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»حقوق زن، حقوق بشر و ارزش های 
دموکراتیک«

معمای امروز 
جامعه افغانستان

علل بردگی زن
و راه رهایی

پندار مردساالرانه 
وپیامدهای سیاسی 

دیالکتیک زن
 و جامعه

کربا سلطانی افغانستان تازه از زیر بار مناسبات پوسیدۀ 
فیودالی رس بیرون کرده است، زنان در دوره 
های پیشا رسمایه داری در رسارس جهان از 
آن جمله افغانستان در ایام کودکی تابع پدر 
در دورۀ  جوانی زیر فرمان همرس و در دورۀ 
پیری تحت سلطۀ پرس نفس می کشند؛ از 
همین رس است که انقیاد زنان در اجتامع 
حتا با تغییر وجه تولید و نیازمندی مناسبات 
نو که با شعار آزادی، برابری و... همراه است 
تا حدی حفظ و باز تولید می شود؛ چون 
از  بُعد جامعه شناسی سنت ها و داده های 
گذشته اکرثاً در اجتامعات به یک بارگی 
دگرگون منی شوند، بل در فرایند تغییر و 
دگرگونی تدریجی بیشرت خشونت ها و ستم 
گذشته با در نظرداشت منافع مناسبات حاکم 
در اشکال مختلف حفظ و ادامه می یابد. 
نظام رسمایه داری با حفظ خانواده و نقش 
پدر و مادر در زندگی و بدتر از همه، قایل 
شدن نقش فعال برای مرد و نقش منفعل 
برای زن در پروسۀ اجتامعی مخصوصاً در 
فرایند کار و رسمایه به نوعی هر روزه دارد 
خشونت و ستم را علیه زنان در اشکال مدرن 

آن تولید و باز تولید می کند.
اما مسأله اصلی این است که زنان چگونه می 
توانند امروزه از اشکال ستم اجتامعی رهایی 
یابند؟ پیرامون این پرسش دیدگاه ها و کار 
شیوه های  گوناگونی از سوی جنبش های 
مختلف ارائه شده است، یکی از این جنبش 
ها جنبش فمینیستی است که ستم کشیدگی 
زنان را ناشی از تفاوت جنسی  و ریشه های 

در  ناتو  ملکی  مناینده  کی،  نیکالس 
افغانستان،  گفت که موضوعاتی مثل حقوق 
دیگر  و  رسانه ها  آزادی  زنان،  حقوق  برش، 
دستاوردهای ۱۸ سال گذشته، مسایلی است 
بگیرند.  تصمیم  آن  درباره  باید  افغان ها  که 
این بیشرت از ٤ دهه است که نام طالبان با نام 
افغانستان توسط سیاست های فاسد امریکا 
برای  طالبان  ارمغان  ولی  خورده  گره  ناتو  و 
کارگران مجبور افغانستان  شکنجه و خون و 
اشک تشدید مذهبی سازی همه ی عرصه 
های زندگی، تشدید بکارگیری هر چه بیشرت 
خرافات در سطح جامعه و تشدید پدرساالری 
و حمله به موقعیت اجتامعی زنان، محکمه 
صحرایی، گردن بریدن، سنگسار،  قصاص 
مذهبی وگسرتش آپارتاید جنسیتی می باشد. 
نیکالس کی فراموش کرده که این همه از 
ارمغان دموکراسی بورژوازی است، جا دارد تا 
به نیکالس لینک اعرتافات هیالری کلنتون را 
بفریستم تا واقعیت وجودی طالبان را دریابد.  
سال  صد  از  که  کرده  فراموش  نیکالس 
پیش نهضت زنان درافغانستان بوجود آمد.
خورشیدی  سال ۱۳۰۰  زنانه  مکتب  اولین   
ازدواج  و  بلوغ  سن  شد،  تاسیس  کابل  در 
برای  را  دخرتان  کردند  تعیین  را ١٨سالگی 
تحصیل به ترکیه فرستادند. و به همین طور 
پیرشفت های دیگر را زنان افغانستانی ١٠٠ سال 
پیش تجربه کردند، ولی باز هم دست ارتجاع و 
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صلح با طالبان و مسأله ی 
زنان

اعرتاض : از نظر شام، به ویژه با توجه به تحوالت سیاسی اخیر که 
ممکن قبل از همه پیامدهای زیانباری برای زنان در پی داشته باشد، 
علی الرغم تفاوت و نقطه عزیمت های که هر کدام از فعاالن جنبش 
برابری طلبانۀ زنان برای رفع تبعیض و تحقق مطالبات شان می توانند 
با هم داشته باشند، فوری ترین و ارجح ترین وظیفه و فعالیتی که 
در دستور فعاالن زن قرار گیرد را چه فعالیتی و وظیفه یی می دانید؟

نبیله رحیمی فعال حقوق زن: پیکر نازنین افغانستان بخاطر 
جغرافیای سیاسی خود بار ها بصورت متداوم مورد تجاوز قرار گرفته 
و دمی ارام نداشته  زخمی و خسته است  ،این پیکر نازنین و صبور 
چه بال های را که پشت رس نگذاشته و هنوز ادامه دارد . ما شاهد یک 
دور هژده ساله اشغال وطن توسط رسبازان ناتو بیشرت امریکا بودیم 
،در ین دوراشغال با انکه خیلی زیان اور بود اما مردم یک سلسله 
دریافت ها ی هم داشتند  ،البته که اشغال اشغال است و پدیده سیاه .
و اما  به اصطالح یک دیموکراسی نیم بند و باد آورده با خود 
از  باد آورده که در ذات خود  ،این دیموکراسی  همراه داشت 
بطن اشغالگران برآمده بود یقینا زوایای منفی خود را داشت ،مثل 
،ترویج فحشا  ترویج اعتیاد  و پخش تابلیت های نشه اور در بین 
کودکان و شاگردان مکاتب و زنان بویژه ، بیکاری که قصدی دامن 
زده می شد تا مردان برای سیر کردن شکم مجبور شوند سالح به 
شانه کنند و در جنگ روند ، انتحار ،و ادامه جنگ و قتل و کشتار.  
حال اگر از یک زاویه کوچک اما مثبت هم ببینیم این دیموکراسی 
نیم بند  باد آورده یک سلسله دستاورد های داشت از آن جمله 
حضور زنان در محافل سیاسی و مدنی ولو ظاهری و شکلی،
و  زنان  برای  کار  زمینه  و  ن  دخرتا  بروی  مکاتب  بودن  باز 
همه  دانشگاهی   دروس  در  دخرتان  شمولیت  و   دخرتان 
خود  همت  به  که  بوده  کوچکی  دستاورد  یک  همه  و 
نه  البته  بیان  ازادی  منکر  ضمن  در  است،  شده  گرفته  زنان 

. منیتوانیم  شده  تاحدی  اما  واقعی  ازادی  یک  وسعت  با 
این ها دستاورد های هژده سال است که رسارس هدیه بیگانه نیست 
نتیجه تالش، کوشش و مبارزات خود زنان در چند دهه جنگ است.
با حضور نیرو های ناتو  بازار کمپیوتر و انرتنت هم  در کابل و حتی 
دورترین نقاط باز شد، ولو برای تجارت و بازار یابی و یا تخدیر 
افکار جوانان  اما یک پاینت مثبت کوچک را داشت که کشور را 
با دنیا پیوند زد؛ امروز جوانان آن نیروی دیروز نیست، امروز بیشرت 
با وسعت انکشاف و پیرشفت همه دنیا و زمین فکر میکنند، جوان 
امروز پیرشفت های مدنی، اقتصادی، تکنیکی،  ساختامنی و سیاسی 
دنیا را از زبان مسافر تازه از راه رسیده اروپا دیده منی شنود، امروز 
جوان ما خود از طریق سایت ها  پروگرام های کامپیوتری با چشم 
رس می بیند و خود را جز این زمین با این وسعت وانبوه جامعت 
انسانی با این پیرشفت ها می بیند و این جاست که ذهن اش او 
را وادار میکند تا ازین قافله عقب مناند و به نحوی حضور یابد .
دخرتانش  که  بودیم  کوچی  پدری  شاهد  پیش  چندی  ما 
افغانستان  از  های  بخش  در  کرد   شامل  مکتب  به  را 
شکنی  تابو  کارش  مرد  این  اند  پرده  در  هنوز  زنان 
مکتب  اعامر  برای  را  زمینش  قطعه  دیگری  مرد  ویا  است  
دخرتانه هدیه کرد. این ها را منیتوان نادیده  و دست کم گرفت .
زمینه رقابت ها تا حدی ایجاد شده است، جوانان بیدار از بخش 
های دور دست شامل دانشگاه ها شدند؛ مردم در رسارس افغانستان 
واداشته شد، تا به هوشیاری و رشد زن تن دهد و مکاتب دخرتانه 
ایجاد کنند، حال با آمدن طالب یکبار دیگر جامعه این بیم جدی 
آن وجود دارد که این دستاورد های کوچک هم از دست برود.
طالبان  صلح  )معاهده  گندمک  از  تر  ننگین  معاهده  در 
حضوز  و  بعدی  حکومت  ر  د  زنان  حضور  از  امریکا(  با 
 . نیست  حرفی  مدنی  و  ،سیاسی  کشوری  امور  در  زنان 
این نادیده گیری زنان که امروز بیشرتاز نیمه ی  بدنه نفوس کشور 
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هشتم مارچ روز گرامی داشت از مبارزات آزادی خواهانه ی 
زنان با استثامر و نابرابری را در حالی باید گرامی داشت و به 
مسایل زنان توجه کرد؛ که چند روز پیش آمریکا به عنواِن 
بزرگرتین قدرت و مناد متدن بورژوازی- امپریالیستی، با 
طالبان به عنوان زن ستیزترین و متحجر ترین گروه سیاسی و 

نظامی توافقنامه ی ننگیِن »صلح« را امضا کرد.
 گروهی که در زمان حاکمیت شان در افغانستان، زنان را 
سنگ سار می کرد. حق کار، آموزش و حضور اجتامعی و 
فعالیت سیاسی زنان و مردان را گرفته بود. طالبان این رفتارها 
را در زمان حاکمیت شان و اکنون هر روز در قلمرو شان 

انجام می دهند.
با  مبارزه  و  طالبان  بردن  بین  از  و  زنان  حقوق  از  دفاع   
تروریزم،بهانه ی یورش به افغانستان و جنگ آمریکا و 
متحدانش در این کشور بود. امضای توافق نامه ی صلح 
آمریکا با طالبان، برخالِف این شعار و تعهدات کاذبی که 

از آن سخن می گوید، انجام شد. 
در توافقنامه ی آمریکا با طالبان، این گروه به عنوان همکار، 
برای مبارزه با گروه های تروریستی نام برده شده است. 
درحالی که طالبان خود، یک گروه خطرناک تروریستی 
است و در زمان حاکمیت خود و در دودهه ی گذشته، 
میزبان و پرورش دهنده ی گروه هایی ماننِد القاعده و داعش 
در افغانستان، بوده است. طالبان همین حاال نیز )بعد از 
توافق امریکا(هر روز دست به اعامل شنیع و قتل انسان ها 
زنند. راه گیری، رسبریدن افراد و کشتار جمعی با حمالت 

انتحاری بخشی از شیوه های جنگی آن هاست. 
در  طالبان  القاعده، رشیک قدرت  پیش،  بیست سال   
افغانستان بود، اسامه بن الدن از این جا طرح حمله به پنتاگون 
و برج های دو قلوی تجارت جهانی را ریخت و آن را 

عملی کرد، و عامل کشتار هزاران انسان در آمریکا شد.
در حالی که ماهیت تروریستی طالبان تغییر ناپذیر و پا 
برجاست، نگاه و رفتار این گروه با زنان تغییر نکرده است، 
در قلمرو آن ها ماننِد زمان حاکمیت شان، به دخرتان و زنان 
حق آموزش، کار و فعالیت اجتامعی داده منی شود. اما 

امریکا، ماهیت طالبان و رفتار تروریستی، متحجرانه و زن 
ستیزانه ی این گروه را نادیده گرفت، با سناریویی که به نام 
صلح در جریان است، می خواهد، این گروه را بار دیگر در 

افغانستان، به قدرت برساند.
 در این سناریو، طالبان از یک گروه جنگی و تروریستی به 
یک  گروه سیاسیی تغییر نام  می کند، از زیر پوستین اسالم 
و حکومت اسالمی، از جنایِت این گروه، قباحت زدایی 

خواهد شد.
نام صلح در جریان است. طالبان  به  در سناریویی که 
قدرت مندتر از دیروز، با پشتیبانی پاکستان و توافق رسمی 
آمریکا و توافق غیر رسمی چین، روسیه، ایران و هند به 

عنوان یک طرف، در این سناریو، قرار گرفته است. 
توافق روی یک حکومِت مطلق مذهبی، تنها وسیله ای 

است که می تواند این سناریو را به انجام برساند. 
ایجاد یک  به  این سناریو  این وجود دارد که   احتامل 
حکومت مطلق مذهبی بینجامد که طالبان در آن، قدرت 
تغییرات  روند  صورت،  آن  در  و  باشند  داشته  بیشرتی 
اجتامعی را که در دو دهه ی شکل گرفته است را سد 
محدودیت هایی  دین،  و   مذهب  نام  به  کرد.  خواهند 
شدیدی را در جامعه ی افغانستان، به ویژه بر زنان، اِعامل 

خواهند کرد. 
رویکرد آمریکا با طالبان، که این گروه در رفتاری خشونت 
آمیز و ضدزن مشهور است، به گونه ی عریان، حقوق زنان 
را نقض می کند، این واقعیت را به اثبات می رساند که 
برای امپریالیسم و نظام بورژوازی، به غیر از منافع و حفظ 

مناسباتی که می خواهد، هیچ چیزی ارزشمندتر نیست.
 رفتار متناقض آمریکا در جهان، جنگ و صلح آن با گروه 
های عقب گرا و ضد انسانی، ماننِد طالبان، این گفته ی 
مارکس را که »موقعیت کُلی زنان درجامعه ی معارص غیر 

انسانی است« را در زمان ما تصدیق می کند.
واقعیت دیگری که از زمان  مارکس تاکنون، سوسیالیست ها 
به آن تاکید می کند این است که اگر در یک جامعه ای  
حقوق زنان نقض می شود و مناسبات زن ستیزانه، وجود 

دارد، این مسأله به هرشکلی با هر درجه ای که باشد، نشان 
در  اگر  عکس  بر  است.  جامعه  آن  ظرفیت  دهنده ای 
جامعه ای  و نظام اجتامعی - سیاسی، میزان آزادی زنان 
بیشرت است، نشان دهنده ی سطح آزادی کلی آن جامعه 

است. 
با توجه به این دیدگاه، در جهانی که ما زندگی می کنیم، 
زنان به شکل های مختلف و با توجیه های متفاوت، مورد 
ستم قرار می گیرند. این مسأله، نشان می دهد که در نظام 
حاکم جهانی، به حقوق و آزادی زنان احرتام منی شود. 
از این نظام، انتظار دفاع  از حقوق زنان و مبارزه با هنجارها 
کند،  می  توجیه  را  جنسیتی  نابرابری  که  ارزش هایی  و 
واقع بینانه نیست. به همین دلیل، آمریکا به عنوان مناد متدن 
بورژوازی، ستم بر زنان را نادیده می گیرد. به منظور اهداف 
امپریالیستی خود گروه های تروریستی را پروش می دهد و 

از آن ها حامیت می کند. 
نادیده انگاری آمریکا از مسأله ی زنان در افغانستان، بازتاب 
این مسأله است که در زمان ما و در متدن بورژوازی، 
رشایط برای زنان نه تنها که قابل قبول نیست بل به شدت 
ضد زن است. باید سازمان های ملی و بین املللی برای دفاع 
از حقوق زنان به وجودآید و با رشایط و مناسباتی که حقوق 
زنان را نقض می کند، مبارزه  ای جدی صورت بگیرد. 
خوش خیالی است که گفته شود، در نظام بورژوازی، زنان 
به حقوق انسانی شان می رسند یا این نظام به حقوق زنان 

ارج می گذارد. 
بر این اساس، ما بیشرت از پیش باید خطرهایی که آزادی های 
اجتامعی و زندگی زنان را تهدید می کند، جدی بگیریم. 
باید اراده  ی مان را بیشرت از پیش محکم کنیم و با زمینه ها 
و عواملی که حقوق و آزادی زنان را نقض می کند، مبارزه 
کنیم؛ زیرا این گفته ی فوریه که مارکس آن را در »خانواده ی 
مقدس« نقل و تایید می کند: » رشط رهایی زنان، معیار 
طبیعی آزادی زنان و رهایی عمومی است«. درست ترین 

بیاِن یک حقیقت است.

