهای متعارف يک جامعه

کردن قصاب گونمدنی، تجزيه 
خانواده ها، محروم ساختن غير
انسانی کودکان از حقوق قانونی
اجتماعی و حتی داشتن والدين،
گروگانگيری دولتی کودکان جهت
اخراج خانوادهای آنان، تبعيض
نژادی، ترويج و پرورش بی
رحمانه خارجی ستيزی بجای
استبداد ستيری بوميان کشورهای

ات اينپناه دهنده و در سايه برک
فجايع، تحميل بحرانات و مصايب
گوناگون اجتماعی مانند گرانی
سرسام آور قيمت ها، بوروکراسی
وحشت آور، ماليات مستقيم و غير
مستقيم کمر شکن، بيکاری های
ممتد و باز پس گيری حقوق و
امتيازات مشروعی که طبقه
کارگر و توده های مردم اين
کشورها در نتيجه صدها سال

. خونين به دست آورده بودندمبازه
چنين است سيمای واقعی و پی
آمدهای طبيعی آوارگيها ی کنونی
که از الی آن چهره کريه و ضد
.انسانی سرمايداری نمايان است
منجمله چنين است سرنوشت تيره

و تار ميليون ها افغانستانی آواره
در سراسر جهان از اسالمی ترين

نها وکشورها تا نا مسلمان ترين آ
سرنوشتی مقدر شده از جانب

راه رشد غير"جانی ترين مدعيان 
تا قرون  وسطايی" سرمايه داری

ترين رژيم های مذهبی و وحشی
ترين تيکه دارن تمدن و
دموکراسی بورژوايی يا سرمايه

  .کراسی
البته بنابر شدت و حشت در برون
از مرزهای کشور، عده بيشماری
تاز مردم ما در حريم حاکمي

مزدوران بی آژرم بومی
اشغالگران خارجی نيز مصايب

و. آوراگی را متحمل می شوند
قوای اشغالگر شايد هم به خاطر
تسکين رنج و آورگی آنان، بر
اهالی متوطن کشور نيز مصايب
پالن شده بيشماری را تحميل می

گرانی سرسام آور قيمتها،: کند
ده اداری، نقض شرعیفساد گستر

شتار و بشر، کقو آشکار حقو
سالخی صدها طفل و نوجوان

هت فروش اعضای بدن آنان،ج
چپاول دارايی های شخصی مردم،
حتی ربودن دختران شان، قتل
صدها راننده تاکسی حين دستبرد
بر موترهای آنها، تبديل کشوربه
يک مزرعه بزرگ خشخاش که
از تجارب اقتصادی و اجتماعی
دوصد ساله انگليس ها آب می

د، صدمات ناشی از اختطافخور
و ترورهای سياسی به سرانجام و
آشوبگری های تروريستی

آشوب در واليات: سرکاری مانند
فارياب، جوزجان، بلخ، غور،
هرات و غيره که همه به مدد
حاکميت مزدور آنان سازماندهی
شده، به خصوص به غرض
گسترش قلمرو آن برتمام مزارع
خشخاش تحت نفوذ رقبای هم

  .سوت شان اجرا می گرددک
و اين کوچکترين تصوير از
سيمای اصلی جريان واقعی کشور
ما است که به مثابه پی آمد طبيعی
رقابت های استعماری سرمايداری
جهانی بر طبقات تحت ستم جامعه

 .ما اعمال شده است
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ه توسط دول اروپاییارگروگانگيری کودکان آو
  هالند-کوهدامنی. ع

 خوباین مقاله از طرف رفيق
، ازهالند آقای کوهدامنی،ما

ما ضمن قدر دانی.  فرستاده شده
یشان، از تمام خوانندگاناز ا

تقاضا داریم که مقاله، خبر،
طرح، کارتون، عکس و شعر

این. بفرستندبرای کارگری څپه 
البنشریه صدای انسان و انق

هياهوی  غوغا و است، در ميان
ی ارتجاع مذهبی، ملیکرکننده 

و شبه روشنفکران خجول،
 سازمانهایبهشرمنده و وابسته 

  .جاسوسی غرب
،په را به تریبون انسان کاگری څ

در و انقالب آزادیخواهی
  !تبدیل کنيمافغانستان، 

  کارگری څپه

به سازمان 
سوسياليستهای کارگری 
!افغانستان بپيوندید  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...د اکتبر د انقالب
خلکو او جبهوولو ټ الس برسيرنه 

