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تجربه ی آزادی زنان

تحول بی بازگشت با به میدان آمدن 
زنان رقم می خورد

برای تغییر بنیادِی نگرِش 
فرودستان

زنان اسیر سرمایه و هویت های 
ایدیولوژیکی

فرح فرح

آزادی زن، معيار آزادی جامعه است!

ساختار اجتماعی امروز در سراسر جهان از آن 
جمله در جغرافیای سیاسی افغانستان، نابرابر و 
توام با اشکال متنوعی از ستم و خشونت است؛ 
این نابرابری، خشونت و اشکال ستم اجتماعی 
دلیل اساسی افت جوامع بشری در عرصه های 
مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی 
می باشد. بیش از نصف جمعیت جهان به دلیل 
جنسیت شان به عنوان زن، بار انواعی از تبعیض 
و اشکال گوناگونی از ستم اجتماعی- طبقاتی را 
بدوش می کشند؛ از این منظر بشریت کماکان 
دارد مراحل بدوی و کودکی خودش را سپری 
می کند. حال پرسش اساسی این است که چرا 
از این  چنین شد، و آخر سر چگونه می شود 

وضعیت فالکت بار رهایی یافت؟ 
بحث بنیادی، برای همه ی جنبش های رهایی 
زنان، باید این باشد که چرا و چگونه انسانی که 
ساالر جامعه ی خود بود به انساِن تبدل می شود 
که اینک، بنا به حافظه ی تاریخ، شش هزار سال 
است که تحت اشکال ستم اجتماعی- طبقاتی و 
تبعیض و خشونت فقط موجودیت خود را ادامه 
می دهد. حال آنکه ستم بر زن جزء داده ی تاریخ 
طوالنی در حیاِت بشر نبوده است؛ زنان در بخشی 
کالِن از فرایند این تاریخ، ابر انسان بوده )دوران 
این طور نیست که ستم  مادرساالری(؛ اساساً 

جنسی از ابتدا بوده و تا انتها ادامه خواهد یافت. 
اکثریت فعاالن و جنبش های اجتماعی زنان 
اینجا و آنجا با بازگویی آمارهای خشونت و تبعیض 
رواداشته شده نسبت به زنان، تنها به بلندگو های 
درد و آالم ناشی از این ستم تبدیل شده اند تا 
مساله ی  چگونگی  و  چرایی  ماهیِت  که  این 
ستم کشیدگی زنان را توضیح و الترنانیفی برای 
خالصی بنیادی از این شرمساری بشریت ارایه 
کنند. سر دادن فریاد، از درجه ی ستم کشیدگی 

از  بعد  بیشتر،  غرب  در  زنان  مبارزات 
جنگ های جهانی اول و دوم جهانی شکل 
جدی گرفت، زنان به صورت وسیع وارد 
بازار کار شدند و تلفات بی شمار مردان در 
جنگ، نیروی کار را با کاهش روبرو کرد. 
معادل  کار  دستمزد،  اقل  حد  با  زنان 
باعث  که  می دادند  انجا  مردان 
حرکت های بانوان شده و تبدیل به موج 
کشور  در  نخست  زنان،  حرکی  جامع 
گردید. امریکا  در  خصوصاً  غربی  های 

تا اینکه در۱۹۷۵ هشتم مارچ به نام روز 
زن و صلح، شناخته شد. مقدمه ای که با 
حقایق منفی شروع می شود شاید دوست 
داشتنی نبوده و حتی انتقاد آفرین باشد.

و  استقالل  از  بعد  افغانستان  در  اما 
آغاز  اروپا،  به  فقید  اهلل  امان  شاه  سفر 
شمرده  زنان  آزادی  اول  نحله های 
عام  مجلس  در  ملکه  که  می شود 
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» میل جنسی، نه اخالقی است و نه غیر اخالقی، فقط امری طبیعی است، مثل 
گرسنگی و تشنگی و این که طبیعت چیزی از اخالق نمی داند؛ اما جامعه ی ما از 

درک این جمالت بسیار دور است.« ) روسپیگری در برابر قانون ( الیپزیک ۱۸۹۳
ماهنامه

په افغانستان کې له ښځورسه 
تاوتریخوالی او د ژغورنې هڅې

اعتقاد به فرودستی عامل اصلی 
خشونت بر زنان است

زنان با مبارزه طوالنی و پیگیر به 
آزادی میرسند

زنان شریک در قدرت از نام زنان
به نفع خود استفاده  می کنند

استفاده ابزاری از حقوق زنان در 
افغانستان

تاریــخ جنبش هــای مبارزاتــی زنــان را اگــر ورق بزنیــد بــه 
ــه  ــور چ ــن کش ــاِن ای ــه زن ــید ک ــد رس ــم خواهی ــتان ه افغانس
فعالیت هــا و مبــارزات منســجمی بــرای حرکت هــای خودشــان 
ــتان از  ــه ای، افغانس ــچ بره ــت، درهی ــچ  وق ــد و هی ــته ان داش
ــان  ــرای زن ــرای بازشــدن فضــای بهــر ب ــان آگاه کــه ب وجــود زن

ــوده ... ــی نب ــد، خال ــرده ان ــارزه ک مب

باورهــای بــه شــدت مقیــد و ســختگیرانه کــه نســبت بــه 

آزادی، آمــوزش، حــق کار و حضــور سیاســی-اجتامعی زنــان در 

افغانســتان وجــود دارد، ریشــه در ذهنیت هــای نادرســتی دارد 

کــه طــی ســالیان متــامدی تــا امــروز ذهنیــت جمعــی را متاثــر 

ــت.  ــده اس ــان ش ــه زن ــونت علی ــزه خش ــبب انگی ــاخته و س س

ــت...  ــه ی دس ــت مای ــن ذهنی ــان ای همچن

فرهنــگ مســلط جامعــه، ستایشــگر نقــش مــرد در حفــظ امنیــت 

اجتامعــی، کار، مشــاغل، اداره و مدریت هــای کالن می باشــد. 

ــه،  ــه ی نقــش مردان ــا زمین ــاً ب ــدۀ جامعــه، عمدت ــاد ارشــاد کنن نه

توجیــه و تعریــف گردیــده اســت. در سلســله مراتــب اجتامعــی 

ــر  ــن ســاالن ب ــزرگان و که ــش برجســته  را ب ــه ی ســنتی، نق جامع

عهــده دارنــد و تصمیــم آن هــا... 

هشــتم مــارچ؛ یعنــی روز جهانــی زن، فرصــت خوبی اســت، 

بــرای بیــان دردهــای ناگفتــه ی  زنــان کــه در گوشــه گوشــه ای ایــن 

رسزمیــن، در اوج مشــکالت بــه رسمی برنــد. خوبســت کــه بجــای 

ــم.  ــخن بگویی ــا س ــی از واقعیت ه ــای منایش ــف و متجیده تعری

زنــان در افغانســتان، هیــچ روزی را بــه خوشــی و زیبایــی آغــاز 

منی کننــد. 

زرقا یفتلی فعال حقوق زن

ایران گل سیحون استاد دانشگاه و فعال سیاسیبتول حیدری استاد دانشگاه

شکریه حیدری فعال حقوق زن

صالحطارق پیکاربصیر زیار

د افغانســتان د څــو لســیزو اوږدې جګــړې، فقــر، دینــي باورونــو او دودیــزو ارزښــتونو د نــاوړو پایلــو لومړنــۍ قربانیــان 
ــه و  ــو څخــه د نارین ــو او اقتصــادي نابرابری ــزو عمومــي توپیرون ــه د ټولنی ــې ښــځې پرت ــه افغانســتان ک ښــځې دي. پ
تــر ســتم څخــه هــم کړیــږي. پــه ښــځو بانــدې د ســتم او لــه ښــځو رسه د تاوتریخوالــی جــرړې پــه واکمــن ســیايس 
سیســتم او د ټولنــې پــه طبقــايت چــوکاټ کــې نغښــتې دي. نــو لــه دې کبلــه د ښــځو پــه وړانــدې د تاوتریخوالــی او 
ســتم ملنځــه وړلــو لپــاره مبــارزه کــول، پرتــه د حاکــم اقتصــادي، ســیايس نظــام پــه نښــه کولــو څخــه بــري تــه نه رســیږي. 
ــو راوســتل دي چــې  ــی او ســتم څخــه د ښــځو د خالصــون الره د ســیايس او اقتصــادي بنســټیزو بدلون ــه تاوتریخوال ل
پــه پایلــې کــې طبقــايت نظــام چــې پــه خصــويص مالکیــت، اســتثامر، ســود او تبعیــض بانــدې والړ دی، وپرځــول يش او 

پرځــای یــې یــوه انســاين او عادالنــه ټولنــه پرتــه د اقتصــادي او ټولنیــزې نابرابــرۍ څخــه رامنځتــه يش.
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د افغانستان د څو لسیزو اوږدې جګړې، فقر، دیني باورونو 
او دودیزو ارزښتونو د ناوړو پایلو لومړنۍ قربانیان ښځې 
دي. په افغانستان کې ښځې پرته د ټولنیزو عمومي توپیرونو 
او اقتصادي نابرابریو څخه د نارینه و تر ستم څخه هم 
کړیږي. په ښځو باندې د ستم او له ښځو سره د تاوتریخوالی 
جرړې په واکمن سیاسي سیستم او د ټولنې په طبقاتي 
چوکاټ کې نغښتې دي. نو له دې کبله د ښځو په وړاندې د 
تاوتریخوالی او ستم لمنځه وړلو لپاره مبارزه کول، پرته د 
حاکم اقتصادي، سیاسي نظام په نښه کولو څخه بري ته نه 
رسیږي. له تاوتریخوالی او ستم څخه د ښځو د خالصون 
الره د سیاسي او اقتصادي بنسټیزو بدلونو راوستل دي 
چې په پایلې کې طبقاتي نظام چې په خصوصي مالکیت، 
استثمار، سود او تبعیض باندې والړ دی، وپرځول شي او 
پرځای یې یوه انساني او عادالنه ټولنه پرته د اقتصادي او 

ټولنیزې نابرابرۍ څخه رامنځته شي. 
د رسمي راپورونو له مخې، اوسمهال په افغانستان کې د 
ښځو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلی دی. 
تاوتریخوالی نه یوازې په کلیوالو او د ګوډاګي حکومت 
د څارنې څخه لیرې سیمو کې بلکې په لویو ښارونو او 
د حکومت تر ولکې الندې برخو کې هم په پراخه کچه 
موجود دی. په کلیو او ښارونو کې، په کورنیو او ټولنه 
کې د  اووه اتیا سلنې څخه پورته ښځې له فیزیکي، جنسي 
او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سربیره په دې، 
هغه ښځې چې په حکومتي ادارو، خصوصي شرکتونو او 
کارځایونو کې دندې سرته رسوي یا هغه ښځې او انجونې 
چې په پوهنیزو مرکزونو لکه لیسو، پوهنتونونو او روزنیزو 
کورسونو کې زده کړې کوي، هم له جنسي تیریو، جسمي 
تاوتریخوالي، جنسی توپیري چلند او ګواښونو سره مخ دي.
انجونې  او  سیمو کې ښځې  ولکې الندې  تر  طالبانو  د 
ښوونځي ته د تګ او زده کړو څخه محرومې دي او ښځېنه 
ښوونکې د طالبانو له ویرې مجبوره شوي دي چې دندې 
پریږدي او په کور کښیني. هر کال په لسهاو ښځې د طالبانو 
لخوا د زنا، غال، کور څخه د تیښتې، حجاب نه مراعاتولو 
او حکومت ته د جاسوسۍ کولو په تور سنګسار کېږي، په 
درو وهل کېږي، په ټوپک ویشتل کېږي او زندان ته اچول 

کېږي. 
له ښځو سره د ګوډاګی حکومت چلند هم په ماهیت کې له 
طالبانو سره توپیر نه لري. ځکه د اوسني حکومت لویه 
برخه همغه پخواني، جهادیان، جګړه ماران او د بشري 
حقونو سرغړونکي دي. یوازې که د ولسي جرګې لپاره 
وروستنیو ټاکنو ته وګورو نو څرګنده به شي چې د اوسني 
نظام لوړ پوړي چارواکي څومره په اخالقي فساد او د ښځو 

په وړاندې په سپک چلند کې ښکېل دي.
»ښځې او د ټاکنو ننګونې« هغه څیړنه ده چې د د ولسي 
جرګې د تیرو ټاکنو په هکله تر سره شوې ده. په دې 
څیړنه کې څرګنده شوې چې »د افغانستان د ټاکنو خپلواک 

کمیسیون« یو شمیر کمیشنرانو او کارمندانو د ولسي جرګې 
لپاره د ښځینه نوماندانو څخه د رایو جعل کولو په بدل کې 
»نامشروع غوښتنې« کړي دي.)اطالعات روز ورځپاڼه 

۵ وږی ۱۳۹۹
ټیفا یا »د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ« هم د ټاکنو په بهیر 
کې حکومتي لوړپوړي چارواکې له ښځېنه نوماندانو سره 
په ناوړه چلند او اخالقي فساد تورنوي. د »جمهور خبري 
آژانس« د ۱۳۹۹ کال  د مرغومي ۲۰ نیټې په راپور کې 
راغلي چې ایوب زاده د ټیفا مشر څرګند کړي چې هغه 
سندونو چې دوی ترالسه کړي دي ښیي چې د کمیسیون د 
لوړ پوړو چارواکو لخوا هم د ولسي جرګې لپاره د ښځېنه 
نوماندانو څخه جنسي نامشروع غوښتنې شوي دي او هم 
ددې کمیسیون له ښځینه کارکوونکو څخه. همدا شان حبیب 
هللا احمدزی د ولسمشر اشرف غني پخوانی امنیتي سالکار 
د خورشید تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړې چې په 
ارګ یا ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوه ځانګړې کړۍ د فحشا د 
ترویجولو لپاره کار کوي. نوموړی وایي چې ښځو ته د 
وزارت، سالکارۍ، او ولسي جرګې غړیتوب ورکولو په 
بدل کې له هغوی څخه د جنسي اړیکو ټینګولو غوښتنې 
شوې دي. هغه د ولسمشر اوسنی مشاور فضلي تورن کړ 
چې ځینی ښځینه نوماندان یې په پینځه یا شپږ سوو رایو 

ولسي جرګې ته بریالي کړي دي.  
له طالبانو سره د سولې په بهیر کې هم د حکومت په 
مرکچي پالوې کې د ښځو نقش سمبولیک دی. تاجور کاکړ 
د »نیمرخ« په نوم یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي 
چې د مسکو په دوهمه غونډه کې  له طالبانو سره د حکومت  
پالوي د ښځینه غړو نقش سمبولیک وو. هغې وویل چې 
د حکومت د پالوي مشرتابه مونږ ښځو ته اجازه را نکړه 
چې له طالبانو سره ووینو او خپلې اندیښنې بیان کړو. له 
طالبانو سره د حکومت د سولې خبرو اترو، د ښځو مسله او 
اندیښنې تر سیوري الندې راوستي دي. د افغانستان زیاتره 
لوستي او سیاسي او ټولنیزو چارو کې فعالې ښځې په دې اند 
دي چې نړیواله ټولنه او کابل کې د دوی ګوډاګی حکومت د 
ښځو حقونو او آزادیو ته ژمن نه دي او د ښځو په وړاندې  
د طالبانو په فکر او سلوک کې خو کوم مثبت بدلون راغلی 

نه دی.   
د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي یو غټ المل په 
مالي لحاظ د ښځو تړلتیا او کمزورتیا دی. په افغانستان 
غوندې وروسته پاتې ټولنه کې چې د ښځو ترمنځ د لیک 
او لوست کچه ډیره ټیټه ده او له بلې خوا ورته د زده کړو 
چاپیلایر برابر نهنه دی، ددې باعث شوی چې کورنیو کې 
ښځې د خپل پالر، ورور یا میړه او د خسر کورنۍ باندې 
تکیه واوسي او همدا تړلتیا ددې المل کېږي چې په کورنیو 
کې د ښځې کار او حضور ته په سپکه سترګه وکتل شي. 

