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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  زرقا فروغ

 ٢٠١٩ جنوری ٠٣

  

  ن جامعۀ مدنینگاه اجمالی بر ورود زنان و فعاال
  در عرصۀ دفاع از حقوق زنان در افغانستان

  
 

توسعۀ " ھای مدنی است که به ناماشغال امريکا، فعاليتمانده و مذھبی تحت يکی از پديده ھای فيشنی در جوامع عقب

دنی جوامع نھادھای م. نمايدشود ؛ با آن پا گرفته و در محدودۀ آن رشد میی از آن ياد میئ در نظام بورژوا"دموکراسی

 .کنندسو با نظام ھای حاکم کار می ًسرمايه داری اغلبا ھم

کنند و وظيفۀ آنھا گويا ايجاد ون خشونت و دموکراتيک نقش بازی میًاين انجمن ھا ظاھرا در راستای يک جامعۀ بد

، نھادھای مدنی نيز ئیدر افغانستان با يک نظام و سيستم گنديدۀ مافيا. پيوند ميان طبقات محروم  جامعه و دولت می باشد
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 ئیدھای رھارنگارنگ مدنی چون حقوق بشری، نھا نھادھای. مانند ساير عرصه ھا به مصايب مختلف مصاب است

که خود  دانند، موجود اند، در حالی را مربوط به خود شان می... ، جنبش محصالن و ئی که جنبش روشنائیزن، نھادھا

 .اين اقشار با صد درد و التھاب درگير اند

ِ از نھادھای فعال، تشکل ھای صنفی، اجتماعی و سياسی یااز روی تعريف،  جامعۀ  مدنی عبارت است از مجموعه  
 . بين دولت و مردم  اندیاديدگاه ھای افراد جامعه به نظام سياسی حاکم و واسطه  که منعکس کنندۀ" تقلمس"

   

 مکثی بر روند جاری افغانستان

افغانستان کشور دردمند، بدبختی آزموده و آبستن حوادث و اتفاقات تلخ، شوم و ويرانگر ھر روز با پيکر پرخون 

 را که ئیگردد تا انسانھاگروه ھای ستيزه جوی رنگارنگ در آن وارد می. ودشسرنوشتی جديد برايش رقم زده می

 بيشتر داغدار و بيچاره کنند، ،گی کردن در آن ھستندُناخواسته در اين جغرافيای پرخون تولد شده اند و ناگزير از زند

 . تر شوندشوند که مسلمان ميالدی مسلمان شده اند، باز ھم کشته می۶۴٢مردمانی که از سال 

دار خاورميانه، اروپا و ُھای پرخون بسته به منافع بخش وسيعی از طبقۀ سرمايهواقعيت اينست که تمام اين نيرنگ

فرقی بين کشتار ھای طالب و داعش در افغانستان و کشتار نظاميان امريکا و غرب در سراسر دنيا وجود . امريکاست

 نمايد، ھردو ملیعريزد تا دموکراسی را ند و اين ديگری خون می کطبيق و عملیتکشد که اسالم را آن يکی می. ندارد

س آن اياالت أداری جھانی در ر ھمۀ اين ويروسھای جنگی يک منبع دارند و آنھم سرمايه. به نفع سرمايه می جنگند

 . متحده و شرکايش است

م با صلح و سعادت را برای أگی تودر اين ميان حکام شرور و ديوانۀ پول و قدرت در افغانستان رفاه، آسايش و زند

دھند که در حقيقت اين حکام فاسد با اين شعارھای عوامفريبانه سلطه و قدرتشان را بر مردم تحکيم بخشيده مردم نويد می

آميز؛ گی مرفه و صلحاين اراذل لميده در قدرت، به جای زند. و از وضعيت پيش آمده به نفع خويش سود می برند

 جنسی اعم از زنان و ۀ استفادءار و انتحار را پيوست با فقر، بی امنيتی، فساد دولتی، رشوه ستانی، سو، انفجکشتار

مواد مخدر و ھزاران بدبختی ديگر را بر مردم تحميل نموده و  ، بچه بازی، کشت وگسترش و پخشءکودکان، فحشا

معه مختل و دشوار شده و مصونيت جانی و گی نورمال انسانھای آن جادر چنين وضعيت بحرانی زند. دھندتداوم می

 .شدت آسيب ديده استگی متعارف در جامعه بمالی ندارند و نھاد ھای يک زند

که  يعنی اين. گردند ير از تحميل رنج مضاعف میز در جامعه ، نا گبتيزنان اين آشفته بازار در پھلوی ھزاران مص

