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  ليزا سروش
٢٢.٠۶.٠٩  

  

   سروشزاي لیپاسخ ھا
  تدر باره نقش زنان در انتخابا

   د؟ي دانی کشور چقدر مھم مندهي زعامت آنييال نقش زنان را در تعؤس

ي که  نقش سازنده در تعستي شک ندھند،ي ملي جامعه را  تشککري از پیمينھمان گونه که زنان  د ، مي زعني  کشور دارن

  . استکي نقش سمبولکي حاکم  ، یئايما فۀ  با نظام چند سالان نقش در کشورما افغانستنيسف که اأاما با ت

هي نتيلت آن ھم ، در قدم اول حاکم و عشودي مغي به واسطه مردان خانواده تبلًا زعامت اکثرنييدر افغانستان تع ق، م  مطل

  . زنان  و دوم عدم  اعتماد زنان نسبت به خود شان استی اگر به  اشتباه نرفته باشم مطلق مردان بر زندگاي

ارزتریکي که نقش زنان ستي شک ند،ياي مردم بی ھاهي با پای حکومت مردمکياگر در کشور  ود ني از ب د ب  رول خواھ

ساواني بی ، تحقق آزادی دموکراس،ی آزادیوکه جامعه را به س ه ی ، ت وم ب رد و در عم وق زن و م الم یاي دنکي حق  س

  .سوق دھد

ه یئ زدای و فرھنگ  ترقیاسي س– ی اجتماعی روندھای  اما ناخوان اق" ک ه کش" حجاب  اختن ر جامع نش دهيب  است؛  ت

درن،ی اجتماعی جنبش ھااني میدائم ر، م ا نظام که خواھان مناسبات برابرت د ، ب ر ان ر و آزادت ه مدرنی ت  را در سمي ک

هي مختلف درھم آمی ھایدئولوژي اتخاذ کرده و با ادنيابزار سرکوب و چاپ ذتي واقعکي ، خت  است اني و عري انکار ناپ

وده ی و سنت  ھاني قواناني می فرھنگ– ی تناقض اجتماعنيکه بارزتر بش ت ر جن ان ب ورد زن ام  اسالم  در م ه ن  حاکم  ب

سیماي زن و سی رسمی اسالمري تصوانيتضاد م.  کرده است جادي زن مانع ای آزادیا ه ب  است و اي گواري زن در جامع

رامي و تصمیاسي در عرصه سًاقالل زنان  در ھمه عرصه ھا خصو ص بر استهي باشد که ساگري فکتور دتوانديھم  م  ی ب

   -.ندازدي بی دھیرا

سصدي  به نظر شما چند ف ان افغان وم واقع زن ات، اھمیتان از مفھ اسي رئکي داشتن تي انتخاب  ی جمھور خوب، راه ھ

   زنان مطلع ھستند؟یمطلوب و تحقق آزادۀ  جامعکي به دنيرس

ات سيئرک ينش يگز ه در انتخاب وب و صالح و مشارکت فعاالن ه ويف عدي از وظایکي جمھور مطل ه ملت ب ژه يده ھم

ان بخش اعظمک شدن فصل ايبا توجه به نزد. زنان  است ه زن ا ک ات، از آنج شکي از جمعینتخاب ه را ت  یل ميت جامع

اي جھانیبرا خود را یاسيز انسجام و بلوغ سين عرصه نيدھند، با حضور فعاالنه خود در ا ه نم د گذاشتيان ب . ش خواھن

در از صالحصد؛ي فچي ھمي بگودي شا،یصدياما در قسمت ف ان آنق د ستندي برخوردار نتي چون در افغانستان زن ه بتوانن  ک
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اعیاياز مزا د شوندیاسي و سی اجتم ان، سالھا.   بھرمن دگی نظام ھاتيست، تحت حاکمزن رد ساالر زن دی م ا .  دارن ت

 جمھور باشند؛ طرح سيئ رکاني  از نزدیئاي فاسد بر سر قدرت باشد؛ فعاالن مافی حکومتدارستميکشورس که  در یزمان

دي انتظار داشت که زن مشودي مايد، آ ضد زن و نظام ضد زن  حاکم باشنيقوان وم اساستوان ه مفھ  تي  و اھمی واقع،ی  ب

   جمھور بر خوردار باشد؟سيئ اداره و رکي

ان تصوی ـ از سوشناسمي زن مکرهي نامه بر پني  ـ که من آنرا به نام  توھزيد زن ستي که قانون جدديديشما د  و بي پارلم

د رساندي منيا.  و امضاء کردرفتي جمھور ھم بدون کم کاست  پذسيئرو .  فرستاده شد]  جمھورسيئر [حيبه توش ه چن  ک

  . دارندمي و نقش سازند  در تصامتيحدر اجتماع افغانستان صال"  زنینقش ابزار" ی امروزشي زنان در نماصديف

