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میزگرد ویژه هاژی ژن به مژا مژ ژیتژ ژ
میهس

ا ژژ

یكم می را من نه در ذهن خود  ،به جیغ می
كشم ,نه گوش های طبقه ام؛ كه  ،گوش های
هوشمند غفاری
سرمایه را كر كنم

اول ماه می روز

م ن تخ یه تحر صیم ده پیهلمیه تو د
میزگرد تلویزیوه هایین به ده هامطا می مسژ ژا
شده مکیتب دخ راه ده افغینس یه
مصیح ا می مرضیا محمدی ،شژالژع رژیهفژن اب
کیمل ،لیدا احمد اب آلمیه

جهانی کارگر

هم
مینو تی

مطالب

سرمایه داری قدی برای علم کردن ندارد
به مناسبت اول ماه می ،روز جهانی کار
نسرین موسوی ایلخچی علیا

داستان واقعی نویسنده :عینک سیاه (قسمممت
نسرین موسوی ایلخچی علیا
اول)
مصیح ا هوبنیمژا مژبژ ژ ژر نژرو ی NRKمژی
فری ی هشیدی ما م یت  ۸میهس

ی
ی
رهای زنان
توجه :نظر به اهمیت حمایت و همبستگ با فعالی جنبش
تر افغانستان و تر این برهه حساس تاریخ ده حاکمیت ارتجاع اسالیم
ی
ی
رهای سایه افکنده است و بسیاری رسانه
بر زندگ و م،ارزه زنان تر راه
ها بطور تائم و یا موقت قاتر به انتشار نیستند بر آن شدیم ده
ی
صفحات ستون آزاد ماهنامه رهای زن را به رسانه نیمرخ اختصاص
تهیم و میبان نویسندگان نیمرخ باشیم تا مخاطبی آن ر
نشیه تر این
توران انتقایل از مطالب مورت عالقه خوت محروم ن،اشند با توجه به برت
ی
رهای زن تر ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان،
وسیع ماهنامه
امیدواریم بتوانیم پژواک صدای زنان افغانستان و نوری از امید تر این
توران تاریک باشیم به امید روزهای ی
بهی

ر
رهای زن بپیوندید
به نشیه ی
ی
ی
ر
بهداشت  ،تجاار و
حقوق ،روانشنایس ،جامعه شنایس،
رهای زن مطلب و مقاالت ”اجتمایع،
برای نشیه ی
ی
گزارش های شخیص از زندگ زنان (خاوتتاانو و داوت اان “ ،شاعار ،اخا،اار ،گازارش ،تارجاماه ،ماعارق داتاا و
Markazi@RahaiZan.org
فیلم های خوت را یم توانید به آترس ایمیل زیر ارسال دنید

تحلیل کوتیان مر ت بیض ج سی ن ده ایراه
نوهی شریفن
دهمیه م رک

حامد شفاعتی

پییم میهیی یوتفزی اب انجمن فرا گن افغیه ای
هایین اب افکیه م قضن

بهاره شرفی

تخ یه و گزاهش ویه تحر صیم اب
میهس
موهوس ده تو د ده مرات ا
حزب چپ تو د
گزاهش ایی تصویری اب مرات ایی  8میهس

 ت وه آباد (نیمرخ)
بندگن یب ن پ جدانا نیه خ ک
طیل یه اب صدای بنیه میشتر اب صدای گلولا
کا ده مقیملشیه شلیک منشود منترت د
مصطفن مالین

 ت وه خ ری
پییم آت ی دا من  :اب می من ترت د
پییم جبفر امراایمن فبیل و تخ گوی مبلمیه
مبرفن تیی ایی مرنیما ایی تلویزیونن،
1

روز جهانی کارگر گرامی باد
سرمایه داری قدی برای علم کردن ندارد
به مناسبت اول ماه می ،روز جهانی کار
نسرین موسوی ایلخچی علیا

نش
رهی سازمان راهیی زن شماره 103

خود را به گوش كارفرمايان برسانند ولي جامعه،

كودكيشان

را

در

پستوهاي

داستان طور ديگري رقم خورد آن كارگران كارخانه كارگري ميكنند از تحصيل و بازي
در اين راه خون دادند و بسياري از آنان هاي كودكانه اشان محروم ميشوند در حالي
به جرم اين اعتراض به زندانهاي طوالني كه دستهاي كوچكشان چرخ سنگين سرمايه
و اخراج از كار محكوم شدند  .به پاس داري را ميگرداند تنها يك سوم يا كمتر از
گراميداشت آنان اول مي روز كارگر ناميده حقوق واقعي خود را دريافت ميكنند،چون
شد اما آيا به راستي بعد از گذشت بيش از كودكند ،مانند زنان كه زن هستند  .ميداني
صد سال و اندي كارگران در امنيت شغلي چرا ؟ چون سرمايه داري به تو اجازه تنفس
و رفاه اجتماعي قرار دارند؟ آيا از حقوق و نميدهد .فرق ندارد مرد باشي يا زن ،يا
مزاياي منصفانه برخوردارند؟ آيا سرمايه كودك  ،گراني  ،تورم  ،مشكالت مسكن و
داري چرخه صنعتش را بر وفق مراد مشكالت بهداشتي و درماني  ...را چاشني

روز جهاني كارگر رسيد  ،هر ساله با نزديكتر كارگران ميگرداند؟
شدن اين روز تمام احزاب و تشكلها و كه روز كارگر هنوز صحنه اعتراضات و خاطرهمين است كه هنوز ساعت كاري ٤١
سنديكاهاي كارگري با برپايي سمينارها و اعتصابات كارگران است ؟ هنوز هم ساعت و بيشتر از آن وجود دارد ،
تجمعات اعتراضي نسبت به وضعيت كار ،كارگران دست خالي بدون سالح دوش به كارفرمايان از پرداخت مزايا  ،بيمه و ..
پس چگونه است زندگيت ميكند راه نفست را ميبندد ،به

رفاه اجتماعي و آزادي صداي اعتراض دوش هم در خيابانها براي داشتن حقوق فرار ميكنند .استثمار بيداد ميكند ،سرمايه
كارگران را به دنيا ميرسانند،
و فرياد انساني خود اعتراض و اعتصاب ميكننند و داري ميگويد كارگر بايد هميشه گرسنه باشد
ميزنند كه ديگر جامعه به زير پرچم سرمايه در
داري نميگردد ،جامعه مانند بمب ساعتي ثانيه آور ،زندان ،دريافت ميكنند و يا تحت فشار برقصد ،كارگر اگر اينگونه باشد عزيز
شمار پايان عمر بورژوا را ميشمارد و شكنجه مجبور به اعتراف اجباري در رسانه دردانه ي سرمايه داري است كه اگر
خواهان مطالبات جامعه است جامعه اي برابر ها ميشوند و اغتشاشگر معرفي ميشوند  .سرپيچي كرد آشوبگر است خوشي زير
جواب