  مرد ساالر،ۀ که مصيبت زن بودن را در جامعئی مراجع و نھادھازنان عالوه بر ستم ھای اقتصادی، عدم امنيت، نبود

عقب افتاده و سنتی بتواند درک کرده و مدافع حقوق آنھا ھا باشد، زير حاکميت مذھب که سنت ھای حاکم را توجيه کرده 

ز سمت و سو در اين حالت اين تفکرات حاکم در جامعه است که تفکرات زنان را ني. گردنددھد، له می و مشروعيت می

 از زنان می پذيرند که جايگاه شان در اجتماع محدود به حريم یا عده. نمايد داده و در جھت ادامۀ انقياد زنان سير می

مال و مسجد که . می پذيرند که بايد از مردان فرمان بگيرند و خواسته ھای آنان را بر آورده کنند. خصوصی خانه است

کنند که عبارت از مادران و ھمسران و را تبليغ می" فرشته خو"ستند، زنان ھامعه از پر قدرت ترين نھاد ھای رايج ج

کند مرد ...زن خوب پارسا ( ستند که پاسدار و نگھبان سنت ھا و آموزه ھای دينی مرد ساالرانه باشند ھخواھرانی 

و بدين ترتيب .  شان انتقال دھندً را به فرزندان شان ، مخصوصا به فرزندان دخترئیھای قبيله سنت). درويش را پادشاه

يعنی زن که خود . نمايندآنھا را به بھترين و صادق ترين نگھبانان سنت و نظم مردساالری درخانه و جامعه تبديل می

 .گرددقربانی ستم جنسی است، به پاسدار و ترويج دھندۀ فرھنگ مردساالری تبديل می
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گی ھای خاص خود را دارد،  بر زنان که بی ترديد در ھر طبقه ويژبا در نظرداشت ھويت فردی و اجتماعی تحميل شده

ولی مع الوصف از مخرج مشترک واحدی برخوردار است؛ کار و فعاليت مدنی زنان در چھرۀ خون آلود اين کشور 

کار و فعاليت مدنی زن در محدودۀ قواعد مذھب و سنت ھای رايج مثبت نيست، راستش تغييرديگر پيام آور آسايش و 

 بعد از گذشت از ھفت خوان رستم  به روشنفکر پاپوليست دينی  تبديل می زن فعال مدنی افغانستان. گنجداين کشور نمی

افراد را مقصر ھای نادرست از دين نسبت داده و  گی زنان را محدود به برداشت ھا و قرائتشود که نقد شرايط زند

گيری زنان  گر چه اين موضع. باشد داند، نه سيستم و نظامی را که  بيعدالتی ھا و ستم محصول مستقيم آن میمی

ين جا از حفظ  ام بدين معنی که علمای دينی و روحانيون مذھبی درئيگواختياری نيست، وقتی ھفت خوان رستم می

و عذاب  کنند که آزادی زن باعث قھرگويند و  ابالغ میی سخن میھويت اسالمی زن در جامعه و قانون اساسی اسالم

کيد کرده است و اين امر حمايت أِ بر جايگاه زنان در عقب در بستۀ خانه ھا ت"کتاب خدا"گردد؛ چھار خدا بر جامعه می

ان نتيجۀ چنين  و در نھايت از خود بيگانگی زنجامعۀ مردساالر و دولت فاسد و سنت ھای پوسيده را با خود دارد

 .ن سرسخت اين ارزش ھای پوسيده ھستنداخوانند، محافظ زنان و دخترانی که در مدارس دينی درس می. شرايطی است

دولت مکار وحدت ملی تمام اين محدوديت ھا و تجاوزات دينی بر حقوق زنان را با روپوش دموکراسی حمايت کرده و 

ش ھم بايد دينی بماند و به زعم بادار ھم دموكراتيك، ھم مدافع اولويت دينی اين دولت فاسد برای تمديد حيات. داردپاس می

روشنفکر "پس برای حفظ چنين وحدتی دولت نياز به زنان و مردان . باشد وھم رياکارانه از حقوق انسانی محافظت كند

معه را در آيات قرانی  مدنی راه نجات و آسايش زن و جا- اين روشنفکران دينی. در حوزۀ فعاليت مدنی دارد" دينی

که خود کودک قربانی شھوت پيغمبر است را الگوی زن مسلمان تبليغ و  بی بی عايشه ای. کنندجو و تبليغ می و جست

