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        شورشهای 
  اخیر در فرانسه

       بصير زيار                      
  

شورشهای اخير در فرانسه که به
، انجاميداعالم وضعيت فوق العاده

ثه نه چندان معمول در يکحاد
توسط کشورپيشرفته اروپايی،

خارجی"و " خارجی"جوانان 
اتفاق افتاد که اميد شانرا "تباران

برای يک زندگی بهتر و منصفانه
از از طريق راههای قانونی،

   .دست داده اند
أله رامديای غرب درآغاز مس

مسکوت گذاشتند و يا با کم اهميت
جلوه دادن خواستند آنرا انعکاس
از تضاد مسلمانان اين کشور با
دولت سيکوالر فرانسه وانمود

دياويم ادامه شورشها با اما. کنند
مقامات ناگزير از اظهار اين
واقعيت شدند که شورشها ريشه در

، تبعيضفقر نابرابری اجتماعی،
شيراک ريس. و بيکاری دارد

جمهوری فرانسه در مورد تبعيض
در زمينه استخدام و" خارجيان"با 

:کاريابی چنين اعتراف کرد
چقدر از نامه های درخواست"

کار صرفابا دليل آدرس فرستنده
و." راهی زباله دانی شده است

نخست وزير فرانسه آقای دوبلين
بيکاری در ميان" :اظهارکرد

صدها مشکل ديگر، در حومه
  2صفحه         ... شهرها بيش

وکودکان   
 کار مزدی

 افسانه خاشع
 

ر رسانه های گروهی غرب در د
باره کودکان خيابانی کابل بسيار 
نوشته اند و در اين شکی نيست که 

 درآمد شان ،بيشترين اين کودکان
را ازکوچه و بازار بدست می 

يکی از آنها ناديه است او . آورند
 سال عمر دارد ولی يازدهفقط 

  ديريست که آموخته است مسوليت 
  13 صفحه . يردذخانواده اش را بپ

  ؛جمهوری جنایتکاران
  "!حسابدهی" دقيقه 20  سال جنايت،30

  
  ظاهر اطهری

  
 نومبر رييس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان، طی 18به تاريخ 

حکومت به " هیهفته حسابد"را )  نومبر26-19(فرمانی، يک هفته 
کرزی در اين فرمان خود را رييس جمهور منتخبی می . مردم اعالم کرد

خواند که وعده تشکيل حکومت پاسخگو و خادم را به مردم داده بود و 
اينک برای وفا به آن وعده، از مردم می خواهد که از دولت بازپرسی 

ند، بيچاره اما او انگار می داند که مردم دروغ هايش را باور ندار. کنند
هفته حساب دهی یک کار تشریفاتی و " :وار اضافه می کند

  3           صفحه ".تبليغاتی نبوده، بلکه یک اقدام صادقانه است

بيش از : شورشيان فرانسه
اين اميد کنترل ما را 

دشينداشته با  
9صفحه   

مختصر به نگاه 
 مفهوم آزادی

  4صفحه 

مهريه و 
 جهيزيه

7صفحه        

هوتل پنج 
ستاره در کابل

6صفحه   

مصاحبه ی محمود 
صالحی، فعال 

 کارگری در ايران
8صفحه   

 9 صفحه  !دولت هلند پناهجويان را آتش زد
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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جذب مهاجرين از کشورهای 
بقه آن آسيايی و افريقايی که سا

 برميگردد،از 70به اوايل دهه 
همان آغاز تا کنون عمدتا از 
نياز سرمايه داری غرب به 

گرچه . نيروی کارحکايت ميکند
 ببعد، اين ضرورت 80از دهه 

بيشتر تحت پوشش سياست 
انساندوستانه انجام پذيرفته است 
اماسياست انساندوستانه فقط راه 
حل باصرفه تری در دستيابی به 

. ار جديد بوده استنيروی ک
نوسان در سياست پناهنده پذيری 
کشورهای غربی بروشنی متاثر 
از وضعيت اقتصادی و نياز به 

در دوره . نيروی کار بوده است
ای اعتالی اقتصادی، که به 
نيروی کار بيشتری احتياج 
ميرفته، پناهندگان بيشتر شانس 
پذيرش يافته اند و در مقابل در 

سياست دوران رکود اقتصادی، 
سختگيرانه پناهندگی  اتخاذ 

سرمايه داری . گرديده است
غرب چه بدليل نياز به نيروی 

علت فشار بر طبقه ه کار و چه ب
گارگر، در هر حالت به نيروی 
کار و به نيروی کار ذخيره 

نيروی کار جديد . احتياج دارد
بعد از مرحله کوتاه فراگيری 
زبان، به کام بازار کار رها 

 اعظم نسل اول بخش. ميشود
 نارسايی مهاجرين چه به علت

های  ددر زبان، ناآشنايی با ک
جامعه جديد و  ناديده گرفتن 

های قبلی شان و تبعيض  قابليت
فرمايان،  نژادی و فرهنگی کار

آورند و يا  شغلی بدست نمي يا
به کارهای شاقه، خالف ميل و 

اين . مجبور ميشوند کم درآمد
ذب دسته از مهاجرين نه تنها ج

جامعه جديد نميشوند، بلکه در 
مخالفت با جامعه جديد به سنت 
و فرهنگهای کشور اولی خود 

رجوع شود به .(ميآورند رو
... انتگراسيون و جامعه "مقاله 

  )2 دوره 1عصرجديد شماره " 
وضعيت نامناسب اقتصادی و 

اکثريت مهاجرين فرهنگی، 
ی را به تشکيل يی و افريقايآسيا
ای بزرگ توهای در شهرهيگ

نسل دوم  .ميدارد اروپايی وا
توها بزرگ يمهاجرين که در گ

ميشوند، در ضمن احساس کينه 

  ...شورشهای
 در صد، يعنی چهاربرابر40 از 

.ميانگين در فرانسه است
کارفرمايان فرانسوی بصورت
رايج درخواستهای کاری عربها
وافريقايی تبار را بدون رسيدگی

البته اعتراف". رد ميکنند
دولتمردان اروپايی و از جمله

ن مورد پديدهآقای شيراک دري
تازه نيست و شيراک چند سال قبل
در کمپين انتخاباتش رفع تبعيض و
فراهم نمودن شرايط مناسب به

خارجيان را وعده داده بود،"
کاريکه تمام سياستمداران جهت
رسيدن به قدرت انجام ميدهند و
پس از احراز قدرت به

آرامي نا. بادفراموشی مي سپارند
گرهای اخير به کشورهای دي
نيز مانند آلمان، بلژيک و  بريتانيا

"خارجيان"سرايت کرد، چونکه 
در تمامی کشورهای  متمدن

يت يکسانی قراراروپايی در وضع
يسييل باراسو رخوزه مانو. دارند

در اين رابطه کميسون اروپا
آشوبهای شهری فرانسه نه:"گفت
مشکل فرانسويان بلکه صرفا

شورشهای". ی استيمسأله اروپا
نسه يکبار ديگر گوشه ای ازفرا

واقعيت جامعه غرب، ناتوانی و
بحران ذاتی سرمايه داری  را در
حل معضالت اجتماعی آشکار

اين مسئله يک معضل .کرد
ناشناخته در غرب نيست و بعضی
از کشورهای غربی در گذشته
کوشيده اند کارهای درين زمينه
انجام دهند و حتی اتحاديه اروپا

جهت ممنوعيتدستورعملهای 
هرگونه تبعيض نژادی و لسانی را

مگر سال پيش  وضع نمود، از دو
اينگونه لوايح تا بحال، در غياب
يک جنبش اجتماعی نيرومند، بی

همچنين تالش. نتيجه بوده است
صدها سازمان ضدتبعيض نژادی
در غرب، در زمينه تامين برابری
.قانونی تاکنون بجايی نرسيده است

خير فرانسه به يکشورشهای ا
معنی دست رد به سينه اينگونه

مسلما تا زمانيکه .تالشهاست
مشکل قشرتحتانی جديدغرب

فقط در زمينه) کارگران مهاجر(
قانون و جدا از وضعيت
اسفباراقتصادی آنان دنبال شود،
هيچگونه پيشرفت مثبتی متصور

  . نيست

اخير فرانسه خود را نشان داد، 
  حرکت نااميدانه و به يک

شورشهای .سردرگم تبارز مييابد
اخير فرانسه با جنبش اواخر 

 آنکشور کامال متفاوت 60دهه 
 توسط 1968جنبش . است

دانشجويان و کارگران سازمان 
يافته رهبری ميشد که از حمايت 
احزاب و مطبوعات برخوردار 
بودند، شورشهای اخير درضمن 
اينکه فاقد برنامه و استراتژی 
روشن سياسی است، در نهايت 
ميکوشد توجه جامعه و مقامات 
را به زندگی سخت و پرمشقت 

  . شان جلب کنند
اماشورشهای اخير پاريس 

حامل  باتمام نارسِايی هايش،
دوران : يک پيام روشن بود

انتظار و اعتماد به وعده ها 
توخالی و برابری صرفا قانونی 
بسر رسيده و نسل جوان 

ابرابريهای برضد ن" خارجيان"
  .  موجود آماده پيکارند

            
  

به جامعه، سرنوشت بهتری از 
والدين خود ندارند، اما  اين نسل 
برخالف نسل اول، نه فقط خود 
را با جامعه که در آن بزرگ 
شده اند، کامال بيگانه نه مييابند 
بلکه خود را صاحب حق و 

ق  ميدانند که از دسترسی حقو
به آن محروم اند واز همينرواز 
پتانسيل اعتراضی  بيشتری 

اکثريت اين نسل  .برخوردارند
اگر ازيکسو خود را در جامعه 
جديد کامال بيگانه نميپندارند، از 
سوی ديگر خود را کامال با 
جامعه محل اقامت نيز متعلق 
نميدانند و بدينطريق به دوگانگی 

ند، هويت دوگانه هويت گرفتار
ای که معموال از جانب رژيمها 
و جامعه بيش از پيش به 

  . خوردشان داده ميشود
همين دوگانگی هويت مانع از 
نزديکی و همجهتی آنها باطبقه 
کارگر و جريانات سوسياليستی 
گرديده و در نتيجه اعتراضات 

، چنانچه در شورشهای خشاين ب
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  ! بيش از اين اميد کنترل ما را نداشته باشيد
  ظاهر اطهری: برگردان به فارسی                                                            

     
)حاشيه شهر ها(خشم شورشيان و چريکهای شهری در تمام محله ها 

:عوامل آن در عدالت اجتماعی و خشونت هر روزه. پراکنده شده است
  .تبعيض، به حاشيه رانده شدن و شرايط طاقت فرسای زندگی، قرار دارد 

خيلی دير شده که اقدامات جديدی برای" ی بزرگ مادوکها" امروز، برای 
ايجاد شرايط قابل قبول تری زندگی در محالت، که به هر حال هرگز نبوده

ما ديگر نمی خواهيم مذاکره کنيم، شما. و هرگز نمی شود، به دست بگيرند
به قدر کافی با کلمات تان ما را، پدرهای ما را و خوانواده های ما را

مذاکره برای هميشه پايان يافته. و ادای ما را در آورده ايدمسخره کرده 
هر گز فکر نکنيد که شما می. است، تالش نکنيد که باز به خواب برويم

توانيد توسط امامهای وابسته که مثل عروسک در دست تان است و برای
  .آرامش البه می کنند، ما را آرام کنيد و تحت کنترل بياوريد

جمعی نداريم، به جز بعضی مواد های انفجاری دستماسالحهای کشتار 
ما بمب افگن نداريم، به جز دستان ما؛ اما از ترس بر خود بلرزيد،.  ساز

امروز ما در محله خود هستيم، چند روز! بارون ها٭ و نجبای نيولی٭
مبارزه ای که اکنون شروع شده! ديگر  در برابر در های شما می رسيم

ما لقمه اين شهر شده ايم و اين. ادامه خواهد داشتاست عادالنه است و 
ما هيچ چيز. نشان می دهد که تمدن شما با سر به سوی نابودی می رود

نداريم که بيشتر از اين از دست دهيم، ما ترجيح می دهيم در خون غرق
  !شويم تا اينکه در ميان آشغال و کثافات

93جنگجويان شورشی    
: منبع

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=45776
:ياد داشت

 که سنتا جايگاه مقامات  است٭ نيولی، محله مدرن و پيشرفته در غرب پاريس
.می باشدنظامی و طبقات باالی جامعه 

مثل . ، از القاب فئودالهای بزرگ و عنوان خاندانهای نجيب  است و دوک٭ بارون
. در افغانستان... خان، ارباب و



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .اندوه می کند
دولت کنونی، اما، عالوه بر دارا  

بودن تمام آن خصلتها، دو ويژگی 
.  باشدعمده را نيز دارا می

ويژگيهايی که  حکومت های  
 پرچم، مجاهدين و طالبان -خلق

  :نداشتند
  
  از لحاظ ترکيب  -1

پرچمی -دولت های پيشين، خلقی
ها، مجاهدين و طالبان، بال استثنا 
ترکيب يکدست داشتند و از يک 
گروپ بخصوصی  از جنايتکاران 

ساير احزاب و .  تشکيل شده بودند
 ،لفگروپهای هم مسلک اما مخا

از ساختار قدرت بيرون قرار 
اما برخالف آنها، دولت . داشتند

کنونی از لحاظ ترکيب، متشکل از 
تمام عناصر درجه يک و در قيد 
حيات سه دهه  تاريخ دردناک 

-طالبان، خلقی: افغانستان است
پرچميها، مجاهدين و بروکراتهای 
آموزش ديده در انبارخانه های 

  .سيا
  

و طبقات هيچ گاهی، جنايتکاران 
حاکمه مليت های مختلف،  باند 
های مافيايی احزاب و گروپهای 
منصوب به ايدئولوژی های 
متناقض افغانستان اين گونه در 
يک ساختار واحد سياسی گرد هم 

البته بدون شک، . جمع نشده بودند
اين جمع شدن پيش از آن که نتيجه 
تفاهم درونی باشد نتيجه فشار 

اما . تبيرونی آمريکا و غرب اس
به هر حال، اين واقعيت که در 
دولت کنونی تمام رهبران و 
عناصری که سه دهه برای گرفتن 
قدرت باهم جنگيدند و عميق ترين 

و گسترده ترين فاجعه های انسانی 
را برمردم افغانستان تحميل 
کردند، امروز با بيشرمی تمام و 
در برابر چشمان باز ميليونها 

بستر معلول، بيوه، يتيم و در 
قبرهای گمنام و يک سرزمين 
ويرانگی، دستان خون آلود هم 
ديگر را در تجليل از تجاوزی 
  ! ديگری، می فشارند، شکی نيست

  
 به استثنای چند تحصيل کرده و 
شبه روشنفکر شارالتان و يا ساده 
لوح که دايما، خواسته و 
ناخواسته، نقش مصالح ساختمانی 
را در تامين و تکميل نياز های 