گلوله،

گاز

اشك  ،تا از ترس فقر مجبور باشد با ساز ما

عاري از هر گونه تبعيض قومي  ،نژادي  ،جاي بسي تعجب است كه هنوز در قرن دلش زده اخراج است هيچ جاي ديگري
جنسيتي .
 ١٤زنان كارگري كه پابه پاي مردان كار برايش كار نيست چون سركش است  ،پس
اول مي درحالي روز جهاني كارگر شد كه ميكنند حقوقي كمتر از مردان دريافت مجرم است دلش بيشتر از مقرري سرمايه
بيش از صد سال و اندي پيش هزاران تن از ميكنند! آيا اين به خاطر جنسيتشان است داري ميخواهد  .چه سرمست است سرمايه
كارگران كارخانجات با اعتراض به ؟ كه اگر اينگونه است پس چگونه كارهاي داري كه مرد و زن و كودك همه تحت سلطه
وضعيت كار در كارخانجات براي اعتراض مردانه و سخت به آنها سپرده ميشود و ي اويند و در اردوگاه اجباري او كار ميكنند
به كاهش ساعت كاري از  ٤١ساعت به  ٨ساعات كاري مساوي با مردان دارند؟ زناني  ،مرد و زن و كودك همه براي ناني بر سر
ساعت دوش به دوش و پا به پاي هم به كه بسياري از آنان سرپرست خانوار هستند سفره  ،و سرپناهي براي خانواده در
خيابانها آمدند آنها در آن روز نه اسلحه داشتند و گاهي عالوه بر بر فرزندانشان ،مادر و اردوگاهش شالق استثمار سرمايه داري را
ونه نقشه آشوب در سر آنها كارگراني با پدر خود را هم سرپرستي ميكنند !.يا حتي بر تن رنجورشان تحمل ميكنند گاه سكوت
دستهاي پينه بسته و رنجور از استثمار زناني كه پا به پاي همسرشان كار ميكنند ميكنند و مانند بغضي آنرا فرو ميدهند ،ولي
كارفرمايان خود نسبت به وضعيت كار چرا كه حقوق اندك كارگري با تورم و گاه با مشتي گره كرده درهاي اين اردوگاه
معترض بودند زيرا كه در برابر  ٤١ساعت گراني جور در نميآيد فقر بيداد ميكند و يا اجباري را از جاي در ميآورمد فرياد ميزنند
كار حقوق منصفانه اي دريافت نميكردند  .اين كودكاني كه قبل از رسيدن به سن كار به ديگر تمام شد  ،پايان تو نزديك است سرمايه
كارگران دوش به دوش هم ميخواستند صداي دليل همان مشكالت خانواده و اقتصاد ويران داري  .امروز جامعه آگاه است جامعه
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جنس
علیه ربربیت ی معاصر رد تمام وجوه

متعلق به همه ي مردمان است از هر طيف و جنسيتي ،از هر قوم  ،نژادي ،جامعه اي خواهيم ساخت بدور از تبعيض و فقر و مردمانش در

رفاه و آزادي و امنيت زير پرچم برابري  .كارگر به معناي لغوي ثمر بخش هميشه ثمر بخش بوده نتيجه اينهمه قدرت گرفتن سرمايه داري
از فكر و بدن و عمر ثمربخش انسانهاي كارگري از هر طيف جنسيتي  ،سن و سالي است كه با بازوان قدرتمندشان چرخهاي صنعت را
گردانده اند  ،كه اگر يك روز دستي توانمند از اين چرخه بايستد جامعه لن

ميزند امارحاالزقدرت براي ماست طبقه كارگر اينجاست كه

ميگوييم جامعه را بما بسپار به مردمان كارگر خودمان خوب ميدانيم چگونه رفاه را بين تمام مردمان تقسيم كنيم سهم تمام مردمان از سود
چرخه صنعت متعلق به همگان است نه فقط سرمايه داري  .داستان طبقه كارگر را پاياني نيست  ،تا زماني كه عدالت برقرار شود تا سرمايه
داري كاله از سر برندارد و در مقابل كارگر كرنش نكند  ،اين داستان هرگز پايان نمي يابد تا زماني كه روز جهاني كارگر در سراسر دنيا،
بدون اعتراض و اعتصاب باشد آزادي و برابري برقرار باشد زيرا قدرت در دست تواناي كارگران است چرا كه كارگران برنده اين ميدان
هستند  .آنروز روزي است سرمايه داري قدي براي علم كردن ندارد /.
بند مید آبادي و مرامري  ،و نا می ات ثمیه كیهگر پیروب مید یك مي
میزگرد ویه های ن به ما م یت

ا

میهس

ویدا تیغری :البته اين اولين بار نيست که
زنان افغانستان به چنين خال حقوقی دچار
ميشوند و بدون ضمانت های اجرايی و
قانونی در زندگی شان باقی می مانند .اين بار
دوم است که امارت اسالمی را در افغانستان
تجربه ميزنيم .نظامی که هيچگونه حقوقی از
عدالتهای اجتماعی را برای زنان افغانستان
قائل نيست .متاسفانه زنان افغانستان از تمامی

حقوق عام وخاص خود محروم شدند  .مثل
حق کار و اشتغال  ،حقوق خانوادگی مثل حق
حضانت کودکان يا طالق دو طرفه  ....همه
 http://www.rahaizan.tv/2022/03/افغانستان و ايرران را ترجرربره مريرزرنريرم .در
  march -8th -roundtable -with -widaميزگرد رهائی زن با حضور فعرالريرن حرقروقsaghary.html

زنان با بررسی چالشها و دستاوردهای جنبش

روزجهانی زن را امسال در شرايطی گررامری رهائی زن در افغانستان و ايران روز جهانری
ميداريم که زنان افغانسرتران و ايرران يرزری از زن را گرامی ميداريم .در خدمرت مريرهرمرانران

سياهترين فصول تراريرم مرعراصرر را ترجرربره عزيز ويدا ساغری و ساره نربريرل از فرعرالريرن
ميزنند و در آنسوی مرزها در اکرائين مردم و حقوق زنان افغرانسرتران ،و رسرول برداقری از
بخصوص زنران و کرودکران بره آترش جرنر

فرعرالريرن فررهررنرگريران ايرران و مردافر حرقرروق

ابرقدرتهای بزرگ و کوچک ميسوزند و آواره کودکان و زنان از ايران خواهيم بود.
از يررزررسرروی مررا شرراهررد ترروحررش طررالرربرران در می و ام ن :مبد اب هوی کیه آمژده طژیلژ ژیه،
و

بررخررصرروص زنرران هسررترريررم و از سرروی ديررگررر م یهب بنیه مرای احقیق حقوق شیه مژی چژا
مقاومت ،همربرسرترگری و مربرارزه مرترحرد زنران موانبن هومروت ؟

است که از ادست داده اند  .بدی کار در اين
است که زنان افغانستان مظلوم و فراموش
شده اند .بطوريزه هر بار زنان و دختران
معترض ما به زندان ميروند ما تنهايی
خودمان را بيشتر احساس ميزنيم .بی کسی

خود را در دنيای امروز احساس ميزنيم.
دختران ما روزهای متوالی در اسارت باقی
می مانند بدون آنزه هيچگونه حق دفاع از
خود را داشته باشند.