دام رنيمن باور ندارم بعد از ا  "نکه،ي اگري دزيچ ستان انتخاب شود،سيئ ھم ک ه  جھمور خوب در افغان  ممکن است ک

  " . قدرت، گوساله را  به طرف خود بکشاندی چاپاندازنيزھم در ا بایکرز

بش وسکي.  دارد ار تناقض دردناک قرکي که جامعه  افغانستان  در کنميسف مأت وده اعي جن رای و ت  زن در ی آزادی ب

ا در حالت ام ه در تحرک و تقال است و دائم ا م دست و صالي و استديگوشه و کنار جامع ديپ روه کي. زن  دلقکان اي گ

ا نظام مافمي نقش مستقیونيلي جامعه چند ده مکيآدمکش که در کشتار و سرکوب  د ب  و خواست دي شان، امیئاي داشته ان

اد، وعده ه  مضحکه خود را بکوشندي و مرنديگي جنبش را به سخره مني ایھا اداش جھ ته،  پ تباھات گذش اسم اصالح اش

ومگري دیدياژ ھا و دھا تریدادن چوک ردم و افکار عم ه خورد م دی المللني بی ب  دشوار یطي شرانيپس در چن.   دھن

 شودي دارد و نماني ھنوز جنگ در افغانستان جرگري دی سوزا. است  که زنان را  از انتخابات و انتخاب کردن آگاه کرد

  .و مردم در ھراس اند  کنندي حمله می در مرکز شھر ھا رفت  طالبان برمراکز دولتی جات حتهيبه قر

شاھده  مگر،يد را ديکني شما ھشت ساله کار کرد ھا را عمال م هي ای ، ب ان، حزب اسالمنک  و جنگ ساالران در ی طالب

دافعان کنند؛ي متي شان اولتر زنان را اذتي کسب  حاکمی ھر بار ھم  برا وقدرت باشند   در مقابل چشمان به اصطالح م

   .شوندي می و خارجی و زنان سرخط اخبار داخلرسدي محي به توشزي ست زنان،  قانون زنی المللنيب

د.  استاني در جرھا یئکايزد و بند با روسھا وامر. ستي به فکر نقش زن در افغانستان نیکس ر، بع ه  مھمت   نياازاز ھم

دهي  نروني و استعمار بهي  از درون نظام سرماستي که به قدرت برسد ممکن نیھم ھر کس  ني را در بیشما ک.  باشدام

ردان ضد زناھمي نوکر و اي قاتل و آدمکش اند و اي ھمه د،يداني ھا مناسب مدي کاندنيا رایدي امیپس چ.  از جمع م  ی ب

   - حکومت است؟اي دولت و ني چنساختار زن در رنقشييتغ

را ني دانند، پس در چنی دولت را در تحقق آن خوب نمسيئ اگر زنان حقوق خود و نقش ر ات ب اک، انتخاب  یحالت خوفن

ات چه سودی چه مفھومشانيا رای دارد و شرکت آنھا در انتخاب ا و ی  ب د ی تحقق دموکراساي خود آنھ  در کشور خواھ

  داشت؟

دی اند که به دموکراسیکمتر کسان.  استی  فانتازکي در افغانستان ی که دموکراسزي چکياول،  اور دارن ر .  ب دوم، اکث

 دي ـ من شازنديري خود را می به صندوق ھا رأابندي نجات ديده ھا و خودشان از تھدا خانونکهي این برا زنان در افغانستا

  . بودم ٢٠٠۴ حاالت  در انتخابات سال نيچ

 و فرھنگ متعفن و عقب یدئولوژي که حاکمان آن  ای و خشن قرار دارد، جامعه اني سرکوب خونکي ري که زی اجامعه

ا درست ندياي بی ضرورت است که مرتجعان با رأی چگذارند،ي مشي و ارتجاع خود را به نماکنندي مليمانده را تحم  ،آنھ

  .گري دی دھااي باشند و یئ مدل اسالم اوباماتواننديم

بش آزاد نمي زن، حالت و زجر زن را ھر روز لمس می تا آنجا که  من به عنوان مدافع جن واک وا ون  را داني کاندی و ھ

ه استکيھر  که زن نزد دانميم ا دل را.  شان نه سمبول مقاومت، شجاعت، متانت بلکه عنصر مع ه ب  راه حل بلکه ین
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 است ؟ ی جمھور چسيئ است که زن افعان بداند نقش ری با قیپس چ.   با سر گذشت ھمرنگبي فری تظاھر، برایبرا

ان حتی زن کم سواد و بونھاينه به مل رای سواد افغ دافعان آزادی ب ا م دان ی و ترقی م ه ب م دشوار است ک ه ی ، رأميھ  ب

اما آمدن  . ی دموکراسلي و تمثري کودک و نوجوان و پونھاي سر نوشت کشور و ملنيي تعی براستي جمھور سمبول اسيئر

