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 Political سياسی

   
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٠ سپتمبر پنجمبرلين ــ 

  
  

  روفیـ نسرين معفشردۀ مصاحبۀ دپلوم انجنير
  

  "شورائیدموکراسی "با راديو 
  

 که سھم و نقش زنان که نصف جامعه را تشکيل ميدھند و در روند تحوالت سياسی، اقتصادی و  اين نکتهھر چند

اجتماعی به حيث قشر سازندۀ ھر جامعه ای رول برازنده دارند، و سعادت و آيندۀ ھر کشوری بدون اشتراک 

ال ميشود؛ در جوامع به فعال زنان امکان پذير نيست، با آن ھم می بينيم که حقوق زنان در تمام جوامع بشری پام

ِغرب که سرمايه بر آن حاکم است، به شکلی و در بالد اسالمی و ممالک عقب نگھداشته " متمدن"اصطالح 
در چنين . سرکوب و پامال شدن حيثيت و شخصيت زن تراژيدييست مخصوص به خود.  شده،  به نحوی ديگر

ت نشانده، ارتجاع و اسالم سياسی با مناسبات  پامال نمودن حقوق زن در طول تاريخ تحت حکومات دسیجوامع

، تطبيق انه اجرای قوانين مردساالروبا تصويب . مردساالريی که بر جامعه حکمفرماست، وجود داشته و دارد

ی، رسم و رواجھای بی مفھوم، ظلمت بيدانشی، عدم  و مذھب، پروپاگندھای مسائل عنعنه ئقوانين پوسيدۀ دين

 مالکيت مرد بر زن، خشونت و تبعيض در محيط خانه و اجتماع، خالصه تحت دھھا استقالل اقتصادی، تحميل

  .عنوان ديگر موقف و سرنوشت زن را به تاريکی و قھقراء سوق دادند

در تاريخ پر نشيب و فراز سه دھۀ اخير کشور ما بعد از شکست فضيحتبار سوسيال امپرياليزم شوروی، 

ع متحدۀ  امريکا قرار دارد، پالنھای شوم و غارتگرانۀ خود را که امپرياليزم جھانخوار که در رأسش اضال

سالھا قبل برای کشور عزيز ما افغانستان طرح کرده بود، يک به يک تطبيق کرده و تا امروز وطن ما را غرقه 

  .به خون نگھميدارد

 اميال و منافع ، در راه برآورده شدنتھويت و ماھيت سرمايه اسمبين سه دھه  با وحشی ترين اعمال که 

 در اينجا به توضيحکه . ه انددياستعماری خود با ارتجاع و اسالم سياسی، کشور ما را به خاک و خون کشان

در جريان سه دھه که کشور ما . درين رابطه نويسندگان ما بسيار نوشته اند. وضعيت زنان در سه دھه ميپردازم

 گوشه ھائی از تراژيدی زن افغان، يعنی مظلوم ترين ، در آتش سياست ھای غارتگرانه ميسوزد، ميخواھم به 

  .مصيبت ديده ترين و رنج کشيده ترين بخش از جامعۀ ما بپردازم
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در ًطوری که قبال تذکر دادم، امپرياليزم جنايتگستر بعد از شکست سوسيال امپرياليزم ، تنظيم ھای جھادی را که 

اس آی در پاکستان از نعمات مادی و نظامی امپرياليزم سالۀ شوروی آن زمان در آغوش آی  تجاوز دهجريان 

درين دوره فجايعی که تصور آن از عقل بعيد است، . ًکامال  برخوردار بودند، در افغانستان بر سر اقتدار آورد

  .وز به دختران و حتی پيرزنان، ازدواجھای اجباری دريغ نورزيدتجاازقتل و قتال گرفته تا اختطاف، 

رياليزم  طرح نموده بود، به کمک ارتجاع داخل و تنظيمھای جھادی، انجام داد، که زنان قربانی آنچه را که امپ

