
 

  

 

 
⑭                                                                                       2015 

همسویی سوسیالیسم با جنبش همسویی سوسیالیسم با جنبش 

  آزادیخواهانۀ زنانآزادیخواهانۀ زنان

 

 ! بداریم گرامی را مارچ هشتم

 این الاستقب به حالی در امسال است. رهائی و خالصی برای پیکار و تالش روز زن جهانی روز چمار هشتم

 و زندمی پا و دست اقتصادی مزمن بحران چنبرۀ در همچنان داریسرمایه نظام که مروی می پرافتخار روز

 آن با همپا کند.می ترسیم را معاصر جهان سیمای هار ارتجاع و اقتصادی ریاضت و فقر و جنایت و جنگ

 جنگ یک در که هستند و دندبو مردانی و زنان مبارزات شاهد جهانیان تباهی و سیاهی این دل در و

 به امپریالیستی -بورژوا ارتجاع محصوالت ترینوحشی و ترینفاشیستی از یکی قبال در و نابرابر

  آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری
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ها و نگاه گذرایی به ارزش

های مردساالر رایج در سنت

 افغانستان

 افسانه خاشع  

 
   6صفحه

نگاهى مختصر به وضعیت نگاهى مختصر به وضعیت 

  افغانستانافغانستان  دردر  زنزن

12

متحد تر و متشکل تر پیش متحد تر و متشکل تر پیش 

بسوی هشت مارس بسوی هشت مارس 

  !!روزهمبستگی جهانی زنانروزهمبستگی جهانی زنان

های های اعالمیه مشترک سازمان سوسیالیستاعالمیه مشترک سازمان سوسیالیست

های های کانون سوسیالیستکانون سوسیالیستکارگری افغانستان و کارگری افغانستان و 

  کارگریکارگری

 

4صفحه  

 کوبانی در شان گیزنده و هستی از خارائین عزم و اراده با اسالمی، دولت یا داعش امریکا، سردمداری

-ایستاده بخش الهام گریخته، رسن از و حشیو نیروی این به آور خفت شکست تحمیل با و نمودند دفاع

 علی تحوالت، این کنار در و بحبوحه همین در شدند. جهان پهنۀ در آزادیخواه بشریت پایداری و گی

 یونان در کارگر مردان و زنان رأس در آزادیخواه مردم چندسال، این در تنگدستی و فقر تحمیل الرغم

 ریاضت هایسیاست و داریسرمایه نظام دیگر نهادهای و اروپا اتحادیۀ سینۀ به بزرگی رَدِ دستِ

 و شکل در آن هایفرآورده و داریسرمایه نظام های گریوحشی و جنایات البته زدند. آنها اقتصادی

 اشکال در و کماکان ... و بوکوحرام حماس، اهلل،حزب داعش، طالبان، القاعده، چون نیروهایی شمایل

2ادامه در صفحه   
22صفحه   



 

  

       

 اکثریت گیرند.یم قربانی بشریت از متنوعی

 در جاری توحش قربانیان اتفاق به قریب

 و زنان را افریقا شمال و خاورمیانه افغانستان،

 دهند.می تشکیل کودکان

 ۀپدید یک مردساالری و زن کشیستم ،بیحقوقی

 نظام تأسف با که است بشریت تاریخ در دیرپا

 همین به نماید. می تولید باز و تولید را آن طبقاتی

-دست و انفورماتیک عصر در که است مه دلیل

 خیره و عظیم هایپیشرفت و بشر شگرف آوردهای

 که هنوز جنسی اپارتاید و جنایت و ستم علم، کنندۀ

 و مذهب که جوامعی در خصوص به است هنوز

 داشته روا زنان بر دارند آنها در باالیی دست سنت

 که نیمی و دهه یک بویژه و اخیر دهۀ چهار شود.می

 رأس در داریسرمایه کشورهای نظامی حضور از

 دولت"پوشالی حاکمیت و امریکا امپریالیسم

 عبداهلل عبداهلل و غنی اشرف رهبری به "ملی وحدت

 در تبعیض و ستم و اسالمی جنسی اپارتاید گذردمی

 انستانافغ جامعۀ زنان به همچنان آن متنوع اشکال

 شود.می تحمیل
 مبنای بر یزن گذشته در که پیداست ناگفته

 و ستم مورد زنان حاکم مردساالر باورهای

 است مسلم آنچه ولی گرفتند.می قرار بیعدالتی

 امپریالیستی نیروهای ۀگسترد حضور در و امروز

 برق و زرق پر شعارهای با و المللیبین ونهادهای

 و عمومی رفاه و زنان آزادی تأمین و دموکراسی

 در ستم و افاجح این "تروریزم" به دادن پایان

 هم با شود.می تحمیل زنان به تری گسترده ابعاد

 و ارتجاعی نیروهای بیشتر چه هر شدن کاسه

 وضعیت در تنها نه قدرت در شان مشارکت

 یی آوری یاد قابل بهبود زنان رقتبار و ناهنجار

 در محرومیت و ستم بلکه ،است نگردیده رونما

 تردهگستر و شنیعتر و ترزشت مراتب به اشکالی

 ساعت هر و روز هر و دارد ادامه همچنان قبل از

 بخش ترینشستمک و ترینحقوق بی این از

  میگیرد. قربانی تمام قساوت با مان جامعۀ

 و خرید اجباری، هایازدواج فجیع، هایقتل

 حاکم فرهنگ از جزئی دختران و زنان فروش

 نیروهای حاکمیت برکت از است. مردساالر

 معنویت" و قومی هایالیستناسیون و مذهبی

 جنسی تجاوز ،ناموسی قتلهای ،جامعه در "مسلط

 تلقی جرم که فقط نه زنان آزار و اذیت و

 آن عامالن مباهات مایه برعکس بلکه نمیگردد،

 تاریخی مواتد وجود با آید.می شمار به نیز

 جنبشی ،افغانستان جامعۀ در زن ستمکشی

 روند با تقابل در و جامعه عرصۀ در اعتراضی

 مایۀ که گیردمی شکل دارد موجود مسلط

 بر ستم و جنایت دیگر امروزه است. امیدواری

 یک در چه و زنان جنبش فعاالن میان در چه زن

 امر یک گذشته چون اجتماعی گستردۀ سطح

 بی و باخاموشی و نشده پنداشته ازلی و طبیعی

 منظر یک از بلکه نمیشود، بدرقه تفاوتی

 نسل میان در و شهرها در صوصخ به اجتماعی،

 یک مردساالرانه هنجارهای و جنسی ستم جوان،

 و آن با همپا شود؛می پنداشته قبیح و زشت عمل

 افکار و آرأ حاکم افکار و آرأ که آنجایی از

 برابری جنبش و است جامعه در مسلط نیروهای

 آراء این معینی اشکال در آزادیخواهانه و طلبانه

 خود امر این و کشدمی لشچا به را عقاید و

 مرتجع و مذهبی نیروهای هستریک و تند واکنش

 اسالمی -قومی ارتجاع دارد. و داشته پی در را

 آکسیونهای گسترش از جلوگیری برای

 جنبش و زنان جنبش فعاالن اعتراضی،

 وضعیت به معترض نسل این آزادیخواهانۀ

 بی"رواج و "فساد" به زدن دامن به را موجود

 را هاآن نهایت در و نموده متهم "ریبندوبا

-می خائن و دین دشمنان و بیگانگان کارگزار

 امکانات و تخدیر ابزار از استفاده با ارتجاع نامند.

 تالش دارد اختیار در که سیاسی اقتدار و مالی

 تمایالت و هاخواسته جنبشها، این تا ورزدمی

 ینیروها بسیج با را طلبانه برابری و مترقی برحق،

 ،آزادی لۀامس نماید. منکوب مرتجع و اوباش

 چیزی زنان انسانی حقوق تأمین و تبعیض رفع

 و مذهب حربۀ به توسل با بتواند ارتجاع که نیست

 نماید؛ بدر میدان از را آن عریان سرکوب دستگاه

 افغانستان چون یی جامعه در زنان طلبانۀحق جنبش

 عاداب در جامعه رهائی و خالصی جنبش از بخشی

 و توان نمی و است آن سیاسی و اجتماعی وسیعتر

 جنسیتی تبعیض و ستم و موجود وضعیت به نباید

 شان انسانی حق از جامعه اعضای از نیمی که

  کرد. تمکین باشند، محروم

 حاکمیت گیریشکل از که یسال دهچهار طی

 سرازیر افغانستان به دالر ملیاردها گذرد،می کنونی

 مهندسی تا اشغالگر نیروهای ورود بدو از شد.

 کارگزاران و سخنگویان همۀ پوشالی دولت

 نیروهای هایالویت از یکی که بودند مدعی

 مردم، گیزنده دبهبو را مزدور رژیم و امپریالیستی

 منع تبعیض، رفع میان آن از و امنیت تأمین

 امور در زنان مشارکت و سهم تقویت و خشونت

 از قلیلی تعداد عمل در اما دهد.می تشکیل جامعه

 نجومی هایثروت به کارانجنایت و چپاولگران

 اعم مردم ملیونی اکثریت حالیکه در یافتند دست

 جنگ و خشونت فقر، جزء نصیبی مرد و زن از

 از مناطقی در اخیر طبیعی حادثۀ را این نبردند.

 داد نشان روشنی به پنجشیر والیت جمله از کشور

 ملیاردها و عظیم هایثروت ازاین مردم سهم که

 و بینوائی و فقر تشدید جزء نبوده چیزی دالر

 کودکان و زنان سیاه. ارتجاع چنگال در اسارت

 شدند مدفون پنجشیر در برف خروارها زیر در که

 متر یک اندازۀ به سهمی حتی ثروت همه این از

 گواه دلخراش حادثه این نبردند. هم "سان"

 تعلق سوای راداف که است حکمی تصدیق و روشن

 اجتماعی طبقات هایمنفعت از تباریشان و ملی

 افراد مشارکت و موجودیت لذا نمایند.می گینماینده

 به حاکمه قدرت در تبار و ملیت یک از فیگورهایی و

 و اقشار منافع از آنها گینماینده معنی به هیچوجهی

 3 صفحه در ادامه      نیست. ملیت آن محروم طبقات



 

  

         

 از ستم و تبعیض رفع و زنان ارکتمش و سهم 

 ایجاد از شد می ادعا اوایل در که چیزی آنها

 نصب و زنان امور رتاوز نام به نمایشی یی اداره

 سرای مدیحه و متملق زن چهرۀ چند تقرر و

 ادارات و پارلمان هایدرکرسی حاکم مناسبات

 ستیزترین زن انحصار در مجموع در که دولتی

 زن به و بوده ومیق -اسالمی های جریان

 فراتر نیستند، قائل ارزشی کوچکترین وحقوقش

 یاد قابل و ارزش با کار تنها نه سوگمندانه .نرفت

 حرمت و حقوق تأمین زمینۀ در یی آوری

 صورت شدمی ادعا که آنچه زنان اجتماعی

 زیان به روز هر دارد وضع بلکه ،است نگرفته

 هب "ملی وحدت دولت" شود.می هم بدتر زنان

 خود که عبداهلل عبداهلل و غنی اشرف رهبری

-می را باورها و نیروها ترینارتجاعی از ترکیبی

 هم آن که قدرت، تقسیم و کسب از پس سازد

 دول تأیید با است، نرسیده سرانجام به هنوز

 و صلح پروژۀ امریکا دولت رأس در بورژوائی

 حزب وجود در شان ناراضی برادران با آشتی

 چنین و گرفتند دست روی را لبانطا و اسالمی

 دولت میانجیگری و همکاری با که آید می بر

 قدرت در طالبان مشارکت پروژۀ چین مرتجع

 این پیامد رسد. می سرانجام به دارد سیاسی

-علی زنان برای و العمومعلی جامعه برای پروژه

 تحکیم جزء نیست چیزی عمل در الخصوص

 و ارتجاعی نیروهای سیاسی قدرت بیشتر هرچه

 باورهای ترعمیق هرچه شدن نهادینه لتبعاب

 هایسنت و اسالمی شرع بر مبتنی مردساالر

  زن. ضد و عقبمانده عمیقاً

 اربابان و پوشالی دولت آغوشی هم و سازش

 به یاسالم حزب و طالبان با اش امپریالیست

 تداوم جزء نیست چیزی حکمتیار رهبری

 بیشتر چههر تحکیم و موجود اسفبار وضعیت

 شرع بر مبتنی ستیز زن و مردساالرانه افکار ۀسلط

 حیات شدن طالبانیزه پروژۀ تحقق با سنت. و

 همتایان آوردن بر سر و جامعه سیاسی و اجتماعی

 حکم به که ناچیزی آوردهای دست آنها، داعش

 آمده دست به اخیر سال دهچهار درازای در و زمان

 همراهی د.ش اهدخو هادد فنا باد به یکسره نیز است

 از اروپا اتحادیۀ و سفید کاخ مقامات تأیید و

 در طالبان با "مصالحه" زمینۀ در که هاییتالش

 عنوان به چین دولت که را نقشی و است جریان

 استراتژیک حامی و رقیب ییمنطقه قدرت یک

 آن از نشان گرفت، عهده به زمینه این در پاکستان

 وجود در آن لۀاستحا و طالبان پروژۀ که دارد

 طی را اش پایانی مراحل "ملی وحدت دولت"

 در داعش آوردن بر سر حال عین در کند.می

 نیست چیزی حقیقت در که افغانستان، از مناطقی

 شکل در طالبان پروژۀ مأموریت یافتن پایان جز به

 به داعش پروژۀ گسیل طرح بیانگر قبلی، ظرفیت و

 منافع تضاد به توجه با باشد.می مرکزی آسیای

 در روسیه با امریکا متحدۀ ایاالت و اروپا اتحادیۀ

 پروژۀ اوکراین در آنها تقابل و سوریه و خاورمیانه

 پیدا معنی تواندمی افغانستان در حضورش و داعش

 خواهند می طریق این از متحدانش و امریکا کند.

 دولت جمله از منطقه در پیمانانش هم و روسیه که

 برسرهم مبنی تالشها دهند. قرار فشار تحت را چین

 وحدت دولت" و طالبان میان مذاکرات بندی

 مقاماتاز برخی اظهارات همچنین و "ملی

 امریکا دفاع وزیر کارتر اشتون جمله از امریکایی

 پروسه این سهمگیری در دولتش گی برآماده مبنی

 دیگری سبز چراغ خود آن، نتائج ضمنی قبول و

 نوع به دادن شکل در اسالمی ارتجاع به است

 جهت در تالش و "اسالمی امارت" از دیگری

 گفتهنا پس ،اسالم شریعت ستیزانۀ زن قوانین انفاذ

 مسیاسالم همسویی و آغوشی هم این که پیداست

 از قبل شک بدون و انتها در جهانی داریسرمایه و

 و گرفت خواهد قربانی کشورمان زنان از همه

 از ترنهادینه را مردساالرانه باورهای تسلط

 ساخت. خواهد پیش

 درون در چه تباری و قومی های ناسیونالیست

 سهم از هنوز آن مدار در چه و حاکمه قدرت

 بر و منظر این از اند، نیامده کوتاه شان طلبی

 اتنیک مبنای بر قدرت تقسیم هنوز اساس این

 جریان شدن رو با است. نیافته پایان تبار و

 و طالبان گروه و دولت گاننماینده دیدار

 فیگورهایی قدرت، در طالبان مشارکت احیاناً

 تکاپو به پشتون غیر تباری هایناسیونالیست از

 تناسب در شان موقعیت که آنجایی از و افتاده

 پادوی الرغمعلی بینند، می خطر در را قدرت

 شمردن بر و گذشته در اسالمی ارتجاع به شان

 امروزه آنها، از نتصیا و قبیله و تبار ارزشهای

 کنونی تا آوردهایدست از "دفاع" صرافت به

 در زنان وضعیت شدن وخیم نگران و افتاده

 باشند.می حاکمیت، به طالبان پیوستن صورت

 در هم حرف یک گذشته در که جماعت این

 به که هایی آموزه و باورها افشای و ضدیت

 علیه جویی ستیزه و زنان وتحقیر جنسیتی ستم

 دهآورنی زبان بر ،بخشد می مشروعیت آنان

 اندامشان بر لرزه و اند نگران گویا حاال ،ندا

 و زنان "حقوق" از دم مزورانه و افتاده

 این از مگر .میزنند آن از حراست ضرورت

 که پرسید باید نشین کرسی خانمهای و آقایان

 و امریکایی باداران و ذلیل پادوهای شما

 چه گذشته سال هدچهار جریان در تان ایسافی

 هم این از پس که دادید آب به گلی دسته

 و آقایان شما که دانندمی همه را این بدهید؟

 سرنوشت و سیاسی حقیر منافع نگران خانمها

 در اسیر زن ملیونها سرنوشت تا هستید خودتان

 و قبیلوی  ستیز زن سنتهای خشن و سیاه چنبرۀ

 به نیل برای اسالمی. شرع وسطایی قرون

  4 صفحه در ادامه                 آرمانهای و دافاه



 

  

       

 

 

 

 دادن پایان و طلبانه برابری و خواهانه آزادی

 رفع و زنان علیه مردساالرانه هایخشونت به

 و پیچ پر و دراز راه آنان بر جنسیتی ستم

 رهایی جنبش جلو پیکار و مبارزه از خمی

 زنان حضور بدون مبارزه این .دارد قرار زن

 طبقاتی مبارزۀ بدون و آن مقدم صف در

 های خرافه خود که یدار سرمایه نظام علیه

 و نماید می تولید باز و تولید را مردساالرانه

 مشروعیت برای مذهبی تحمیق ابزار از

 و ستم که نابرابری و طبقاتی نظام به بخشیدن

 سود است آن از جزئی نیز زن بر تبعیض

 ناممکن و دشوار خالصی و رهایی برد،می

 هشتم لذا با تأکید روی این نکته که .ستا

 مبارزات افتخار پر و بالفصل میراث مارچ

 فعالین و جنبشها فداکارانۀ و ناپذیر گیخسته

 مبارزات بستر در و بوده جهان سوسیالیستی

 سیاسی فعالین و احزاب جانب از طبقاتی

 پیش به و مطرح کارگر ساز دوران طبقۀ

 مردان و زنان همۀ بر است، شده برده

 راه برای تا است طلب یبرابر و آزادیخواه

 در و جنبشی چنین سازمانیابی و اندازی

 تمام با جنسی ستم از زنان رهائی راستای

 این تحقق برای و نمایند پیکار و تالش نیرو

 در و داده هم به دست انسانی و شریف امر

 سوی به فشرده و تر رزمنده هرچه صفوفی

   .ذارندگ گام پیروزی هایقله

هاست که افغانستان در صدر جدول مدت

مشکل  هاکشورهایی قرار دارد که زن بودن در آن

است. مصداق این ادعا اخبار و گزارش هایی است 

که هر روز از طریق مدیا و وسایل ارتباط جمعی 

شوند. اخبار و گزارش های مبنی بر اینکه منتشر می

، زنی مورد زنی سنگسار میشود، زنی را مثله میکنند

تجاوز قرار میگیرد، زنی را شالق میزنند، خود 

سوزی زنان ... و خبر هایی بشدت تکاندهندۀ 

دیگری که خشونت های روزمره مانند ازدواج 

اجباری، لت و کوب کردن زنان، به زندان افگندن 

آنها بدلیل تن در ندادن به خشونت و فرار از آن را 

گی آنها تبدیل دهبه امری عادی و بخشی نارمل از زن

 کرده است.

