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  شباھنگ راد

  ٢٠١٧ فبروری ١٩
  

 موقعيت زنان در افغانستان
 توحش، يکی از ميادين جنگ و ِداری، جوامع خاورميانه و از جمله جامعۀ افغانستان را، به فرھنگ و مناسبات سرمايه

ُغارت اموال عمومی و تحجر تبديل نموده است ويژه به زنان، ه ديده و ب ھای رنج ِخبر جنايت و تعرض به جان توده. ِ

رسد و خيل عظيمی از  گوش می ، ھر روز و ھر ثانيه به"پرستی ناموس"چون  ھای واھی و متحجرانه ھم ھم به بھانه آن

  . دھند را از دست می شان کشور، جسم و جان نده و ارتجاعی اينما زنان و دختران، در زير سايۀ قوانين عقب

گمان، دولت  بی. دھنده و زجرآور است زده، تکان مشاھدۀ تصاوير و شنيدن رفتارھای رذيالنه در اين جامعۀ جنگ

 ی و دامنئ ھای قبيله ست که جنگ ھای مديدی سال. باشد شنود و سر مست میوموجود از چنين وضعيت ناھنجاری، خ

مداران افغانستان،  دادن حمله به دختران و زنان، به سياست رايج دولت چنين سازمان انديشی، و ھم زدن به توھم و تاريک

ست که زندگی مردم در زير بمب و  ھای مديدی سال. ھای سرمايه تبديل گشته است حاکمان محلی و ديگر دار و دسته

ست که، حقوق  ھای مديدی ن وابسته، به تباھی رفته است و سالاتجعھا و ديگر مر ِگلوله باران وحشيانۀ امپرياليست

  . انديشی، در فضای جامعه تدوام يابد کنند، تا سلطۀ سرمايه، جھل و تاريک بديھی زنان را لگدمال می

ان ی، از جانب جانيان بشريت، جئ  قبيله- ھای قومی  جنگھای روزانه در اثر  که، ناامنی در ھر صورت و افزون بر اين

چرا که که زن در قاموس و در . مردم را به لب رسانده، تعرض و آزار و اذيت به زنان ھم، مزيد بر آن شده است

ای جز، توليد مثل و اطاعت  آيد که وظيفه به حساب می" دست چندم"کار افغانستان، عنصر جنايتِمداران  فرھنگ دولت

به . چنين از قوانين غير انسانی و نابرابرشان ندارد و ھم" قوم و خويشان"، و ديگر "مردان"کورکورانه از فرامين 

قی است و از ھر سو، در معرض ِر سايۀ چنين فرھنگ و نظام جنايتباری، فاقد ھر گونه حتر، زن در زي عبارتی واقعی

توان  ھا و تعرضات باالست که نمی عدالتی ِقدر ضريب بی متأسفانه، آن. آزار و اذيت، توھين، تحقير و تبعيض است

  .شود، به تصوير در آورد  روا می-کشور   در اين- چه را که در حق زنان  بدرستی، آن

را، به  کشند، گوش و دماغ آنان برند و مدارس دخترانه را به آتش می ن سرمايه، به زنان يورش میاگران و مدافعاشغال

ًبرند و متعاقبا، تعدادی ابله و نادان، جرم دفاع از آزادی و پوشش می ی ئھا ِ با فرمان شيخ و آخوندی مرتجع، انسانُ

سر "ودشان، خخيال  کشند، تا به گيرند و سر آخر، جسد وی را به آتش می را زير مشت و لگد می" فرخنده"چون  ھم

در حقيقت درد و مصبيت زنان، يکی دو تا نيست و آنان !! ی برای ديگر زنان محروم افغانستان باشد"عبرت"و " مشق

ی زنان، با پنج ئ اصطالح حقوق پايه ن بهابه طور نمونه مدافع. اند ز معضالت و مشکالت، دست به گريبانبا انبوھی ا
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ُدھند؛ طالبان، اين  را مورد تجاوز قرار می ُخودرو و شبانه، پنج دختر جوان را به پايگاه نظامی امريکا برده و آنان