د مالکانو، د. اندی کویړته و
مکوځاو کليساو د  سلطنتی کورنی

و تهټرو کميګورکول د کروند
 رو د حق اوضمانت کوی، د سرتي

موکراتيک کولونه دفاعډ د اردو د 
ارنه پر توليد راڅکوی، کارگری 

ولو ساکنوټ د روسيی دته کویځمن
لواکټمليتونو، قامونو د برخ ليک 

حق کلک ضمانت کوی، او عاجله
  ...اوبی له الحاقه سوله منی

ولنيزټد اکتوبر انقالب يو --
خيزه اثراتړانقالب وه او پراخ ا

ولټ چی د خلکو يی درلودل
ژونديی ترخپلو اغيزو الندی
راوست، مخصوصأ کله چی

نی اساسی قانون په تصويبړلم
وک کوالی شی چی دڅورسيد هر

يره پکی لهڅکارگرانو د قدرت 
ورايه وگوری، په دغه قانون کی
تاريخی اهداف د زيارايستونکی

 پهټانسان دحق د دفاع پر  بنس
:گوتو شوی دی، له هغی جملی نه

والی نظام ځپل، د انسان پهګد پان
اک له منځهښوسيله د انسان ز بي

ل، د سوشياليستی سيستمړو
رامنځه کول چی په هغه کی د

 . ولنی طبقاتی تقسيم نه ویټ
په دغه اساسی قانون کی د---

روسيی جمهوريت د روسيی د
زيارايستونکو آزاده سوسياليستی

واک او  قدرت پهځول ټولنه ده، ټ
ولو زيارايستونکوټاد کی د هيو

اری او کليوالیښدی چی په 
 شؤیډشوراگانو کی سره راغون

د زيارايستونکو دعقيدی د... دی
لو پهړه راوتځتينی آزادی دمنښر

وونی اوښخاطر، د دولت او 
روزنی نه د مذهب او دين بيلول
او د مذهبی او المذهبی چارو
آزاده سمبالتيا او دهغو ضمانت

وته په رسميت پيژندل اتباعولوټ
تينی آزادیښدبيان د ر. یږکي
ولوټو په خاطر ړته راوځدمن

زيارايستونکوته پانگی ته د
یړه وځلوالی له منړمطبوعاتو ت
و، رسالو، کتابونو اوڼپاځاو د ور

 مطبوعاتو د چاپځنورو هر را
ول فنی او ضروری ملزومات،ټ

دکارگری طبقی او بی وزلو
دی و،ږی کروندگرو په اختيارک

ولټاو دهغو دبال وقفی نشر نه په 
ځهمدا را. هيواد کی ضمانت کوی

په دی اساسی قانون کی لوه لو چی
تينی آزادیښزيارايستونکو ته د ر

د تامينولو په خاطر، د اجتماعاتو،
و، الريونوډمظاهرو، پراخو غون

حق په رسميت پيژندل شوی، نو
ای او تعمير اوځ مناسب ځهر را

زاتو، گرميدو اوي د تجهدهغو دننه
ولو آسانتياو په انضمام پهټبرقی 

قطعی توگه دکارگری طبقی
ودلښاوکروندگرو په اختيارکی اي

همدا رنگه علم ته د. یږکي
لو پهړزيارايستونکو دالسته راو

، مجانی او پورهږولنيټمنظور، د 
تحصيالتو امکان کارگری طبقی
او بی وزله کروندگرو ته خپل

 . یڼهدف گ
همدا رنگه دغه اساسی قانون د

ولو اتباعو د حقوقو مساوات پرتهټ
خه پهڅبر او قوم ټدهغوی د نژاد، 

رسميت پيژنی او اعالميوی چی
ل يا په جبر منل اوړته الوځمن

 امتياز او جگځتحميل دهر را
والی پرملی قومی او نژادی

 تيریځتوپيرونو، او يا هم هر را
 يا پهاو جبر پر ملی لگه کيو او

زوره دهغوی برابروالی دنورو
سره ددی جمهوريت داساسی

ددغی تاريخی. قانون ماتول دی
 سياسی قدرت اوټبيان پربنس

ولنه کی، نهټواک په دغه ځ
دسياسی گوندونو په واک، بلکه
دهغو شوراگانو په ولکه کی دی

ولنی زيارايستونکی اوټچی د
په دغه سيستم کی. توليدونکی دی

 چی حکونت دگوندونوه ندهرمقر
پالس کی وی، بلکه اساسأ قدرت
دخلکو په گوتوکی او په مشخصه
توگه په خپله دخلکو  سره دی نه
دهغوی د موکلينو سره لکه د

