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  طاھره بنياد شمس  

٢٠.٠٨.٠٩  

  انتخابات زيرپرچم امپرياليست ھا درافغانستان
  

ات سيل مردم به طرف صندوق درشھرھا ودھ. ھفته ھای گذشته زيرنام انتخابات ھياھوی تبليغاتی دربين مردم برپا شد

  . ھای انتخاباتی با ھزارحيله ونيرنگ کشانيده شدند

برای رأی دھندگان وکانديدشدگان را مطبوعات امپرياليستی، ژورناليستان ورسانه ھای داخلی برسازوبرگ اين انتخابات 

رفضای دموکراتيک مردم به رأی با بوق وکرنا تبليغات نمودند که د" دموکراسی " حدرزيرنام به اصطال.  انداختندهرا

کانديد شدگان ھمه خود را منجی عدالت اجتماعی ودموکراسی معرفی نموده ومی گويند درراه اصالحات . دادن مشغولند

اين اولين انتخابات نبوده وآخرين . آنھا چطورمی توانند دست به فريب مردم بزنند! زھی خيال باطل. کوشا خواھند بود

ل می د وبه دروغ گويی وسخن پردازی متوس بود که خاک درچشم مردم غيورافغانستان می زننانتخابات نيزنخواھد

مردم افغانستان چه نتيجه مثبت ازانتخابات قبلی که صادقانه درپای صندوق ھای رأی رفتند، گرفته اند که حاال . شوند

را مردم خوب می دانند که گوشت دم توپ زي. دراين انتخابات فرمايشی واوج انارشی وبمباردمان ھای خانمانسوزبگيرند

امپرياليست ھا وجنگ تحميلی قراردارند وھمچنان مردم آگاه شده اند ومی دانند که رژيم کشتار، بمبارد به سرگردگی 

پس .  مملکت امپرياليستی۴١امپرياليست امريکا وبقيه امپرياليست ھا زيرنام آيساف درافغانستان ھجوم آوردند يعنی 

رژيم دست نشانده کرزی دراين مدت چھارسال چه ارمغان را . رچنين شرايطی چه مفھومی خواھد داشتانتخابات د

 درچنين حالت اختناق نمايد؟برای مردم آورده است که رژيم دگری بازھم زيرپرچم امپرياليست ھا، رفاه را تقديم مردم 

 که خودش وابسته به یدولت. فھومی داردوکشت وکشتارنه انتخابات، نه شوری ونه دموکراسی برای مردم معنی وم

 باشد نه انتخابات پامال شدهامپرياليست ھا باشد ومملکت استقاللش توسط امپرياليست ھا به سرکردگی امپرياليسم امريکا

چون دولت خودش وابسته عام وتام اقتصادی، . دادونه دم ودستگاه ديگردولتی کاری را برای رفاه عامه انجام نخواھند 

 می باشد وبدون رھبران متجاوزخود استقالل اقتصادی وسياسی نيزنداشته وگوش به فرمان باداران خود می سياسی

  .باشند

  .  يافته استء که برپايه بی حقوقی انسان ھا به خصوص زنان بنا- رژيمی

  .  که زيرنام بازسازی به حکم باداران خود می چرخد- رژيمی

  . دتروريستان طالبی مصالحه نمايدشان وگفتارکرزی با د به قول خو که ھرلحظه می خواھ–رژيمی 

  . که حق وحقوق مردم را پامال می کند- رژيمی
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  .ده نمی توان که فقروبدبختی مردم را چار- رژيمی

 فيصد رسيده است، کاری انجام داده نمی ٩۵که باالتربه يفقرزنان وکودکان را درشرايط ناھنجاربرای  که - رژيمی

  .تواند

  . دش ازدامن بنياد گراھا ازلحاظ قضايی وسياسی تغذيه می شود که خو- رژيمی

  . که مسأله زنان برايش مفھومی نداشته وقانون کثيف ضد زن را تصويب می نمايد- رژيمی

 که نود فيصد مردمش ازبيکاری، بی خانمانی وبدبختی به ھزاران مشکالت دست وپنجه نرم می نمايد، کاری - رژيمی

  .رده نتوانسته ونخواھد توانسترا برای مردم به پيش ب

  . استه برمبنای وعده ھا ودروغ ھای متواتربناء يافته ک- رژيمی

  . که نه درپشت پرده بلکه عيان برای مردم امپرياليست ھا کارمی کند- رژيمی

  . که فکرمی کند امپرياليست ھا افغانستان را به يک رژيم دموکراتيک تبديل خواھند کرد- رژيمی

  .زنان جامعه ازفقربه طرف فحشا کشانيده شده اندن که در آ - رژيمی

  . فيصد مردم خبرندارد٩٨ که ازبيسوادی - رژيمی

  .ش مردم را فريب می دھدی توسط دم ودستگاه صوتی ونشراتي که فقط روی تبليغات منفی ودروغ گوي- رژيمی