دنباله ه بندد، و ب قبل از ازدواج به رگبار میرابطۀ م اتھام جرثومۀ فساد و حامی سرمايه، پسر و دختر جوانی را به جر

چه در فوق آمده  ًيقينا آن!! ُبرد تا مبادا، روز و روزگاری، شوھر ديگری کند ، گوش وی را بيرحمانه می"زرينه"شوھر 

توان بر شمرد و  بار را می  ديگر، از رفتار و اعمال جنايتۀفردی نيستند و ھزاران نمونه ھای منحصر ب است، نمونه

قدرت رسيدن طالبان و  رفتار و اعمالی که با به. اند ترين حقوق انسانی نشان داد که، زنان در افغانستان، فاقد کم

ھا، با پر و بال دادن به جانيان  ھا به افغانستان، بنا گذاشته شده است و تحت سلطۀ ديگر دولت لشکرکشی امپرياليست

  .ود گرفته استخه تری ب بشريت، دامنۀ گسترده

ُبراستی که روز و روزگار زنان افغانستان، بسيار تيره و تار است و جنگ، تحجر، فساد و ديگر مصائب اجتماعی،  ِ
ِزندگی را برای آنان ناممکن ساخته است و بر ھمين اساس، سخن گفتن از جايگاه حقيقی و ھم ِچنين رعايت حقوق ابتدائی  ُ

چون ی ھمئھا  محتوای واژه ، چيزی جز تھی نمودن-ماندۀ کنونی  ارتجاعی و عقبھم در زير مناسبات   و آن- زنان، 

  .ھا نيست آزادی و دمکراسی، و محترم شمردن به حقوق برابر انسان

ُدينه شده است، کشور، نھا دليل ھم نيست که، خشونت در اين ست و بی به يقين ترس نظام، از باور به آزادی و دمکراسی

، به روال عادی و طبيعی نظام و "پرستی ناموس"خانواده و " حيثيت"ھم به بھانۀ دفاع از  فته و آنيابد رفتاری سازمان

کنند و از  ھای مرتجع، به حقوق اوليه، به جان، و به بدن زنان تعرض می سو دار و دسته از يک. جامعه تبديل گشته است

در ادامۀ چنين سياستی و ھمين چند روز . اند آن، در پی تحقير و توھين به زنانديگر، دولت و عناصر وابسته به  سوی

 به جلسه ایًيس شورای علمای تخار و اخيرا در ئ، ر»مولوی عبدالصمد«قبل، دو زن را در ھرات به قتل رساندند و يا 

  ." ين طايفۀ دنيا ھستندترءحيا زنان بی: "داشت از روز جھانی افراد دارای معلوليت گفته است کهمناسبت گرامي

ای، دليل اصلی  ترين شک و شبھه ُن نابرابری جنسيتی و سرمايه، حد و مرزی ندارد، بدون کماشرمی، مدافع وقاحت و بی

گردد؛ دولتی که با تصويب قوانين ارتجاعی،  آن، به قوانين حاکم بر جامعه، و به سياست دولت وابستۀ افغانستان بر می

" بخت"ی که کودکان را، به خانۀ انين شنيعدنباله، قوه کند، و ب  به جسم زنان را صادر میاجازۀ تعرض به ذھن و

داشتن ترس و  پيداست که نياز سرمايه، در زنده نگه. فرستند تا فرھنگ منحط و پوسيده، از فضای جامعه دفن نشود می

گونه  چرا که اين. ست  در اذھان عمومیمانده ھای دربند، و در بردوامی افکار متحجرانه و عقب وحشت در ميان توده

گونه  اين.  اجتماعی شديۀ و بليبتی ھزاران مصئ ِھی مردان و زنان و از درک ريشهتوان، مانع بالندگی و آگا می

توان مانع ھر گونه  گونه می اين. ھا و موضوعات خرافی و مذھبی، ھدايت نمود توان، مردم و جامعه را با پوشش می