١٣٨۴عقرب  – 2005                                              نوامبر     ٢ کار گری څپه                                                                                 ١٠

شت،ړپانگوالی نظام سياسی جو
لورو کالو رایڅچی په هرو 

يستنی سره، اساسأ اختيار اواخ
 مداخلی په سياست اوحق د

 سلبوی،حکومت کی له خلکو نه
 مقام په دغه سيستم کیړلو

  .دشوراگانو کنگرس دی
ولنی د زيار اوټدانسان آزادی د 

خه دڅ او د انسان  ټمحنت بنس
هځاک له منښانسان په وسيله دزبي

ل دتولنی هدف اعالم شویړو
وگه دغه انقالبټه ډمگر په لن. دی

ولی دناکامی سره مخامخ شوه
سره له نورو مشکالتو، دغه

 چی د پانگوالیب بريالی نشوانقال
هځنظام توليدی مناسبات له من

په دی بريالی نشو چی کار. يوسی
و پهلورکو دمزدوری يا دمزد

گڼ شوی مزدی نظام لړاساس جو
ی او د پيسو سيستم لغو او دړک

  .  یړتوليد وسايل اشتراکی ک
وکلونوڅانقالب د جنگ د

ولنيزو فشارو لهټاقتصادی او  
ولنیټگرکی د ډقتصاد په کبله او دا

دبنيادی تغير پخاطر دنه سمون
تياره لرليد، او ديو با واسياست 
ينگ سوسيالستی تحول دټثباته او  
و له کبله ناکام اوړته راوځنه من

د استالين قدرت ته د. پاتی راغی
راجيگيدو، دبيا رغونی اقتصادی
سياست د پانگوالی نظام ديو دولتی

رگری طبقی، دکاټنقشی په بنس
نه. يدځدمطلقی ناکامی عامل وگر

داچی دپورتنيو او الندينوی
مناسبات نسکور نشول، نه داچی

ړه والځاک او استثمار له منښزبي
 او بیټيټ ونشو، بلکه دکارگران

تاثيره موقعيت او نقش بيرته
راژوندی شو، دکارگرانو منزلت

يد،ځکته وغورښاو موقف 
هځنواک له مځدکارگرو اجرائيه 

 دولتی پرگرامال، پانگه وړوال
يد، دمزد پهځراصل او اساس وگ

وسيله کار او حتی په مزدی
 کاری سيستمړرقابت باندی وال

  .تلی شوښالپسی غ
  :او په آخرکی

 په دی بايد پوه شو چیږ مون
داکتوبر انقالب تاريخی رسالت د

گرکیډپانگوالی نظام د ختمولو په 
 چیناتمامه پاتی دی او راشی

ولوته ووايوټ ړددغی کليزی په ويا
چی ددغه انقالب د رسالت

تياو نه يیړدختمولو او دنميگ
  اوستاسو هغه سترهږپرهيز زمون

ی او نهړوظيفه ده چی نه غوا
ی يو بلړو ددی بی رحمه نړغوا

  .قربانی ووسو او چپه خوله نسل 
  

  ...دولت افغانستان
اين مهمترين بعد.  ناروی، پيوستند

ود و اکتبر ب21رات مثبت تظاه
 برخورد دولت به،همچنين

خواسته های ما از دفعه قبل
معين وزارت. متفاوت  تر بود

کمونها، خانم بيورک تريسدال،
 دقيقه، طبق قرار15 و 12ساعت 

قبلی به محل تظاهرات آمده و
که در يکخواسته های ما 

 ماده ای تنظيم يافته7قطعنامه 
را تحويل گرفت و ضمنا قولبود، 

 ما يکی ازواسته هایخداد که 
ست پارلمانیاجندای اولين نش

  .دولت جديد خواهد بود

  
شکی وجود ندارد که حق پناهندگی
انکار نا پذير می باشد اما رسيدن به
اين حق مثل رسيدن به تمام حقوق