رم افزاری حکومتهای ضد ن
مردمی در اين کشور داشته اند، 
بقيه مهره ها اصلی اين حکومت 
که قدرت اجرايی را در دست 
دارند به شمول بيش از نيمی از 
نمايندگان پارلمان و سنای آن 
کسانی هستند که مستقيما در 
اشغال کشور و شکنجه، کشتار و 
تجاوز به زنان و کودکان و 

 نقش رهبری ويرانی افغانستان
  .کننده و عامل را داشته اند

  
اين ويژگی اگر از يکطرف باعث 

موفقيت اشغالگران  افتخار و نماد
حکومت با پايه های "در ايجاد

"  مشارکت و آشتی ملی"و " وسيع
ه است، از طرف ديگر کارنام

 مردم دولت کرزی را در برابر
 سنگين تر از حکومتهای افغانستان

دولت  زيرا که. گذشته می کند
کنونی تنها وارث زنده و جامع 
تمام جنايات سی ساله و بنا براين 
کامل ترين جمهوری جنايتکاران 

  
  ...جمهوری جنايتکاران

  
حقيقت اين است که کرزی يک 
رييس جمهور منتخب نيست، بلکه 

اين . يک عروسک منتصب است
اداهای نمايشی دموکراتيک نيز نه 

ای حسابدهی بلکه کار آگاهانه بر
اول، انحراف ذهن مردم از  : برای

اشغال : مسايل و مشکالت اصلی
کشور، جنايتهای بی مرز و حد 
سربازان اشغالگر، دست نشاندگی 
حکومت، زندانهای مخفی 
آمريکايی ها و فقر، بيکاری، 

بی وضعيت فاجعه بار زنان، 
سرپناهی و گرسنگی مردم، 
... حضور جنايتکاران جنگی و

ان کردن ظلم و ودوم، برای پنه
تجاوز عمال حکومت به دارايی، 
حيثيت، و حقوق شهروندان، فساد، 
سوء استفاده، بی لياقتی و نقايص 
ترميم ناپذير وزارتها و 

زيرا  .دستگاههای مربوطه است
کليت ميکانيزم اين حکومت، 
اساسا نه برای پاسخگويی به 
نيازهای مردم افغانستان بلکه در 

غالگران راستای تامين منافع اش
  .تنظيم يافته است

  
  جمهوری جنايتکاران

  
شکی نيست که دولت کرزی 
مزدور و دست نشانده است، فاسد 
و دروغگو و غير مردمی است، 
با زور گلوله بر مردم حکومت 
می کند، غير متعارف و 
اسالميست است، به آزادی، 
برابری و حق حيات انسان معتقد 

تمام حکومت های سی .... نيست و
اخير افغانستان نيز اين سال 

خصلت ها را داشتند، حکومت 
مجاهدين، حکومت طالبان و 

که اين ( پرچم -حکومت خلق
اخيری به همان ميتد اسالميست ها 

کارنامه سياه ). آنتی اسالميست بود
هريک از اين باندهای آدم کش نه 
تنها در ذهن مجروح مردم 
افغانستان بلکه در اسناد 

ی مدافع حقوق سازمانهای بين الملل
باندهای که . بشر نيز وجود دارد

هر کدام بسيار نفرت انگيز تر و 
جانی تر از ديگری بوده اند و 
حتی ياد آوری اسم شان وجود آدم 

حس نفرت، انزجار و را لبريز از 

  !در تاريخ افغانستان است
  

آن دسته از جنايتکاران البته، 
که در قيد حيات نيستند به " فقيدی"

قهرمانان ميتالوژيک و ملی 
جنايتکاران زنده تبديل شده اند و 

ی سياسی، قرار است نقش الگوها
فرهنگی و حماسی را، که از 
مهمترين فاکتورهای سازنده ی 
افکار عمومی برای نهادينه سازی 
ساختارهای سياسی است، در 

  .جامعه داشته باشند
  
  سياستهای بين المللی  -2

دولت کنونی ازهمکاری های همه 
. جانبه بين المللی برخوردار است

عالوه بر کمک های سيل آسای 
و سياسی، از ابتدای نظامی، مالی 

اشغال کشور تا کنون تمام ميديای 
جهان و بخصوص غرب، درپی 
ارائه تصوير مسيح گونه از 
حکومتی است که از تمام زوايايش 

عناصری باسياه . خون می چکد
ترين کارنامه ها قرار است به 

صلح، آزادی و "عنوان ناجيان 
، "دمکراسی در افغانستان نوين

بليغات ی تچهره سازی شوند؛ نوع
 در يک دست و همه جانبه ای که

تاريخ معاصر جهان کمتر سابقه 
هيچ يک از دولتهای پيشين . دارد

 گرچه که در جنايت کم -افغانستان
 اما از اين بخت نيک -نمی آمدند

چنين سياستی، . برخوردار نبودند
ياد " جامعه جهانی"که با اسم رمز 

می شود اين دولت را به گرهگاه 
نايتکارن داخلی و مشترک ج

جنايتکاران بين المللی ای که هر 
دگی بی گناهان را در روز زن

 و نزديک جهان گوشه های دور
به آتش می کشند، تبديل کرده 

  .است
  

داليل اين مسئله ريشه در ساختار 
قدرت  در جهان و شرايط داخلی 
افغانستان دارد اما دو دليل عمده 
داخلی به نظر من خيلی برجسته 

  :است
ضعف جنبش کمونيستی و .  اول

جنبشی . کارگری اين کشور است
که در شرايط کنونی ضعيفتر از 
آن است تا صدای مردم را در اين 
غوغای سگوار برای تقديس 
جنايتکاران، بلند کرده و مبارزات 

  4صفحه .…مردم افغانستان را 
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  ...جمهوری جنايتکاران
  

 بين المللی مردم و به مبارزات
برای صلح، عليه  کارگران جهان

به . جنگ و اشغال، پيوند بزند 
نظر من چنين صدايی از هيچ 

بر گلوی بجز گلوی کمونيستها 
زيرا اين  تنها جنبشی . نمی آيد

است که تمام و کمال به طبقات 
پايينی مردم متعلق است و هيچ 
منفعت مشترکی با هيچ جناحی از 

ران ملی و بين المللی جنايتکا
سازمان سوسياليستهای . "ندارد

نطفه اين نياز تاريخی " کارگری
مردم افغانستان است و بايد به يک 
جريان دخالت گر و رهبری کننده 
مبارزات برابری طلبانه  و انقالبی 

 .مردم تبديل شود
  

معموال اين حاکميت ها هستند . دوم
که برای کسب اعتبار در ميان 

جريان های روشنفکری مردم، به 
چون جريان . توصل می جويند

های روشنفکری تاريخا بيشتر به 
مردم نزديک بوده اند تا حاکميت 

اما در افغانستان قضيه . ها
در افغانستان، اين . برعکس است

" پريشان"مجموعه بی هويت و 
که عنوان روشنفکر را به دوش 
می کشد، يکی از خصلتهای عمده 

 محصول شان اين است بيشتر
جناح های حاکم اند تا محصول 
گرايش های پيش رونده  و تضاد 

به ( های درونی مردم و جامعه
استثنای روشنفکران مشروطيت 

بناء از يک طرف . )اول و دوم
آنها نا چارند برای کسب اعتبار 

 بزنند خود دست به دامن حاکميت
گر حاکميت نيز با و از طرف دي

شنفکران به رو-تبليغ اين کاپی 
صورت روشنفکران واقعی برای 

وکراتيک و مردمی خود اعتبار دم
بر همين . بودن را کمايی می کند

اساس بود که بعد از تجاوز آمريکا 
به افغانستان،   اين روشنفکران 
قالبی،  بيکار و فرسوده انگار 

 دست از د،حيات دوباره يافته بودن
پا دراز تر به لشکر بين المللی 
تبليغاتی کمپاين تجاوز و غارت 

 اينکار با چنان هيجانی. پيوستند
بود که انگار با از دست دادن اين 

ای هميشه در برابر فرصت بر
اما، .  مسئول می ماننددموکراسی

حتی همين توهم بزرگ و واقعيت 
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دی با جتلخ نيز نوعی رابطه 
ضعف جنبش انقالبی و کارگری 

  .در افغانستان دارد
  

  بيست دقيقه حسابدهی؟
  

مردم  بازی های شکی نيست که 
به کنونی را که  دهن کجی آشکار 

آنها و مسخره کردن شان است 
حساب سی سال . درک می کنند

 دقيقه پرسش توسط 20جنايت با 
خبرنگاران بنگاههای بی بی سی 

ی کالفه و و سی ان ان و ميديا
 نمی نانخور افغانستان، گرفته

 مردم راه و  بدون شک.شود
جنبشی را که متعلق به آنان است، 

" حسابدهی"می يابند و روز 
روزی . می رسداصلی فرا

حسابدهی ای که فرمان آن را 
کرزی، ربانی و مال عمر صادر 

بلکه اين مردم است که . نمی کنند
ادر می هم فرمان حسابدهی را ص

 در .کنند و هم حساب می گيرند
چنان روزی کرزی در کنارهم 
مسلکانش در رديف اول چوکی 
های دادگاه به جرم جنايت به مردم 

رار خواهند افغانستان و بشريت، ق
  .داشت

  
د هر طور دل  فعال شما می تواني
کنيد و به اين تان می شود بازی 

 اما مردم بازی ها دل خوش باشيد
برای حساب رسی اصلی به سراغ 

!تان خواهد آمد

کلمه آزادي در وسيعترين معناي
لغوي آن آنطوريکه دهخدا و داکتر
معين تحرير داشته اند فارغ، رها،
سرفراز، وارسته، و خودمختار

يعني آزادي،. بودن معنی می دهد
حالت و چگونگي يک پديده را
بيان ميکند، که در آن چيزي
محدود و وابسته به چيز هاي ديگر

ا به جانباشد و بتواند در فضا ج
  .شود

در مورد انسان نيز بيان حالتي
است که در آن فرد براي رسيدن
به اهداف و يا بيان انديشه خويش

گرچه اين. به مانعي برخورد نکند
بيان کلي و مطلق است زيرا که
آزادي به معناي کلي و مطلق
براي هيچ موجودي در جهان
وجود ندارد و براين مبنا آزادي

سبي و نظر بهانسان يک پديده ن
موانعي که برخورد ميکند طرح
ميشود، يعني آزاد از چه و براي

  .چه
از اينجا است که به مفهوم کلي

يم، که آيا خواستنکلمه برميخور
 آنچه که انسان میيعني توانستن؟

خواهد، آيا در توانايي انجام آن حد
و مرزی وجود دارد، يا بايد نسبي

نسبی. بودن آنرا در نظر گرفت
بودن آزادی با توجه به تضاد ها و
چندگانگي معنائي در رابطه رضا
و ضرورت و يا اينکه ضرورت
يک پديده جبري است که باالی

 .انسان تحميل ميشود
در ادوار تاريخ بررسي هاي
گوناگوني در باره آزادي از نگاه
سياسي، اجتماعي و فلسفي،
صورت گرفته و هريک از

رازمتفکران نظرات مختلف اب
کرده اند و از بَُعد سياسي،
اجتماعي و اقتصادي آن تعريف

در مواردي. هائي ارائه کرده اند
از تقابل فلسفي آزادي و ضرورت 

آزادي و. نيز ياد شده است
ضرورت دوگانه اي متقابل و

در بحث هاي فلسفي. مشهوری اند

به گونه اي سنتي از دو جهت به
  :اين دوگانه پرداخته شده است

. رويکرد استوار به امکان ها- 1
که آزادي را کنش افزايش امکان
هاي طبيعي و اجتماعي پيش روي
انسان مي داند و ضرورت را
محدود کننده اين امکان ها

اراسموس،. ارزيابي مي کند
دکارت، کانت وکارل مارکس با
چنين برداشتي از آزادي و
.ضرورت آنرا بررسي ميکردند

دوديت هايدر اين رويکرد، مح
زماني و مکاني هم  به عنوان
ضرورت در برابر تالش انسان
براي گسترش قلمرو توانايي هاي
طبيعي اش قرار مي گيرند و هم
کنش انسان ها براي اين که
امکانات خود را در زندگي
اجتماعي شان بيشتر کند به قلمرو
.آزادي آنان مربوط مي شود
آزادي اخالقي آنطوريکه کانت

صه مي کند، پيش از هر چيزخال
فهم محدويت هاي کنش انساني

هگل هم بدين باور است و. است
)فهم ضرورت ( آزادي را 
البته معنايي کلي. تعريف ميکند

به. تری هم از آن ارائه می نمايد
نظر هگل آزاد کسي است اگر،
وفقط اگر، مستقل و تعين کننده ي
.موقعيت و تکامل خويش باشد

 ي هستي اش به وسيلهيعني شيوه
ي کسي ديگر، يا عامل و نيرويي

  . ديگری جز خودش تعيين نشود
 رويکرد استوار به حق- 2

گزينش، که از شک آوران يونان
باستان آغاز شد و در مباني
.ليبراليسم سياسي باز مطرح شد
در اين رويکرد، آزادي بطور

در برابر ضرورت طبيعي بنيادين
 ي مهم بر سرقرار ميگيرد و نکته

آزادي در گزينش امکان ها و بديل
که پيش رويهاي مختلفي است 

محدوديت .انسان قرار مي گيرند
  5صفحه ...و تناهي اين بديل

 نگاه مختصر در باره
   مفهوم آزادی

 
 حامد يو سف نظری

ه بامبارزبرای   
 بی عدالتی،
 محو تبعيض،

 اميد زندگی حفظ
 انسانی و برابر

دنيای يجاد يک  اتا
فارغ از فقر، جنگ و 

 مبارزه ،نا برابری
.کنيم   

 سازمانبه 
الستهای سوسي

کارگری افغانستان 
!يدبپيوند



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انهايت، بيان ضرورت هدر ... 
است و آزادي پيش از آن که نقطه
ي مقابل اين ضرورت محسوب
شود، توانايي انسان در گزينش

 گوناگونآزادانه ميان بديل هاي
پيش روي او، و از سوي ديگر
توانايي اش در ايجاد بديل هاي

  .تازه، معنا می يابد
 درک مارکس از آزادي، بيشتر

يخي، زماني واز موقعيت هاي تار
 به باور او.مکانيی ضرورت بود

آزادي انسان محصول ضرورت
 منظر مارکسآزادی از. ها است
  کسی.است" ضرورت" همان 

اسبات معين تاريخي وکه درون من
اجتماعي به دنيا مي آيد، توانايي
آن را ندارد که فراسوي اين
مناسبات برود، مگر اين که
شرايط عيني هستي اش غير از
اينکه به او محدوديت هاي خود را
بنماياند، راهي هم پيش رويش

يعني انسان زاده مناسبات. بگشايند
اگر در نقش. اجتماعي است

ها ظاهر مي شود، فقطآفريننده آن 
به دليل افق امکان هايي است که
.اين مناسبات بر او مي گشايند
مارکس شرايط عيني هستي انسان
و مناسبات اجتماعي را بطور
کامل مستقل از شرايط ذهني