د »افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون« په خپل 
راپور کې په ډاګه کړې دی چې د ښځو په وړاندې ۹۵،۸ 

سلنه تاوتریخوالی د ننه په کورونو کې سرته رسیږي او 
کورنۍ د ښځو لپاره له ټولو نه په ناامن ځای بدله شوی ده. 
د کورنۍ له نارینه و پورې په مالي لحاظ د ښځو تړلتیا او 
د کورنۍ په کچه په اقتصادي مالکېت کې د ښځو د برخې 
نشتون، د کورني تاوتریخوالي د رامنځته کېدو المل ګرځي.         
 په یوي نارینه واکمنه ټولنه کې تاوتریخوالی که په هره بڼه 
وي خو جرړې په طبقاتي  سیستم او اقتصادي ننګونو سره 
تړاو لری. همدا سیاسي او اقتصادي موجود نظام له نورو 
په اصطالح مدني قوانینو، دیني متنونو او دودیزو ارزښتونو 
سره یوځای د ښځو په وړاندې تبعیض او تاوتریخوالي ته 
مشروعیت وربخښي او په دې توګه ښځې او انجونې په 
ټولنه کې د نارینه و سره  له مساوي حقونو، عادالنه او 
انساني چلند څخه  محروموي. دغه قوانین، باورونه او ناوړه 
ارزښتونه ښځه په ټولنه کې په یو شي یا ملکیت تبدیلوي چې 

نارینه یي ځان خاوند ګڼي.
پانګوالي نظامونه چې په ظاهر کې د ښځو د حقونو پلوي 
ښکاري، تر هغه ځایه ښځو ته حقونه ورکوي او قوانین 
تعدیل کوي چې ددې نظامونو اقتصادي ګټو تامینولو، د 
ارزانه کاري ځواک څخه یې استفاده کولو او د خپلو جنسي 
غریزو د خړوبولو لپاره ورته اړتیا ولري، خو له دې اړتیاو 
پورته، هغوی ښځو ته مساوي حقوق او انساني وړ مقام 
نه ورکوي. یا په بله وینا، په پانګوالي سیستم کې هم لکه 
د فیودالي نظامونو په شان ښځې ته د یو انسان او حقیقي 
شخص چې د نارینه پشان مساوی حقوق لري نه کتل 
کېږي، بلکې ښځه د یوې راکړې ورکړې، متاع او جنسي 
خواهشاتو د رفع کولو، د انسانې نسل زیاتولو د ماشین په 
توګه ورسره چلند کېږي. د ښځې انساني شخصیت، استعداد 
او کرامت تر بل هر ځای په رسمي او قانوني توګه په 

پانګوالي نظام کې تر پښو الندې کېږي.
کوم ټولنیز بنسټونه او یا د ښځو د حقونو څخه د دفاع ټولنې 
چې اوسمهال په افغانستان کې فعالیت کوي، هغوی هم ټول 
پروژوي چلند لري او هیڅکله د ښځو د ستونزو او حقونو 
بنسټیزه الملونه نه څیړي او نه د هغوی د لمنځه وړلو لپاره 
مبارزه کوي. په تیرو شلو کلنو کې د حکومت لخوا او د 
هغوی د بهرنیو امپریالیستونو هیوادونو له لوري چې د ښځو 
د حقونو په هکله کوم شعارونه پورته شول او ننداره ایزې 
چارې سرته ورسیدې، هیڅکله یې د افغانستان د ځوریدلو 
او بدمرغو ښځو په کورني او ټولنیز ژوند کې مثبت بدلون 
رانه وړ. که څه هم د ښځو د ژوند د سوکاله کولو او د 
تاوتریخوالي د کچې راټیټولو لپاره دموکراتیک او اصالحی 
فعالیتونه اړین دي خو د مسلې بشپړ حل نه دی. د نظامونو 
دموکراتیزه کولو لپاره باید له سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو 
څخه مالتړ وشي خو هیڅکله باید د ښځو او تر ستم الندې 
قشرونو مطالبات په همدې کچې کې پاتې نشي بلکې د علمي 
او هراخیزو استراتیژیو په درلودلو سره د راډیکالو بدلونونو 

په لوري غښتلي ګامونه پورته شي.

په افغانستان کې له ښځوسره تاوتریخوالی او د 
ژغورنې هڅې

نارص لویان

و بی حقوقی زنان در امر آگاهی دهی کار بدی 
نیست، ولی فقط ماندن در آن نه تنها که راه را 
به جایی نمی برد بل بدتر از آن از بُعد روانی 
سطِح از مصونیت پذیری اجتماعی و عادی 
سازی جنایات و فجایع را در برابِر برخورد جدی 
نسبت به تبعیض، خشونت و ستم باال می برد.

ستم کشیدگی زن و به عبارت دقیقتر انسان 
در برهه ی از زندگی اجتماعی از سِر مناسبات 
طبقاتی در پروسه خلع مالکیت شکل می گیرد؛ 
و زن نه تنها که خلع مالکیت می شود، بل خود 
به عنوان متاع در مالکیت خصوصی دیگری در 
می آید؛ در نظام های طبقاتی باالخص نظام 
بردگی مزدی خلع مالکیت و مالکیت خصوصی 
یک پروسه ی جدایی ناپذیر و در هم تنیده است؛ 
به مجردی که جمعی خلع مالکیت می شود، 
تِن چند دیگری صاحب مالکیت خصوصی 
می گردد. درست همین جاست، که سلطه ی 
مرد حاکمیت پیدا می کند و زن در تهی شدن 
از مالکیت به موجود درجه دوم، شی بودگی 
و به مالکیت خصوصی مرد تبدیل می شود. از 
این بُعد است که زنان اکثراً از مشاغل اجتماعی 
داده  کارهایی سوق  به  بیشتر  و  کنده شده 
می شوند که تنها ارزش مصرفی دارند. در این 
تقسیم کار مردان برخالف زنان بیش از پیش 
امور حاکم و تاثیر پذیر بر مناسبات اجتماعی 
جامعه را به تملک خود در آورده و اکثراً در 
موقعیتی از پروسه کار قرار می گیرند که تولید و 
کارشان بر عالوه ی ارزش مصرف، ارزش مبادله 
دارد. البته در اجتماعات پیشامدنی دوره هایی 
است که اصال کثرِت نفوس و تولد کودک به 
دلیل کوچ کردن از یک محل به مکان دیگر 
نه قدم خوش بل زاید و محدود کننده است، 
اما به مجرد نیاز به نیروی کارِ بیشتر در جوامع، 
توجه به زاد و ولد گسترش یافته و زنان ضمن 
انجام همه ی امور منزل به کارخانه ی تولیِد مثل 
و به پرورش دهنده ی هرچه بیشتر کودکان 
جامعه ی  خانگی  برده ی  به  و  شده  تبدیل 
مردساالر مبدل می شوند. در این کانتکست 
است که دامنه ی چند زنی هم بیش از بیش 

پهن می شود. 
قصدم از بیان فشرده ی مسایل فوق این است 
که زنان در اثر یک دگرگونی در شیوه ی تولید 
سلطه ی  و  انقیاد  به  اجتماعی  مناسبات  و 
بنیادی  رهایی  راه  و  اند  آمده  در  »دیگری« 
اجتماعی  ستم  اشکال  و  جنسی  ستم  از 
برای همه ی بشریت اعم از زن و مرد در گرو 
دگرگونی وجه تولید حاکم طبقاتی است؛ اما 
این ابداً به این مفهوم نیست که تا فرا رسیدن 
آن موعد معیین، کار و تالشی صورت داده 
نشود و با گرفتن زانو غم در بغل، نظاره گر اوضاع 

و مناسبات به شدت نابرابر و غیر انسانی بود. 
زن،  علیه  مرد  استبداد  انواع  و  سلطه  این 
قالب  برابر زن که در  و جاهایی هم زن در 
مطرح  وغیره  »ناموس«  »عزت«،  »غیرت«، 
و توجیه می شوند، بیشتر همان ُمهر مالکیت 
خصوصی را با خود داشته و اکثریِت خشونت 
ها و تبعیض ها، بازتاب هایی از این مناسبات 
طبقاتی است. انسان های مترقی و جنبش 
های رهایی زنان با حفظ فعالیت ها در زمینه 
به خواست ها و مطالبات روزمره برای گسترش 
حقوق مدنی و فردی زنان، می توانند همگام و 
همکار جدایی ناپذیر جنبش های اجتماعی 
برای الغای مالکیت خصوصی گردند. هر آدمی 
که تعلق خاطری برای رهایی بشریت دارد، باید 
مخالف هر نوع محدودیت علیه تساوی زنان 
با مردان در عرصه های اجتماعی- اقتصادی 
باشند؛ علیه هرگونه تبعیضی باشند که در برابر 
زنان روا داشته می شود. باید مخالف همه ی 
قوانینی باشند که زنان را به جنس درجه دوم 
تنزیل داده و به سوی برده ی خانگی سوق 
می دهد؛ طرفدار زدودِن هر نوع ازدواج باشند 
که بدون رضایت بی قید و شرط زنان بر آن ها 
تحمیل می گردد. حق فاصله گرفتن از همدیگر 
)جدایی( در زندگی مشترک را، بدون اندک 
ترین تفاوتی، از آِن هر دو طرف بدانند؛ زنان 
را در تمام شئون زندگی )اقتصادی – اجتماعی( 
مستقل بدانند، بر عالوه اینکه طرفدار تساوی 
مزِد زنان با مردان در برابر کار یکسان باشند، 
انسان  همه ی  برای  بیکاری  بیمه  خواهان 
هایی باشند که آماده به کار اند ولی در نظام 
سرمایه داری جزئی از لشکر احتیاط بیکاران 
استند. »ناموس« و »غیرت« را در برابر تن 
زن و در ارتباط به زن از خود بزدایند؛ مخالف 
شی وارگی زن و دیدگاه هایی باشند که زن را 
تنها به عنوان ابزار زاد و ولد و ارضا کننده ی 
تمایالت جنسی مرد می پندارند؛ و در یک 
کالم مخالف هر گونه اشکال ستم، تبعیض و 
خشونت رسمی و غیر رسمی در جامعه باشند. 
این جاست که آحاد انسان ها می توانند علیه 
تبعیض های اجتماعی، ستم و نابرابری، در یک 
صف واحد مبارزه را برای رهایی زن و همه ی 
مالکیت  و  مزدی  بردگی  لغو  تا  فرودستان 

خصوصی به پیش برند.

اعتراضسال دوم  *  شماره پانزدهم   *  حوت 1399                                                                                                      دلو 1398    سخن نخست



3

تجربه ی آزادی زنان
فرح فرح 

استفاده ابزاری از حقوق زنان در افغانستان

 Eteraz Monthly    *   1398 اعتراضسال دوم  *  شماره پانزدهم   *  حوت 1399                                                                                                       دلو

چادر را از صورتش پس زد و نقطه آغاز تنش شد.
این عمل باعث تحریک اذهان گردیده و تکفیر شاه از 
مجرای نیروی های به شدت ارتجاعی خیبر پشتونخوا 
آغاز گردیده و با استفاده از عناصر عقب گرا این جا و آنجا 
درگذر میان مرز پیام و تکفیر در افغانستان پخش شد.

زن، بهانه ی »انقالب«علیه شاه شد؛ و حتی به روایت 
مختار  وزیر  به  جلسه ی  در  اهلل  امان  شاه  تاریخ، 
انگلیس گفته بود ) تعلیم اناث را برای بیست سال 
نداد  فرصت دست  که چنین  می اندازم(  تعویق  به 
بست.  را  شده  باز  تازه  فصل  داخلی،  تشنج های  و 
استقالل،  از  بعد  انگلیس  نیست که  این شکی  در 
هنوز در افغانستان دخالتش ادامه داشت و نگذاشت 
را  خود  اقتصادی-سیاسی  متوازن  رشد  افغانستان 
اجتماعی  به جنبش های  زمینه   طی کند، حتا در 
مخصوصن شکل گیری جنبش زنان، قبل از آماده 
شدن ظرف و حس نیاز، با یک حرکت، اجازه نداد 
تا نیاز به حضور زنان طوری که باید حس گردد و 
نیروی حرکی زنان بعد از آگاهی، وارد جامعه شوند.

حرکت آرام دوره های بعدی و ادامه ی آن، تا حدی 
توانست که رشد طبیعی زنان را به تجربه ی موفق 
بنشیند؛ اما از کودتای هفت ثور تا امروز، دوباره زنان 
افغانستان نماد های سیاست، نمایش های سیاسی و گاه 

در اسارت کامل و نوبتی دیگر، سمبولی برای دموکراسی شد.
این دالیلی بسیار دارد که می شود تعداد کوچک را بر 
سیاسی  تجربه ی  و  فهم  قدرت  با  آگاه  زنان  شمرد، 
شوند.  می  نفی  حکومت داری  جریان های  از  بیشتر، 

اما با تاسف از همان ابتدا تا کنون معمول همین است 
می شود،  اقتدار  صاحب  زن  می کند،  انتخاب  مرد  که 
تایید  مرد تکفیر می کند و زن فاحشه می شود، مرد 

که  سوال  این  هنوز  می شود،  پذیرفته  زن  و  می کند 
پذیرش  دایرۀ  تا شامل  باشد  نگر  باید دست  چرا زن 
مرد شود تا کسی شود، چه معنایی بهتر از این دارد 
باشد. داشته  مردان حضور  حاشیه ی  در  باید  زن  که 

اقتدار  و...از  معاون  ریس،  معین،  مقام  در  زنی،  هیچ 
کم  دست  نیست،  برخوردار  مشابه  سمت  در  مردی 
و  تخطی  فرمان،  زیر  هنوز  اقتدارش  می شود،  گرفته 
سوال زیر دستان است. به موجود تنهایی می ماند که 

محاصره شده، در میان چهره های خندان که چون بیرون 
می روند، قدمی به جز حذف مامور ارشد زن بر نمی دارند.

جایی خوانده بودم که نویسندگان و صاحب نظران زن 
فیمینست می گویند: همیشه بهانه این است که مردان 
بیشتر معروض به خشونت های اجتماعی اند تا زنان. این 
چنین نیست و اگر است؛ پس باید فرهنگ تغییر کند.

در افغانستان ممکن مردان معروض به خشونت باشند، آن 

هم به دلیل این که خود آفریده اند، اقتدار و مدیریت 
کشور دست مردان بوده است، زن افغانستانی در یک 
چنین وضعی بیشتر معروض به خشونت بوده تا مردان.

خشونت  با  داده،  دست  از  را  شوهرش  که  زن 
حق اش  گرفتن  برای  اداری  سیستماتیک 
مهربانی  به  مرد،  اجرایی  مامور  لبخند  است، 
دارد.  دیگری  هوای  سر  در  که  می ماند  گرگ 
مرز  که  خودش  برای  حضور  و  است  هویت  زن 
های بودن و حضورش را قانون تعریف کرده است. 
نیم  قانون  حتا  که  به حق  دستیابی  نیازمند  ما 
با  بند سرمایه ی لیبرال داده است، هستیم، ولی 
تاسف دست نگِر؛ اما و باید های دست اندر کاران 
استند، هستیم. انتخاب خود،  مفسرین  که  امور 

دفاع  مستقل،  هویت  برای  مستقل  حرکت 
اشکال  در  ابزاری  استفادۀ  که  زنانی  حق  از 
است. زنان  جدی  نیاز  می شوند  مختلف 

زن موجود دست دوم، زن کم عقل، زن نا آگاه، باور 
مردانه، قانون آفرین است، زن نیازمند استفاده از این 
طعنه هاست تا به آگاهی برسد، تا هویتش را حفظ کند 
و حضورش را آن گونه که خودش می داند، تعریف کند. 
شاید ممکن، بگویند که هنوز وقت است، برای ما 
هرگز چیزی، زود نیست و هر لحظه برای آغاز، دیر 
است. احساس می کنم برای ما کفایت می کند تا شکار 
دیگری باشیم و تعیین تکلیف برای ما از دیگری، بیاید. 
اطمینان تعدادی بانوان تحصیل کردۀ امروز در افغانستان، 
به این اندازۀ رسیده تا ساختارهای مورد نیاز، برای تعریف 
حضور شان را که در خطر اما و اگرهای آن سوی مرز 
های افغانستان نباشد پیدا کنند و حرکتی که نیازمند 
شمولیت نصف انسان این جغرافیا است، تضمین کنند.