صلح با طالبان و مسأله ی زنان

سخن نخست

بشیر یاوری

ستم بر زنان را بر اساس حاکمیت مرد در 
جامعه می داند و معتقد است که بر اساس 
این حاکمیت، نگاه جامعه نسبت به زنان 
تغییر کرده و زنان را به عنوان آدم هایی از 
جنس درجه دوم می بینند؛ بیشرت راه حل 
را در مسیر تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان 
معطوف می دارند و در کل ستم بر زنان را 
جدی و عمیق تر از ستم طبقاتی می دانند. 
نهضت  متنوع  های  گرایش  مقابل  در 
فمینیستی یکی از جنبش های اجتامعی 
که مبرش رهایی بنیادی کلیه اشکال و انواع 
جنبش  است  زنان  علیه  اجتامعی  ستم 
میان  در  است؛  کارگر  طبقه  اجتامعی 
این جنبش هم گرایش های فرقه ایی و 
سنتِی است که »تقسیم جنسی را منطبق بر 
تقسیم طبقات می¬بینند« از طرف دیگر 
آنجا هم که مسایل را از بُعد تاریخی به 
بررسی می¬گیرند، رس آغاز ستم بر زنان را 
مالکیت خصوصی می¬دانند حاال آنکه 
از لحاظ تاریخی پدرساالری خیلی پیش 
از مالکیت خصوصی در آوان مالکیت 
قبیله یی جوانه بست و می¬توان گفت 
آغازگاه نابرابری بین زن و مرد بود؛ مشکل 
بینش این گرایش سنتی در تقسیم جنسی 
بر بنیاد تقسیم طبقاتی این است که در تبین 
این دیدگاه متایز جنس و طبقه  نظری 
نادیده گرفته می¬شود و در نتیجه طبقات 
بر بنیاد مجموعه یی از خانواده ها توضیح 
داده می¬شود نه افراد؛ از دید این ها اشکال 
ستم اجتامعی گویا نوعی تبعات فرعی 
ستم طبقاتی است که درنتیجه زیاد مهم 
نیست، و با از بین رفنت مالکیت خصوصی 
از میان می رود. حاال آنکه سوای نقد های 
جدی امروز، انگلس هامن زمان خیلی 
رصیح می گفت »تقسیم جنسی فراگیرتر 
طبقات  در  و  است  طبقاتی  تقسیم  از 
مختلف متفاوت است«.  اما این ابداً بدین 
معنا نیست که مسألۀ انقیاد و ستم بر زنان 
با مناسبات بردگی مزدی بی  در جامعه 
ربط و بیگانه است بل در جامعۀ طبقاتی 
انواع استثامر و اشکال ستم اجتامعی در 
هم تنیده است،  منی شود یکی را بدون 
دیگری توضیح داد؛ در نظام رسمایه داری 
گسرتش هرچه بیشرت تفاوت های طبقاتی 
و جنسی ناشی از نابرابری های اجتامعی 
است؛ برای زدودن خشونت و اشکال ستم 
اجتامعی مبارزه علیه همۀ نابرابری های 
اجتامعی عرصه های از مبارزۀ طبقاتی 
است؛ هشت مارچ روز به پا خاسنِت همه 
برشیت آزاده و مرتقی برای از بین بردن 
کل میکانیزم های تولید و باز تولید ستم و 

نابرابری بین انسان هااست.
نه می شود که منتظر منجی موعد با خاطر 
راحت نشست، که چه زمانی کاخ مالکیت 
خصوصی فرو ریزد تا زنان از انواع ستم 
رهایی یابند؛ از طرف دیگر آیا می شود 
تا آن زمان از کنار این همه فجایعی که 
بسته  با چشم  بر زنان صورت می گیرد 
گذشت؟ به همین گونه آیا می شود علیۀ 
مالکیت خصوصی بود ولی با مرد ساالری 
راحت کنار آمد؟ چگونه ممکن است  
علیه مناسبات بردگی مزدی بود و نسبت 
به خرافات اجتامعی،  اعتقادات بدوی و 
اندیشه های قرون وسطی  در کشورهای به 
شدت ضد زن، مذهب زده و مردساالرِی 
این   بود؟  تفاوت  بی  افغانستان  چون 
درست است که میکانیزم باز تولید ستم بر 
زنان کامالً در حلقۀ سود و انباشت هرچه 
بیشرت رسمایه از طریق کسب ارزش مازاد 
در نظام رسمایه داری است ولی توضیح 
مالکیت  ختم  و  آغاز  با  فقط  امر  این 
خصوصی هامنقدر ساده انگاری و ساده 
سازی مبارزه علیه استبداد و ظلم مضاعف 
بر زنان در جامعه رسمایه داری است که 
بخشی از فمینیست ها شالودۀ خشونت و 
ستم بر زنان را تنها بر اساس طبعیت مرد 

خالصه می کنند. 
و  ستم  است  مسلم  آنچه  حال  هر  به 
تاریخی  مسألۀ  یک  زنان  بر  خشونت 
است؛ که به گونه¬یی پیش از مالکیت 
خصوصی وجود داشته است اما دقیقاً که 
مالکیت خصوصی آنرا عمیق تر ساخته 

است.  
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های تازه رسیده ای پیرشفت و ترقی را خشکاند، رسمایه 
از مهره ای سوخته ای مذهب برای فرشدن  باز هم  داری 
عموی  پرس  و  کرد  استفاده  زنان  خواهی  آزادی  گلوی 
بزرگرت طالبان را یعنی  حبیب الله کلکانی را بقدرت رساند 
الله را فراری داد، حبیب الله کلکانی در ۹ ماه  و شاه امان 
حکومت داری، همه ای دست آورد های آزادی  خواهانه 
را پا مال کرد.  در مورد سلب آزادی های افغان ها و از جمله 
لنگی  به مردان دستور داده شده  زنان فرمان صادر کرد و 
به رس کنند، لباس محلی بپوشند و ریش شان را نرتاشند.
بلی این تاریخ تلخ را مردم افغانستان بار ها بخاطر منافعی  
از  امروز  و  اند  کرده  تکرار  و  تجربه  جهانی  رسمایداری 
برکت دموکراسی امریکایی و ناتویی قاچاق زنان و کودکان 
فقیر و بی بضاعت ، افزایش قتل هایی ناموسی و فرار از 
خانه، زندانی شدن زنان با کودکان شان به جرم فرار از ستم 
تیشه،  با  زن  ، کشنت  ازدواج دخرتان خرد سال  منازل،  در 
با چکش ویا تجاوز جنسی با چوب و سایر ابزارها ، بینی و 
گوش بریدن و سوختاندن زنان  هنوز به قوت خود باقی 
است، چند همرسی به حکم  رشیعت رایج است، بلی هنوز 
طالبان در قدرت سیاسی نخزیده اند ولی  تفکرات طالبی تا 
مغز استخوان مردان افغانستانی نفوذ کرده است؛ و به قوت در 
جامعه رواج دارد مال مجیب الرحامن انصاری برای مجازات 
زنان محاکم صحرایی درست کرده و فتوا به قتل و قصاص 
میدهد، به فتوای تعویذ نویس، فرخنده به فجیع ترین وضع 
به قتل میرسد، عدۀ از زنان که مشغول فعالیت های اجتامعی 
استند با انواع تبعیض ها، تهدیدها مواجه استند. کشته شدن 

خربنگاران زن، کشته شدن معلامن وشاگردان مکاتب،  تهدید 
به قتل واختطاف زنان کارمند و مامور، مامنعت تحصیل زنان و 
دخرتان، به آتش کشیدن مکاتب دخرتانه و.....صد ها ستم دیگر 
همه از دست آورد های دموکراسی امریکایی و ناتویی است.
من منیدانم نیکالس در مورد کدام دستاورد صحبت میکند؟
ولی زنان آزاده، مبارز  و با شهامت افغانستان به این همه سناریو 
ها و ستم و فجایع انسانی دست رد میزنند درست همین امروز ٢٦ 

فربوری ٢٠٢٠برابر با ٧ حوت ١٣٩٨ دو بانوشجاع  در شهر کابل 
برمضحکه صلح طالبان و مناینده رسمایه داری خونخوار خلیلزاد 
برابر به پشیزی ارزش نگذاشته و حجاب اجباری این ابزار تحقیر 
و ستم بر زنان را دور انداخته و زلفان زیبای شان را بباد دادند.
این حرکت منادین وخیلی زیرکانه بود، پیام این بانوان  در مقابل 
رسوری مردان رشور و دین دار شهر که با چهار چشم آنها را 
تعقیب میکرد، دولت ضعیف و ناتوان، شیادی خلیلزاد و سفاکی 
الرحامن  بود که هیچ مجیب  ای  بود، صحنه  نه  استانکزی  

انصاری منیتواند عصیان زن آگاه و به ستوه آمده را مهار کند.
مال  بادار  روزه  سه  خشونت  توقف  امربه  بسا  چه   
. است  کرده  پر  و  بال  بی  هارا  غنی  ارشف  ها  انصاری 
به نیکالس باید خاطر نشان کرد اعرتاض شهروندان عادی افغانستان 
بر گردن بریده ای طفلی به اسم تبسم  و هم سفرانش توسط طالبان 
به جرم تعلق نژادی از طرف دولت وحدت ملی جرم حساب 
شده و شهروندان را به جرم از تخطی قانون به رگبار بسته کردند.
و خود دولت مزدور که با یک توییت فاشیستی ترامپ از تحلیفش 

رصف نظر کند، چطور میتواند که ارزش های به اصطالح 
دموکرایتک ١٨ ساله را پاسداری کند. صلح با طالبان چه 
به معنی شکست ائتالف جهانی  و یا مصلحت ارتجاعی 
بیشرت  برای گسرتش حقوق زنان ورشد  تهدیدی است 
بنیادگرایی و تنگ شدن عرصه ها برای شنیده شدن آواز 
آزادی خواهی، بازگشت طالبان به معنای تک صدایی شدن 
جامعه افغانستان و تسلط افکار افراط  گرایانه بر جامعه است.
واقعیت ها بیانگر آنست که نه اشغال افغانستان و نه صلح 
.سهم   است  افغانستان  کارگران  مال  طالبان  با  ارتجاعی 
کارگر افغانستانی  ازین رخ داد ها بد ترین استثامر، شنيع 
ترين فقر و فالکت، جنگ و گسيختگی جامعه و انبوه 
مشقايت هستند که چشم اندازآن نه در جنگ دیروز و 
نه در صلح امروز روشن نيست. عالوه بر تنزل معيشت و 
حقوق و حرمت انسانی کارگران زن و کودکان ، ارزش 
جان آنها نیز به طرز هولناکی افت کرده است.  طی این 
سال ها رسمایه داري، جوهر ضدانساين  خود را در اشکال 
ارتجاع سياسی، جنگ و ميليتاريسم، عقبگردهاي فکري و 
فرهنگی و اخالقی، احياء خرافات مذهبی و قومی، کودک 
آزاری، زن ستيزی و زن کشی، فروپاشی زندگی مدنی، 
و نا امنی و بيحقوقی وسيع انسان ها علنا نشان داده است.
لذا برای هر تک کارگر زیر ستم افغانستانی ارزش های 
دموکراتیک مناینده ناتو زهر مقاتل است بی دریغ زنان 
و کودکان و هر تک کارگر و فقیر افغنستان از همه بیشرت 
خسته از جنگ تحمیلی ٤ دهه است این کارگران تهی 
دست اعم از زنان و مردان نیازمند آزادی های واقعی در 
متام زمینه ها است، نه مستحق تسلیمی به چنگ و چامق اسالمی 
طالبان، بهبودی رشایط زندگی این محرومان در گرو مبارزات پی 
گیر برای حقوق شان و برای داشنت یک زندگی انسانی است 
. برای رسیدن به این آرمان ما نیاز به یک جنبش کارگری آگاه 
داریم تا در پهلوی مبارزه با بدبختی های تحمیل شده با متام ابزار 
های توجیه کننده و باز درنده ای این بد بختی ها نیز مبارزه کنند. 

3

»حقوق زن، حقوق بشر و ارزش های 
دموکراتیک«

کربا سلطانی 

گپ وگفت اعتراض با فعاالن حقوق زن
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. داشت  نخواهد  حاصل  دیگر  رو سیاهی   بجز  است، 
طالب و گروه های تروریستی آزموده شده است، که در 
پاکستان زیر نظر امپریالیسم جهانی و با پادویی ارتجاع منطقه  
یعنی پاکستان   هسته گزاری شد و مال های دیوبندی و 
شاگردان دیوبندی بنام پیام آوران صلح از رسحدات پاکستان  
داخل افغانستان شدند و با هامن افکار تاریک  تر از قرون 
وسطا حاکمیت را آغاز کردند و جامعه را  به عقب کشانیدند .
کابل  در   شان  حضور  های  روز  اولین  در 
. شد  بسته  دخرتانه  مکاتب  و  نشین  خانه  زنان 
و  ننشستند  ارام  همت  با  والیات   و  کابل  غیور  زنان  اما 
تن به بیچاره گی و عزلت و خانه نشنی ندادند؛ با ایجاد 
مکاتب در خانه هایشان جنبش رسارسی تعلیم و تربیه 
راه انداختند، و دخرتان را به مکاتب خانگی فراخواندند؛ 
حتی خود طالب دچار رس گیچه شده بودند، این جا بود 
که هشت مارچ هامن سال ها روز زن افغانستان نامیده شد .
اشغال  تداوم  که  هم  بار  این  که  دارم  کامل  باور  من 
و  پیرشفت  قافله  از  زنان  تر،  سیاه  و  تر  ننگین  اما  است 
را  آزادیخواهی   صدای  و  ماند  نخواهند  دور  مبارزه 
. شد  خواهند  سیاه  رو  غربی  بادران  کرد.  خواهند  بلند 
بگویند؛  نه  موجود  وضعیت  به  رسا  ندای  باید  زنان 
تالش  با  که  را  های  آورد  دست  که  نگذارند  و 
. دهند  دست  از  رایگان  اند  آورده  بدست  خود 

اعرتاض : شام نقش زنان در جنبش های اجتامعی به راه افتاده 
در سال های گذشته مثل جنبش تبسم، رخشانه، فرخنده و... که 
در تاریخ افغانستان بی نظیر بودند را چگونه ارزیابی می مناید؟
 ناجیه افشاری از فعاالن عرصه حقوق زن: زنان افغانستان 
نسبت به رشايط پیش آمده معرتض بودند؛  كشته شدن 
فرخنده آنهم به شکل خیلی فجیع  باعث شد تالش كه جامعه 
به دوقطب تقسیم شود، یک زنان و انسان های آزادی خواه 
و برابری طلب و طرف دیگر نیروی های مرتجع و افراطیت 
مذهبی،  البته این برابر خواهي ها كه تا پيش از آن شكل 
خیلی علنی و آشکار نداشت، شكل عيني و بريوين به خود 
گرفت. زنان مبارزه و آزاده افغانستان با همه استبداد که وجود 

داشته است با زبان هرن، اتكا به دوربني و تصوير و هر وسیله و 
ابزار دیگر، چه جمعی و چه هم  بصورت منفرد،  اعرتاضات 
شان را نسبت به وضعیت در هر مقطع زمانی انجام داده اند.
از انجاييكه تاريخ جنبش زنان در افغانستان از ابتدا با فرامني و 
اختيارات ملكه ها و زنان داخل حكومت شكل گرفته و امروز 
هم می خواهند با این پروژه های که بیشرت به آزادی صوری 
زنان ارتباط دارد، جلو یک جنبش مستقل، خود جوش و 
بابرنامه برای رهایی بنیادی زنان از قید اشکال ستم اجتامعی 
بگیرند.  خب جمع شدن زنان در جنبش هاي تبسم، فرخنده 
و و و بيشرت واكنيش، احساسات و  آين بود تا با افق دید وسیع 
و پالتفرم روشن برای رهایی زنان .عدم انسجام فعاليت ها 
به جای پیگر و پيوسته معموال مقطعی و واكنيش بود. البته 
اگر صحبت از حضور زنان باشد طبعا حضور قابل ملس 
و ديد داشتند، اما منظور من بيشرت براي ايجاد تشكيل بنام 
جنبش مستقل زنان است نه فعاليت هاي در قالب نهاد هاي 
رسمي و برنامه هاي پروژه يي و با حاميت جامعه جهاين.