بلکه آدمي در. انسان نمي دانست
 و پراتيکرجريان فعاليت ها، کا

خود مي تواند تا حدودي شرايط
رگون کند و اينعيني را دگ

دگرگونی ها از خواست ها، نقشه
ها، و دانسته هاي ذهني او جدا

به گفته ي هگل ضرورت. نيستند
وحدت ديالکتيکي ضرورت و

 .امکان است
خ را، تاريمارکس نيز چون هگل

گذار راه تکامل از محدوده ي
ضرورت به قلمرو آزادي مي
شناخت و برخورد ايدئولوژيک به

بلکه. مي کردمفهوم آزادي ن
فضاي آزادي در دايره ضرورت
.را، پديده اي تاريخي مي دانست
مارکس چه در پيش گفتار سرمايه

 برومر براينو چه در هجدهم
، يک طبقهيک انسان: باور است

و يک جامعه، هرگز به معنايي
مطلق آزاد نيست بل همواره به
.معني نسبي و تاريخي آزادند

استوارآزادي انساني يک امکان 
بر زمينه ي واقعيت ها و
محدوديت هاي تاريخي هستي

انسان ها سازنده تاريخ. آدمي است
خود استند اما نه چنان که خود مي
خواهند يا در شرايطي که خود آن
ها برگزيده اند، بل در شرايطي که
باز مانده ي گذشته هاست و آن ها
به گونه اي مستقيم با آن شرايط در

انسان ها تاريخ. ندگير و روبروي
را رها از دايره اي که خود تاريخ

اده است،آن ها را درون آن جاي د
 بار سنت،از اين رو. نمي آفرينند

تمامي نسل هاي پيشين با همه ي
سنگيني خود چونان کابوسي بر

  .مغز زندگان سنگيني ميکند
در انديشه مارکس، برخالف
برداشت ليبرال هاي زمانش،

نزوي نيست بلکهانسان تک و م
زنده، فعال، اجتماعي و توليد کننده

بر اساس نظريه ي. ميباشد
اجتماعي او فهم زندگي جمعي
افراد در رابطه يکديگراند و
گوهر انسان در مجموعه مناسبات

اما به اساس انسان.اجتماعي است
شناسي ليبرالها به اساس متافيزيسم
باورهاي شان،  انسان پديده

 و فقط در پي منافعمنزوي و تنها
و بهره هاي خويش است و انديشه
ليبراليسم نمي تواند که انسان را
عضو مجموعه اي با منافع مرتبط

از اين طريق. و متضاد ببيند
مبناي هستی شناسی پراتيک
اجتماعي و طبقاتي بودن جامعه را
انکار کرده و فهم نادرستي از
آزادي انسان به مفهوم تک و

کند، نه در کل وميفردي پيشکش 
  در رابطه همديگر

به باور مارکس آزادي انسان و
برداشت او از مفهوم از خود
بيگانگي انسان، از وجه توليد نظام
سرمايه داري، منش اجتماعي
فعاليت و شکل جمعي توليد، نقش

و سهم افراد در آن، براي هر فرد
مناسبات توليد. امري بيگانه است

رت مناسباتاز نظر افراد، به صو
ميان افراد انسان جلوه نمي کند،
بل به شکل مناسباتي ميان
چيزهای که مستقل از آن ها، و
مسلط بر آن ها ست، نمايان مي

مبادله ي فرآورده ها و .شود
فعاليت ها که شرط حياتي زندگي
همگان شده به چشم فرد مانند
امري خود مختار و بيگانه مي

رداز اينجا ست، که ف. نمايد
درست به دليل همين از خود
بيگانگي مناسبات و قاعده هاي

  .توليد، آزاد نيست
 قائل نشدن رابطه ي ميان آزادي
با کار و فعاليت توليدي انسان،

جه توليد و کار سبب شد که اوو
آزادي را فقط در جامعه بي طبقه
و يا کمونيسم درمی يابد و گستره
آزادي، در عمل، فقط در جايي

مي شود که آن کاري که بهآغاز 
وسيله ي ضرورت و سودمندي يا
ارزش اضافي تعيين مي شود از
بين برود تا کار به گونه اي
طبيعي فراتر از گستره ي توليد

به همان. مادي واقعي جای گيرد
شيوه که انسان اوليه، براي نياز
هاي اش و براي بقاء و باز توليد
زندگي اش، بايد با طبيعت مبارزه
مي کرد، انسان امروز يا متمدن
هم ناگزير است که چنين کند، و
اين کار را بايد در تمامي صورت
بندي هاي اجتماعی و وجوه

هم. ام دهدگوناگون توليدي انج
پاي تکامل انسان، اين گستره ي

ي نتيجه ي فيزيکي نيز به مثابه
نياز هاي او گسترش مي يابد، اما
ديدر همين حال نيرو هاي تولي

اي که اين نياز ها را برآورده مي

کنند نيز گسترش و افزايش مي
  .يابند

در اينجاست که آزادي در اين
زمينه فقط از افراد انسان اجتماعي
شده، توليد کنندگان هم بسته که به
گونه اي بخردانه مناسبات خود را
با طبيعت شکل دهند و آن را به
نظارت خويش درآوردند، ايجاد

 و انسانها کار را با.مي شود
کاربرد کم ترين نيرو و در مساعد
ترين شرايط خوانا با سرشت

اما. خويش، به انجام مي رسانند
اين نيز به هر حال در گستره ي

  . ضرورت باقي مي ماند
اگر فراتر از اين نگاه کنيم، تکامل
انرژي انساني که هدفي در خود

اين گستره. است، آغاز مي شود
آزادي است که صرفأي راستين 

با گستره ي ضرورت  به عنوان
.بنياد خود، مي تواند آغاز شود
کوتاه شدن روزانه ي کار پيش

در مقابل. شرط اساسي آن است
وجه توليد سرمايه داري، که
سرکوب اکثريت جامعه به دست
اقليت آن را رسمي و بر قرار مي
کند، جامعه بي طبقه يا کمونيسم

 آن فرديت فرد بهقرار دارد که در
توسعه ي کلي افراد و سلطه شان
بر توليد، قدرت توليدي و
.توانمندي هاي جمعي استوار است
 بهر صورت، در انديشه مارکس
آزادي انسان به کمونيسم يعني
.جامعه اي بدون طبقه وابسته است
در مانيفست مينويسد، به جاي
جامعه ي کهن بورژوايي با طبقه

طبقاتي اش جامعهها و تضاد هاي 
ی خواهد نشست که در آن رشد
یآزاد هر فرد شرط رشد آزاد

يعني دليل برتري. همگان باشد
کمونيسم بر وجوه توليد پيشين را
.تکامل آزادانه ي هر فرد می داند
طوريکه در رساله مساله ي يهود
مينويسند، هر شکل رهايي به
مثابه باز گشت جهان انساني و

 به فرد انسانمناسبات انساني
از نظر او آزادي به معناي. است

بنيادين خود در جامعه ی تحقق
مي يابد که توليد کنندگان هم بسته،
مناسبات ميان خود و نسبت هاي
شان با طبيعت را در نظارت
خويش در آورند و توليد و زندگي
اجتماعي جنبه ي بخردانه يابد و
کار نه ضرورت، بل لذت، و بيان

  .سان به حساب آيدآزادي ان
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پديده های نفرت انگيز وارداتی
ديگر مانند قيافه های منحوس
تجاوزگران خارجی، چنگ و
دندان جنايتکاران جهادی، روسپی
خانه های واقع در مجاورت قرار
گاه بيشمار استعماری، يکی هم

  .هوتل پنج ستاره می باشد
  

 چه اين نمونه يی از شهرک های
حصار کشيده بهشت سرمايه که

ه تعلق و ارتباطی به تودههيچ گون
های محروم افغانستانی ندارد، فقط
ذوق مشتی ازخود فروختگان
مسلمان و نا مسلمانی را بر می
انگيزد که کاسبان متخصص
فروش نواميس کشور به باداران
.عرب و عجم شان می باشند

 هوتل توسط معاونگرچه اين
 افتتاح شد که شعبده بازیخليلزاد
 جوگی های پنجاب آموختهرا نزد
ولی احتماال وی و انصار. است

مداح و مداری ديگرش نيز از
مشتريان هميشگی اين هوتل

چه آنان آگاهانه. نخواهند بود
سرگرم انتقال دست آورد های
دزدی و چپاولگری خويش به
حسابات بانکی و خانواده های مقيم

بنابراين. خارج خويش می باشند
حتگاه آدمکشانیاينجا فقط استرا

خواهد بود که با ساطور
دموکراسی به کشتار توده های

يعنی لشکران. مردم ما مشغول اند
کاخ" فاشيسم مسيحی"همان پيامبر

سفيد که وحی و دموکراسی آن از
درون مثلث شيطانی انتلجنت
سرويس، سی آی ای و موساد

چون جهانی شدن. نازل می شود
اين دموکراسی از شهکارهای

رتش افسار گسيخته آمريکا میا
لذا در آشفته بازار. باشد

دموکراسيها، پسوند آمريکايی،
بنابراين. آنرا مشخص می کند

مرور ولو بسيار موجز برهويت
تاريخی دموکراسی آمريکايی که

مشت نمونه"مسلمأ ياد آور 
جنايات آن و عالوتأ" خروار

نشاندهنده تعداد ستاره های ديگر
مقدر شده نيز است که در آسمان
طالع مردم ما طلوع داده خواهند

  .شد
  

 دموکراسی يی که پرجم آنرا خلق

 طی1901فليپين از سال 
چهارده سال بر فراز گورهای
خونين يک ميليون وچهارصد
.هزار هموطن بيگناه خود ديدند
دندان اتومی اين هيوالی

يی را مردم جاپان هنگامآمريکا
بلعيدن اهالی بيگناه هيروشيما و
ناگاساکی مشاهده کردند که در
يک روز هشتاد هزار انسان را
به کام خود فرو برد و ده ها
هزار انسان ديگر نيز تا هنوز با
مصايب بی پايان بجا مانده از

مدعيان. آن دست بگريبان اند
صدور سخاوتمندانه اين

ا شهکار قرندموکراسی که ب
بيستم خود صدها هزار ويتنامی
را با بکار برد هشت ميليون تن
مواد انفجاری و هشتاد هزار
گيلن مواد کيمياوی در
سنگرهای دفاع عادالنه از
آزدای های انسانی شان، نابود
کردند، از حدود شصت سال
بدينسو اگر هر روزی توسط
مزدوران صهيونيست خويش

 به قتلدر فلسطين اشغال شده
عام نپردازند به خواب نمی
روند و چنين خوابی را خطری
برای توسعه دموکراسی شان

  .می پندارند
 موجوديت و بقا اين دموکراسی
به شکنجه، سرکوب و اعدام ده
ها هزار آزاديخواه کوريا،
اندونيزيا، نيپال، ايران و ترکيه

کودتای. نيز گره خورده است
ينادا،خونين در شيلی، اشغال گر

توطئه براندازی در ونزويال،
رييس جمهور ربايی کاوبايی در
پانامه و هائيتی، سرکوب خونين
خيزيشهای مترقی در بوليوی،
نکاراگوئه، پرو، کولمبيا،
گواتماال و ساير کشورهای
آمريکای التين، جلوه های

دموکراسی آمريکايی" مشروع"
آن" بالمنازع"در قلمرو

ضمنقر. محسوب می شود
ساختن بيدادگرانه نژاد سرخ و
به بردگی کشيدن نژاد سياه شايد
از مقدمات ضروری آمريکايی
ساختن دموکراسی اروپايی بوده

نمايش ديگری اين. باشد
1991دموکراسی در جنگ 

خليج با به خاک و خون کشيدن
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هوتل 
پنج 

ستاره 
در کابل

کوهدامنی. ع
  

 فرارسيدن زمستانهمزمان با
سخت کشور، بر عالوه گرانی
سرسام آور ديگر مايحتاج اوليه
زندگی مردم، نرخ مواد سوخت
نيز به اوج بی سابقه خود رسيده و
بخصوص زاغه نشينيان مقيم
مخروبه های نمناک، کثيف و فاقد
در، پنجره و حتی سقف و ساکنين
خيمه های فرسوده پالستيکی را

البته. د می کندبيشتربه مرگ تهدي
اين به هيچوجه به معنی انسانی
بودن شرايط زندگی بقيه مردم

بلکه توجه به اين گيتوهای. نيست
بينوايان بخاطر نزديکی حتی چند
صد متری آنها به کاخ باند مزدور
تحميل شده توسط اشغالگران
برمردم ستميده ما و عشرتگاه پنج

هوتلی که با. ستاره آنان می باشد
 سی و پنج ميليون دالر بهمصرف

بهره برداری رسيده و گذرانپدن
1200 تا 250يک شب در آن از 

اين ارقام.دالر خرج بر می دارد
زمانی و حشتناکتر می شوند که با
.عايد متوسط مردم مقايسه شوند
طبق آخرين آمار گزافه گويان
رژيم در آمد سرانه يک افغان

صرف.  دالر در سال است231
 تفاوت آسمان و زميننظر از

طبقاتی افراد جامعه، باند حاکم و
باداران خارجی شان در يک مورد

60%ديگر نيز متفق القول اند که 
عايد ملی مربوط به برکات مواد
مخدر می باشد که اين قسمت عايد
ملی بدون شک از چنگال خون
آلود چند تيکه دار معلوم الحال،

يفبنابراين در رد. پايين نمی چکد

دو صد هزار عراقی بوسيله
بمباردمان قوای هوای آمريکا در

ار گرفته ومعرض ديد جهانيان قر
آنهم فقط يک پيش در آمدی بود برای
تحقق سناريوی صهيونيستی اشغال

اشغال دموکراتيکی. دوامدار عراق
که طی آن ريکارد سقوط ننگين
انسان دراعماق ممکن توحش را

پرچمدار اين. مسجل نمود
دموکراسی نيز در کنار اهداف
استعماری تصاحب بازار مرغوب

و نيمه خام،فروش، چپاول مواد خام 
بهره کشی از نيروی کار ارزان، و
تصرف منابع انرژی فوسيلی، بر
رسم اسالف غارتگر خود به ربودن
و نابود کردن آثار و بقايای تمدن
های تاريخی جوامع بشری می
پردازند، تا برای ادعای صدور تمدن
به سرزمين های فاقد تمدن مصداق و

و چنين. مشروعيتی دست و پا کنند
ت پی آمد طلوع ستاره هایاس

دموکراسی آمريکايی بر فراز
گهواره تمدن پر بار کلده و آشور که
در گوش ملت عزادار عراق که در
ماتم ده ها هزار از عزيزان بخون
خفته خويش نشسته اند، آهنگ دوام
شب را می خواند، تا سرقت علنی و
تار و مار شدن طراحی شده

شورارزشمند ترين آثار تاريخی ک
خود را به دست دزدان چراغ به
.دست و تجاوز گر آمريکايی نبينند
يکی از ويژگی های دموکراسی
آمريکايی بخصوص در کشورهای
اسالمی پی ريزی آن به دست
جادوگرها، فالبين ها، کفن کش ها،
ارازل و اوباشان تنظيم شده در باند