 هشــتم مــارچ؛ یعنــی روز جهانــی زن، فرصــت 
ــان  ــه ی  زن ــای ناگفت ــان درده ــرای بی خوبی اســت، ب
کــه در گوشــه گوشــه ای ایــن ســرزمین، در اوج 
مشــکالت بــه ســرمی برند. خوبســت کــه بجــای 
واقعیت هــا  از  نمایشــی  تمجیدهــای  و  تعریــف 
ــچ روزی  ــتان، هی ــان در افغانس ــم. زن ــخن بگویی س
را بــه خوشــی و زیبایــی آغــاز نمی کننــد. تنهــا 
ســهم زنــان در ایــن ویرانــه ی مردســاالر، فقــط 
ســوی  از  کــه  اســت  اطاعتــی  و  فرمان بــرداری 
ــام  ــوند. زن در تم ــل می ش ــان تحمی ــای ش خانواده ه
اعصــار جامعــه ای طبقاتــی همــواره زن بــوده و از آغــاز 
تولــد بــر روی زمیــن بارمســئولیت مصایــب اجتماعی، 
از جملــه بــه دنیــا آوردن و پــرورش دادن فرزنــد را بــه 
ــا  ــر از آن، تنه ــد ت ــی برعهــده داشــته اســت. ب تنهای
ــکل  ــه ش ــم ب ــوق زن، آن ه ــه از حق ــی ک فرصت های
ــب  ــود، در قال ــه می ش ــخن گفت ــدود س ــی مح خیل
و  انتخاباتــی  وگردهمایــی  جلســات  کنفرانس هــا، 
تجملــی بــوده کــه بیشــتر کاربــرد انتخاباتــی و ســوق 
دادن شــان بــه بــازار کار بــرای فروختــن نیــروی کار 
شــان بــه صــورت ارزان بــوده اســت.اما در عمــل زنــان 
ــد؛  ــاع کنن ــان دف ــوق ش ــه از حق ــد ک ــازه ندارن اج
چــون این جــا ســنت های مختلــف عقــب مانــده 
ــه  ــی ک ــن و مواضع ــد قوانی ــم اســت. این جــا بای حاک
ــرا  ــون و چ ــدون چ ــد، ب ــنهاد می کنن ــردان پیش م
ــر آن ممکــن اســت پیامــدن  ــه شــوند، در غی پذیرفت
ــم،  ــا ه ــا و ی ــت و پ ــی، دس ــوش، بین ــدن گ آن بری
بدتــر از این هــا، باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
زنــان در ایــن اجتماعــات، کمتریــن حضــور را در 
عرصه هــای تعییــن کننــدۀ اجتماعــی دارنــد. حتــا در 
ــای  ــرد، ویژگی ه ــورت می گی ــه ص ــیم کاری ک تقس
ــرد.  ــرار می گی ــار ق ــه معی ــت ک ــرد اس ــخصیت م ش
ــه  ــا ب ــه، بن ــور جامع ــی ام ــم و اساس ــای مه بخش ه
ــه مــی شــود.  ــان گرفت ــرون وســطایی از زن ــل ق دالی

ایــن ابــزاری  اســت کــه دردســت جامعــه ی مردســاالر 
ــان را  ــا تــالش کننــد کــه ســطح آگاهــی زن اســت ت
ــد.  ــن نگهدارن ــوق انســانی شــان پایی ــه حق نســبت ب
ســطح آگاهــی هــر قــدر افــت کنــد، اطاعــت بیش تــر 
مــی شــود. بــرای همیــن اســت کــه ســطح آگاهــی و 

بی ســوادی در زمینــه، بــه زنــان بیــش از آن چیــزی 
ــتان از  ــان در افغانس ــر زن ــم. بیش ت ــه فکرمی کنی ک
حقــوق اساســي شــان آگاهــی ندارنــد؛ امــا بــا تاســف 
آن عــده ای از زنانــی کــه از یــک ســطح آگاهــی 
ــع حقــوق  برخــوردار هســتند، بیشــتر از اینکــه مداف
شــان باشــند ســعی مي کننــد از زنــان و حقــوق آنــان 
اســتفادۀ ابــزاري کننــد. نــا آگاهــی ســد قدرتمنــدي  
ــق  ــان  تحق ــی و همچن ــد، ترق ــل رش اســت، در مقاب

آزادی هــای فــردی و مشــارکت سیاســی شــان،  
ــان  ــکالت زن ــی از مش ــل توجه ــش قاب ــع بخ در واق
حقــوق  بــه  ناآشــنایی  بی ســوادی،  افغانســتان، 
ــدم انســجام شــان در جنبــش سیاســی  انســانی و ع
و رهایــی زنــان اســت. زنــان بایــد بیــش از پیــش در 
خــود  پی تشــکل 
ــی  ــرای رهای شــان ب
ــوع  ــادی از مجم بنی
ســتم  اشــکال 
ــند.    ــی باش اجتماع

مــا بــاور داریــم کــه 
ــل، زن  ــان در اص زن
نمی شــوند؛  زاده 
ــرایط  ــن ش ــه ای بلک
اســت  اجتماعــی 
کــه چنیــن رضایــت 
بــه  را  تســلیمی  و 
القــا  آنــان  ذهــن 
و  اســت  کــرده 
را  مــردان  دســت 
ــای  ــاه معیاره در پن
در  ســاالری  مــرد 
ــدرت آزاد  ــال ق اعم
و  اســت  گذاشــته 
ترتیــب  ایــن  بــه 
اســت کــه بخــش مهمــی ازحقــوق طبیعــی و انســانی 
زنــان، نادیــده گرفتــه می شــود. درجامعــه ی طبقاتــی، 
وضعیــت زنــان در زندگــی زنــا شــویی، شــریک همتا و 
همپــا نیســت؛ بلکــه وســیله ای رفــع شــهوت و کارگــر 
ــرار  ــا انقضــای ق ــه ب ــرار دادی اســت ک ــوِق  ق بی حق
دارد، بــه وســیله ی مــرد، بــه خدمــت اش پایــان داده 
می شــود. ایــن امــر ســبب می شــود کــه زنــان 
پیوســته باتــرس از رهاشــدن، تحقیــر شــدن، و رانــده 

شــدن، زندگــی کننــد. در نتیجــه، ایــن ترس، آنــان را 
در پلــه ای نابــاوری و عــدم اعتمــاد بــه خــود، احاطــه 
می کنــد، بــه صورتــی کــه از مطالبــه ی حقــوق خــود 
ــعارهای آزادی،  ــر ش ــوند. از ســوی دیگ ــوان می ش نات
مســاوات و دفــاع از حقــوق زنــان، واژه و شــعاری های 
اســت کــه ایــن روزهــا همــه جــا و بــه خصــوص در 
کشــور مــا صحبــت از آن بســیار اســت، چــه بســیار 
ــن شــعارها عرضــه شــده؛  ــه در محــور ای ــا ک بحث ه
امــا بدبختانــه هیــچ کــدام بــه شــکل بنیــادی بــرای 
رهایــی زنــان از اشــکال ســتم اجتماعــی نبــوده؛ بلکــه 
بیشــتر ابــزار و حتــا در جهــت صدمــه زدن بــه تشــکل 
پذیــری زنــان اســت.  مــا بارهاشــاهد شــعار سیاســت 
مــداران و مخصوصــا مدافعانــی بــه اصطــالح »حقــوق 
ــاظ  ــه باالف ــتیم ک ــم و هس ــتان بوده ای زن« در افغانس
ــه  ــد ک ــدا می زنن ــان ص ــاد کن ــیرین، فری ــیار ش بس
زنــان نیمــی از پیکــر جامعــه هســتند و حقــوق شــان 
ــه  ــم ک ــفانه می بینی ــند. متأس ــر باش ــردان براب ــا م ب
همــان اشــخاص، ظالــم تریــن وخشــن تریــن مــردان 
ــک  ــر ی ــن ام ــتند. ای ــوده/ اس ــان ب ــوادۀ ش در خان
ــنتی،  ــر س ــک ام ــن ی ــفانه ای ــت. متاس ــتثنا نیس اس
ــرد  ــد پی ب ــن حــال بای ــا ای ــج اســت. ب معمــول و رای
کــه این جــا هیــچ زنــی نمی توانــد بــه شــکل فــردی 
ــدون  ــه راحتــی  دفــاع کنــد و ب از حقــوق خویــش ب
تــرس در اجتمــاع، قــدم بگــذارد. ایــن یــک واقعیــت 
ــت.  ــان اس ــتان و جه ــان افغانس ــخ زن ــخ، در تاری تل
ــان و مــردان آزاده  هشــتم مــارچ روزی  اســت کــه زن
ــرای  ــاری ب ــی و تب ــات اتنیک ــه ی تعلق ــه دوراز هم ب
رهایــی بشــریت، از آن جملــه، رهایــی زن کــه پیــش 
از جنســیت، انســان اســت؛ بــه تجلیــل گرفتــه شــود. 
هشــت مــارچ روز رســتاخیز انســان های مترقــی 
بــرای رفــع ســتم در کل جامعــه اســت. بــه پیــش، در 
جهــت زدودن ســتم مردســاالری و همــه ی مصایــب 

ــی.  اجتماع

شکریه حيدری



اعتراض : ارزیابی شما از موقعیت زنان در این دو دهه ی 
اخیر چیست؟

  بصیر زیار : با این که افغانستان هنوز یکی از بدترین محل 
زندگی برای زنان و دختران است؛ اما در مقایسه با دورۀ 
سیاه طالبان و مجاهدین، تغییرات مثبت پدید آمده است. 
گرچه این تغییراِت مثبت در همه ی ساحات کشور یکسان 
نیست و هنوز در مناطقی که طالبان کنترول و یا نفوذ 
زیاد دارند، زنان همچنان در چهار دیواری خانه ها دربند 
]بوده[  و عمال برده های خانگی مردان اند. اما در شهرها 
بخصوص در شهرهای بزرگ، زنان در زمینه ی آموزش و 
کار، پیشرفت قابل توجهی کرده اند. گرچه در سطح قانونی، 
برای زنان حقوق زیادی داده شده است؛ اما شاخص های 
جمله،  از  عرصه ها  همه  در  باید  را  زنان  وضعیت  اصلی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دید. درصد اندکی 
از زنان از استقاللیت اقتصادی برخور دارند و تا زمانی که 
در این عرصه، تغییرات اصلی رونما نشود، زنان افغانستان 
همچنان یک جنس فرودست در جامعه و خانواده باقی 
از زمانی که نقش اقتصادی زنان در  خواهند ماند. تاریخاً 
جامعه و خانواده کاهش یافت و به کارمردان وابسته شد، 
اول  آغاز شد. جنگ  زنان  فرودستی   و  دوران سیاه روزی 
و  کارها  تا  داد  زنان فرصت  برای  اروپا  در  و دوم جهانی 
شغل های مردان را مجبوراً به دست بگیرند و با پایان یافتن 
جنگ، زنان دوباره به چهار دیواری خانه ها پناه نبردند و از 
لحاظ اقتصادی، استقاللیت یافتند و گام بلندی را در جهت 
برابری جنسیتی در خانواده و جامعه برداشتند. بنابراین 
نقش اقتصادی زنان یکی ازعوامل مهم در برابری آن ها با 
مردان است؛ اما تحقق این کار به عوامل سیاسی و فرهنگی، 

در پیوند دوجانبه، قرار دارد. 
و  فرهنگ دینی  نباید دستکم گرفت.  را  فرهنگی  عامل 
مردساالری یک فرهنگ غالب ضد زن در جامعه است. این 
فرهنگ از روزی که نوزاد دختر چشم به جهان می گشاید 
تا زمانی که چشم از جهان می بندد، به آن گرفتار است. 
شروع  خانواده  از  ابتدا  مردساالری  فرهنگی  هژمونیسم 
می شود و در ذهن و رفتارکودکان دختر و پسر نهادینه 

تایید و تحکیم  می شود و سپس مکتب و جامعه آن را 
مردساالری  و  دینی  شدۀ  نهادینه  فرهنگ  می بخشند. 
به زنان نقش درجه دوم و برده بودن را تثبیت می کند 
جامعه ی  می دانند.  طبیعی  کامال  را  آن  که  به گونه ای  و 
تغییر  سال  بیست  این  در  فرهنگی  لحاظ  از  افغانستان 
چندانی ننموده است و حتی در مقایسه با دوران پیش 
از جنگ پس رفت هایی داشته است. زنان بی حجاب حتی 
در دانشکاه های افغانستان به چشم نمی خورد در حالی که 
در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی عکس آن صادق بود. 
این پس رفت فرهنگی به تحوالت سیاسی بستگی دارد. 
طالبی،  و  جهادی  از  اعم  اسالمیسم  سیاسی  چیرگی  با 
ایدئولوژی و فرهنگ ارتجاعی دسِت برتر پیدا نمود. رفرمها 
و فرمان های سیاسی به اجرا گذاشته شد تا فرهنگ غیر 

انسانی ضد زن بیش از پیش پر رنگ تر و استحکام یابد.
رفرمهای سیاسی این دو دهه، در حمایت از زنان، به ویژه 
این  و  است  بوده  مثبتی  گام  در شوراها  زنان  سهمیه ی 
نفع  به  تبعیض مثبت  این می بود.  از  بیش  باید  سهمیه 
زنان باید در همه بخش های جامعه به اجرا گذاشته شود، 
کاری که سوسیال دموکرات ها در اروپا به کار بستند، و از 
همین روست که زنان این کشورها به موقعیت پیشتازی 
در عرصه ی برابری و آزادی دست یافته اند. در این گفته 
مهم،  شاخص  زنان  برابری  و  آزادی  که  نیست  تردیدی 
تغییرات  خالصه،  است.  جامعه  ُکل  برابری  و  آزادی  در 
باهم  پیوند  در  و  فرهنگی همزمان  و  اقتصادی، سیاسی 
به مثابه ی یک کلیت، باید به اجرا گذاشته شود و در غیر آن 
پیشرفت اصلی و بی بازگشت در جهت آزادی و برابری زنان 
صورت نخواهد پذیرفت. این مسئولیت با تغییر سیاسی 
جدی امکان پذیر است که رژیم پیش رو وسیکوالرمی تواند 
نخستین گام در جهت آزادی زنان باشد. نیروی اصلی که 
به این خواست تحقق بخشد، سهم گیری فعاالنه ی خود 
زنان است. هر قدر چپ و سوسیالیست ها از حاشیه به متِن 
جامعه، برگردند، تحقق بخشیدن به این خواست عملی تر 
خواهد شد. چپ و سوسیالیسِت افغانستان باید به مسئله ی 
زن توجه جدی کنند. این فرشته ی خفته باید بیدار شود 

و با پا به میدان گذاشتن زنان انرژی عظیم در تحول واقعی 
و بی بازگشت جامعه در جهت آزادی و برابری پدید خواهد 

آمد.
اعتراض : پس از فروپاشی حاکمیت طالبان محدودیت هایی 
در زمینه ی  آموزش و حضور زنان در جامعه تاحدی کم 
رنگ شد، شعارهای این جا و آن جا پیرامون برابری حقوق 
زنان با مردان، داده می شود. در پارلمان و حکومت، زنان 
حضور دارند و جریان هایی با گرایش فمنیسیتی نیز در 
میان زنان با سواد و دانش آموخته، شکل گرفته با وجود 
این همه، تشکل سیاسی که از رهایی زنان نمایندگی کند، 

نداریم، این مسأله مبین کدام واقعیت بوده می تواند؟
بصیر زیار: این که تا هنوز ما شاهد جنبش سیاسی زنان در 
کشور نیستیم به عوامل زیاد، از جمله اقتصادی و فرهنگی 
بر می گردد. گرچه تغییرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
یک کلیت بهم وابسته ]بوده[ و همزمان صورت می گیرد؛ 
اما تحوالت سیاسی از پایین که عمدتاً به شکل یک جنبش 
نه یک سازمان رخ دهد، معموال به شکل نتیجه ای تحوالت 
از  بعد  معموال  سیاسی  انقالبات  می گردد.  ظاهر  دیگر، 
تحوالت اقتصادی و فرهنگی رخ می دهد تا پایان یک دوره 
را رقم زند. زنان افغانستان برای تغییر موقعیت نابرابر خود 
به یک جنبش سیاسی نیرومندی نیازمند اند؛ اما پدید 
آمدن یک چنین جنبش برای تحوالت اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی بیش تری نیاز است. این به هیچ وجه به معنی 
یک دترمینیسم اقتصادی نیست، تقویت نیروهای چپ و 
پیش رو، نیز در این راستا کمک می کند. توسعه آموزش 
زنان و دختران، عامل مهم دیگری است، کاری که با عملی 
شدن آن در سراسر جامعه می تواند ارزشمند باشد. تضعیف 
و نابودی نیروهای ارتجاعی را می تواند از لحاظ سیاسی، 