  . که مرد ساالری را درجامعه تقويت نموده وماده ھای قانونش ضد زنان است- رژيمی

  .  که سرک وخيابان، کثافت شھروازنظافت شھرخبرندارد–رژيمی 

کاری خبر نداشته در آن زمينه  که ازشکم گرسنه وبيکاری زنان وبه خصوص روال زندگی غيرعادی اطفال –رژيمی 

  .را تا به حال انجام نداده است

  .  که افغانستان را به گداخانه تبديل نموده ودستش به گدايی بازاست–رژيمی 

  استانيده  که کشت مواد مخدررا درتمام افغانستان نسبت به پيشتربيش تروبيش ترگرد–رژيمی 

  . که جوانش به مواد مخدرمبتلی اند بی تفاوت می باشند–رژيمی 

  . که به صحت ، بيمارستان ودارو ودرمان مردم گام مثبت برنداشته است–رژيمی 

  .حق شان درتظاھرات لت وپارمی نمايد را درخواسته ای بھکه توسط دم ودستگاه بنياد گراييش زنان –رژيمی 

فقربيداد می کند، زمين وزمان ازکثافات به کثافت . پس مردم چطورمی تواند با عشق وعالقه به زندگی خودھا دوام بدھد

  .ی دفاع وبقيه مردم به حال خودشان رھا شده اندازميليونرھا ودزدان حرفه ئ. ه استدانی مبدل شد

استخدام شده اند که ھمه اش  اززنان به کارھای دولتی ین دادن به آرايش دموکراسی وانتخابات قالبی تعدادبرای نشا

ودوزن نيزکانديد سمبليک انتخابات می باشند که درسطح جامعه به اصطالح زنان حضورپيدا نمايند، .  بيش نيستنمايش

حتی دوخانم کانديد شده خوب می دانند که . شان نيستاما ذره ای ازلحاظ حقوقی، حق مساوی با مردان شامل حال خود

  . قانون ضد زن وشريعت اسالمی مانع انتخاب آنان می باشد، درشرايط جامعه مرد ساالر

زيرا تازمانی که دين درسياست دخالت دارد به عقب رفتن جامعه امری طبيعی است وزنان چوب قانون شريعت اسالمی 

  . ووعيد ھا برای زنان جزفريب انتخاباتی چيز ديگری نيستاين وعده . را خورده ومی خورند

وبايد درانکشاف اصالحاتی . قانون سازان چيزی بيشترازاين ندارند جزاينکه می گويند حقوق زنان مساوی مردان است

ن به ۀآ ازقانون ضد انسانی واسالمی که ھرمادًوازقانون واجرای آن درجامعه حمايت کند اما اين رژيم ابدا. شرکت نمايد

اسالم ربط دارد وبه خصوص قانون ضد زن می باشد درقانون اساسی چه درقوانين مدنی وچه قوانين مجازات اسالمی 

  . حتی روی کاغذ چيزی را تحرير ننموده اند که توسط آن به حقوق زنان رسيدگی نموده ودفاع به عمل آورد
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پس .ولی راه ھای حل اين درد مضمن را ناگفته گذاشته اند. می نمايندبرابری مردان وزنان عای اداکثرکانديد شدگان 

  . معلوم نيست که مسأله جنسيت درکدام ميزان تعيين خواھد شد

چطورازاين نيت .  اين مردم درجامعه بيسواد مانده اند فيصد زنان ازجمع٩٨ فيصد مردم و٩۵انتخابات نشان می دھد که 

 سوء استفاده می کنند ومردم ناآگاه را به چرب زبانی وبازارسبزوسرخ نشان دادن به پای صندوق ھای رای خوب مردم

می کشانند، ولی با وجود آنھم اکثريت مردم می دانند که ھمان آش است وھمان کاسه وھيچ ربطی به اراده مردم وشرکت 

 قرارداشته ًازن زيرستم دوگانه وتحت ستم سه گانه شديدژيم قبلی ديديم که صدھا رچون ما در. آنان درانتخابات ندارد

ست که  رسيده ا ایخشونت دولتی واجتماعی وخانوادگی عليه زنان به درجه. وھيچ کسی ازآنان حمايت نکرده است

ما خوب ديديم که اعتراض زنان عليه قانون ضد زن به .  ودم ودستگاه دولتی بلند می باشدفرياد زنان ھميشه درمحاکم

 حکومت به کجا يت باضددرلی به خاک وخون کشانيده وسرکوب شدند، ما خوب ديديم که اعتصاب زنان دردايکندی شک

کشانيده شد وما ھمچنان شاھد تظاھرات دانشجويی درپوھنتون کابل بوديم که برای دفاع مردم شھرفراه درشھرباالبلوک 

آنھا عليه به خاطربمباردمان امپرياليست ھا دست زده بودند، که عليه رژيم دست نشانده امپرياليست وآنھافرياد می زدند 

 اند، خانه ھای مردم را ويران نموده وزنان وطفالن ودختران را آغشته به مواد شيميای نمودهمتجاوزان به خاطر آنکه 