 مذهبی اعم از-های تروريستی
ظهر،توليدات کارخانه های اال

بر همين. ديوبندی وقمی آن می باشد
گونه است مشيت مقدر شده از جانب
سرويسهای جاسوسی پيشقراول
جهانی شدن دموکراسی برای
ترکستان چين، کشمير هندوستان،
آسيای ميانه، افغانستان، قفقاز،
سوريه، بالکان، و افريقای سياه که
بدون به پا خواستن طبقه کارگر و

ستم سراسر جهان،توده های تحت 
همه يکی پس از ديگری به مدد
پيشرفته ترين سالحهای مرگبار

شده و در آن" دموکراتيزه"نظامی، 
جاها بهشت سرمايه در کنار جهنمی
.برای طبقه کارگر برپا خواهد گرديد



7                           2005 دسامبر -2                                                             ٣ کار گری څپه                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها هنوز همپس از گذشت قرن
زنان در چنگال سنت و قوانين
اسالمی سنتی ، عشيره ای و مرد

در بسياری از. ساالری اسير اند
کشور ها، قانون خانواده
ومناسبات ميان زن و مرد تا کنون
تحت تاثير شريعت و سنت قرار

گر چه بسياری از  قوانين. دارد 
بر اساس ضروريات و نياز های

موده اند ولیجديد اجتماعی تغييرن
قانون مربوط به خانواده و حقوق
مدنی زنا ن هم چنان دست نخورده

  .و ابتدائی باقی مانده است
  

معامالت خريد و فروش با الی
جسم انسان زير نام مهريه يا شير
بها و جهزيه از تبارزات جامعه
مرد ساالر بوده که توسط سنت
،عرف و مذ هب مهر تائيد خورده

واده های سنتی درو در داخل خان
  .معرض اجرا قرار می گيرد

  
 اين سنت شوم از قبل در درون
.جامعه انسانی شکل گرفته است
بدين تر تيب که اگر مردی
ميخواست با زنی ازدواج کند بايد
يک مدت را در خدمت ما لک يا
دارنده زن يا دختر مذکور سپری
می کرد که اين خدمت به شکل

 ويایشعبان کار های جسمی يا

خدمت در مزرعه وغيره بود، و
بعدآ با انکشاف جامعه و شنا خت
ارزش ها و کاال ها، به عوض
آن خدمت کردن و عمر قيد کردن،

را با پر دا خت کا ال يا ارزش
در مرور. مشابه تبرئه می کردند

زمان، اين سنت  به شکل
ماليمتری در آمد به اين معنی که
دادن تحفه به صورت سمبوليک
به والدين دختران وزنان

اما امروز اين وجه،. تغيرنمود
شکل يک تجارت را در بين

چنا. جوامع عقب مانده گرفته است
نچه در اکثر کشور های خاور ميا
نه چون پا کستان،هند،بنگلديش
سريالنکا،افغانستان ،ايران،و هم
کشور های افريقائی چون سوماليا
،اوگاندا،تانزانيا وغيره اين

مالت قربا نی های زيادی رامعا
  .بهمر اه داشته  است

  
 که به2001طبق آماری در سال 

صورت رسمی منتشر گرديده
تعداد قتل های جهيز يه را در

نفر اعالم7000هندوستان به 
داشت در حا ليکه ارقام اصلی آن

نفر تخمين25000به بيشتر از 
  .زده شده است

  
در کشور های افريقائی نيز خريد

ن در مقابل شيربها يک رسمزنا
است که بعدآ مردان خودشان را ما

اين. لک مطلق زنان شان ميدانند
مهريه يا شير بها وسيله استثمار
زنان و مانعی در مقابل دستيابی

  .به برابری ميباشد
  

شير بها و جهيز يه هر دو پديده
ايست که ريشه در سنت و مذهب

از نظر مذهب اسالم مهر را. دارد
مهر يک: "ين تعريف می کنندچن

کلمه انتخابی قران است که آنرا
صدقه ياصدق نيز تعبيرميکنند
واين کلمه رابيشتر چنين تفسيرمی
کنند که مردان بخاطر جلب
رضايت زنان حالت فرو تنی
اختيار نموده و اين امريست بر
صداقت مرد، که بر زنان صدق

کتاب" ( يا مهر را پيشنهاد ميکند
"، مکتب انسان سازیازدواج"

در) ، فصل مهريه253صفحه
مهر: "فه می کندهمين صفحه اضا
ست برای زن ويکنوع پشتوانه اي

بهتر بگوئيم نوعی بيمه کردن
برای زن است و بدين دليل اگر
دختری خودش بدون دخالت

وعاشق  می شود  اش ولی
 را نا ديدهمهرازدواج  می کند و  

ایمی گيرد پس از بر داشت ه
تمتعی از همسرش و به خاموشی
گرائيدن غرائز جنسی و بر گشتن
!عقل از دستگاه تناسلی به مغزش

  !"می فهمد که اشتباه کرده است
بنا بر همين قوانين اسالمی است
که هزاران دختر جوان که در
خانواده های مسلمان بدنيا می آيند
با مصيبت ازدواج اجباری از
تجانب خانواده های شان دس

اين ازدواج ها. وپنجه نرم می کنند
اکثرآ در مقابل گرفتن پول، مال
وجايداد از جانب به اصطالح

 که عبارتند از پدر،پدر کالن،ولی
صورت.... ماما برادر، کا کا،

دخترانی که قربانی. ميگيرد
اينگونه ازدواج ها ميگردد به
صورت يک کاال به ملکيت مرد
درآمده و معرض معامالت غير

مردان کاال. انسانی قرار ميگيرند
دادن پول به والدين، بدل وار در

زنان را به تملک خود در آورده و
اين مالکيت حفظ در حقيقت برای

زنان بايد، پاکدامن، با حيا، امين و
خد متگذار شو هر باشد و اين
صفات از مشخصات زن مسلمان
و مومن می باشد و از جانب

بول شدهجامعه مرد ساالر هم ق
مطيع بودن زن بدين معنی. است

که نبايد زن سر کش باشد، زيرا
زن سر کش نمی تواند يک ملکيت
خوب باشد و پاکدامنی هم تضمين

اين ملکيت است که مبادااين
ملکيت مرد دست مرد ديگری

  .بيفتد 
  

 در تمام جوامعی که اين نوع
جنايات درمقابل زنان صورت

 اينميگيرد، مجازات نا پذيری
در. جنايات هم واقعيت مبرم است

تمام قوانين اين کشور ها به نحوی
دست مردان برای اعمال اينگونه
جنا يات باز است و قوانين با تمام
آن سنت ها که تشويق کننده اين

  .رفتار هاست کنار ميايد
  

به نقل از مجله تاس چاپ«چنانچه 
آنه موند زن دهقان و مادر» آلمان

شرق اوگاندا با فرزند از 4
چنگکدروگری بطور وحشتناکی
از شوهرش لت و کوب خورده
ومورد تجاوز قرارگرفته که دو

ه حالت کوما در شفاخانههفته ب
شوهرش بعد از. بستری شد

دستگيری و باز جوئی کوتاه آزاد
شد زيرابا پرداخت مهر يه خودش
را مالک همسرش دانسته و
خواسته او را تجديد تربيت کند
قانون و پوليس هم درين امر با
اوهمنوا بوده و آن را يک امر

  .خصوصی قلمداد کرد
  

امروزدر جوامع عقب مانده و
سنتی ازجمله افغانستان مردان
کهن سال با پرداخت مهريه وپول
گزاف به والدين با دختران جوان
  وحتی دختران خورد سال ازدواج

  
  12                     صفحه 

مهریه و جهزیه
 زرقا فروغ



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از آنجا آه خود شما : انجمن
احتياجى به معرفى نداريد و 

ى آافى شناخته  تان باندازه پرونده
شده هست من، با اجازه خود شما، 

اين حكم . سئواالتم را مطرح ميكنم
پنج سال زندان و سه سال تبعيد را 

الغ آردند يا به به خود شما اب
  وآيل شما؟

 
رونوشت حكم براى وآيل : محمود

او متن را تلفنى . فرستاده شده بود
من طبعًا احتياج . براى من خواند

. دارم رونوشت حكم را داشته باشم
به همين دليل از وآيلم خواستم آنرا 

 مقدور  برايش.  آند برايم فاآس
به او گفتم شخصًا به تهران . نبود

از . پذيرفت. نرا بگيرمميايم تا آ
سقز به تهران سفر آردم، ولى 

به اين .  نبود وآيل در دسترس
جهت من خود رونوشت حكم را 

  .ندارم
 

ساير احكام چطور ابالغ : انجمن
  شد؟

 
آنها را نيز براى وآيل : محمود

به آقاى جالل حسينى . فرستادند
آقايان . اند سه سال زندان دادنده

تنومند اسماعيل خودآام و هادى 
قرار منع تعقيب صادر شده است 

به . آه موجب خوشحالى است
آقايان  محسن حكيمى ؛محمد 
عبديپور و بورهان ديوانگر هر 
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  .اند آدام دو سال زندان داده
 

آميته هماهنگى در : انجمن
اطالعيه خود اشاره به ماده قانونى 

 آن شما را  آرده آه بر اساس
ممكن است در . اند محكوم آرده

د اين ماده توضيح بيشترى مور
  ؟.بدهيد

 
اند بنام ماده  يك ماده نوشته: محمود

طبق .  قانون مجازات اسالمى610
اين ماده اگر دو نفر يا بيشتر جمع 
بشن و بخوان آارى عليه امنيت 
مملكت بكنند، تازه اگر اتهام 

 نبسته باشند از  محارب را به نافش
.  ميكنند دو تا پنج سال محكومش

ضى در اينمورد حداآثر آقاى قا
مجازات را براى من تعيين آرده 

  .است
 

خوب اين چه ربطى داره : انجمن
به شما و دوستان شما آه بطور 

آميز بطرف پارك آودك  مسالمت
ايد تا در بزرگداشت روز  ميرفته

  جهانى آارگر شرآت آنيد؟
 

اينرا از قاضى محترم بايد : محمود
  . بپرسيد

 
  جا در آمده؟حكم تبعيد از آ: انجمن

 
ئى هست بنام ماده  يك ماده: محمود

 قانون مجازاتهاى اسالمى آه 19
به قاضى اجازه ميده مجازاتهائى 

 610زياد بكنه به آنچه در ماده 
قاضى از آنهم عليه من . آمده است

 آن سه  استفاده آرده و بر اساس
  .سال تبعيد به قروه داده است

 
 اذهان  اين اتهام تشويش: انجمن
ومى چيست آه به اتهامات عم

اند و چرا به آن رسيدگى  افزوده
  نشده است؟

 
   بر اساس82من در سال : محمود

ميزان تورم و يك سطح توقع 
معمولى و انسانى يك جدول 
درست آردم بنام جدول خانواده 

 محاسبه من  بر اساس. پنج نفره
 255حداقل دستمزد ميبايست 

هزار تومان در ماه ميبود، در 
كه حداقل دستمزد رسمى در حالي

. هزار تومان 80آن زمان روزانه 
من به مسئولين جمهورى اسالمى 
نوشتم آه دستمزد واقعى آارگران 

ميگويند توجه . بايد پرداخت شود
 اذهان  دادن به اين امر تشويش

عمومى است و رسيدگى به آن در 
صالحيت دادگاههاى عمومى 

  .است
 

خوب اين درخواست شما : انجمن
امًال انسانى است و مطمئنًا آ

اآثريت اعضاى جامعه را 
شما ممكن . خوشحال آرده است

است ذهن قليلى آارفرما و 
. دار را مشوب آرده باشيد سرمايه

آيا جامعه فقط اين معدود صاحبان 
  ابزار توليد و پول و امالآند؟

 
اين سئوال را هم بايد از : محمود

مقاماتى بپرسيد آه پرونده من را 
 از  البته من روز خودش. اند تهنوش

  .حقوق خود دفاع خواهم آرد
 

حدود يكسال و نيم طول : انجمن
آشيد تا پرونده شما هفت نفر مورد 

ممكن است . رسيدگى قرار گرفت
   را بيان آنيد؟ داليلش

 
اعتراضات در ايران و : محمود

المللى زياد بود و  در سطح بين
. حتمًا اين مسئله تاثير داشته است

 فروردين 16ثًال خود بنده در م
دادگاهى شدم و حكمم در همان ماه 

ولى آنرا به دفتر دادگاه . صادر شد
اينكه . و وآيل من ابالغ نكردند

چرا اينكار را آردند، بايد از 
  .مسئوالن قضائى پرسيده شود

 
به نظر شما آن اعتراضات : انجمن

چقدر در تصميم گيريها موثر 
  بوده؟

 
. ها را محتاط آردطبعًا آن: محمود

براى بخشى از اتهامات منع پيگرد 

در واقع ما را از آنها . قانونى شدند
اند، بلكه منع پيگرد  تبرئه نكرده

اگر فرصت مناسبى . اند زده
دستشان بيافتد ممكن است آنها را 

  .پيگيرى آنند
 

چرا احكام را در اين زمان : انجمن
   اعالم آردند؟ مشخص

 
ئوالن قضائى اينرا نيز مس: محمود

اما من . در سقز بايد جواب بدهند
. نكاتى بنظرم ميرسد آه بيان ميكنم

 آارگرى  در حال حاضر جنبش
 براى  تالش. تحرك خوبى دارد

ايجاد تشكلهاى واقعى در جريان 
روزى نيست آه خبر چند . است

اعتصاب آارگرى در اين گوشه و 
در .  نشود آن گوشه آشور، پخش
ارخانه نساجى همين جا آارگران آ

 روز است آه 50آردستان حدود 
در برابر توطئه و تهديد و فشار 
ايستاده و به اعتصاب خود ادامه 

اند تا به خواستهاى خود  داده
رهبران اين آارگران . برسند

مداومًا احضار و تهديد ميشوند و 
به . زير فشار قرار داده ميشوند
اند آه  اين آارگران اعتصابى گفته

 نفر از آنها 16شت حكم بازدا
اما اينها تسليم . صادر شده

آارگران آارخانه پارچه . نميشوند
آنها . بافى شاهو نيز به همين شكل

نيز تحت فشارند، اما دست از 
مبارزه براى حقوق حقه خود 

شايد مسئوالن فكر . برنميدارند
اند آه اگر احكام ما را در  آرده

چنين شرايطى اعالم آنند روى 
ت مبارزاتى تاثير اين جريانا

  .بگذارند
 

خوب تا هم اآنون تاثير : انجمن
 اعالم احكام شما چه بوده؟

. خشم، نگرانى و ناراحتى: محمود
آسانيكه شماره تلفن ما را دارند 

نگرانى و . شب و روز تلفن ميزنند
. همدردى خود را اعالم ميكنند

ما هنوز . پرسند آه چكار آنند مى
بعًا از ولى ط. ايم تصميمى نگرفته

 .  حقوق خود دفاع خواهيم آرد

  
ی انجمن کارگریدر ذيل مصاحبه 

جمال چراغ ويسی را با محمود
صالحی، کارگر مبارز که اخيرا
توسط دادگاه ضدکارگری

 جرم تجليلجمهوری اسالمی، به
از روز جهانی گارگر محکوم

.يده است، مطالعه ميکنيدگرد
په در ضمن تقبيح شديدڅکارگری 

حکم محکوميت محمود صالحی و
ساير رفقای همرزمش، همبستگی
  . خود را با اين رفقا اعالم ميکند