قدم مهم به شمار آورد.
اعتراض: یکی از نگرانی های اساسی در مذاکراتی که به نام 
»صلح« صورت می گیرد، حضور کمرنگ زنان است. این 
مسأله از کجا آب می خورد و چه پیامدهایی خواهد داشت؟

 بصیر زیار: حضور کمرنگ زنان در هیئت مذاکرۀ صلح 
در دوحه، انعکاس نقش سیاسی زنان در جامعه افغانستان 

است. اگر نقش سیاسی زنان در کشور در دیگر مسایل 
نیز  این مذاکره  نیرومند می بود، در  سیاسی و اجتماعی 
یقینا ]زنان[ پر رنگ و برجسته، ظاهر می شدند. اگر زنان 
در این مقطع زمانی در جایگاه ضعیف قرار نمی داشتند 
مطمئناً در برابر این بی عدالتی وحق تلفی خود دست به 
اقدام عملی می زدند. به قول معروف که حق گرفته می شود 
و زنان افغانستان متأسفانه هنوز قادر به گرفتن حق و نقش 
خود نیستند و هنوز این نقش توسط مردان به آن ها داده 
می شود. مردانی که هنوز در عمل و نظر به زنان به مثابه ی 
یک جنس درجه دوم نگاه می کنند. فراموش نکنیم که 
مسأله ی آزادی و برابری زنان با مردان، یک امر مربوط به 
زنان نمی شود و این یک معضله ی اجتماعی و انسانی است. 
مردان به اندازۀ زنان مسئولیت دارند که برای حقوق برابر 

مردان با زنان تالش و مبارزه کنند.
با  مشارکتی  دولت  صلح«  برایند«مذاکرات  اگر  اعتراض: 
طالبان شود؛ محدودیت هایی زیادی بر زنان، وضع خواهد 

کرد؛ در آن صورت چه باید کرد؟
 بصیر زیار: اول باید دید که آیا یک چنین دولت مشارکتی 
یا ائتالفی با طالبان امکان پذیر است یانه. با شناختی که از 
طالبان وجود دارد، احتمال دولت ائتالفی با طالبان خیلی 
اندک است. طالبان یک گرایش فکری به شدت ارتجاعی 
و توتالیتر دارند و پیوستن آن ها در یک دولت ائتالفی و 
پذیرش نظام سیاسی پلورالیستی در عمل به معنی پایان 
یک  به  صورت  یک  در  طالبان  است.  طالبانیسم  یافتن 
ائتالف موقتی تن خواهند داد که راه را برای امارت اسالمی 
آن ها هموار سازد. دریک چنین آلترناتیف، زنان از قربانیان 
اصلی اند و طالبان بار دیگر به حذف زنان از فضای عمومی 
جامعه، تالش خواهند کرد. باید از همین حاال کوشید تا از 
بروز چنین سناریو جلوگیری شود. اگر طالبان تا آن حد، 
پیش روی کنند، زنان افغانستان در موقعیتی قرار ندارند که 
بتوانند از دستاوردهای موجود خود به تنهایی دفاع کنند. 
اما این به معنی پایان ماجرا نخواهد بود، مبارزه در جهت 
نابودی حاکمیت طالبانی ادامه خواهد یافت، چون که هر 

جا ستم است، مقاومت و مبارزه نیز وجود دارد.

تحول بی بازگشت با به میدان آمدن زنان رقم می خورد
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فروپاشِی جامعه ی اولیه و به میان آمدن جامعه ی طبقاتی 
همزمان بود با فرادستِی اجتماعی مردان و پیروزی آنان علیه 
زنان و یا فرودستی اجتماعی زنان، که در عین حال بازتاب 
مبارزۀ بزرگ اجتماعی در تاریخ زندگی بشریت محسوب 

می گردد.
فرودستی زنان حاصل سیستِم اجتماعی ای بود که نابرابری ها، 
ُمروج  را آفرید و  دیگری  تبعیض ها و تحقیرهای بی شمارِ 
ساخت. طبقه ی فرادست جامعه ی مبتنی بر نابرابری از همان 
بَدو ایجادش، روند تاریخی- اجتماعی مذکور را در عقب این 
»افسانه« که گویا زنان به طور »طبیعی« از مردان فروتر اند، 

پنهان کرده است.
در حالی که این جامعه ی طبقاتی بود که زنان را از حق 
بر  تأکید اصلی  بازداشت و  مشارکت در وظایِف اجتماعی 

وظایِف »حیوانی-مادری« را جاگزین آن نمود، نه طبیعت.
نابرابری جنسی، آغاز چند هزار سال پیِش جامعه ی طبقاتی 
برده داری  اصلِی-  فورماسیوِن  سه  طول  در  را  آن  تداوم  و 
فیودالیزم و سرمایه داری- به وضاحت بیان می دارد. به همین 
اساس و به درستی، فرادستِی مردانه معمول مترادف جامعه ی 
طبقاتی در اشکاِل تاریخی فوق بوده و این برتری انگاری و 
دولت،  خصوصی،  مالکیت  را،  اقتصادی  اجتماعی-  تسلِط 
دین و شکلی از خانواده که در خدمت منافع مردان می باشد 

حمایت کرده و تداوم بخشیده است.
امروز نابرابری جنس ها )زن و مرد( به یکی از ویژ گی های بارز 
نظام سرمایه داری و به طور ُکل، تمامی جوامع طبقاتی در 
جهان، مبدل گردیده است. این ویژگی را می توان در ترویج 
بورژوایی  ایدیالوگ های  فردگرایانه ی  تبلیغ سیاست های  و 
که تنها به عامل کور جنسی پیوند دارد، نه به عامل خالق 
همبستگی دوستانه، به طور بی پرده مشاهده کرد و نتیجه 
گرفت که اخالق زاییدۀ مالکیت فردی به طرز رقت انگیزی 
به  انسان معاصر،  برای فقداِن مالکیت اختناق آور شده و 
خصوص زن را که حامِل درجه اول بارِ ستم های گوناگون 
است، به آگاه شدن از موقف و نقش تاریخی اش در قبال 

آوردن تحول های پیش روندۀ تاریخی فرا می خواند.
پس ضروری است تا هدف انقالبی زنان در جوامع طبقاتی 
امروزی را، پایان دادن و به »افسانۀ« رایج جامعه ی طبقاتی 
مبنی بر این که »زنان به طور طبیعی و ذاتی فرودست تر از 
مردان اند«، تشکیل بدهد و این امر تنها زمانی امکان دارد، 
که کتله هایی از زنان آگاه و مبارز در وجود تشکل های انقالبی 
فرودستان متحد شوند و هم دست با نیروهای پیش روِ عصر 
ما، روند »تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی« را که در 
برگیرندۀ »تغییر بنیادی نگرش« انسان در روابط جنسی 
نیز می باشد، تسریع نمایند و آن را یک امر ممکن و عملی 

بپندارند.
البته، با در نظر داشت شرایط ویژۀ عصِر حاضر، به ویژه در 
عصری که نیروی اقتصادی- اجتماعی از طبقه ی میرنده به 
طبقه های بالنده دست به دست باید شود و اساس زندگی 
نوینی را پی بیفگند که با نیازهای اساسِی انسان زحمتکش و 

طبقه های فرودست، همه جانبه مطابقت نماید.
مبارزان در وجود  بالندگِی  و  روی همین اصل، پیش روی 
نهادهای انقالبی شان به مثابه ی یک ضرورت اجتناب ناپذیر، 
در درون خویش جوانه های پیوندهای آگاهانه ی جدیِد زن 
و مرد را که به گونه ی ژرف با وظایف طبقاتی شان پیوند 

ناگسستنی دارد، می پرورد.
خجسته باد هشتم مارچ، روز همبستگی دگرگون خواهان 

مناسبات نابرابر اجتماعی- طبقاتی در سراسر جهان!

برای تغییر بنیادِی نگرِش 
فرودستان
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اعتراض:مانــع اصلــی رهایــی زنــان از 
ــتان  ــی در افغانس ــتم اجتماع ــکال س اش
ــان از  ــه زن ــود ک ــه می ش ــت و چگون چيس

ــد؟ ــی یابن ــه، رهای ــن مخمص ای
زرقــا یفتلــی : باورهــای بــه شــدت مقيــد 
و ســختگيرانه کــه نســبت بــه آزادی، 
ــی- ــور سياس ــق کار و حض ــوزش، ح آم
اجتماعــی زنــان در افغانســتان وجــود دارد، 
دارد  نادرســتی  ذهنيت هــای  در  ریشــه 
ــروز  ــا ام ــادی ت ــاليان متم ــی س ــه ط ک
ذهنيــت جمعــی را متاثــر ســاخته و ســبب 
انگيــزه خشــونت عليــه زنــان شــده اســت. 
همچنــان ایــن ذهنيــت مایــه ی دســت دوم 
ــگاری  و حتــا در مــواردی دســت چنــدم ان
ــن ذهنيــت مســلمًا  ــان شــده اســت. ای زن
ــدارد؛  ــازگاری ن ــانی س ــای انس ــا آموزه ه ب
ولــی در بســياری از جاهــا بــه عــرف 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــر و تابوی ــت و پاگي دس
اســت کــه بــد بختانــه شــماری از افــراد و 
ــا در  ــن داده و ی ــه آن ت ــئوالن، ب ــا مس حت

ــد.  ــار نموده ان ــکوت اختي ــر آن س براب
ــارزه،  ــی، مب ــن، آگاه ــر م ــن از نظ بنابرای
ــور  ــن ط ــق آن، همي ــذاری و تطبي قانون گ
روایت هــای  از  روز،  بــه  و  نــو  تفســير 
ــن  ــان، در از بي ــه زن ــبت ب ــی نس اجتماع
بــردن باورهــای نادرســت نســبت بــه زنــان 
ــتفاده  ــوء اس ــو س ــز جل ــوده  و ني ــر ب موث
از  را  افراطيــون و گروه هــای زن ســتيز 
متــون و عرف هــای ناپســند اجتماعــی 

می توانــد بگيــرد.
ــن،  ــق قواني ــدم تطبي ــر، ع ــوی دیگ در س
و  ضعيــف  حکومــت داری  و  بی عدالتــی 
ناامنــی، عامــل دیگــری اســت کــه منجــر 
ــان در  ــوق زن ــض حق ــتيزی و نق ــه زن س ب
ــروز  ــا ام ــه م ــان ک ــود، چن ــه می ش جامع
ــع  ــرای رف ــس؛ ب ــتيم. پ ــاهد آن هس ش
همــه ی ایــن عوامــل، یعنــی رهایــی زنــان 
از باورهــا و ســاختارهای زن ســتيز، مســلمًا 
ــان و  ــود زن ــر خ ــه کاِر پيگي ــتگی ب بس
ــی در  ــد آگاه ــردان آگاه و رش ــکاری م هم

ــه دارد.  جامع
اعتــراض: داده هــای تحــوالت اخيــر در 
ــای  ــه زمينه ه ــد ک ــان می ده ــور نش کش
ــه  ــدرت ب ــان در ق ــراکت طالب ــدارک ش ت
ــما  ــدگاه ش ــود؛ دی ــا می ش ــه ای مهي گون
ایــن  در  زن،  حقــوق  فعــال  به عنــوان 

ــت ؟ ــه چيس زمين
ــگ در  ــم جن ــح و خت ــی : صل ــا یفتل زرق
کشــور، خواســت همــه ی شــهروندان 
مــن  نظــر  از  هميــن،  بــرای  اســت. 
بــه  منتــج  کــه  گفت وگوهــای صلــح 
ــه در  ــح عادالن ــن صل ــگ و تامي ــم جن خت
کشــور شــود، قابــل حمایــت و نيــاز جــدی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــت. طالب ــور اس کش
ــه  ــاوری ب ــه ب ــن ک ــی و خش ــروه شورش گ
ــهروندان  ــری ش ــوق بش ــچ ارزش حق هي
و به ویــژه زنــان نداشــتند، حــاال اگــر 
دســت از خشــونت کشــيده و باورمنــد بــه 
ــی  ــای مدن ــهروندی و آزادی ه ــوق ش حق
شــهروندان شــوند و فعاليــت شــان را 
ــوب  ــدام خ ــک اق ــازند، ی ــی بس سياس
اســت. بــا تاکيــد بــر ایــن کــه مــا از صلــح 
و مشــارکتی حمایــت می کنيــم کــه در 
ــان، آزادی  ــتاوردهای زن ــوق و  دس آن حق
ــه در  ــهروندان ک ــی ش ــوق مدن ــان و حق بي
فصــل دوم قانــون اساســی درج اســت، بــه 

ــود. ــه نش ــه گرفت معامل
ــه وضعيــت موجــود  ــا توجــه ب اعتــراض: ب
ــود  ــان را در خ ــی زن ــت رهای ــدر ظرفي چق

ــد؟ ــان می بيني زن
ــان  ــت زن ــلمًا وضعي ــی : مس ــا یفتل زرق
ــه  ــبت ب ــور، نس ــام کش ــتان در تم افغانس
گذشــته بســيار تغييــر کــرده اســت. امروز 
صدهــا نهــاد خصوصــی در عرصه هــای 
اداره  زنــان  رهبــری  بــا  مختلــف 
ــان در  ــور زن ــور حض ــن ط ــوند، همي می ش
ــوان  ــه عن ــی و ب ــای دولت ــری  نهاده رهب
ــس و  ــفير، ریي ــر و س ــردم، وزی ــدۀ م نماین
ــانه گر و  ــی،  رس ــای امنيت ــری نهاده رهب
ــر  ــن تغيي ــی، مبي ــی اجتماع ــال فرهنگ فع

در وضــع زنــان اســت. بــدون شــک راهــی 
درازی بــرای تأميــن عدالــت و رســيدن بــه 
ــور،  ــردان در کش ــان و م ــر زن ــوق براب حق
پيــش رو اســت کــه بایــد زنــان افغانســتان 
آن را طــی کننــد، امــا مــن بــاور دارم کــه 
ــی و  ــی، اتحاد،هماهنگ ــتکار، آگاه ــا پش ب

ــيم.  ــدف می رس ــن ه ــه ای ــارزه ب مب
اعتــراض : چــرا هنوز بســياری زنــان آگاه و 
ــد  ــاس نمی کنن ــاز احس ــرده ني ــل ک تحصي
ــری  ــا رهب ــی و ب ــکل سياس ــا تش ــه ب ک
ــوق  ــد از حق ــر می توانن ــان، بهت ــود زن خ

ــد ؟ ــاع کنن شــان دف
خوب وضعيــت سياســی در کِل افغانســتان، 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــم ریخت ــفته و به ه آش
ــی  ــای سياس ــی از تنش ه ــن، ناش ــر م نظ
موجــود و وضعيــت جنگــی کشــور اســت. 
ــزاب و  ــم اح ــا داری ــم م ــروز ه ــد ام هرچن
تشــکل های سياســی ای را کــه خــود زنــان 
ســاخته و در راســتای تاميــن حقــوق زنــان 
و عمــوم شــهروندان تــاش می کننــد. مــن 
بــاور دارم کــه بــا تاميــن امنيــت و فضــای 
ــکل ها و  ــاهد تش ــا ش ــور، م ــادی در کش ع
ــان خواهيــم  ــر زن فعاليت هــای بهتــر و موث

بــود. 
ــف از  ــاد مختل ــونت در ابع ــراض: خش اعت
زمينه هــای  می گيــرد،  قربانــی  زنــان 
ــان در افغانســتان، از نظــر  ــا زن خشــونت ب