مبارزه. ديگر نياز مند مبارزه است
عليه تمام سد های که در اين مسير،

از. دپناهنده به آن مواجه می شو
افشای چهره خونين دولتهای مزدور
و جنايتکاری که از آن گريخته ايم تا
سياست های راسيستی دولتهای
.پناهنده پذير و سکوت ميديای آن
مبارزه و تالش برای دفاع از حق
پناهندگی يک حق مشروع و قانونی

همانطوری که هيچ حقی داده. است
 گرفته شود، حقهنمی شود مگر اينک

   ...دگی نيز بايد گرفته شودپناهن



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 چه گوارا يکباره از1965در 

 بعد.صحنه سياسی کوبا غايب شد
از يک سفر طوالنی سه ماه  به
چين، مصر و خيلی از کشورهای

، در آپريل همان سال بهیآفريقاي
چه گوارا. کنگو رفته بود

بزرگترين معمای آن سال کوبا
در همين. بدون هيچ رد پايی.  بود

"پيامی از کدام جای جهان"زمان 
را نوشت که جنبش جهانی چپ را

ا خواندبه مبارزه عليه آمريکا فر
يک، دو، سه و بسيار: " و گفت

در". ويتنامهای ديگر بسازيم
 از بوليوی سر در آورد و1967
 اکتبر همان سال طی8در 

عملياتی که مدتها قبل سيا و
متخصصين نظامی آمريکا
طراحی کرده بودند، دستگير و

 اکتبر در حاليکه بر سر9شامگاه 
من آماده: "قاتلش فرياد می کشيد

تو فقط يک نفر را! کشام، ب
تيرباران شد و آخرين!" ميکشی

 اين قلبتير را نماينده سيا در قلب
  .پر شور انسان خالی کرد

.نوشته های زيادی از او بجا مانده
"، "انسان و سوسياليزم درکوبا"

پيامی از کدام"، "جنگ چريکی
و" ، خاطرات سفر"جهان

سخنرانی هايش در کانفرانسها و
  . مختلفمناسبت های

 جهانامروز اين جمله  بر فراز
:می چرخد تا مخاطبانش را بيابد

یک، دو، سه و بسيار" 
  !"ویتنامهای دیگر بسازیم

از منابع ذيل   برای نوشتن اين متن٭ 
 :استفاده شده

Che_g/wiki/org.wikipedia.en://http
arauev

692article/com.mondediplo.ir://http
html.

home/com.lives-che.www://http

به دفاع از دولت بنابراين و کند 
در کنار طبابت اسلحهساقط شده 
گرچه دولت. تخاب کردرا هم ان

ساقط شده از کمک کنندگان
خارجی اش خواست گواتماال را
ترک کند اما او راهش را يافته

  .بود

 
 بعد از شکست1956در نوامبر 

در باتالق های جنوب کوبا و از
 نفر از60  ازدست دادن بيش

 نفری شان بود که به80گروپ 
برای يک:  "ست يافتاين کشف د

 شفا يافتن بهترسرباز اسلحه از
و بعد از آن برای هميشه" است

سربازی برای. يک سرباز ماند
انقالب و تمثيل عصيان انسان
  .عليه فقر، تبعيض و سلطه گری

چه گوارا در کوبا، بعد از پيروزی
، در پست های1959انقالب در 

رياست بانک مرکزی، وزير
 همين19صنايع، نماينده کوبا در 
 سازماننشست مجمع عمومی

ملل، نماينده کوبا در کانفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل،
رياست هيئت کوبا در کانفرانس
همبستگی آفريقا و آسيا و رياست
چندين هيئت اقتصادی کوبا در
خارج از آن کشور را به عهده

  .داشت

ارنستو رافائل گوارا"نام کاملش 
 جوالی در14 در .است" دالسرنا

شهر روساريو، آرژانتين به دنيا
  ٭.آمد

 مکتب بخاطری شيوه در دوران
بسيار تهاجمی و پرتحرک بازی

نام مستعار" رگبی"اش در بازی 
)ذوب کننده و آتشناک" (فيوزر"