                           
  کارگری څپه                        

با محمود صالحىانجمن کارگری جمال چراغ ويسی مصاحبه 
 www.akjamal.com           پيرامون حكم اخير دادگاه انقالب سقز



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعدًا توقع خود از  پس: انجمن
تشكها و فعالين آارگرى در داخل 

  را اعالم ميكنيد؟
 

فضاى جامعه ما بسته : محمود
است و اگر آسى بخواهد در 
اينگونه موارد دخالتى بكند بايستى 
همه جوانب را مورد دقت و 

به همين جهت . ارزيابى قرار دهد
ها و انجمنها   اتحاديهتاآنون
. اند العملى انجام نداده عكس
کميته (ئى در شهر مريوان آميته

همبستگی کارگران شهرستان 
 تشكيل شده آه تا آنون  )مريوان 

آنها . است دو اعالميه صادر آرده
ها حكم محكوميت  در اين اعالميه

ما را محكوم آرده و خواهان لغو 
 اين آه اتحاديه. اند فورى آن شده

ها و انجمنها و فعالين آارگرى و 
حقوق بشرى چكار خواهند آرد 

  .در آينده روشن ميشود
 

دستگيرى شما و اتهامات : انجمن
متعاقب آن موجب اعتراضات 
شديد و اقدامات گسترده در سطح 

آنيد آه  فكر مى. المللى شد بين
تشكلها و فعالين آارگرى و حقوق 
بشرى در آشورهاى مختلف جهان 

 اى دفاع از شما چكار آنند؟بايد بر
ى  من بار ديگر از همه: محمود

فعالين و تشكلهاى آارگرى در 
آن . المللى تشكر ميكنم سطح بين

فعاليتها مقامات قوه قضائيه را 
طبعًا آسانيكه . دست به عصا آرد

  خود در محل هستند بهتر تشخيص
اما بايد . ميدهند آه چكار آنند

 بگويم آه در اين مرحله نامه
به . نويسى ديگر آافى نيست

. اقدامات موثرترى احتياج هست
اگر اعتراضات و مبارزات پر 
تاثيرى در خارج سازمان داده 
شود و يك هماهنگى بين مبارزات 
داخل و خارج ايجاد شود ميشود 
مقامات قضائى را به عقب نشينى 

اگر آنها متوجه شوند آه . واداشت
فشار زياد است راهى براى 

. د جستجو خواهند آردرهائى خو
چون ما هيچ جرم غيره قانونى 

 63مرتكب نشدايم زيرا در ماده 
قانون آار جمهورى اسالمى روز 
آارگر به رسميت شناخته شده 

در حال حاضر خواست . است
حداقل ما لغو احكام و اعالم برائت 

حتى منع .  نفر باقيمانده است5
تبرئه آامل . پيگرد آافى نيست

  . الزم است
 
اگر . سئواالت من تمام شد: نجمنا

 .ئى بنظرت ميرسد بفرما شما نكته
 از  همانطور آه گفتم پس: محمود

اعالم احكام عليه ما تلفنهاى زيادى 
من . اند شده و اظهار نگرانى آرده

دست همه اين دلسوزان را 
 نيز يك نامه ICFTU. ميفشارم

  اعتراضى شديدالحن به رئيس
ر جمهور نوشته آه موجب تشك

من به همه فعالين آارگرى . است
اطمينان ميدهم آه مبارزه ما ادامه 

اگر فرجام خواهى ما . خواهد يافت
نتيجه نداد و ما به زندان افتاديم، 

 شرايط مبارزه خود  آنگاه بر اساس
در آنصورت . را ادامه خواهيم داد

. ما وارد يك فاز ديگر خواهيم شد
آنجا . زندان هم محل مبارزه است

دارى  از قرباينان جامعه سرمايهپر 
از آنجا نيز ميشود صداى . است

آنها آه . خود را به بيرون رساند
اين احكام را عليه ما صادر 

اند فكر ميكنند ما عقب  آرده
در . اين خيالى خام است. نشينيم مى

 ما را 83روز اول ماه مه 
بازداشت آردند تا مراسم روز 
جهانيمان را نگيريم، اما ما در 
همان بازداشتگاه با نواى الهام 

 سرود انترناسيونال روز  بخش
طبقاتى و جهانى خود را گرامى 

در اينمورد نيز همين آار . داشتيم
 .را خواهيم آرد

 
  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی

 
12\11\2005  
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برای ما خبر و 
،مقاله بفرستيد  

کارگری څپه را 
 به بخوانيد و

دوستان تان 
!معرفی کنيد  

  
يکی از مکان های نگهداری
پناهندگان درهالند، کمپ اخراج
اجباری آنان و اقع در قسمت شرق
لميدان هوايی شيپهو

)Schiphol(در اواسط. می باشد
ماه اکتوبر سال جاری دکتوری که
شرايط زندگی در آن جا را غير
انسانی خوانده بود از کار بر کنار

ولی هياتی از پارلمان هالند. شد
که شرايط زندگی در کمپ مذکور
را بد تر از زندگی حيوانات
خوانده بودند تا هنوز بر طرف

 ايندولت هالند به جواب. نشده اند
اعتراضات يا شايد هم بخاطر فرو
نشاندن عطش هيستريک وزير
راسيست مهاجرين، خود اين کمپ

 اکتوبر به آتش27-26را در شب 
 نفر پناهنده11در نتيجه آن . کشيد

 نفر50به قتل رسيدند  و بيشتر از 
آنا مجروح و بقيه به دو کمپ
ديگر که شرايط همانند دارند،

ی زبانه هایدر روشن. منتقل شدند
حقوق"اين آتش نه تنها چهره سياه 

سرمايه داری بيشتر بر مال" بشر
شد بلکه ماهيت نظام سياسی
روسپی کراسی هالند نيز هويدا

بر عالوه، سياهی قفای آن. گرديد
روی کسانی تمثيل کرد که ذباله
های ايدئولوژيک يه اصطالح
برتری سرمايداری از برده داری

  .ندرا نشخوار می کن
اينکه آيا اين يک حادثه تصادفی
بود يا يک عمل تعمدی و طبيعی،
بر می گردد به هويت تاريخی و
سرشت طبيعی دولت هالند، اينکه
چه کسانی طعمه اين وحشت
سرمايداری شدند، اشباع
بازارهای نيروی کار اروپا از
کارگر ارزان و پايان يافتن
ضرورت های رقابت در تامين

ی با سرمايداریخدمات اجتماع
دولت روسپی، نه صرفا باز

  .نکردن در توسط زندانبان
دولت هالند يکی از کهنه کاران
.اداره های استعمار اروپايی است
اين دولت وارث خلف کشور
گشايانی است که حين ايجاد

      شهکار تاريخی گسترش شوم 

  
مرو غارتگری و چپاول خود بهلق

اقصی نقاط جهان، از شمال اروپا
جنوب شرق آسيا بر روی خونتا 

هزاران انسان آزاديخواه شنا
يعنی اين دولت در آتش. نمودند

زدن مردمان مناطق مربوط
پناهندگان آماج عضب خويش
.تخصص و سابقه طوالنی دارد
مثال مرگ آفرينی هر يک از تنها
هزاران ماين هالندی که با عين
منظور به بنياد گران و

انستان درتروريستهای مسلمان افغ
جريان جنگج ضد روس، اهدا می
شد و صدا ها هزار کشته و زخمی
برجای گذاشته است، هر گز کمتر

  .از آتش کمپ فوق الذکر نبود
دولت هالند که تاج قرون وسطايی
همان تاراجگری و وحشت را به
مثابه سمبول دولت ملی
سرمايداری بر سر دارد، نه تنها
در گذشته بلکه هم اکنون نيز
شريک مطمئين و طبيعی ابر
قدرت جهانخوار آمريکا و از
سهمداران هر جنايت ضد بشری

چنانچه حضور. جهان می باشد
حدود يک هزار آدمکش مسلح
هالندی به معيت اشغالگران
وحشی ديگر در افغانستاتن با هيچ
منطقی بجز همذات بودن آنان،

سرمايداری. قابل توجيه نمی باشد
افه نياز گرمهالند نيز به اض

نگهداشتن  بازارهای علنی و مواد
مخدر شهرهای آمستردام،
روتردام و غيره، اميال ديگر
استراتيژيک استعماری خويش را

اين انحصارات. نيز دنبال می کند
سرمايداری اولترا ملی برعالوه

 هدف رسيدن به منابع انرژی و 

 دولت هلند پناهجويان را آتش زد
پرويز برکی. م  
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برخی از افغانها گاه گاهی شاهکار
می آفرينند و با اعمال  متفاوت
شان، در مقايسه با بقيه مردم
.جهان، شگفتی بر می انگيزند
يکی ازين شاهکارها قتل فجيعی

 ساله به اسم عباس20پسر 
ده ای اهلرضائی توسط خانوا

افغانستان درشهرک هوگسبي از
حومه های  شهر اسکارهامن واقع

عباس. درايالت کالمر سويدن است
رضايی،  پناهجوئی از افغانستان
بود که از مدت دو سال به اينسو

10درشهرک کوگه واقع در 
کيلومتری شهر شليفتيو در شمال
.سويدن زندگی و تحصيل می کرد

ين نکتهشگفتی اين حادثه در ا
نهفته است که اينبار برخالف
روال معمول قتل های ناموسی
بجای دختر پسر را به قتل

چون در اغلب قتل های. ميرسانند
ناموسی اين دختر است که تاوان
رابطه احساسی و عاشقانه اش را

 .با جانش ميپردازد
  

 نومبر18روز جمعه تاريخ 
روزنامه های سويدن خبر حادثه

اله پناهجوی متولد س20قتل پسر 
افغانستان را در اپارتمانی متعلق
به يک خانواده ای افغان ساکن
.شهرک هاگسبی منتشر کردند
طبق گزارش روزنامه عصر
سويدن ايکسپريسن، که بيشترين
گزارشها دراين باره را با جزئيات
منتشر ميکند، اين حادثه را يک
قتل ناموسی خوانده است و

نيز اينمقامات قضائی محلی 
گزارشها. مسئله را تائيد نموده اند

از رابطه عاشقانه مقتول با دختر
 ساله ای که عباس رضايی16

توسط خانواده اش در اپارتمان
شان به قتل رسيده بود، پرده  بر

  .داشتند
  

عشق بر روی سيمهای داغ
  :انترنت

  
البته(انترنت امکان تماس انسانها 

آنهای که به اين تکنولوژی

را) رتباطات دست رسی دارندا
بطور چشمگيری ساده نموده

همه روزه هزاران هزار. است
انسان ازاين طريق باهم باب
آشنايی باز مينمايند و هزاران
ديگر به مشکل نظير عباس
رضايی گرفتار شده و سرنوشت
شان به گونه ی غم انگيز  و

عباس. هوالناکی رقم ميخورد
ءرضايی و معشوقه اش نيز جز
همين نسل جوان دجيتالی بودند که
سرنوشت اسفناک و نامراد
سراغشان را گرفت و به حيات
کوتاه عشق شان برای ابد پايان

دو جوانيکه عشق را از. داد
طريق سيمهای داغ انترنت با هم
قسمت کرده بودند، ولی
جنايتکاران مرتجع با دستان خون
آلود شان با کارد و چاقو گلوی

شيانه دريدند وعباس را وح
معشوق نامرادش را نيزدر عنفوان
جواني از زندگی شاد و خوشبخت

  .محروم نمودند
  

اين دوجوان طبق يک روايت از
ن در انترنت، و به.اس.طريق م

اساس گزارش ديگر از طريق
افغان سايت، سايت چاتی افغانها

اين آشنايی. با هم آشنا ميشوند
منجر به رابطه داغ عاشقانه

آنها مدت درازی باهم.رددميگ
تماسهای عاشقانه داشته اند و تا
اينکه خانواده ای دختر درجريان

پدر و مادر دختر با. قرار ميگيرد
جديت خواسته ای ازدواج
دخترشان را با پسر که او دوستش
دارد را رد ميکنند و تصميم
ميگرند تا دختر را بر خالف
ميلش در قيد ازدواج پسر کاکايش

 دانمارک زندگی ميکند، درکه در
اين تصميم خانواده  با. آورند

مخالفت جدی دختر روبرو ميشود،
چون وی وعباس رضايی عاشق
نامرادش با هم تعهد کرده بودند

اما دختر بدون. باهم خواهند ماند
اجازه پدر و مادرش از خانه فرار
کرده  و مدت يک ماه با عباس

مقامات. رضائی زندگي ميکند

ره امور اجتماعی هاگسبیادا
شهرک محل زندگی  دختر و
خانواده اش از اين رابطه مطلع
بوده و با اين دو در تماس بوده

اما باالخره با مشوره ای.اند
مقامات اداره امور اجتماعی شهر
مذکور و با تماس تلفني که اين دو
با خانواده دختر دارند، همه به اين
موافقت می کنند که بعد از

زگشت دختر نزد خانواده اشبا
آنها وی را با عباس رضائی نامزد

  .خواهند کرد
  

  :مراسم نامزدی
  

طبق گزارش روزنامه های
سويدن عباس رضايی و معشوقه
اش تنها در مدت يک شبانه  روز

آنها  بتاريخ. باهم نامزد بوده اند
 دو حلقه ای2005 نومبر 14

نامزدی را از مغازه ای طال
 سميت واقع در شهرفروشی گولد

.شليفتيو خريداری نموده بودند
فروشنده در مصاحبه ی با روز
نامه محلی اظهار داشته است که
آنها تنها اسم کوچک خود را

14(همراه  با تاريخ نامزدی شان 
بر روی حلقه ها) 2005نومبر

  .حک نمودند
   

  :پرواز بسوی مرگ
  

دختر قبل از پرواز بسوی
ماس تلفنیهوگسبی با مادرش ت

داشته و طبق گزارشها مادرش
وعده  داده  بود که اگر با هم خانه
بيايند برايشان مراسم عروسی و

  . جشن برپا خواهند کرد
  

 نومبر کارکنان15سه شنبه تاريخ 
اداره خدمات اجتماعی هوگسبی
در ميدان هوايی کالمراز آنها
پذيرايی نمودند و به عباس

برایرضايی پيشنهاد آپارتمان 
گذراندن شب را مينمايند، ولی وی

کارکنان آنها را تا خانه. نمي پذيرد
خانواده دختر همراهی ميکنند و
 .سپس بحال خود رها شان مينمايند

  
مارگريتا يوهانسون رئيس اداره
تامين برد و امورخانوادگی شهر
هوگسبي درمصاحبه اش با
روزنامه ايکسپرسن اظهار نموده

