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 Political  سياسی

  
  موسوی

 ٢٠١۶ سپتمبر ١۴

  

  "اسالم سياسی"بی اعتنائی مردم مقابل 
  

منطقه ای که قرار گرفته، باز ھم بار بار يادآوری نمايم، که افغانستان در دارد تذکار داده ام  و جای ھا اين نکته را بار 

ود کشور ھای منطقه است، که در آن تحمل عقيدتی به مثابۀ بخشی از دنظر به ھمان موقعيت جغرافيائی آن، يکی از مع

فرھنگ در بين مردم از ريشه ھای عميقی برخوردار بوده است، بر ھمين مبنا، تا قبل از آن که مزدوران روس با 

د يک ھيستری مذھبی مساعد نساخته بودند، تبارز اين تحمل عقيدتی در کردار و روش جنايات شان، فضاء را جھت ايجا

 اروپائی نيز، در بسا ھای بسياری از کشورنسبت بهمردم چنان نھادينه شده بود، که نه تنھا بين کشور ھای ھمسايه، بلکه 

  .موارد منوط به تحمل عقيدتی پيشی گرفته بود

جامعه و تا حدی برخورداری زنھا از آزادی ھای نسبی در زمينۀ پوشيدن لباس، يکی از آن موارد، رفع حجاب در 

 ًچگونگی آرايش و قسما شرکت در محافل و مجالس مختلط، خارج از مناسبات خانوادگی و فاميلی، مانند سينما ھا،

  .ديوم ھای ورزشی و امثال آن بودھوتل ھا، کنسرت ھا، رفتن به است

می آيد، آن آزادی ھا با تمام مبتدی بودن و در سطح قرار داشتن، با درجات  بردھۀ اخير ۵تا جائی که از مطالعات 

 بين شھر کابل و ساير واليات درجه اول، تا اندازۀ زيادی از مصونيت برخوردار بود، به تعبير ديگر ،معينی از اختالف

با کشور ھای ھمسايه و حتا کشور را ی  جنسی در افغانستان آنروزتاگر در ھمان زمان درصد جرايم اخالقی و تجاوزا

از ھای پيشرفته، به مقايسه می گرفتيم، به يقين درجۀ مصونيت در افغانستان، اگر در صدر جدول قرار نمی گرفت، 

چنين ادعائی، يک ادعای خوشبينانه و يا به غرض تعريف از دستگاه حاکم آن زمان . مقام دوم و سوم پائينتر نمی رفت

قعيتی است که بر مبنای موجوديت ھمان تحمل عقيدتی بين مردم و احترام به نواميس يک ديگر، تجربه نبوده، بلکه وا

  . سال می توانند، خود آن را شاھد بوده باشند۶٠ايست که تمام افراد در سن و سال باالتر از 

 يت بدان فکر افتادند، تا بخشھائی از حاکم" دموکراسی تاجدار"در بطن چنان اوضاع و مناسباتی، ھنگامی که در دھۀ 

به مثابۀ سدی عليه نيروھای مدعی چپ و جنبش ھای مردمی استفاده نمايند، باز ھم افراد ھمان سن و " اسالم سياسی"از 

در ھمان نخستين روز ھای پيدايشش، موجوديتش را با زير پای " اسالم سياسی"سال می توانند به خاطر بياورند، که 

عی مردم در زمينۀ تحمل عقيدتی و حرمت به نواميس يک ديگر، با تيزاب پاشی بر روی زنان کردن، روانشناسی اجتما

  . و دختران بی حجاب آغاز نمود
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 و جھت ادامۀ حيات شان به گواھی تاريخ بارور شدهارتجاع مذھبی در زھدان اين تيزاب پاشان که ھمه و بدون استثناء 

 اينک بخشی از آنھا کهناميد بودند " سازمان جوانان مسلمان"د را سر در آخور اجانب دور و نزديک داشتند و خو

شريک در حکومت دوسره و عدۀ ديگر آنھا در انتظار شرکت در قدرت تحفۀ استعمار دقيقه شماری می نمايند، به 

"  ربانی، مسعود- شورای نظار- جمعيت اسالمی "و "  گلبدين- حزب اسالمی " در تشکلھای اکنونصورت عمده 

  .ان يافته اندسازم

اين گروه تيزاب پاش، از ھمان نخستين روزھای  به وجود آمدن در کنار ده ھا خيانت و جنايت ديگر آنھا، زن ستيزی 

آشکار و جنون آميز را به مثابۀ محور کار شان اعالم داشته، می خواستند با عقب زدن، و محبوس ساختن زنان در 

زن را از شرکت در امور اجتماعی باز دارند، بلکه فشار و تشديد اختناق و واری خانه ھای شان، نه تنھا جنس يچھارد

ايجاد خوف و ھراس در درون جامعه، تشخيص داده، تا می توانستند و اينک ھم تا می بھترين وسيلۀ وحشت را به مثابۀ 

  .توانند، با تمام قواء می کوشند تا ھمان فضای دھشتناک را بر تمام جامعه قايم نمايند

 متحمل شده اند در اين "اسالم سياسی"ون آن که از مصايبی که زنان افغان در جريان حاکميت مزدوران روس و بد

مختصر ياددھانی نمائيم، بررسی مفصلتر آن را به آينده موکول نموده، می پر دازم، به ھمسوئی برده وار نوکران 