  .روی او گذاشته بودند
 سالگی با نام مستعار23در  
ش، آلبرتو،با رفيق"  بزرگانسان"

سفر تاريخی شان را با موتور
 و چنانچه بعد هاندآغاز کرد

:گفتخودش در يک سخنرانی 
من آرزو داشتم یک دانشمند"

 و به کشفياتیمشهور طب شوم
نایل آیم و از این طریق به

 طی اما.انسانيت خدمت کنم
 دانشجوعنوانسفرهایم ابتدا به 

 یک داکتر،در  نقشبعد ها به و 
و رابطه نزدیکم با فقر، گرسنگی

 در همان زمان،و امراض
 کردم که غير ازاحساس

دن منمتخصص و مشهور ش
چيزی مهمتری دیگری هم است و

 برای مبارزه کمک به مردم،نآ
من.  با فقر، نابری و تبعيض

"تصميم گرفتم دومی را انجام دهم
  ).ترجمه آزاد(

 دربعد از ختم تحصيلگوارا چه 
در.  به گواتماال رفترشته طب،

را به خود" چه"همين زمان او نام 
حرف ندا يا صوتی" چه " (گرفت
 است که برایان آسپانيايیدر زب

جلب توجه و يا تعجب کشيده می
 آراژانتين،شود و در کشورهای

،گواتماال، اوروگيه، پاروگويه
پرو، بوليوی و جنوب برزيل،

:به چيز های مثل . عموميت دارد
يا همه اينها می! وه! هی! های
و هم چنين در حالت خطابی. ماند

به معنی يار، همرا، رفيق و
 بعد.) ستفاده می شودنيز ادوست 

گواتماالاز سقوط دولت مردمی 
به اثر کودتای طراحی شده از

 باعث شد چه گوارا بهطرف سيا
مسئله امپرياليزم و ضرورت
یمبارزه عليه آن و برقرار

سوسياليزم درک عميق تری پيدا

عضی وقت ها آدم احساسب
می کنه که نوشتن چيزی برایش

و قتی قلم را می. مشکل است
گيری، دستت سنگين می شود و
.هيچ کلمه به خاطرت نمی رسد
 ایننوشتن در مورد چه گوارا از

مهم نيست او. موارد نادر است
چه وقت به دنيا آمد و چه وقت

 تا1928 زندگی او از .رفت
هنوز زنده" چه. " نبود1967

تکرار،. است و تکرار می شود
در تمام قلب های تپنده برای

 به، برای انقالب،انسان یرهای
 این. وسعت این کره خاکی

نه مرز می شناسد، نهتکرار، 
از آن" چه. "کشورزبان و نه 

دست سرمایه های کمياب خاک
است که فراتر از زمان و مکان

  .جاری است
 وقتی که در انترنت نام چه گوارا
را جستجو کردم  دو ميليون و

)2400000(هزار چهارصد 
 چه گوارا،ليک،. لينک پيدا شد

شاید آنکسی باشد که در باره
زندگی اش نوشته اند و شاید هم،

شاید،.  از آنها نيستاو هيچ یک
او عشق آشفته و بيقرار انسان
به رهایی، برابری و انقالب و
تکامل  است که هيچ وقت پایان

 از عمق–نمی یابد و مثل صدایی 
طنينی می ماند؛   در طنين-زندگی

به بی پایانی ی زندگی، می یاید و
، تا، درها را می کوبدميرود

خفته گان خفته را بيدار تر"
به مبارزه ،و بيداران را " سازد

 ءگفته. عصيان و زندگی وا دارد 
شاید مناسب" ژان پل سارتر"

  : باشدترین جمله در باره او
چه گوارا کامل ترین انسان"  

  "عصر ما بود
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"!بسازيم گر ويتنامهای ديو بسياره ک، دو، سي "  
گوارا باران■   
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  ړ  کليزی په ویایاته اتياومد اکتوبر د انقالب د 
  

بريالی. ح  
 

خکی د يو روښانه سباوون او اوميد نه پرته نړی کی، په هغه نړی کی کاله م88پوره 
چی لمړنی نړی وال پانګوالی جگړی، په مليونونو انسانان يی ووژل، او په سلګونه
ښارونه او زرګونه کلی يی له خاورو او وينو سره خاوری اورنګ کړل، په هغه نړی