نواده دختر بارهااست که وی با خا
تماس داشته و برای آشتی ميان
آنها ميانجگری و مدت يک ساعت
با خانواده در مورد موضوعات

وی. مختلف گفتگو داشته است
اظهار نموده است که خانواده ای
مذکور در رابطه مالقات با دختر
. شان و عباس نظر مثبت داشته اند

  
گزارش های روزنامه ها حاکی از

که توافق ميان پسر واين است 
دختر و ميانجگری مارگريتا
يوهانسون رئيس اداره تامين برد و
امور خانوادگی شهر هوگسبي
بخاطر پهن  دام مرگي بوده است
. تا دختر و پسر را به دام بياندازند
خانواده دختر روز جمعه تاريخ

 نومبر طبق قرار مالقات که18
با اداره سوسيال داشتند بر سر

اين باعث.  حاضر نمي شوندقرار
ميشود که اداره مذکور پليس را

پليس. در جريان قرار دهد
بالفاصله به محل واقعه سر زده
و متوجه ميشود که کسي در منزل

وقتيکه در را مي شکنند و. نيست
وارد خانه ميشوند با پيکر پاره

  .پاره عباس مواجه ميشوند
   

پليس محل با استناد به شهادت
گان خانواده مذکور اظهارهمساي

نظر کرده است که عباس رضايی
در ميان شب های سه شنبه و

اين. چهار شنبه به قتل رسيده است
خانواده بعد از ارتکاب قتل عباس
رضايی به دانمارک فرار ميکند و
در منزل پسر کاکای دختر،
کسيکه قرار بود دختر را به زور

18با وی عقد نمايند،  تا جمعه 
بر بسر ميبرند و سپس بتاريخنوم
 نومبر خود را تسليم پليس19

هم اکنون پدر و مادر. ميکنند
 ساله اش17دختر به شمول برادر 

که به قتل عباس رضايی اعتراف
نموده است در انتظار حکم رای

  .دادگاه در زندان بسر ميبرند
  

  11                         صفحه 
  

       سويدن  در قتل ناموسی  يکدر حاشيه
 کاوه اميد



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و   آوچك شهرهاي
 و حتی در   بزرگ

دل تمدن غرب 
  خويشاوندان  توسط 
پدر، (  خود نزديك

برادر، شوهر، کاکا 
   قتل به) و پسر کاکا

  ها سال. اند رسيده 
 شوم  اين پديده  است 
 با   رابطه  بهانه به

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

ر های که به خاط
حفظ ناموس و 
غيرت صورت می 
گيرد به پوليس 
گذارش داده 

 زنان را  نميشود،
بي سر و صدا می 

اگر هم پوليس . کشند
از جريان امر باخبر 
شود آنرا تحت 
عنوان مسئله 
شخصی و مشکل 
خانوادگی مورد 
بررسی قرار می 

  . دهند
دختران جوان که 
مورد تجاوز جنسی 
قرار می گيرند و 
ممكن است آه 

وز سبب تجا
باردارى ناخواسته 
 آنان شود، فاميل و

فرهنگ عقبمانده 
ارتجاعی و سنتی 
حاکم آن را نميپذرند 
و سنگ مالمت را 
به سوی دختران 

با . پرتاپ ميکنند
زنانى آه مورد 
تعرض قرار 
ميگرند طورى 
رفتار ميکنند که 
گويا با شخص 
متجاوز تبانى آرده 
است، زنان و 
دختران زيادی از 

ط دچار اين شراي
بدنامى شده 

 بسياری اوقات  اند،
  برای جلوگيری از

  12   صفحه 

جسمی کنترل خشن و ضد انسانی

.زنان و اعمال قدرت بر آن است

جنساين قدرت غالبا از سوی 

 پدر، برادر، شوهر و حتی(مذکر

 اعمال می)هاوها و پسر عموعم

شود و رسوم و فرهنگ حاکم بر

جامعه ای که قتل ناموسی در آن

وظيفه مردان، به عنوان پاسداران

، به شمار میارزش های خانواده

 از اين عمل حمايت و،رود

براساس. پشتيبانی می کند

سازمان ملل و سازماناطالعات 

 بيشتر، قتل ناموسیعفو بين الملل

 نقاط مسلمان نشين دنيا و مياندر 

رايج است  وجوامع اسالمی 

براساس اين رسم خالف حقوق

نه تنها رابطه پنهانی زن بابشر، 

مردی ديگر مرگ او را به همراه

دارد بلکه هر گونه شک و ترديدی

در مورد تجاوز احتمالی به زن يا

بيگانهحتی حرف زدن او با مرد 

یآسان به  تانيز باعث می شود

  .)3(حکم قتل او صادر شود 

  
افسانه خاشع از مبارزان برابری
تانطلب جنبش سوسياليستی افغانس

  چنين ناموسیراجع به قتل های
  :مينگارد
   

فرهنگ مردساالر «
و قوانين شرعی 

آموزد   مردان مي به
بايد نگهبان  که 

ناموس زنان و "
خود باشند " دختران

و به خاطر حفظ آن 
به  حق دارند 

 . خشونت دست بزنند
  هاي بار ها شاهد قتل

،   بوده ايم ناموسي
  و  زنان تاآنون
 در  اري بسي دختران

حتی مورد تجاوز قرار گرفتن از

سوی مرد ديگری انجام می شود،

  ). 2(به قتل ميرسانند 

قربانيان اين قتلهای از قبل برنامه

 وريزی شده، معموأل زنان

دختران هستند و نه مردانی که با

آنها رابطه داشته يا به آنها تجاوز

کرده اند، ولی اينبار درمودر

واقعه عباس رضايی بنا بداليل که

هنوز روشن نشده است قاتالن

بجای قتل دختر، پسر را با ضربه

.های کارد و چاقو از پا درآوردند

ممکن است که قتل دختر جزء

نها بوده باشد وبرنامه ای بعدی آ

بنابر سنِگنی که مرگ عباس بر

روی اعصاب و ذهن آنها آورده

است، فرصت تصميمی را

  . نداشتند

 ازقبل رابطه جنسی یساالرمرد

 بيرون چهارچوبيا ازدواج و

ديد جدی برایهترا دواج زنان زا

.دکنمرد و ناموس خانواده تلقی مي

مقوله قتل ناموسی رابطه ای

اززن فاده غير مجاز است مستقيم با

جنسيت خودش و يا رفتار غير

 نرمالدر جامعه که قابل پذيرش

اين گونه.  داردتصور ميشود،

تصور ميشود که زن بواسطه ای

 که،نظر و يا عمل واقعی خود

منجر به شکستن ارزشها پذيرفته

شده جامعه مبنی براينکه چگونه

زن خود و رفتار خود را عيار

خانواده راموس و ناکند، حيثيت 

  .زير پا گذاشته است

  

هایروشقتل ناموسی، يکی از 

  
  

 :عباسعوامل و انگيزه های قتل 
  

عواملی راکه مطبوعات سويدن با
نقل قول از مقامات پليس و قضايی
بمثابه عامل قتل عباس رضايی بر
ميشمارند، ميتوان چنين خالصه

نخستين عامل را ناموسي: نمود
دومين عامل را تفاوت. مينامند

سطح زندگی خانوادگی
برميشمارند که ميتوان آنرا تفاوت

ز درطبقاتی خواند که عباس ني
گفتگوهايش بادوست نزديکش از

چنانچه روز. آن حکايت نموده بود
نامه ايکسپرسن در گزارش سايت

 نومبر از قول25خود بتاريخ 
که: "دوست عباس نوشت

برخاسته از مردم) عباس(وی
عادی است و خانواده ای نامزدش
از طبقات باالی جامعه و مذهبی

  )1."(ميباشد
همانهمين روزنامه به نقل از 

عباس يک: "منبع مينويسد که
کمونيست بود، کمونيست از نظر
خانواده مذکور برابر بامنکر خدا

  ).همان منبع."(محسوب ميشود
  

اما مهمترين عامل که همه روی
قتل ناموسیآن تاکيد دارند همان 

است که عامل برجسته اين جنايت
پديده. هولناک را تشکيل ميدهد
اما.  داردايکه در افغانستان وجود

هاقتلمتاسفانه آمار دقيقی در مورد 
.  در افغانستان وجود نداردناموسی

  
  

  قتل ناموسی چيست؟
  

قتلهای ناموسی، قتلهايی تعريف

ميشوند که پدر، برادر، شوهر و يا

مردی از خويشاوندان نزديک با

انگيزه حفظ ناموس، زنی را که به

دليل سرباز زدن از پذيرش

 و يا متهم بودنازدواج اجباری 

به برقراری رابطه با مردی

برخالف خواست خانواده، داشتن

رابطه با مردی در داخل و يا

ازدواج و) چهارچوب(خارج از
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  ...درحاشيه يک 

  
   بد نامی و آزار، 

دردمندانه سکوت را 
بر افشاء مسئله 

در . ترجيع ميدهند
صورت افشای 
مسئله بعضی از اين 
دختران به دست 
پدران، برادران 
باغيرت و يا مردان 
نزديک فاميل به قتل 

  »4«.ميرسند
  

موصوف به خوبی توضيح ميدهد
که چگونه اين نگرش ريشه در
مناسبات اجتماعی و اقتصادي
دارد، اين پديده با تأسف هنوز در
بين مردم ما رايج است و حتی
.درسويدن هم به اجرا در می آيد
بسياری از مردان به زن به عنوان
موجودی که مهمترين کار کردش

"ارضاء غريزه جنسی مرد"
اعتقاد اسالمی.  نگرنداست، می

هم  نگرش موجود در اجتماع  نه
تنها رد و باطل اعالم نميکند بلکه
طبق نص صريح قرآن به آن

  :مشروعيت می بخشد

زنان کشتزار شمايند برای کشت
به انها نزديک شويد هرگاه
مباشرت آنان خواهيد و برای
ثواب ابدی چيزی پيش فرستيد و

نزد او هاز اهللا بترسيد و بدانيد ک
  )5.(خواهيد رفت

اين ديد گاه مرد را مجاز ميشمارد
تا هر چه دلش ميخواهد به زن

در تفکر زن ستيزانه. اعمال نمايد
و مرد ساالرانه اسالمی تمام
ارزش و کرامت انسانی زن در
پاکدامنی اش متبلور می شود و به
مردان تلقين می شود که زن
کااليی در تملک او است و هر

تماس وی با مرد بيگانه سببگونه 
لکه دار شدن کرامت و شان

  .انسانی او می شود
 

ريشه های قتلهای ناموسی به نوع
و. نگاه جامعه به زن بر می گردد

به دليل توليد و باز آفرينی ارزشها
و اخالقيات مردساالرانه و نوع
انديشه های حاکم در جامعه،

حضور زنان در اجتماع با شک و
در اين وضعيت. ه استگمان همرا

شادی، خنديدن و هر نوع رابطه
زن با جنس مخالف با تفاسير

 . گوناگون همراه می شود
  

خالصه اينکه خانواده دوست
دخترعباس رضايی انتخاب دختر
را به رسميت نشناخت و طبق
اظهارات پسر کاکای دختر که در
دانمارک زندگی ميکند، در
مصاحبه با روز نامه ايکسپرسن

چون عباس و« :چاپ سويدن
دوست دخترش رابطه جنسی

»).6(داشته اند عباس را کشتند
نشان ميدهد که اين يک  قتل
ناموسي و جنسي است و قتل های
ناموسی در هر حالت که رخ
ميدهد محروم ساختن انسان ديگر
از قيد حيات است و مرتکبين آنها

عباس رضايی.جنايتکار هستند
 بخاطر عشق وهم انسانی بود که

دوست داشتن وی را با کارد و
بايد. چاقو قطعه قطعه نمودند

تالش کرد تا اين جنايت وحشتناک
  .تکرار نگردد
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   جهيزيهمهريه و

  
واين باعث ايجاد .می کنند

خشونت های شديد خانوادگی
خشونت ها به شکلی اين .ميگردد

است که مردان بعد از پرداخت
شيربهای گزاف زنان را در
ملکيت شان در آورده و بعدآ به
،ايشان ديکته ميکنند که چه بپوشند
چگونه بااطرافيانش بر خورد
داشته باشد، با که ها در تماس

اشد و با ال خره تمام حرکاتشب
زير کنترول  گرفته شده وهرگه
زنی دست از پا خطا کند خشونت
خانوادگی آغاز شده و آن

  مردانيکه بيرون از محدوده 
خانه، افراد آزاد، ليبرال و محترم
هستند، در داخل خانه به يک

در مقابل همسران زندانبان وحشی
  .شان تبديل می گردند

  
انده نه تنها زناناين سنت عقب م

راذليل و تهی دست ميسازد بلکه
مردان جوانيکه خواهان ازدواج

شيربهای هستند و توانائی پرداخت
گزاف را ندارند واداربه کار های
شاقه و غير انسانی شده ودر
صورت عدم داشتن امکانات برای

شيربها، دست به اعمال پرداخت
عجيب وغريب می زند که در

وزات جنسی باالنتيجه آمار تج
رفته و دختران و زنان يکبار
ديگر به شکل مضاعف دچار
خشونت جنسی چه درداخل
خانواده و چه در اجتماع شده که
در نتيجه اين عمل سبب خود
سوزی ها،خود کشی ها،قتل های
ناموسی و سنگسار شدن ها

  .ميگردد
  

مشکل »تاس«به نقل  از مجله 
بزرگ ديگريکه زنان جوامع

ای افريقائی را بيشتر تحتکشوره
مهريه شعاع قرار داده اينست که 

دخترانيکه ختنه شده اندو مکتب
نرفته اند بيشتر ازدخترانيست که
مکتب ميروند و ختنه نشده ان،
بدينترتيب اين امر باعث بيسوادی
و عقب ماندگی زنان و دختران
گرديده از يکسو و از سوی ديگر
باعث ناقص سازی جنسی و

مات فاجعه آميز روحی وصد
 .جسمی آنها ميگردد

د در جامعه هندوستان و پاکستان
ز يادی ساالنه بخاطر ختران

ندادن جهيزيه از جانب فاميل های
شوهرانشان  سوختانده ميشوند لت
و کوب ميخورند و به قتل ميرسند،
زيرا در صورت طالق بايستی
تمام جهيزيه دوباره به خانواده

دد بنابرين درعروس مسترد گر
صورت بروز اختالفات و طرح
مسله طالق مردان زنان شان را
به قتل ميرسانند و اکثرآ قتل هارا

زيادی زنان.تصادفی جلوه ميدهند
و ددختران هندی وپاکستا نی بين
  .مدرنيته و سنت در گير ما نده اند