ــت؟  ــما چيس ش
زرقــا بفتلــی: همــان طــوری کــه در 
پاســخ بــه پرســش نخســتين شــما گفتــم، 
ــی  ــور، عوامل ــونت در کش ــای خش زمينه ه
دارد، فرهنگــی، اجتماعــی و ســاختاری 
ــت و  ــای نادرس ــی از باوره ــه ناش ــت ک اس
زن ســتيزانه، عــدم آگاهــی و کــم ســوادی 
ــی در  ــود اراده ی سياس ــر، نب ــه، فق جامع
رهبــری حکومــت  و عــدم تطبيــق قوانيــن 
اســت. در مــواردی زیــادی مــا داریــم کــه 
ــان،  ــر زن ــونت در براب ــل خش ــی عوام وقت
مجــازات نشــدند، ایــن خــود ســبب 
ــونت  ــل خش ــتيزان، عوام ــجيع زن س تش
ــوده  ــان ب ــر زن ــونت در براب ــداوم خش و ت

ــت. اس
ــر  ــی کمت ــه ی سياس ــراض : در عرص  اعت
زنانــی را می تــوان ســراغ کــرد کــه 
ــلطه ی  ــان، از س ــادی زن ــی بني ــرای رهای ب
ــی  ــتم اجتماع ــکال س ــاالری و اش ــرد س م
اقــدام بــه مبــارزه سياســی کــرده باشــند 
ــمی  ــای رس ــی در موقف ه ــه زنان درحالی ک
مثــل وزیــر، وکيــل، رئيــس و مشــاور 
داریــم، توانایــی بســيج و رهبــری سياســی 

ــت؟ ــن اس ــرا چني ــد، چ ــان را دارن زن
فضــای  کــه  می دانيــد  بهتــر  شــما 
فضــای  یــک  افغانســتان  در  سياســی 
ــت  ــفته اس ــدت آش ــه ش ــادی و ب غيرع
کــه ایــن هــم ناشــی از وضعيــت جنگــی و 
مشــکات اجتماعــی، اقتصــادی و سياســی 
ــا  ــی، ب ــن فضای ــت. در چني ــور اس در کش
توجــه بــه دســت و پاگيری هــای کــه 
ــدرت  ــی ق ــه نوع ــد، ب ــار آن ان ــان دچ زن
ــان  ــوان جری ــه عن ــور را ب ــيج و مان بس
ــازد.  ــم می س ــر فراه ــان، کمت ــتقل زن مس

ــه  ــالم و هزین ــا س ــای ن ــفانه رقابت ه متأس
ــع دیگــری اســت کــه  ــردار سياســی مان ب
زنــان بــه منابــع اقتصــاد بی حســاب مثــل 
مــردان در کشــور برخــور دار نيســتند 
و ایــن را شــما در هنــگام کار زارهــای 
ــردان  ــا م ــه ب ــان در مقایس ــی زن انتخابات
ــه  ــم ک ــد می کن ــم تاکي ــاز ه ــد. ب می بيني
هــرگاه در کشــور مــا حکومــت مشــروع و 
ــی  ــا آگاه ــا ب ــرد و فض ــکل گي ــی ش مردم
ــی  ــت سياس ــرای فعالي ــداری ب و قانون م
ــهروندان  ــه ی ش ــی هم ــادی و فرهنگ اقتص
اعــم از زن و مــردم، فراهــم شــود، مســلمًا 
ــی از  ــا شــاهد جریان هــای فعــال و پویای م

ــود.  ــم ب ــتان، خواهي ــان افغانس زن
ــوق زن،  ــاالن حق ــی از فع ــراض: بخش اعت
فمينيســت  را  خــود  آن جــا  و  این جــا 
فعاليــت  از  شــما  ارزیابــی  می نامنــد، 
ــا  ــت؟ آی ــتان چيس ــت های افغانس فمينيس
ــری  ــه براب ــش ب ــن جنب ــا ای ــود ب می ش

ــت ؟ ــت یاف ــردان، دس ــا م ــان ب زن
زرقــا یفتلــی: فيمينســم در جهــان تاریــخ 
و هــدف روشــنی دارد کــه برهــدف برابــری 
ــوق  ــی حق ــز دادخواه ــردان و ني ــان و م زن
ــای  ــی ه ــا قربان ــده و ب ــاد ش ــان ایج زن
ــت  ــه دس ــان، ب ــر جه ــراوان در سراس ف
ــت.  ــه اس ــت یافت ــلمی دس ــای مس آورده
امــروز حــق رای، حــق آزادی و بســياری از 
حقوقــی کــه زنــان در کشــورهای مختلــف 
ــارزه و  ــد، از مب ــه ان ــت یافت ــه آن دس ب
ــن راه  ــی اســت کــه در ای آگاهی دهــی زنان
تــاش، مبــارزه و آگاهــی، خلــق کرده انــد.
هــر  مثــل  هــم  فيمينســم  هرچنــد 
جریانــی کــه در کشــورهای مختلــف، 
شــاهد تغييراتــی شــده و برخی هــا راه 
افــراط را در پيــش گرفتــه انــد، امــا بــدون 
شــک نمی تــوان نقــش ایــن جنبــش 
را در آگاهــی زنــان نادیــده گرفــت. در 
افغانســتان بــه نظــر مــن، زنــان بيشــتر از 
ــه دور از  ــی و کاری ب ــه آگاه ــزی ب ــر چي ه
ــور  ــک کش ــا در ی ــد. م ــاز دارن ــيه ني حاش
ــر و  ــت و پاگي ــای دس ــا باوره ــنتی و ب س
ــرای رهایــی  نادرســتی قــرار داریــم کــه ب
ــه  ــه و ب ــد، آگاهان ــد کار روش من از آن، بای
دور از حاشــيه و حساســيت انجــام دهيــم. 
مســلمًا زنــان افغانســتان تنهــا یــک 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــوادی ک ــا س ــع ب جم
ــد،  ــزرگ دارن حقــوق شــان در شــهرهای ب
نيســتند، بایــد بــرای حقــوق  همــه ی زنــان 
و بــه ویــژه زنــان روســتاها کار کنيــم و این 
ــق  ــتکار و خل ــه، پش ــد حوصل کار، نيازمن
ــت  ــی اس ــی دین ــانی و فرهنگ ــی انس آگاه
ــر  ــان براب ــک انس ــوان ی ــه زن را به عن ک
ــر  ــب براب ــوق و وجای ــرد و دارای حق ــا م ب
ــم و  ــرای تفهي ــد ب ــا بای ــاند. م می شناس
آگاهــی، این کــه زن حــق دارد مثــل مــرد، 
ــد و  ــفر کن ــد، س ــوزش ببين ــد، آم کار کن
ــودش  ــار خ ــه اختي ــا ب ــه ی عرصه ه در هم
ــم و  ــد کار کني ــد، بای ــته باش ــور داش حض

ــم. ــق کني ــی خل آگاه

زنان با مبارزه طوالنی و پیگیر 
به آزادی میرسند



روز  مارچ،  هشتم  تجلیل  دیگربه  یکبار  ما 
همبستگی جهانی زنان می رویم. هشتم مارچ 
و  استثمار  محرومیت ها،  از  زنان  آگاهی  نماد 
باالخره مبارزه علیه ستم دوگانه جامعه، علیه 

آنان؛ یعنی ستم طبقاتی و ستم جنسی است.
ستم طبقاتی و ستم جنسی ستم های اند که 
زنان در ابعاد جهانی به خاطر حاکمیت مناسبات 
خاص تولیدی، یعنی شیوۀ تولید سرمایه داری 
که بر اساس مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
و تولید جمعی و تصاحب فردی استوار است، 
بدوش می کشند. اگرچه سرمایه داری در آغاز 
قرن های ۱۷ و۱۸ نوید گر رهایی انسان ها را از 
رسوم و باورهای خرافاتی داده بود؛ ولی با جهانی 
شدن شیوۀ تولید سرمایه داری در قرن بیست 
ویکم،  با ظهور »تیوری نسبیت فرهنگی« به 
جای ترویج حقوق و ارزش های جهان شمول 
بشری، زمینه را برای احیای باورهای خرافی و 
عصر حجری چون هویت های قومی، مذهبی 
و ناسیونالیستی برای بقای نظام سرمایه جهانی 

مهیا ساخت.
در بحبوحه ای چنین شرایطی، ستم بر زنان 
خصوصا زناِن زحمتکش و کارگر در کشورهای 
وابسته به سرمایه ی جهانی مثل افغانستان، نه 
تنها کم نشد؛ بلکه به بلند ترین حد وحشت و 
بربریت رسید. زنان با جهانی شدن سرمایه و بازار 
در کشوری مثل افغانستان نه تنها از استثمار 
طبقاتی، فقر و جنگ رنج می برند؛ بلکه از هیوالی 
چون تحجر مذهبی و باورهای خرافاتی که زن 
را موجود شرور و شیطان سرشت می پندارند و 

به سادگی زندگی عزیزش را مثل فرخنده ها در 
زیر سنگ باران های مردان آکنده از نفرت، عقده 
و وحشت پر پرمی نمایند. حتا جسد بی جان شان 
را مثله نموده و طعمه ی آتش می سازند. قتل 
فجیع فرخنده هنوز در حافظه ی مردمان آزادۀ 
جهان به حیث یک فاجعه و جنایت تابخشودنی 

زنده است.
به گفته ی فرنگس بختیاری، فعاالن زن باید 
بتوانند بنیان های سلطه ی دولت طبقاتی را که 
درون مایه ی آن را نظام قوم گرای پدر ساالری 
آریایی و مذهب گرا تشکیل می دهد، زیر سوال 
ببرند. چرا که سرمایه با تکیه بر این هویت های 
ایدیولوژیکی مردم را له و رام می سازد تا در مرگ 
بگیرند و در تب راضی شوند. یعنی با تحمیل 
گروه های تروریستی مذهبی و افکار خرافاتی 
همان  که  را  امروزی  جامعه  اصلی  تضادهای 

جدال کار و سرمایه است، پنهان سازد.
تا  مرد  و  زن  حقوق  مدت،  دراز  در  چه  اگر 
سرنگونی نظام های طبقاتی تامین نخواهد شد؛ 
ولی به صورت مستمر الزم است که ماهیت این 
هویت ها و ایدیولوژی ها و رابطه ی تنگا تنگ آنان، 
با نظام سرمایه داری که جهت سرکوب مبارزات 
مترقی توده های مردم از این هویت ها به شکل 

ابزار موثر استفاده می نماید افشا سازند.
در افغانستان با گذشت دو دهه عمر سرمایه داری 
وابسته، زنان نه تنها نیروی کار خود را چه در 
خانه و چه در بازار مفت می فروشند؛ بلکه آسیب 
پذیرترین قشر جنگ در دو دهه ی اخیر بوده و 
می باشند. زنان عالوۀ این که فرزندان و شوهران 

شان را در جنگ از دست می دهند و در مواردی 
اسیرو بردۀ جنسی تروریستان می شوند که جهاد 
النکاح مصداق آن است. از طرف دیگر نظام، هم 
برخورد انسانی با زنان نداشته است. زنان حتا برای 
به دست آوردن پول اکرامیه ی عزیزان جان باخته 
شان،  توسط کارمندان دولتی مورد اذیت و آزار 
قرار گرفته اند که تاریخ نویسان بیش تر باالیش 
صحبت خواهند کرد که نظام سرمایه داری و 
تبعات آن، تروریسم و قوم گرایی چه ارمغانی 
به انسانیت و خصوصا به زنان به بار آورده است.  
حتا رسانه های جهان بورژوازی مثل بی بی سی 
به خاطر حفظ اعتبار کاذب خود، گزارش هایی را 
درمورد خواست نامشروع جنسی مدیران ارشد 
نظام را  به خاطر رسیدن زنان به پارلمان به 
اصطالح یکی از دموکراتیک ترین نهاد این نظام، 
پخش نمودند که هیچگاه متهمان مورد پرسش 

و پیگرد قرار نگرفتند.
حاکمیت  گذشته  دهه ی  دو  پراتیک  اگر 
ایدیولوژیک  و سرمایه داری را در  هویت های 
افغانستان، بر کار کرد این نظام ها و ایدیولوژی ها 
در برابرزنان محک بزنیم در می یابیم که جز 
تشت رسوایی چیزی دیگر از بام اینان برنمی تابد. 
به گفته ی کارل مارکس:» درجه ای رهایی زنان، 
سنجه ی درجه ای طبیعی رهایی همگان است«. 
به این حساب، سرمایه داری و دیگر هویت های 
ایدیولوژیک امتحان خود را در کشور ما بسیار 
متفضحانه به بشریت داده اند و کامال رو سیاه 
آز آب بر آمده اند. ضرب المثل عام است که 
زغال  به  روسیاهی اش  ولی  می رود  زمستان 

می ماند. روسیاهی این دو دهه ی گذشته نیز 
نظام  وابسته ی سرمایه داری و تبعات آن تروریزم 
مذهبی بودند. و در سطح جهانی نیز تشت رسوایی 
نظام سرمایه داری چه در کشورهای لیبرال و چه 
در کشورهایی که در آن مذهب حاکم است، با 
 )Me Too ( »افشاگری جنبش عظیم »من هم
که حکایت از تجاوز و آزار جنسی سیستماتیک 
باالی زنان را در نظام سرمایه داری  می نمود، از 
بام برآمد و ماهیت تبعیض و تحقیر این نظام را 
که از طبقاتی بودن نظام نشات می نماید، افشا 

ساخت.
امسال هشتم مارچ را باید با چنین تحلیل های 
ژرف و شناخت درست ایدیولوژی ها وهویت هایی 
که نه تنها زندگی زنان را به تباهی کشانده 
تعداد  یک  منافع  به خاطر  را  بشریت  همه ی 
اقلیت، در اسارت خود در آورده اند، به میدان 
مبارزه پیوست. فعاالن زن و همه ی مبارزین راه 
آزادی و برابری، با نقدهای ریشه ای، پوقانه ی این 
هویت های کاذب را بتر کانند. تا باشد که جوانان 
و نسل نِو آزادی خواه و برابری طلب، به ماهیت 
هویت های  و  داری  یه  سرما  نظام  و سرشت 
ابزار  که  مذهبی  و  قومی  چون  ایدیولوژیک 

تحمیق توده ها هستند، پی ببرند.
رهایی زنان فقط دریک مبارزۀ پیگرعلیه کل 
سیستم سرمایه داری و تبعات آن یعنی تروریسم 

مذهبی، امکان پذیر است.