 پاله اوسوشيل دموکراته ګوندونوکی چی له شاهانو او امپراتورانو نه نيولی تر آزاد
پوری تولو په يو آواز د نشنليزم او ملی جگړی په سرنی کی يی ځانونه پو کول، د
روسيئ د اکتوبر انقالب د سولی د ځالنده بيرغ او دنړی د کارگرانو د اتحاد سمبول او

په هغه نړی او ماحول کی چی. ديوی ښيراځه او اميد نه ډکه نړی، په څير وځليد
پانګوالو د خپل لښکر په ځواک او دخپلو سالحو په واسطه د کارگر په ز ړه کی يی
ډار رامنځته کاوه او د واک د السته راوړلو او د واک چلوولو امتياز يی فقط د اشرافو

ه، د اکتوبر انقالب وښوده چی د دی پانګواله نړی تغير اوڼاو سلطنتی کورنيو حق ګا
  .نی دیډ او اوسپنيز مټ ښو کارگرو په هوتحول يوازی د

ښکاره واقعيت دا دی چی د اکتوبر انقالب يو ملی انقالب نه وه، سره له دی چی د
سياسی قدرت مسئله او د پانګوالی نظام مسئله يی په يو هيواد کی برطرف کړ، مگر د

  .هغه تأثيرات او عظمت د ملی سرحداتو نه ال ډير پراخ والړ
و، سره د انترنشنليستی خاصيت سره، دا هغه انقالب ودا پخپله يو کارگری انقالب 

دا هغه انقالب وو. چی کمونيزم يی د نړی د ټولو کارگرانو د اميد يو ټکی وګرځاوو
چی د هری سيمی کارگرانو او زيارايستونکو چی د خپلی آزادی او اقتصادی خالصون

و ته حساس وو او داته يی فکر کاوه، هغه يی تعقيب کړی او د هغه ټولو لحظو او لمح
پخپله ځانګړتيا او خصلت د کارگری انقالبونو  دی، او يا دا چی دکارگری انقالبونو

  .ځانته ماهيت او خصلت دغسی وی
بلشويکانو په اووم د نوامبر کی د کارگرانو، او کروندګرو او سرتيرو د شوراګانو په

 رانسکور شو اود کرنسکی حکومت. راغوښتو سره د مسلح قيام فرمان صادر کړ
  .سمدالسه بلشويکانو د لنين تر مشری الندی د شوراگانو حکومت وټاکه

دا هغه کارگری حکومت وه چی د څوارلسو امپريالستی هيوادو له خوا د نظامی حملی
او اقتصادی محاصری الندی راپريوت هغوی غوښتل چی د اکتوبر انقالب اصأل په

دی توګه د مساوات او انسانيت غږ سمدالسهخپله نطفی کی له منځه والر  شی او پ
رو او سرتيرو د شوراکانوګوان جمهوريت د کارگرو، کروندځغلی کړی، مگر دغه 

پلو دورټلو ډوالو هيوادو د يرغل پر ضد او هم د ننه د انقالب ضد ګ هم د پانټپه م
 په او د دغو انقالبی ضد او د اکتوبر ضد نقشی يیړه، کلک مقاومت وکڅکولو په ه
                                            .یړيواله سطحه کی په اوبو الهو کړملی او ن

  : ه شی کی دیڅد اکتوبر اهميت په 
ی يی، لکه چی دخپلګڼه او ڼاګولو زيارايستونکو دغه انقالب خپل انقالب ټی ړدن

والی چی شی له مسلی نه مخنيوی نشی کڅتاريخ او برخ ليک نه خبری کوی مثأل هي
وند د خپل لهګی او يا د بلشويک ګڼود و نه ښزيارايستونکی لنين د خپل فکری الر

او وهم دا چی دهغه ناکامی او  برياليتوب خپله بريااولی بلی وړ سره تګنځغور
انوګه او دهغه ايديالوګپان شکست ونشميری، او دقيقأ پر همدی اساس د مخامخ لوری،

و چی د يوبل داسیڅل ترړ کډمه افکار سره راغونول اکتوبر پرضديی درست عاټد 
  .یړانقالب نه مخنيوی وک