ها مظاهر در این شکی نیست که همۀ این خشونت

جامعۀ به شدت مردساالر و طبقاتی در افغانستان 

است که از مذهب کسب مشروعیت مینمایند. 

بورژوازی مانند دستگاه مذهب سلطۀ مرد بر زن را 

امر بدیهی نمیداند و به نیروی کار زنان که بهای 

یپردازد، نیاز مبرم دارد. ولی کمتری برای آن م

همزمان با این نیروهای بورژوائی برای نیل به اهداف 

سیاسی و اقتصادی شان به تأمین هژمونی 

ایدیولوژیک نیروهای مذهبی دست پروردۀ خویش 

و بالتبع دین، در جامعۀ افغانستان نیاز دارند. 

بورژوازی با وصف آنکه در توضیح پارادوکس 

ای اسالمی و همزمان حمایت از مقابله علیه نیروه

آنها و متقاعد ساختن اذهان شهروندان جوامع شان 

دچار تناقض و مشکل هستند، در جا هایی که 

ها بر له منافع شان باشد، بدون حمایت از مذهبی

-تردید مایه گذاشته و از پاشیده شدن شالودۀ زنده

 گی و تباهی هزاران هزار انسان نیز إبایی ندارند.

ز جنگ در برابر دولت پوشالی حزب با آغا

دموکراتیک خلق )جناح خلق و پرچم(، شالودۀ 

گی متعارف در افغانستان در معرض یک زنده

متالشی شدن قرار گرفت. جنگ نیابتی و فرسایشی 

ها در جغرافیای افغانستان، یکی از عوامل ابرقدرت

تشدید کنندۀ ناهنجاری ها و سقوط اخالقی مردم در 

است. دلیل آن هم به خوبی روشن است. افغانستان 

زمانی که نسلی در میان بی اعتمادی، آتش و خون 

چشم به جهان گشوده، رشد نموده و بزرگ میشود، 

گی ندارد و توسل جز خشونت تجربۀ دیگری از زنده

به اسلحه و جنگ به نوعی از استراتیژی بقا تبدیل 

 میگردد. 

ۀ دیگری است تخریب زیربنا های اقتصادی جامعه نتیج

که بیکاری و فقر بیکران را در پی دارد. خیلی از 

بیکاران در جوامع جنگ زده، به راحتی در خدمت 

گروه های متخاصم قرار میگیرند و بخشاً برای امرار 

آورند. بدینگونه جنگ جنگ رو می "شغل"معاش به 

به حرفۀ کثیفی برای زنده ماندن تبدیل میگردد. در 

نیرو های مسلح به نیروی عظیم  عین حال سرکردگان

کار ارزان نیز دسترسی پیدا کرده و با درهم آمیختن 

امکانات مادی و نیروی کار ارزان، در مدت زمان 

کوتاهی به ثروت های هنگفتی دست می یابند. و 

همین جاست که برای آنان از یکسو جنگ به منبع 

-ثروت مبدل میشود و از سوی دیگر حفظ آن ثروت

آورده و تداوم اقتدار شان به ادامۀ جنگ منوط های باد 

 و مربوط میگردد.

ترویج زرع و تولید مواد مخدر برای تأمین منابع 

اقتصادی جنگ، تراژیدی اسفناک دیگری را سبب 

میشود. کارگران برای رفع خستگی از کارهای شاقی 

که ناگزیر از انجام آن هستند و همچنین تحمل و 

گی به ائب شان در زندهفراموش کردن مشقات و مص

برند تا حتی برای لحظۀ هم که شده مواد مخدر پناه می

آرامش یابند. چون هیچ امکان دیگری برای تحمل 

وضعیت در اختیار ندارند. در جامعه یی که افسار 

گی جنگ ساالران تازه به دوران رسیده بیداد گسیخته

میکند، در آمد ها در جهت مخالف هزینه ها سیر 

یی برای تعجیلی دارد، جنگ به عنوان گزینه نزولی
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ستهای کارگری سازمان سوسيالي

برای آزادی، برابری و 

سوسياليسم مبارزه می کند، 

برای تقويت صف آزادی خواهی 

و برابری طلبی و برای تحقق 

آرمان سوسياليسم به آن 

 بپيونديد!

 

       

حاکم بر مردم تحمیل شده، و ویرانی گستردۀ زیر 

بنای اقتصادی در اثر جنگ و فقر فراگیر در 

عرصۀ اقتصادی و فرهنگی را که نتیجۀ منطقی آن 

حال حاضر  است به بار می آورد. روندی که در

در سوریه، لیبی و عراق با اسم رمز دموکراتیزه 

 کردن آن جوامع نیز در جریان است. 

در اثر اعتیاد، دسترسی به مواد مخدر به یک نیاز 

مبرم فرد معتاد تبدیل شده و معادل انواع دیگر 

غریزه های فزیولوژیک و طبیعی بدن مانند 

خوردن، آشامیدن و نیاز به سکس نمیشود با 

جلو آنرا گرفت و باید مرفوع گردد. به  عیدتص

این دلیل فرد معتاد برای بدست آوردن مواد مورد 

نیازش به هر وسیله یی ممکن، حتی به مجبور 

گان مؤنث فامیلش به واگذار گردانیدن بسته

کردن جسم شان یا فروش اطفال شان، دست 

 میزنند. 

زمانی که به اینگونه ناهنجاری هولناک به 

پدیده مجزا و بدون ارتباط با مسایل  صورت یک

دیگر اجتماعی که آنرا کلید زده اند نگرسته 

شود، محکومیت فرد خاطی به شدیدترین 

مجازات، اولین راهبردی است که به نظر میرسد. 

ها را به راهبرد هایی از این قبیل جنگ با معلول

ها عنوان راه حل پیشنهاد مینمایند. این راه حل

-نیروهایی مطرح و پیشکش میتوسط کسان و 

گردد که تالش حفظ نظام و رفع مسؤولیت از 

خودشان هستند. آنها کوشش میکنند به این گونه 

سَرِ شر را خوابانیده و با ساکت کردن مردم 

فرصت ندهند تا آنها  به سر منشاء فساد ها که 

شامل ابعاد سیاسی و معنوی نظام حاکم میگردد، 

 اد بر چینند.پی برده و آن را از بنی

های زنان که عمدتاً های پیشنهادی تشکلراه حل

های حاکم بیرون آمده اند، اینست از بطن سیستم

که معضل زن ابتدا بایست در خانواده حل گردد. 

آنها  با یک بنیش میتافزیکی خانواده را بخشی 

-مجرد و جدا از اجتماع می انگارند و توجه نمی

که امروز در جوامع  ییکنند که خانواده به گونه

بورژوایی معمول است در نتیجۀ روابط مالکیت 

بورژوایی و در ارتباط تنگاتنگ با مالکیت 

خصوصی که فرودستی زنان از آن منشاء میگیرد و 

،  پدید "شرعی "اختصاص حق وراثت به کودکان 

آمده است. این نگرش به هیچ وجهی نمیتواند به 

میتواند تغییری در فرودستی زنان پایان دهد، زیرا ن

گی اقتصادی زن به مرد به وجود اساس وابسته

 بیاورد. 

 حصار های اخالقی

اخالق همواره پدیده یی است که افراد یک جامعه 

ناگزیر از پذیرش آن میگردند،  بدون آنکه سهمی 

در گزینش آن داشته باشند. مانند هر مفهوم دیگر 

بینش در جوامع طبقاتی پایه های اخالقی نیز از 

گان طبقات حاکم در آن جامعه و عمدتاً نماینده

برای در انقیاد نگاهداشتن افکار آحاد جامعه منشاء 

 میگیرد.

در افغانستان مرزهای اخالق مشروعیت شان را از 

دین کسب مینمایند. همین آموزه های اخالقی دینی 

است که زنان را به بردباری و تحمل حاکمیت مرد 

آن تشویق نموده و هر  و مشقت های ناشی از

اعتراض آنها را در به چالش کشیدن وضعیت 

موجود به شدیدترین وجهی پاسخ میدهند. موقعیت 

درجه دوم زن در اجتماع از بدیهیات پذیرفته شده 

در اسالم است. آنها آزادی زن را معادل نابودی 

در جامعه می انگارند. هرگونه رابطۀ  "انسانیت"

ها رابطه جنسی در محدوده جنسی اخالقی از دید آن

ازدواج است، ولو یک طرف که معموالً جنس 

مؤنث است، کودک باشد. هر اعتراضی بر ضد 

اخالق متعارف اسالمی بد اخالقی شمرده میشود. 

حلقۀ این اخالقیات آنقدر محدود است که آزاد 

زیستن زنان را بیشتر به یک رویای دور از دسترس 

ل هرگونه مبارزه برای تبدیل کرده است. به این دلی

آزادی زن در جامعۀ افغانستان به چالش کشیدن 

تمام باور هایی را که موقعیت درجه دوم زن را به 

پذیرد به یک عنوان یک ارزش و آموزۀ دینی می

امر اجتناب ناپذیری تبدیل مینماید. آزاد اندیشان و 

مدعیان آزادی که در این مورد توهم داشته یا 

نمایند، و یا با توجیهات دیگری از سکوت اختیار می

احزاب و رهبران اسالمی حمایت مینمایند، ریاکارانی 

بیش نمیتوانند باشند. مبارزه با اسالم و اسالمیت یک 

ضرورت مبرم است. باید این را فهمید که مبارزه بر ضد 

مذهب، مقدمۀ مبارزه و تالش برای آزادی زن و آزادی 

یی ستم جنسی پدیده جامعه است. از آنجایی که رفع

نیست که منحصر به آزادی زنان باقی بماند و ناگزیر 

آزادی جامعه را نیز در قبال دارد ؛ نیرو های حاکم و 

مذهبی حتی از تصور آزادی زن به تکا پو می افتند، و با 

تمام امکانات از تحقق آن جلو گیری مینمایند. به همین 

قیات دلیل است که هر تالشی برای شکستن اخال

ترین وجهی مانند اسالمی با شدیدترین و ناانسانی

سنگسار، شالق زدن در مال عام و انواع شکنجه های 

جسمی و روحی پاسخ داده میشود تا زهر چشمی باشد 

برای کسانی که در صدد شکستن تابوی اخالقیات 

 اسالمی میباشند.

این درست است که عرصۀ اقتصادی شیرازه و بنیاد 

عی را شامل میشود. ولی نقش متقابل تحوالت اجتما

فرهنگ و تأثیر آن را در سرعت بخشیدن و یا کند 

کردن روند تحوالت بنیادی در جامعه نمیتوان نادیده 

داری در هیأت رهبران گرفت. نیروهای مرتجع سرمایه

که صدای شان از بلندگوهای  "ملیدولت وحدت"

الش ها تمساجد پخش میگردد، همواره و در همۀ عرصه

های آزادیخواهانه و نموده اند تا مطالبات و حرکت

های قدرت حاکمه برابری طلبانه را خفه کنند. این تالش

فاصلۀ میان ارگ "غنی که را در این گفتۀ اشرف

و همچنان  "کندریاست جمهوری و مساجد را کوتاه می

در فعالیت مشترک او و عبداهلل عبداهلل برای شریک 

درت، عینیت می یابد. خزیدن مجدد ساختن طالبان در ق

داری طالبان در قدرت هیچ تضادی با منافع سرمایه

ندارد. قدرت حاکمه در آمریکا این نکته را صریحاً بیان 

نمود که با طالبان دشمنی یی ندارد. این ائتالف نامیمون 

که باعث استحکام هرچه بیشتر مواضع ارتجاع اسالمی و 

شود، بالتبع پیامد دیگرش تحکیم اقتدار سیاسی اش می 

های مردساالر است که تقویت فرهنگ اسالمی و سنت

زنان در افغانستان را به مراتب موقعیت از قبل دشوار 

 دشوار تر مینماید. 

های ملموس مبارزه برای با توجه به همۀ این پدیده

آزادی زنان و آزادی انسانیت در افغانستان ناگزیر از 

های دیرپا میگذرد. ا مذهب و سنتمسیر مبارزۀ بی امان ب

این صرفاً یک شعار نیست، همۀ جوانب مبارزۀ زنان 

برای آزادی، بالقوه یک حرکت سیکوالریستی و ضد 

 مذهبی است.

 

 



  

 

       

می خواهم در نوشتۀ کوتاه حاضر در بارۀ بعضی 

از سنت های زن ستیز حاکم در جامعۀ 

افغانستان، که زیاد شاید مورد توجه نباشند، نگاه 

ذرایی داشته باشم. با صراحت می توان ادعا گ

کرد که این سنت های ضد انسانی و 

گی روزمرۀ هزاران زن مردساالرانه واقعیت زنده

و دختر این جامعه را می سازد و هر روز این 

سنت ها و تابوها سرنوشت آنها را رقم می زند. 

نه تنها این بلکه همین سنت ها آنها را به کام 

ی برد. روزی نیست که خبر مرگ و نیستی م

جانکاهی از جور و ستم و نهایتاً قتل و سنگسار 

و آزار و اذیت زنان را نشنویم. آنهم گوشۀ 

هایی از آن جنایات بزرگ و دهشتناک را که 

در گسترۀ جامعه به زنان و دختران روا داشته 

می شود. در کنار عامل اقتصادی که عامل 

مقتدر تها فرهنگ و سنتعیین کننده یی است، 

از مناسبات کهن که با ادراکات  بازماندهحاکم 

در زمینه عامل دیگری مذهبی عجین شده اند 

تداوم ستم جنسی و مکان اجتماعی فرودست 

در  مردساالر هایفرهنک و سنت ست.ازنان 

کشورهای چون افغانستان بیشترینه جنبۀ 

زن با در تعیین شخصیت و  نورماتیف دارند

 دادنشکل همچنین  جنسی و معیارها و ضوابط

و بر جنسیت مبتنی بر  کماهیت ایدئولوژیبه 

اساس آن مکان اجتماعی مادون زن، تاریخاً 

 ایفا نموده است.را نقش قدرتمندی 

گی این رشته را می خواهم از بیان واقعیت زنده

گی یی که اثرات هخودم آغاز نمایم. زند

گی هر ناگوارش جزئی از خاطرات تلخ زنده

ن و دختر آن جامعه است. تازه من یکی در ز

مهد مدنیت یعنی شهر کابل و در یک خانواده 

یی که همۀ اعضای آن تحصیل کرده و با معیار 

گی نسبتاً و مقیاس جامعۀ افغانستان از سطح زنده

مرفه و خوبی نیز برخوردار بودند، دیده به جهان 

گشوده و بزرگ شده ام. از آنجائی که در جوامع 

ی و سنتی آدمها هویت و شهرت شان را از شرق

گیرند در کوچه و محل زادگاه  شغل و پیشۀ شان می

من نیز رسم چنین بود. بر اساس هنجارهای رایج و 

جاری من مثل سایر دختران هم نسل خودم به اسم 

یعنی شغل پدرم یاد می شدم و یا هم به  "د"دختر 

عنوان اسم برادر بزرگتر از خودم. مردم من را به 

خواهر فالنی می شناختند. به همین دلیل ساده و 

آزار دهنده هیچ یک از مردان کوچه نام مرا بلد 

نبودند. اگر بلد هم بودند مرا به اسمم صدا نمی 

زدند. چون این یکی از سنت ها و ارزشهای 

 مردساالر جامعه افغانستان است. 

 
-در این جامعه کمتر زنان را به اسم شان صدا می

ند. در حقیقت امر زن به دلیل جنسیتش مسخ زن

هویت شده و در بهترین حالت متعلق به پدر، برادر 

و سرانجام پس از ازدواج متعلق به شوهرش است. 

افتد که از همین رو هم است که کمتر اتفاق می

کسی اسم واقعی زنان خانواده های اقارب و بستگان 

ه زنان شان را بلد باشند. هرچند که دادن القاب ب

نسبت  "احترام"و  "محبت"ظاهراً نوعی از ارفاق و 

به زنان تلقی می شود. ولی در حقیقت امر این 

القاب چیزی نیست جز مسخ هویت فردی زن. به 

همین دلیل است که در گذشته ها و حتی همین 

امروز هم پس از ازدواج به عروس لقب اعطا می 

هم است  و ... بر همین مبنا "گلنفس"نمایند، مثل 

که اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسالمی 

افغانستان در یک نشست رسمی و غیر مترقبه به 

غنی لقب اهدا و او را فی  روالهمسرش خانم 

نامید. در جامعۀ ما یک دختر  "گلبیبی"المجلس

گشاید، از خود هویتی فردی وقتی چشم به جهان می

تا زمانی که ندارد، بلکه به نام پدر و متعلق به او است. 

در زیر سایه و ارادۀ پدر است، دختر فالن کس نامیده 

شود، هم همزمان خواهر فالن شخص و وقتیکه می

شود و اگر پسر بدنیا ازدواج کرد زن فالن کس می

 شود. آورد مادر فالن کس خوانده می

های  زن در فرهنگ مردساالر سنتی و متأثر از آموزه

د. طی این چند دهه دینی ناموس مرد محسوب می شو

و با قدرت گیری نیروهای عقبگرا در افغانستان این 

دید و درک ارتجاعی بیشتر از قبل تقویت شده است. 

زنان مسؤول آبرو، عزت، شرف و غیرت 

مردان خانواده استند. اگر زنی خالف 

جریان و عرف رایج حرکتی انجام دهد که 

دار شدن وجهۀ شوهر و یا منجر به خدشه

مردان احساس  ردان خانواده اش شود،سایر م

گی می نمایند و برای جبران شرمساری و سرشکسته

از زن باید انتقام بکشند تا  "گیسرشکسته"این 

سالمت روحی و غرور شان را باز یابند. مثال اگر 

دختر یک خانواده دل به دریا زده جرأت کند و با 

پسری دوست شود و یا عاشق شود، مردان فامیل از 

بی "گان و هم محله یی های شان انب سایر بستهج

نامیده می شوند  "بی ناموس"و یا بدتر از آن  "غیرت

و بدین گونه است که شرف شان را در معرض خطر 

 می بینند. 