زنان اسیر سرمایه و هویت های 
ایدیولوژیکی
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عتراض: به نظر شما مشکالت زنانی که در بیرون از خانه کار یا 
فعالیت اجتماعی سیاسی دارند، چیست؟

بتول حیدری : در افغانستان هویت شغلی زنان اغلب تحت  شعاع 
نقش های فامیلی آن هاست و این آموزش را ندیده اند که بتوانند 
میان انتظارات مربوط به نقش های شغلی و خانوادگی، تعادلی 
ایجاد کنند و در هردو فضایی که مصروف صرف انرژی و وقت 
شان هستند، خانواده و یا سازمانی که درآن فعالیت می کنند، 
انتظار دارند که زن افغانستانی به نحو احسن کار خود را پیش 
ببرد و عملکردش را به بهترین وجه ممکن به سرانجام برساند و 
هیچ همکاری برای بهبود شرایط تازه که زن وارد فضای کار و 
اجتماع شده است، از طرف خانواده و سازمانی که کار می کند، 
صورت نمی گیرد؛ بلکه اگر از زنی کم کاری را شاهد باشند، 
فشار مضاعف بر سرش می آورند و او را تهدید به ترک دانشگاه یا 
محیط کار می کنند. همین مسایل باعث می شود درمیان زنانی 
که چندین نقش را همزمان باهم پیش می برند؛ مثل نقش 
مادری، نقش فرزند بودن، نقش همسری و...،  تالش دارند که 
درتمامی این نقش ها، به خوبی ظاهر شوند، احساس خستگی، 
افسردگی درونی، اضطراب و فشار روحی و نگرانی در وجود آن ها 
بیش تر دیده شود که به تدریج سالمت روانی و جسمی زنان را به 
مخاطره می اندازد و تاثیر منفی برسایر کارکردهای زنانگی شان، 
می گذارد. برای همین است؛ اغلب زنانی که در افغانستان شاغل 
هستند و پست های مهم سیاسی و یا اجتماعی مصروفیت دارند، 
درگیرتعارض در نقش های  شان، می شوند و آمادگی ذهنی ای 
کافی برای سازگارکردن خودشان با شرایط، ندارند. به خصوص 
زنانی که در تجربه های نخست کاری شان، است، توانایی برقراری 
تعادل میان تکالیف ووظایف مربوط به حوزه های مختلفی که با 
آن ها درگیر هستند را در خود نمی یابند وگاهاً دیده شده که 
برخی از این زنان در افغانستان، با محور قراردادن الزامات یک 
نقش، برآورده ساختن انتظارات نقش های دیگر را در حاشیه قرار 
می دهند و به برطرف کردن انتظارات یک نقشی که منفعت کوتاه 
مدتی برای شان دارد، اکتفا می کنند. همین مسأله باعث می شود 
ببینند.  که در درازمدت دچار آسیب شوند ولطمات روحی 
هرچند ناگفته نماند که اشتغال زنان تاثیر منفی برکیفیت زندگی 
آن ها نداشته - البته اگر اطرافیان شان کارشکنی  نکنند و حمایت 
و همراهی الزم را داشته باشند- اشتغال زنان در افغانستان در هر 
حوزه ای، باعث شکوفایی، توانمند سازی، افزایش اعتماد به نفس 
و افزایش ارتباطات، می شود و در تسریع رشد و بالندگی جامعه و 

کشور، مثمرثمر خواهد بود.
اعتراض: حضور زنان درجامعه در دودهه ی اخیر بیشتر شده 

است، چرا فعالیت سیاسی زنان، منسجم نیست؟
بتول حیدری: تاریخ جنبش های مبارزاتی زنان را اگر ورق بزنید 
به افغانستان هم خواهید رسید که زناِن این کشور چه فعالیت ها 
و مبارزات منسجمی برای حرکت های خودشان داشته اند و 

هیچ  وقت، درهیچ برهه ای، افغانستان از وجود زنان آگاه که برای 
بازشدن فضای بهتر برای زنان مبارزه کرده اند، خالی نبوده ... اما 
سوال شما چون اختصاص به فعالیت سیاسی دو دهه ی اخیر زنان 
دارد بر می گردد به اینکه، اشاره کنم در افغانستان در حکومت 
فعلی که مدعی بازگشایی فضاهای زیاد، برای زنان درعرصه ی 
سیاست بوده است، کنترل و سازمان دهی امور درسیاست، عمدتاً 
تحت نفوذ سنت ها، زبان، قومیت و قواعد اجتماعی که توسط 
مردان تدوین شده، است. و آن هم مردانی که درکنار یکدیگر، 
حال تحت هرعنوانی که مجاهد و... همکار بوده اند، سال ها رشد 
کرده اند و همچون اعضای یک تیم، حتی اگر رقیب سیاسی و 
جنگی هم بوده اند، کنار هم عمل می کنند و برای همین، فضای 
کنونی افغانستان و سیاست حاکمش چنین ایجاب می کند که 
زنان معینی که قبالً شناسایی و انتخاب شده اند گلچین وآنالیز 
شوند که تا چه اندازه، برای سیستم و این نظامی که پایه های 
اصلی اش مردساالری است؛ کارآ هستند و برای مدت زمان 
مشخصی به شکل فرمالیته استخدام می شوند و جهت فریب، 
نگاه های عوام وتقویت حمایت های مادی، سازمان هایی که از دور، 
تداوم این حکومت ها را حمایت می کنند، با جا به جایی و تقرر 
یکی دو زن، درپست هایی که دست نگر به مردان است، از زنان 
سوءاستفاده می کنند. درحالی که اگر دقت کنید با تمام این ظاهر 

فریبی ها که خصوصن در پایتخت، در مشاغل دهان پرکن برای 
زنان اتفاق می افتد در والیت ها و مناطق دور دست، زنان همچنان 
قربانی می شوند و یا قربانی می دهند. برای همین، فعالیت سیاسی 
زنان در این برهه، اغلب مقطعی است. عده ای از زنان با زیرکی، از 
وضعیت و موقعیت فعلی شان استفاده کرده و برای مدت کوتاه، 
محمل دار کاروانی از زنان و دختران جوان که معترض به قانون 
یا الیحه ای و یا شرایطی می شوند و بعد که به چوکی و یا تکیه 
گاهی که مدنظرشان است، می رسند کل حرکت و جریانی را که 
ساخته بودند و دخترکانی که عضو فعال در جریان سیاسی و 
اعتراضی بوده  اند را بدون سرنوشت رها می کنند و همین مسایل، 
و این نوع انتخاب های مشابه، از سوی برخی زنان که در رأس 
هستند، حس سرخوردگی را در بین دختران فعال، افزایش 
می دهد. چرا که شاهد می شوند که چطور دربخش های حساس 
سیاسی و نظامی، تبعیض درگزینش زنان حاکم است و زنان 
توان ورود و جذب شدن به سیستم مردساالر را نداشته باشد. از 
وجود این بی عدالتی، امروزه شاهد یاس و نا امیدی بر جریان های 
دختران و زنانی هستیم که اگرهم گروهی پیدا شوند که با اتکا به 
توانمندی، مهارت و حتی استقالل اقتصادی خویش، حرکتی را 
پیش می برند. این عدم نا باوری باعث می شود که این جریان ها 

را منتصب به پروژه های چند روزه ای داخلی یا خارجی کنند.

اعتراض: خواست ها و مطالبات زنان فمنیست در افغانستان را 
چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

بتول حیدری: البته با فعالیت زنان و مطالبات شان تحت عنوان 
فمنیست، در افغانستان کنونی شناخت و معلومات کافی ندارم، 
جز یکی دو شخصیت زن؛ همچون بانو بهار سهیلی که فعالیت اش 
با تعاریف فمنیست، همخوانی دارد. حضور جنبش هایی تحت 
عنوان فمنیسم در افغانستان امروزی را چندان نمی شناسم و 
گمان می کنم که بهتر است، خواست ها و مطالبات زنان را تحت 
عنوان فعاالن زن، آنهم در راستای احقاق و توشیح عملی حقوق 
زنان در سطح کشور ارزیابی کنیم تا زیر« ایسم »هایی بر چسب 
بزنیم که فعلن درحد مطالعه و تطبیق برخی از حرکت های 
این جنبش ها، در رفتار وکمپین های زناِن حاضر درکشور، با 

جنبش های کالنی مثل فمینسم می باشد.

اعتراض : خشونت در ابعاد مختلف از زنان قربانی می گیرد، عامل 
اصلی آن از نظر شما چیست؟

بتول حیدری : ریشه یابی این خشونت ها و عامل اصلی را می توان 
به اعتقاد عمیق به فرودستی زنان در فرهنگ و باور مردم جستجو 
کرد چرا زمانی که این نابرابر دیدن ها به یک باور نهادینه شدۀ 
عمومی تبدیل شود، به تدریج به شکل یک مولفه فرهنگی در 
می آید، در این صورت، نه تنها در سطح ساختار کالن جامعه؛ 
بلکه در سطوح میانی و در مناسبات افراد هم به شکل عمیق 
تاثیر می گذارد؛ اگردیدگاه فمنیستی را در نظر بگیریم، ریشه های 
خشونت علیه زنان را چه درسطح کالن و چه درسطح خرد مانند 
خانواده، در ساختار نابرابرجامعه و به تبع آن پدرساالری می داند. 
اما اگر نگاه کلی بیندازیم خشونت و پرخاشگری در افغانستان، 
مختص زنان نیست.  متاسفانه جامعه ای که مردان خشمگین و 
افسرده ای را پرورش دهد، متقاعبا زنان خسته و خشونت دیده 
را که ناشی از آزارگری وخشونت ورزی مردان شان است را نیز 
در خود خواهد دید. این دو گروه، کامالً مکمل همدیگر هستند. 
وجود میزان زیادی از ناکامی در بین مردم افغانستان، عامل مهمی 
بر افزایش خشونت و پرخاشگری در این جامعه است. به طور مثال، 
معیار سالمت اجتماعی که از جمله ی شاخص های تعیین کنندۀ 
میزان رشد یک کشور است، در شرایط کنونی کشور کاهش 
چشمگیری یافته است. وقتی ما در شرایط افت استانداردها 
قرار بگیریم مثل کاهش عدالت، آزادی، افزایش بیکاری جوانان، 
انتحاری ها، ناامنی ها و نامعلوم بودن آیندۀ یک انسان افغانستانی 
که با زیست درکشورش چه برسرش خواهد آمد و پایین بودن 
امنیت روانی، خود به خود، زمینه ی پرخاشگری و خشونت  فراهم 
می شود، اشخاص، کوتاه ترین مسیر را برای تخلیه ی این حجم از 
استیصال و درماندگی که خشونت با افرادی که زیردست شان 

هستند مانند کودکان و زنان، انتخاب می کنند.

اعتقاد به فرودستی عامل اصلی خشونت بر زنان است گفت وگو با بتول حیدری 

گفت وگو با ایران گل سيحون فعال حقوق زن 
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اعتــراض : مانــع اصلــی رهایــی زنــان از اشــکال ســتم اجتماعــی 
ــن  ــان از ای ــه زن ــود ک ــه می ش ــت و چگون ــتان چیس در افغانس

ــد؟ ــی یابن مخمصــه، رهای
ایــران گل ســیحون : مانــع اصلــی رهایــی زنــان از ســتم اجتماعی 
بــه عوامــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و اعتقــادی 
در رابطــه، می باشــد. اوالً ارزش هــا و باور هــای ســنتی، اعتقــادی 
ــت  ــر دس ــوی و زی ــود ثان ــا، زن را موج ــه ی م ــی جامع و فرهنگ
مــی پنــدارد. در فرهنــگ مردســاالر و ســنتی، تمامــی متولیــان 
دســتگاه ســنتی، مردانــه بــوده و جایــگاه و موقــوف زن به عنــوان 
موجــود تحــت ســلطه، مــورد مراقبــت، فرودســت، نابالــغ، نــا آگاه 

و ناتــوان تلقــی شــده اســت.
فرهنــگ مســلط جامعــه، ستایشــگر نقــش مــرد در حفــظ امنیــت 
اجتماعــی، کار، مشــاغل، اداره و مدریت هــای کالن می باشــد. 
نهــاد ارشــاد کننــدۀ جامعــه، عمدتــاً بــا زمینــه ی نقــش مردانــه، 
ــده اســت. در سلســله مراتــب اجتماعــی  توجیــه و تعریــف گردی
جامعــه ی ســنتی، نقــش برجســته  را بــزرگان و کهــن ســاالن بــر 
ــخصی  ــی و ش ــور اجتماع ــا در ام ــم آن ه ــد و تصمی ــده دارن عه
افــراد جامعــه، تعییــن کننــده اســت. در سلســله مراتــب تصمیــم 
ــان ســاالن  ــد از کهــن ســاالن، می ــی، بع ــات اجتماع ــری حی گی
ــش  ــد. نق ــب می گردن ــله مرات ــن سلس ــان وارد ای ــرد و جوان م
اطفــال و زنــان در ایــن سلســله مراتــب تصمیــم گیــری، مطــرح 

نیســت. 
ــان از نارســایی های مســیر  عوامــل دیگــری کــه مانــع رهایــی زن
ــت دسترســی  ــوان محدودی ــد را می ت ــان مــی گردنن بالندگــی آن
ــع اقتصــادی دانســت، مالکیــت زمیــن و ثــروت حاصــل  ــه مناب ب
ــه  ــنتی جامع ــران س ــردان و س ــت م ــٌا در دس ــان عمدت کار زن
ــد، ماننــد زمیــن، ســرمایه  ــان از مالکیــت عوامــل تولی اســت. زن
ــنتی  ــه ی س ــند. در جامع ــروم می باش ــان، مح ــروی کار ش و نی
ــر ســاحه ی  ــا گــروه اجتماعــی بناب ــده، هــر فــرد و ی و عقــب مان
ــدرت  ــا ق نفــوذ و توانایی هــای اقتصــادی و اجتماعــی خویــش، ب
سیاســی و یــا نهــاد سیاســی در تعامــل بــوده و پایه هــای لــرزان 
نظــام سیاســی حاکــم را تقویــت می نماینــد. گروه هــای سیاســی 
ــده، متشــکل  ــب مان ــه ی عق ــک جامع ــی برخواســته در ی و نظام
از ســران گروه هــای اتنیکــی و اجتماعــی بــوده و در تعامــل 
ــاالر  ــی مردس ــدار محل ــبکه ای، اقت ــت ش ــای دول ــی پایه ه سیاس

ــد. ــکیل می دهن ــو را تش و جنگج
در تقابــل تضــاد منافــع گروه هــا و درگیــری، بــرای تثبیــت 
موقــف اقتــدار ســنتی و تصفیــه حســاب های خونیــن گروه هــای 
مدعــی قــدرت ســنتی، گروه هــای اجتماعــی فرودســت و ناتــوان 
ــوده،  ــرو ب ــی روب ــاک اجتماع ــدی غمن ــا تراژی ــان، ب ــژه زن به وی
ــن  ــد چنی ــند. پیام ــاهد می باش ــی را ش ــر پناه ــی و بی س آوارگ
ــای  ــار و گروه ه ــه را اقش ــک جامع ــاختاری در ی ــایی های س نارس

ــند. ــردوش می کش ــان، ب ــاً زن ــر و عمدت ــیب پذی آس
بــرای رهایــی از ایــن بــن بســت فراگیــر اجتماعــی، اقتصــادی و 
سیاســی، نخســت بایــد بــرای زنــان از نظــر اجتماعــی ایــن زمینــه 
فراهــم گــردد؛ تــا در یــک فراینــد تکاملــی و بالنــده ی اجتماعــی، 
ــان، مــردان(  ــان، جوان همــه ی اقشــار و گروه هــای اجتماعــی )زن
ــرای حــل  ــرای فراهــم آوردن یــک شــرایط ســالم اجتماعــی، ب ب

ــت و  ــل مثب ــم تعام ــه، باه ــی جامع ــور اجتماع ــرد ام ــش ب و پی
ــته های  ــف و خواس ــه موق ــند، ب ــته باش ــازنده داش ــوگ س دیال
اجتماعــی اقشــار مــورد نظــر تمکیــن صــورت گیــرد و مــورد توجه 
قــرار گیرنــد. در چنیــن فضــا و محیــط مســاعد اجتماعــی، زنــان 
ــته ها  ــه خواس ــده ب ــش گردی ــف خوی ــگاه و موق ــز دارای جای نی
و هدف هــای مــورد نظــر خویــش دســت می یابنــد. از نظــر 
ــب  ــروت، تصاح ــر ث ــان ب ــت زن ــق مالکی ــرش ح ــادی پذی اقتص
درامــد کار و شــغل شــان، ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای زنــان، 
در زمینــه ی اشــتغال داد و ســتد، تولیــد و ســرمایه گذاری، 
ــه ی  ــور و درهم ــان در اداره کش ــی زن ــارکت سیاس ــن مش تضمی
ــی، سیاســی،  ــان در نهادهــای انتخاب نهادهــا و ســهم مســاوی زن

ــان فراهــم گــردد. ــرای زن ــد ب ــی و قضایــی کشــور بای عدل
ــد  ــر در کشــور نشــان می ده ــای تحــوالت اخی ــراض : داده ه اعت
کــه زمینه هــای تــدارک شــراکت طالبــان در قــدرت، بــه گونــه ی 
ــوق زن در  ــال حق ــوان فع ــدگاه شــما به عن ــی شــود؛ دی ــا م مهی
ــدر  ــت موجــود چق ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه، چیســت؟ ب ــن زمین ای