گر چه اين رسم قانونآ ممنوع
گرديده است ولی پوليس و قانون

هند درين مسله دخالتنمی خوا
کنند وبنام مشکالت خصوصی

به. داخل فاميلی احترام ميگذارند
صورت خالصه چنين استنباط

زن ستيزی مذاهب و: ميگردد که
سنت های عقب مانده زن ا در
تملک مرد و کم ارزش،ضعيف و

زنان دراخل. قابل ستم کرده است
خانه، خانواده، کارخانه، دادگاه،

يسا  مسجد  وقانون  خدا  کل
پوليس بطور سيستماتيک بی
ارزش شمرده شده و قربانی

بنآ. جنايات و قربانی ها ميشوند
بدون يک تحول اساسی در
ساختار اجتماعی هيچگونه حمايتی
ولو به عنوان حافظ امنيت آنها هم

قانون در. باشد کافی نيست
صورتی در وضعيت و موقعيت
زنان تحول جدی ايجاد ميکند که با
رفاه اجتماعی و اقتصادی برای
.تعداد وسيع از زنان همراه باشد
لذا چنين ميتوان گفت که تامين
دراز مدت امنيت جانی و روانی
در عرصه زندگی خصوصی
برای زنان نيز نمی تواند جدا از
تغيرات مادی و تحوالت اقتصادی

  .باشد
  

:منابع  
         

ازدواج مکتب آدم " کتاب_  
نوشته دکتر "  ريهسازی فصل مه
 سيد رضا پاکنژاد

جوالی7 مجله تاس چاپ آلمان-
  2003 می 20و2001
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  مزدی کودکان و کار
  

ابستان ها او آب  و دردر ت
 کيسه حمام هازمستان
 را که بدست مییپول. .. ميفروشد

ناديه... آورد به پدرش می دهد
دختر خجالتی است با صدای
آهسته در باره زندگی  اش

پدرم پير و" : ميدهديحتوض
مريض است، او به تنهائی

ربامرار معاش ما از پس 
  ... ."دآينمی 

 
تقريبأ به اساس آمار يونيسف 

-5 ين ميليون کودک بين سن246
120. دن در جهان کار مي نماي14

ميليون آن بطور تمام وقت کار
در کنار آموزش،ميکند، بقيه 

.ندا کار مشغول آموختن حرفه و
 ،21% کودکان کارگر در آسيا

  و در امريکای41%در افريقا 
 همه70. % می باشد17%التين 

رند حرفه های دا کارگر کودکانی
مضر  به سالمت شانکه ميتواند

 بيشتر سال4 کهکودکان . دباش
 ساعت در روز16 حدود ندارند
بيشترين کار کودکان .کنندميکار 

، روزنامهوئیشوترواکس زدن، م
کفاشی،فروشی، قالين بافی، 

 پادوی،ی، حمل مواد مخدر،حمال
کار در مزارع و معادن،

، کار در تجارت سکسآجرپزی،
ليدات وسايل بازی،صنعت تو

 می ... ورزشی وسايل جراحی  و
  .باشد

  
 در افغانستان کار کودکان چيزی

،بوده و پشينه طوالنی داردرايج 
الزم به تأکيد است که استثمار و

مخصوصأبهره کشی ازکودکان 
در مراتع و مزارع در ضمن

 اش امر خيلی طبيعیسابقه ديرينه
 دورانو مختصشمرده می شود 

در شهرها.  نيستحاضر
مخصوصأ شهرهای بزرگ

، ها جهت کسب شغلخانواده
کودکان شان را نزد خياط، آهنگر،

شاگرد ميبعنوان ... قالين باف و
 نتنهان کارگراين کودکا. مارندگ

دستمزد محروم اند بلکهاز حداقل 
فقط در بدل نيز در اغلب موارد

يک وعده غذا نيروی کار شان را
 اينکهاميده به می فروشند، البت
بيشتر. موزندياشغل و حرفه ی ب

ها از کار کودکان چهکارفرما
سود می چه غيرمستقيمو مستقيم 
کارگر سطحچون کودکان  برند

 و در اغلب مواردتوقع شان پائين
بی پناه و تابع هستند غيرمتشکل،
توجه کارفرماها قرار بيشتر مورد

در ضمن کارفرما و. ميگيرند
از کودکان و نيروان سرمايه دار

پائينجهت شان ارزان کار 
نگهداشتن سطح حقوق کارگران

  .می برندتفاده سنيز ا بزرگسال
  

براساس آماريکه ازسوی صندوق
حمايت کودکان سازمان ملل متحد

 است کهآمدهمنتشر شده  يونيسف
 در افغانستان کارگرتعداد کودکان

 اما.می رسد به شصت هزار تن
داد کودکان کارگر درمطمئنأ که تع

افغانستان بيشتر از اين رقم است،
 هزار60چون تنها در کابل 

.کودک خيابانی وجود دارد
خانوادهفقر کودکان به دليل  اين
يطشرا مجبور هستند در  شانهای
 و فرسا، غيرانسانیتطاق

 های سخت و شاقبه کار دردآور
 تا بلکه بدين طريق،مشغول شوند

بدست میی که با درآمد ناچيز
مخارجاز  ، بخشی کوچکآورند

تأمينشان را  زندگی خانواده های
شرايط زندگی آنها دشوار و. کنند

شانس آنها برای تحصيل حداقل
 کودکان در کارگاه های.است

 های و زيرزمينیمرطوب
نيرویودرخيابان ها به عنوان  تار

ه  و به کار گرفته شدکار ارزان
عامله قراربردگان مورد م همچون

  . می گيرند
   

فاکتورهای زيادی باعث رونق
کارمزدی در ميان کودکان می

 کاریکودکان نيرودر کل شوند، 
را تشکيل می توقع کمارزان و 

هاین کارگر نيرواکودک هند،د
و غيرمتشکل بوده و قادرمنفرد 
و خواستهای شان از حقوق بدفاع

نيستند، موقعيت برده وار اين
د زمينه ی است کهکارگران خو

به صاحبان کارگاها و رسته ها
آزمندی تمام آنها را استثمار نموده

»گستاخی و تمرد«و درصورت 
نتنها که بوسيله کارفرما مورد
اجحاف و تهديد بلکه در موارد هم
مورد ضرب و شتم قرار می

 بدون پرداختفرماکار. گيرند
مزدرنج شان به بهانه های واهی و

 آنها را به سادگی ازااتهمات نارو
 اگر اين.ندکنکار اخراج  می 
 دست بهکارگران کوچک

توسط کارفرما و بزنندض ااعتر
مي تهديد ايادی اش تنبيه شده و

توسط مالکين بعضأ و .ددنرگ
 جنسی مورد تجاوزگاه هاکار

ی فقيرخانواده ها. قرار می گرند
 کودکان شان،برای امرار معاش
،نددارسيل مي را به بازار کار گ

در اغلب موارد عليرغم آگاهی از
وضعيت کودکان شان، بدليل فقر و
تنگدستی سکوت می کنند و
بنوعی بر اعمال جنايتکارانه ی
صاحبان زور و زر صحه می

  .گذارند
  

داليلچنانچه که همه می دانيم  
لی سياه روزی و نگونبختیاص

 ميليونها انسان در پهنهميليونی
يای نابرابر نظامگيتی در دن

نظامی که بر. سرمايه داری است
اساس نابرابری استوار است نمی
تواند مدعی بهروزی و تعالی

کارمزدی کودکان نيز. بشر باشد
از بالهتها و فراورد های همين

نظم که. نظام ضد انسانی است
چون هيوال هر روز انسانها را
برای بدست آوردن سود مضاعف

د نمی تواند وبه نيستی می کشان
نمی خواهد ضامن رفاه و آسايش

  .و شادی و امنيت باشد
  

هرچند که سال و ماهی را به
ممنوعيت"و " فقرزدائی" تعهد 

هر از گاهی... و " کار کودک
در بوق و کرنا می کنند ولی آنچه
که آفتابی و عريان است اين
حقيقت مسلم است که اين نظام از
پس بهره کشی، جنگ و نابودی
ميليونی انسانها چه بلحاظ فزيکی
و روانی به حيات ننگين اش

  .ادامه می دهد
  

از کشورهای ديگر دنيا و
وضعيت کارمزدی کودکان در
  آنها که بگذريم به افغانستان بعد

از سرنگونی امارت اسالمی
طالبان وقتی خيره شويم، عليرغم
قيل و قالهای زمام داران جديد
 وجمهوری اسالمی افغانستان

اربابان امپرياليست شان، آنچه
قابل رويت است فقر، تنگدستی،
آوارگی، جنگ و قربانی شدن و
به نيستی کشانيده شدن کودکان

چنانچه در آغاز ذکر شد،. است
حاصل مجاهدت مناديان
دموکراسی و حقوق بشر و در
اين ميان حقوق کودکان وجود
تنها شصت هزار کودک خيابانی

.کشور استدر کابل پايتخت 
کودکانی که اکثرأ بی پناه و آواره
اند، هر کدام اگر نه هردو پدر يا
مادر شان، بلکه يکی از آنها را

اين.  حتمأ از دست داده اند
کودکان خيابانی در شرايط سخت
با زندگی و ناماليمات آن دست و

  14صفحه  ... پنجه نرم می کنند،
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  کودکان و کار مزدی
  

 و دم دست ترين نيروی کار
 گانارزان برای استثمار کننده

  .اند
   

در سائر نقاط کشور هم وضع
بدين منوال و در مواردی بدتر از
اين است، در مناطق مرزی از
اين کودکان بعنوان پيک و حمل
.کننده مواد مخدر استفاده می کنند
بسياری از اين کودکان با محموله
های شان ناپديد می شوند و کسی
و مرجع از اينکه بر سر آنها چه

و يا می آيد اطالعی درپيش آمده 
در اثر جنگ بخش. دست ندارد

بيشتری از روستاها ويران شده
است، زمينه امرار معاش برای
اغلب مردم روستائی وجود
ندارد، مخصوصآ برای مهاجرين
که از کشورهای همجوار چون
ايران و پاکستان برگشته اند

ا ديگرروست) بويژه نسل جوان (
ششیرغبتی بر نمی انگيزد و ک

معاش به، بنأ برای امرار ندارد
 و به خيلشهر ها رو مي آورند

کارگران مزدی و از آن ميان
   .کودکان کارگر افزوده می شود

بنا به تراکم نيرویها  در شهر
کار، همه ی اينها جذب بازار کار

به حاشيهنشده و بيشتر شان 
ينجاستا.  تبديل می شونداننشين

که کودکان شان را جهت پيشبرد
   امرار معاش به  وامور زندگی 

  
و .دست غارتگر بازار می دهند

 کارخانه هاان به کار دراين کودک
 يا وی صنايع دستیو کارگاه ها

ز جملهبازار ار نيز به کار د
ت فروشی، سگرآبواکس زدن، 

،فروشی، روزنامه فروشی
کارهای ساختمانی، کفاشی،

، کار در کوره پزخانه هاحمالی
شايد هم از.  شروع مي کنند... و 

فرط بينوائی به تنفروشی و گدائی
دليل  کودکان بهاين .رو بيآورند

مشکالت اقتصادی توسط خانواده
 هم بدليل ادای يا ووادار

 تشويق به کار می شوندمسئوليت
از آنان تنها نان آور و بسياری

  .دهستن های شان خانواده 
  
 ودکان مهاجر افغان در ايران و ک
  

   نيز وضع مناسبتر از پاکستان
مينه زاين کودکان. بقيه ندارند

ل برای شان مهيا نبوده وتحصي
برای کمکان اين کودکنيست،  

ا های شان اکثرخانوادهبه 
ل پرس کاری،يهای از قبکار

ی مزدوری،تراش کاری، آجرپز
  .می کنند دست فروشی و 
   

5 کان ازکار اين کود ساعت
روزانه وصبح آغاز شده 

. کار کنند ساعت18  تامجبورند
کودکان که در کارگاه های قالين

 در اتاقهایبافی مشغول کار اند
تنگ و تاريک و در نامناسبترين

. کنندمیبهداشتی کار شرايط
بيشتر اين کودکان به امراض
ليگوناگون مبتال هستند از قب

 ستون فقرات، رماتيزمخميدگی 
 درد،خرابی ششمفاصل، 

در ...، نفس تنگی، سل وانانگشت
 در محيط کارگر کودکان اينواقع

کار از امکانات ايمنی بی بهره اند
 و درمانی بيمه جانیگونه هيچو

  .ندارند
 معمولی ترين شکل کار کودک،

، در روستاهادر خانه استکار 
از قديم کودکان در امور

،سهم می گرفتندکشاورزی 

 کودکان و مواظبت ازهدارینگ
کمک در امورر، کوچکت

کارهای هستند کهآشپزخانه اينها 
  کودکان در انجام آنها سهم دارند 

  
ولی هيچگاه بعنوان کار پذيرفته
نشده است و از بس که رواج
.داشته خيلی هم طبيعی مينمايد

 زيادی نزد خانواده هایدخترانی
متمول بعنوان کلفت و نوکر کار

شرايط کار اين کودکان. دمی کنن
خيلی سخت و ساعت آن طوالنی

و اذيت  مورد اين ها بيشتر.است
قرار میآزار حتی آزار جنسی 

 شرايط کمتر کسی ولیگيرند
می را  کودکان اينغيرانسانی

 نتيجه آزارجنسی يا در.بيند
حقيقت تجاوز جنسی، باردار شدن
ناخواسته است که سرانجام اگر که

و مادر و نوزاد نهبه مرگ هرد
انجامد، مادر بينوا را به بازار
تجارت سکس و تن فروشی می

  .کشاند
   

 بهکودکان که مجبور
، کودکی، می شوندکارمزدی

نشاط و شادابی و سالمت
.آنها می ربايند را از انش
توانند به عنوان يکی نم

خوب تکامل مستقلشخصيت 
 آنها از لحاظ فزيکی و،دکنن

 و کار.می بينندروانی صدمه 
ی را که مجبور به انجامها

 موجبآنها می شوند
های جدی جسمی آسيب
کشی از بهره. شود می آنها
 کودکان تعرضی آشکار واين

بی رحمانه و غير انسانی به
  .است حقـوق کودک

  
در اعالميه جهانی حقوق بشر بر

 حقوق ويژه ی کودکان ورعايت
حمايت همه جانبه و گسترده از

نظام. آنان تاکيد فراوانی شده است
سرمايه داری حاکم، جامعه،

 درقوانين، دولت، خانواده و
مجموع سيستم اقتصادی

و سياسی حاکم بر جامعه اجتماعی
ضايعسياه روزی و مقصر و بانی 

  . هستنداندن حقوق کودکش
 

 ....دولت هلند 
 

مواد خام ارزان، تصاحب
بازراهای فروش مرغوب و

سی به مراکز نيروی کاردستر
ارزان را نيز در مد نظر دارند
که مزيد بر سود سرشار امکان
تحقق دکترين جابجايی نيروهای

بنا بر اين. کار را ميسر می سازد
طبقه حاکم هالند که بر عالوه
ملياردرهای سلطنتی، شامل
 مالکان انحصارات سرمايداری

 و سهامداران بزرگ اتحاديه هی
مايداری انحصاریجند مليتی سر

می باشند، دولت را همانند هر
دولت ديگر منحيث افزار
سرکوب طبقه کاگر و توده های
مردم در دست داشته و به مدد آن
هر روزی شيوه و شگرد تازه يی
از حيله گری را از زراد خانه
ارتجاعی بين المللی به و ديعه
گرفته و زور گويانه اعمال می