همانطوریکه در باال گفته شد زن در این باور و سنت 

غالب، شخصیت و هویت مستقل فردی ندارد و در 

لک و صاحب زن خوانده بخش هایی از کشور مرد ما

می شود. مثال با مواجهه با زنی از او می پرسند که 

یا از مرد خانواده پرسیده می  "ستا خاوند چیرته ده"

و یا در مناطق دیگر  "ده څنگه حیوانان مو"شود که
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 کاربرد این اسامی بیانگر تملک مرد بر زن و

گی او است. زمانی که از زنی پرسیده وارهشی

یا  "صاحب و یا مالک تو کجا است"شود می

همان  "صاحب"منظور از  "صاحب نداری"

شوهر است. یا از مرد سوال می کنند که 

 هایت خوب استند.  "کوچ"

خصلت های خوب همیشه مردانه است، اگر 

یک زن دلیر و شجاع باشد به او می گویند 

به دختری که  "ی مردانه یی است.خیلی  زن"

پدر کرده "مطیع و فرمانبر است می گویند 

اما همۀ خصلت های بد مال زن ها   "است.

-است اگر مردی ترسو و بزدل باشد به او می

و اگر مردی بدگویی و  "زن چو"گویند 

مثل "جویی کسی را کند به او می گویند عیب

اگر مردی از این  "زن ها غیبت میکنی

شهای مسلط سرباز زده و در کار های خانه ارز

زن "به همسرش کمک کند، به او میگویند 

 ."زنچه"ویا "زن چو "یا  "ذلیل

یکی دیگر از سنت های غیر انسانی در جامعۀ  

دادن است. اگر مردان فامیل  "بد"ما سنت 

مرتکب کار خالفی مثال قتل و یا تجاوز شوند، 

فامیل  به خاطر رفع کدورت و دشمنی بین دو

بدهند و  "بد"یا دو قبیله دختر شان را باید به 

دختر فامیل ناگزیر از بدوش کشیدن این بار 

می دهند.  "بد"سنگین است. بناءً دختر را به 

به  رسم بازمانده از دوران توحش بشر این

نظرداشت سن بدون در  و بدون رضایت اجبار

متاسفانه در  .گرددآنها تحمیل میبه  دختران

 و افغانستان اختالفات والیت های اکثر

ا قربانی کردن دختران را ب مناقشات فی ما بین

 .حل و فصل می نمایند شان

یک سنت زشت، ناپسند و ضدانسانی 

محرومیت دختر، زن بیوه و یا طالق شده از 

ازدواج مجدد می باشد. در صورت بهم 

خوردن و لغو نامزدی دختر ارزش اش را از 

در واقع دوران  نامزدی، دوراندست می دهد. 

در دختر و پسر باشد. شناخت از هم دیگر می

نامزدی را بر هم  توانندمیصورت عدم توافق 

، مگر در افغانستان  این روشن و مسلم است که بزند

تواند مورد این حق در بیشتر موارد از جانب پسر می

اگر دختر و پسری در دوران استفاده قرار گیرد. 

جدا شوند دیگر کسی با آن دختر نامزدی از هم 

کند و به او به دیدۀ جنس کهنه نگاه می ازدواج نمی

گیرد. حتی حرمتی قرار میکنند و مورد تحقیر و بی

ارزش و پست در میان خانواده و بستگانش نیز بی

گی اش وارهشود چون ارزش مبادلۀ شیخوانده می

را از دست داده است. دختری که دچار چنین 

شتی شود تا آخر عمر موجود خوار و حقیری سرنو

 شود.  شمرده می

سنت منفور و ضدانسانی دیگری "ینگه"یا  "تُنگور"

است که باکره بودن دختران در شب زفاف را تأیید 

و ضمانت می کند. شب اول عروسی یکی از 

کالن و یا عمه( دختر با نزدیکان عروس)خاله، مادر

ن فردای روز عروسی او به خانۀ داماد میرود. این ز

گی باید از تازه عروس و تازه داماد سند باکره

را بدست بیاورد. "دستمال سفید خون آلود"دختر

 ۀ اوو خانواد شرف و عزت دختر ۀاین خون نشان

که  زنیتوسط  دستمالاین  .شودمحسوب می

دختر، عروس را همراهی کرده و  ۀازسوی خانواد

نامیده می شود  "رتُنگو"عامیانه و رایج در اصطالح 

تا با ارائۀ آن . شودده مییعروس باز گردان ۀبه خان

گی در ضمن رفع تردیدهای احتمالی و آسوده

خاطر از فامیل عروس شیرینی بدست بیاورد. گاهی 

هم اتفاق می افتد که برای محکم کاری و ارائه 

گی، همان دستمال آلوده به مدرک و سند باکره

روس را در محفل گی شب زفاف عخون باکره

)تخت جمعی( که پس از عروسی برگزار می 

دهند تا همه  ها نشان میگردد، برای همۀ مهمان

 بدانند که تازه عروس باکره و پاک بوده است. 

 آلت تناسلی بهاى"حق و مهر! یا بهتر است بگویم

که آن را مهریه هم می گویند، قیمت گزافی  "زن

ح از طرف است که در وقت مراسم عقد یا نکا

فامیل دختر مطالبه می شود و تو گوئی که می 

خواهند با آن آیندۀ دختر شان را به لحاظ مالی 

ضمانت نمایند. که در اساس چیزی نیست جز بها و 

ارزش کاالئی شدۀ جسم و یا به قول مذهبی ها 

زن. گاهی هم مراسم چانه زنی بر سر ارزش  "شرمگاه"

که ساعت های  و بهای آن چنان مشمئز کننده است

 گیرد.متوالی را در بر می

و یا  ، کاکابرادر ،دختران از طرف پدردر حقیقت امر  

 فروخته می شوند ودر کل مردان فامیل های شان 

 ،طویانه"گزافی را به نام  پول خانوادۀ داماد باید

دختر نه  به خانوادۀ عروس بپردازد. "رلوَگله، وَ،شیربها

صالحیت مصرف  نه هم به این پول دسترسی دارد و

 آن را.

شنیده ام که در گذشته ها در دوران حاکمیت حزب 

مبارزه "دموکراتیک خلق، زمانی که کارمندان ادارۀ 

جهت اسم نویسی و برای راه اندازی  "با بی سوادی

کورس های آموزش سواد در خانه های مردم در شهر 

کابل که پایتخت کشور است می رفتند اکثریت مردم 

شتن و وجود دختر و فرد بی سواد در منازل شان از دا

انکار می کردند چه رسد که اسامی زن های خانواده 

های شان را بیگانه ها بدانند. با وجود که کارمندان زن 

 "غیور"نیز جز هیأت نام نویسی بودند ولی مردان 

ها بی سوادی همسران و خواهران شان را خانواده

شان مصؤون  "رفعزت و ش"ترجیح می دادند تا 

بماند. همانطور که می دانیم این غایله هنوز هم ادامه 

دارد. حاضر اند که کودکان دخترشان به بیماری فلج 

اطفال و امراض دیگر مبتال شده و هالک شوند 

مردانۀ شان جریحه دار و لکه دار  "شرافت"ولی

نگردد. زنان زیادی در قدم اول به دلیل عدم دسترسی 

مانی و زایشگاه ها جان شان را از دست به امکانات در

 "ناموس داری"دهند ولی در مواردی هم این سنت می

های قرون وسطایی است که منجر به مرگ و و ارزش

 شود.میر زنان باردار می

که در  "غیوری"حتی همین امروز استند مردان 

های اروپایی کشورهای دیگر جهان از جمله کشور

گی می دهند عار اهندهپس از آن که درخواست پن

دارند که اسم زنان خانواده های شان را به زبان بیاورند. 

اگر از مردی پرسیده شود که چند خواهر و برادر 

گویند. توگویی استند صرف نام برادران خود را می

که اصال خواهر ندارند و شاید هم داشتن آن را مایۀ 

ننگ و شرمساری می دانند. در عین حال که همین 
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های مذهبی شان مدعی جایگاه واالی آموزه

زن در فرهنگ و مذهب شان استند و این جملۀ 

تکراری معروف را سند و حجت می آورند: 

حاال با جوالن  "بهشت زیر پای مادران است."

نیروهای ارتجاعی و حاکمیت شان در تمام 

صه های اجتماعی و سیاسی وضع و شرایط عر

ها از از این هم بدتر شده است. حتی خانواده

 تولد فرزند دختر خجالت می کشند. 

این های که گفته آمدیم گوشۀ کوچکی از 

هایی عقب مانده و ارتجاعی در ها و ارزشسنت

جامعه مردساالر افغانستان است که برعلیه زنان 

شود. استند می روا داشته شده و روا داشته

ها جریانات و افرادی که به این ارزش

ضدبشری و قرون وسطایی افتخار هم می کنند. 

با تأسف این فقط مردان نیستند که از این 

های ضدانسانی دفاع و تقدیر ها و سنتارزش

می نمایند، بلکه زنانی هم هستند که خود در 

تداوم و بقای آن با توجه با سلطۀ آن در پهناو 

ماق جامعه و فضای اجتماعی / فرهنگی یی اع

که درآن پرورش یافته اند ، تحت عنوان 

های آبائی و اجدادی و متعالی و ارزش

 نمایند. مسؤولیت دینی، عمل و خدمت می

 

 

در حال بیرون رفتن از خانه بودم که تلفنم زنگ زد 

گوشی را برداشتم صدای صدف بود گفت: سالم خاله 

باهات حرف  میخوام ٬اگه خانه هستی من پیشت بیام

با وکیلم   ٬بزنم. گفتم: صدف  جان االن دارم میرم بیرون

 ٬قرار دارم که نمیتونم لغوش کنم اتفاقی افتاده؟ گفت: نه

بعد از اینکه کارم تمام شد  ٬ولی مهم است. گفتم: باشه

باهات تماس میگیرم. گفت: باشه و گوشی را قطع کرد. 

نه نیستی؟ در راه بودم که پسرم زنگ زد مامان چرا خا

بمون خانه صدف باهات کار داره. گفتم: تو که میدونی 

چی  ٬راهم االن هم در ٬من قرار مهمی دارم و باید برم

خودش بهت میگه. اصرار  ٬شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفت: نه

تو به من بگو چون منو نگران کردین. گفت:  ٬کردم

صدف حامله است. از  ٬ولی به هیچ کس نگو ٬باشه

ساس کردم تنم داغ شد. پرسیدم میخواد چکار نگرانی اح

جواب سوالم را میدونستم  کنه؟  نمیخواد که نگهداره ؟

 ٬نمیخواد نگهداره ٬نهاما با اینحال پرسیدم جواب داد:

من باید به فکر پیدا کردن  ٬میخواد بره دکتر. گفتم،باشه

گفت: خودش پیدا کرده گفتم: من  ٠یک دکتر باشم

 م که بیاد با هم حرف بزنیم.رسیدم خانه زنگ میزن

شب خودم را قبل از تاریک شدن هوا به خانه رساندم  

بعد از چند لحظه صدف هم آمد پسرم هم در خانه بود. 

اولش صدف خجالت میکشید حرف بزند. گفتم: صدف 

جان بگو. گفت: خاله جان ما کار بدی کردیم. گفتم: نه 

تفاده شما کار بدی نکردین. ازش پرسیدم مگر قرص اس

ولی چند روزی نخوردم.  ٬نمیکردی؟ گفت: چرا

هفته. به او گفتم:  7پرسیدم: چند وقت است؟ جواب داد 

صدف جان شرایط خانواده ات را گفتی و به دکترت 

توضیح دادی که زمان زیادی نداری؟ جواب داد:آره 

همه چیز را میدانند و تالش میکنند که زودتر کارم را تا 

ه راه بندازند. گفتم باز هم تاکید کن قبل از تعطیلی مدرس

که همه چیز کامال مخفی بماند حتی آدرس خانه تان. 

گفت: آنها فقط یک شماره تلفن از من خواهند داشت. 

بوسیدمش و گفتم: تو تنها نیستی ما پیشت هستیم و با هم 

به من  میریم پیش دکتر هر لحظه هم کاری داشتی حتما

و به طرف دستشویی دوید  زنگ بزن. یکدفعه از جا پرید

پسرم هم به دنبالش. خیلی براش نگران و ناراحت بودم با 

این وضع حالت تهوعی که االن دارد و با درد و خونریزی 

بعد از سقط جنین چطور باید در خانه پیش خانواده اش 

ظاهرش را حفظ کند تا آنها متوجه نشوند!؟  آنقدر نگرانش 

 و فکر میکردم.بودم که تمام شب را  فقط به ا

روز موعود فرا رسید با پسرم سر قرار رفتیم و در راه 

سوارش کردیم در چهره اش غم و اندوه  کامال دیده میشد 

وقتی در ماشین نشست خودش را در گوشه ماشین جمع 

کرده و حرف نمیزد از آینه بغل ماشین نگاهش میکردم هر 

چند دو ساکت بودند و هر دو ناراحت و غمگین. بعد از 

لحظه دیدم که اشک میریزد میدانستم چه احساسی دارد او 

دلش نمی خواست بچه اش را سقط کند. حس مادری و 

احساس اینکه موجودی که در درون شکمش است را باید 

 با تصمیم خودش از بین ببرد برایش بسیار دردناک بود.

آرزو داشت میتوانست بچه اش را نگهدارد اما میدانست که 

چون شرایط  ٬نوان نمیتواند این کار را بکندبه هیچ ع

خانواده بسیار سنتی و عقب مانده بود او میدانست که حتی 

مادرش قربانی فرهنگ ارتجاعی و مردساالری است. 

مادرش به این دلیل که از پدر او جدا شده نه تنها برادرهاش 

بلکه تمام مردهای فامیل به خود اجازه میدهند که درتمام 

ده گی شان دخالت کنند مادر بدون اجازه زوایای زن

مردهای فامیل نمیتواند حتی در مورد زنده گی خصوصی 

خود تصمیم بگیرد اینکه کجا برود و باچه کسانی رفت و 

آمد کند را باید آنها برایش تصمیم بگیرند. چون مادرش 

شوهر ندارد آنها به خود اجازه میدهند که تا عمق زنده گی 

برسد به وضعیت خودش که دختر آن  او دخالت کنند چه

خانه است. او حتی اجازه ندارد با پسری دوست شود چه 

رسد به اینکه باردار هم بشود. به مطب دکتر رسیدیم و در 

سالن انتظار نشستیم او باز هم گریه میکرد. بغض گلویم را 

گرفته بود و نمیتوانستم حرف بزنم و دلداریش بدهم 

 9ادامه در صفحه                     میترسیدم اشک خودم هم 
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سرازیر شود. سقط جنین واقعا راه حل دردناکی است 

که او به دلیل فشارها و محدودیتهای فرهنگی و اخالقی 

و سنتی که خانواده اش به او تحمیل میکردند باعث 

شده بود که این راه را انتخاب کند. این واقعا ننگ 

اروپا باشی بشریت قرن بیست و یکم است که در قلب 

ولی به دلیل فشار اخالقیات عقب مانده و سنتی و 

وضعیت نا برابری که در آن قرار داری مجبور بشوی 

جنین ات را از بین ببری. صدف مجبور است بچه اش 

را سقط کند او گناهش این است که بدون میل و اراده 

خودش در خانواده ای بدنیا آمده که از کشورهای 

ا مهاجرت کردند و او باید طبق  اسالم زده به اروپ

ده قوانین مذهبی وعقب مانده خود را برای همسر آین

مردان خانواده برایش انتخاب خواهند کرد  اش که

 حفظ کند. 

چند دقیقه ای گذشت و دکتر او را صدا کرد او آرام 

بود هر سه با هم به اتاق دکتر رفتیم دکتر توضیحات 

ا با لیوان آب به الزم را داد و سپس دو عدد قرص ر

دستش داد. دیدن این صحنه برایم خیلی دردناک بود 

من که برای تقویت روحیه او همراهش آمده بودم 

طاقت دیدن این صحنه را نداشتم در مقابل چشمانم هر 

دوی آنها را می دیدم و احساس میکردم جنینی که با 

خوردن این داروها از بین خواهد رفت درست مانند 

است و به همین دلیل بغض شدیدی گلویم یکی از آنه

 ٠را گرفته بود رویم را برگرداندم که این صحنه را نبینم

ای کاش میشد راهی برای حفظ این موجود زنده وجود 

داشت. ای کاش میشد از همین دو ماهگی او را در 

جایی خارج از رحم مادر نگهداری کرد ولی افسوس 

نیافته و  که هنوز علم پزشکی به این تکنیک دست

انسانهای زیادی قربانی این سنتها می شوند. متاسفانه ما 

در جهانی بسر میبریم که نظام سرمایه داری غیر انسانی 

حاکم بر آن است. اگر هزینه های زیادی که صرف 

ساختن سالحهای کشتاردسته جمعی انسانها و صرف 

حفظ منافع سرمایه داری میشود برای کشف درمان 

ناک و کشنده و پیشرفت تکنولوژی بیماریهای خطر

پزشکی برای نجات جان انسانها استفاده میشد شاید این 

امکان هم بوجود می آمد. در آن لحظه شاید صدف و 

دوست پسرش هم آرزوی مرا داشتند. وقتی بیرون 

آمدیم صدف دوباره گریه میکرد و من دلم میخواست 

 بغلش کنم و با او گریه کنم.

ساعت دوباره نزد دکتر رفتیم چون بعد از چهل و هشت 

باید دو قرص دیگر میخورد و چند ساعتی آنجا تحت 

اینبار در  نظر دکتر میماند تا جنین کامال سقط شود.

اتاقی بودیم که یک تشک با پتویی در آن قرار داشت. 

چند دقیقه سپری شد تا دکتر آمد و دو قرص با لیوان 

ن قرص درد آب به دستش داد چند لحظه بعد از خورد

شدیدی او را گرفت به خود میپیچید از شدت درد 

حالش به هم خورده و باال می آورد پسرم از دیدن حال 

او هم میترسید و هم از ناراحتی اشک در چشمانش 

حلقه زده بود. اما صدف جوان دو تا درد را با هم 

 میکشید درد جسمی و درد از دست دادن بچه اش.

زنده گی او بود و مطمئن  سقط جنین تجربۀ تلخی در

هستم که هیچگاه نخواهد توانست این خاطرۀ تلخ و 

 درد آور را فراموش  کند. 