  . کنندترويج می

گان اعتقادات عصر حجری گی و مقاومت در مقابل اين عرضه کنندکنند توان ايستاد تعداد ديگری که ليبرال تر فکر می

ھای شان با دسايس به گند کشيده می ه به صورت خود جوش ھر از گاھی ظاھر می شوند ولی تالشگرچ .را ندارند

طاعون فساد که به فرھنگ رايجی در جامعه تبديل شده است دامنگير روشنفکران و . ماندشود يا بی نتيجه باقی می

 گرفته است که سرانجام ھر یً شديدا جاديد زراندوزی و قدرت طلبی در بين اين قشر ھم. ن مدنی نيز گرديده استفعاال

  .کنندکدام به نوعی سر از يخن يکی از کشورھای منطقه و دخيل در جنگ بيرون می

و يا راه يافتن آنھا ) مدنی(ھایاز بحث دور نرويم، جان مسأله در اين است که صرف قرار گرفتن زنان در مسير فعاليت

ھمۀ ما روزانه . استه ھا، حقوق و ارتقای جايگاه زنان در جامعه نيستی دفاع از خوادر پست و مقامھای سياسی به معن

ستيم ، به جز از قتل تراژيک و فجيع فرخنده، کدام يک از جناياتی که روزمره از ھشنوندۀ ده ھا فاجعه در مورد زنان 

بازخواست قرار گرفته ن کدام يک از جنايات عليه زنان دستگير و مورد گيری شده و عامالگيرند، پیزنان قربانی می

. ن مدنی حقوق زن در افغانستان موجود است، زنان زيادی بر قدرت لميده اندکه ده ھا گروپ از فعاال اند؟ در حالی

 با دولت ئیزنان مطرح در ساحۀ فعاليت ھای مدنی مانند حبيبه سرابی، خود در بدنۀ ھيأتی جا گرفتند که با ھمصدا

پروسۀ مصالحه با طالبان ھم با . ھرۀ ضد زن يعنی حکمتيار را مشروعيت دادندغنی، به قدرت خزيدن کثيف ترين م

ًاخيرا دختران عضو تيم ملی فوتبال تعرضات جنسی بر ورزش کاران را . شودمعيت ھمين زنان قلدر پيش برده می

 ن مدنی حقوق زن در پھلوی شان قرار گرفتند؟فرياد کردند، چند تا از فعاال

 دولت بدنۀ در خود که زنان گونه اين جانب از زنان موقعيت بھبود و اصالح خواست که کنيم تصور اگر است اشتباه اين

 متشکل جنبشی ايجاب زن انسانی حق برای مبارزه و گیايستاد عکس، هبً کامال .شود دنبال و طرح اند، کرده خوش جا

 موانع و سد و ھا محدوديت تمام با پيوسته و وقفه بی شکنجه، و سرکوب رغم علی که نمايد می را آگاه مرد و زن از
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 ھای قدم ھمان در اصالحاتی چنين که بگويم بايد خلص طور به .کنند مبارزه مردساالری فرھنگ و سنتی مذھبی،

 سرمايه بربريت که شرايطی چنين در ًطبعا .گردد جدا دين امر از قانون و حکومت امر که است آن درگرو آغازين

 جنگ درگير ھای گروه منافع کنندۀ تأمين ابزار بھترين مذھب و کند می بيداد افغانستان خصوص به و منطقه در داری

 است کمونيستھا و شرف با و صادق روشنفکران وظيفۀ ولی .نيست یا ساده کار است شان نيابتی جنگ و داری سرمايه

 .سازند مساعد ار انسانی و برتر جھان يک داشتن زمينۀ پذير، نا گیخست و روشنگری کار با که

گی از امريکا برای وغيره که ھمزمان با فعاليت خليل زاد به نمايند) مثل دوازده زن لعنتی(ماھيت نوشته ھای مبتذل 

پروسۀ صلح با طالبان پخش گرديده است، بايد توسط روشنفکران و آزادی خواھان روشن گردد، زنان آگاه با درک 

گی  فرصتھای مناسب تمام نيروی خود را به كار برده و در بھبود شرايط زندمصيبت مذھب و سنت ھای عقب مانده در

ِ زنان حق طلب در برابر نھادھای مردساالر بايد ھر چه بيشتر تبليغ گردد، ئیشان بشتابند، در راستای ايستادن و رودرو
ت خود باعث سلب اعتماد به زيرا امروز تمام نشرات و تبليغات حول شرح مظلوميت زنان می چرخد که اين کار در ذا

  .گرددنفس در زنان می

  

  

  

  