جریان  حتی  امروز  هستید  شاهد  که  چنان    : اعرتاض 
ها و کسانی که مدعی صیانت از حقوق زنان و حضور 
جدید  رشایط  با  را  خودشان  بودند،  ها  آن  اجتامعی 
سیاسی سازگار ساخته و حارض شده اند که برای حفظ 
را  زنان  انسانی  و  طبیعی  حق  شان  سیاسی  منافع  مقام  
قربانی منایند و ضعیت پیش آمده چه تأثیرات ماندگار 
دارد؟ اجتامعی  عرصه  از  شان  شدن  رانده  و  زنان  برای 
 ابراهیم داریورش فعال حقوق زن : روند تغییرات سیاسی 
و اجتامعی در افغانستان مهندسی شده و از بیرون افغانستان 
مدیریت میشود. قدرت های بزرگ غربی هم به عنوان تولید 
کننده برنامه و هم به عنوان تطبیق کننده عمل میکنند. که 
منافع ملی و بین املللی خودشان همیشه برای آنها در اولویت 
است و توسعه و تغییرات را در افغانستان نیز با منافع خودشان 
می سنجند. مهره ها و افرادی را بر میگزینند که تطبیق کننده 
برنامه های آن ها باشد نه متعهد به ارزش ها. نظام رسمایه 
داری نظام ارزش محور نیست، بلکه سود محور است.این 
روحیه سودطلبی  در متام عرصه های زندگی افراد جامعه 

رسمایه داری گسرتش خواهد یافت از جمله حوزه سیاست. 
کشورهای متویل کننده به رهربی امریکا زیر نام مدرنیزاسیون 
افغانستان را به سمت انجیو ایزه شدن هدایت کردند که حقوق 
زنان، حقوق مدنی افراد و در کل حقوق برش بیشرت از همه در 
این گرداب گرفتار شد. انجیو ایزم توانست اکرثیت قاطع فعالین 
حقوق زن را استخدام مناید و آن ها را به تطبیق برنامه های از 
قبل مدون شده که بیرون از افغانستان طراحی شده اند بپردازد. 
نیروهای مدنی و روشنگر را به عنوان مأمور استخدام کرد و 
صدای شان را اسیر ساخت.  و جامعه مدنی را از روح مدنیت 
و جایگاه واقعی آن به بیراهه کشانید، به گونه ای که خواسته 
یا ناخواسته همه نیروها در خدمت نظام رسمایه قرار گرفتند. 
به شکلی که رسمایه محرک اعرتاضات و مطالبات مدنی 
قلمداد میشود. امروز بسیار دشوار است که بتوان کدام برنامه 
کوچگ مدنی را به شکل داوطلبانه و رضاکار اجرا منود.
از پیامدهای منفی دیگر انجیو ایزه شدن جامعه مدنی در 
افغانستان، ورود افرادی به این حوزه است که هیچ اعتقادی 
به ارزش های مدنی و حقوق برشی ندارند. اما در تشکیالت 
انجوها زیر نام جامعه مدنی و حقوق برش فعالیت دارند. این 
افراد، با روحیه رسمایه داری به معامله ارزش های مدنی و 
برشی می پردازند. در میان فعالین حقوق زن نیز این چهره ها 
به کرثت مشاهده میشود. زنانی هستند که به منایندگی از زنان 
در موقعیت های بلند قرار میگیرند، اما هیچ اعتنا و باوری به 
حقوق زنان ندارند. نظام رسمایه داری حاکم نیز این گونه زنان 
را که راحت تر می تواند با آنها کار کند حامیت همه جانبه 
می مناید و آنها را در راستای منافع خود استخدام میکند. 
جنسیتی   _ تاریخی  آگاهی  و  درک   با  که  زنانی 
میدهند؛  قربانی  و  ورزند  می  تالش  می منایند،  فعالیت 
چالش  به  را  حاکم  فرهنگ  کنند،  می  نقد  را  جامعه 
مسیر  و  میگذارند  تاثیر  عمومی  اذهان  روی  میکشند، 
سوی  از  میسازند.  هموار  را  اجتامعی  سیاسی  تغییرات 
میشوند. رانده  به حاشیه  و  نادیده گرفته شده  حاکمیت، 
امروزه زنان به یک نیروی واقعی و اثر گذار در جامعه بدل شده 
اند، که آگاهی و توامنندی دارند. افزایش زنان تحصیلکرده 
در کشور نقطه مثبتی است که به تثبیت جایگاه آنها در هر 

رشایطی کمک می کند. حتی اگر از کرسی های گفتگوهای 
صلح نیز محروم باشند، باز هم در جامعه حضورشان به دلیل 
توامنندی هایی که کسب کرده اند پررنگ خواهد بود.
اعرتاض: چرا و به چه دلیلی جنبش زنان با وجود فرصت 
های فراهم آمده و زمینه های نسبتآ مساعد در افغانستان، 
هم  های  حامیت  از  که  سال  چند  این  طی  نتوانست 
طرف  از  دهد؟  سامان  و  رس  خودش  به  بود  برخوردار 
رهایی  برای  روشن  پالتفرم  حول  زنان  که  این  از  پیش 
بنیادی دور هم آیند در چهار چوب انجو ها و نهاد های 
برای پروژه های موقتی و آزادی صوری دیده می شوند.
فریده احمدی از فعاالن عرصه ی حقوق زن : خب اگر 
من بخواهم کوتاه در پاسخ به پرسش شام بگویم، باید  گفت 
فرصت و زمینه  های که در افغانستان در هژده سال پسین 
توسط امریکا، ناتو و رشکا منطقه ایی شان برای زنان ایجاد 
شد، زمینه های بود که در چهارچوب پروژه های موقت با 
اهداف صوری و  زود گذر برای منافع حضور خودشان 
در کشور و منطقه ایجاد کردند، نه با یک اسرتاتیژی دور 
برد برای تغییر اساسی در وضعیت زنان افغانستان. از طرف 
دیگر حتا همین پروژه ها هم که اکرثآ تحت عنوان بلند 
بردن سطح آگاهی زنان از حقوق  خود شان  بیشرت در قالب 
سیمنارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها در کابل و چند کالن 
شهر دیگر اجرا می شود مستفیدین مستقیم اش تن چند از 
زنان مرکز کابل و مرکز والیات است؛ حاال آنکه  نه دهم از 
زنان در والیات، ولسوالی ها و روستا های افغانستان اصال 
اطالعی از این موضوعات ندارد؛ و یکی از دالیل اساسی 
عدم شکلی گیری یک جنبش فراگیر زنان با خواست های 
به پیش و بنیادی برای رهایی از کلیه ستم اجتامعی هم  در 
همین نکته است که هیچ ارتباطی بین چند زن گویا فعال 
حقوق برشی  در کابل و اکرثیت زنان در والیات و روستا ها 
وجود ندارد. برای همین است که زنان فعال در کابل و کالن 
شهر های افغانستان بیشرت خود را شامل انجوها  و نهاد های 
پروژه ایی ساختند تا تالش برای یک جنبش فراگیر زنان.



زمانی که به تاریخ زنان در سطح جهان نگاه کنیم؛ نکات 
به  زنان  زمین  رس  هر  در  می شود.  متوجه مان  چندش آور 
عنوان جنس درجه چندم محسوب می شدند و از حضور در 
مجالس سیاسی و اجتامعی قدغن بودند و شغل شان از سه 
گزینه )اطاعت از شوهر، متیزخانه و دو سال در میان بچه پس 
انداخنت( فراتر منی رود. بهرتین زن در نزد مردم و شوهر، زِن 
بود که اطاعت شوهر را محتوم می دانست یا سال یک بار 
بچه می زاییدن و یا دوقلو. در کتاب جامعه شناسی انتونی 
گیدنز آمده؛ درهیچ جای دنیا منی توان یافت که مردان باالی 
زنان حاکم نباشد. زنان در همه جا اساساَ با پرورش کودکان، 

نگهداری و اداره ی خانه رس و کار دارند)ص٢٠5(. 
تاریخ، ما را شیرفهم می کند که در جوامع جهان سوم، زنان 
بر عالوه ای کارهای خانه، به ریسندگی، بافندگی، دوخت 
و دوز و... نیز مرصوفیت داشتند.  در کتاب جامعه شناسی 
زنان، اثٍر از پامالآبوت آمده؛ زنان جهان سوم وضعیت بدتر 
اختیار  و  از قدرت  به مردان شان دارند،  نسبت  و آسفبارتر 
کم تر برخوردارند، بیشرت کار می کنند و کمرت درآمد دارند. 
کارهای خانه و رسیدگی به نیازهای خانواده بر عهده ی زن 
است و حتا زنان در مزرعه ها در کنار شوهرانش مرصوف 
هستند. این وضعیت خیلی دوام پیدا منی کند چون جامعه 
در حال گذار است یعنی  بخواهیم و نخواهیم، زمان کارش 
را می کند و هر قدر زمان گذشت جامعه پیچیده تر می شود 

و زمانی که جامعه پیچیده شد، انسان مدرن 
و انسان با خرد نیز می طلبد. در صفحه ی 
آمده؛  گیدنز  شناسی  جامعه  کتاب   ٢٠٨
شدن  صنعتی  به  رو  زمان  مرور  به  جامعه 
و  آمد  بوجود  کارخانه ها  و  گذاشت  قدم 
به حالت فردی  از حالت خانواده گی  کار 
زنان  برای  کار  خانه  در  دیگر  شد.  مبدل 
نبودند و باید به کارخانه ها می رفتند. در سال 
١٩١٠ در انگلستان یک سوم زنان اشتغال 
و  جوان  مشاغل،  زنان  رقم  این  و  داشتند 
به  منی توانستند  مطلقه  زنان  بودند.  مجرد 
به  شاغل  زنان  مزد  کنند.  کار  کارخانه ها 
پدران  به  بلکه  منی شدند،  داده  خودشان 
زمانی که  می شدند.  فرستاده  مادران شان  و 
ازدواج می کردند از  کار برکنار می شدند. 
همین طور در صفحه ی ١٧5 کتاب جامعه 
شناسی زنان نوشته شده؛ زنان قبل از انقالب 
صنعتی سده ی نوزدهم در خانه های شان و 
در کنارشوهران و پدران شان کار می کردند. 
این کار در واقع بدون مزد اجرا می شد و 
زنان خود را مکلف می دانستند تا در کنار 
انقالب  از  بعد  اما  کنند.  کار  شوهران شان 
دیگر  و  شدن  دگرگون  چیز  همه  صنعتی 
و  منی کردند  کار  مزد  بدون  و  مفت  زنان 
نان  برای خود  زنان طرد خانه می کردند و 

پیدا می کردند. 
متآهل در آن زمان  مسئله ی زنان مجرد و 
و  زنان مجرد  و در کارخانه ها،  بودند  حاد 
جوان می توانستند کار کنند و زنان که شوهر 

داشتند حق کار و حتا بیرون شدن از خانه را نداشتند. در 
معنای واقعی کلمه، ازدواج برای زنان به یک سد می ماند و 
دخرتان که ازدواج می کردند، حق کار و حق بیرون شدن از 
ایشان سلب می شد و همه مکلفیت هایش به عهده ی شوهر 
بود. وظیفه ی زن مشخص بود که باید بچه به دنیا بیاورد و 
نیازهای شوهر را برآورده کند. مردان غالباً زنان شاغل به ویژه 
متآهل ها را تهدیدی برای شغل  و وجهه ی خود در مقام 
نان آور می داستند)جامعه شناسی زنان ص١٧٦(. مردان بدین 
باور بودند، زمانی که زنان صاحب شغل باشند، ممکن است 
مردان در خانه بی کار مباند چون زنان کار خانه را رها کرده 
و وارد کار مردان شده است. بجا نیست که مردان در خانه 
مباند و زنان کار کنند. مردان، کار کردن زنان متآهل را زشت 
و وقاحت تلقی می کردند و زنان را سکوی بزرگ در مقابل 
خود می دانستند. ممکن آن سکو غیرت و ننگ مردان بودند 
که غیرت و شهامت مرد اجازه ندهد تا زنانش بیرون از خانه 

کار کنند و در کسب درآمد، مشرتکآ فعالیت بکنند. 
زنان و دخرتان، راحت نخوابیدند و از رشایط استفاده کردند. 
بعد از انقالب صنعتی اتحادیه های کارگری را شکل دادند 
بازار کار کنند. در  و خواستند که زنان متآهل را هم وارد 
زنان  و خواهان تحصیل  ریختند  خیابان ها  به  این،  پهلوی 
شدند. در آن زمان زنان حق تحصیل نداشتند و فقط مردان 
بودند که تحصیل می کردند. بعد از مقاومت های زیاد زنان 
توانستند در دانشکده طب حق تحصیل داشته باشند. و بعد 
از گذشت چندین دهه، نخستین جنبش زنان بعد از انقالب 
باشگاه های  سال ١٩٧٠  در  گرفت.  شکل   )١٧٨٩( فرانسه 
زنان در پاریس تآسیس شد و زنان آگاه و تحصیل کرده 
دراین باشگاه ها فعالیت داشتند و شعارشان برابری و عدالت 
بودند. انتقادهای تند از دولت و سیاست مداران می کردند 
و می گفتند: مردان در طول تاریخ زنان را مورد تجاوز قرار 
داده و همیشه حالت مستبدگونه اش را باالی زنان تحمیل 
کرده و زنان را موجود دوم و ناقص به جهان معرفی کرده 
تحت  بیانیه ی  باشگاه ها،  از  یکی  رهرب  ماری گوز،  است. 
عنوان اعالمیه حقوق زنان بر اساس اعالمیه حقوق برش و 

شهروندی صادر کرد و استدالل کرد؛ حقوق شهروند آزاد و 
برابر، منی تواند به مردان محدود شود. چگونه ممکن است 
برابری حقیقی به دست آید هنگامی که نیمی از جمعیت از 
امتیازاتی که مردان در آن سهیم هستند، محروم گردیده اند؟ 
بعدها این خانم توسط سیاست مداران و دولت فرانسه به دار 
آویخته شد. ماری گوز برای دولت مستبد و سیاست مداران 
خشن فرانسه واضح می کرد که زنان را در بیرون از خانه و 
که  نیست  ممکن  و  کرده اید  فراموش  را  زنان  توانایی های 
قرش عظیمی جامعه در جامعه باشد و به مردانش خدمت 
کند و فرزند به دنیا بیاورند اما در باره رسنوشت و آینده ی 
فرزندان شان تصمیم گرفته نتوانند. این از انسانیت دور است 
و در واقع دفن عدالت، برابری و انسانی است. در سال ١٩٩١ 
زنان شاغل گسرتش پیدا کرد و ٩٨ درصد خانم ها در ادارات 
به عنوان منشی مقرر شدن. این دست آورد بزرگی به زنان 

بود.
به هر حال، خوب است که نگاهی به زنان افغانستان داشته 
باشیم چون بر ما محتوم است که بدانیم زنان افغانستان در این 
خراب شده، چقدر حقارت ها، ذلت ها و اذیت و آزارهای 
کالمی و جنسی را تحمل می کنند و لب می دوزد و در« 
بیغلوله ی« خانه ها با درد و رنج ابتال به امراض روانی دست 
و پنجه نرم می کنند. زمانی که ما سخن از زن افغان می زنیم، 
در واقع از دردهای مبهم، از مضمحل ها و احتقارها سخن 

می گوییم. زنی که در کنج خانه نشسته و آرزوهای از دست 
رفته اش را زمزمه می کند یا اینکه از شدت ناهنجاری های 
آرزو  اصلن  و  مرده  آرزوهایش  تفرعن،  مردان  و  جامعه 
ندارد. مثل مرده ی متحرک نفس می کشد و شب ها کثافت 
شوهرش را خالی می کند و صبح وقت یا هم از مشغله های 
خانگی چاشت استحامم می کند. زن در افغانستان، یعنی در 
پاردوکس، کتاب چنین گفت زرتشت که حامل جمله ی)هر 
قرار  نربید(  یاد  از  را  کتک  رفتید  زنان  رساغ  به  زمانی که 
نیچه  که  اند  باور  بدین  پردازان  نظریه  از  عده ی  می گیرد. 
این جمله را از فرانسس بیکن الهام گرفته چون او گفته بود؛ 
زمانی که به رساغ طبیعت رفتید، طبیعت را با چوب محکم 
برای  را  جمله  این  نیچه  می کند،  تحلیل  همینطور  بزنید. 
سالومه)معشوقه اش( گفته بود چون سالومه نیچه را به دلیل 
ضعف جنسی اش ترک کرده بود. حاال اینکه چقدر صادق 
نیچه  یا  و  قربکرد  نقش  را  نیچه  که  است  رضورت  است، 
دوباره زنده شود و تا با ما پاسخ بدهد. این غیر ممکن است. 
اما در باره زنان افغانستان، می توان جمله ی نیچه را برعکس 
کرد و چنین نوشت: هر زمانی که به رساغ مردان رفتید، چوب 
خرضان را از یاد نربید. اینطور خیلی منطقی است. در جامعه 
ما، مردان است که زنان را مورد اهانت و لت و کوب قرار 
می دهند و نه زنان. در قریه ای ما، دو نفر بود که زنانش را 
لت و کوب فیزیکی می کرد و متآسفانه خانه ی هر دوی شان 
نزدیک و از یکی شان با دیوار خانه ی ما چسبیده بود. این دو 
آدم در هفته یک بار اگر زنان شان را کتک منی زدند، در واقع 
مریض بودند. خوب به یاد دارم، یک صبح زمستانی بود و 
درضمن خیلی رسد و آب دهن را در لبان منجمد می کرد. 
از خانه بیرون شدم و به دهن دروازه ی خروجی رسیدم که 
صدای ضجه و ناله ی زن همسایه می آید. از بس که زنش 
را کتک زده بود، برایم عادی شده بود. گوش فرا نهادم و 
متوجه شدم که شوهرش زن را بی باکانه لت و کوب می کرد. 
صدای »گدپ و گدوپ » لت و کوب به وضاحت شنیده 
به لت و کوب زنش  اما  بود  با آن که مرد معیوب  می شد. 
دست باز داشت. همین طور همسایه ی بغلی ما، نیز زنانش 