باید تالش کرد جامعه ای بسازیم که در آن صدف ها 

مجبور نباشند چنین تصمیم دردناکی را بگیرند باید 

دست مذهب و اسالم سیاسی را چه در کشورهای 

ده گی زنان کوتاه کنیم اسالم زده و چه در اروپا از زن

تا هیچ زنی به خاطر فشارهای اخالقی و عقب ماندگی 

خانواده مجبور به سقط جنین نشود. در آن چند روزبه 

شدت به یاد منصور حکمت و حرفهای زیبا و انسانی 

اش در مورد سقط جنین بودم که در یک دنیای بهتر به 

 کمتر"مال انسانی آن را بیان کرده است.درستی و کا

یعنی از میان بردن عامدانۀ  ٬پدیده ای چون سقط جنین

 بی ٬جنین انسانی به دلیل تنگناهای فرهنگی و اقتصادی

دمی و تناقض مناسبات اجتماعی آ وجود ارزشی

استثمارگر و طبقاتی حاکم با موجودیت و سعادت بشر 

یگانه ب خود از گواه ٬را به نمایش میگذارد. سقط جنین

رابر مصائب و محرومیت هایی گی و عجز انسان در ب

از  "است که جامعۀ طبقاتی موجود به او تحمیل میکند.

 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران ٬یک دنیای بهتر

 

  من و زیبامن و زیبا

گوید مادرم من را از  است. او می  سیستم ضّد انسانی 

من شاهد   بردگی ازدواج در کودکی نجات داد ولی

ام که  ام و دیده دختران زیادی بوده  نابودی زنده گی

نرم دست و پنجه   چطور با کابوسی به نام زنده گی

 میکنند.

ها هنوز حرمت  برده است که انسان  زیبا االن پی

حقوقی   دارند و به حقوق خود واقفند و علیه بی

گوید اگر در اینجا این حقوق به  میجنگند. او می

دست آمده در ایران و افغانستان هم به دست خواهم 

آمد. فقط باید آگاه شد و به میدان آمد. او خودش 

شده و هیچکس نمیتواند او را در این میدان وارد 

از پا بیندازد. این فکر   یک دنیای انسانی  برای بر پایی

او االن  .را ادامه دهد  به او نیرو میدهد که زنده گی

دیگر طلبکار است. کودکی از دست رفته آاش پای 

دار قالیبافی را طلب میکند. آموزشی که حقش بوده 

رفاه و سعادت . و از او سلب کرده اند را طلب میکند

سواالتش تمامی میکند.  طلب را ش از دست رفته

ندارد. هر آنچه که نیاموخته را با سرعت یاد میگیرد. 

گوید ما فقط  می. چشمانش هر چه بیشتر باز میشود

این بودیم که بخور و نمیری را بدست   در پی

فقط   کردم زنده گی بیاوریم که زنده بمانیم. فکر می

کرد.   ینم جور دیگری میشه زنده گیب همینه. االن می

 .حرمت داشت. تحقیر نشد
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بر ضد امپراتوری سرمایه، 

امکان نابودی سیستم و 
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کنم و به تعداد  ها کار می سالهاست که با جوان

ام که از  همین سالها با دخترانی مواجه شده

ازدواج اجباری فرار کرده اند. یعنی از خانواده، 

و شهرشان فرار کرده اند که خودشان را  کشور

ام که  نجات بدهند. کودکانی را مالقات کرده

با وحشت و کابوس دوری و جدایی از خانواده 

دادن به   حاضر به تن  میکنند ولی  زنده گی

مورد تجاوز دائمی قرار گرفتن نشده اند. در 

بود که بیشتر از بقیه ای ساله  ۱3ن آنها دختر   میا

م نشسته. چشمان بادامی و غمگین ش در خاطر

سخت و پر مشکلش را   بازتاب زنده گی

برد و  داشت. از طبیعت سوئد بسیار لذت می

دائماً دوست داشت به کنار آب برویم. 

زدیم. بعد از چند  میبردمش و با هم حرف می

   .روزی شروع به تعریف از زنده گیش کرد

های  مادر و پدرش از مشکالت و در بدری

غانستان به دنبال خوشبختی به ایران مهاجرت اف

کردند. زیبا در ایران به دنیا آمد. تنها چیزی که 

از پدرش به خاطر میاورد این بود که او معتاد 

دائم با مادرش دعوا  وبود و بد دهن و بداخالق 

سالم بود که پاسداران پدرم  5:  کرد. گفت می

به  را دستگیر و بدون اینکه به ما اطالع دهند

 افغانستان باز گرداندند. 

برادری هم تا بچه ریز و درشت  3مادر ماند و 

  سال از خودم بزرگتر بود ولی 5 داشتم که

 . هیچکس نمیدانست کجاست و چه به سرش آمده

مادر به سختی میتوانست برای ما غذا و لباس تهیه 

رفت و در  کند. از صبح تا عصر سر کار می

 کار میکرد.  های مردم شمال شهر خانه

  سالی 4٠مردی در همسایگیمان بود که حدود 

داشت و به ما بد جوری نگاه میکرد. او به فقر ما 

با مادرم در کوچه صحبت   برده بود، گاه گاهی  پی

میکرد. من کنجکاو نبودم تا اینکه روزی مادرم 

تو قرار است زن این مرد بشوی و او به ما   گفت

داشتم. وحشتی  سال 8پول میدهد. من آن زمان 

تمام وجودم را فرا گرفت. به یک باره از آن 

موجود عجیب که هر گاه از کنارش میگذشتیم به 

کرد نفرت پیدا کردم. فهمیدم چرا  ما نگاه می

 نگاهش را از من بر نمیگرفت. چه نفرت انگیز بود. 

زیبا هق هق شروع  به گریه کرد. سرخی 

الً سفید شد. هایش به یکباره محو شد و کام گونه

فالسک کوچک آبی در کیفم داشتم باز کردم و 

گفتم کمی بنوش. تمام سمت چپ بلوزم از 

هایش خیس شده بود. کمی موهایش را  اشک

  نوازش کردم. گفتم برای همین به سوئد آمدی؟

ادامه داد: مادرم من را خیلی دوست داره باور کن. 

من کنارش، تو بغلش میخوابیدم. من دختر 

  وی خوشگلش بودم. خودش میگفت. ولیکوچول

از روزی که مادرم این خبر را داد هر روز پای دار 

قالیبافی که در خانه مان بود و من و خواهر و برادر 

کوچکم هر روز میبافتیم مینشستم، قاًلی میبافتم و 

آیا مادر هنوز من را دوست ریختم.   اشک می

داشت؟ این چه کاری بود که کرد؟ درک 

 .منمیکرد

نمیدانم چند روز یا چند هفته گذشت. من در خانه 

بودم. گویی دیگر خبری از ازدواج من نبود. از 

ترسیدم. ترجیح میدادم  مادرم هم نمیپرسیدم. می

 چیزی در اون مورد نشنوم.

روزی مادرم از کار آمد. برایش شام آوردم. خواهر و 

خود   ، میدانی برادر کوچکم خواب بودند. مادرم گفت

سالم بودکه با خبر شدم قرار است ازدواج کنم.  ۱۱ن م

هیچ راه دیگری نبود. روزی که من را بردند و به 

پدرت دادند برایم مثل مرگ بود. فقط دوست داشتم 

دیگر برایم معنایی نداشت. نه اینکه   بمیرم. زنده گی

قبل از آن پر معنا بود، نه فقط فهمیده بودم که چقدر 

فکر کنم.   ردم به زنده گیبدبختیم. فقط وقت ک

ما برای   بدم آمد. به راستی  آنوقت بود که از زنده گی

کردیم. فقط فقر، عذاب و  می  چه باید زنده گی

شکنجه. مردی که به خانه اش رفتم، زنش شدم همیشه 

هایم را که از ترس  برایم غریبه بود. هنوز صدای دندان

ی او به هم شب اول ورودم به آن اتاق حقیرانه و بد بو

مادر من را بغل کرد، همانوقت میخورد را میشنوم. 

قول میدهم که تو   موهایم را نوازش کرد و گفت

. قول  هرگز آنچه را که من تجربه کردم را تجربه نکنی

میدهم اجازه دهم خودت مرد زنده گیت را انتخاب 

  . کنی

زیبا گریه میکرد. دیگر غروب شده بود. آسمان 

استفاده شده کمرنگ بود. دستمال صورتی و طوسی 

در ته کیفم پیدا کردم و به او دادم تا آب دماشش  ای

صبرانه منتظر بودم که علت آمدنش   را پاک کند. بی

 را به سوئد بفهمم.

گذشت. مادر بیشتر از همیشه   چند سالیاو ادامه داد: 

که پای دار   سالم شده بود. شبی ۱۲کار میکرد. 

به حیات بافتم مادر صدایم کرد. قالیبافی بودم و می

های کاگلی  حیات کوچکی داشتیم با دیواررفتم. 

فرسوده که گویی هر آن میخواهد به زمین بریزد. 

 8. من قول تو را همان زمان که  مادرم آهسته گفت

  نه  گرفتم و گر  ساله بودی به مرد همسایه دادم و پولی

را   پولیبخش زیادی از   او گفتاز گرسنگی میمردیم. 

که بابت کار نزد مردم شمال شهر میگرفتم خرج رفت 

 ۱۱ادامه در صفحه                     و کفاف و آمدم میشد
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  طبقاتی درطبقاتی در  اولین اختالفاولین اختالف  ظهورظهور

ل ل شکشک  ت بات باــاساس    ــــمصادفمصادف    تاریختاریخ

در در   میان مرد و زنمیان مرد و زن  گیری تخاصمگیری تخاصم
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از او قول   اجاره و خرجی خانه را نمیداد. ولی 

ساله میشوی صبر کند.  ۱۲تو   گرفتم که تا وقتی

ساله میشوی و او به سراغت  ۱۲تو به زودی 

باید از ایران بروی.  دلیل . به همینخواهد آمد

  مادرم در سوئد و فنالند فامیلهایی داشت. گفت

به همراه  تو به آنجا میروی، و به این ترتیب

  .سوئد شدیم  ام و پسرش راهی خاله

زیبا آرام شده بود. دیگر گریه نمیکرد. سرش را 

ام گذاشته بود و پاهایش را روی   روی شانه

تا کمی نیمکت کنار آب جمع کرده بود 

                   دلم برای مامان خیلی تنگ شده. "گرمش شود. 

ها از اینکه کنارش نیستم و عطر بدنش را  شب

ام  کنم گریه خو گرفته بودم حس نمی  که به آن

. "میگیرد. اونوقت دیگر دوست ندارم زنده باشم

های بادامی و پر اشکش به من نگاه  و بعد با چشم

ای اینقدر باید زجر  ا عدهکرد و گفت: خاله چر

بکشند؟ چرا من باید از مادرم دور باشم. من 

دوست دارم پیش مادرم باشم. من دوست دارم 

مادرم در کنارم باشه. آیا این خواست بزرگیه. 

های سوئدی اینقدر خوشبختند. اونا  چرا بچه

های  همیشه پدر و مادرشان پیششونند. همکالس

دند. من مادرم را خیال و شا  سوئدی من خیلی بی

 .میخوام. من از سوئد بدم میاد

نیمه  ۱۲افتادم که شب کار بودم. ساعت   یبیاد ش

ها همه به  شب دوری زدم که ببینم جوان

ها را خاموش کنم  هایشان رفته اند و چراغ اتاق

در را   که صدای گریه زیبا را شنیدم. در زدم ولی

و وارد  باز نکرد. کلید انداختم و در را باز کردم

روی تختش جمع شده بود. نفس اتاقش شدم. 

تنگی داشت. نگران شدم. پنجره را باز کردم. 

آب بهش دادم. پرسیدم دلت برای مامان   کمی

آره، دوست ندارم "  تنگ شده. به آرامی گفت

بوسیدمش و کنارش نشستم تا آروم  "زنده باشم.

که دچار این   هایی شد و خوابش برد. تعداد شب

 میشد زیاد بود.حالت 

آنشب به روی نیمکت در کنار آب زیبا 

  . از زنده گی ها از زنده گیش گفت ساعت

کوتاهش که برای او چیزی به غیر از سختی کشیدن، 

نگران بودن، زجر و فقر یادگار دیگری به همراه 

ای هم نرفته  نداشت. زیبا به دلیل افغان بودنش مدرسه

واند و بنویسد. از بود. به همت آشنایی میتوانست بخ

ای باز و  ساده و کامالً ابتدائی به جامعه  یک زنده گی

ها با آنچه دیده بود  پیشرفته پا گذاشته بود که قرن

بود   ماهی ۶من مالقاتش کردم   فرق میکرد. وقتی

هنوز در گیجی و بهت   که به سوئد آمده بود ولی

 دست و پنجه نرم کند.  بود و نمیدانست چگونه با آن

مادر زیبا را نزد خواهرش در شهر دیگری فرستاد تا 

از   با او سفرشان، مهاجرتشان را تدارک ببینند. وقتی

او پرسیدم قضیه آن مرد که منتظر تو بود چه شد زیبا 

دگرگون شد. اوج ناراحتیش را آن زمان دیدم. بلند 

شد جیغ میکشید و به طرف آب دوید. داد میزد 

ا به خدا بیا پیشم. نمیبینی مامان کجایی؟ مامان تو ر

که تنها هستم؟ نمیبینی دختر کوچکت تنهاست؟ من 

بدون توچکار کنم؟ دنبالش دویدم. فاصله تا آب 

آنقدر بود که توانستم به او برسم. دستم را به دور 

میکردم او را   کمرش حلقه کردم و با زور زیاد سعی

که ما نشسته   از رفتن به طرف آب منع کنم. جایی

 دیم قسمت گود آب بود و من میدانستم.بو

 
  زیبا مقاومت میکرد تا خود را به آب برساند ولی

توانستم آرامش کنم. مرد جوانی که ما را دید جلو 

  آمد و با نگرانی پرسید کمک الزم دارید؟ به جایی

زنگ بزنم؟ به او اطمینان دادم که اوضاع را کنترل 

را بغل کردم تا  کنم و موبایل هم همراه دارم. او می

کامالً آرام شد. با سکوت دقایق بسیاری نشستیم. 

خود من هم توان پا شدن و راه افتادن را از دست 

داده بودم. دیگه بس بود. حتی اگر او میخواست 

حقوقی بگوید،   ادامه دهد و از این همه بدبختی و بی

احساس میکردم باال خواهم آورد. خوشبختانه کامالً 

 آرام گرفت.

مردی که زیبا را خریده بود، چندین بار به سراغ مادر 

رفت و جنسش را مطالبه کرد. مادر هر بار دست به 

سرش میکرد. بالخره مرد فهمید که چه شده. خشمگین 

شده بود و مادر را تهدید میکرد که یا پولم را پس بده 

برم. مادر مجبور شد از آن محله  یا دختر دیگرت را می

و در حقیقت فراری است. زیبا اسباب کشی کند 

ها را نداشت. نمیدانم  گوید مادرم پول انجام این کار می

 ... .کند از کجا تهیه می

زیبا االن انسان دیگری است. او میتواند در چشمان 

ها نگاه کند و بگوید به من توهین نکن. تو ارزشت  پسر

برد که  از من بیشتر نیست. ما برابریم. زیبا لذت می

ه روسریش را بردارد و نسیم باد را در موهایش توانست

گوید فکر نمیکردم افرادی وجود  احساس کند. می

دارند که میتوانند بدون روسری بیرون بروند. که انسان 

خودش میتواند لباس و طرز تفکر خودش را انتخاب 

گوید حجاب نفرت انگیز  کند و تصمیم بگیرد. می

ه میتوانم بدون گوید باورم نمیشود ک است. زیبا می

کنم.   ترس از تعرض و توهین و تحقیر زنده گی

تبعیض را روزانه و مستمرنبینم. دائم بد افغانی در 

گوشم نباشد. خودم را شهروند حقیر شده نبینم و به 

  .حساب بیایم

ها از  او االن میداند که قوانین در خیلی از کشور

طرز کند و هیچکش حق ندارد  کودک حمایت می

کودکی را به یا دینی را به کودک تحمیل کند یا تفکر 

ازدواج مجبور کند و ازدواج کودک ممنوع است. 

اواالن وظایف دولت را میداند و میتواند در این موارد 

اگر قوانین   گوید به راستی ها برگزار کند. می سمینار

ما جور   پشت مادرم بود و کودکانش، زنده گی

زیادی را در دور و گوید کودکان  دیگری میشد. می

برشان و در همسایگیشان میشناسد که به فروش رسیدند 

ها زن و بچه دار  و توسط مردان بزرگ و خیلی وقت

ترین شکل تجاوز و  شدند و مورد بد خریداری می

تعرض دائمی قرار میگرفتند. االن میداند که در ایران و 

 حقوقی  این بی حقوقند و  افغانستان کودکان کامالً بی

 9ادامه در صفحه                            به دلیل وجود یک 

 



 

 

  

       

از گذشته هاى دورِ دور زنان در افغانستان به 

یال دارى نام هاى عاجزه، سرتوره، سیاه سر، ع

، ناموس، مادراوالد ها، از ضعیف ترین وکم 

نهاى جامعه وخانواده محسوب انقش ترین انس

عامل بسیار نیرومند  . سهمیشدند

فرهنگى دست و  اقتصادى، اجتماعى 

در دست هم داده جایگاه و شخصیت 

نسبت به مردان  زن افغان را تاریخاً

تر تر، حقیرانهتر، فرودستجامعه پست

در  .است ساخته تریرانسانیحتى غ و

بهترین حاالت تاریخِ گذشتۀ افغانستان 

به  یا که یابیم مى را شمارى انگشت زنان

ها علیه انگلیس پرچم افغان هاى جنگ نام

غازى  جنگ برافراشته اند چون )ماللى و

 چون ل شاعر و عاشق بودندخا خال و یا ادى(

 و رابعۀ زرغونه مخفی بدخشی، نازوأنا،)

  فدوى(. ۀمنآبلخى، 

دان، رهبر و قائد مدار، سیاستجاى زنِ دولت

و رئیس و خالصه تصمیم گیرنده در امور 

 اجتماعى، سیاسى و اقتصادى براى دیگران و

. است بوده خالى پیوسته و همیشه ،خودش

نگذاشته اند و بدین  أساساً را زن که چرا

به صورت یک  تااست  نیز نتوانسته خودش أساس

که قادر است همه کاره  موجودی قل وانسانِ مست

توانایى هاى خود را بیرون دهد،  باشد و ظرفیت ها و

گاهى روند اجبارهاى  اًتاریخ یا وارد میدان شود.