ميشوند
افررغررانسررترران و ايررران در حررق شررهرررونرردان و وضبی حقوقن بنیه ده چا تطحن اتژ

حقوق خاص و عام خود را در بيش از  6ماه

می و ام ن :ده هامطا می م یهبات حق طل ینا
بنیه افغیه ده داخل و خیهج مرای آگیان
هتینن اب وضبی بنیه افغینس یه ها چگونا
اهبییمن میک ید؟ آیی این اطعع هتینن ها
کیفن میدانید؟
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تیه ن یل :با تشزر و سالم به دوستانی که در رسيدن بانوان به حقوق شان  .فرق بين مدرسه باشد و هر مادری يک معلم .اگر اين

اين جم هستند اول بگويم که بيشتر سياستهای انسانها و ساير موجودات اين است که انسانها علم آموزش داده شود ما ديگر فجايعی مانند
نابرابر دنيا از زنان قربانی ميگيرند با کمک سيستم فزری که دارند بخوبی تحت سربريدن دختران و يا کودک همسری را
بخصوص افغانستان و ايران  .در حاليزه تعليم و تربيت قرار ميگيرند و اين تربيت در نخواهيم داشت .اگر به زنان آموخته شود که
انسانها قادر شدند به کره ماه و مريم بروند ابتدا با خانواده آغاز ميشود و سپس در حقوق شان چيست او ميتواند مطالبه گر باشد
متاسفانه امروز زنان با روی کار آمدن يک آموزش و پرورش ادامه پيدا ميزند .آموزش حتی تا پای زندان يا مرگ  ،چون هيچ
گروه تروريستی در افغانستان از حق تعليم و و پرورش آغازی است برای هم نوع تربيت تفاوتی نيست بين کسی که کشته ميشود يا
تربيت که جز حقوق اوليه و ابتدايی هر انسان و هم تربيت اجتماعی .يعنی وقتی کودک در حقوقش ضاي شود .در واق وقتی حق کسی
است محروم شده اند .در سال  2002با روی خانواده است معموال چهره های تزراری را ضاي ميشود فقط جانش را نگرفته اند بلزه
کار آمدن طالبان  ،زنان با برق ها چهره و می بيند اما در کوچه و خيابان و مدرسه از حقوق انسانی اش را گرفته اند .اگر به
صورتشان را پوشيده بودند و حضور فيزيزی جمله در جامعه همان تفزراتی که معلم  ،دختران بياموزند که حقوق شان چيست به
شان از جامعه حذف شده بود .اما بعد از همبازی ها و همزالسی ها به خورد بچه نظرم شهامت بيشتری خواهند داشت .اين
شزست روس ها در افعانستان و روی کار ميدهند از آنجا شخصيت کودکان شزل نقش را معلمان بايد ايفا کنند .اگر خانواده
آمدن مجاهدين که از نظر ايدئولوژی مثل ميگيرد .بی شک  ،تربيت در آموزش و نميتواند  ،آموزش و پرورش و معلمان بايد
طالبان بودند و بعد از سقوط دولت افغانستان پرورش بسيار موثر است .نوع بشر بر روی اين نقش را انجام دهند .اما در ايران و شايد
متاسفانه طالبان حاکم شدند و اگر بخواهيم  20پله هايی گام ميگذارد که تجربيات گذشتگان در افغانستان متاسفانه همين تعليم و تربيت
سال پيش را ببينيم از آنروز مبارزات زنان بوده است  .ما هم از اين تجربيات بی بهره هم زير پوشش سياست رفته است .آن معلمان
افغانستان به مرحله جديدی وارد شد .امروز نيستيم .ما اکنون در حال تزرار تجربيات يا خودشان آگاهی ندارند و يا در همان سطح
زنان افغانستان چهره بدبخت و مظلوم نشان گذشتگان مان هستيم .اما معلم بايد پيشگام بزرگ شده اند .يا اينزه از سيستم حزومتی
نميدهند .چهره جديدی از زنان افغانستان به باشد نسبت به تجربيات .معموال نوع تربيتی خشنی که حاکم است ميترسند .لذا به هر
دنيا معرفی شده است  .زنانی که قدرتمند که با کودکانشان دارند سنتی است نه علمی .شزلش کودکان و نوجوانان از آشنايی با
هستند .زنانی که حق و حقوق خود را ميدانند .يعنی همان تربيتی که از پدر و مادر خود حقوقشان محروم هستند .معلمان پيشرو و
ما مديون زنانی هستيم که طی  20سال مبارزه آموخته اند را انتقال ميدهند .من يک نظريه نترس ،شجاع ،دالور و آگاه بايد به کودکان
صادقانه به اينجا رسيده است .زنانی که روبه ای را ارائه داده ام اينزه برای آينده آموزش ما ياد بدهند که حقوقشان چيست  .حقوق تو
روی طالب ايستادند و حق شان را خواسته و پرورش  ،مادران بايد علوم تربيتی را چيست ؟ تو يک انسانی و هيچ تفاوتی با يک
اند .زنان افغانستان به اين آگاهی رسيدند که بطور تخصصی يا نيمه تخصصی ياد مرد نداری .تو هم کار ميزنی  ،هم نفس
برای مطالباتشان بجنگند و صدای خود را بلند بگيرند .چون علوم تربيتی مبتنی بر علم ميزشی  ،هم زنده ای و هم در اين جامعه

کنند.

روانشناسی است و اين تربيت بايد علمی نقش داری و تالش ميزنی  .اگر اين

می و ام ن :نقش فرا گییه و آموبش و باشد .يعنی در سن  28سالگی که پسرها به موضوعات را به کودکانمان ياد دهند در
پروهش ده م یهب می کودک امسری و ق ل سربازی ميروند دختران نيز بايد اين علوم طول  22سال با نسلی روبرو هستيم که با
فجیبن کا اخیرا اتفیق اف ید ات چیس ؟

تربيتی را بياموزند تا فرزندانشان را بر هيچ مستبدی قابل مهار نيستند.

هتول مداقن :عرض ادب و احترام خدمت اساس علوم تربيتی و روانشناسی تربيت کنند می و ام ن :پس اب وهود طیل یه ده آموبش
شما و همزارانتان و همچنين ميهمانان گرامی؛ و از علوم جهانی بهره مند شوند تا از و پروهش دچیه چا تحوالتن شد ات ؟ و
هشت مارس را به تمام بانوان جهان بويژه پيشرفتهای اجتماعی دنيا نيز باخبر باشند .اين می توجا ما تفکیک ج سی ن ده تطوح
فارسی زبانان ايران  ،افغانستان و تاجيزستان بطور قط ميتواند بر سرنوشت بشر نيز آموبشن و دهوس  ،آیی پدهاه و میدهاه
شادباش ميگويم  .اميدوارم آغازی باشد برای تاثير داشته باشد .هر خانه ای بايد يک اراتیه اس د یی خیر؟
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ویدا تیغری :چند ماه اول که دانشگاهها و بسيار هوشمندانه تالش ميزنند اين حوزه ها تروريست ميشوند  .چون حزومت در دست

مزتب بسته بودو خودشان هم نمی فهميدند که را تحريم ميزنند و ما در کنار اين تحريم تروريست هاست  .فرستان فرزندان به حوزه
چگونه بايد باز کنند .و بعد از چند ماهی ايستاده ايم .چون جز زيان مغزی چيزی تعليم و تربيت طالبان نه تنها فايده کوتاه مدت
دوباره به مزتب و دانشگاهها فراخوانده شدند .برای دانش آموزان ندارد .من فزر ميزنم ندارد بلزه يک زيان بلند مدت دارد .به اين
حدود  60درصد معلمان با مالهای مساجد مادران  ،پدران و معلمانی که در خانه ها دليل وضعيت نامعلوم است و اميدوارم از اين
عوض شدند .مالهايی که خطيب و موذن هستند به مراتب سطح آشنايی با دانش و حالت سردرگمی افغانستان بيرون بيايد.
بودند .مضامين دينی و اجتماعی را برعهده سواد بيشتری دارند تا فضايی که امارت می و ام ن :دت آوهدایی ج ش بنیه ها
گرفتند و همچنين تاريم  ،جغرافيا و ادبيات .اسالمی برای دانش آموزان ساخته است.