را لت و کوب می کرد و این محرتم، بیشرت اوقات از موهای 
زنش می گرفت و یا دروازه را از داخل بسته می کرد تا نفس 
داشت، کتک می زد. همین طور جمله ی سمین دوبوار که 
در جلد اول کتاب جنس دوم در باره زنان نگاشته )زن زاده 
منی شود، بلکه ساخته می شود( به حال و هوای جامعه ما 
صدق می کند. در جامعه ی ما، زمانی که طفل از رحم مادر به 
زمین افتاد، اولین نگاه ها به رساغ، بین دو لنگه)آلت تناسلی( 
تناسلی  آلت  کردن  نگاه  از  بعد  می رود.  بیچاره  کودک 
می فهمد که جنسیت ش چیست؟ بعد مرحله ی تفاوت های 
غذایی، پوشیدنی و... می رسند. یعنی از زمان کودکی بین 
کودک پرس وکودک دخرت تفاوت قایل می شود. پدر و مادر 
در زمان کودکی سهم بیشرت را به پرس می دهند و در واقع 

همین تفاوت های جاهالنه از زمان کودکی آغاز می شوند. 
از  می توان  را  دهکده ها  در  زنان  چندش آور  وضعیت 
کتاب  محلی،  خربهای  مجالت،  هفته نامه ها،  روزنامه ها، 
طلسم ها و کتاب در برگشت به مرگ فهمید و درک کرد 
که زنان در دهکده ها با چه ذلت و خواری زندگی می کنند. 
و  عادت  گفت؛  می توان  و  گفت  زندگی  منی توان  حتا 
تحمل. زنان در روستاها با استبداد شوهرانش و کارهای شاقه 
خو گرفته است و ذهنش را طور عیار ساخته که رسنوشت 
را بر خود غالب دانسته و قبول کرده که ذلت و خواری از 
طرف خدا و رسنوشت که بر او مسلط شده و منی توان به 

در  خاوری  جواد  کرد.  دخالت  رسنوشت  و  خدا  کارهای 
کتاب طلسامت نوشته کرده؛ بهرتین زن در نزد مردان، آن 
زن است که در مقابل شوهر سکوت کند. بیشرت مردان در 
قریه ها زنان را پست و حقیر می شامرند و گفنت حرف های 
مهم را با زنان پسندیده منی دانند و اگر کسی این کار را کند، 
مرد  ذلیل محسوب می شود. مثلن؛ در صفحه ی ٤٨ کتاب 
طلسم ها، از زبان یک فرد بنام پیوند حکایت می کند؛ خدا 
سیاه  رس را برای فساد خلق کرده است. همین طور از زبان 
مالیعقوب چنین حکایت می کند؛ اگر زن خلق منی شدی، 
آدمی زاد همچنان در بهشت می ماند. در کتاب برگشت به 
یادآوری  روستا  مردم  جهالت های  و  فرهنگ ها  از  مرگ، 
کرده که برای آدم خیلی دردآور و تآسفبار است. یعقوب 
یسنا در صفحه ی ٧5 همین کتاب چنین نگاشته است: دخرت 
به نام شکیبا را یکی از اقوامش به قتل می رساند و جسدش 
را در جوی آب می اندازد. جسدش مدتی مفقود می شود. 
باالخره جسد شکیبا توسط شبان قریه پیدا می شود و مردم 
به احرتام دفن می کند. بعد از گذشت دفن شکیبا، چندنفر از 
اقوام شکیبا فوت می کند. همه حیران و رسگردان بودند و تا 
اینکه مالیی قریه خطبه ی غرار ابالغ کرد که شکیبا پیل بوده. 
راه چاره این است که جسد شکیبا از قرب بیرون و سوختانده 
شود. به دستور مال در شب، قرب شکیبا را می شکافد و جسد 

کبود و کوفته شده ی شکیبا را آتش می زند.
زنان در شهرهای افغانستان نیز امنیت ندارند و انواع از ظلم 
و ستم به شکل های مختلف بر زنان تحمیل می شوند و از 
زنان قربانی می گیرند. در ادارات دولتی زنان به عنوان سمبول 
استخدام می شوند و نه بخاطر رضورت و توانایی. اگر اینطور 
نباشد، سوال برانگیز است که چرا دخرتان خوش سیام که 
اندام مناسب داشته باشند، استخدام می شوند؟ مثال های عینی 
زیاد است که دخرتان در ادارات دولتی و غیر دولتی مورد 
اذیت و آزار قرار می گیرند اما بخاطر حفظ آبرو و حرف های 
مردم، از ابراز آن جلوگیری می کند. بدون شک در شهرها 
بسا کارهای خطرناک صورت می گیرد ولی در بیرون درز 
منی کند. در کتاب روسپی های نازنین، نویسنده سعی کرده 

تا وضعیت خفت بار زنان شهر کابل را به نگارش بگیرد: یک 
مرد بخاطر قامر دخرت نوجوانش را می بازد. دخرت را کالن 
می کند و زمانی که سن بلوغ را تکمیل می کند؛ در یکی از 
هوتل های کابل برای یک شب به یک عرب می فروشد. بعد 
ازآن شب شغل روسپی گری بر دخرت مسلط می شود. روزها 
و شب ها اندامش را در اختیار مردان روسپی قرار می دهد. 
همین طور در کتاب بهای بکارت نگاشته، صدف بخاطر 
عدم پرده  ی بکارت، شوهرش از صدف بهرکشی می کرد و 
شب ها او را به روسپی خانه های کابل می برد و پول  بدست 
می آورد. بعالوه اینها، هر از گاهی در شبکه های اجتامعی 
خربهای ناگوار نرش می شوند. گاهی از طرف استادان باالی 
محصل دخرتان تجاوز صورت می گیرند و گاهی هم از طرف 
مولوی ها باالی شا گردانش. ناگفته مناند که افراط  گرایی در 
افغانستان به اوج خود رسیده است. افراط  گرایی بیشرت اوقات 
زنان را نشانه می گیرند؛ چون زنان یک موجود نسبتا صادق 
هستند و زود فریب می خورند. بخصوص زمانی که مسئله ی 
خدا و جادو و جنبل در میان باشد، آن زمان قوه ی فکری شان 
سلب می شوند و زود فریب جادوگران را می خورند. مثال، 
ارتباط جنسی مال لندی با خانم ها، در واقع ارتباط مستقیم با 
افراط  گرایی و جهالت خانم ها دارد. مال لندی به بهانه های 
تداوی بی اوالدی با زنان نزدیکی می کردند و زنان با میل و 
رغبتش زیر مال می خوابیدند. تن دادن زنان بخاطر این گونه 
جادو و جنبل، از دو گزینه خارج نیست: یکی 
ترس از طالق و دیگری هم باورهای غلط و 
افراطی. این دو گزینه باعث می شود که زنان 
به بی راهه کشانده  شوند. اما به صورت ناخن 
شامر، زنانی پیدا می شوند که بر علیه خرافات 
پرستی اقدام می کنند و به جادو و پدیده های 

خرافاتی نه می گویند.
جهان  کشورهای  در  هم  زنان  بزهکاری های 
سوم و هم در کشورهای جهان اول قابل تأمل 
دست  نخواسته  و  خواسته  زنان  یعنی  است. 
این گونه  و  می زند  منتظره  غیر  دزدی های  به 
فهم  قابل  غیر  افراد  از  عده ی  برای  دزدی ها، 
است. در معنای واقعی کلمه، زمانی که یک زن 
دست به دزدی و قتل می زند، رشایط و وضعیت 
به  داشته درک منی کنند.  قرار  آن  در  زن  که 
همین خاطر واکنش زن را وقاحت محض تلقی 
می کنند. مثال، زنی در خانه نشسته و شوهرش 
او را ترک کرده و یک طفل هم دارد و او هر 
لحظه ضجه ی گرسنگی را رس می دهد و در آن 
موقع زن مجبور می شود، به مغازه برود و برای 
پر کردن شکم بچه اش دزدی و یا روسپی گری 
کند. بعضی از نظریه پردازان، بزهکاری زنان را 
ناشی از دو عامل دانسته است: یکی ژنتیکی/ 
زیست محیطی و دیگری هم رشایط اجتامعی. 
مسئله ی ژنتیکی بر می گردد به روان و اقوام زن 
و مسئله ی رشایط اجتامعی، زمان و مکان زن 
که یک زمانی در آنجا نفس کشیده و زندگی 
شناسی  جامعه  کتاب  در  شده.  کالن  و  کرده 
زنان به بزهکاری های زنان در انگلستان)١٩٨٦( 
ارقام های را ارایه داده که نشان می دهد، بزهکاری های مردان 
به مراتب باالتر از زنان است: در صفحه ی ٢١٣ همین کتاب، 
به هر حال،  است.  مردان  با  برابر  منازل  از  رقم دزدی  تنها 
چون  دانست.  پالوده  و  منزه  صددرصد  را  زنان  منی توان 
در جامعه هیچ چیزی و هیچ کسی مقدس نیست و حتام 
مثالً، تن دادن  افغانستان  یک مشکل و خطای دارند. در 
زنان به مال لندی و تن دادن دخرتان به اساتید دانشگاه ها و 
مدرسه ها و تن دادن زنان در دفاتر به رئیسان و مدیران شان. 
شهرزاد  شهرزاد.  رسیال  یعنی  زن  واقعیت  افغانستان  در 
دخرت که با هر گونه رشایط کنار می آید و تحمل می کند. 
دیوانساالر  قباد  عقدنکاح  به  اجبار  به  را  زمانی که شهرزاد 
با گذشت  اما  نزدیک خود منی ماند  را  قباد  و  درمی آورد 
چند روز به قباد تن می دهد و قباد را عاشق خود می کند، 
خودش هم عاشق قباد می شود و فرهاد را فراموش می کند. 
زنان افغانستان شبیه شهرزاد است و اگر با یک آدم دیکتاتور 
زن ستیز و عیاش درجه اول ازدواج کند، حتام عیاشی های 
آن را تحمل می کند و به مرور زمان خو می گیرد. شوربختانه 
همین موضوع در بین افغان ها تبدیل به یک ایده و فرهنگ 
شده؛ دخرتان شان را به اجبار می دهند و باور دارند که بعد از 
چند روز با شوهرش کنار می آید یا با آن  عادت می کنند. 
زنان افغانستان را می توان به گوسفندان تشبیه کرد. یا به مفت 
خوران تشبیه کرد که جفت گیری و بچه پس انداخنت را در 

پیش گاه شوهر و خدا مسئول می دانند. 
زنان شاغل افغانستان؛ چه در دفاتر و چه در کارخانه های 
کشمش پاکی، گل خانه ها، به کلفتی خانه ها و... کار می کنند، 
اینها مزدی کم دارند اما با هامن مزد کم امنیت ندارند و از 
طرف مردان آنجا الس زده می شوند و به احتامل زیاد امنیت 
نیست؛  کم  منونه اش  شوند.  کشانده  چالش  به  روانی اش 
بامیان  در  امسال   و همین طور  فوتبالیست  ادعای دخرتان 
تنش  استخدامش،  مقابل  در  دخرت  یک  از  دایکندی،  و 

خواسته می شود. 
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مقدمه
در راه مبارزه برای آزادی زن، بسیار مهم است که 
علل تاریخی به بردگی رفنت و به جنس دوم مبدل 
شدن زن را بدانیم. در غیر این قادر نیستیم سیاست و 
نظری مطابق به وضعیت درد آور زن داشته باشیم و 
در این راه تشکل رزمنده ای برای آزادی زن و کل 

برشیت ایجاد کنیم. 
و  مادی  علل  یا  و  علت  که  هایی  تشکل  و  افراد 
اجتامعی به اسارت رفنت زن را منی دانند و یا در این 
مورد بی تفاوت باشند، مبارزه شان برای آزادی زن 

تالش منایشی، تجارتی و بیهوده است. 
وقتی امریکا و ناتو افغانستان را اشغال کردند، تشکل 
ها و نهاد های زیادی زنانه و مردانه با ادعای دفاع از 
حقوق و آزادی های زن دکان های خود ) دفاتر 
( را باز کردند و برنامه های شان را بیرون دادند. اما 
در هیچ یکی از این برنامه ها - چه چپی بوده چه 
راستی - سیاست رسیدن به آزادی واقعی زن را که 
هامن مبارزه طبقاتی زن است، منی شود یافت. انگار 
جامعه افغانستان مجموعه مناسبات متقابل اجتامعی 
متخاصم  طبقات  در  کشور  این  زنان  و  نیست 
اجتامعی که محصول این مناسبات اقتصادی متقابل 
اند، جا بجا نشده این ها ) زنان ( موجودات ماوراء 

مناسبات متقابل اجتامعی اند. 
و این همه ستمی که بر دوش زن سنگینی میکند نه 
ناشی مناسبات اجتامعی، بلکه ناشی از نبود احساس 
مهر و محبت بین انسان هاست. آدم ها باید یک 

دیگر را دوست داشته باشند، بالخره همه » اوالده آدم و حوا « 
استیم در مقابل هم دیگر باید احساس مسوولیت کنیم. 