ــد؟ ــان می بینی ــان را در خــود زن ــی زن ــت رهای ظرفی
ــه هــدف  ــاً ب ــا طالبــان عمدت ایــران گل ســیحون : اوالً مذاکــره ب
صلــح و امنیــت اجتماعــی برگــزار نگردیــده، یــک صلــح ابــزاری 
ــه  ــوده ک ــرح ب ــی مط ــای امریکای ــروج نیروی ه ــدف خ ــه ه و ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــی ب ــه ی تبلیغات ــتر جنب بیش
امریــکا و رئیــس جمهــور پیشــین ان کشــور بــوده کــه وی ایــن 
ــت  ــات ریاس ــدن در انتخاب ــده ش ــرای برن ــتر ب ــرات را بیش مذاک
جمهــوری ایــاالت متحــده امریــکا مدنظــر داشــت. ولــی از ایــن 
ــن مذاکــرات طالبــان  ــی ای ــازی کســب نکــرد. در پ پروســه امتی
ــه  ــد و ب ــب کردن ــد کس ــش از ح ــاز بی ــان امتی ــکا، طالب و امری
ــه مشــارکت در  جــز از حاکمیــت انحصــاری ایدولوژیــک خــود ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرایط کنون ــند در ش ــدرت نمی اندیش ق
ــی  ــای اجتماع ــایر گروه ه ــان و س ــدار، زن ــه و پای ــح عادالن صل
ــتا، در  ــهر و روس ــی از ش ــیج همگان ــا بس ــت ب ــور می بایس کش
هماهنگــی باهــم، مطالبــات و خواسته هایشــان را مطــرح نماینــد 
تــا از ایــن خواســته ها و صدهــا، طالبــان و حامیــان حقــوق زنــان، 

ــوند. ــان آگاه ش ــری جه در سراس
ــان در  ــای ش ــوق و آزادی ه ــان، حق ــائل زن ــه مس ــی ک از آنجای
ســطح ملــی و بیــن المللــی، دســتاورد ســال های پســین، ارزیابــی 
ــود،  ــته می ش ــتان  پنداش ــت داری افغانس ــار دول ــده و معی گردی
ــا  ــه ی م ــاِن جامع ــی زن ــای اساس ــته ها و نیازه ــن رو خواس از ای
ــان  ــان در جهــان و حامی ــرای زن ــت خواهــی ب ــه نهضــت عدال ک
ــه ی  ــه گون ــد ب ــز مطــرح اســت. بای نهــاد سیاســی افغانســتان نی
ــز  ــی نی ــن الملل ــطح بی ــترده در س ــم و گس ــتماتیک، منظ سیس
مطــرح گــردد. بنــاً بایــد عدالــت خواهــی و تضمیــن حقــوق زنــان 
ــوان اصــل جــدا  ــه عن ــد سیاســی در کشــور ب ــوع پیام ــر ن در ه

ــود. ــه ش ــهروندی پذیرفت ــوق ش ــر حق ناپذی
ــی  ــر دولت ــی، غی ــای دولت ــی در نهاده ــرایط کنون ــان در ش زن
و مؤسســات تحصیــالت عالــی و دانشــگاه ها حضــور دارنــد. 
ــه پیشــرفت های  ــا توجــه ب ــان ب آگاهــی اجتماعــی و سیاســی زن
ــن ظرفیت هــا  ســال های اخیــر کشــور، در خــور تأمــل اســت. ای
ــی  ــال سیاس ــی و انفع ــد و از بی تفاوت ــت در آین ــه فعلی ــر ب اگ

و  نهــاد ســازی  بــا  نماینــد، می تواننــد  اجتماعــی گــذار  و 
اجتماعــی  و خواســته های سیاســی  مطالبــات  شبکه ســازی، 
ــل،  ــروی بالفع ــه  نی ــوده و ب ــزه نم ــان را کانالی ــی ش و فرهنگ
مطالبه گــر و کنشــگر اجتماعــی حضــور خــود را تثبیــت نماینــد. 
اعتــراض : چــرا هنــوز بســیاری زنــان آگاه و تحصیــل کــرده، نیــاز 
احســاس نمی کننــد کــه بــا تشــکل سیاســی و بــا رهبــری خــود 

زنــان، بهتــر مــی تواننــد از حقــوق شــان دفــاع کننــد؟
نهادهــای  فاقــد  جامعــه ی  مــا  اوالً   : ســیحون  گل  ایــران 
ــه ی  ــه گون ــدرت، ب ــاد ق ــوده  نه ــاالر ب ــردم س ــک و م دموکراتی
ــم  ــور تحکی ــه منظ ــیره ای ب ــنتی و عش ــگان س ــداوم از نخب م
ســلطه ی قــدرت خویــش، کار گرفتــه اســت. چــون در جامعــه ی 
مــا نهادهــای دموکراتیــک و مــردم ســاالر بــر بنیــاد آزادی فردی، 
حقــوق شــهروندی و مشــارکت اجتماعــی نهادینــه نگردیده اســت. 
بنــاً زنــان تحصیــل کــرده و آگاِه وابســته بــه خانــواده هــای قدرت 
ــا  ــش ب ــی خوی ــع خانوادگ ــای مناف ــظ و بق ــرای حف ــنتی، ب س
ــدون  ــد. و ب ــدرت شــده ان ــدار ق ــواده وارد م ــت ســران خان حمای
شــک ایــن زنــان برخاســته از وابســتگان قــدرت ســنتی رویکــرد 
ــش  ــژه جنب ــی و به وی ــارکت اجتماع ــاالری و مش ــردم س ــه م ب
ــه ی  ــان وارد صحن ــد. زن ــت نمی نماین ــت و حمای ــان را تقوی زن
قــدرت امــروز در نهــاد سیاســی عمدتــاً حافــظ و حامــی منافــع 
گروه هــای ســنتی و نماینــد گان رهبــران ســنتی می باشــند کــه 
بــدون شــک از نظــر اندیشــه و کار کــرد، رویکــرد دموکراتیــک و 

ــد. ــی آن را ندارن ــوم واقع ــه مفه ــی ب مدن
 بنــاً ایجــاب می نمایــد کــه جنبــش زنــان از دورن ماهیــت 
ــرح  ــود را مط ــته های خ ــات و خواس ــش مطالب ــی خوی اجتماع
کــرده و نماینــد گان واقعــی خــود را بــرای بیــان و تبــارز حقــوق 
انســانی زنــان ایجــاد کننــد و بــرای تحقــق ایــن آرمان هــا مبــارزۀ 
پیگیــر و مســتدام را انجــام دهنــد. در ایــن صــورت، جنبــش زنــان 
بــا بســیج اجتماعــی خویــش و طــرح مطالبــات سیاســی، فرهنگی 
ــا  ــه وارد نمــوده  ب ــه صحن ــش را ب ــن واقعــی خوی خــود، مدافعی
ــه  ــد  ب ــان می توان ــی دار زن ــی و معن ــش مدن ــرد جنب ــن رویک ای

جنبــش کنشــگر و فعــال مبــدل گــردد.
اعتــراض : خشــونت در ابعــاد مختلــف از زنــان قربانــی می گیــرد، 
زمینه هــای خشــونت بــا زنــان در افغانســتان، از نظــر شــما 

چیســت؟
ایــران گل ســیحون : عوامــل خشــونت در جامعــه ی ســنتی 
ــا  ــواده ب ــد، زن در خان ــاز تول ــت. از آغ ــون اس ــتان، گوناگ افغانس
ــوده و در  ــه ب ــواده مواج ــای خان ــری اعض ــم مه ــری و ک بی مه
تمــام مراحــل زندگــی خویــش مــورد کنتــرول و بازپــرس قــرار 
ــواره  ــش وی هم ــش و کن ــوزش، پوش ــرت، آم ــرد. معاش می گی
اعضــای خانــواده می باشــد. در  مــورد ســوء ظــِن همــه ی 
جامعــه ی ســنتی مــا ســوء رفتــار بــه زنــان، نــگاه تــوام بــا اذیــت 
ــان از آنجاییکــه در  ــا پســند وجــود دارد. زن در گفتــار و کــردار ن
ــد در  ــر ندارن ــه و براب زمینــه ی شــغل و درآمــد دسترســی عادالن
محیــط کار و جامعــه، شــان و منزلــت اجتماعــی الزم را مطابــق 
بــه ارزش خودشــان نمــی یابنــد. ســلطه ی ســنت، ســطح پاییــن 
ســواد، جنــگ، فقــر، ازدواج هــای اجبــاری و زیــر ســن، آوارگــی، 
ــکاب  ــون، معافیــت مجــازات از ارت مهاجــرت و عــدم تطبیــق قان

خشــونت علیــه زنــان، پذیــرش نقــش زیــر دســت در خانــواده و 
اجتمــاع، همــه، عواملــی انــد کــه خشــونت علیــه زنــان را نهادینــه 
ــی  ــا، ب ــه ی م ــر جامع ــایی های دیگ ــی از نارس ــت. یک ــوده اس نم
بــاوری  زنــان بــه توانایــی و مدیریــت خودشــان می باشــد. 
حســادت زنــان در برابــر یکدیگــر، تعــدد زوجــات، عــدم آگاهــی 
زنــان از حقــوق و مســولیت های شــان، عواملــی انــد کــه 

ــت. ــوده اس ــترده نم ــه زن را گس ــونت علی خش
اعتــراض : در عرصــه ی سیاســی کمتــر زنانــی را می تــوان ســراغ 
کــرد کــه بــرای رهایــی بنیــادی زنــان، از ســلطه ی مــرد ســاالری 
ــرده  ــی ک ــارزۀ سیاس ــه مب ــدام ب ــی اق ــتم اجتماع ــکال س و اش
ــر،  ــل وزی ــمی مث ــای رس ــی در موقف ه ــه زنان ــند در حالیک باش
ــری  ــی بســیج و رهب ــه توانای ــم ک ــس و مشــاور داری ــل، رئی وکی

ــد. چــرا چنیــن اســت؟ ــان را دارن سیاســی زن
ایــران گل ســیحون : ایســتادگی و مبــارزه بــرای تعمیــق حقــوق 
ــزاب سیاســی،  ــه اح ــان اســت؛ بلک ــر دوش زن ــا ب ــه تنه ــان ن زن
ــتگاه  ــانی و دس ــوق و آزادی انس ــن حق ــی، فعالی ــه ی مدن جامع
سیاســی، همــه در برابــر تامیــن حقــوق انســانی زنــان مســؤلیت 
ــت  ــا دول ــان شــامل عرصــه ی قــدرت، ب ــد. چــون بیشــتر زن دارن
ــی  ــع خانوادگ ــاً مناف ــه عمدت ــد ک ــد دارن شــبکه ای ســنتی، پیون
و ســنتی گروه هــای وابســته بــه نهــاد قــدرت را نمایندگــی 
ــه،  ــکار عام ــه اف ــب توج ــرای جل ــواردی، ب ــی در م ــد. ول می کنن
نمایشــی ازعدالتخواهــی را در مقاطــع خــاص تبــارز می دهنــد کــه 
بــا سیاســت ورزی متعهــد و مســولیت پذیــر در تضــاد اســت. بنــاً 
واقعیــت اجتماعــی و سیاســی وضعیــت کنونــی، نشــان می دهــد 
کــه وجــود چهره هــای ســمبولیک، تکــراری و منفعت جــو از نــام 
ــم  ــرایط فراه ــره وری از ش ــی و به ــرای دسترس ــیله ای ب زن، وس
آمــده، بــا رویکــرد بــه منافــع شــخص شــان، بــه جنبــش مدنــی 

ــدارد. ــان  اثــر مثبــت و ثمــر بخــش ن زن
اعتــراض : بخشــی از فعــاالن حقــوق زن این جــا و آنجــا خــود را 
ــت فمینیســت های  ــی شــما از فعالی ــد. ارزیاب فمینیســت می نامن
ــری  ــه براب ــا ایــن جنبــش ب ــا می شــود ب افغانســتان چیســت؟ آی

زنــان  بامــردان دســت یافــت؟
ایــران گل ســیحون :  در افغانســتان نهادهــا و جنبش هــای 
اجتماعــی طرفــدار حقــوق زن و برابــری حقــوق سیاســی زنــان بــا 
مــردان، فعــال بــوده و مســاعی شــان بــرای تعمیــق ایــن حقــوق 
ــای  ــا و محدودیت ه ــر تنگناه ــا بناب ــان دارد؛ ام ــا جری و آزادی ه
ــت اجتماعــی گســترده  ــا فقــدان انســجام و حمای ســاختاری و ب
نتواســته انــد بــه صــدای نیرومنــد و مطــرح در ســطح ملــی مبدل 
گردنــد. بنــاً فعالیــت برابــری خواهانــه و تســاوی خواهانــه ی زنــان 
ــوده  ــر نب ــر شــده، فراگی ــای ســاختاری ذک ــن محدودیت ه ــا ای ب
ــا  ــان ب ــش زن ــدارد، جنب ــم ن ــوس ه ــر و ملم ــای مؤث و پیامده
ــگاه  ــا ن ــری و همبســتگی ب ــای آزادی، براب ــه ارزش ه ــرد، ب رویک
ــد  ــردم ســاالری و دموکراســی هنجــاری، می توان ــه م معطــوف ب
ــای  ــان، فعالیت ه ــی زن ــی و سیاس ــای مدن ــق آزادی ه ــه تعمی ب

خــود را متمرکــز ســازد.

زنان شریک در قدرت از نام زنان به نفع خود استفاده  می کنند
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ــن  ــدا  و در عی ــارت مختصــر کــه هــم مبت ــک عب در ی
حــال هــم خبــر و نتیجــه گیــری این نوشــته را تشــکیل 
ــر در  ــار دیگ ــا ب ــه م ــد ک ــاد  آور ش ــد ی ــد ، بای می ده
آســتانه ی تجلیــل از هشــتم مــارچ، جشــن بیــن 
المللــی زنــان کارگــر ، قــرار داریــم ، روزی کــه از میــان 
جنبــش سوسیالیســتی قــرن نزدهــم ســر بیــرون نمــود 
ــای  ــا دگرگونی ه ــت و ب ــود گذاش ــه وج ــه عرص ــا ب و پ
انقــالب ســال  ۱۹۱۷ روســیه، بــه گونــه ی »ثابــت 
. گردیــد  جهانــی  انقالبــی  تقویــم  داخــل    «

ــن  ــازمان های بی ــا، س ــر،  دولت ه ــان حاض ــا در زم ام
ــه ســازمان ملــل متحــد، رســانه های  المللــی  و از جمل
ــِف  ــای مختل ــور ه ــم در کش ــات حاک ــی و طبق جمع
ســرمایه داری ، از جملــه افغانســتان کــه ایــن رســانه ها  
ــا   ــد، ســعی مــی نماینــد ت در خدمــت آن هــا قــرار دارن
ــق آن  ــوده و از تعل ــکار نم ــاچ را  ان ــت م ــت  هش اصال
بــه جنبــش جهانــی سوسیالیســتی  اغمــاض بــه عمــل 
ــان«  ــه »روز جهانــی زن ــام گــذاری آن، ب ــا ن ــد  و ب آورن
ــی و طبقاتــی آن، تهــی  ایــن  روز را  از محتــوای انقالب
ــرم مســتلزم  ــن روز، الج ــاد آوری از ای ــا  ی ــازند ، ام س
یــاد دهانــی  از مبــارزه تاریخــی زنــان علیــه اســتبداد، 
بیدادگــری و در عیــن زمــان اســتثمار و بهره کشــی 
ــوان  ــه نمی ت ــد ک ــزدوری می باش ــم از کار م کاپیتالیس
از مقاومــت طبقــات محــروم جامعــه  ا  آن را جــد 
و زنــان کارگــر در برابــر اســتعمار ، امپریالیســم ، 
ــژادی و جنســیتی  ــژاد پرســتی ، تبعیــض ن بردگــی ، ن
ــرار داد.  ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــاالری، م ــدر س و پ
تولیــد  آن،  بــا  همــراه  و  ســرمایه داری  گســترش 
کلیســا،  ســنتی  نقــش  فروپاشــی    ، کارخانــه ای 
کم رنــگ شــدن کار خانــه و آشــپزخانه، نگهــداری  
اطفــال را کــه جامعــه ی کهنــه ای دهقانــی بــرای زنــان 
در قریه هــا و قصبه هــا در ســاختار فیودالــی ای کــه  
ــد  . ــاز ش ــرد، آغ ــداری می ک ــود نگه ــال زوال  ب در ح

بــا ظهــور و پیدایــش جنبــش کارگــری  ســازمان یافتــه 
ــش  ــکل گیری نق ــاهد ش ــریت ش ــم، بش ــرن نزده در ق
ــس  ــوس اطل ــان در فراســوی اقیان ــر زن ــده و پیگی رزمن
ــازه ای را  بشــارت  ــد یــک عصــر کامــال ت ــود کــه  تول ب
مــی داد کــه براســاس آن، زنان،نقــش فعالــی را در تولیــد 
اجتماعــی ایفــا می نمودنــد. کارل مارکــس در ایــن 
ــت های  ــک از سوسیالیس ــه ی ــه ای ب ــی نام ــورد،  ط م
رابطــه   در   Kugelman کگلمــن  به نــام  ش  معاصــر 
انقــالب  جریــان  در  زنــان  ســترگ  مبــارزات  بــا 
فرانســه  می نویسد:»کســی کــه چیــزی را از تاریــخ 
بفهمــد می دانــد کــه تغییــرات اجتماعــی بــزرگ ، 
بــدون خیــزش و رســتاخیز زنــان میســر نیســت«.