اين ھمه مظالم، مردم  را به مرگ راضی ساخته بود، تا اينکه در جھنم حکومات .  دست اول جنايت شان بودند

پالنھای طرح شدۀ خود موفقانه پيش  حد با آنامپرياليزم  تا . تنظيمھا و اسالم سياسی به زندگی خود ادامه بدھند

قدرت ه ستوه آمده اند، با به ًرفت و ھمينکه متوجه شد که خلق افغانستان، مخصوصا زنان داغديده ازين حالت ب

رسانيدن دستپرورده ھای ديگر خود يعنی طالبان، که روی توطئه ھای امپرياليستی و اھداف استعماری 

پاکستان تربيه و آماده شده بودند، با ايجاد يک نظام ضد انسانی، فرھنگ امپرياليزم به کمک استخبارات عسکری 

 توسل به قوانين دينی و مذھبی زير آنھا با. انه ھا مردم سوار ساختندستيزان جاھل و انسانھای تاريخزده  را بر ش

يعنی ھبی، تخطی از قوانين دينی و مذ. عنوان مصونيت زنان، زنان را از ھمه حقوق اجتماعی محروم کردند

. ندد روبرو ميشًبعضا مجازات ھای شديدترخارج شدن از چار ديوار خانه به جزای تعيين شده، يعنی شالق و 

چنين امری . می توانست حتا خطر اعدام و سنگسار را نيز به دنبال داشته باشدصحبت و تماس با مرد نامحرم 

وی دختران و زنان، آتش زدن ر بستن مکاتب بر.رددميگگريده و تا امروز تطبيق  در جامعۀ ما تطبيق ھمه روزه

  .ندگور کرده بوده نان را زنده بزمکاتب، خالصه افغانستان را به گورستان مبدل نموده و 

 و حمايت طالبان، جنايتی بس عظيم را عليه زنان افغان مرتکب شده و خواست بدين ترتيب امپرياليزم با ايجاد

ًملت ما و مخصوصا زنان را در عمق و محراق گرداب جھالت سوق بدھد و با اين جنايات ملت ما را توسط  

تا ايشان سوی امپرياليزم جھانخوار دراز نمايند، ه دست نشاندگان طالبی خود به تباھی نشاند، تا دست استمداد ب

ھمان بود که پالنھای بعدی خود را روی دست گرفت، يعنی . را از گرداب مھلک و مھيب طالبی نجات بدھند

ِ، توانست توجه جھانيان خبر انسان بی ٣٠٠٠دست به تخريب مرکز تجارتی جھان در نيويارک زده و با کشتن 
تيب به بھانۀ امحای مراکز تروريزم و ازبين بدين تر. را جلب نموده و زمينۀ تجاوز را به خاک ما فراھم آورد

 کشور ۴٣بردن رژيم طالبی و آوردن دموکراسی و اعادۀ حقوق بشر و حقوق زنان و بازسازی و غيره، يکجا با 

  .بر وطن ما حمله ور گرديد

ی که در وجود آوردن ادارۀ مستعمراته با ب.  سال است که در اين سرزمين به قتل و قتال ميپردازند٩بدين ترتيب 

رأسش کرزی خائن قرار دارد  و اکثر جنايتکاران و مرتجعانی که در زمان قدرت خود انواع جنايات و فاجعه 

اصطالح حقوق زن شده اند ه ھمين جنايتکاران و خائنان اند که امروز مدافع ب. ھا آفريدند، در آن اشتراک دارند

  .رديده اندو در غارت کردن منابع مادی کشور ما دستيار استعمار گ

در سرزمينی نظير . زنان افغانستان امروز يک درد ندارند، بلکه صدھا و ھزاران درد دامنگيرشان ميباشد

مليونھا زنی که در قصبات، . افغانستان، مردم شھر نشين به تناسب کل نفوس، در اقليت کوچک قرار دارند