   .برخاسته بودند

ی  زنان ودختران درھرکو.دمی باشفرياد ھا وحرکت ھا خود نشان دھنده نارضايتی مردم بيگناه ما ،   ھاشباين جن

وبرزن مورد تجاوزجنسی قرارگرفته ومی گيرند، زنان چه درخانه وچه دراجتماع تحقيرمی شوند، زنان چه درخانه 

 اين حکايت ؟دء دفاع نمايکجاست قانونی که ازآنھا درمحمکه وقضا. گردند سرزنش می شدهوچه دراجتماع لت وکوب 

پس بعدازانتخابات به اصطالح دموکراتيک کدام وجدانی . د واندازه نداردھا چنان نفرت انگيزوضد زن است که ح

مملکتی که ازالف تا يای آن دستخوش . جايگزين کرزی خواھد شد که دراين شرايط با معضالت مھم جواب گوباشد

ی ازدستش تجاوزامپرياليستی است، کدام وجدان باشد که تحت لوای آن رئيس جمھوردست نشانده شود، برای اينکه کار

اين نمونه ھای بنياد گرايی که ھميشه با چنگ . س جمھورھای پيشين می باشديساخته نيست ونشانه بارز آن کرزی وري

ودندان جامعه را مرد ساالروضد خواسته ھای برحق زنان نگاه می دارد وازسنت ھای قبايلی دفاع کرده وزيرنام 

شرم وننگ برچنين جانيان . وتانگ  وبمباردمان جواب گومی باشددموکراسی و آوازآزادی خواھی مردم ما را با توپ 

  .  باد٢١قاتل درقرن 

 تروريستی وطالبی می زند وبرای حفظ منافع اقتصادی وستراتژيک خود با امپرياليسم ھرحرکت وجنبشی را مھر

صوص دختران ھمکاری دولت دست نشانده خود به ھرنوع جنايات وتخريت شھرھا وقريه ھا وبدبختی مردم وبه خ

. آنھا به سرمايه جھانی خود فکرمی کنند. وزنان دست زده ومی زند وبرای شان مردم افغانستان ذره ای اھميت ندارد

پول وسرمايه امپرياليستی است که جھان را ومردم جھان را به خصوص قلب آسيا را به خاک وخون کشانيده ودست 

  . ستچپاول برای غارت منابع منطقه دست درازنموده ا

مردم ما خوب واقف اند که به خاطرحفظ منافع امپرياليستی، خانواده ھا چه ازمرد وزن وچه ازطفل وبزرگ چه 

برای اثبات اين قضيه می گويم که خود . نه به خاطرجنگ با طالبان. پيروجوان توسط جنگ خانمان سوزازدست می دھد

وازيک طرف به قول ." ان ميانه رومصالحه می نماييمما با طالب: " رئيس جمھورکرزی واضح ودرمأل عام می گويد

ازطرف ديگرژورناليستی فيلمی را دربرنامه . اخبارونشرات مالعمراعالم می کند که ما طالبان ھستيم وميانه رونداريم

 به  ساله را تربيه نظامی وانتحاری می نمايند٢۵ ساله تا ١٢ اردوگاه نظامی طالبان را که ازبچه ھای ARTتلويزيونی 

  .نمايش می گذارد
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پس معلوم داراست که معامله دوجانبه بوده ودرغيرآن ريشه ھای نظامی واقتصادی طالبان قطع ميشد درمدت کوتاھی 

 نفرکانديد اگريکی ۴١ازشراين دارودسته امپرياليستی وتوطئه طالبان مردم افغانستان نجات پيدا می کرد ودرآينده ازھر

  .اين زدوبند ھا شرکت داشته ودست دشان به خون مردم آغشته استازآنھا انتخاب گردد، حتمی در

حاکميت زن ستيزاسالمی ھميشه برساختاراجتماعی وفرھنگی وترتبيتی استوارمی باشد وبه خصوص برآزادی زنان 

وروابط خصوصی واجتماعی زنان سنگينی می کند ويک عينيت زنده اجتماعی بوده که به کل شئونات زندگی زنان 

  ً:مثال. داشته وابعاد زندگی فردی واجتماعی زنان را تحت شعاع قرارداده استدخالت 

  . باورھای مذھبی به خاطرريشه داشتن درجوامع به صورت سنت درآمده ومقاوم شده اند. ١ 

به عنوان باورھا واعتقادات خرافی درطول حيات مرد ساالری، نابرابری، بی حقوقی، فرودستی وزن سنت ھا . ٢

  .  صحه گذاشته وبا آنھا مشروعيت بخشيده استستيزی را

ورخوانده اند که دريک جامعه طبقاتی که اکثريت مردم آن درفقرعميق زندگی می نمايند، ادعا کنند که ما فلھذا کانديدان ک

فقط مبارزه پرقدرت مردم وزنان می تواند يک . برای مردم خود دموکراسی وعدالت اجتماعی را تحقق می بخشند

  . آزاد وبی طبقه را ايجاد نمايدجامعه 

  
  
 

  