ن نقش زن را منتفى آمناسبات غیرانسانی  اقتصادى و

 ضدِ سنت به حیث فرهنگِ ساخته، یا مذهب و

ث به حی زن جایگاه ساختنِ خُرد در زن استقاللیت

العاده مخرب خود نقش فوق ،موجود برابر با مرد

ۀ صحن از زنان معروف قول به .است نموده بازى را

نچه تا آ کلى محو شده اند. هره تاریخ افغانستان ب

 کنون وجود داشته، برمیگردد به تصمیم مرد، عمل و

تمامى  در بالخره تاریخ مردانه. پراتیک مرد و

ۀ مناسبات سلط زیر افغانستان در هاى سیاسىدوران

ستم ظالمانۀ طبقاتى به حیث مادرِ تمام ستم ها، 

جنسى بر زنان الى اکنون، تاریخ بى 

تاریخ سیاسى،  .برگشت خود را داشته است

 زن از اجتماعى افغانستان در تمام زمینه ها مملو

ک اسارتگاه زنانه در ی ترسیم و ادبیات ترینستیزانه

و آزادیخواهی  جنبشن است. هرنوع آتمام ابعاد 

رد زدن براى زنان با سرکوب و دست و انتوسط زن

سان رفته رفته موقعیت مواجه شده و بدین آنبه 

 دنیا انسانی زن در افغانستان در مجموعۀ بشرى به نام

 کسب را ترینافتاده و عقب ترینحقیرانه مکانِ

 .است نموده

نگاه حكومات قبل از دورۀ امانى به  -١ 

 زنان

بیان داشتیم تاریخ افغانستان مانند  یکه قبالًهمانطور

جوامع دیگر یک تاریخ کامال مردانه بوده که در 

-تحملِ مصیبت خشونت و ن زن جُز سرکوب وآ

طعم تلخ هاى گوناگون، سهم دیگرى نداشته است. 

 تمام جنگ هاى خانمان برانداز، فقر وۀ ثمرو 

در تمام دوره هاى  و فالکت را از همه اشکار تر

زنان افغانستان  سالطینِ گذشته مامدارى شاهان وز

 سالطین افغانى با اتکا به مذهب و شاهان و چشیده اند.

ى و به خاطر دوام تسلسل یههاى فرتوت قبیلسنت

یک حداقل چهار تا زن  هاى میراثى شان هرحاکمیت

شمار کثیرى را نیز به  وآوردند مىدر به عقد خود را 

حرمسرا هاى  در دربارها وکنیزکان  عنوان خدمه و

در شان را گی سراسرِ زنده گماشتند وخود مى

هاى بى رویه هوس رانى کامجویی هاى جنسى و

  هویت مى بخشیدند.

 سالطین این حرمسراهاى هاى داستان و ها واقعیت

از  استفاده هاى جنسىوء ورِ متنفرترین سُآ یاد افغان

به صورت  جمله نآ از که خوب رو بوده زنان زیبا و

 از اهلل خان کهنمونه میتوان از حرمسراى شاه حبیب

خادم  به ملقب اش پیرامونى مرتجع روحانیونِ جانب

 و نور خدا معروف بود میتوان یاد کرد. دین رسول اهلل

میگویند وى در این حرمسرا به تعداد سه صد زنِ زیبا 

سال  ۲3روى را جمع نموده بود و درتمام مدت 

 را به عیاشی و ت أوقات خودحاکمیتش اکثری

نظم  میگذراند. این حرمسرا با دقت و آنهاهوسرانى با 

که وى  ماده شده بود که هرگاهیآعالى درخورِ شاه 

در  .میل به هوسرانى میکرد برایش سرویس میشد

بانى   که بعداًاهللحالیکه همسرش یعنى مادر امان

اى شاه اد استقالل افغانستان شد از همۀ کارنامه هداستر

برابر شاه به زندان   خبر داشت و در اثر مقاومت در

 ۱3ادامه در صفحه        حصرى محکوم گردیده بود.

افغانستانافغانستان  دردر  زنزنگاهى مختصر به وضعیت گاهى مختصر به وضعیت نن   
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سالطینِ  اهلل شاه تمامِ شاهان والى پیروزى امان

جابر افغانستان به نفع نصفى از جامعه که زنان 

 باشند کوچکترین گام هاى گشایشى بر

نه  ،ته شدساخ ه ییمدرس نداشتند. نه مکتب و

براى زنان سازماندهى  یی موزشىآکانون 

نه شفاخانه وکلینیکى براى زنان و گردید 

هویت و جهت تقویت إعمار شد، نه در 

 .به اجرا درآمد ه ییشخصیت زنِ افغانى برنام

گامى براى بهبود  عرصه هیچ در خالصه

تا اینکه در  ،وضعیت زنِ افغانى گذاشته نشد

 وسط امان اهلل ونام امانى ت به ه ییدور

از جوانان مشروطه هی پدرزنش همراه با گرو

جدیدى در  آغاز صفحۀ نسبتاً خواه و مترقى با

                تاریخ افغانستان و پس زدن مناسباتِ 

جابرانۀ قدیم وکوتاه کردن دست روحانیونِ 

و  دولت در مرتجع چون خاندان مجددى

 به نفع زنان و حداقلى هاىگشایش سیاست،

روى دست گرفته  آنهاایفاى نقش  بیدارى و

شد که از جمله کشف حجاب یا برقع، 

تأسیس مکتب یا مدرسۀ زنانه توسط خواهر 

امان اهلل، تأسیس بیمارستانِ مخصوص زنان 

از دختران  عده یی اعزام ،اهللتوسط همسر امان

افغان به ترکیه به خاطر تحصیل، ممنوعیت 

زدواج دختران عقد چهار زن براى مرد، منع ا

خُردسال، مشخص ساختن سن ازدواج 

گى وغیره که در خفا و ساله ۱8 در دختران

پشت پرده موجى از نارضایتى هاى روحانیون 

س خاندان مجددى ها را أمرتجع و در ر

برانگیخت که پایان تراژیک حاکمیت امانى 

را با دسائس ارتجاع داخلى وانگلیس سبب 

  بود.  هشد

دن بحث جلوگیرى کنیم به اگر از طوالنى ش

که گرفت صورت خالصه میتوان نتیجه 

تحجر فکرى همراه با  ومانى عقب، ارتجاع

سلطۀ مذهبى در تمامى دربارهاى امراى افغانى 

به یک تفکرمسلط که ظرفیت مادى تصمیم 

گیرى هاى ضد ترقى وتجدد را در خود به 

 و مبارزه دیگراندیشى آرام موج یک برابر در نتوانستند

به خاطر رهایی زنان به صورت کامل قدعلم کنند. آنها 

از  ه ییتظاهر هم که شده عده مجبور بودند که ولو ب

امکانات را در همان کیفیت ناچیزِ آن براى دیگرگونى 

فرهنگى بدوىِ زنان رویدست  گی اجتماعى وزنده

یکه تاریخ حاکمیت این خانوادۀ یبگیرند. اما از انجا

تکامل  از انکشاف و ییهبیکاره در هیچ عرص مستبد و

ین هیچ اجتماعى مردمان این سرزم روابط اقتصادى و

با قاطعیت میتوان بیان ءاً تحول إبتدائى را ندید، بنا

داشت که عصر حکمرانى سلسلۀ محمدزایی ها در 

 که در جهان و افغانستان در مقایسه با سیر تحوالتی

سرزمین هاى همسایۀ افغانستان در حرکت بود یکى از 

بى کفایت ترین سیر هاى سیاسى در  وبى مایه ترین 

مصائب و بدبختى هاى  ۀنظر ما ریشه افغانستان بود. ب

سال دوئل سیاسىِ قدرت در افغانستان میان  35اصلى 

رمیست چپ و راست را میتوان به صورت ونیروى رف

واضح در ترسیم همان سیماى یک افغانستان عقب 

به حیث عامل  افتاده از کاروانِ تمدنِ جهانى،

 جدا. دید اخیر سال 35 اوضاع خرابى نیرومندِ اساسى

هیچگاه به معنى برائت سیاسى  تصویر این اینکه از

براى هیچ گروه سیاسى در نارامى هاى این دوره 

  محسوب نمیشود.

 

سیاست هایش در  حكومت خلقى و -٣  

 رابطه به آزادی زن

توسط حزب  ۱357ثور  7با پیروزى کودتاى 

ها در دۀ محمدزاییادموکراتیک خلق، به قدرت خانو

تاریخ  ه یی درصحفۀ تاز ده شد. وافغانستان پایان دا

که یی نجاآسیاسى افغانستان باز گردید. رژیم کودتا از 

، مده بودآبه میدان « خلق وکارگر چپ و» شعار زیر

یکی جمله  آن ازکه زد ه ییدست به صدور فرامین تاز

این فرمان در  .بود فرمان شماره هفت در مورد زنانهم 

 باشد  یده مین دآه در کرمیسمى وفرذات خود با 

إیجاد مناسبات  ن حزب براى تجدد وآگیرى جهت

 مانند فرمان این البته. داشت همخوانى  افغانستان در نو

توسط دولت  ن حزب از باال وآ دیگرِ هاى فرمان

  ۱4ادامه در صفحه                      ،خلقى صادر گردید

صورت اشکارا دارا بود، نگذاشت تا کوچکترین 

گی بدوى زنان افغان ر در زندهیى و تغیظرفیت ساز

ن دوران ها را آترتیب تمام  بدین رونما گردد و

گی زنان أسف انگیز ترین داستان زندهبه مثابۀ میتوان

 افغانستان یاد نمود. 
  
 زنان وضع و محمدزایی خاندان -٢

 افغانستان
آغازگرِ  که خان محمد دوست سردار امارت از

ها در افغانستان زاییسلسلۀ حکومت دارى محمد 

رئیس  دداوو محمد سردار الى یدآبه شمار مى

 جمعاً جمهور که آخرین فرد این سالله است و

تنها  ،میگیرد بر  مدت یکصدوچهل و سه سال را در

 را میتوان یکى از برهه هاى این اهللدورۀ کوتاه امان

نیم قرنۀ این خاندان در و یک اًتاریخِ حدود

 در که کرد یاد زنان حرکت و نفع به نسبى تحول

ن اشاره شد. باقى این آبه صورت کوتاه به  نیز باال

صدوچهل سال که از لحاظ تاریخى زمان هنگفتى 

جایگاه زن  است براى نهضت زنان و تغییر

 وضعیت وتغییر زنان موقعیت تثبیت ،درافغانستان

آنها گام هاى کوچکى نیز برداشته نشد. استبداد نادر 

رم هاى دورۀ امانى به نفع زنان را وریف شاهى تمامى

آموز را که براى ادامۀ لغو نمود. دختران دانش

آموزش به خارج فرستاده شده بودند دوباره به 

مطابق به خواست قشر ارتجاع  کشور فراخواند و

را تشکیل  نادرى دولت اصلى مذهبى که تکیه گاه

برقع به صورت  میداد دوباره حجاب و

.دش مرسوم اجبارى

 
  

که  ه ییخواهان نیات ضدترقی ۀالرغم هماما على

وجود داشت و تالش هاى  اهللبعد از سقوط امان ا

 و ظاهر نادر هم باززن ستیزانۀ خاندان یحیى 

 



 

  

       

یعنى اینکه در یک جدل وگفتمان عمومى با 

شرکت مستقیم خودِ زنان  توده ها و با

اما با وجود ، رویدست گرفته نشده بود

 محو مناسبات در جهت پیشرونده بود گامى نآ

و به همین جهت نیز جامعه،  در زنان نابرابر

در آغاز با خشنودى  توسط زنان افغانستان

استقبال گردید. محتواى فرمان که اگر از تعیین 

 لىواحدپو افغانى صد سه مهریۀ ازدواج به

تعیین بگذریم، ( اسالمى شریعت مقدار) افغانى

 ۱8به و مردان  ۱۶سن ازدواج براى دختران به 

سال، امتناع از ازدواج کودکان، روحیۀ امتناع 

          از مخارج هنگفت در مراسم ازدواج ها، امتناع 

از ازدواج هاى اجبارى و تسهیل پروسۀ طالق  

ت که با هم مشکالییو جدایی خانواده ها

ه موزى زنانیکه از سواد بآعدیده دارند، سواد

بود  ییوعده ها، کلى محروم بودند وغیره

مترقى. ولى دولت حزبِ دموکراتیک خلق 

براى تحقق بخشیدن عملى محتویات این فرمان 

 و تخصصى گى فکرى، کادرىمادهآهیچگونه 

ز ا عظیمى موج با ثور کودتاى دولت. نداشت

کار ه میشد از بهاى زنان که ناشى خواست

 ناقابلیتى یک در فرمان گیرى مضمون این

را نچه آ و داشت قرار وحشتناک و مضاعف

 میشد مربوط اش همه نیز رویدست گرفتکه 

تحقق  روند درسطحى.  و شکلى نمایشات به

 بروز جاىبه  زمان اندک در کهاین فرمان بود 

پشتیبانى ملیونى  ۀ دائر وسعتِ و ثمربخش نتائج

انستان از حکومت، با دستاویز زنان افغ

توسط ارتجاع مذهبى و سنتى، آن قرارگرفتن 

برضد خودش مبدل گردید. این حاکمیت 

که خلقى نتوانست تا زنان ملیونى افغانستان را 

 از مناسبات نابرابر و ستم هاى جنسیتى و تاریخاً

تبعیض هاى گوناگون رنج میبردند و نیروى 

به نفع بودند م ها روبراى دفاع از ریفه یی بالقو

 خود بسیج نماید.

 ضعف و اجرائیه قدرت نداشتنِ با دولت خلقى

 قدرت ناپذیر سیرى عطشِ و مدیریت شدید

 در انحراف به زمان ترین کوتاه در خواهى،

ؤ ۀ تحقق فرمان شماره هفت خود آغاز کرد و سزمین

أساسا منتظرِ  که جامعه زنان ازاستفاده هاى احمقانه 

غیرعادالنۀ پیرامون خود بودند، تمام  رمناسباتیتغی

عدیده  عوامل سیستم فاشیستى حاکم را احتوا نمود.

را میشود به حیث دالیل متعدد در این رابطه  یی

و پراتیک  مشغله  آنجائیکهولى از  ،ردیف کرد

اصلى دولت خلقى را تصرفِ تمامى ویکه 

متحدان سیاسى از  محو خود، براى قدرت تازانۀ

هاى سیاسى چپ در افغانستان، حتى جمله جریان 

-جناح تصفیه هاى خونین میان خودِ درگیرى و

 مذهبى هاىالیه تمام با احمقانه دشمنى حزب، هاى

کادرهای سیاسى ی کم سواد بیروکراسى، جامعه،

تمامى  اًوغیره تشکیل میداد، أساس باالیی حزب

عالم نموده بود، بروى إ که فرامین بالنسبه مترقى ایرا

همانطوریکه در باال تذکر رفت  باقى ماند و کاغذ

ترقى افغانستان و ارتجاع  حتى دشمنانِ تجدد و

مردم  ،"کمونیستى"مذهبى توانستند به نام اقدامات 

 بسیج نمایند.ن آرا علیه 

 

نگاه چپِ سنتى یا مردساالرِ افغانى به  -٤

  رهایی زن

 میشناسیم چپ قدیم که ما انرا بنام چپ سنتى نیز 

 ابزارى استفادۀ افغانستان در زن رهایی مسألۀ از اأساس

 ضد هویتِ بیشتر مبارزه این سیاسى خصلت. میکرد

 از یکى که شرقى فرهنگ . داشت غربى فرهنگ

 زن به نسبت مرد خواهى برترى همان سجایایش

و  یدمیگرد حفظ ان بقایاى و چپ این در است

وقتى بنیاد همین به. میشود پاسدارى اکنون نیز 

 
 حزب مانند قدرت در چه ها چپ این پراتیک

 مانند اپوزیسون در هم یا و خلق دموکراتیک

 آنها نگاه میگردد، مالحظه جاوید شعلۀ جریانات

 عوامل. بوده مردساالرانه شدیدا مسأله این به نسبت

ن آاال نیز به ب در همانطوریکه نگاهى یک چنین عدیدۀ

ن سیاسىِ این اشاره شد ناشى میگشت و میگردد از تمکی

 مانند افغانى جامعۀ افتادۀ عقب هاى سنت جریانات به 

  . "مذهبى فرهنگ " و "افغانى فرهنگ"

 "مذهب" و "سنت" یکى از مایه هاى اصلى احترام به 

 شده نگهداشته عقب هاى کشور در "ناسیونالیسم "و 

 فرهنگى  روبناى به صورت انستان را که افغ من جمله

 أشکال در معین سیاسى قدرت اىدار و اعتناء قابل

 قیدِ از زن رهایى مفهوم نموده عمل تاریخا مختلفه

  . میسازد زنان ازادى خواست و اسارت

 معنا زن مفهوم آزادى ها چپ این  ترمینالوژى در 

ى از وقت اگر یعنى. دارد "امپریالیستى" غربى واستنتاج

ید انها تصورمیکنند که آمیان مى ه زادى زن حرف بآ

زادى زنان را فاسد میسازد واخالقیات غربى را آن ای

مدنى واجتماعى زنان  ۀنها مبارزآتقویت میکند. به نظر 

علیه مناسبات مرد ساالر، حجاب ومذهب را نباید 

 هاى سنت با همیشه علم کرد زیرا این خواست ها 

بل قرار دارند ومبارزۀ محکم در درتقا ومذهبى افغانى

غانى را خدشه دار این عرصه فرهنگ وسنت اف

 مذهبِ از دفاع به نام چپى جریانات این چون میسازد.

 جستجوى در شان مبارزات طول در و همیشه  مترقى

 یا رو میانه هاى مذهبى هاى الیه میان از سیاسى متحدین

گذاشتن در مسیر  گام در همیشه بناءاً اند بوده رو کُند

ده اند واز ازادى زنان در أشکالِ مختلفه به مذهب باج دا

زنان در افغانستان کوتاه  ۀزادیخواهانآخواسته هاى 

 ۱4 طى خلق دموکراتیک مده اند. مثال حزب ودولت آ

 معین گامهاى ابتدا در حالیکه در خود حاکمیت سال

 حاکمیت در ولى برداشت زمینه این در رفورمیستى

ب الئه در رکود وپسِ رفت در این زمینه حتى تا نجی

صورت قهقرایی پیش رفت ه زنان شان بانحالل سازمان 

. به همین سان جریانات مائویستى افغانى نیز با 

با باج دادن  را استراتیژى هاى غلط خود نفوذ میان زنان

  به سنت ومذهب به صفر تقلیل داد. 

 ۀحیث محصول سنت ومذهب در جامعه مردساالرى ب

 و شده إبقا ها چپ در تمام طیف هاى این  اًافغانى وسیع

 هاى الیه مانند که اند بوده چپ مردانِ این همیشه

  ۱5ادامه در صفحه                مذهب و سنت جانبدارِ

 



 

  

       

 و ثغور و حدود نموده تکلیف تعیین زنان براى

 در. و میسازند میساختند مشخص را زن آزادى

 مراقبت خانه گى، کارِ ها چپ طیف این  نگاه

به اده، رسیده گى خانو درون زنده گى از

از عرصه هاى طبیعى  ئیأطفال وغیره جُز

حساب مى اید و زنان و ه مکلفیت زنان ب

مردِ خانواده  ۀدختران اجازه ندارند بدون اجاز

تحصیل  ۀعاشق شوند، ازدواج کنند، ادام

نمایند ویا به کارهاى مهمِ در خارج از خانواده 

  اقدام نمایند.

