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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 اندری شير: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ اگست ٢٣

 ]يک رنگ استدنيا آسمان برای زنھا در ھمه جای [

عليه تجاوز و کشتار زنھا دست به تظاھرات " پيرو"کشورپايتخت " ليما"نفر در شھرھزار صد ھا 

  .زدند

 
 زنھا و تعلل دولت در بررسی آن، دست  به تجاوز و کشتار هنفر عليھزار به صد ھا " پيرو"پايتخت " ليما"در 

  کلوديا شروپل: عکس - .اعتراض زدند

  

به .  اعتراض نمايندزنھا تعداد قتل افزايش  هبه سرکھا برآمدند، تاعلي" ليما"نفر به روز شنبه در شھر ھزار صد ھا 

 اقدام ١٨٨قتل و ۵۴ثبت  اضافۀ هب ، ٢٠١۶تنھا در شش ماه اخير سال جاری " پيرو"اساس گزارش وزير زنان کشور 

 .که خشونت خانوادگی را نيز در بر می گيرد واقعه به وقوع پيوسته ٣٢.٠٠٠ًبه قتل زنان جمعا زيادتراز 

اعتراض مردم را به "  ھم کم نییيک - Ni una menosه ھا، احزاب و بسياری ديگر تحت شعارگروپھای زنان، اتحادي

  .نموده بودنددعوت 
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 جاده را احتوا ٣٠ وقت محل در پايتخت کشور پيرو تعداد معترضان ١۵از ساعت " ٢١پيرو "قرار گزارش روزنامۀ 

ر روز ھای قبل از دعوت به اعتراض، اعتراض د. نموده بودند، که يکی از کالنترين تظاھرات در تاريخ شھر بود

  .حمايت کنندگان زيادی را پيدا کرد

ًتقريبا تعداد زياد رسانه ھا خود را با اين حرکت اعتراضی ھمنوا ساخته بودند، قسمی که روزنامۀ چپ ليبرال 

ه را ناديده گرفتند و يا  توضيح داد، که بسياری از رسانه ھا تا به حال خشونت ھمه روز La República" الرپوبليکا"

  .بی اھميت جلوه دادند

" پيدرو پبلو کوچينيسکی" باالخره و بعد از آن که حضور وسيع مردم در تظاھرات قابل پيشبينی شد، رئيس جديد کشور

با وجود آن مظاھره کنندگان . و به ھمين ترتيب نمايندگان تمام جناحھای پارلمان در اين تظاھرات وسيع حصه گرفتند

  . ذاشتند تا قضيه به يک حمايت اخالقی خاتمه پيدا کندنگ

آگاھانه بود، تا توجه اشتراک کنندگان رابه اين موضوع جلب " ميدان عدالت"ھدف ازانتخاب برگذاری تظاھرات در 

روی موضوعات تجاوز و کشتار زنھا  با دستکش ھای مخملی شروع به کار می کنند و " پيرو"کنند، که دادگستری 

يکی از رايج ترين .  با کمبود مأموران قادر نيستند تا مجرمين را در روزی که واقعه رخ می دھد، تعقيب کنندھمچنان

  ".                 قوۀ قضائيۀ افتضاح ملی" شعار ھا که با صدای بلند و مکرر گفته می شد، که 

را " البرت فوجی موری"زمان ديکتاتوری بسياری از اشتراک کنندگان با ديدن  شعارھا و پالکتھائی که حمل می شد، 

جنايتی را که تحقيق و بررسی در موردش از . به خاطر می آوردند که در زمانش زنان را به اجبار نازا می ساختند

  .      طرف قوۀ قضائيۀ پيرو چند ھفته قبل متوقف گرديد

 سی جی تی CGTP "ۀ کارگری پيروع شروع شود، اعضای کالنترين اتحادييکه تظاھرات وس يک ساعت قبل از اين

کمپو "جمع شده بودند، تا دسته جمعی به سمت "  Plaza 2 de Mayo  دی ميو٢ی پالزا"در مقابل مقر خود در " پی

  .که سر آغاز تظاھرات است، حرکت نمايند جائی"  Campo del Marte ديل مارتی

 مفھوم بر" يونگی ولت"قابل خبرنگار روزنامۀ در م" سی جی تی پی" رئيس " Carmela Sifuentesکميال زيفونتس"

  :کيد نمود و گفتأتظاھرات  که باعث  تحرک اتحاديه ھا شده،  ت

 بهًمخصوصا زنھا . تنھا در خانواده ھا ست، بلکه در زندگانی روزمره در محيط کار ھم استه خشونت عليه زنھا ن

به ھمين دليل است که ھمه از شروع . ، مواجه ھستندتبعيض، تجاوز و بر طرف ساختن آنھا از کار به طور مستبدانه

 به پا اذيت کنندگان شان ه و به قربانيان وقايع، جرأت بدھند تا علي بسيج شدند، تا تظاھرات را مورد حمايت قرار دھند

  .خيزند

يح   از تجارب چندين ھمکار خود که آنھا ضمن حمل پالکت ھا، ازسرنوشت خود به وی تشر" سی جی تی پی"رئيس 

يه ئلکن قوۀ قضا. کرده بودند، ياد آور شد و گفت، که يکی از ھمرزمان توسط شوھرش مورد تجاوز قرار گرفته بود

يک ھمکار ديگر از کار برطرف شده بود، به . که پدر وی عضوشورای شھر است متھم را جزاء نداد، به نسبت اين