» دوستان بین املللی « ما ) امریکا و ناتو ( هم بخاطر تأمین 
حقوق و آزادی های برش آمده و دفرت ما هم ) اظهار نظر نهاد 
های جامعه مدنی ( برای داد خواهی از حقوق پایامل شده شام 

) زنان ( باز شده است.
در رسانه های چاپی، تصویری، مجازی و کتب تازه به بازار 
آمده نیز، آنچه را در رابطه با زن و حقوق و آزادی هایش می 

توان خواند، شنید و دید، همه کلی گویی های مجرد است. 
و باز، در این آشفته بازار، آنانی که » عمیق « و » بنیادی « هم 
فکر می کنند، مسئله اسارت و جنس دوم بودن زن را در رسوم 
» ناپسند « و گاهی هم در برداشت های نادرست از » قرائت « 

دین دانسته و میدانند. 
ولی در رابطه با علل و یا علت به بردگی کشیده شدن زن، که 
هامن تقسیم طبیعی کار در خانواده تک همرسی و به ادامه، 
مناسبات متقابل اجتامعی و روی کرد آن، شکل گرفنت طبقات 
همدیگرند،  گوشت  خوردن  به  آماده  آن  هر  که  متخاصم 

بورژوازی و نهاد های چپ و راستش، حرفی ندارند. 
بهر رو، اوضاع چنین است که: علل به اسارت رفنت زن، جنس 
دوم  بودن و نوع مبارزه در راه آزادی زن که مسایل حاد، مهم 
و مربم جامعه ما را می سازند، توسط تشکل های سیاسی – 
اجتامعی و بخصوص گردانندگان چرخ مدیای افغانستان - چه 
چپی ها و چه راستی ها - یا عمدا پوشانده و قلب ماهیت شده 
و یا اصال در این رابطه کاری صورت نگرفته است. بناءَ داد 
خواهان حقوق و آزادی های زن در کشور،  خالی ذهنند و در 

هوا شمشیر میزنند. 
که  انگلس،  جمله  از  جهان  معترب  فیلسوفان  و  دانشمندان   
فلسفه مبارزه شان روی آزاد ساخنت انسان زیر ستم بخصوص 
زن، از استثامر و استبداد نظام رسمایه داری می چرخد، در 
اثر تحقیقات علمی یافته اند که، زن آزاد به دنیا آمده، زمان 
های درازی ساالر جامعه بوده و دخرتان و پرسانش بر مبنای 
حقوق مادری می زیسته اند. و به همین سبب، این زمان بنام 

مادرساالری ثبت تاریخ برش شده است. 
ولی این که چه تحوالتی در جامعه رخ داده که سپه ساالر 
جامعه دیروز ) زن (، برده و جنس دوم جامعه امروز شده است، 
توجه کنیم به فرشده این داستان، که هم اندوه آور است و هم 

رضورت تکامل جامعه برشی بوده:
پس از مادر ساالری و پیشرتفت جامعه که داستان بس طوالنی 
ای خارج از حوصله این نوشته دارد، برشیت با عبور از زندگی 
گله ای، گروهی، چند زنی و چند شوهری، به زمانی میرسد که به 
خانواده های تک همرسی معروف است. و این دورانی است 
که انسان ها برخی از وسایل تأمین معیشت و دفاع از خود، مثل: 
وسایل بدوی شکار ) تیر و کامن ( و سمچی ) خانه ( برای 
خواب و راحت را ساخته، ارزش این ها و ارش ذخیره مازاد 
تولید را درک و حفاظت از وسایل کار و مازاد تولید را، می 

دانسته اند.
با تداوم وضعیت باال، باالخره بین مرد و زن نه بر بنیاد خصومت، 
بلکه مبتنی بر ساختامن فیزیکی بدن مرد و زن و رابطه مستقیم و 
غیر مستقیم این ها با وسایل تولید، برای اولین بار بین زن و مرد 

تقسیم طبیعی کار صورت می گیرد. 
در این تقسیم، وظایف ساده، کمرت جدی و کمرت سود مند در 
آن اوضاع، مثل چیدن میوه، تربیه و حفاظت از کودکان، بیشرت 
به زن مربوط می شوند. ولی شکار حیوانات، مقابله با بیگانگان 
و مانند این ها که در آن زمان اهمیت بیشرت داشته اند، مربوط 

به مرد. 
این تقسیم اولیه کار، روی وسایل مربوط به کار های مشخص 
و تداوم این وظایف، بر مولدین، نوعی اثر مالکانه می گذارد 
که چیزی کامال بدیع بوده. بطور منونه: مرد بیشرت متوجه حفظ 
و بهرت شدن وسایل شکار و جنگ است. و زن بیشرت متوجه 

وسایل چیدن میوه، حفاظت از میوۀ مازاد و نگهداری اطفال. 
وباز، تقسیم طبیعی کار بین مرد و زن و حدود تبارز هر دو جنس 
در زمان های مقابله با حوادث طبیعی ) زلزله، توفان، آتشفشان 
( و همچنان حوادث اجتامعی ) جنگ بین خانواده ها و بعدا 
بین قبایل (، حس متلک بر وسایل تولید معیشت، بر مازاد تولید 

) خوراک و پوشاک ( و همچنان بر محل زیست ) سمچ (،  
اوال در منت خانواده ) بین مرد و زن (، بعدا بین خانواده های 
مختلف، طایفه ها و قبایل، برجسته شده این احساس متلکی از 

نسلی به نسل دیگر به ارث می رسند. 
و وسایل کار و مازاد تولید، به تدریج مهر خصوصی خورده 
انسان ها در روابط متقابل اجتامعی که نامش جامعه است، قرار 
میگیرند و بر بنیاد این روابط متقابل، انسان ها به طبقات که طبعا 

متضاد اند، تقسیم میشوند. 
و در نیجه این تقسیم بندی هاست، که مهر بی حقوقی و جنس 
دوم بودن بر پیشانی زنان و از ارباب بودن و جنس ممتاز شدن، 

با برجستگی بر پیشانی مردان از دور منایان میشود.
هدف ما از تازه کردن بحث فوق در این جا فقط این است که با 
شکل گرفنت ساختار خانوادۀ تک همرسی، در زندگی برش دو 
انقالب آورده است: اوال، خانواده به صفت بنیاد متدن متبارز 
گردید که به نام گهواره » جامعه مدنی « یعنی مناسبات اقتصادی 
هامن دوران نیز یاد میشود؛ که بعد ها در مراحل مختلف تاریخ 
برش، اشکال متفاوت ) بردگی، فیودالی و رسمایه داری ( را به 
خود گرفته است. ثانیا، خانواده کانون شکل گرفنت مالکیت 

خصوصی یعنی عامل بدبحتی برش، در تاریخ نیز بوده است.
لهذا، زن در یک انقالب برده و جنس دوم شده است و مرد در 
آن ارباب و جنس ممتاز. اما حال نباید مخالف تهداب زندگی 
برش یعنی خانواده به مفهوم زیست با همی دو جنس طبیعتا 
متضاد باهم بود، زیرا این رضورت ادامه زندگی انسان است. 
بلکه مخالف آن مناسبات خانوادگی باید بود که بر بنیاد پول می 
چرخد و زن در آن جنس دوم است و تکاملش یعنی رسمایه 
داری، از هر صد آدم، ۸۵ را به فقر، گدایی، فحشاء و بردگی 
کشانده و یک اقلیت پرازیت ) رسمایه داران و »ققر« دور یخن 

اش ( را، غول و خون خوار ساخته است.
بناءَ تا زمانی که در اثر یک تحول عمیق و بزرگ در مناسات 
در  اساسا  که  خصوصی  مالکیت  رش  از  برشیت  اجتامعی، 
دست مردان است، رهایی نیافته است؛ غیر ممکن است که زن 
از بردگی رها شود و در متام عرصه های زندگی همسان مرد 
باشد. به عبارت ساده زن در اثر یک تغییر بنیادی در جامعه 
بدوی برده شده، باید در یک تغییر بنیادی در جامعه پیرشفته، 

آزاد شود..
از برده شدن زن در چنگال مرد، کمرت از ۳۰۰۰ سال می گذرد. 
در این مدت چه قرش زن و چه زنان و مردان بصورت مشرتک، 
برای آزادی زن، تحت عناوین مختلف مبارزه کرده اند. ولی 
هیچ یک منجر به آزادی زن نشده و در آینده نیز با چنین 

اشکال مبارزه زن آزاد نخواهد شد. 
زیرا زن طبقه اجتامعی ای دارای منافع خاص و رسالت تاریخی 
نیست. زن بنابر قرار داشنت در مناسبات متقابل اجتامعی، در 
طبقات و اقشار مختلف و متضاد ) کارگر، رسمایه دار، خرده 
بورژوا و ... ( تقسیم است. پس زن نه در مبارزه به تنهایی خود 
می تواند آزاد شود و نه در مبارزات پوپولیستی خلق گرایی و 
استقالل طلبی که ریشه خرده بورژوایی دارند می تواند آزاد 

شود. 
ما در عرص رسمایه داری امپریالیستی یعنی آخرین مرحله آن و 
رسمایه داری وابسته به آن، زندگی می کنیم. بناءَ زن وسایر ستم 
کشان برای آزادی خود شان به یک منجی تاریخی رسالتمند 
رضورت دارند و آن طبقه کارگر و مبارزات طبقاتی این نیروی 
تاریخ ساز علیه استثامر و استبداد نظام رسمایه داری در چار 
چوب سیاست برابری طلبانه است نه در یک سیاست مجهول، 

ارجل و بنجل. 
تأمین  به  منجر  که  زن  آزادی  برای  مبارزه  اشکال  متام  مااز 
- دموکراتیک زن شود، دفاع  حقوق و آزادی های سیاسی 
می کنیم و  همین نوع مبارزات را وظیفه مقدماتی خود برای 
رسیدن به آزادی زن قرار داده ایم. ولی بدون درنگ اضافه می 
کنیم که، زن در یک مبارزه طبقاتی زیر رهربی طبقه کارگر با 
عموم برشیت زیر استامر و استبداد، یکجا آزاد می شود. نه با 
خواست ها و شعار های فمینیستی،و نه با استقالل خواهی چپ 
های ناسیونالیست و یا با برنامه نهاد های جامعه مدنی و نهاد های 

حقوق برشی. 
این شکل هایی از مبارزه هم در اساس و هم در نتیجه بورژوایی 

اند، و آن: سفر در راه فاصله ایست از بردگی قرون وسطایی تا 
بردگی رسمایه داری که زن افغانستانی بخصوص طی ۱۹ سال 
اخیر این فاصله را پیموده است. و حال دعوت زنان افغانستان 
به حرکت دوباره شان در این راه ارتجاعی، می تواند کار هر 
گروهی باشد، ولی کار مبارزان ضد استثامر و استبداد نظام 

رسمایه داری نیست.
ما با اجتناب از درازگویی، از استثامر، استبداد و بی حقوقی 
کامل زن در دوران بردگی باستان، که حتی » اسپازی « خانم 
پریکلس ) رهرب حزب دموکرات و امپراتور آتن ( را نیز، به سبب 
زن بودنش منی توانست و منی توانیم آزاد خواند، یکرسه 

میگذریم.  
و در رابطه با استثامر، استبداد و بی حقوقی یک هزار ساله زن در 
سلسله مراتب فیودالیسم. در سلسله مراتب مذاهب کاتولیک، 
پروتیستانت و همچنان دربار  های آماسیده پادشاهان - که تنها 
دربار قاجاریان ۲۴ هزار زن مسلوب الحقوق ) کنیز ( را در 
خود جا داده بود،  فقط این قدر می گویم که: هزار سال دوران 
فیودالیسم مایه رشمساری و رسافکندگی، در تاریخ برش است. 

 اما در رابطه با بردگی زن در نظام رسمایه داری، که روی بردگی 
در باستان و فیودالیسم را با سیاهی دیگ سیاه ساخته است، 
روی دو موضوع خم می شویم: ۱( زن در نظام رسمایه داری 
۲( نقش زن در جنبش های کارگری                                       

زن در نظام رسمایه داری
افغانستان رسمایه داری زیر سلطه امریکا و ناتو است. زن در این 
کشور یوغ دو ستم را روی شانه دارد: اولی اربابی مرد. دومی 

استثامر و استبداد رسمایه.  
تا  روز  افغانستان،  در  زن  بر  مرد  اربابی  ستم  نخست:  ستم 
روز شدت خود را از دست می دهد؛ زیرا، از یک سو گلیم 
مناسبات اقتصاد ارباب – رعیتی به سبب ناکارایی اش در حال 
جمع شدن است. از سوی دیگر نیاز مناسبات رسمایه داری 
است که از هر راه ممکن، از جمله توسط نهاد های اثر گذار 
مبلغ و مرویج خود، نیروی تولیدی زن را که تا بیش از ۴۵ در 
صد نیروی کار کشور را می سازد، از سلطه مرد ساالری یعنی 
مناسبات » عیال داری «، چون: آشپزی، لباس شویی، رفت و 
روب خانه، بی سوادی، عاجزگی و اسارت در چهار دیواری و 

چادری » آزاد « سازد. 
در این تحول که در ۱۹ سال اخیر بخصوص در شهر های 
بزرگ افغانستان خیلی ها رسیع بوده، رس شیر ) الیۀ فوقانی قرش 
زن ( به تجارت، کرسی های پارملان و مقام های دولتی رفته و 
الیه های تحتانی، به بازار کار، فقر، بیکاری، بی سوادی، گدایی، 
اعتیاد و بیامری های روانی. و این خصلت ذاتی متام نظام های 
رسمایه داری بخصوص در کشورهای وابسته و زیر سلطه است.
 ارگان های قانون گذار،ادارات مجری قانون و نهاد های مدافع 
حقوق برش و مبلغین و مروجین مناسبات نظام رسمایه داری ) 
کمسیون حقوق برش و نهادهای جامعه مدنی (، در تثبیت و 
همچنان رسمیت دادن به حقوق الیه فوقانی قرش زن، و در 
مقابل تثبیت بی حقوقی و رسمیت دادن به ستم کشی الیه های 
زیرین آن، که در پاراگراف فوق به آن ها اشاره شد، دست 
باالیی داشته و وظیفه رسمایه دارانه خود را به وجه احسن انجام 

داده اند. 
در تحوالت تاریخی یاد شده یعنی تثبیت حقوق قرش فوقانی 
زن و همچنان بی حقوقی الیه های فقیر آن ( باید برخورد دو 
گونه داشت: این که زن از » بردگی پنهان خانگی مرد « بیرون 
بویناک  و  بر دهن کج  و مشت محکمی  مثبت  کار  آمده، 

فیودالیسم است. 
اما این که زن از زیر باران برخاسته زیر ناوه دان نشته است، 
چنانچه در باال شاره شد، زنجیر استثامر و استبداد رسمایه بر 
دست و پای زنان، محکم تر و سنگین تر از نظام های ماقبل 

رسمایه داری پیچیده شده است.
را، کارگران  ما  امروز موقعیت زن در جامعه  ستم کارمزدی: 
مزارع تولید زعفران، کارگران خاک روب شهرداری کابل، زنان 
و دخرتان خشت ریز در کوره های خشت پزی، زنان دستگاه 
کشمش پاکی، زنان تریاکی بسرت رود خانه کابل، گدایان کنار 
جاده ها، صافی کاران وسایط مالکان رسمایه، زنان و دخرتان 
مورد تجاوز در ارگ و مکاتب، زنانی افتاده زیر شالق  و سنگ 

زنانی  و  ها  داعشی  و  طالبان  باران 
شان  عزیزان  سوگواری  در  نشسته 
که توسط سپاهیان حکومت های 
پوشالی و امریکا - ناتو – تروریست 
ها، خون شان ریخته است، رقم می 
زند نه زنانی ناز دانه رسمایه که روی 
ها،  ریاست  پارملان،  های  کرسی 
وزارت ها و سفارت ها ملیده و یا 

غرق ناز و نعمت پیشه تجارت اند.
حقوق و آزادی های زنان کارگر و 
زحمتکش ما در قوانین نظام رسمایه 
داری، حقوق و آزادی های صوری 
) شکلی ( است نه واقعی. اقشار زنان 
دارند  را  حق  این  فقط  ما  محروم 
که نیروی کار بفردشند، هر ۵ سال 
بعد به مافیای رسمایه، دزدان زمین 
و قاچاقربان چرس و تریاک، رای 
بدهند که در ارگ و پارملان ارباب 
و  استثامر  و  باشند  ها  این  رسمی 

استبداد شان چیزی قانونی. 
شد،  اشاره  باال  در  که  بسانی  پس 
رها شدن گردن زن از زیر یوغ مرد 
فیودال و خم شدن دوباره اش زیر 
معنای  به  رسمایه،  کارمزدی  یوغ 
مضاعف شدن درد و رنج قرش زن 
و سنگین شدن زنجیر اسارت این 
انسان محکوم در طول تاریخ برش است که بایست و باید برای 
پاره کردن این ُغل و زنجیر، آگاه و متشکل شده با کارگران مرد 

یکجا علیه استثامر و استبداد رسمایه برزمد.  
نقش زنان در جنبش های کارگری

طبقات و اقشار فرودست اعم از زنان و مردان باید بدانند که: 
راه آزادی زن در افغانستان جاده داراالمان نیست. زن افغانستانی 
باید تا این حد به آگاهی سیاسی – اجتامعی برسد که، چنانچه 
در سطر های گذشته اشاره شد، زن نه از طریق جنبش خود 
برای خود ) فمینیزم ( به آزادی سیاسی – اجتامعی می رسد و 
نه از راه بلند کردن شعار » استقالل « طلبی که برخی از سازمان 

های سیاسی ما برای آزادی زن انتخاب کرده اند.
انقالبی که در خانواده تک  اثر  ما در مقدمه گفتیم، زن در 
همرسی رخداد و اساس شکل گرفنت جامعه طبقاتی مبتنی بر 
مالکیت خصوصی را گذاشت، محکوم و مبدل به جنس دوم 

شده است. 
حال که ما در عرص امپریالیسم مبارزه می کنیم و زن که در 
افغانستان - بدون کدام شک و شبه ای - در کنار سایر مولدین 
مستقل خرده پا که توسط رسمایه بخصوص پس از تجاوز 
امریکا و ناتو خلع ید شدند، به بردگی کارمزدی رسمایه کشانده 
شده است. پس حقوق و آزادی هایش بطور قطع با حقوق و 
آزادی های طبقه کارگر گره خورده. به هامن سانی که طبقه 
کارگر برای استقالل که شعار قرون ۱۸ و ۱۹ بورژواها بود، مبارزه 
منی کند، استقالل طلبی برای زن نیز شعار مبارزاتی جهت 
رهایی اش نیست. مثال زن چینی، ویتنامی و کوریایی بخاطر 
بیرون راندن استعامر جنگید و در این کشور ها دموکراسی که 
نه هم کهنه، بلکه » نوین « استقرار یافت. ولی زن بسانی که در 
سطور باال اشاره شد، روی آزادی از استثامر و استبداد را ندید، 