زادى آاز لحاظ سیاسى اکثریت چنین چپ ها 

 رفع تاریخِ  رابرى زنان با مردان را مطلقا به و ب

 بسیار  هاى آینده در اقتصادى هاى نابرابرى

 برابرى شعار مبنا برهمین و میدهند آدرس دور

 هاى محیط در تنها  آنها براى ومرد زن

  .ومیکند کرده پیدا معنا کارگرى

 مجاهدین و زندان زنان -5

 همانطوریکه در بحث قبلى تذکر دادیم، با

 آخرین اهلل غاز و پایان یافتن حاکمیت نجیبآ

 آن و وداع خلق دموکراتیک حزب  ۀمهر

حزب با تمام مفاهیم چپى و دموکراتیک، 

ستنِ آبموازى با آن وضعیت زنان در جامعه نیز 

استقبال براى یک پس روى قهقرایی گردید. 

دولت  هیأتپیروزى سیاسى جهاد اسالمى در 

لمپنیزم  و از آنارشىف اسالمى افغانستان اغازگرِ

را میتوان پیروزى  آن اًاسالمى بود که أساسا

ناسیونالیسمِ کورِ  "و  "مذهب"و "سنت"

نقالب اسالمى در اپیروزى  با .نام نهاد "قومى

هاى _مسلمان افغان با ریش افغانستان، رهبران

چهار زن عقدى از  در معیتحنا زده و هریک 

ن قدرتِ اوردند و سکآاسالمى تشریف  ۀخارج

 سیاسى در افغانستان را با احزابى چون حرکت و

در  ،اسالمى ۀشوراى قیادى وغیر و جمیعت برکت و

با شروع موج جدید اسالمى، آزادی  .اختیار گرفتند

اولین ضربت سیاسى و  .غاز شدآهاى اسالمى زنان 

ن و آنچه ااجتماعى بر هویت زنان، براستقاللیت آن

رکت نسبى زنان به حیک طى تاریخ مبارزاتى در 

حجاب اسالمى  .مدآمده بود، وارد آدست ه ب ،پیش

بشدت عملى گردید و اپارتاید جنسیتى، خروج 

جمع هاى گروهى زنان از موقعیت  دسته دسته و

نشگاه هاى اد .غاز گردیدآهاى کارى و دفاتر 

ن و دختران ان پسراافغانستان نیز اسالمى شد و می

ى زنان توسط دسته اختند. تفتیش اسالماندزنجیر 

غاز آن هاى شهرى اهاى مجاهدینى در جاده ها ومک

در  زنان را همه جا توقف میدادند و گردید. آنها

مورد نوع آرایش صورت شان برایشان اخطار 

ی باجحمیدادند، الک ناخن زنان را نوعى بی

در مورد لباس پوشیدن  پنداشتند وغیراسالمى مى

که قبال  یر و اداراتین دواازنان دخالت میکردند. می

 ییمیکردند جداسازى ها کار اًزنان با مردان مشترک

 ن آنها رویام مییویختن پرده هاى ضخآتوسط 

واز آدست گرفته شد تا مبادا مردان بیچاره با شنیدن 

 د. شون و وسوسه زنان تحریک !!!

برنامه اجرای غاز آاما هنوز این مجاهدان اسالم در 

ند که جنگ هاى قدرت ى شان بودینچن هاى این

افغانستان  ۀداغتر شد وکوچه کوچ ن شان داغ وامی

دست این مجاهدان به خون ه در این جنگ قدرت ب

شسته شد. این احزاب اسالمى که هریک شان 

صورت همه به در کابل رامیخواستند قدرت سیاسى 

دست ه خود داشته باشند براى ب ۀجانبه در قبض

گرى در مقابل  ىوردن این هدف ازهیچ نوع وحشآ

 هم و در مقابل مردم افغانستان دریغ نکردند. در این

جنایت بازهم این زنان افغانستان بودند  فاز جنگ و 

که بیشتر از همه، زهر تلخ وحشت هاى جنگ 

قدرت مجاهدین را چشیدند که توضیح مفصل آن 

از ظرفیت این صفحه بدور است. کافیست مشت 

حزاب اسالمى و حکومت نمونه خروار از جنایات این ا

مجاهدین در غرب کابل در جنگ هاى میان گروپى 

شان در أفشار یاد کرد که هرگز از حافظۀ مردم 

افغانستان پاک نخواهد شد. جنگى که در آن زنان 

بیگناهِ آن منطقه برهنه شالق زده شدند وحتى شکم 

هاى باردار شان توسط این مجاهدینِ راه حق با شمشیر 

)البته جالبتر از همه اینکه تمامى رهبران پاره گردید. 

شریک در همین فاجعه درسایۀ حکومت غنى وعبداهلل 

نه اگى شاهه نعمت زند ن ناز وابا هزار تشریف دارند و

حاکمیت پنج سالۀ اسالمى  اینکه ه سخنکوتا(دارند

 اتدیمجاهدین در افغانستان یکى از دردناک ترین تول

ص زنان افغانستان بود خصوه ب سیاسى و شوم به مردم و

که در همه عرصه هااین سرزمین را به زندان زنان 

 .تبدیل نموده بود
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مارت طالبان در افغانستان در إحاکمیتِ اصیل اسالمى 

شاید یکى از نمونه هاى منحصر به فردِ سیاسى  ۲۱قرن 

زیرا جهان آن روز همه گونه . در جهان بوده باشد

ایدیالوژیک را دیده  اًنۀ مذهبى و گاهاهاى جابرسلطه 

بود ولى طالبان اسالمى یکى از نمونه هاى نادر و 

مارت اسالمى از هیچ إبود. این یی طهلکمیاب چنین س

یی به هیچ نوع تمدن انسانی قرن اخیر رابطه سر و زاویه

 .نداشت

از جانب غرب و  نشین اسالمى که أساساً این امیر

عربى و استخبارات ی کشورهای نفتهاى کمپنى

دست چین  پاکستان مدارس دینیپاکستان از میان 

باشد براى رسیدن به برنامه هاى  ه ییگردید تا وسیل

شرکت هاى نفتى و ایجاد یک پاکستان کوچک در 

اینجا .)ن مردم افغانستان انداخته شداجه افغانستان، ب

ور دمورد بحث له مارا از اصل موضوع أتفسیر بیشتر مس

نگاهِ سریعىِ به وضعیت زنان در آن  اءاً د(. بنکنمی

 .دوره مى اندازیم

حرف معروف است که طالبان به زنان افغان بشارت 

تا دوبار تنها از خانه یا منزل   دادند که زن حق دارد

  ۱۶ادامه در صفحه                ید یکى در زمانآبیرون 

 

فرخنده باد روز 

 جهانی زن

 



  

       

بان با ورود طال .دیگرى براى دفن ازدواج و 

زنان افغان اگر نیم نفسى هم براى زنده ماندن 

را از دست  و ادا هاى انسانی خود داشتند، آن

بار همه چیز کاپى صدر اسالم بود  دادند. این

یافت. تمام مکاتب تحقق مى گامبه  گامکه 

ن راهاى ضخیم دودخترانه بسته شد، آن پرده

زنان را از هم جدا  مجاهدینى نیز که مردان و

بکلى برچیده شد. اجازه دکتر رفتن  ،ختمیسا

ن زن ممنوع أعالم شد. حجاب ابه مریض

. چادرى اجبارى مبدل شد اجبارى به برقع و

صدا دار بلند و راه رفتن زنان با کفش هاى 

               ن سفید اقدغن شد. پوشیدن جراب و تنب

ممنوع  ،که عالمت رنگ پرچم طالبان بود

شالق در مأل عام مرتکبین زن به  گردید و

. هرنوع اعتراض زن اگر ندمحکوم گردید

سنگسار  وجود داشت با شکنجه الى اعدام و

زنان بدرقه گردید. خالصه در این دورۀ 

دیوارى، مردانگى،  تاریک وظلمت از هر در و

ارید. بعمامه مى پشم، دستار و رقابت ریش و

افغانستان دقیقا عصر حجر یا صیقل سنگ را 

دارى از دنیاى متمدن سرمای و تجربه میکرد

شرق گرفته تا غرب و اروپا اصال هیچ نوع 

نحطاط انسانی در یک ایادى هم از این 

 .سرزمین بال دیده نمى نمودند

نیمى از  هکوتاهِ سخن اینکه اگر در یک جامع

دختران باشند و آخرین  پیکرش که زنان و

چینى را ببینند دقیقا آن  سرکوب هاى این

ن محسوب میگردد و اگدیف مردهجامعه در ر

راستى موفق شدند تا با قوانین راستین ه طالبان ب

نابودى زنان زجر کشیدۀ افغان را  اسالمى خود

ورى آدارد در همین جا یاد البته جا. رقم زنند

 م که درست در همین تاریک ترین ویینما

هاى تاریخى، سازمان  ترین وهلهناامید کننده

دفاع ه افغانستان نیز ب سوسیالیستهاى کارگرى

 ۀنابحث جداگمکه در  ،نیت تشکیل شدانسااز 

  .به آن خواهیم پرداخت
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  نقش زنان در آن

-معنوى حاکمیت ن باور به توانایی هاى مادى وافقد

ر موقف یهاى مرد ساالر یکى از عوامل اصلى در تغی

، سال حاکمیت کرزى ۱4در  .وموقعیت زنان است

تحول در موقعیت زنان چنین  ۀعبداهلل در رابط غنى و

. اکثر این موضع است  یک ارادۀ منفى وجود داشته

نۀ این اگیرى ها ناشى میشود از ترکیب زن ستیز

خشنود ساختن نیروى زن ستیز طالبان  حاکمیت ها و

د که نیروى پیرامونى ندیگر سنت گرا هاى قدرتم و

  .تشکیل میدهند این حاکمیت را

 قومى حاکمیت رویکرد این تا میکند کفایت 

 طى .کنیم بیان تر روشن مثال یک با را مذهبى

 چنین وجود سیزدسال حکومت داری حامد کرزی

خانم  ) وییدن همسر کشان انفعال به  در یى روحیه

نوى اول مملکت( پیام احیث فیگور ) به زینت( ب

نى از بهبود اپشتیب  هِ یا اکرا اشکارى بود از عدم و

وى با  دوره این تمام طىوضعیت زن در افغانستان. 

 دو به حاضر وجود داشتن مدارک تحصیالت عالی

 را خیریه ومؤسسۀ مکتب، مدرسه یک. نشد مصاحبه

ر هم پیامى براى امیدوارى با یک نکرد، حتى ایجاد

محکوم ترین زنان جهان  ۀزنان افغانستان که از جمل

 اند نداد.

      
دامه یافت و فقط در إن این تجربۀ منفى ابه همین س

حساب ها و زیر ه از زنان مردساالر ب ه ییشکل عد

ب صاز منا ه یینام ترکیب هاى مختلف به عد

قول معروف از سنگ صدا ه گماشته شده اند که ب

 ید ولى از آنها نه.آبرمى 

ه که زن افغانى بتواند ب ییطى این زمان گام ها

نه نماید برداشته نشد. ض وجود مستقالآن عر ۀواسط

ه موزش همآخصوص بیرون از شهر ها از ه زنان افغان ب

نى در رنج مضاعف اند و در شهر ها نیز کیفیت اگ

موزشى بیداد میکند. عدم رسیده گى به آپایین سطح 

 ترین اساسى از یکى سالمت یا بهداشت زنان صحت و

 که شد اور یاد باید جا همین در. هاست مسأله

 آن در که سرزمینی ست بدترین افغانستان

. افتد مى اتفاق نوزادان و مادران مرگ

 اجتماعى، خشونت گى، خانواده خشونت 

 نگاه زنان، انسانی آرزوهاى سرکوب

ى بنیاد هاى برنامه نبود زن، جایگاه به تحقیرآمیز

براى احراز موقعیت مناسب زن افغان در تمام امور 

از جمله عواملیست که جامعۀ سیاسى اجتماعى وغیره 

سیاسى افغانى را از حق اشتراک فعال زن در تمام 

  .تحوالت محروم ساخته است

طى این همه سالها که نیرو هاى اشغالگر ناتو آنرا 

اشغال براى دیموکراسى و نجات زنان افغان از استبداد 

در زنده  اگرهم  راتییدینى طالبان عنوان کرده بود. تغی

 کنندۀ إفاده است اکثراً آمده به میان انستانافغ زنان گى

 این وجود در افغان زنان زیرا. است شکلى تحوالت

 ضمانت ادامۀ یا به دوام امریکایی شبه هاى حاکمیت

که  ستیز زن هاى نیرو از دسته دو میان تحول سیاسى

هردوى آنها با غرب وامریکا روابط همه جانبه دارند 

ا نیروى جهادى زن ستیز ندارند. دوتاطمینان و باور 

ومؤثر در حاکمیت از یک جانب ومتخاصم آنها 

 ستیز زن به حیث نادیگر طالبان و حزب اسالمى و

 هستند اینها حقیقیت در. دیگر جانب در نیروها ترین

افغانستان  در امریکایی هاى سیاست بخشندۀ تحقق که

نات اینها قرار ااند و سازمان سیاسى جامعه زیر نفوذ امک

چپ یا راست لیبرال در  از نیروى سوم أعم رد.دا

صحنۀ سیاسى افغانستان از موقعیت مناسب برخودار 

  .نیست

در نتیجه باید خالصه ساخت که حرکت سیاسى  ءاًبنا

ساله در افغانستان درهیچ حلقۀ تأثیر  چهاردهحاکمیت 

نهاى انساحیث ه گذار به نفع پایه یی موقعیت زنان ب

گى ه ور تغییر استراتیژیک در زندآ برابر در جامعه پیام

اما زنان ودختران افغان خودشان با ،  است زنان نبوده

و  جنگ درشجاعتى که از خود بروز میدهند، پیوسته 

 ۱7ادامه در صفحه                            هیوالى علیه نبرد

 



 

  

       

 . میشوند  و ظاهرشده ها نابرابرى سرِ چند 
   
  نستانزنان مرد ساالر در افغا -٨

 

اینکه درافغانستان بیشترین ستم هاى جسمى 

ست که  نى را زنان متقبل میشوندحقیقتیاورو

همه از آن واقف اند . این نابرابرى هاى 

فرهنگ  که توسط سیاست ها و گسترده طبیعتاً

 "مذهب "و  "سنت"نام ه که قبال از آن ب ییها

نام گرفتیم در جامعه عمل میکند و به بخشى از 

جتماعى مبدل میگردد. محصول چنین تفکر ا

 از اگر تفکرى در تعمیق نابرابرى زن ومرد 

 آورد مى بار بد  را جامعه مردان جانب یک

 صف در نیز را زنان از معینى عدۀ جانبى از ولى

 کمیت این و کشانیده ها نابرابرى این تائید

 هاى فرودستى ها و نابرابرى مبلغین به  را زنان 

  ست. ساخته ا مبدل زن

بیشتر این طیف از زنان تحت تأثیر تبلیغات 

نون ااز ک ه ییدینى و یا حتى عضویت در عد

هاى اسالمى، از موقعیت فرودست زن و میتود 

هاى دینى مطابق احکام قرآنى دفاع مى نمایند. 

 اینها در اکثر تعابیر از زنان و داشتن حق و

یرنام ز و میدانند زن الگوى را مادرحقوق آنها  

 را زن هویت "است مادرآن پاى زیر بهشت"

 وافسانه های ها سنت چارچوب همان در

 چنین حقیقت در. میگیرند تعریف به مذهبى

 زن مردان پهلوى در همیشه شان جایگاه زنان

 خاموش براى اند ابزارى و دارد قرار ستیز

  .دیگر زنان ساختن

این طیف از زنان مرد ساالر اگر درسیاست 

به دو تا هویت هاى إجرائی  دخالت نمایند،

 :تقسیم میشوند

  
زنان حکومتى که بعد از ایجاد دولت  نخست :

صورت تصنعى و نشان ه کرزى الى اکنون ب

 وسنا دادن ترکیب سیاسى شامل دولت وشورا 

 سیاست تمام تائید جُز که اند گردیده وغیره

 اینها. ندارند حرفى دولت و مذهبى قومى هاى

موقعیت هاى ارتجاعى خود را و  خودشانرا همیشه

نمونۀ آزادی زن در افغانستان معرفى میدارند و از 

 ۱4قوانین تبعیضى این حاکمیت  رویکرد حکومت و

ساله علیه زنان پیوسته دفاع نموده اند. اینها با گرفتن 

نسبت به نۀ چندین هزار دالرى در حقیقت اعاید ماه

تى مردان زن ستیز بدتر عمل میکنند. وق برخی از

مسؤولین وزارت زنان مشاهده میکنیم که 

عالم میكنند که ما براى رسیدن به إافغانستان 

محو خشونت علیه زنان به  حقوق زن و

 مال هاى مساجد شدیداً علماى دین و

ضرورت داریم تا تبلیغ کنندۀ دفاع از حق 

مسخره گى این  زنان باشند، اوجِ فضاحت و

  سیاستها را نشان میدهد .
  

زنانیکه در چارچوب دینى تعالى شخصیت زن  :دوم

زنان نقش مخرب ترى را  بخش ازرا میخواهند. این 

در جلوگیرى از پیشرفت و آزادی زنان إیفا نموده 

ودر بسیارى حاالت تقویت کنندۀ مستقیم وغیر 

مستقیم تنظیم هاى اسالمى و مدافعین تربیت اسالمى 

 زنان و تعریف دینى آزادی براى زنان اند.

از نگاه مدرن به زنان در  ه ییآنها با هرنوع جلو 

هرنوع تجدد و  مخالفت قرار دارند و

 آزادی در دنیاى زن را با فساد و

تربیت غربى در رابطه مى بینند و 

 و ومادرِ موسى ومریم برایشان فاطمه

 خوب زنان هاى الگو خدیجۀ عایشه و

 مردساالرى محکم پاسداران  آنها بنیاد به همین .اند

اینها جداسازى هاى مستقیم جنسى  کار. اند جامعه در

و رعایت  قَعبُر زنان و مردان است، حفظ حجاب و

گى، تعقیب ه شریعت اسالمى در تمام ابعاد زند

 پنجۀ در زن ماندنِ أسیر بالخره و قرآن دینى مدارس 

 .آنهاست نگرى و جهان تفکر از مردان

و  بودند ابزارى تاریخاً ستیز زن زنان از طیف این 

ن حاکمیت هاى مذهبى براى تحمیق دستا در هستند

  زنان جامعه. 

  ادامه در شماره آینده 

 

 

 

 

  

  

  

  

ـوسـیالیـستهای ـوسـیالیـستهای سـازمان سسـازمان س

کارگری برای آزادی، برابری و کارگری برای آزادی، برابری و 

سوسیالیسم مبارزه می کند، برای سوسیالیسم مبارزه می کند، برای 

تقویـت صـف آزادی خواهـی تقویـت صـف آزادی خواهـی 

و برابری طلبـی و برای تحقق و برابری طلبـی و برای تحقق 

آرمان سوسیالیسم به آن آرمان سوسیالیسم به آن 

  بـپـیونـدیـد! بـپـیونـدیـد! 