چگونا اهبییمن میک ید مخصوص ده اهت یط

ساعات مضامين علمی تقليل داده شد مثل می و ام ن :آیی میخوااید ما صح الیی آقیی می ج ش مبلمیه ده هااالیی م یهباتن کا مر
رياضی که قرار است  4ساعت در هفته باشد مداقن و خین تیغری چیزی اضیفا ک ید ده حق ات .
هتول مداقن :دستآوردهای جنبش زنان در
به يک ساعت رسيده بود اما ساعات کالسهای اهت یط می مسیلا آموبش و پروهش.
مذهبی به  4تا  6ساعت در هفته افزايش يافت .تیه ن یل :البته دوستان صحبتهای خوبی ايران و افغانستان متفاوت است .االن جامعه
اين چيزهايی است که ما افغان ها تجربيات آن داشتند من هم ميگويم که تعليم و تربيت نقش ايران به يمن ماهواره و همينطور فضای
را زياد داريم .متاسفانه در دوران مجاهدين موثری دارد .اگر ما ميخواهيم زنان قدرتمند مجازی خيلی تفاوت داشته و روی کار آمدن
بيشتر شاگردان مزتب و دانشگاهها به مالها و شوند نياز دارند تا اول با سواد شوند .با سواد سيستم ايدئولوژيک در ايران هم متفاوت
آخوند دينی تبديل شدند و ما به شدت مهندس و شدن زنان ،ما را از شر گروههای افراطی و است .ما  40سال پيش اين سيستم افراطی و
دکتر و شيميدان  ،تاريم دان و يا کسانی که اسالمی نجات ميدهند .وقتی انسانها با سواد ايدئولوژيک را تجربه کرديم .اما افغانستان
علمی باشند کم داشتيم .دوباره همان وضعيت ميشوند و قدرت خواندن و نوشتن پيدا ميزنند تازه وارد اين مرحله شده است .با ويدئوهايی
غير علمی و غير اصولی انجام ميشود و از ديگر مال و آخوند نميتواند به آنها تعليمات که ديده شده طالبان دانش آموزان را به گلوله
اين لحاظ فعال فجي ترين وضعيت تحصيلی را غير علمی بدهند .در جامعه امروز افغانستان می بندند و يا مدارس را به آتش می کشند اين
داريم .از لحاظ ارزشی هم همين  48ساعت نشان ميدهد که طالبان قدرت را گرفته اند در يک نوع توحش است و انتظار قانون و
گذشته در رسانه ها نشان دادند که محصالن حاليزه خوشبختانه هنوز از طرف جامعه بين انتظار رعايت حقوق از آنها نمی رود .اولين
از بوت های بند دار استفاده نزنند  .آستين های المللی به رسميت شناخته نشده اند .فعال در کاری که مردم افغانستان بايد انجام دهند اين
بلند بپوشند و دختران موهايشان ديده نشود و کل يک وضعيت نامعلوم و گن

است .واقعا است که با اين حاکميت مبارزه کنند که البته

اگر ميتوانند برق بزنند .تعدادی از زنان و سخت است که وضعيت اقتصادی  ،اجتماعی آشنايی با حقوق زنان هم خيلی مهم است .اما
مردان نهی از منزر که سابق وزارت زنان  ،فرهنگی و تعليم و تربيت به حالت تعليق دستآوردهای زنان بويژه معلمان درايران
افغانستان بود گماشته شدند تا اين چيزها را درآمده است .اصال معلوم نيست ما کدام خيلی باال بوده بويژه حضور زنان .مثال 20
گوشزد کنند .و اينان طبق اصول شرعی ابتدا طرف روان هستيم  .از طرفی دولت طالبان سال پيش می گفتند وظيفه زنان خانه داری
نصيحت ميزنند و بعد کمی شدت را بيشتر قابل پذيرش نيست چون در تمام حوزه ها است و همين حقوق که به آنها داده شود کافی
ميزنند و تا سرحد شالق زدن و کشتن هم پيش مشزالت خاص خودشان را دارند و به داليل است و راضی هستند.اما ديديم که زنان به
ميروند .و اينزه مردم چه تصميمی در قبال نامعلوم بودن وضعيت  ،خانواده ها هم گمراه اين حقوق راضی نبودند و اينروزها می بينيم
اين وضعيت دارند  ،مردم دو طيف هستند :هستند که فرزندان خود را به مزتب يا که حضور زنان خيلی بيشتر از مردان است.
يک طيف ميخواهد به هر ترتيبی شده درب دانشگاهها بفرستند يا خير .من هم با تحريم شعارهايی که خانمها ميدهند با حضورشان و
دانشگاهها و مزتب باز باشد و اميدواری موافق هستم چون فرزندان ما با رفتن به اين تفزرشان گامی جلوتر از مردان هستند.
وجود داشته باشد که فرزندان ما يک تعليم و مزتب ها و دانشگاهها بيشتر ضرر ميزنند .سخنرانی زنان درجنبش ها به مردان نيز
تربيت استاندارد داشته باشند ولی عده ای چون همه تحت تعليم طالبان قرار دارند و شجاعت ميدهدتا به ميدان بيايند .اداما ص91
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یكم می را من نه در ذهن خود  ،به جیغ می كشم

"اجباری ،بدون هيچ راه حل" در "رقابت"

نه گوش های طبقه ام؛ كه  ،گوش های سرمایه را كر كنم

براي چيرگي در فروش ،معادله ،معامله و

هوشمند غفاری

معاوضه ی آن انواع ديگر سرمايه (ي خود)
؛يعنی وجود و عُمر و ذوق و انگيزه و

بر توليد ارزش مازاد را برای سرمايه دار ،استعداد و داشته و برنامه و ايده آل ها و
بسيار منظم كه حكايتی عميق و فهيم كرده آرزوها و رؤياهاي دوران  ،از كودكي ،
باشند.