بلکه بیشرت از پیش به بردگی رسمایه کشیده شد. 
به این حساب غیر از این که مبارزه زن برای رهایی با مبارزه طبقه 
کارگر برای تحقق حقوق، ازادی و برابری پیوند بخورد، دیگر 
همه راه ها به خانه نظام رسمایه داری، هامن جایی که پرومته ) 

زن ( را به زنجیر کشیده اند، منتهی می شود. )۱(
۸ مارچ که روز آزادی خواهی زن است، اساس و بنیاد کارگری 
در  امروز  که  پوپولیستی  و  طلبی  استقالل  گذشته  نه  دارد 
افغانستان به انحراف رفته ) مالخورک و انجویی شده ( هر زن 
و مرد قاچاق چرس و تریاک و ارگان های دولتی و غیر دولتی 
بورژوازی، محافل مجلل ترتیب میدهند و در رابطه با حقوق و 
آزادی های زن گلو پاره می کنند. در حالی که سنن روز زن 
یک جنبش کارگری ضد نظام رسمایه داری است و برابری می 

خواهد. 
مگر اساس این جنبش توسط اعتصاب زنان کارگر پارچه باف 
برای بدست آوردن حقوق شان از مالکان رسمایه، در نیویارک 
امریکا در سال ) ۱۸۵۷( گذاشته نشد؟ و بعد و بعد، این درفش 
لوزا   ( سوسیالیست  مبارز  زن  دو  توسط  کارگران  مبارزاتی 
لوگزامبورگ و کالرازتکین ( شعار رسمی بین املللی جنبش 

زن نگردید؟ 
زنان  مبارزه  خاستگاه  مبثابه  مارچ  هشت  تبارز  بسرت  باری، 
آزادی خواه، جنبش کارگری است. اما این که بورژوازی و 
خرده بورژوازی زیر این نام محافل مجلل برگزار می کنند زنان 
را فریب میدهند و سودهای مختلف از کار می برند، دلیلش 
این است که چپی های سنتی این جنبش را از بیس کارگری و 
برابری طلبی طبقاتی آن جدا ساخته و به چیزی منایشی و سود 

جویانه مبدلش کرده اند. 
اگر چنین نبود، زنان ودخرتان دموکراتیک ترین کشور های 
جهان که به سبب استثامر واستبداد رسمایه جان شان به لب 
رسیده است و محل تبارز احساسات می پالند، به زیر ارتجاعی 
ترین و خون ریز ترین بیرق یعنی داعش می رفتند و به بردگی 

جنسی رس می ماندند؟ هرگز.
لهذا وظیفه زنان مبارز است که جشن ۸ مارچ را در سیاست 
عام طبقه کارگر برپا دارند و دنیای آزاد بدون طبقات و برابر 
بخواهند. تا بورژواها و خرده بورژواها جرأت رشکت در این 
جنبش و محافل را نداشته باشند. و ۸ مارچ ماهیت انقالبی زنان 

کارگر پارچه باف را، باز یابد. 

علل بردگی زن و راه رهایی
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تبعیض و به تعقیب آن سلب بخشی زیادی از آزادی 
ها و حقوق طبیعی زنان به گواه تاریخ مدون برش در  
ابتدا   دوره پدر ساالری و با تقسیم کار در مکلفیت 
های خانه و بیرون شکل گرفت و تا به امروز بیش و 
کم در متام جهان ادامه دارد. در جوامع طبقاتی از برده 
داری تا رسمایه داری ستم و نابرابری بین انسان ها در 
ابعاد مختلف وجود دارد؛ با قید مبارزات نفس گیر و 
توأم با قربانی های فروان به وسیلۀ جنبش های انقالبی، 
آزاده و مرتقی در فرایند تاریخ، تا کنون برشیت قادر 
نشده است که همه باور های بدوی، گند زده و کهنه را 
از زندگی انسان های نوین بدور سازد؛ چون مقتضای 
نظام های طبقاتی انسان ستیز همین است و هر از 
گاهی منافع شان ایجاب می کند تا یکی را برتر از 
دیگری جلوه دهند. ستم جنسیتی که ستم و نابرابری 
مضاعف بر زنان در رسارس دنیا است در پرشفته¬ترین 
کشورهای اروپایی تا عقب افتاده ترین کشور های 
افریقایی و آسیایی به درجات کم و بیش سیر صعودی 
دارد. متاسفانه آمار اعامل خشونت و نابرابری نسبت به 
زنان، از خشونت زن علیه زن گرفته تا اعضای خانواده 
و ) ، ( جامعه و درکل سیستم های نابرابر در دنیا افزایش 
یافته و بیداد می کند؛ »بیش از یک سوم زنان در 
رسارس جهان خشونت فزیکی/جنسی را تجربه کرده 
اند. بدن زنان بطور اخص به عنوان بخشی از کارکرد 
های عادی بازاریابی انحصاری رسمایه داری، دچار 

ابژگی، شی وارگی و کاال شدگی می¬گردد«.
در اشکال ستم طبقاتی، ستم جنسیتی نابرابری است 
که بیش از نصف آدم ها فقط به دلیل جنسیتی که 
دارند مورد تبعیض قرار میگیرند، این یکی از عقب 
ماندگی های مبتدی برش است که امروزه نظام رسمایه 
داری آن را در شکل های گونه¬گون تولید و باز تولید 
می¬کند و با ابزارهای نوین و کهنه با استفاده از قدرت 
هژمونیک  نظامی، اقتصادی، مدیایی و اطالعاتی 
یی که دارد به نحوی در جامعه جا انداخته است. در 
غیر آن در این عرص سخت مایۀ رشمساری است که 
شام هم¬نوع خود را به دلیل متایز اندام جنسی مورد 

خشونت و تنفر قرار داده موجود درجه دوم بشمرید. 
آری همۀ کسانی که به هر نحوی تبغیض جنسیتی را 
توجیه می کنند،کل تفکر شان به عضو جنسی افراد 

ختم می شود. 
 فرهنگ، ناسیونالیسم و دین از نگاهی، ابزار های 
آن  بر  مبتنی  که  استند  دیروزی  و  کنونی  اساسی 
بصورت عموم آدم ها به گروه های از هم جدا و در 
برابر هم  قلمداد می شوند. هر چند ممکن این پدیده 
ها در یک نگاه سطحی آرا ، اعتقاد و میکانیزم هایی 
برای اتحاد و همبستگی بین آدم ها در یک جغرافیا و 
رسزمین به شامر آید، اما در بینش ژرف و کارکردی 
ناسیونالیسم، دین و فرهنگ نه تنها که هم گرایی و هم 
نشینی را در همۀ خانوادۀ برشی ایجاد نکرده بلکه اکرثاً 
باعث ایجاد فرقه های متخاصم در رسارس زنده¬گی 
گذشته و کنونی انسان ها بوده است؛ کل نابرابری ها و 
اشکال ستم اجتامعی در اجتامعات بر اساس همین 
پدیده ها و به نفع طبقات فرادست توجیه و تفسیر شده 

است. 
ادیان در سیر مراحل تکوین اندیشۀ برش ایستگاه هایی 
بوده که برشیت در فراگرد تاریخ با کامل نا آگاهی 
نسبت به پیرامون اش از آن عبور کرده  است؛ و درهر 
کدام این ایست ها نورم هایی به عنوان میانجی بین آدم 
ها و متام طبیعت تعیین تکلیف کرده است؛ در ادیان 
و مذاهب انسان ها مستقیامً با یک دیگر و محیط 
زیست شان تعارف و شناسایی ندارند بل این متون و 
داده های ارزشی ادیان است که طرفین را، خوب یا 
بد، درخور و شایستۀ یک دیگر می¬داند. با تأسف 
در اجتامعات مذهبی مردان زنان را از همین رهگذر 
می شناسند؛ دید آدم ها در جوامع عقب افتاده هنوز 
علمی، انسانی و بدور از تأثیر پذیری مستقیم مذاهب 
نیست که رک و راست از رس تعقل و تفکر مدرن 
هم نوع و پیرامون خود را بدون واسطه و میانجی به 
تعریف و شناسایی گیرد؛ از این منظر ادیان و داده 
های مذهبی در چهارچوب قواعد اخالقی و فرهنگی 
توجیه کنندۀ ستم جنسیتی بین زن و مرد است و این 

استعداد دینی کار آمد بس مهمی برای عادی جلوه 
دادن همه ی نابرابری های اجتامعی است. 

فرهنگ، با هر تعبیر و تفسیری که از آن در جامعه 
وجود داشته باشد، این پدیده در کارکردهای روتین 
آن  جهت  یک  در  است.  جهت  دو  دارای  اش  
»سنت« و در سوی دیگر آن »تجدد » قرار دارد. در 
فرایند تاریخ نگاه بخشی اعظم از رشقی ها تکیۀ همه 
جانبه و ارزش گذاری باالی سویه سنت - فرهنگ 
است تا قبول و رونق نوگرایی )مدرنیته ( در فرهنگ. 
برخورد های گذشته گرا در جامعه تحت عنوان ُعرف، 
عادات، سنن و داده های تاریخی- فرهنگی در برابر 
زنان هامنند پردۀ توهم مذهب بین آدم ها قرار دارد. 
به شانۀ  ارتجاعی، مردانه و زن ستیز شانه  فرهنگ 
مذهب اشکال ستم از جمله ستم جنسیتی را پر قدرت 

ساخته است. 
ناسیونالیسم در آرایش ملی جهاِن رسمایه داری پدیدۀ 
قرن بیستمی و نو خوانده می شود، اما گام هایش 
درست جای پای عشیره گرایی، قبیله گرایی و قوم 
گرایی سابق است و کارکرد خیلی معتربی نسبت به 
اسالف اش ندارد و از این معرب یکی از حربه های 
محوری در دست کاپیتالیسم است، تا برشیت را به 
فرقه های متخاصم فرد علیه فرد و ملتی بر ضد ملت 
دیگر تقسیم منوده به بهانۀ منافع قوم، زبان، ملیت، 
مذهب، رسزمین و سمت و سو حقوق جهان شمول 
انسان های مدرن را دو دسته تسلیم عقاید باستانی کند. 
این تقسیم بندی ها و فرق گذاری ها مایۀ اشکال 
ستم اجتامعی از آن جمله ستم جنسیتی است؛ نظام 
اقتصادی – سیاسی حاکم بر جهان یعنی رسمایه داری 
از آنجایی که بر مبنای نابرابری ایجاد شده است، 
از متام این پدیده ها به عنوان ابزار و حربه استفاده 
می ¬کند تا شکاف و نابرابری طبقاتی را که مخرج 
مشرتک کل مظامل و مصایب اجتامعی از جمله 
خشونت و رفتار رشم آور علیۀ زنان است، بدیهی و 

اصول طبیعی نشان دهد.
با این وضعیت هشت مارچ دیگر رصفاً یک میراث 

تاریخی نیست که فقط در ١٨5٧در امریکا رخ داده 
باشد و جهانیان با اختصاص یک روز در سال برای 
نشود  فراموش  زنان  ضد  بزرگ  جنایت  آن  آنکه 
مجلس و محفل بر گذار کنند. امروز با گذشت بیشرت 
از یک صدو شصت و سه سال از آن واقعه، جنایت 
و فجایع سیستامتیک هر روزه از هر خانه و کارخانه 
رس بیرون می کند؛ حاال دیگر، جنایت، فقر، اعتیاد، 
تبعیض، خشونت و همۀ نابرابری ها کودکانه و زنانه 
شده، بناءاً روز زن کل روز های سال است نه تک 
روزی نشانی شده در تقویم ها. آدم ها )اعم از زن و 
مرد( به جز مبارزۀ هر روزه و وقفه ناپذیر بر ضد همۀ 
خرافات و انقیادی که به گونه¬یی انسان ها را در 
برابر هم قرار می¬دهد راه دیگری ندارد ما با هم نوع 
هایامن نه غریبه و دشمن بل هم نسل و هم عرصیم؛ 
همه باید بدون تبعیِض زن و مرد، بدور از تعلقاتی 
تباری و اتنیکی از حقوق اقتصادی- سیاسی برابر در 
برخورداری و مالکیت از متام فراوده های جمعی برش 
در جایگاه اقتصادی و اجتامعی یک سان قرار داشته 

باشد. 
و  ُعرف  متام  در  اکرث  حد  نابرابری  و  حقوقی  بی 
عادات، آرا و اعتقادات بدوی و گذشته گرا  در کشور 
های عقب مانده بیداد می¬کند؛ ظلم، فشار، تحمیل و 
عدم برابری همۀ مرز ها را درنوردیده است؛ »معضل 
جهانی راه حل جهانی می¬خواهد« نه تفرقۀ انسانی؛ 
روز زن و همۀ روزها، روز به پا خاسنت بر علیه همۀ 
اشکال ستم اجتامعی برای یک دنیای مرفه و برابر به 
متام اهالی مرتقی و آزادۀ دهکدۀ جهانی است، یقیناً 
»آینده منی تواند استمرار گذشته باشد«. ساخنت دنیا 
نو مستلزم اندیشه های نوین است رهایی زنان از انقیاد 
ستم جنسیتی یکی از پایه های اساسی رهایی برشیت 
است؛ این دیالکتیک زن و جامعه است؛ پیش بسوی 

رهایی زنان از اشکال ستم اجتامعی!
 
 

دیالکتیک زن و جامعه
6

بهنام قدیمی 

 Eteraz Monthly february2020    *   1398 سال اول  *  شماره سوم   *  حوت 1398                                                                                                      دلو
اعرتاض

 Eteraz Monthly*March2020     



7

روزی با چند تن از همکارانم در بارۀ مردساالری صحبت می 
کردیم؛ یکی از همکارانم رو به من کرد و گفت: »شاید شام در 
یک فامیل مرد ساالر بزرگ شده اید که همۀ مشغلۀ تان حرف 
های مفت است. من خودم در یک فامیل روشن به دنیا آمده 
ام؛ خودم تصمیم می گیرم، رس شوهرم هم زور استم.« همه به 
او گفتند خوشا به حال تو که شوهرت به گفت و فرمانت است. 
من از او سوال کردم وقتی نصف شب طفل تان بیدار می شود 
و یا بیامر است آیا شوهرت هم بیدار می شود تا به فرزندت 
برسد و یا خودت را کمک می کند؟ آیا شوهرت شام را در 
امور خانه کمک می مناید؟ او در پاسخ به من گفت: »پس ما 
زن ها برای چه استیم، این کارها وظیفۀ ما زن ها است...« این 
پاسخ همکارم باعث بحث و گفت و گوی خیلی طوالنی میان 

ما و سایر همکارانم شد.
و  مردساالری  زن،  بر  ستم  مورد  در  بحث  که  مجلسی  در 
بیحقوقی زن مطرح شده بود من نگاه و نظر انتقادی ام را اظهار 
داشتم آقایی از جمع رشکت کننده¬گان پس از پایان یافنت 
سخنانم در این بحث باز و عمومی با مخاطب قرار دادن من 
گفت »ببین تو ما مردان را متهم می کنی، من اینقدر مرد خوب، 
مدرن و امروزی استم که حتی به زنم اجازه داده ام تا دریک 
دفرت خارجی کار کند« با شنیدن این حرف آقای دیگری به 
او خندیده و با حالت متسخر آمیز آهسته و نجوا کنان گفت 
بی غیرت...« البته باید این را یادآور شوم که منونه هایی را که 
نقل کردم از زبان یک فرد »عامی«، مذهبی و بیسواد بیرون 
نشده بلکه این آدم¬ها هر کدام صاحب ادعای بلند باالئی هم 
استند. و به دلیل موقعیت شغلی شان این تلقیات را به دیگران 
هم منتقل می¬منایند و در تداوم و بقای آن سهم دارند؛ درد 
آور اما این است که یک بحث خیلی مهم و حیاتی در جامعۀ 
افغانستان، که در آن چه ستم و بیحقوقیی نیست که بر زنان به 
دلیل جنسیت شان اعامل منی¬شود، اینقدر پیش پا افتاده و 

جوک تلقی می¬شود.
خیلی اوقات، فمینیست ها و هر فرد آزادیخواهی که نسبت به 
نابرابری، تبعیض و بیحقوقی زن معرتض و فعال استند متهم به 
»نفرت پراکنی« نسبت به مردان می¬شوند؛ و به نظر من دلیل 
این سوء تعبییر ناشی از عدم درک درست از مردساالری و 
تحوالت تاریخی در جامعه های انسانی است. مردساالری 
یک نظم اجتامعی مبتنی بر نابرابری و ستم است که به لحاظ 
تاریخی شکل گرفته قوام یافته و فراز و فرود هایی داشته است که 
در عرصجدید مناسبات حاکم موجود آن را در اشکال پیچیده 