از سـایت های ســازمان از سـایت های ســازمان 

ســوسیالیستهای کارگری ســوسیالیستهای کارگری 

افغانسـتان بازدید نموده و افغانسـتان بازدید نموده و 

به رفقا و دوستان به رفقا و دوستان آنها را آنها را 

  تــان معرفی نـمائید!تــان معرفی نـمائید!

www.workersocialist.org 

https://www.facebook.com/workers

ocialism 

www.asrejadid.org 
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واقعیت ها گواه اند که قدرت های بزرگ 

سرمایداری جهت پیشبرد خواست ها  و بر 

آورده شدن اهداف شان همواره آشوب های 

سیاسی بر پا میکنند، اتش جنگ را مشتعل 

میسازند، آرامش را به یغما میبرند و در نتیجه 

ای  تن ترین اقشار جامعه را با فقر گستردهێپا

مواجه ساخته و شالوده یک زندگی متعارف را 

 به چالش های جدی موجه میسازند. 

همین مضمون با اشکال  در افغانستان نیز

  متفاوت سالهاست از مردم قربانی گرفته است .

زمینه با فرو پاشی شوروی وپایان جنگ سرد 

و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی ایاالت متحده 

 میسر گردید.انستان در منطقه و افغمتحدینش 

در جریان این پروسه  در فضای پر تنش و بی 

ثبات و فرو ریخته ساختار های اقتصادی، 

زمینه نفوذ گرایش سیاسی و اجتماعی  کشور 

 های مذهبی آماده گردید.

و سقوط طالبان بعد از واقعه یازده سپتمبر 

کشورجهان درافغانستان با  4٠وحضوربیش از

از توجیهات حضور  شعار دموکراسی،که یکی

شان وضعیت بد زنان بود، در موقعیت زنان 

در افغانستانی نه تنها بهبود حاصل نشد بلکه 

گذارشات هر سالۀ سازمان ملل افغانستان را 

خطرناک ترین و بد ترین مکان برای زنده گی 

  .گردیدزنان تعریف 

گر چه در طول تاریخ جوامع طبقاتی ستم بر 

ی حاکم تغییر پیدا  زن بر اساس منافع طبقه

کرده است.زن از ابتدای طبقاتی شدن جامعه 

تا به امروز به عنوان جنس دوم محسوب شده 

 است.

مذهب نقش اصلی را در   در افغانستان که

ی سیاسی جامعه ایفا می کند، زنان نه ااداره 

تنها از استثمار به عنوان جنس دوم رنج می 

مذهب برند، در عین حال به دلیل حاکم بودن 

از لحاظ ازادی های فردی هم شدیدن در تنگنا 

هستند. مذهب یکی از عوامل عمده ای دامن زدن 

 به فرهنگ مردساالری در جامعه افغانستان است.

عوامل عمده ایكه در تشدید وضعیت زن در 

  افغانستان نقش دارند عبارتند از:

: نظامیگری و جنگ و بی ثباتی در تشدید خشونت ۱

 خانوادگی و یا اجتماعی.چه به صورت 

: رشد و نفوذ اسالم سیاسی که یکی از مولفه های  ۲

آن تشدید تبعیض جنسی و خشونت مقابل زنان 

 است.

 : فقر و بیکاری. 3

 : اعتیاد به مواد مخدر.4

فرو ریختگی ساختاری از جمله فرو ریختگی    :5

 .   اجتماعی و حمایتی٬سیاسی٬اقتصادی

هبی مافیایی و مریض و : سیستم دولتی فاسد مذ۶

 سیستم  قضایی غرق در فساد اداری. 

  گنگسترهای جهادی و جنگ : موجودیت7

 ساالرهای مسلح و پر قدرت.

: فعالیت باند های مافیایی)قاچاق زنان و کودکان 8

 دختر و پسر(

عدم :بیسوادی و نبود آگاهی زنان از حقوق شان.)9

های  هآگاهی و میزان از خودبیگانگی در میان گرو

 زنان  و تسلط سنت و فرهنگ مردساالری( .

 : فرهنگ و سنتهای مذهبی عقب مانده و قبیلوی.۱٠

 : غیابت نیرو های چپ و سوسیالیست.۱۱

  

 دولت وحدت ملی و چگونگی وضع زنان:

زنان در جامعه طبقاتی و مذهبی افغانستان بعد از 

پشت سر گذاشتن یک دوره سیزده ساله مملو از 

انوادگی، اجتماعی و دولتی،  با وجود خشونتهای خ

از هر زمان دیگر سهم نا امنی و ترس از طالبان  

ولی علیرغم شعار های ، بیشتری در انتخابات داشتند

انتخاباتی در افزایش نقش زنان ، دولت وحدت ملی  

نقش کمرنگتری بآنها واگذار شده و بیشتر به حاشیه 

 کشانیده شدند. 

به میانجی گری جان  زمانیکه دولت وحدت ملی

دولت کری بعد از ماه ها مناقشه شکل گرفت 

وحدت ملی به رهبری اشرف غنی در اولین روز 

تاسیس خویش پیمان امنیتی را با امریکا امضا کرد،و 

مقام متحد غیر در طی امضای این معاهده امریکا 

با بودن متحد غیرناتو،  .ناتورا به افغانستان داده است

که  سلحه به افغانستان  آسان می شودانتقال پروسۀ ا

این خود  تداوم بحران، نظامیگری بی ثباتی وجنگ  

را طوالنی تر میسازد. این شرایط فقط در افغانستان 

میتواند در خدمت استراتیژی آمریکا در منطقه باشد، 

و تحمیل متحدان جهادی آمریکا بر مردم افغانستان 

ن شک سبب در قالب دولت ها و احزاب اسالمی بدو

تشدید خشونت در برابر مخصوصآ زنان در افغانستان 

  میگردد.

در همین روز دولت وحدت ملی اعالم نمود که 

را کمتر میکند و این خود فاصله مسجد و دولت 

بود بر قوت خشونت مال و مسجد بر زندگی  زیگنالی

با این  خشونت بر زنان،بیشتر  شخصی مردم و ترویج 

لی در افغانستان به رهبری اعالم دولت وحدت م

ماهیت متحجر و سنت اشرف غنی یکبار دیگر 

گذاشت.  نا گفته پیداست که  گرایش را به نمایش

ق بیشتر مردان را به اعمال زمینه تشی این زیگنال

بر زنان و توجیه آن با استناد به دین از طریق  خشونت

دولت  این اقدامات بلند گوهای مساجد میسر میسازد.

خود بستری کلیدی رشد و تحریک  ملی وحدت

ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی و گسترش پایه های 

 اجتماعی آن است.

م دادن اسم از اقدامات دیگر غنى احمدزى یکی ه 

به همسرش روال «  بی بی گ»جدید یا لقب افغانی 

روال سعاده غنی،متولد شهر بیروت، خانم  سعاده بود.

اه آمریکایی بیروت پایتخت لبنان میباشد در دانشگ

درس خوانده و در رشتۀ روزنامه نگاری لیسانس 

 ۱9ادامه در صفحه          الملل دارد و در روابط بین

  وضعیت زنان در افغانستان در سالی که گذشتوضعیت زنان در افغانستان در سالی که گذشت

                        

 زرقا فروغ

 



 

 

 

  
 

       

  لیسانس تحصیل کرده است.  تا مقطع فوق

با وصف تحصیالت خانم روال  باین ترتیب

اکادمیک در رابطه با این اقدام همسرش 

عه  آحاد یک جام  . چون بینیش تمکین میکند

که انعکاسی ساختار های سیاسی، اجتماعی  را 

 از مناسبات اقتصادی یک جامعه معیین

میباشد، شکل میدهد، تفکرات مرد ساالرانه 

میتواند توسط خود زنان هم بکار گرفته شده و 

تجربه  . خانم روال با وجودباز تولید گردند.

 زندگی از یک جامعه غیر سنتی در غرب، 

ن به باور های مردساالر بدلیل پذیرش و تمکی

 حاکم با سکوت این تعرض غنی را پذیرفت.

از میدیا بر اساس گذارشاتی که چند روز قبل 

در افغانستان  وضع زنان را پخش گردید،

و  شده نسبت به شش هفت سال پیشتر بدتر 

امنیت و  ها از عدم بودن  بیشترین دلهره 

ناشی خشونت در قبال زنان در افغانستان  
نا گفته پیداست در جامعه ای که بیکاری  .میشود

فقر، اعتیادبه مواد مخدر، فعالیت گروه های 

مافیایی ، جنگ عدم امنیت و بیسوادی بیداد کند و 

سیستم دولتی مافیایی و فاسد در عدم موجودیت 

ارگانهای حمایتی  بعید  از بد تر شدن وضع زنان 

آنهم مخصوصآ زمانی که  آن کشورنیست.

عی دفاع از حقوق زنان با صراحت حاکمان مد

اعالم مینمایند برنامه ای برای ایجاد تغییرات 

 بنیادی در وضعیت زنان ندارند. 

قدرت حاکمه در افغانستان سعی مینماید فعالیت 

های روال غنی را الگوی تالش برای زنان 

 افغانستانی معرفی کنند. 

گوید فکر نمیکند برای کمک به  خانم روال می 

ها راه بیافتد و به هر دری  فغانستانی در خیابانزنان ا

بکوبد چرا که تصمیمی برای تغییر ساختار 

خواهد نقش تسهیل  اجتماعی ندارد بلکه می

ای برای تشویق زنان به منظور پیاده کردن  کننده

خانم روال  طرح ها و آرزوهای شان داشته باشد.

 مشکالت  زنان افغانستان را جدا از ساختار

اجتماعی جامعه طبقاتی مرد ساالر و  ی/اقتصاد

شیوه ای آمریکایی یا مذهبی افغانستان میبیند و به 

دقیقتر بورژوایی میخواهد زمینه تحقق آرزو های 

 زنان را در افغانستان تحقق بخشد

طرحی را قرار است  المللی امریکا  ی بین سازمان توسعه  

میلیون  ۲۱۶ی  برای حمایت از زنان افغانستان  با هزینه

که  بر  بگذاردمندسازی زنان به اجرا  دالر برای توان

 75المللی امریکا  ی بین اساس این طرح، سازمان توسعه

در  ۲٠۲5تا  ۲٠۱5های  ساله را بین سال 3٠تا  ۱8هزار زن 

دهند تا  بخش سیاسی، اقتصادی و حقوقی آموزش می

ها در آینده در مدیریت و رهبری کشور نقش داشته  آن

 ند باش

این طرح ظاهرن دلسوزانه و برای کمک به زنان  

در که به نظر میرسد افغانستان عنوان گردیده  ولی 

به کمک روال غنی  صورت عملی شدن این طرح 

زنان در افغانستان  کنترول  سیاستهای جدیدی در قبال

. یکی  از فعاالن زن  در مورد این طرح روی دست دارند

روال غنی اداره های در همکاری با می گوید که 

سال حکومت حامد  ۱3که در اینجویی قرار دارند 

را دریافت کرده اما کمترین  ی زیادیکرزی کمک ها

 کاری برای زنان افغانستان انجام نداده اند. او می گوید

دریافت پروژه های میلیونی  اینجو ها با  دست اندکاران 

ز صاحب ثروت بادآورده ای شده اند و حتا یک سوم ا

را که دریافت کرده  برای امور زنان بمصرف پولی 

نرسانیده اند، ولی بر حجم ثروت خود شان افزایش 

با چنین میکانیزم هایی  حیرت آوری پدیدار شده است.

چون عمر زاخیلوال، حنیف اتمر و میتوانند افرادی 

دولت غنی احمد زی  در نورالحق احدی افراد کلیدی

 ی بدست آرند.هم هستند، ثروت هایی هنگفت

یکه دولتهای سرمایه داری صد ها نوع از نهاد ێازآنجا

با بر چسب در سطح جهان  را خالهای خوشرنگ و 

حقوق بشری، دمکراسی خواهی،  مدنی نهادهایی چون 

ان. جی. او، انجمن های مدافع حقوق زنان وغیره درست 

با تمکین و آرامش توسط دستگاه های تبلیغاتی  وکرده 

 جهانی نمودهوهنری وارد بازار  های فرهنگی و پروگرام

جنبش های مستقل برای  یریکه بدین ترتیب از شکل گ

پتانسیل همزمان و تغییرات بنیادین جلوگیری کنند 

نیروهای فعال اجتماعی را در کانال های انحرافی به هدر 

از یک سری جیره خوار های خود چهره میسازند  ٬دهند 

الگو سازی می کنند تا الگو های  و بزور جایزه ها از انها

واقعی مبارزه در جامعه رشد نکند در افغانستان هم 

هستند سازمانها و  درست با در نظرداشت این شیوه 

زنان جوان برای رنگینی با اسامی گروپ های مدنی 

تغییر، اتحادیه زنان افغانستان، کمپاین پنجاه در صد، 

روال غنی ریشه  حقوق بشر وغیره که این گروه ها همانند

های  زیر ستم بودن زنان را خیلی سطحی و غیر سیاسی و 

 فردی میبینند.

ارگانها  از طرف مذهبیون  و بسته گانشان  یک سری ازین 

بنا شده و الگوی مبارزه زنان برای آنها بی بی فاطمه 

که با تبلیغ بهشت زیر پای زنان، جهان آۀها را زهراست 

معتقدندکه زنان در خانه بمانند تا ، و یبدیل به جهنم نموده 

از چشم نا محرم در امان باشد .با حیا ،با شرم ،صبور و از 

خود گذرو مطیع با شند . زنانیکه مورد تجاوز قرار 

میگیرند،مقصر خود شان است زیرا خوب حجاب را رعایت 

نکرده اند.و اگر دختران در طفولیت مجبور به ا زدواج 

.برای این عده از افراد اسالم با میشوند از سنت پیغمبراست

قوانین و احکامش قدسیت داشته و خواهان اصالح زنان 

 طبق جامعه اسالمی است. 

های  سازمانیکی  یا راوا جمعیت انقالبی زنان افغانستان 

زنان افغان است که خط مشی خود را مبارزه  چپدار  سابقه

است. این سازمان در  اعالم کرده برای حقوق زنان 

 که به اسم مینا کشور کمال ، توسط کابل در ۱977 سال

به خاطر  ۱987 مشهور است، تأسیس گشت. وی در سال

مفکوره حاکم ترور شد.  اش در پاکستان های سیاسی فعالیت

بر تشکل جمعیت انقالبی زنان تفکر سوسیالیزم خلقی اند 

آنها مسایل را به صورت مجرد و بدون ارتباط با هم دانسته 

با یک دید میتافیزیکی به مسایل جامعه از جمله مسله زن 

ان مثال ادعا مینمایند که مردم شان را با دین مینگرند به عنو

شان یکجا دوست دارند بدون آنکه تاثیرات دین را در 

زندگی نصف نفوس از جامعه یعنی زن ها در نظر داشته 

  باشند.

در با وجود وعده و وعید های دولت وحدت ملی به زنان 

حضورمحدود زنان در  هنگام انتخابات در افغانستان،

ی آن هم نه بر اساس شایستگی و توان بلکه  های کلید پست

 های قومی و مصلحتی بادر نظر داشت  بندی بر اساس سهمیه

در نهایت و در بهترین حالت  به یک  دین اسالم معیار های 

مدل اسالمی زن نیز  فمینسم اسالمی پایان خواهد یافت و

جز یک زنِ با حجاب و اسیر در خرافات  چیزی دیگری 

بودن چنین زنان مطیع و گوش بفرمان تغییر  د.بوده نمیتوان

مثبتی  در وضع زنان ایجاد نمیناید بلکه این زنان مطیعتر و 

مراقبتربرای حفظ منصب سیاسی خود استند از طرف دیگر 

این زنان ویترین های خوبی خواهند بود در مجامع حقوق 

بشری برای شکستن صدای اعتراض در مورد خشونت ها و 

تیغ های دولبه یی  "زنان قدرتمند". این  زنان تبعیضات علیه

در افغانستان و  برای توجهی موجدیت شانهستند که 

 ٢0ادامه در صفحه                     همچنان برای اثبات 
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نامه هایشان در موفقیت در پیاده کردن بر

میخواهند بهبود شرایط  المللیمجامع بین

آنها را زندگی زنان و بهبود موقعیت اجتماعی  

 به رخ بکشند.

اشرف غنی در جریان سفر به چین  گفت که  

به زودی یک زن را به عنوان عضو دادگاه 

این گفته .عالی افغانستان معرفی خواهد کرد

در تناقض دولت اش دعا های غنی مانند سایر ا

آشکار با شالوده فکری دولتش که همان 

 اسالم باشد، قرار میگیرد.

می، زنان به دلیل غلبه بربنیاد احکام اسال"

عاطفه و احساس مادرانه ای که طبیعت آنان 

اقتضا می کند نمی توانند عهده دار شغل 

. بر عالوه برای خوش "خطیر قضاوت گردند

آمد گویی به طالبان حتی زنانی را که قبلن در 

پست های حساس دولتی فعال بودند، از پست 

 هایشان بر کنار مینماید که اخرین نمونه اش

یکی از فرماندهان پولیس شهر کابل که 

 خانمی بود از کارش برکنار شده است، 

گام بعدی اعضای دولت غنی و عبداله، باز 

کردن باب مذاکره با زن ستیز ترین و محجر 

ترین نیرو های اسالمی  یعنی طالبان که خود 

محصول پروژه ای دولت های غربی بوده و 

گیرند ، را از عصر حجر میمشروعیت شان شان

آنها ناگذیر برای در رسن داشتن میباشد.

طالبان برای آنها امیتیازاتی بدهند و هر امتیاز 

حلقه آزادی زنان را محدود تر مینماید. ولی 

اولویت  دولت و شرکای قدرت، فقط حفظ 

منافع شان بوده  و با تکیه بر تفکرات اسالمی  

شان بهایی که برای آن میپردازند و عملن 

ترین حقوق نصفی از نفوس جامعه را  ابتدایی

زیر پا میگذارند،خمی به ابرو نمی آورند. 

آمریکا هم علنآ با بیان این نکته که با طالبان 

دشمنی ندارند، مهر تآیید بر پروسه مذاکرات 

با طالبان گذاشته و برای شرکت در مذاکرات 

 نمایند میفرستند. 