نوجواني تا كهنسالي ويا از بُعد نيروی بدن ،

پس ،طبق پيش فرض های تراووشی و فكر ،مهارت و تجربه از فنون و قدرت
تكوين از سرمايه ،دال بر اسلوب و نظمی بر اجراي تخيل هاي خالق و امثال را به دستگاه
پايه ،به جهان ما تحميل و نيازمند ،به هر سرمايه  ،آنهم بايك تعويض و معاهده ی تلم
نوعی از كسب درآمد ناشی از اجرای هر و ننگين و گويا اختياري؛ اما "تاريخي" و
كاری از رسم خط استثمار را از همه ی هم حاصل از چانه ها و رقابت هاي نيروی
طبقه ای های ما ،در انظار يا نهان ،اما شديدا قدرت ناشي از حجم سرمايه اي رايج به سبك

كارگران بدون كار و دارای كار  ،دريك
تنها
اين
كه
تا
باشد
كرده
مبرم
و
واضح
بيانی
دارندگان فعلي طبقه ی بااليعني سرمايه را
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از
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را
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و
باشد
موجود
راه
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"عاريتي" و "موقتي" و نه در بستری از
باشد.
كرده
انگاره،
(پول) و حتي "بوس"  ،براي تهيه ی
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اگر
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و
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ذهنيت،
تامين سركوب و ادامه ی بقای كار
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روح
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انسان هايي كه هيچ داشته ،ثروت ،سرمايه و
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مي
پيش
طوری
،
حضورش
كارگر" را كه استمرار داده باشيم!
تعالی و ترقی گر باشند و آگاهان ،نيازهايی نه
با
را
پايين
ی
طبقه
در
او
اجتماع،
و
كالم
اينگونه ست كه حقيقت معامله و معاوضه ی
برای بهبود و ارتقای رفاه ،كه صرفا برای
هر
اكثريت
و
روزی
شبانه
و
گسترده
عمل
قسمتی از مغتنم  ،عزيز و شيرين خود با
تامين و ادامه ی آن نفس های سخت در ركابی
دو دسته ی بيكار و دارای كار را باورمند به
6
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سرمايه و كار را نهايتا و با هزار زحمت و مسيری هرچند از تنفر و ياس در پيكار عليه انتزاع از جهات بدی و خوبی اين جهان

رنجي از شكنجه ای طوالني را در اسارتي اين واحد از جرم واحد و منشور شدني اما لعنتی و خود كرده را نه فقط خودساز كه
عميق ،همچون مراسم و مناسك معروف و عجيب يكطرفه بنف سرمايه اما ،به هر حال متاسفانه تا اين لحظه ،عاقبت كرده باشد!
پرطرفدار عبادي مقدس ،برای آن خدايان گرفتار شده!

طبقه شبيه جمعيت طبقه ی آشويتس در دست

سنگي ويا غيبي ،در عبادتگاه كار و توليد ،باالخره ،طبق اين بازار لعنت آباد ،نفرينی نازی سرمايه ست كه  ،منتظر زن

باز

اجرايي از سجده ها كرده باشيم و خود را كت شده كه بايد يكي از ما دو طرف  ،قرباني آن شدن درهای گلخانه ی متروك اتاق گاز به
بسته  ،تسليم بردگي و بندگي خداي عيني شود! تا آنيكی ،ماندگار !

انتظار معجزه ای برای فرار و نجات اند اما،

سرمايه ،فراي هر انديشه در ذهن و برنامه ی يكي از ما  ،بايد باقي و صالح و وارث "تاج شايد بعد از افول امكان اتمام ثمردهي از كار
ممكن بر زمين سفت هم!

و تخت" منحوس زمين پدری گردد! كه بيگارشان! بله ،بواق تا ما بتوانيم بحد نهايی

اينجاست كه اين مای خود كرده ی مجرم  ،قاعدتا او ما نيستيم! چون "ما" از آن گناه ممكن برنامه شده مستهلك و مصرف شويم !
"معلوم جدمان آدم "توبه ی هميشه و عظيم" را پيش پس طبقه ی سرمايه كه فربه تر ،ثروتمندتر
عليه كل مناف و حق برابر طبقه ،
ِ
تكليف" و "تعيين موض " از هر ُكنش ،نا ُكنش گرفتيم و دم به نوای تحمل اين زجرهای و مسلط تر؛ و ما كه همچنان اسير !
و بي ُكنش خود ،در قالبي از تسليم را ايجاب فالكت ناشي از "خطای بزرگ" نسپارديم تا اما آنسوی ميدان و در طرف سرمايه  ،انگار
كند! چونكه اين تعيُن غير مايي  ،از جنس آن اربابان و شياطين در خدمت و مسلط ،نه آسمانی و نه زمينی ! نه حياتی هست و نه
جنگلي ست كه قوی ها ،ضعيف ترها را خونخور و خونخوار ،تنها ظالم اين عالم شده اصال مماتی! انگار همين دنيای تيره كه به
بخورند ،بدرند و تكه تكه! و غنيمت در ادای باشند؛ تا همه ی دنيای ستم را ،آنها رن

كمينی از خاكستری ست برای طبقه ی

نذر ،در بنياد سلول و حيات و سودای شور درنورديده و اصال سركشند ،نه ما كه توبه ما تصور و برای آنها همان بهشت گمشده ی
طول بقای نه جانوری كه خدايی بر زمين و كار !

ماست و نميدانيم كه آنها اشغالش كرده اند!

آسمان ما را هورت كشان ،اين كاسه های و اين طبقه ی سرمايه ست كه گرفتار بهشتی بر گرده ،پشت و دستان ما! كار ما!
خون رقيق نمكين ما را به به و چه چه كنان " ،تاريكي" و "جهنم" ناشي از لعنت خداوند ،ساخت ما! پس يعنی اين حال و احوال ما
هی باال كشند!

بايد قرباني شود!يعني تا هميشه به اين دره ی براستی عامل سيه روزی و لعنت ابدي و

شايد اين ماييم كه خود را مكلف به رويداد اين دٓ ٓرك نه دٓ ْرك  ،از رفاه و تملك بر زمين را نابودي سرمايه داران است؟يعنی اگر ما از
"خطای بزرگ" در تسليم سر تا تن خود كرده واصل و ندامت گرداند! ما كه سلحشور و اين پُست لعنت زده ی كار مزدی و توليد،
باشيم! چرا كه اين "سيب" را حتما بايد "گاز پيروز جشن همجوشی امزجاج پارتی با سر باز زنيم ،ايشان هم به بخشش و مهربانی
زنيم" و گرنه كه جدمان آدم كه چنين خبطی فرشتگان چارلي خدمتگزار و ساير از هم و جاودانگي خداوندی آسماني ما دچار!؟
كرد و ما نوادگانش هم حتما ،به اين تب و طبقه های بينوايان مان را در آن فرای از پس اگر چنين نكنيم و قصاوت به اين حد
ماهيت ،پس محكوميم و حتي به همان زمان و تاريم زميني  ،كه بر عرش اعالی نهايت پس نبريم ،يعني ما مجرميم! اگر،

سرنوشت! آنهم در دوران باطل تسلط رجيم بهشت خدای آسمانی  ،به خوشبختی مشغول مامور سرمايه ی اتاق گاز را برای پايان
شيطان  ،بر زمين و البُد حتما به ناچار و ما شويم كه آنهم فقط با "مرگ"ی صليبي به دادن اين شكنجه ی از بيگاری ،فرا نخوانيم و
همچون ارباب هايمان ،لعنت شدگان همان امكان نهايي خود كه رسد .