ظايفمسلما يکی از و. دارد
دولت های کنونی سرمايداری
تنظيم و پالنيزه کردن تعادل بين
صدور سرمايه و جابجايی
نيروکار می باشد که در اين
راستا گاهی سرزمينی را به
غرض متواری ساختن نيروهای
کا رآن به آتش می کشند و زمانی
هم کارگران مازاد ضرورت را
اگر بازگشت به آن جهنم را

دموکراسینپذيرند، در آتش 
سرمايه می سوزند تا بحرانات

چنين است. ذاتی آنرا پنهان کنند
سرنوشت کسانی که به عوض به
پا خاستن برای  نابودی توليد
سرمايداری به آغوش خونبار آن

اما تاسف آور تر. پناه می حويند
اينکه طبقه کارگر هالند با و
جوديکه خود نيز با هزاران رشته

تم طبقاتیيی از بهره کشی و س
پيجيده شده و نه تنها از بهبود و
ار تقا سطح زندگی آنان خبری
نيست بلکه هر روز آماج تهاجم
زورگويانه درباز پس گيری
حقوق و امتيازات به دست آورده
تاريخی خويش قرار می گيرند
که با گرانی مخارج زندگی،
بيکاری سازيهای پيهم، صعود
رمتداوم ماليات های مستقيم و غي

  مستقيم کمر شکن، 
  15                 صفحه 
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  ...ستم بر زن
  

روزه شاهد آن هستند، صدها و
هزاران دختر و زن در گوشه و
کنار افغانستان هر روز شکنجه
ميگرند و به بردگی کشانده
ميشوند،  تعداد زيادی هم بی
رحمانه به قتل ميرسند، اما گوشه
های بسيار کوچک از اين توحش

  .در مديا انعکاس ميايد و بس
ناديه نيز يکسال قبل زمانيکه
خالف ميلش مجبور به ازدواج با
قاتل امروزی اش شد، در حقيقت
.به مرگ محکوم گرديده بود
شوهر ناديه که گفته ميشود به
اصطالح تحصيل کرده و کارمند

رتبه ی در دانشکده ادبياتعالی 
هرات بوده است، چنان مردساالر
و زن ستيز است که حتی بيشتر
از يکسال نتوانست وجود زنی که
نميخواست به هر نوع بردگی تن

  .در دهد را تحمل کند
ناديه شاعر و انسان آزادی پسندی
بود اين خصوصيات را ما در
اشعارش به وضاحت ميتوانيم

  مشاهده کنيم 
آن روز گرامی که قفس  را ياد 

  بشگافم     
 سر بيرون آرم از اين عزلت و مستانه

  بخوانم
  

با تاسف اين نوع خشونت ها در
جامعه افغانستان در ميان خانواده
های افغانستانی چنان پذيرفته شده
است که لت و کوب زنان و
دختران و ازدواج های اجباری
اصآل بحث را برنمی انگيزد و

ز روی تصادف و يااگر هم ا
حس دلسوزی بحثی  در اين
رابطه مطرح گردد خيلی سطحی

تا کنون درمجامع. و گذرا است
افغانی چه در داخل و چه در
خارج از افغانستان بيحقوقی زنان
مسله پذيرفته شده است و متاسفانه
برای اکثريت خانواده ها بحث و
گفتمان در مورد حقوق و جايگاه

زنان. نداردزن مفهومی خاصی 
و دختران از ابتدائی ترين حقوق
شان که رفتن به مکتب و يا کار

زنان و دختران. باشد محروم اند
در انتخاب زندگی و آينده  شان
هيچ اختياری ندارند بلکه اين
مردان خانواده از جمله پدران و
برادران اند که در اين مورد

بدتر از همه. تصميم ميگرند
تراض واينکه هرگونه اع

ايستادگی در مقابل تصاميم آنها
شکستن غيرت و حرمت خانواده
تلقی گرديده و با شديد ترين
.عکس العمل ها مواجه ميگردد
حتی دختران زيادی در کشور
های غربی بنا به خشونت خانواده
دست به خودکشی ميزنند و بعضآ
توسط اعضای خانواده به قتل

  .ميرسند
 کههيچگونه قوانين اجتماعی

امنيت و حقوق ابتدائی زنان را
حفاظت کند در افغانستان وجود
ندارد واگر قوانينی نيم بندی در
اين سالهای اخير براثر فشار های
افکار عامه جهان در افغانستان
به نفع زنان تصويب شده است
نيز روی کاغذ باقی مانده و به
اصطالح مجريان اين قوانين خود

کوچکتريناصآل به حقوق انسانی 
احترام و اعتقاد ندارند و تا مغز
استخوان در انديشه های ضد

  .انسانی و ضد زن مدفون اند
زنان زيادی در زندان های اين
رژيم مزدور و وابسته که معجون
است از ترکيب جنايتکاران
جنگی و تکنوکرات، صرفآ بجرم
اينکه از زير ستم خانواده فرار

ونهپس چگ. کرده اند بسر ميبرند
مي توان از همچو زندان بانهائی
انتظار داشت که پناه گاه و
تضمينی در مقابل ظلم و بی

  عدالتی های خانواده باشد؟
  

  :ستم بر زنان جهانيست
گرچه ستم و خشونت در خانواده
در اکثر جوامع جرم محسوب
ميگردد اما با آنهم اين جرم در
اکثريت کشور ها به قوت خود

يه زنان درخشونت عل. باقيست
کشور های مختلف ساالنه قربانی

در. های زيادی از زنان ميگيرد
 زنان35% تا 30%امريکا 

مورد آزار جسمی توسط شوهران
20 تا 15شان قرار ميگيرند و 

در صد آنها حتی در هنگام
بارداری مورد لت و کوب قرار

اين آزار و اذيت جسمی. ميگيرند
 در65بطور مثال در چيلی به 

 در صد41د ميرسد و در هند ص
زنان به دليل خشونت شوهران
شان دست به خودکشی ميزنند

  )  اکتبرbbc، 22به نقل از ( 
خشونت و ستم عليه زنان اشکال
مختلف دارد از ضرب و شتم آنها
گرفته تا کشاندن آنها به بردگی
جنسی و حتی سنگسار زنان که
بيشتر در کشور های اسالمی

شه مستقم درمروج است و ري
زنان. اپارتايد جنسی اسالمی دارد

شهروند"در جوامع اسالمی  
.محسوب ميشوند"  درجه هيچ

خشونت عليه آنها مستقيآ از تعاليم
اسالمی برميخزد که متاسفانه

  .نسل در نسل ادامه دارد
  

 :تعاليم اسالمی در رابطه به زنان
گرچه اين خود بحث خيلی
نمفصلی است که حتی با نوشت
کتابی در ين رابطه نمی توان تمام
ابعاد تعاليم اسالمی را در رابطه
با زنان شرح داد، اما من در اينجا
نکته وار به چند سوره از قرآن
ميپردازم که مستقيمآ خشونت

 :عليه زنان را بيان ميدارد
 
مردان را بر زنان تسلط و حق"

نگهبانی است، به واسطه برتری
بعضیکه خدا  بعضی را بر 

مقرر داشته و هم به واسطه آن
که مردان از مال خود به زنان

سوره النسا آيه( ."نفقه ميدهند
38(  
زنان شما کشتزار شمايند، برای" 

کشت به آنها نزديک شويد، هرگاه
سوره"( معاشرت آنها خواهيد

  )224البقره آيه 
زنان که از مخالفت و نافرمانی"

ا راآنها بيمناکيد، بايد نخست آنه
موعظه کنيد اگر مطيع نشدند آنها

سوره..." ( را بيزند و تنبه کنيد
  )34النسا آيه 

مردان کارانديش زنانند، براينکه"
خدا بعضی کسان را بر بعضی
ديگر برتری داده و برای اينکه
.از مال خويش خرج کرده اند
.زنان شايسته فرمانبرداری اند
زنانی که از نافرمانی شان بيم

د پند شان دهيد در خوابداري
گاهها از آنان جدائی کنيد و بزنيد

  )32سوره النسا آيه ..." ( شان
  

ناديه انجمن بر اساس اين آيه ها
محکوم به مرگ شد و هزاران
زن هر روز به اين سرنوشت

دچار اند و اين جريان متاسفانه
همچنان ادامه دارد و هر روز از
ميان زنان و دختران قربانی

  .ردميگي
کمونيست ها و آزادی خواهان
مخالف هر نوع خشونت عليه
زنان چه در خانواده و چه در
جامعه و محيط کار ميباشند و از
زنان و مردان آزاديخواه
ميخواهيم تا دست در دست هم
داده به مبارزه بی امان مان عليه
هرنوع افکار خرافی مردساالرانه
و ضد زن بخاطر رفع ستم و

  .زه نماييمخشونت مبار
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  ...دولت هلند

  
تحميل انفالسيون و بحرانات

اما. ديگر تحقق می يابندادواری 
از درک رسالت و حضور فعال
در افشا و خنثی نمودن اين همه
توطئه های وحشيانه بر ضد
.همزنجيران شان بيگانه می باشند
همچنين، از دهان پر آب
فدراسيون اروپايی انجمن های

راضپناهندگان نيز صدايی اعت
و فقط به. شايسته يی بر نخاست

 نومبر دوتن از مالها در5تاريخ 
مراسم فاتحه خوانی برای قربانيان
در شهر اندوفن هالند از نعمات
ارزانی شده به آنان شکر گذاری

  .فراوانی به عمل آوردند

انتگراسيون مرکز 
، پناهندگان افغانستان

ع حقوق نهاد مداف
برای . پناهندگان است

مبارزه عليه راسيزم و 
 دفاع ازحق انکار نا 
پذير پناهجويان در 

برابر دولت ناروی و 
دولت جنايتکار 

افغانستان، از اين 
مرکز حمايت کرده و 

!به آن بپيونديد  



 نوامبر روز جهانی نفی خشونت عليه زنان 25بمناسبت 

 يک حقيقت آفتابی،ستم بر زنان افغانستان
  
  

  چه بگويم سخن از شهد که زهر است به کامم
  وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم
                                      ناديه انجمن

                                                             
 هرات در اثر لت و کوب وحشيانه شوهرشناديه انجمن دانشجو ممتاز سال چهارم دانشکده ادبيات

ناديه يکی از هزاران قربانی توحش و بربريت.  جانش را از دست داد2005 نوامبر 5به تاريخ 
مردساالری و باور مذهبی است، در افغانستان زنان در ابعاد و اشکال گوناگون هر روزه خشونت

شت واقعه غم انگيز بود که انسانهای سال عمر دا25مرگ اين شاعر جوان که . را تجربه ميکنند
زيادی را در اندوه از دست رفتنش نشاند، مقاالت زيادی در رابطه با کشته شدن ناديه به نشر رسيد
و اعتراضات زيادی هم صورت گرفت، اما متاسفانه هيچکس به علت و ريشه خشونت های از اين

  .ن ستيز دارد، نپرداخته اندنوع که ريشه در اعماق باور مردساالر و جامعه اسالمی ز
  

ناديه يکی از هزاران قربانی خشونت خانواده گی است که بدست نزديک ترين فرد فاميلش به طرز
اما در افغانستان ميليون ها زن وجود دارد که از اين خشونت رنج ميبرد و. وحشيانه ی قربانی شد

که سالهای متمادی در آتش خشمهزاران زن هرروز به مرگ تدريجی محکوم ميگردد و مجبوراند 
  .و ستم بسوزند

 مورد خودسوزی در بين زنان و دختران هرات ثبت250 ماه گذشته 6براساس گزارش ها ظرف 
 در صد اين خودسوزی ها به مرگ اين افراد منجر شده است  که60شده است و به گفته داکتران 

. ستم ها و مشکالت خانواده گی داردعلت اين خودسوزی ها ريشه در ازدواج های اجباری و ديگر
ان شان مورد ضرب شوهر دست افغان از همان اولين ساعات زندگی مشترک  ازانبسياری از زن

  .و شتم قرار ميگيرند
  

روز جهانی محو هما سلطانی مسئول بخش زنان کميسيون حقوق بشر که در محفل تجليل از
ميگفت اظهار داشت از ماه جدی سال بوعات سخنخشونت عليه زنان در تاالر مرکز بين المللی مط

وسه صد وسی وهفت مورد خشونت از خود سوزی گرفته گذشته تا سنبله سال روان حد اقل يکهزار
 مخالفت از فعاليت های اجتماعی در کميسيون حقوق بشر ثبت، بدن د دا، قتل،تا تجاوز جنسی

"مطمينا  به کميسيون گزارش داده شده وو اين تنها آماری است که فقط طی نه ماه گرديده است
ن به بيرون راه آکه اخبار واقعات بيشتری اتفاق افتاده است که در پشت در های بسته صورت گرفته

عليه زنان وی از مقامات دولتی خواست که به مواد مندرج در کنوانسيون رفع تبعيض. نيافته است
به نقل از سايت.( ايجا د نمايد شونت عليه زنانجدی عمل نمايد و پشتوانه قانونی را جهت محو خ

  )خبرگزاری باختر
 

 زنان در واليات70%يک نهاد غير دولتی در شهر مزارشريف " مديکا منديال"بقول مسؤلين 
اين تحقيقات در اثر مصاحبه با ده ها زن. شمالی افغانستان از انواع مختلف خشونت رنج ميبرند

های معمول عليه آنها ازدواج های اجباری، ضرب و شتم و عدمصورت گرفته است که از خشونت 
   )bbc عقرب 25چهارشنبه .(دريافت اجازه تحصيل و کار ميباشد

15  بقلم هنگامه انوری حقوقدان در کابل دختری به اسم مستعار ج  bbcبنا به يک گزارش ديگر 
صدها مثال از اين ستم.  فرار ميکند ساله شده که در نتيجه از خانه65ساله مجبور به ازدواج با مرد 

  15صفحه ...... و تعدی در جامعه ما، در گوشه و کنار وجود دارد و مردم هم همه
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 نيست شوقی  که زبان باز کنم، از چه بخوانم؟
 

  چه نخوانم من که منفور زمانم، چه بخوانم
 

 چه بگويم سخن از شهد، که زهر است به کامم
 

 وای از مشت ستمگر که بکوبيده دهانم
 

 نيست غمخوار مرا در همه دنيا که بنازم
 

 ، چه بمانمچه بگريم، چه بخندم، چه بميرم
 

 من و اين کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت
 

 ام و مهر ببايد به دهانم که عبث زاده
 

 دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت
 

 من پربسته چه سازم که پريدن نتوانم
 

 گرچه ديری است خموشم، نرود نغمه ز يادم
 

زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم
 

  که قفس را بشگافمياد آن روز گرامی
 

سر برون آرم از اين عزلت و مستانه بخوانم
 

 من نه آن بيد ضعيفم که ز هر باد بلرزم
 

 دخت افغانم و برجاست که دايم به فغانم
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