  .کسان نسبت به زن و مرد موقفگيری نموده بودکه وی به حيث عضو اتحاديه، عليه برخورد ناي دليل اين

  .اين حرکت عظيم باالخره باعث اتحاد اشتراک کنندگان شد، درغيرآن به مشکل باھمديگر دست به تظاھرات می زدند

ھم اشتراک نموده بودند و به ھمين ترتيب  اتحاديۀ " عشق سرحد ضرورت ندارد"نمايندگان گروپ انارشيستھا با شعار

سخنگوی آنھا گزارش .  با پيوستن خود به اين تظاھرات ياددھانی نمودند که ما ھم قربانی خشونت ھستيمپوليس زنان

زمانی که ما يک ديور را نسبت تخلف عبور و مرور در جاده ھا مورد بازخواست قرار می دھيم، تھاجمی به ما : داد

  .برخورد صورت می گيرد
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بود، که وی دوھفته قبل از تظاھرات وسيع تذکر داده بود، که " يز سيپريانويونا لو"بسياری از شعار ھا عليه کاردينال 

گفتار اين انسان، اعتراض خشمگين اتحاديه ھای زنان و . تجاوز می شوند"  تحريک"بسياری از زنھا خود باعث 

ه سوء تفاھم شده، چرا ًبا وجودی که نفر ديگری از کليسا بعدا ادعا نمود ک. نمايندگان پارلمان تمام احزاب را باعث شد

در پالکاتی که وی با خود حمل می کرد، اين جمله درج شده بود . که دين دارھا ھم عليه چوپان خود اعتراض می کنند

  "نمايندۀ من نيست" سيپريانو"من يک کاتوليک ھستم لکن " که 

گی انجام داديم ، زنھا آگاھانه و با عضو اتحاديه بيان نمود، اميدوارم با آنچه ما اينجا در چنين روز بزر" زيفوينتس"

  .نيروی قوی در مقابل خشونت از خود دفاع کنند

  "تظاھرات تنھا کافی نيست"وی تأکيد نمود، که 

 

  :افزودۀ مترجم

ما خود در کشور اين تنھا زنان پيرو نيستند که در زير چرخھای جوامع مردساالر خرد و خمير می گردند، بلکه 

 و با انهنشانده، ارتجاع و اسالم سياسی با مناسبات مرد ساالر حکومات دستسلطۀ خ تحت افغانستان در طول تاري

تصويب و اجرای قوانين مرد ساالر، تطبيق قوانين پوسيدۀ دينی و مذھبی، پروپاگند ھای مسايل عنعنه ئی، رسم و 

ن، خشونت و تبعيض در محيط رواجھای  بی مفھوم، ظلمت بيدانشی، عدم استقالل اقتصادی، تحميل مالکيت مرد بر ز

 .خانه و اجتماع خالصه  تحت ده ھا عنوان موقف و سرنوشت زن را به تاريکی و قھقراء سوق دادند

 که تصور آن از عقل بعيد است، از قتل و قتال گرفته تا اختطاف، تجاوز به ی سال است با فجايع۴٠زنان افغان حدود 

ًو بعضا مجازات تيزاب پاشی، گوش و بينی بريدن ، شالق زدن، یاجباردختران و زنان و حتا پير زنان، ازدوجھای 

  .ھستندبوده و رو ه  سنگسار روبی مانندھای شديدتر

چه در زمان تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی و چه ھم در زمان تنظيم ھای جھادی و طالبان و ھمچنان با تجاوز 

  . و ھنوز ھم ھستندهبودسيستم ھای مردساالر جنايات  قربانیينامپرياليسم جھانی در تمام اين دوره ھا زنان اول

تنھا فجايع از ه با تجاوز امپرياليستھا ن. زنان افغان يک درد ندارند، بلکه صد ھا و ھزاران درد دامنگير شان می باشد

خدر خالصه بين نرفته بلکه زنان در آتش فقر، ناامنی، بدبختی، مرض، فقدان امکانات طبی، ظلم و شکنجه، مواد م

پس تمام اين . عی خود ھستنديانواع شکنجه ھای جسمی و روانی می سوزند و محروم از تمام حقوق انسانی و طب

  زنھا را جزم تر و مصمم تر بسازدعزم مشکالت بايد 

و ًکامال حق به جانب ". تظاھرات تنھا کافی نيست"در تظاھرات تأکيد نمود که  " پيرو"که عضو اتحاديۀ زنان  طوری

  :پس به صراحت بايد گفت. درست است

ً اواال وظيفۀ ما زنان افغان است تا مبارزه عليه فجايع که در حق زنان افغان صورت می گيرد، در سر خط اھداف 

  .مبارزاتی خود قرار دھيم

نان ره به که نياز به مبارزات وسيع، پيگير و طوالنی دارد که البته به درجۀ اول بدون شرکت آگاھانه و فعال خود ز

پس وظيفۀ مبرم ما زنانست تا دست به روشنگری، کار وسيع تبليغی و ترويجی آزادی بخش و رھاننده . جائی نمی برد

  .بزنيم

ًثانيا مردان افغان دو وظيفه را بايد در زمينه انجام بدھند، يکی مبارزه با افکار مردساالرانۀ ايکه دامنگير اکثريت مرد 

 .و ديگری ھمکاری دوش بدوش با زنھا ...... و چه ھم روشنفکر و دانشمند و ھای افغان است، چه مبارز

 