اين مامور اهرم ،نيايد و كارش را در كمال،

مادر لعنتي مان پس ،اين گونه شد كه  ،سير و سيكلی از تمام كند و ما كارمان رايكسره كنيم!
خطا در تقليدی از فرا تاريم
ِ
تسلسل معيوب و خطا ،تا به اين لحظه ی ما منتظر مانده ايم و باز در دل خود مي گوييم
"حوا" ست كه بايد گرفتار!
اين اعتقاد به "لعنت شدگي" از اركان بقای و شما  ،تكرار و تكراری از مكررات فوق پس چرا نمي آيد! چرا آن شاسي لعنتي گاز
سرمايه ،يعني طبقه ی كارگر چنان است كه ،را برای گريبان ما كارگر و طبقه  ،هنوز مي را اهرم نمي كند تا ماحصل جرقه ی برق و
مي بينيم سرمايه و ما ،هنوز بايستی در شمايل توانند كه مهيا شده ،داشته باشند و هر كسی با گاز ،جان ما را تا به بهشت در آسمان عرش،
دوطبقه ی دارا و ندار آن  ،در تضاد و بهشت ها و جهنم ها و لعنت ها و فلسفه های آسانسور كند! كه ،ناگهان و. ..اداما ص62
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طبق اين قوانين طالبان زنان فقط وظيفه بر

طرف کردن نياز جنسی مردان را دارند .آنها
برای توليد مثل آفريده شده اند .زن برای
تميز کردن خانه و غذا پختن نيز آفريده شده
است.
هيچ مرج شزايتی برای زن در جامه وجود
ندارد حتی اگر يک زنی چه از لحاظ فيزيزی
و چه از لحاظ روحی مورد خشونت قرار
بگير .طبق همين قوانين زن حق شزايت از
مردی که او را مورد خشونت قرار داده است
را نيز ندارد .اما مردی که طبق همين قوانين
 http://www.rahaizan.tv/2022/03/protestدر يک کشور دموکراتيک هر انسانيتر صاحب آن زن است ،حق هر گونه برخورد
-against-taliban-ban-on-girls.html
حقوقی برخوردار است ،تعهداتی را به آن و خشونت را دارد ،زيرا او مالک است .اين
آمنه با سپاس و قدردانی فراوان برای اينزه
جامعه دارد و همچنان از امزاناتی طرز تفزر چندش آور گروه تروريستی
امروز من در کنار شما هستم .زندگی در يک
برخوردار است .برای همين من از فرصت طالبان به زن و حقوق زن است.
کشور دموکراتيک امتيازيست که هر انسان
استفاده کرده و ميخواهم در مورد حقوق زنان اين موضوع بر جهانيان آشزار است و هيچ
برايش تالش میکند .من سحر صامت با
و شرايط امروزه شان بخصوص از زمانی کس در آينده نميتواند ادعا کند که از شرايط
اصالت افغانستانی خبرنگار و فعال حقوق
که گروه تروريستی طالبان تمام افغانستان را سخت زنان و قوانين ضد انسانی طالبان در
زنان .به تازگی همراه با چند تن شبزه ايی را
با زور تصرف کرده و روی قدرت آمده اند مقابل زن بی خبر است ،هيچ کس.
به نام ش کا امییهی و ام س گن بنیه حرف بزنم.
اينبار طالبان با گفتن دروغ بزرگی به
افغینس یه و ایراه تاسيس کرده ايم
امروز تمام افغانستان در دست طالبان وحشی سياستمداران جهان تحت تغيير ديدگاهشان به
من با کشور اوکراين و مردمش که درگير
است .همه تحت تاثير رفتار وحشيگرانه زن و حقوق زن و تغيير برخوردشان با زنان
جن شده اند ابراز همدردی می کنم .و
طالبان قرار گرفته اند اما در اين ميان زنان در جامعه سعی میکنند به حزومت
ميخواهم بگويم که خود جن يزی از عوامل
آسيب بيشتری را متقبل شده اند .اين گروه وحشيگرانه خود مشروعيت ببخشند .اما بر
خشونت عليه زنان در بک جامعه است.
تمام تالش خود را میکنند تا به هر نحوی که زنان در افغانستان اتفاقات خيلی متفاوت تر
اميدوارم مشزالت و بدبختی ها هر چه زودتر
شده زنان را از جامعه حذف کرده و به از حرفی که طالبان به شما ميزنند است.
در سراسر جهان خاتمه پيدا کند .اميدوارم
صورت سيستماتيک به زنان توهين کنند و به طور مثال اينبار طالبان زنان تحصيلکرده
قرار
ديگر هيچ انسانی تحت تاثير جن
تمامی قوانين اوليه حقوق انسانی زنان را مانند زنانی که در قوه قضايئه مشغول به کار
نگيرد .
توسط قوانين شريعت شان زير پا کنند .تا چند بودند ،زنان سياستمدار و زنانی که دست به
برای ابراز همدردی با قربانيان و به احترام
دقيقه بعد توجه شما را به يک ويديو جلب اعتراضات خيابانی ميزنند را شناسايی کرده
کشته شدگان اوکراين لحظه ايی سزوت
ميزنم و بيشتر در مورد اينزه منب قوانين تا آنها را هم به صورت فيزيزی و هم به
ميزنيم .
شريعت طالبان چيست صحبت خواهم کرد.
صورت روانی مجازات کنند .پس از به
با احترام به شرايط سخت سياسی که در
طبق قوانين شريعت يک زن از لحاظ حقوق قدرت رسيدن طالبان تعدادی از زنان مبارز
اوکراين جاريست ،اميدوارم مشزالت جاری
انسانی نصف يک مرد حق دارد .به چند به صورت مرموزی توسط طالبان کشته
در ديگر نقاط جهان فراموشمان نشود .به
نمونه از حقوق زنان طبق قوانين شريعت شده اند .طالبان چنان ترسی از حضور زنان
طور مثال رخدادهای جديد در سوريه ،اشاره ميزنم .
معترض و مطالباتشان ..اداما ده ص 62
فلسطين ،يمن و کشور زيبايم افغانستان.
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میزگرد تلویزیوه هایین به ده هامطا می مس ا شده مکیتب دخ راه ده افغینس یه

میکردند ،اما تظاهرات امروز با بسيرار يرک

می مرضیا محمدی ،شالع ریهفن اب کیمل ،لیدا احمد اب آلمیه

پذيرش خوب در جامعه مرواجره شرد ،هرمرهی
مردم اعم از مرد و زن حمايت کردنرد .چرون
هررمررهی جررامررعرره افررغررانسررترران مرریخررواهررنررد کرره
دختران به مزتب بروند ،تحصيل کنند و حرق
آموزش خود را بدست بياورند.
تظاهرات امروز هم يک تظاهرات واقعا
عالی بود ،يک اقدام بسيار نيک بود،
بخاطرگرفتن حق و حقوق دختران از دست
يک گروه تروريستی بنام طالبان.
می و ام ن :سپاس .برمیگردم به شهال

 http://www.rahaizan.tv/2022/03/protestخواهيم داشت.