ایجــاد بخــش نمایندگــی زنــان در انجمــن بیــن الملــل 
اول کارگــران در ســال ۱۸۷۱ از جانــب  مارکــس و 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــب ق ــویق و ترغی ــورد تش ــس م انگل
ــب  ــه تناس ــان، ب ــای  آن زم ــی از اروپ ــش بزرگ در بخ
ــری  ــا برت ــده ای  در رابطــه ب ــروز، شــرایط عقــب مان ام
ــتولی  ــه زنان،مس ــبت ب ــه نس ــردان در جامع ــی م طلب
ببــل  اگســت   ، شــرایطی  یــک  چنیــن  در  ؛  بــود 
ــگاس  ــس و ان ــان مارک ــی از هواخواه August Bebel یک
از   ، آلمــان  بنیانگــذار جنبــش سوسیالیســتی در  و 
تمامــی  سوسیالیســت ها دعــوت بــه عمــل آورد، تــا  در 
ــر گرایشــات تبعیــض جنســیتی در میــان جنبــش  براب
ــن  ــر، ای ــه جالب ت ــد . از هم ــارزه نماین ــری ، مب کارگ
اســت کــه در چنیــن  مــا حــول و فرصتــی،  بــا همــه ی 
تضــاد هــای برخاســته از نظــام ســرمایه داری  شــخصیت 
بــزرگ انقالبــی  روزا لوکزامبــورگ بــه مثابــه ی یکــی از 
رهبــران جنبــش سوسیالیســتی اواخــر قــرن نزدهــم و 
اوایــل قــرن بیســتم   ســر بیــرون کــرد  کــه بــا تمامــی 
ــه  ــه و آشــتی جویان گرایش هــای منفــی، فرصــت طلبان
ــود .  ــارزه  می نم ــتی، مب ــش سوسیالیس ــان جنب در می
در اوایــل قــرن ۱۹ روش خاصی مشــهور به آژیتاســیون، 
وســیله تاثیــر گــذاری سیاســی بــاالی توده هــای مــردم 
از طریــق گفتمــان ، ســخنرانی ، انتشــار کتاب هــا و 
ــا  ــیال دموکرات ه ــو س ــب س ــی  از جان ــاالت تبلیغ مق
ــر  ــه دیگ ــد ک ــرح گردی ــان مط ــأله ی زن ــورد مس در م

آنارشیســتی  و ســازمان های  اروپایــی   سوسیالیســت های 
ــت  ــرن ۱۹ روی دس ــه دوم ق ــر در نیم ــن کاری را بعدت چنی
ــی اول،  ــگ جهان ــل از جن ــی قب ــر من ــا در ج ــد . تنه گرفتن
ــی  ــیال دموکراس ــه زنــان  ســو س ــص ب نشــریه های مخت
 ) از یکصــد هــزار) ۱00,000  بیش تــر  منــی کــه  جــر 

ــا  ــنده  ن ــب  نویس ــاری  از جان ــف آث ــا تالی ــت ب ــترک داش مش
مــوری بنــام Clara Zetkin /کالرا ز تکیــن ، وجــود داشــت .

ــن  ــس بی ــان کنفران ــن  در جری ــال ۱۹۱0 ، کالرا ز تکی در س
الملــل دوم در کوپنهاگــن دانمــارک  بــرای یکصــد هیــأت 
نمایندگــی از ۱۷ کشــور  پیشــنهاد تجلیــل از روز بیــن المللــی 

ــان کارگــر را  مطــرح ســاخت. مناســبت  زن
ایــن موضــوع عبــارت  از رویــدادی بــود کــه 
در ســال ۱۹0۹  بــه وقــوع پیوســت و  بنــام 
ــام 20000 ) بیســت هــزار ( نفــری »  » قی
کــه در آن هــزاران  تــن از کارگــران لبــاس 
ــرای از  ــکا ب ــاالت متحــده آمری دوزی  در ای
ــی  ــری و دسترس ــتمزدهای کارگ ــاد دس دی
بــه حقــوق تشــکل  اتحادیــه ای  دســت بــه 
اعتصــاب زده  بودنــد، شــهرت پیــدا نمــود  . 
ــرای  ــری ب ــوان دیگ ــال ۱۹۱0 فراخ در س
مبــارزه بــا بهبــود شــرایط زندگــی، امحــای 
ــی  ــق رای ده ــودکان و ح ــزدوری ک کار م
ایــن  روشــنایی  در   . گرفــت  صــورت 
رویدادهــا، حــزب سوسیالیســت ایــاالت 
متحــده آمریــکا موافقــت نمــود تــا آخریــن 
یکشــنبه، مــاه فبــروری را بنــام » روز ملــی 
ــر  ــان کارگ ــد .  زن ــذاری نمای ــان » نامگ زن
جهــان قطعنامــه ای را بــه تصویــب رســاندند 
و دســت بــه یــک ابتــکار عمــل آغازیــن بین 
المللــی زدنــد . بــه تاریــخ  ۱۹ مــارچ ۱۹۱0، 
جهــان  سراســر  در  کارگــر   میلیون هــا 
ــد  ــرایط زن ــک ش ــه ی ــی ب ــرای دسترس ب
ــای  ــاد آوری از انقالب ه ــا ی ــوب ب ــی خ گ
ــر شــدند .  ــرا زی ــا س ــان ه ــه خیاب ۱۸4۸ ب
در ســالیان ۱۹۱3 و ۱۹۱4 قبــل از درگیری 
جنــگ  جهانــی اول  میلیون هــا زن در مــاه 
ــای  ــونت حکومت ه ــه خش ــر علی ــارچ ب م
بــه  دســت  جنــگ   و  امپریالیســتی 
ــیه و  ــورهای روس ــد . در کش ــراض زدن اعت
جــر منــی ، از ایــن روز به طــور رســمی 
بــه تاریــخ هشــتم مــارچ بــه مثابــه ی 
 . بــه عمــل می آمــد  »روز زن« تجلیــل 
ســال  در   ،  ) مــارچ   ۸  ( روز  همیــن  در 

۱۹۱۷ جنبــش گســترده زنــان خواســتار دریافــت نــان 
ــه  ــدل ب ــتی مب ــن خواس ــرعت چنی ــه س ــد و ب گردیدن
ــورت  ــگ و به ص ــاهی ، رد جن ــالن ش ــای  بط مطالبه ه
قطــع بــه یــک درگیــری انقالبــی انجامیــد  کــه 
ــرافی  ــله اش ــوف ) سلس ــلطنتی رومان ــان س ــه دودم ب
قدرتمنــد روســیه آن زمــان / پ ن (   خاتمــه بخشــید  . 
اکتوبــر در روســیه   انقــالب  پیــروزی  دنبــال   بــه 
ــور  ــی ، به ط ــاه اجتماع ــرای رف ــی ب ــاری مردم کمیس
رســمی ۸ مــارچ را کــه بــه روز زن مبــدل شــود ، اعــالن 
ــه  ــر علی ــارزه ب ــارچ ، مب ــک : ۸ – ۹ م ــود «. ) مکزی نم
خشــونت جنســی و ســرمایه داری، نشــریه ای در دفــاع از 
ــارچ 2020 ) ــان،  ۹ م ــی زن ــگ انقالب ــم ، لی مارکسیس

ــم  ــی خواه ــب م ــن مطل ــیه ی ای ــه در حاش ــه را ک آنچ
ــری  ــه در نتیجــه ی درگی ــن اســت ک ــوم ای ــاد آور ش ی
بــه  گردیــد  آوری  یــاد  آن  از  کــه  انقالبــی  هــای 
ــن  ــم نوی ــارچ در تقوی ــتم م ــروری ] هش ــخ 23 فب تاری
ــام  ــان بن ــه در آن زم ــراد ک ــالب از پتروگ ــه انق [ جرق
ــر  ــان کارگ ــب زن ــد، از جان ــاد می ش ــنپترزبورگ  ی س
ــه ۹0,000   ــد و در نتیج ــاز گردی ــاجی آغ ــت نس صنع
کارگــر اعــم از زن  و مــرد  دســت بــه اعتصــاب  زدنــد 
ــن  ــه که ــزرگ »  ب ــح ب ــاهکار تاریخــی » فت ــن ش و ای
ــه   ــه داد و ب ــا خاتم ــتبدادی در اروپ ــاختار اس ــن س تری
رســمیت شــناختن تجلیــل ســالیانه ی هشــت مــارچ  را  
ــه  ــر ب ــه ی کارگ ــارزات طبق ــت از مب ــرای گرامی داش ب
ــر  ــت ه ــا گذش ــق  آن ، ب ــوق برح ــق حق ــر تحق خاط
ــان  ــکه زد  . همچن ــروز س ــا ام ــه ، ت ــر ده ــال و ه س
ــه ی  ــه و دنبال ــه در نتیج ــت ک ــاد آوری اس ــه ی الزم ب
همــان پیــروزی بــزرگ،  بــرای بــار اول در تاریــخ، 
ــه  ــد و ب ــی گردی ــه ی حکومت ــل کابین ــن زن، داخ اولی
ــن  ــد . ای ــاه اجتماعــی تعیــن گردی ســمت کمیســار رف
ــای  ــاندرا کولونت ــام الکس ــه ن ــود  ب ــی ب ــک  بانوی زن ی
ــان و  ــوق زن ــارز حق ــال و مب ــویکی ، فع ــی بلش ، انقالب
ــن  ــه ســمت اولی ــا ب ــد ه ــه بع سیاســتمدار شــوروی ک
ــت .  ــز شــهرت یاف ســفیر و دیپلمــات زن در جهــان نی

ــخ جنبــش  ــه تاری ــاه ب ــن مــروری مختصــر و کوت ــا ای ب
انقالبــی زنــان و جایــگاه هشــتم مــارچ در آن،  متأســفانه 
بایــد یــادآور شــوم کــه بعــد از گذشــت ســالیان متمادی 
بــاز هــم در یــک بحــث کلــی  زنــان کارگــر افغانســتان 
و جهــان ، چــه کارگــران جســمی و چــه  هــم ذهنــی ، 
هنــوز  نتوانســته انــد خــود را  از دایــرۀ نفــوذ ایدیولــوژی 
کاذب  ســرمایه داری، خانــه -  آشــپزخانه -  کلیســا 
ــود  ــه درخ ــک طبق ــازند و از ی ــا س ــه،  ره ــا مدرس و ی
بــه یــک طبقــه بــرای خودشــان،  مبــدل شــوند . 
البتــه کــه وضعیــت زنــان در کشــور هــای پیشــرفته ی 
ــان  ــایر زن ــتان و س ــه افغانس ــبت ب ــرمایه داری نس س
کــه در کشــور هــای جهــان ســومی به ســر مــی 
ــازات  ــوق و امتی ــه حق ــی ب ــه ی دسترس ــد  در زمین برن
شــان متفاوت تــر و بهتــر می باشــد.  زیــرا کــه در 
ــا   ــترده تر آن ه ــکل  گس ــور و تش ــورها  حض ــن کش ای
ســازمان های  و  تشــکیالت  ســایر  و  اتحادیه هــا  در 
کوتــاه  در  اســت  توانســته  زنــان،  بــه  متعلــق 
مــدت، چتــر حمایــت قانونــی نســبی را در برابــر 
. ســازد  فراهــم  ســرمایه داری  اســتثمار»برهنه«ی  

ــه  ــاوت، ک ــال متف ــا افغانســتان کشــوری اســت کام  ام
ــی دو  ــی آن در ط ــی - سیاس ــط  اجتماع ــا و محی فض
ــرمایه داری، از  ــرال س ــی لیب ــلطه ی دموکراس ــه س ده
یکطــرف و چهــار دهــه جنــگ از جانــب دیگــر  بــا دود 
، آتــش و خاکســتر  انباشــته  شــده اســت .  برخــالف 
حضــور تشــریفاتی و ســمبولیک زنــان در ادارات دولتــی 
بــه حیــث وزیــر ، وکیــل ، ســفیر و .... ، تصویــر متفاوتــی 
ــه  ــر ک ــودکان  کارگ ــان و ک ــی زن ــت میلیون را از جمعی
ــت  ــر وضعی ــا ب ــفانه بن ــق آن متاس ــماری دقی ــر ش س
می نمایــد  ترســیم  نیســت،  دســترس  در  جنگــی  
ــم را در  ــت و یک ــرن بیس ــان ق ــی  از بینوای ــه حکایت ک
ــرای  ــان  ب ــادی در جه ــای م ــی نعمــت ه ــان فراوان زم
ــل  و  ــان  کاب ــداد،  بینوای ــد.  بام ــی می نمای ــا تداع م
ســایر شــهر هــای بــزرگ وطــن، بــا  عــزا داری و 

ــوردن  ــر خ ــا س ــده و  ب ــاز ش ــن آغ ــای خونی انفجاره
ــا   ــده  ب ــت کنن ــف  و اذی ــدون توق ــدِن ب ــه ش و مواج
ــودکان  ــه ک ــان  ک ــت گســترده و بی شــمار گدای جمعی
خــود شــان ، خویشــاوندان و یــا دیگــران را بــه گونــه ی 
ــاش در روی  ــرار مع ــی و ام ــور گدای ــه منظ ــی  ب کرای
و  روزهــای  زمســتان  تریــن  خیابان هــا  در ســرد 
ــد،  ــش می گذارن ــه نمای ــتان ب ــای تابس ــن گرم گرم تری
ــتم  ــل از هش ــن؛ تجلی ــا برای ــد. بن ــدا می یاب ــه پی خاتم
مــارچ کــه هــر ســال بــه شــیوۀ تشــریفاتی در روزهــای 
ــاب  ــب ارب ــبت از جان ــن مناس ــیدن ای ــرا رس ــل از ف قب
ــل  ــرمایه داری افغانســتان، محاف ــالی س ــو ش ــکام پ و ح
نــه  حقیقــت،  در   ، می کننــد  برپــا  را  شــانداری 
تجلیــل از هشــتم مــارچ یعنــی روز رهایــی زنــان 
نیشخندیســت  بلکــه  اجتماعــی،  ســتم  اشــکال  از 
 . بــزرگ  روز  ایــن  از  داشــت  گرامــی  برابــر  در 
در پایــان  می خواهــم یــاد آور شــوم کــه در ایــن نوشــته  
بیشــترین توجــه  بــه جایــگاه تاریخــی ۸ مــارچ  صــورت 
گرفــت و یــک تصویر کلــی از افغانســتان بــرای خواننده، 
ــز  ــد دیگــران نی ــد کــه ایجــاب می نمای پیشــکش گردی
در مــورد وضعیــت زنــان کشــور و مطالبــات زنــان کارگر 
بــه طــور اخــص، مقاله هــای بیشــتر تحلیلــی بنویســند . 
ــر  ــت : »  تغیی ــود گف ــی ش ــاه م ــه کوت ــک جمل در ی
امــکان  زمانــی  بنیــاد  و  ریشــه  از  زنــان  موقــف 
و  فامیلــی   ، اجتماعــی  شــرایط  تمامــی  کــه  دارد 
شــود«. دگرگــون  وجــودی  هســتی  خانوادگــی  
)  4۵ ص   ، خانــواده  و  زنــان   ، )تروتســکی 

فرخنــده باد هشــتم مــارچ ، روز بین المللــی زنان کارگر ! 
ــرمایه !  ــزدوری س ــرمایه داری و کار م ــاد س ــرنگون ب س
هشــتم مــارچ را  از چهــار دیــواری قصرهــا و حصارهــای 
ســرمایه داری بیــرون نمــوده  و بایســته اســت تــا  آن را 
در میــان کارخانه هــا و طبقــه پایینــی جامعــه ببریــم !