و نامرئی تری در خود ادغام و تولید و باز تولید می¬کند.
محرومیت و ستم تاریخی که بر زنان رفته است امروز، حتی 
مردساالر ما، حداقل در حد گفتار یک  در جامعۀ شدیداً 
مسأله و امر انکار ناشدنی به شامر می¬رود و بیشرت گروه ها 
و افراد تظاهر به تصدیق آن می¬منایند؛ حتی آنهایی که ستم 
جنسی در عمل و باور شان نهادینه شده و یک امر متعارف 

و طبیعی می¬مناید. گروه هایی که امروز در جامعۀ افغانستان 
حرف آخر را می¬زنند و بعید هم نیست که در مراسم  رسمی 
و دولتی داد از حقوق زن رس دهند خود بعضاً بخشی از این 
ستم و اسارت نسبت به زنان بوده اند و آن را در اشکال شنیع و 
هولناکی عملی ساخته و مرشوعیت بخشیده اند. اما کیست که 
نداند که اعرتاف و تصدیق تاریخی این ستم که در بیشرت موارد 
بار اخالقی می¬یابد، حالل مشکل انبوهی از موانع و مشکالت 
فرا راه زنان در جامعۀ نیست. دلسوزی نسبت به زنان و روایت 
کردن ستم و تبعیضی که بر آنها روا شده و روا داشته می¬شود 
هرچند که می¬تواند بیان آگاهی از موجودیت و به رسمیت 
شناخنت آن باشد، اما راه کارِ برای رفع و رجوع آن نیست. زیرا 
مشکالت و مصائب زنان آنقدر عمیق، گسرتده و وحشتناک 
است که باید به عمق و پهنای آن رخنه کرد و عوامل اصلی 
و بنیادین این ستم را شناخت و نه تنها شناخت، بل برای تغییر 

بنیادی آن دست به عمل شد.
با درد و اندوه که در آغاز دومین دهۀ قرن بیست و یکم زنان 
در جامعۀ ما با آراء و افکار مواجه استند که محصول تاریخی 
و  زمان جهل  گذر  با وجود  است.  برشیت  توحش  دوران 
عقب¬ماندگی به یمن حضور، فعالیت و منافع نیروهایی در 
جامعه افغانستان شانه به شانه از این محصول تاریخی دوران 
توحش برش حراست منوده و آن را به نُرم معمول، رایج و 
طبیعی تبدیل منوده است. چیزی که باعث گشته حیات انسانی 
زنان آن چنان بی¬بها شمرده شود که حتی طرح مصائب و ستم 
و اپارتاید جنسیتی که هر روزه بر زنان می¬رود جوک و لطیفه 

تصور گردد؛ در مواردی حتی برای خود زنان.
با توجه به رس آغاز موضوع بحث و رفتار غالب و رایج در 
جامعه به ساختار خانواده که طبیعتاً خود در ابعادی متأثر از 
مناسبات و هنجارهای حاکم طبقاتی است و به لحاظ سیاسی 
و ایدئولوژیک مناینده¬گانی در جامعۀ افغانستان و مناسبات 
و ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم دارد نگاه عمیق¬تری 
بیاندازیم در می¬یابیم که نهاد خانواده در کنار ستم طبقاتی در 
تعمیق ستم جنسی و بقای آن نقشی بارزی را باز کرده و بازی 
می¬کند. بدون تردید اولین و قدرمتندترین نهاد اجتامعی در 
افغانستان و جامعه های مشابه »خانواده« است. این-جا وارد 
مقوالت پیچیدۀ فلسفی، اجتامعی و فرهنگی در مورد خانواده 

که دامنۀ بسیار گسرتده¬یی دارد، منی¬شویم. 
قرار  ستم  مورد  کل  در  زنان  داری  رسمایه  تولید  شیوۀ  در 
می¬گیرند، که این در واقع از رابطۀ نابرابری آنها در تولید 
طبقات  و  اقشار  زنان  اکرثیت  برای  می¬گیرد.  رسچشمه 
تهی¬دست و فرودست از جمله طبقۀ کارگر، این ستم بخشأ 
نتیجۀ وظایف شان در خانواده است. ریشۀ مادی ستمگری بر 
زن ادامۀ هامن اساس بردگی خانواده گی در گذشته است که 
تا هنوز ادامه دارد، این وجهی نابرابری و تبعیض نسبت به زنان 
در جامعۀ ما ابعاد ویرانگری کسب کرده و می¬کند مخصوصاً 

آن¬جا که پای روایت مذهبی و عقاید و باورهای قبیله¬یی 
در درون خانواده و اجتامع باز می¬شود. وظیفه مراقبت و 
نگهداری از کودکان و همچنین به انجام رساندن بخش اعظم 
کارهای یک نواخت، خسته¬کن و بی-مزد در خانه نتیجتأ 
منجر به عدم توانائی و گرفنت سهم برابر و کامل زنان در تولید 
اجتامعی می¬شود. زنان یا به طور قطع از رشکت در امور 
جامعه محروم شده و اسیر چهار دیوار خانه گشته اند، منونۀ 
آشکار آن »امارت اسالمی طالبان« در دهۀ نود و اعامل اپارتاید 
جنسیتی است و آنجائی هم که در تولید اجتامعی کشیده شده 
اند وظایف شان بیشرت مربوط و محدود به ساحۀ فعالیت های 

اقتصاد خانگی و مهارت هایی در این زمینه بوده است.   
خانواده در جامعۀ چون افغانستان موسسه¬یی است که از آن 
طریق آراء و عقاید از جمله هنجارهای زن ستیز به نسل¬های 
بعدی از فرزندان پرس و دخرت انتقال می¬بابد. خانواده آن 
طرز  فرمانربداری،  دسیپلین،  که  است  اجتامعی  ساختامن 
تلقیات غیر انتقادی، باور های اقتدارگرایانه و فروتنی در مقابل 
برتری اجتامعی، مطابق اقتدار پدرساالرانه و ستمگری بر زن 
در آن شکل می¬گیرد. این باور ها به دیگران به ویژه کودکان 
منتقل و بدین صورت افکار مردساالر به آنها القا می¬گردد؛ 
و همچنین زنده گی روزانۀ کسانی را که با هم ازدواج کرده 
اند تحت تأثیر قرار می¬دهد و از این¬جا است که مناسبات 
مافوق و مادن در نهاد خانواده شکل می¬گیرد. خانواده با 
ساختار اهرمی اش باعث تعضیف هر نوع مقاومت گردیده 
و ضامن مطابقت آن با نُرم های حاکم و مسلط در جامعه 
می¬شود. از طریق خانوادۀ پدر ساالر است که اولین شناسائی 
جنسی و نقش متفاوت آنها اتفاق افتاده است چیزی که برای 
جامعه در کل و برای زنان به ویژه زیانبار و تباه کن بوده است. 
رضب و شتم زنان و کودکان در سازمان خانواده و تحمل آن از 
جانب جامعۀ بورژوائی وسیله¬یی برای به مورد اجرا گذاشنت 
اخالقیات ارتجاعی، رسکوب جنسی و شناسائی نقش جنسی 

در خانواده است. 
موقعیت ایزوله و محدود زنان در خانواده آنها را اتومیزه کرده و 
سبب آسیب پذیری شان در قبال باورهای ارتجاعی و عقبامنده 
از  روز  هر  که  ارتجاعیی  و  مردساالر  باورهای  می¬گردد. 
طریق رسانه ها، بنیادها و دستگاه هایی در جامعه تبلیغ و تکرار 
می¬شوند زمینۀ گسرتش و غلبۀ آن¬ها را بر اذهان از جمله زنان 
فراهم می¬ آورد. برنامه هایی که درباب خانواده و اخالقیات 
از رسانه های چاپی و دیداری در افغانستان پخش می¬شوند 
در دامن زدن به افکار عقبامندۀ مردساالر و ضد زن نقش بازی 
می¬منایند. بر همین اساس است که تصویب قوانینی که یک 
مقدار فرجه و فرصتی را برای شگوفایی افکار مردم مساعد 
می¬ساز به مقاومت و لجاجت نیروهای مردساالر و زن ستیز 
مواجه می¬شود، منونۀ بارز این مخالفت و لجاجت ارتجاعی 
را در طرح الیحۀ قوانین منع خشونت علیه زن و حامیت 

ازحقوق کودکان در پارملان شاهد بودیم. 
بنابراین خانواده پدرساالر در کنار اهرم های دیگر شکل دادن 
به افکار و آراء ضد زن باعث محدود شدن هرچه بیشرت افق 
زنان حتی آنهایی که ظاهر آراسته و شسته و روفته¬یی دارند 
و یا هم از عنوان و مقامی در وضعیت کنونی برخوردار اند 
گردیده چه رسد به زنان دیگر که در بیسوادی و محرومیت به 
رس می¬برند؛ در نتیجه بر اساس آنچه که گفته آمدیم اغلبأ زنان 
خاندار و سنتی باورهای بیشرت از باورهای ارتجاعی و عقبامنده 
تأثیر می¬پذیرند و آن را در اشکال گوناگون از خود شان بروز 
میدهند. به این ترتیب این زنان به سهم خود نقش مهمی را در 
انتقال این باورهای عقبامنده و ستمگرایانه به کودکان شان بازی 
میکنند، مخصوصأ به دخرت ها که بیشرت توسط مادران شان 
مطابق قواعد جنسی یی که به وسیلۀ جامعه و مناسبات حاکم 
اجتامعی پیریزی شده است ترتیب می¬شوند. با این حال این 
وضعیت خود انعکاسی از موقعیت اجتامعی است که زنان در 
جامعه دارند نه بیان توافق آگاهانۀ آنها؛ این نوع عقبامنده¬گی 
زائیدهۀ ستمی است که بر زنان روا داشته شده و روا داشته 
می¬شود. این وجهی از مسأله نباید دلیلی برای از نظر دور 
داشنت روابط اقتدار گرایانه و پدرساالر درون خانواده شود. این 
اقتدار پدرساالرانه است که با پشتیوانۀ نهادهای رسمی، دم و 
دستگاه مذهب و نرمهای اقتدارگرای حاکم تصمیم می¬گیرند 
تا نسل آینده را چطور پرورش دهند؛ هرچند که بخش بیشرتی 
این پرورش به وسیلۀ مادران انجام می¬شود. مسألۀ دیگری 
که باعث عقبامنده گی سیاسی- فکری زنان و اشاعۀ افکار 
مردساالر و نهادینه شدن آن در جامعه می¬شود، پدیده¬یی 
که در میان زنان سنتی و خاندار قوی و گسرتده است، این است 
که مردان خانواده در کل و شوهران شان )حتی آنهائی که 
فعال سیاسی اند و خود مدعی مبارزه برای رفع ستم و اپارتاید 
جنسیتی استند( رشکت زنان در مبارزۀ سیاسی و تشکیالت 
سیاسی را دشوار می¬کنند، هرچند اگر خود شوهران مستقیأم 

در مامنعت آنها نقشی نداشته باشند. 
بناءً دالیل وجود و بروز آن دیدگاه هایی که در آغاز مطلب به 
طور منونه از مواجهۀ شخص خودم آورده ام را در این بسرت 
باید دید و جستجو کرد. به ویژه با تغییر و تحوالت سیاسی 
جدید، باورهای مردساالر ضد زن تقویت خواهد شد و آن را 
به رضب شالق و تعزیر در ابعاد وسیع تری بر جامعه تحمیل 
خواهند کرد؛ بیم بدتر شدن موقعیت زنان و رانده شدن شان 
از اجتامع بیشرت از هر زمانی می¬رود. تا دیر نشده باید جلو 
آن ایستاد و راه و چاره جست. هشتم مارچ روزی برای بسیج 
جنبش زنان و آزادی¬خواهان برای رفع تبعیض و ستم جنسی 
است؛ از این رو بجا است که در یک چنین روزی اعرتاض مان 
نسبت به نابرابری و آیندۀ تار و وحشتناک برای جامعه و زنان را 

هرچه رساتر و پرتوان تر اعالم بداریم.   
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اعتراض
اعتراض تربیون »نه« به 

د ښځو د آزادۍ خوځښتونو او د کارګري وضعیت موجود
غورځنګونو د یووايل اړتیا 

نارص لویاند 

د ښــځو د آزادۍ او د ســتم څخه د ژغورنې لپاره 
تــر اوســه پــورې ډول ډول هلــې ځلــې شــوي او د 
اندونــو لــه مخــې راز راز غورځنګونــه شــتون لري. 
دغــه بهیرونــه د پیړیــو راهیســې پــه مختلفــو کچــو 
یــې خپلــې اغیــزې درلــودې خــو تــر دې مهالــه نــه 
دي توانیــديل چــې د پانګــوايل نظــام پــه وړانــدې 
بشــپړ حقــوق او خپلــې آزادۍ ترالســه کــړي.
پانګــوال رسه لــه دې چــې خپــل ځانونــه د ښــځو 
د آزادۍ او بــرشي حقونــو مدافعیــن ګڼــي او ډیــر 
ــارزې  ــو د مب ــري غورځنګون ــې د کارګ ــن ی قوانی
ــو  ــړي دي خ ــالح ک ــې اص ــو ک ــه پایل ــار پ د فش
پــه عمــل کــې د ښــځو حقونــه،  شــخصیت او 
ــر  ــۍ رسه ت ــه بیرحم ــل پ ــې ت ــت ی ــانی کرام انس
پښــو النــدې کړیــدي. هغــوی د ښــځې لــه وجــود 
ــه  ــه ګټ ــه توګ ــیلې پ ــو يش او وس ــه د ی ــه لک څخ
ــه  ــام څخ ــه وايل نظ ــم د پانګ ــه ه ــه څ ــيل. ک اخ
ــه بلــل کېدلــې او  مخکــې اصــال ښــځې، انســان ن
د یــو حیــوان پــه حیــث وررسه چلنــد کیدلــو خــو 
ــه  ــود او پانګ ــې س ــې چ ــام ک ــه وايل نظ ــه پانګ پ
پــه نــورو ټولــو ټولنیــزو او انســاين اړیکــو بانــدې 
برالســی لــري، ال هــم د ټولنــې د مظلومــو طبقاتــو 
پــه څیــر ښــځې پــه غربګــو زنځیرونــو بانــدې 
ــدې دي. ــتثامر الن ــتم او اس ــر س ــوي او ت ــړل ش ت
ــرړی د  ــری ج ــتم او نابراب ــدې د س ــځو بان ــه ښ پ
نارینــه و پــه انفــرادي ســلوک کــې نــه دي، بلکــې 
پــه طبقاتــی جوړښــتونو او ټولنیــزو نابرابریــو کــې 
نغښــتی دي. همــدا طبقاتــی جوړښــتونه دي چــې 
ــی  ــر کوچن ــه ډی ــې د ټولن ــه چ ــتمنه طبق ــوه ش ی
د  چــې  وربخښــی  تــوان  دا  جــوړوی،  اقلیــت 
ټولنــې لویــه برخــه چــې پــه کــې نارینــه او ښــځی 
ــی.  ــدی ونیس ــتثامر الن ــتم او اس ــر س دواړه دي ت
او  نابرابــری  ټولنــې د  کارګــری غورځنګونــه د 
ســتم اصلــی جــرړی پــه نښــه کــوی چــې طبقاتــی 
توپیــر بلــل کیــږی. جنســیتي ســتم د طبقاتــی 
ټولنــې د جوړښــت یواځــی یــو اړخ دی چــې 
پرتــه د طبقاتــی جوړښــت ضــد مبــارزی او د دی 
ــه جنســیتي ســتم څخــه  ــو څخــه ل جوړښــت نړول
خالصــون امــکان نــه لــری. پانګوالــی نظــام د 
خپلــی بقــا لپــاره دی تــه اړتیــا لــری چــې د ټولنــې 
ــې  ــام د ټولن ــړو پ ــدی وګ ــتم الن ــو او س د مظلوم
اصلــی تضــاد څخــه بــل لــوری تــه واړوی او 
ــلو  ــه ویش ــو پ ــو غورځنګون ــې د معرتض ــا دا چ ی
ــزه کمــزوری کــړی. ــارزی اغی رسه د هغــوی د مب
پــه وروســتیو ۱۹ کلونــو کــې پــه افغانســتان کــې د 
ــوم  ــه ن ــو پ ــځو د حقون ــو د ښ ــو لخ ــکا او ناټ امری
ــې  ــیزو ک ــه دې دوه لس ــول. پ ــه وش ــوی تجارتون ل
ښــځې ونــه توانیدلــې چــې خپــل لومــړين حقــوق 
او آزادۍ ترالســه کــړي. د ځینــو ســمبولیکو او 
ــت  ــه حکوم ــتون پ ــځو ش ــان ښ ــه ش ــو پ د نانځک
ــو  ــیمو او محروم ــو س ــوالی د لیری ــيش ک ــې، ن ک
تــر  حکومــت  د  وکــړي.  اســتازیتوب  ښــځو 
کنټــرول النــدې ســیمو او ان پــه کابــل ښــار کــې 
ــږي،  ــوځول کی ــدۍ س ــده ژون ــا ورځ فرخن ــه رڼ پ
نــورې میرمنــې سنګســار کیــږي، پــر مخونــو یــې 
تیــزاب شــیندل کیــږي، وهــل ټکــول کیــږي او د 
ــدې  ــه ښــځو بان ــږي. پ ــې غــوڅ کی ــدن غــړي ی ب
تاوتریخواليــو  جنســیتي  او  تیريــو  جنــي  د 
راپورونــه د دولــت لــه زندانونــو، ادارو او حتــا 
د ولســمرشۍ ماڼــۍ څخــه مخــې تــه راغلــل.
هغــه مــدين ټولنــې او د ښــځو ســازمانونه چــې پــه 
ــو او آزادۍ  ــځو د حقون ــا دي د ښ ــتان لګی افغانس
لپــاره مبــارزه کــوي، زیاتــره پــه خپلــه د ښــځو پــه 
ــا د  ــري او ی ــه ل ــاور ن ــدې ب ــو او آزادۍ بان حقون
ــډ  ــګ او لن ــو تن ــه ی ــوق او آزادۍ پ ــوی حق هغ
چــوکاټ کــې تعریفــوي. ډیــری ډلــې د ښــځو د 
حقونــو او آزادۍ رسه، نــه د یــو ارزښــت او اصــل 
ــد  ــه توګــه چلن ــروژې پ ــورې پ ــوې ګټ ــې د ی بلک
ــې  ــاره فعال ــو او آزادۍ لپ ــځو د حقون ــوي. د ښ ک
کورنــۍ او بهرنــۍ موسیســې هیــڅ ډول خپلواکــي 
نلــري او هغــه پالنونــه او اســرتاتیژۍ عمــيل کــوي 
چــې د افغانســتان د ښــځو لــه لومړیتوبونــو او 
ســتونزو رسه هیــڅ تــړاو نلــري.  نــو پــه افغانســتان 
ــايل  ــروژو م ــو او پ ــزو کړن ــې ددې ډول ننداری ک
ګټــه یــوازې د کورنیــو او بهرنیــو فاســدو موسیســو 

