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  از نشريه پيشرو

٠١.٠٩.٠٩  
  

 زن ستيزی در کمپاين انتخابات
  

نگريسته در جوامع عقب مانده و فيودالی چون افغانستان به زن فقط به عنوان ماشين چوچه کشی و وسيلۀ اطفای شھوت 

 برخورد کرده و در روابط اجتماعی  ایميشود، اکثريت مردان در چنين جوامعی به زن نه مانند انسان، که چون وسيله

از چند سال به اينسو که غربی ھا به افغانستان ھجوم آوردند، برای اينکه نشان دھند که برای . با ھمان ديد به زن ميبينند

رابری آن با مرد آمده اند، پيوسته نقش زنان در حيات سياسی، مشارکت و خشونت استقرار دموکراسی و آزادی زن و ب

عليه زنان را به انواع و اشکال گوناگونی علم کرده و گاه گاه فيصدی ھای عجيب و غريبی ازين پيشرفت را عنوان 

 اما گاه  با طالبان  ميزنند،ميکنند و با اينکه زن ستيز ترين جنگساالران را در آغوش ميگيرند و دم از مصالحه و آشتی

و گاه  زن مدال می آويزند و به گمان خود گردن رسای زنان کشور ما را پيش پای خود خم ميسازند  و آن به گردن اين

برای برگزاری روز ھشت مارچ به زنان پول ميدھند تا قامت زنان را نيز بر نوک چکمه ھای شان قات نمايند و گاه 

 اروپا و امريکا گرم ميسازند تا به مردم خود بنمايانند که زنان افغانستان چقدر به جلو تاخته اند بازار دعوت زنان را به

در حاليکه وضعيت واقعی زنان دربند . که اينک فرسخ ھا راه را ميپيمايند و به اصطالح به خود اراديت رسيده اند

بسته به غرب در افغانستان به آسانی ابراز ميدارند که افغانستان بر ھيچ افغانی پوشيده نيست تا جاييکه حتی نھادھای وا

خشونت عليه زنان، خود سوزی و خودکشی زنان نسبت به گذشته ازدياد يافته، دختران جوان از خانه ھای شان فرار 

ج با ًر شلترھا با آينده ای گنگ و ناروشنی زندگی دارند، برخی ازين زنان قبال در پاکستان مجبور به ازدوادميکنند و 

ًغير افغانھا ميشدند و مخصوصا در برابر پول به سرمايه داران عربی ھديه ميگشتند، اما بودند زنانی که در برابر چنين 

 زن فروشی مقاومت کرده و نفرت شان را با ننگ و نفرين بر رخسار اين مردان حواله ميکردند، کاری که در ردانم

  .افغانستان نيز تا حدی ادامه يافته است

 اين وضعيت زنان، رأی دادن و شرکت اکثريت آنان در انتخاباتی که خود سمبوليک و کليشه ای است، غير از با

فرمايش مردان صورت گرفته ميتواند؟ اين مردان اند که برای زنان اجازه ميدھند که  کارت رأی دھی بگيرند، خود را 

که با چادری به مراکز رأی برده ميشوند و يا در کمپاين ھا با چادری آورده زنانی . کانديد کنند و به چه کسی رأی  بدھند

ميشوند و صالحيت ديدن آفتاب و مھتاب را ندارند و فقط به دستور مردان است که برای فالن کانديد کف ميزنند و 

ت؟ وقتی رسانه ھا که ھمينطور به پای صندوق ھای رأی برده ميشوند، اين را چگونه رسيدن زن به حقش بايد نام گذاش

خود را ابزار پيشرفته و قلۀ دموکراسی مينامند، در برخورد با فالن زن کانديد، ديوانه وار فرياد ميکشند و به افشای 
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ًروابط شخصی و اخالقی اش ميپردازند، اما مثال به مردان کانديدی که  اگرھزار بار بدتر ازين زنان، کجروی اخالقی 

کن نيست که در ميان  کانديدان مرد چنان چيزھايی  وجود نداشته باشد، گردانندگان اين رسانه ھا داشته بوده باشند و مم

ميبينند، لذا زن ستيزی از سر و روی آنھا باريده » مردانه و مذکر«خود را  نامردانه ساکت ميگيرند وچون به ھمه چيز 

دانی که از سر و روی شان خون بيگناھان ميريزد و اين رسانه ھا بر مر. و در برابر زن درنده خويانه برخورد دارند

دستان شان تا شانه در خون مردم گور است، کوچکترين اشاره ای نداشته و گاه به تمجيد از آنان ميپردازند اما بر زنان 

ن را اين نيست که اخالقيات زنا» دوران پر بار دموکراسی«بيچاره اينطور ميتازند، در حاليکه وظيفۀ رسانه ھا درين 

برخورد ما به اين .  موشکافی کنند، اما از مردان چيزی نگويند و بيان ھر نوع بداخالقی را نسبت به آنان مردود بشناسند

له انتخابات را به تحليل گرفته ايم و ھرکسی ميداند  در ھمين شماره مسأما. ًقضيه از منظر انتخابات کامال روشن است

ا زاويه افشای زن ستيزی به اين قضايا برخورد ميکند، نه اينکه قصد دفاع از که پيشرو نشريه مستقل است و فقط ب

برخورد زن ستيزانه نسبت به تصوير کانديدان زن ھم از سوی بسياری از مردان درين . کانديد و انتخابات را داشته باشد

» ھنرمند« و ھم » زن«م ھ» عيب«رنگ پاشيدن بر پوسترھای يکی از کانديدان که دارای دو . روزھا مشخص ميباشد

را بر می انگيزد تا پوسترھای پر مصرف او را با رنگ آلوده سازند و اين برخورد نه » مردانه«ميباشد، بيشتر مردان 

  .از رقابت، که از چنين ديد و تفکری بر ميخيزد

 زنجير کرده و زندگی را زنان افغانستان تا زمانيکه بر ضد سنت ھا و قيد ھايی که جامعه مردساالر بر دست و پای شان

ًدر تشکالتی که واقعا خواستار رھايی زن اند نه تشکالت در سطح کل کشور برای شان زندان ساخته بپا نخيزند و 

ِ، ھمدوش مردان معتقد به برابری زن، دست به مبارزه بی امان نزنند، ممکن نيست با پروژه سازی و پوشالی و پول بيار
  .يابندنان آزادی دست شلتر و پرورشگاه سازی به چ

          

  