ان در اثر رشد و تثبت اسالم سیاسی در افغانست

اولین ضربات  بر زنان تحصیل کرده و شهری 

افغانستان وارد میگردد. با محبوس کردن مجدد آنها 
در چهار دیواری منازل، عمآل  امکان آزادی اقتصادی از 

آنها گرفته شده و مبنای مادی تداوم حاکمیت مردان بر 

زنان استمرار می یابد. عالوه بر آن پروسه تعمیم 

ثریت نقش ٶحدود شده و از مروشنگری زنان نهایت م

 روبنایی آگاهی توسط خود زنان ، شدیدآ کاسته میشود. 

قبل از همه  زنان  برای رسیدن به آزادی  در  افغانستان

 ان. یعنی نجات  زنباید از نظر اقتصادی  خود کفا باشند

از قید و سلطۀ مرد و نظام مردساالری در نقش و سهم 

قتصاد اجتماعی تعیین گرفتن  فعال زنان در تولید و ا

توانایی اقتصادی در بسی حاالت نمیتواند به میگردد. 

تنهایی در استقالل فردی و آزادی زنان کار ساز باشد  

دیگری است نیزعامل فرهنگ و سنتها ی حاکم درجامعه 

که زنان را به جنس درجه دوم در جامعه تبدیل نموده و 

با  مبارزه در تداوم این وضع نقش مهم را بازی میکنند.

فرهنگ و سنتهای  پدرساالری یک مبارزۀ طوالنی است  

مبارزه با مذهب که دران  در مورد حقوق و مکلفیتهای 

زن تعیین تکلیف میکند نیز شامل آن است، دین اسالم 

یکی از  ادیانی است که در مورد نقش درجه دوم زن در 

اجتماع  و خانواده صراحت کامل دارد و برنامه سیاسی، 

آزادی زن  در تضاد با قتصادی و فرهنگی اسالمیستهاا

لذا مبارزۀ آزادیخواهی زنان نمیتواند به ساده گی و  است

. ازینرو  بدون مبارزه با ارزشها و قوانین دینی انجام پذیرد

جنبش آزادیخواهی زنان ، ماهیتآ یک حرکت 

 سیکوالریستی و صد دینی است.

در گوشه و   اعتراضات خود جوش و غیر متشکل  زنان

کنار افغانستان که عمدتن فردی و غیر سیاسی است و 

 اغلبن بدون نتیجه باقی میماند با مرحله تشکل  جنبش زن

تفاوت و فاصلۀ زیادی دارد. زنان در  در افغانستان

از آنرو که  دت به آگاهی ضرورت دارند،شافغانستان به 

تفکرات حاکم در یک جامعه طبقاتی به تفکرات آحاد 

واقعیت ستم کشی و بیحقوقی زن معه تبدیل متگردد، جا

در افغانستان  با سابقه طوالنی آن هنوز برای اکثریت زنان

بعضن این . پذیرفته شده تلقی میگرددیک امر طبیعی و 

شش پیدا میکنند و این ۆاعتراضات از طریق میدیا پ

با که عدم تمکین زنان بویژه جوانان مسله گواه آنست 

و مسئلۀ  بر زن ، ابعاد گسترده تری یافته  پدیده انقیاد

شکل معضلۀ جدی   آزادی و حقوق انسانی زنان به

 میشود.اجتماعی تبدیل 

از آنجایی که رسیدن به آرمان های انسانی سوسیالیسم 

بدون رسیدن به آزادی زن ممکن و متصور نیست، 

 بوجود آمدن جنبش زنان در افغانستان یک امر ضروریست.

ل و سیاسی با مطالبات مشخص در جهت بهبود مبارزه فعا

وضع زنان مثل منع فروش دختران خورد سال، منع چند 

زنان، منع ازدواج اجباری و همسری و بد رفتاری با 

مصلحتی، مجازات سنگین برای تجاوزات جنسی و آزار 

، حق تحصیل و حق کار،  و صد ها خشونت دیگر جنسی

وران کودکی شانرا مقابل زنان که با آن تولد شده و د

گذشتانده اند، و تا تبلیغ حمایت دین از آنها به امر طبیعی و 

پذیرفته شده ای تبدیل شده اند،  حمایت میلیونی  زنان را 

نبش زن خواهد شد. در این جلب میکند و زمینه ساز ج

که در نشرات سازمان متشر شده است نگاشته  ۀمقال رابطه

 شده:

یستها و دیگر جریانات مذهبی در به همان اندازۀ که اسالم"

تقابل با آزادی زن و مانعی در راه جنبش آزادیخواهی زنان 

بشمار میایند و از آزادی زنان و برابری آنها احساس خطر 

میکنند، سوسیالیستها برعکس به همان درجه در همسوئی با 

این جنبش قرار داشته و رشد جنبش سوسیالیستی دایما با 

 هم جهتی اهانه زنان همراه بوده استرشد حرکت آزادیخو

سوسیالیسم و جنبش آزادیخواهی زن تنها محدود به 

مطالبات سیاسی و فرهنگی نبوده بلکه عرصه یی اقتصادی را 

نیز شامل میشود. بخش اعظم زنان، طوریکه میدانیم، یا 

خودکارگر اند و یا همسران کارگران و یا به اقشار تهیدست 

از پیاده شدن برنامه های سوسیالیستی  جامعه تعلق دارند، که

 "کامال ذینفعند.

آنچه برای پیوند عملی ایندو الزم است ، عبارت است از  

افشای تفکرات دینی که با استفاده از امکانات دولت و در 

سرمایداری، به تخدیر اختیار داشتن امکانات تبلیغ از منابع 

بیگانگی  افکارآحاد جامعه  پرداخته و با تعمیم  از خود

در عرصه فرهنگ، قدرت تفکر را در انسانها سلب 

مینماید. دست مذهب از زندگی انسانها کوتاه. زنده باد 

سوسیالیسم، پیروز باد جنبش آزادیخواهانه زنان ، که 

 آزادی جامعه در گیرو آن میباشد.
 

 



  

       

هستیم. بیشترین قربانیان حمالت وحشیانۀ این 

-را زنان تشکیل میجانوران از رسن گریخته 

دهند، زنان و کودکان دختر را به شکل فجیع 

در اسارت در آورده، مورد تجاوز قرار داده و 

کنند. امپریالیستها و سرمایۀ بیرحمانه کشتار می

با اتخاذ سیاست های نئولیبرالی و جهانی 

و اعتیاد و  ءخصوصی سازی، فقر و فحشا

هان ی وسیعاً رایج در جیبیکاری را به پدیده 

تبدیل کرده است. در این میان زنان 

 ۀی از این جهان طعمیزحمتکش در هر گوشه

 ۀسیاست های سودجویانه و جنگ طلبان

سرمایه دارانی هستند که تنها به کسب ارقام 

نجومی سودهای کالن می اندیشند و برایشان 

انسان و انسانیت معانی بی مفهومی می باشند. 

ظام های ن ۀوجود سیاست های غارتگران

 سرمایه داری در اقصی نقاط جهان عالوه بر

اینکه زنان را در کنار سایر بخشهای اجتماعی 

مورد ستم و فشارهای اقتصادی قرار میدهد، 

 و فشارهای بسیار شدید فرهنگی همهمزمان 

توان دید . میرا بر آنها روا می دارداجتماعی 

که زنان زحمتکش در جوامع سرمایه داری به 

ص همراه با مردان زحمتکش مورد طور مشخ

. اما زنان عالوه بر گیرندستم و استثمار قرار می

به علت تسلط فرهنگ ارتجاعی ستم طبقاتی 

را نیز متحمل  ستم جنسیتی مرد ساالرانه

  میشوند.

که مطالبات مربوط واقعیت است بر مبنای این 

به حقوق و آزادیهای زن، به ویژه حقوق مدنی 

ی تغییرات اجتماعی قرار او در دستور فور

داده میشود. اعالم برابری زن و مرد در برابر 

قانون، اولین قدم در جهت رفع تبعیضاتی است 

که قانوناً بر زن به حکم جنسیت او روا داشته 

میشود. برابری زن و مرد در برابر قانون در 

عین حال به معنای زیر و رو شدن بنیانهای 

اما تنها اعالم ایدئولوژیک نظام حاکم است. 

برابری حقوقی زن و مرد، تحت هرگونه رژیم 

سیاسی که صورت گیرد، چنانچه با حفظ مناسبات 

تواند تحولی تعیین اجتماعی موجود همراه باشد نمی

یی در موقعیت اکثریت زنان ایجاد کند. کننده

مبارزه حتی برای تغییر در موقعیت حقوقی زن یعنی 

فعل و انفعال سیاسی منجر  تغییر قانون هم سرانجام به

خواهد شد. در جامعه یی که بنیاد آن بر نابرابری 

استوار است و اکثریت شهروندان آن بی حقوق اند، 

مندی اکثریت زنان، یعنی زنان کارگر و امکان بهره

تحقق مطالبات رفاهی  زحمتکش از حقوق مدنی و

مبارزۀ آنها به تحوالت اقتصادی وابسته است. و 

ایران و افغانستان، برای زنان در 

کسب حقوق فردی و اجتماعی 

برابرشان، بدون مبارزه برای ایجاد 

تغییرات اقتصادی امكان پذیر 

 نخواهد بود.

با توجه به اوضاع خاورمیانه و وضعیت زنان این 

منطقه که در زمره بیحقوق ترین زنان دنیا می باشند، 

در کوبانی در مبارزه با نیروی متوحش داعشی 

گیری جنبشی بودیم که زنان در آن نه هد شکلشا

تنها در صف مقدم بودند، بلکه با مشارکت شان در 

امور کانتونها و شوراها و دست بردن به بنیانهای 

اجتماعی و اقتصادی جامعه و تا حدود زیادی با 

کسب حق و حقوق برابر با مردان توانستند مبارزه 

ترین یی را سازمان دهند که یکی از ارتجاعی

نیروهای مجهز به سالحهای مدرن را که در حمله 

به عراق و سوریه بیشترین صدمات را به زنان وارد 

این به  نموده بودند به عقب نشینی و خفت وادارند.

اعتبار مبارزۀ زنان کوبانی برای کسب حقوق فردی 

و اجتماعی کامالً خصلت سیاسی داشت. جنبش 

مانند هر جای  آوردهای آنزنان در کوبانی و دست

دیگر به آزادیهای سیاسی و حقوق دمکراتیک مانند 

آزادی تشکل، آزادی بیان، مشارکت مستقیم در 

شوراهای محلی و تصمیم گیریها، آزادی 

گردهمائی و تظاهرات و...گره خورد. مبارزات زنان 

کوبانی که همراه بود با کسب میزان زیادی از 

ی موجود حقوق دمکراتیک توانست بر تناسب قوا

توانست  در جامعه تأثیر بگذارد و این امر به نوبه خود

به بخشی از یک مبارزۀ گسترده تر برای کسب آزادیهای 

بیشتر منجر شود. امروزه زنان کوبانی الگویی از مبارزۀ زنان 

کشی، بیحقوقی و دست یافتن به برابری اند. بر علیه ستم

زنان و مردان شرایط حاکم بر کوبانی با مبارزۀ دلیرانۀ 

زنان فقط با  آزاده، بار دیگر به منطقه و دنیا ثابت نمود که

-متوسل شدن به مبارزه جمعی می توانند بنیان

سیاسی جامعه خود را  –های اجتماعی و اقتصادی 

در جهت احقاق حقوق خود تغییر داده و 

مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خویش را به 

مبارزات پیگیر شان ثابت زنان کوبانی با دست گیرند. 

کردند که زنان تنها با مبارزه و با اتکاء به نیروی خود می 

توانند برعلیه هر نوع جهل و خرافه و قوانین ارتجاعی 

مذهبی و غیرمذهبی نظام سرمایه که زنان را تحت ستم 

به پیروزی جنسیتی و طبقاتی به انقیاد می کشند، بایستند و 

 برسند.

زنان کارگر و  نان به طور اعم وز هایتحقق خواسته

 و تداوم و قوام گرفتن وبه شدت  به طور اخص زحمتکش

گره خورده است.  جنبش کارگری و جنبش زنان پیروزی

 زنان ٬طبقاتی درجهان ۀدر عین حال به گواهی تاریخ مبارز

برای احقاق حقوق خود و فرودستان پیگیر ترین مبارزین 

کند هایی زنان کمک میآنچه به امر ر جامعه بوده اند.

 ۀهممبرم وظایف  سازمانیابی و متشکل شدن آنها است. از

کمک به سازمانیابی  جنبش زنانسوسیالیست ها و فعالین 

 و اقتصادی های خواسته کردن فرموله به کمک ٬زنان

رفع موانع شرکت همه جانبه شان در جنبشی و  آنان سیاسی

را به چالش  که بتوانند حکومتهای ارتجاعی ضد زن است

سیستم  کشیده و در پیوند با جنبش کارگری برای نابودی

که عامل اصلی این همه نابرابری و سرمایه و سرمایه داران 

هشت مارس امسال کشی بر زنان هستند قدم بر دارند. ستم

سو با کوبانی و مبارزات درخشان را متحد، همگام و هم

داری برای تحقق ایهزنان این دیار بر علیه سرمایه و نظام سرم

کشی جنسیتی و طبقاتی برابری زنان و رفع هر گونه ستم

 برگزار کنیم.

  زنده باد هشت مارس روز جهانی زن!زنده باد هشت مارس روز جهانی زن!

های کارگری های کارگری سازمان سوسیالیستسازمان سوسیالیست

  افغانستانافغانستان

  های کارگریهای کارگریکانون سوسیالیستکانون سوسیالیست

  ٢0١5٢0١5مارس مارس 

 
 

 



 

گی جهانی زنان است. ه هشت مارس روز همبست

سر جهان در اسرت درخواه و مردان آزادیزنان 

حقوقی، نابرابری، ه بیین روز با عزمی راسخ علیا

ن افکن یادی طنیستم و استثمار مضاعف با فر

 کشندرا به چالش میسرمایه  زیآمضیستم تبعیس

زنند. یاد میرا فر نیمی از جامعهو حقوق انسانی 

-و افغانستان که حکومت ایران وامعی ماننددر ج

های ارتجاعی دیکتاتور و مذهبی بر آنها حاکم 

اسی، یخفقان و فقدان آزادی سزنان از  اند،

های اجتماعی و فرهنگی، سنگسار و مجازات

و عدم  ت از داشتن شغلیاسالمی، محروم

از حضانت حق استقالل اقتصادی، حق طالق، 

فرزند، حق انتخاب پوشش، حق سفر کردن 

های جنسی در محل مرد، خشونت ۀبدون اجاز

له مهمتر ناقص سازی جنسی أکار و مس

و محروم نمودن آنان از لذت جنسی )ختنه(زنان

برند. با وجود استبداد و سرکوب رنج می

اینهمه به د سیستماتیک،در بسیاری از موار

در از طرف زنان  اتیاعتراضنابرابری و ستم 

جاد یبرای او زمینه  شکل گرفته اشکال مختلف

 را آماده نموده است.هر تحولی در جامعه 

جمهوری  بیش از سه دهه از حیات حکومتطی 

ت زنان از دسترسی به ی، محرومایران اسالمی

؛ زنان کارگر به است چندین برابر شدهمشاغل 

در کنار انجام کارهای تا ند ه اا رانده شدهخانه

گی به عنوان کارگر سخت و یکنواخت خانه

کار آنهم بدون برخورداری از امنیت کاری، مقاطعه

بیکاری، اعتیاد  قرار گیرند.کشی مضاعف بهرهمورد 

 جوان در سطح وسیعیدختران  زنان و تن فروشیو 

هر  خوابها کارتن ٬ابانییکودکان خ و گسترش یافته

-، ستمفقر و فالکتاین اما . یابندروز افزایش می

کشی و بیحقوقی بر زنان تنها مختص به کشورهای 

در سطح جهان هم رو به  بلکه ،پیرامونی نبوده

داری جهانی که استثمار هیسرما افزایش است.

ی را همیشه در دستور جهانمنابع کار و غارت رویین

بحران های ، امروز در حالی که در کار خود دارد

ش غوطه ور یاجتماعی خو و اقتصادی –اسییس

ن یط بس دشواری را برای محروم تریاست، شرا

به ویژه زنان تحت عنوان نیروی توده های جهان 

 است.کار ارزان ایجاد نموده 

در افغانستان با مهندسی دولت جدید و سیاست 

مصالحه با طالبان بیکاری، فقر و محنت گسترده و 

در متن آن بسط سلطۀ سیاسی تداوم جنگ و 

نیروهای ارتجاعی در وجود نهادها و مراجع قدرت 

زمینۀ هرچه بیشتر نفوذ باورها و آرای مرد ساالرانه و 

های عقب ضدزن مبتنی بر شرع اسالمی و سنت

مانده و قرون وسطایی را در پی دارد که زنان قبل از 

، ستمهمه و بیشتر از دیگران متضرر می شوند. 

و با ترین شکل آن در غیرانسانیبیعدالتی  وتبعیض 

روا ابعاد گسترده و وحشتناکی بر زنان و کودکان 

با وجود شکل دادن به نهادهای  شود.داشته می
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زنان افغانستان از امنیت و نمایشی و سمبولیک 

، انسانی بهره مند نیستند، آزار جنسی تمحر

 زنان های اجباری و خرید و فروش دختران وازدواج

تحقیر و بدرفتاری و تجاوز جنسی و به عنوان متاع 

 ۀجامعحاکم در بخشی از فرهنگ مردساالر 

زنان در جامعۀ مردساالر افغانستان . افغانستان است

کشند ولی با بار انواع ستم و تبعیض را به دوش می

وجود این جنبش زنان برای رفع تبعیض و نفی 

شکال اپارتاید جنسی از پا ننشسته است و در ا

متفاوت فرهنگ مردساالر و هنجارهای نهادینه شدۀ 

 طلبد. قرون وسطایی را به مصاف می

سرمایه داری بنا به خصلت آزمندانه اش از برآورده 

در شدن نیازها و حفظ منافع خودش حرکت نموده 

انباشت بیشتر سرمایه وجود داشته  از بهیی که نیجا

رگیری نیروی باشد با جابجایی آن و به ویژه با به کا

کار ارزان زنان و کودکان، اهداف شوم خود برای 

برد. در جائی هم که کسب سود بیشتر را پیش می

منافع و تثبیت قدرت بالمنازع اش طلبیده است به 

با  جنگ افروزی و اشغالگری دست زده است.

را  ها انسانشوم نظامی خود میلیون ۀسلطگسترش 

ت و تقویت از و آواره کرده و با حمایقتل عام 

نیروهای پان اسالمیست به جهل و خرافه دامن زده 

است. نمونۀ بارز آن امروز خاورمیانه است که شاهد 

سر بر آوردن انواع و اقسام نیروهای آدمکش و 

مرتجع همچون داعش و القاعده و... در این منطقه 

  متحد تر و متشکل ترپیش بسوی هشت مارس روزهمبستگی جهانی زنان!متحد تر و متشکل ترپیش بسوی هشت مارس روزهمبستگی جهانی زنان!
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