جیبونــو تــه لویــږي او تبلیغــايت ګټــه یــې امریــکا 
او ناټــو تــه رســیږي چــې وکــوالی شــې دلتــه 
ــړي.         ــه ک ــغال توجی ــل او اش ــړی یرغ ــل خون خپ
فمینیســتي ډلــې او د ښــځو ټولنــې کــوالی يش د 
ښــځو د راویښــولو او پاڅولــو پــه برخــه کــې غوره 
نقــش ولوبــوي، خــو بایــد دا روښــانه يش چــې دا 
ډول مبــارزې چــې د پیړیــو راهیســې جریــان لــري 
پرتــه لــه دې چــې د کارګــري غورځنګونــو مالتــړ 
ترالســه کــړي، کومــې د پــام وړ الســته راوړنــې لــه 
ــه لــری، برعکــس یــو ډول د ښــځو د  ځــان رسه ن
راډیکالــی مبــارزی او د کارګــری غورځنګونــو 
یــې زیــان اړولــی دی. تــه  او اغیــزو  ځــواک 
حقونــو  د  ښــځو  د  ورځ  نــن  چــې  څــه  هغــه 
الســته راوړنــې بلــل کیــږي او پــه ځینــو هیوادونــو 
آزادۍ  او  حقــوق  نســبي  خپــل  ښــځو  کــې 
ــي  ــتي او بورژوای ــه د فمینیس ــړی دي، ن ــه ک ترالس
د  طبقــی  کارګــري  د  بلکــې  شــامته  لــه  ډلــو 
نتیجــه ده. بیســارې رسښــندنې  د  غورځنګونــو 
دا چــې ۸ د مــارچ د نــړۍ پــه ټولــو هیوادونــو کــې 
ــو  ــو ځل ــاره د هل ــو لپ ــو او آزادی ــځو د حقون د ښ
ــوازې  ــږي، دا ی ــل کی ــاره ملانځ ــو لپ ــدي کول ګړن
او یــوازې د کارګــري غورځنکونــو چــې نیمــه 
برخــه یــې ښــځی تشــکیلوی، پــه ابتــکار رامنځتــه 
ــه ورځ د  ــم د مــارچ د ښــځو نړیوال شــوی دی. ات
حکومتونــو او یــا بورژوایــی ډلــو نوښــت نــه بلکې 
د کارګــری غورځنــګ پــوری اړه لــری چــې د 
ــګ دی. ــن غورځن ــه ژم ــپړی آزادۍ ت ــځو بش ښ
کارګــري غورځنګونــه چــې پــه اډانــه کــې تر ســتم 
او اســتثامر النــدی ښــځې او نارینــه دواړه راځــي، 
پــه طبقــايت مبــارزې ټینــګار کــوي. د مرتقــي 
اوږدمهالــه  مبــارزې  د  غورځنګونــو  کارګــري 
موخــه د هــر ډول ســتم ملنځــه وړل دی، کــه 
ــیايس،  ــادي، س ــا اقتص ــتم دی ی ــیتي س ــه جنس هغ
عقیــدوي او توکمــي... د طبقــايت مبــارزې موخــه 
ــه د  ــه دي کبل ــو ل ــه ده. ن ــت ژغورن ــول برشی د ټ
ــوايل  ــه د پانګ ــارزه پرت ــاره مب ــو لپ ــځو د حقون ښ
ــوالی د  ــيش ک ــه ن ــارزې څخ ــد مب ــه ض ــام پ نظ
ښــځو آزادۍ تضمیــن کــړي. کــه چیــرې د ښــځو 
د حقونــو او آزادۍ لپــاره ډلــې او ټولنــې پــه رښــتیا 
غــواړي جنســیتي ســتم تــه د پــای ټکــی کیــږدي 
نــو بایــد خپلــې هڅــې لــه کارګــري غورځنګونــو 
مبــارزې  طبقــايت  د  او  کــړي  همغــږی  رسه 
وړانــدې  پــه  نظــام  داري  رسمایــه  د  الرې  لــه 
غوڅــه مبــارزه پــه ګــډه رسه پــر مــخ یــويس.
ــه  ــوازې پ ــم او ســتم ی ــه طبقــايت نظــام کــې ظل پ
ښــځو نــه دی بلکــې ټــول برشیــت نارینــه او 
ــی  ــې دی. مهالن ــو ک ــه کړاون ــه پ ــځینه ورڅخ ښ
ــه  ــه کــې طبقــايت توپیرون ــی نظــام چــې پ پانګوال
ــې  ــه ک ــت پ ــمنت اقلی ــږي، ش ــه کال پراخی کال پ
هــر ورځ ال شــتمن کیــږې او بیوزلــی اکرثیــت 
ــه  ــدې ت ــۍ کن ــر او بیوزل ــې د فق ــې ال پس ــه ک پ
ــتثامر  ــادي اس ــې اقتص ــوازې دا چ ــه ی ــږي، ن لوی
ــګ  ــار ټین ــک انحص ــایلو کل ــدي وس ــه تولی او پ
دی بلکــې کارګــره طبقــه چــې د ټولنــې اکرثیــت 
جــوړوي لــه ټولــو انســاين او ټولنیــزو حقونــو 
بــې برخــې دي. نارینــه کارګــر د یــوې منــړۍ 
ډوډۍ الس تــه راوړلــو لپــاره بایــد لکــه یــو مــری 
ــال  ــړي او اص ــه وک ــتونزمن کارون ــپه او ورځ س ش
ــۍ  ــد او کورن ــل ژون ــې د خپ ــري چ ــه ل ــت ن فرص
واخــيل.  خونــد  څخــه  اوســیدلو  ګــډ  د  رسه 
د کــورين تاوتریخــوايل او یــا پــه ټولیــز ډول د 
ــدې د تاوتریخــوايل اصــيل المــل  ــه وړان ښــځو پ
د کورنیــو لــه اقتصــادي وضعیــت رسه نیــغ پــه 
ــو  نیغــه تــړاو لــري. کلــه چــې یــو څــوک د خوړل
لپــاره ډودۍ، د اغوســتلو لپــاره جامــې، د ناروغــۍ 
ــاره کــور  ــاره پیســې او د اوســیدلو لپ د درملنــې لپ
ونلــرې، څــه ډول امــکان لــري چــې رواين حالــت 
ــول  ــدا ډول ټ ــې يش. هم ــال پات ــې روغ او نورم ی
ــو  ــم کول ــتم او ظل ــدې د س ــځو بان ــه ښ ــه پ نارین
موقعیــت کــې نــه دي، ټولــی ښــځې هــم مظلومــې 
ــو  ــو کورنی ــه دي. د پانګوال ــدې ن ــتم الن ــر س او ت
ــځو  ــورو ښ ــه ن ــره پ ــځې هغوم ــی ښ ــورې متعلق پ
بانــدې پــه ظلــم او اســتثامر کــې ونــډه لــري 
څومــره چــې د هغــوی د کورنیــو نارینــه یــې لــري.  
نــو پــه دې توګــه دا جوتــه ده چــې پــه پانګــوايل 

ــې ددې  ــه دي چ ــځې ن ــوازې ښ ــې دا ی ــام ک نظ
ــت  ــري ماهی ــتثامري او توپی ــیانه اس ــام د وحش نظ
ــم  ــه دې جهن ــم پ ــه ه ــی نارین ــان دي، بلک قربانی
کــې هــره ورځ ســوزیږي. امــا ښــکاره خــربه 
ده چــې پــه پانګــوايل نظــام کــې د ښــځو پــه 
ــڼ دي.  ــراخ او ګ ــه  پ ــتونزې او کړاون ــدې س وړان
ــر  ــو براب ــه د ی ــځې ن ــې ښ ــام ک ــوايل نظ ــه پانګ پ
ــص  ــړي او ناق ــو نیمګ ــې د ی ــان بلک ــپړ انس او بش
انســان پــه حیــث وررسه چلنــد کیــږي. پانګــوايل 
نظــام کــې ښــځو تــه ددې لپــاره ځینــې محــدودې 
آزادۍ ورکــړل شــوي او پــه قوانینــو کــې د ښــځو 
پــه ګټــې ځینــې ریفورمونــه راوړل شــوي دي څــو 
ويش کــوالی ښــځې د کــور څخــه بهــر کــړي او 
د ارزانــه کار ځــواک پــه توګــه یــې د اســتثامر 
د  ازادی څخــه  د  ښــځو  د  راوکاږي.  تــه  ډګــر 
ــادی  ــپړه اقتص ــځو بش ــه د ښ ــو موخ ــه داران رسمای
ــه بلکــې هغــوی د  ــزه آزادۍ ن خپلواکــي  او ټولنی
ښــځو د آزادۍ تــر شــعار النــدی غــواړی چــې د 
خپــل جنــي شــهوت ســړولو پــه خاطــر د ښــځو 
ــه  ــتنې زمین ــې اخیس ــاوړې ګټ ــه د ن ــن څخ ــه ت ل
ــې  ــره کــړي او هغــوی د فحشــا او ځــان پلورن براب
مارکیــټ تــه اړ بــايس. د پانګوالــو لخــو د آزاد 
بــازار د قوانینــو لــه مخــې د بیوزلــو کورنیــو د فقــر 
او مجبوریتونــو څخــه پــه نــاوړې اســتفادې رسه له 
ــرده  ــو رسه واده کــول او د جنســې ب نابالغــو انجون
پــه حیــث د هغــوی ســاتل، د رسمایــه داری نظــام 
وحشــیانه او غیــری انســاين څیــره پــه ډاګــه کــوي. 
همــدا اوس پــه فرانســه کــې کارګــرې ښــځې 
د نارینــه و پــه پرتلــه پــه اوســط ډول ۱۸ ســلنه 
لــه  نــور  او همــدا شــان  ټیــټ معــاش اخــيل 
د  دي.  بــراليس  ال  مقــررات  ډک  نــه  توپیــر 
هغــه  تجــارت  او  قاچــاق  انجونــو  او  ښــځو 
نظــام  پانګــوايل  د  چــې  دي  ناورینونــه  لــوی 
د ســود او ګټــه وټــی ســرتې منبــع جــوړوي.
ښــځو  د  او  ډلــې  فیمنیســتی  ټولنــې،  مــدين 
ځینــو  تاوتریخــوايل  د  ســازمانونه  خواخــوږي 
انفــرادي کړنــو او قضیــو تــه اشــاره کــوي او په دې 
توګــه غــواړي چــې د نــر او ښــځې ترمنــځ تضــاد 
ــه  ــرړې ل ــيل ج ــو اص ــیي او د بدمرغی ــده وښ عم
پامــه وغورځــوي. هغــوی د ښــځو او نارینــه و پــه 
جــال کولــو رسه نــه یــوازې دا چــې نــيش کــوالی 
د ښــځو خپلواکــي او آزادۍ تامیــن کــړي بلکــې 
ــړۍ  ــاين ن ــه انس ــز ډول د آزاده او څوکال ــه ټولنی پ
جوړولــو پــه الر کــې خنــډ جــوړوي او ګټــه یــې 
ګــډ دښــمن تــه چــې پانګوالی نظــام دی رســیږي.
د ښــځو او نارینــه بیولوژیکــي توپیرونه طبیعي دي 
او هیڅکلــه بایــد پــه یــوې مډرنــه انســاين ټولنــه او 
ــاره  ــو لپ ــتمونو د اعاملول ــزو س ــې د ټولنی ــړۍ ک ن
ــو ظریــف او حســاس  ــه د ی پلمــه نــيش. ښــځو ت
موجــود پــه ســرتګه کتــل نــه یــوازې دا چــې ښــځو 
تــه ســپکاوی دی بلکــې پــه دې توګــه هغــوی رسه 
ــم دا  ــا عل ــاعدوي. ام ــه مس ــد زمین ــری چلن د توپی
ښــودلې چــې د ښــځو جســمي کمــزوری د تاریخ 
پــه اوږدو کــې د اســانو فیزیکــي کارونــو رسه  
ــې دا  ــا چ ــه دی مان ــوی، پ ــدا ش ــې پی ــړاو ک ــه ت پ
توپیــر د بدلــون وړ دی او نــن ورځ د ټیکنالوجــۍ 
ــو  ــي کارون ــتونزمنو فیزیک ــې س ــرص ک ــه ع اوج پ
ــي  ــه ی ــې نارین ــه کار چ ــر هغ ــته او ه ــا نش ــه اړتی ت
ــوی يش. ــررسه ک ــم ت ــې ه ــځې ی ــوالی يش ښ ک
پــه خپــل کتــاب )جنــي  میلــټ        کیــټ 
سیاســت( کــې، ټــول نارینــه د ښــځو دښــمنان 
ــه  ــه پ ــه د نارین ــځو آزادۍ او ژغورن ــي او د ښ ګڼ
ــا انګلــس  ــي. ام ــارزې کــې وین ضــد  د ښــځو مب
پــه خپــل کتــاب )د کورنــۍ، خصــويص مالکیــت 
او دولــت منشــا( کــې د خصــويص مالکیــت 
ــت  ــځو د مظلومی ــګ د ښ ــه رات ــو منځت او طبقات
ټینــګار  هغــه  توګــه  دې  پــه  او  ګڼــي.  المــل 
کــوي چــې د خصــويص مالکیــت او طبقاتــو 
ــځې  ــې ښ ــوازې دا چ ــه ی ــو رسه ن ــه تلل ــه ملنځ پ
کــوي  ترالســه  آزادۍ  او  حقــوق  بشــپړ  خپــل 
ــم  ــري، ظل ــر ډول نابراب ــت د ه ــول برشی ــې ټ بلک
مومــي. خالصــون  څخــه  چلنــد  توپیــري  او 

   

نفرت از سرمایه داری
من از جمله گدا های  شهر کابل استم، بر 
مناسبات نابرابری جامعه که داده یی نظام 
سرمایه داری است اعتراض دارم؛تار و پودم از 

جنس » بی بی گل« ، خانم ترامپ و » عیال » 
خامنه ای است. لیک آنان در قصرهای مرمرین 

و من این جا. بر این وضعیت اعتراض دارم، 
برابری می خواهم در تمام عرصه های زندگی! 
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