عارفی عزيز .شما لطف کنيد از سير وقاي

-against-taliban-ban-on-girls.html
ميهمانان عزيز به برنامه رهرائری زن خروش برای ما يک توضيح بدهيد .و اين که در اين
بسته شدن مردارس دخرتررانره تروسرط ارترجراع آمديد.
روزهای اخير دختر جوانی خودکشی کرد،
اسالمی و شروع موج جديدی از اعرترراضرات
می و ام ن :امروز اعتراضی بود در رابرطره برای اينزه نمیخواهيم واقعا شاهد اين سری
در کابل برده داران در ايالت مترحرده آمرريرزرا،
به بسرتره شردن مرزراترب دخرتررانره در سرطرح فجاي باشيم .لطف کنيد از يک سری وقاي
سواد آموزی بردگان را ممنوع و غريررقرانرونری
جامعه ،اين اعتراضات چگونه بود؟ چه ابعراد توضيحات برای بييندگان ما بدهيد .بفرماييد.
کرده بودند .برده داران ميدانستند کره بررده ای و انعزاسی داشت؟
شالع ریهفن :سالم و عرض ادب دارم
کرره بررا سررواد شررود ،راهررهررای پرراره کررردن
مرضیا محمدی :سالم خدمت شما خانم همتی خدمت شما و خدمت بينندگان عزيز شما .در
زنجيرهای بردگی را پيدا خرواهرنرد کررد وايرن
و سالم خدمت همهی بينندگران بررنرامره شرمرا .اول میخواهم نزته بسيار حساسی را اشاره
يعنی پايان تن دادن بره برردگری .و تراريرم ايرن
متاسفانه که طالبان با بسته کردن دروازههرای بزنم و آن اينست که طالبان احزام دين را با
واقعيت را اثبات کرد.
مزاترب بررای دخرترران يرزربرار ديرگرر ثرابرت فرهن و عرف و عنعنات رن و رو دادند.
طررالرربرران و ارتررجرراع اسررالمرری در ايررران و
ساختند که طالبان ترغريريرر کرردنری نريرسرترنرد و اينان فقط میخواهند که همو باورهای ناپسند
افغانستان و منطقه که کرمرر بره مرحرزرم کرردن
طالبانی امروزی همان طالبان بيست سال قبل خود شان را گويا به باورهای دينی مبدل
قيود بردگی زن در جوام تحرت کرنرتررل خرود
هستند که هميشه زن را اشرتربراه خرلرقرت فرزرر بسازند و گويا زنان حق ندارند که تحصيل
را دارند .نميخواهرنرد زنران برا سرواد شرونرد و
میکنند و مخالف آمروزش و ترعرلريرم دخرترران کنند .روی همين منظور رفته باالی دختر
حقروق خرود را کره هرمران حرقروق بشرر اسرت
هستند .ولی زنان امروز ،زنران بريرسرت سرال خانمهای که در مزاتب بروی شان بسته شد،
مطالبه کنند .اما پيشروی تاريم را نمريرتروان برا
قبل نيستند .زنان تغيير کرده اند ،قدرتمند شرده گويا يک ماتم ملی در افغانستان روی کار
حرکات ارتجراعری و ضرد زن تروسرط اوبراش
اند ،آگاه شده اند ،تحصيرل کررده انرد .امرروز شد .يعنی هر فاميل هر پدر ،هر مادر ،هر
اسالمی مرتروقرف کررد .ايرن پرروژه در ايرران
هم يک عده از زنان آگاه و تحصريرل کررده و خواهر ،هر برادر و هر هموطن اگر به اين
اسالمزده به شزرسرت انرجرامريرد و انربروه زنران
جسور ما عليه اين تصرمريرم امرارت اسرالمری چند روی که مزاتب آغاز شده بود ببنيم به
تحصيل کرده در اکثر حرفه لياقت خرود را بره
تظاهرات کرردنرد ،بررنرامرهی را روی دسرت يک حالت روانی دچار شدند .چه رسد به اين
جهانيان نشان دادند و روسريراهری بره مرالهرای
گرفتند که اين برنامه واقعا از طررف هرمرهی که دختری از منزل چهارم يزی از
مرتج و افزار متعفنشان ماند.
مردم مورد استقبال بسيار گرم قررار گررفرت .اپارتمانهای خود را پايين میاندازد و
در برنامه امشب ميزگردی از فرعرالريرن حرقروق
باوجودی که تظاهراتهرای قربرلری را کره مرا خودکشی میکند .يعنی اگر حالت به همين
زنان افغانستان پيرامون مزاتب دخترانه ،فراز
داشتيم ،يک عدهی از مردم بودند که مخالرفرت گونه ادامه پيدا کند ،گويا فزر کنم که دختران
و نشيبهای مبارزه برای حق تحصيرل دخرترران
9
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ی و آزادی

زيادی به حالتهای روانی دچار میشوند و درک میکنم که در چه شرايطی اينان کار نمیخواهند کوچزترين حق يک زن که حق

شايد دست به همچون اعمال بزنند .روی اين میکنند و در برابر يک نيروی که آنان زن تحصيل است برايش بدهند.
دليل من خواهان اين هستم که طالبان در را انسان نمیشمارند ،اونا زن را فقط يک می و ام ن :سپاس .مرضيه جان مطالبات
برنامه شان تجديد نظر کنند .از باداران شان وسيلهی برای شهوت و بچهآوردن میدانند ،دختران محصل چه است؟ ما خيلی فلم
هدايت بگيرند تا بتوانند دروازه مزاتب را مبارزه و ايستادگی میکنند .اين ايستادگی و میبيننيم میآيند جلو و واقعا بايد تحسين کرد.
بروی دختران باز شود و از وقوع همچون مبارزه است که میتواند ماندگار بماند و اين يک دم آرام ننشستند ،آمدند به خيابانها
حوادث دلخراش و ناگوار جلوگيری شود.

میتواند حقوق واقعی زنان را در افغانستان مطالبات شان را میخواهند به همراه آنان
والدين شان هستند ،امروز من ديدم مردان

می و ام ن :سپاس از شما .برميگردم به ايجاد بزند .اين يگانه راهست.

دوست عزيز مان ليدا احمد از آلمان .ليدا در خارج از کشور حمايتهای وجود داشته بسيار آمدند و حمايت کردند .به نظر من اين
عزيز در خارج از کشور بسيار حمايتهای در رابطه به مبارزات زنان افغانستان که همه اينها قابل قدردانی است ،اين همه
گسترهی بود تا به حال در کشورهای مختلف .البته بسيار ناچيز بوده به نظر مه کافی نبوده .شجاعت .مطالبات دختران از زبان خود
شما اين اعتراضات را چگونه میببينيد و يک مخصوصا ما تالش داشتيم که در هشت شان ،از دل خود شان ،از وجود خود شان
توضيحات در رابطه به اين همبستگی با زنان مارچ اعتراضات بسيار وسيعی برای چه است و آيا محصلين پسر ما دارند حمايت
در داخل افغانستان داريم ،با مردم افغانستان دادخواهی برای زنان افغانستان شود چون میکنند .من ديدم دارند حمايت میکنند .به
داريم در اين راستا توضيح دهيد .بفرماييد.