   ست؟ي چیئکايانتصاب شده امر" امباغ "ی به اصطالح افغاناي "هيئ اجراسيئر"

 ی  صندوق  ھای بدانند ، وبا اعتماد به پاهي را از پایئکايو آمر کم ، زنان اصل نتي نھای  وقت بني دشوار است، که درا

ولدي بروند و ھر کاندیرأ تشيق"  ھم مجبور است از پ ذارهيسرما" م رای گ   دي ھر کاندکهيدر حال. دي نمای دھیأ ری ب

سترش ایخود نقش اساس ظ و گ ه وني در حف ام و ب وقی بژهي نظ تیدئولوژي زن و ای حق ته استزي زن س   دانمينم.  داش

 گفت، بساط تان را جمع دي را باساني  کاسه لني که  ادانمياما ضرورت م ! دي نامیاسي تجار ساي گفت دي کانددي را باشانيا

ا.  حواله کندگري دی تان را جایخدا روز. ديکن هي آزادیدست از تجارت  مردم و شعار ھ رخواھان ان ی و براب ه  ت  طلبان

  -.دي کنداي پیاست ، کار شرافتمندانه تر ، امتحان  تان گذشته ديبردار

ه خسوادي که زنان بستي کار بد و خطرناک نکي ني ااي  آ ه اراده خود، بلکه ب ه ب  اي و واست و کم سواد در افغانستان، ن

ا ی مدهي انتخابات کشانی به دور صندوق ھاش،ي خوی سران شھر و روستااي در اثر فشار، خانواده ھا و ًبعضا  شوند و ب

   بخشند؟ی تحقق می جمھوراستي ردي کاندکي را در برابر گرانيدۀ  خود، ارادیاختن کارت رااند

 ندارند اگر یھ راگريد.  بد استزي چدانندي کند ھمه مسلب انسان را ی که آزادزيھر چ.  استی انسانري  کار غکيً کامال

  .وبرو شوند  ری و ضد بشری  به سرنوشت شوم ضد انساندياز خود مقاومت نشان دھند شا

ه ھر م ور يب ان در اداره ام ه زن ند ميزان ک ته باش شارکت داش ه م زایافتگي  زان توسعهيک جامع ه اف دا يش پي آن جامع

شار  ی مور توسعه به ظھیوقت. کند یم ه اق ه ھم رد مشمول ايرسد  ک ه چه زن و چه م در . شوند ین توسعه ميک جامع

واره در فعالي و می اجتماعیه ھاي الني تری از اصلیخ زنان به عنوان بخشيطول تار ردان ھم ده م ايوه کامل کنن  یت ھ

  .  داشته اند یگاه خاصي جای و اجتماعی اقتصاد،یاسي س،یفرھنگ

انان زند،يدانياما شما م ر زن د، کمت د آزادی افغانستان تا ھنوز ھم بازنده ان سته ان ه توان د ک وم واقعی ان ه  مفھ   ی خود را ب

  ـ .  گرفت هيئ احصاشودي نمکندي می مطلق که تحت سلطه مردان زندگتي جمعکيرا در برابر  ني ایول. نديکسب نما

ان از اديچه با ا زن رد ت رون آني ک د،ي وضع ب شن وق خود را خوبتر ب اناسند حق ه پ ر ب ه ت  ی رأی صندوق ھای و آگاھان

  بروند؟

تم،ي مدت گذشته دولت مني اما اگر در ا ممکن بود،شديم. ھرگز امکان ندارد ، گندمني باشد و ھمابي آسني اگر ھم ا داش  ب

اهي حق مردم بدند؛يرسيعمال شان ما ی کاران به جزاتيجنا. شدي نمی الملني و بیحق زن افغان تجارت مل  شدي تلف نمگن

  .یئاي و حکومت مافبودي نمی قاچاقی کرزی جمھورسيئو خاندان ر

دي متي حاکمیفقدان فرھنگ. زندي مادي فر بر جامعه زن ی روزگاری  و بی سوادی بی کنونطيدر شرا ا. کن  یحکومت ھ

د.  حاکم در محالت اندیمحل زوده ان ا جنا. طالبان به نفوذ و قدرت خود در مناطق اف ه تيب ه بلکه معامل اران محاسبه ن  ک

  .ستي زن افغان باقیگاھآ ی  برای راھمي داشته باشدي امادي خوشباورانه باشد ، که زاري بسزي چديشا. شوديم

انوده ھای زنان درافغانستان به خاطر حفاظت اعضام،ي بگواي مردم و دنی خواھم برایمن م ه ی شان رأی خ  خود را ب

  بي فری برا دي بااي دنیول.  شده نداردنيي حکومت از قبل تعی برایاسي ارزش سچي مردم ھی اندازند ، رأیوق ھا مدصن

  تشکر.امه ھا را داشته باشد  درني مسخره چنی دموکراسشيمردم افغانستان و نما