ثر از احکام خشن دينی و اورھای قبيله ئی متروستاھا و شھرکھا زندگی ميکنند، با فرھنگ فيودالی، سنن و با

آيا به قدرت رساندن چند زن و آن ھم به شکل نمايشی در ادارۀ مستعمراتی کرزی و . مذھبی، روبرو ميباشند

پارلمان چنين اداره ای، ميتواند نمايندگی از برآورده شدن حقوق و آزادی مليونھا زنی کند، که در آتش فقر، 
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امکانات طبی، نبودن آب آشاميدنی، ظلم و شکنجه، مواد مخدره و خالصه انواع شکنجه بدبختی، مرض، فقدان 

  .ھای جسمی و روانی ميسوزند؟ به يقين که جواب منفی است

  :فرقی که امروز با دوران طالبان دارد اينست

ميداد و چنانکه با حاکميت طالبان، امپرياليزم فجايع خود را از طريق دست پروردگان خود، يعنی طالبان انجام 

امروز مگر ھمه، يعنی امپرياليزم و ارتجاع . گور کرده بودنده تذکر رفت افغانستان را گورستان و زن را زنده ب

زنان امروز با شرايط وحشتناک و دردآور، در حال ناامنی زندگانی . و طالبان، متحدانه به جنايت ميپردزاند

تی که متشکل از خائنان و دزدان و راھزنان است و حاکميت حقوق زنان امروز تحت ادارۀ مستعمرا. ميکنند

  .مزورانۀ خود را بر مردم تحميل کرده است، بيشتر پامال ميگردد

وضعيت زنان نه تنھا در افغانستان، بلکه در کشورھای منطقه نظير ايران و پاکستان و ھندوستان نيز پامال 

 است، دشمن درجه يک آزادی فردی و اجتماعی، آزادی رژيم آخوندی که بر دين ساالری خشن استوار. ميگردد

خالصه اينکه در تمام ممالکی که رژيمھای منحط  با فرھنگ ارتجاعی . بيان و برابری حقوق زن و مرد ميباشد

  .ًو مردساالرانه حکم ميراند، استبداد بر ھمۀ مردم و خصوصا بر زنان بيداد ميکند

، افکار ارتجاعی و قوانين سرکوبگرانۀ دينی و مذھبی ھستند و زنان در چنين جوامعی اسير اسالم سياسی

  .محروم از تمام حقوق انسانی و طبيعی خويش

با وجودی که در تمام جوامع بودند و ھستند زنانی که از خود شھامت و دالوری نشان داده و با استعمار و 

افغانستان و ممالک ھمسايۀ ما مثل ايران استبداد و نابرابری حقوق اجتماعی، رزميده اند، مع الوصف در شرايط 

البته اين مبارزات . و پاکستان و به طور عموم کشورھای منطقه، به مبارزات وسيع، پيگير و طوالنی نياز است

، یضد استعمار، استبداد، ارتجاع، اسالم سياسه ب. جائی نميبرده بدون شرکت آگاھانۀ و فعال خود زنان، ره ب

زنھا نبايد از . ايد کار وسيع تبليغی و ترويجی ِ آزادی بخشا و رھاننده صورت بگيردحاکميت دين و مذھب، ب

عکس، اين امر به . ه خود راه دھندپخش عکسھای ھولناک زنان گوش و بينی بريده و تيزآب پاشيده، ترس ب

اشتن گليم استعمار و زنان بايد وظيفۀ خود بدانند، تا در برد. ايشان را بايد در کارشان جزم تر و مصمم تر بسازد

ھيچ . ، سھم ارزنده و شايان بگيرند بر روابط اجتماعیاستبداد و ارتجاع و حاکميت دين و مذھب و اسالم سياسی

 . از ستم مردمی و جامعۀ فارغرژيمی نميتواند زنان را به حقوق حقۀ شان برساند، مگر رژيمھای

 