ِصفت و ناآگاه را، به جان زنان آزاده، مترقی و معترض از وضع  ای انگل ی و راديکال شد و عدهھای اعتراض جنبش
ھای وابسته به  يان و ديگر دار و دسته وحشيانه به زنان، به گردن دولتوقفه و با اين اوصاف تعرض بی. موجود انداخت

 داشته و  - که در توان  اند، تا آنجائی  نشان داده- ت ھای متفاو ورهھم در د  و آن-ن و ھمۀ سودجويان ُسرمايه است، تاکنو

 در توان داشته و  دارند، -که  واھند گستراند، و تا آنجائیخمانده را در پھنۀ افغانستان  دارند، سياست ارتجاعی و عقب

  .ھای محروم ناامن خواھند نمود جامعه را برای زنان و توده

ويژه زنان افغانستان متصور ه  مردم و به در گستردگی ظلم و تباھی، عليھای جنسی و نيز گوئی پايانی بر اين خشونت

ھای دربند ھم، برای حقوق  تازد و در مقابل، زنان و ديگر توده چنان می ن، ھمانظام به ياری تمامی مرتجع. نيست

ن محلی و مسلح، اھای دولت و تھديدھای مرتجع اندازی رغم سنگ آنان علی. ند ااوليۀشان، در ميدان نبردی نابرابر

ور و اجحافات  و به انحای گوناگون، در مقابل زنبرد فرا می خوانندھا و قوانين حاکم بر جامعه را به  سياست

آنان خواھان نابودی تمامی بانيان . کنند ھای مرتجع، مقاومت و ايستادگی می يان و ديگر دار و دستهيافتۀ دولت سازمان
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توان فھميد، که چنين وضعيتی خواست زنان افغانستان  آسان می. اند انده و ارتجاعیم فساد و رواج دھندگان فرھنگ عقب

ھا  ای منطبق بر عدالت و محترم شمردن به حقوق برابر انسان دنبال جامعهه ديده، ب که ھمۀ زنان ستم نيست و واضح است

داری و  افغانستان، تحت سلطۀ سرمايهدانند، که جھان و جامعۀ  خوبی می آنان به. اند ھم فارغ از جنس و جنسيت و آن

داشتن تن  آنان بر اين باوراند که در امان نگه. انديش، به آزادی و رھائی دست نخواھند يافت ھای مرتجع و تاريک دولت

تر نمودن پرچم  ھا در گرو، ھر چه بر افراشته  اجتماعی، برای آن-ھای سياسی  و جان، و انتخاب پوشش و ديگر فعاليت

ھای پيشين و از جمله دولت  آنان بر اين نظراند که دولت. ويژه حقوق زنان استه ديده ب ھای ستم  منافع تودهدفاع از

ھای مزورانه در برابر تعرضات وحشيانۀ حاکمين محلی  رغم اشک تمساح ريختن و علی» محمد اشرف غنی احمد زی«

ن اصلی چنين فجايع دردناکی اعنوان مسبب را به ھمۀ آنان، نه تنھا مدافع زنان نبوده و نيستند، بلکه "پرستان ناموس"و 

، از "زرينه"و " فرخنده"ديدۀ افغانستان ايمان دارند که زمانی جان و تن امثال ھا زنان ستم عالوه بر ھمۀ اين. ددانن می

کم بر جامعه دور و محفوظ خواھد ماند، که فرھنگ ارتجاعی حاه انديشان، ب تيررس نابخردان و حاميان دولت و تاريک

بنابراين چارۀ کار، . زير کشيده شونده ھای مرتجع و وابسته به سرمايه، ب ھا و ديگر دار و دسته رخت بر بسته و دولت

ست که جامعۀ افغانستان،  تنھا در چنين شرايطی. در سوزاندن قوانين ارتجاعی، و در نابودی بانيان چنين وضعيتی است

چنين شاھد تعرض و مثله شدن بدن زنان، توسط حاکمان و   تحقير، و ھمديگر شاھد آزار و اذيت، توھين و

  .نخواھد بود" پرستان ناموس"

  

  ٢٠١٧ بروری ف١٨
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