که از ھمان آغاز قالدۀ امپرياليزم را بر " اسالم سياسی"و بخشھائی از " ۵٢ -ب" شده به وسيلۀ امپرياليزم ديسانت

گردن آويخته، تا توانستند در جھت انقياد مجموع ملت، به خصوص سلب آزاديھای اولی زنان، از ھيچ دنائتی دريغ 

  .نورزيدند

  !خوانندگان نھايت عزيز

ًس در اختيار نداريد، لطفا به مانند اين قلم، از حافظه کار گرفته، نخستين جلسه ای از فرد فرد شما تقاضا دارم تا اگر عک

در کابل داير ) حامد کرزی(تحت رھبری ببرک امريکائی را که به اصطالح وزرای دولت موقت دست ساخت امريکا، 

افراطی ديکته حجاب مراعات نمود به خاطر بياوريد، در آن ميان باز ھم از شما تقاضا دارم تا طرز لباس پوشيدن و 

 مجسم تانانيده بود، نزد چخود را بدان پي" بی حجابی"بعد از سالھا " سيما سمر" امپرياليزم را که خانم  شده از جانب

در " سمر" که گويا بيچارهداختگر از جانبی انسان را بدين فکر می اندر آن قيافه و حجاب ا" سمر"ديدن خانم . سازيد

اسالم "وب رفته است، از طرف ديگر فرياد می زند که امپرياليزم با آن قيافه سازی ھا می خواھد به  و يا جنلقطب شما

  :در افغانستان عاجزانه اظھار دارد" سياسی

د، از لحاظ فرھنگی و حقوق اجتماعی اين کارد نقوای ما صرف به خاطر تأمين حاکميت سياسی ما در اينجا می باش"

  ". افغانھا درکل به خصوص زنان افغانشما و اين ھم پوست و گوشت

 سال سلطۀ اشغالگران بر افغانستان باز ھم ھمه شاھد ھستيم، که ارتجاع ھار مذھبی تکيه زده بر ١۵در جريان اين 

حاکميت مستعمراتی با پشتوانه و تکيه بر امپرياليزم، تا توانست جلو آزاديھای زنان افغان را گرفته، بيشتر از تمام ادوار 

" فرخنده"خ، زنان دربند را وادار به خود کشی و تعميل مجازات ھای سنگسار، گوش و بينی بريدن نموده به ده ھا تاري

  .از جمع آنھا به قربانی گرفت

مگر آنچه باعث نگارش اين مختصر گرديد، مشاھدۀ ويديو کليپی است که يکی از دوستان برايم فرستاده، مشاھدۀ آن 

ھويت مستقل خويش را به " اسالم سياسی"ان خود تصميم گرفته اند، تا با بی اعتنائی به نويد می دھد، که زنان افغ

  .نمايش بگذارند

تاح تورنمنت خزانی ھنرمند خوش الحان را نمايش می دھد، که ھنگام افت" آريانا سعيد"ويدويو کليپ، ھنرنمائی خانم 

 آھنگ شادی را  در محضر ده ھا ھزار نفر-ارت زن بخوانيد يکی از زنجيرھای اس- ديوم، بدون حجابفوتبال در است
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تقديم تماشاگران نموده، با حرکات زيبايش نه تنھا آقايان حاضر در استديوم را به رقص و پايکوبی بر می انگيزد بلکه 

را از خانمھای حاضر در استديوم نيز گرفته، با " اسالم سياسی"در عمل ترس و ھراس زندگانی در تحت حاکميت 

کنده اساختن آنھا به رقص و پايکوبی خودش، گذشته از آن که برای لحظات چند، حيات و شادمانی را در فضاء پرھمراه 

 توانسته اميال شوم و عقب ،فظه کاری اکثريت خاموشاکه ھميشه سوار بر توسن مح" اسالم سياسی"می سازد، به 

  .شکارش را اعالم می داردآ  دارد، بی اعتنائی در حد دھن کجیتحميلگرايانه اش را بر ھمگان 

  !زخوانندگان نھايت عزي

 ايدئولوژيک وی کمترين شناختی ندارم و چه -را نمی شناسم و راجع به اعتقادات سياسی"  سعيداناآري"من نه تنھا خانم 

 بسا به جز ھمين مورد، در ھيچ مورد ديگری با ھم تفاھم نداشته باشيم، بلکه مالحظات خاص خود را راجع به نقش

ز آن می نمايد، نيز دارا می باشم، اما اورزش در جوامع مختلف و استفادۀ ابزاری که امپرياليزم و جوامع سرمايه داری 

و برنامه کنندگان آن افتتاحيه، " آريانا سعيد"نه آن اختالفات و نه ھم مالحظات خيلی جدی، مانع نمی گردد، تا به خانم 

وردھائی بدون بغض علی و عمر اانندگان عزيز نخواھم که به چنين دستاز صميم قلب تبريک نگفته و از شما خو

  . دان تاريخ است، بفرستيدلهبه جايگاه اصلی اش که زبارا " اسالم سياسی"نگريسته، با تحکيم و گسترش آن ، 

  :که آن صحنه را نديده اند، اينھم آن لينک برای آنانی

  ليگ برتر فوتبال افغانستانۀ بی حجاب، و تماشاچيان زن در مراسم افتتاحيۀخوانند
 

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2016/09/217226.php  
  

 

 