ری په خپلیګانو سراسری کنګی شپی کی د شوراړد اکتوبر انقالب د بريا په لم
:لړليک کی کارگرانو کروندگرو او سرتيرو ته په خپل خطاب کی اعالم کهړپريک

 پهډاډد اکثريت په اتکا او رو او سرتيرو ګواک، د کارگرو، او کروندځره، ګچی دا کن
١٠     صفحه ...فوری موکراتيکه سوله او نظامیډانو دولت ګ د شوراخپل الس اخلی

  قطعنامه
  

تان و توافقنامه دهم آگست سال جاری بين دولتهای افغانس
ناروی در مورد دیپورت پناهندگان افغانستانی به کشورشان، 

نقض آشکار حقوق انسانی پناهنده و تمام کنوانسيونهای حقوق 
  .بشر و حقوق پناهندگان است

دولت کنونی افغانستان، دولتی است متشکل ازجنایتکاران جنگی
طالبی با رو کشی ضعيف و نمایشی از -و بنياد گرایان جهادی

این دولت نه تنها ضامن آزادیها و حقوق . راتهای وابستهتکنوک
پایه ای فرد نيست، بلکه به عکس پامال کننده ی تمام آن حقوق 

اکثر پناهجویان افغانستانی قربانيان گریخته از زیر. وآزادیهاست
جهادیی است -تيغ همين جنایتکاران جنگی و بنيادگرایان طالبی

  .نستان در دست دارندکه اکنون قدرت اصلی را  در افغا
در جمهوری اسالمی افغانستان هر فرد غير مسلمان و دگر 

اندیش نه تنها در معرض تبعيض آشکار قرار دارد، بلکه اصوال 
به طور نمونه کمونيست ها و آتييست .  مجرم به شمار مي رود

ها صریحا در قوانين این کشور از حق وجود و فعاليت محروم 
  .اند

 زنان زیر برقع و سنگسار به تنهایی بيانگر وضعيت فاجعه بار
  .وضعيت حقوق انسانی در جمهوری اسالمی افغانستان است

امنيت عمومی حتی در شهر کابل، جایيکه به بهانه امينت حاکم 
بر آن تا کنون صدها پناهجو جواب منفی دریافت کرده، با وجود 

 . ساعته اشغالگران خرد و بزرگ، عمال وجود ندارد24حضور 
به "مساوی دانستن ميزان جنایت و نا امنی در کابل با شهرهای 

، "یو دی آی"در سایر نقاط جهان، از طرف " وسعت شهر کابل
  .به مضحکه  گرفتن پناهندگان و مردم افغانستان است

ماضمن اینکه شدیدا این قرار داد را محکوم می کنيم از دولت و 
 :مقامات مربوط در ناروی مي خواهيم که

  اگست مبنی بر اخراج پناهجویان افغانستانی از 10قرار داد  -1
ناروی که ميان دولت ناروی و دولت افغانستان امضا شده   

  .فسخ گردد
کشور نا "  نه جدای از آن -به شمول شهر کابل- افغانستان-2

  .شناخته شود" امن
  تقاضای همه پناهجویان افغانستانی بر اساس معيارهای -  3

ی به رسميت شناخته شده پناهندگی،  به دور از حقوقي  
 .و به صورت فردی مورد بر رسی قرار گيرد  معامالت سياسی 

       به تمام پناهجویانی که تا کنون سالهاست منتظر جواب-4
  . و یا جواب رد گرفته اند، اجازه اقامت داده شودمانده 

 به  پناهجویان زن و مخالفين سياسی حکومت بال درنگ-5
  .صورت پناهندگان سياسی به رسميت شناخته شوند

 پناهجویانی که دوران انتظار را در کمپ ها می گذرانند،  -6  
  .باید و بدون هيچ تعللی از حق آموزش برخوردار گردند

 متقاضيان پناهندگی  از حق داشتن وکيل حقوقی رایگان -7
  .برخوردار گردند

 خواسته های ما پاسخ ر صورتی که دولت ناروی باز هم به د
تحصن های  ندهد اعتراض ما در اشکال جدی تری از قبيل

  !و اعتصاب غذا ادامه خواهد یافتطوالنی 
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