دنيا واقعا در برابر فاجعه که در افغانستان نظر شما آيا کافی است؟ آيا بيشتر بايد اين

لیدا احمد :تشزر .سالم به شما ،به ببنندگان پيش

میرود

خاموشی

اختيار

کرده ،اعتراضات صورت بگيرد ،چه در داخل و

تان و به دو مهمان عزيز .از روزی که مخصوصا بعد از اين که جن در اوکراين چه در خارج.
طالبان به قدرت رسيدند اينان اولين حمله شان شروع شد تمام تمرکز مطبوعات جهان مرضیا محمدی :در حقيقت تحصيل دختران
به زنان افغانستان و به حقوق زنان افغانستان همگی به اوکراين شده است .تظاهرات خط قرمز ما مردم است .يعنی به وجه مردم
بود .اينان آزادیهای بسيار ناچيز و کمی را بزرگی که در هشت مارچ درشهر برلين ما اعم از زن و مرد اجازه نمیدهند که درب
که زنان افغانستان داشتند از نزد آنان دوباره برگزار گرديد ،تظاهرات بسيار بزرگ بود ،مزاتب به روی دختران بسته باشد .چون اگر
گرفتند .ولی نزتهی را که خانم محمدی هم دوستان زياد در آن جا تالش کردند که مسئله دختران مزتب نروند و تحصيل نزنند فزر
اشاره کرد که زنان افغانستان هم زنان چند افغانستان را برجسته بسازند ،مسئله زنان کنيم که نصف از جامعه فلج میشود .نصف
سال قبل نيستند ،زنان افغانستان هم آگاه شده افغانستان را مطرح کنند ،يک مقدار شد اما از جامعه از کار و فعاليت باز میماند .به
اند و خوشبختانه بسيج شده اند و از روزی بسنده نيست زيرا که امروز مردم افغانستان اين خاطر من فزر میکنم افغانستان طرفدار
اولی که طالبان به قدرت رسيدند اينان در و زنان افغانستان البته نه تنها امروز که اينست که بايد درهای مزاتب باز شود .بلی
صف اول مبارزه بودند و بخاطر خواستههای بيشتر از چهل سال است که اينان شزنجه خوشبختانه ازهمانروز اول که طالبان اجازه

خود که البته بسيار خواستههای اوليه است :میشوند ،اينان قربانی میشوند .مخصوصا ندادند که دختران بروند به مزاتب ،همه يعنی
کار ،نان و تحصيل و حقوق بسيار اوليه است ،زنان افغانستان در صف اول اين قربانی همهی

مردم

افغانستان،

سياستمداران،

زنان به مبارزه برخاستند .اين جا بسيار افتخار هستند .جنگی که در افغانستان ميشود ،نويسندگان ،شاعران ،فعالين مدنی ،حتی
است و ما در خارج از کشور ،زنان افغان ،قدرتهای که ميآيند و اينان نوکران و مردم عادی همه به حمايت از دختران بلند
زنان از کشورهای ديگر و زنان ايرانی مزدوران خود را بنام جهادی و بنام طالب شدند ،صدا بلند کردند .حاال مهم اين نيست
هميشه ما به اين مبارزات زنان در افغانستان سر مردم ما حاکم میکنند و اينان مردم ما را که فقط برآيی در خيابانها در سرکها و
درود فرستاديم و سر تعزيم فرو آورديم .به گروگان میگيرند و به ويژه زنان را .چيغ و داد بزنی .يعنی در صفحات اجتماعی
بخاطر که من خودم فقط دوسال میشود که امروز اينان تعليم و تحصيل زنان را در میبينيم که چقدر همهی مردم از دختران
آلمان آمديم و من کامال با تمام گوشت و پوست افغانستان به گروگان گرفتند و اينان حمايت میکنند .اداما ص 69
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از اونجا دور بشم ،هواي ابري ،باد و اتاق شد صداي كفش پاشنه بلند ش روي

بارون با عينك سياهم همخوني نداشت ،ولي سراميكهاي سفيد و براق آقاي مدير عامل
يادمه آخرين باري كه عينك به چشم نداشتم پيچيده بود

انقدر آروم و با احتياط راه

مرد مزاحمي با تمسخر گفت چشم بند بزن ميرفت كه انگار چند باري زمين خورده بود
عين دزداي دريايي  ،اونروز يادمه خيلي و حتما هم آقاي مدير عامل مثل سوپرمن ها
گريه كردم ،قسم خوردم ديگه تو خيابون به كمكش رفته بود بالخره به ميز مدير عامل
عينك سياهمو در نيارم حتي اگه نصف شب رسيد آروم در گوشش چيزي گفت و خنده
باشه با ياد آوري اون روز يه لحظه خودمو ريزي كرد  ،به چهره دخترك نگاهي كرد م
تو لباس دزد دريايي با چشم بند و يه طوطي شانزده يا هفده ساله بود زير پوشش غليظ
رو شونه ام روي عرشه كشتي تصور كردم كرم پودر و ماتيك سعي كرده بود چند سالي
و يهو زدم زير خنده ،صداي درونم گفت خودشو بزرگتر نشون بده  ،سرمو پايين
به سرعت از ساختمان خارج شدم ،هواي ديدي كاري نداره كافيه هر چيزي رو فكاهي انداختم اينجا جاي من نبود  ،زير لب گفتم
اونجا داشت خفه م ميكرد قطره اشكي روي كني ،بهش محل ندادم صداي درونمو ميگم براي تو و شركت و قراردادهاي اروپاييت
صورتم سر خورد  ،عينك سياه و درشت را خيلي تو كارام دخالت ميكنه ،تقريبا زير متاسفم  ،صداي پچ پچ مدير عامل و دخترك
به چشمام چسبوندم ،و خودم را به خيابان بارون خيس شده بودم تازه داغيه اتفاقي كه منشي قط شد انگار خيلي هم زير لب نگفتم،
اصلي رسوندم ،انگار ميخواست بارون بياد افتاده بود داشت سرد ميشد كه همه چيز يادم تا بخوان آماده بشن كه چيزي بگن از اتاق
بوي خوشش را حس ميكردم ،لحظه اي چشمم اومد  ،تصوير مدير عامل شركت حقوقي خارج شدم و به سمت در خروجي رفتم،
به درختاي سربفلك كشيده خيابان وليعصر جلوم ظاهر شد واقعيه واقعي بارونم خيسش يعني آقاي مدير عامل امشب به خاطر حرفي
خورد به دورتر كه نگه ميكردي انگار نميكرد با همون موهاي براق ژل زده كه به كه بمن زده راحت ميخوابه ؟ صداي درون
تنگاتن همديگر رو بغل كرده بودند چقدر فرق سرش چسبيده بود و بوي ادكلن گرون فضولم گفت خيلي ايده آلي دختر به دنيا
اين خيابون رو دوست داشتم ،چه روزايي كه قيمتش كه حتما تا حاال چند نفرو به خاطر واقعي نگاه كن صداي درونم ايندفعه ديگه
براي فرار تمام دردها اين.جا رو براي قدم كمبود اكسيژن خفه كرده بود انگار كه با راس ميگفت ..با امروز شد دوماه  ،اما
زدن انتخاب ميكردم و بي اعتنا به نگاه پمپ كمپرس به خودش عطر پاشيده بود ،اشكال ندارم فردا دوباره روزنامه اي ميخرم
پرسشگر عابرا با خودم حرف ميزدم و گاهي داشت رزومه منو مطالعه ميكرد
گريه ميكردم.
نسرين ليسانس حقوق قضايي ..مكثي كرد و ميگردم بالخره تو امين شهر پر آشوب يه
پاييز بود و تمام سنگفرش پياده رو نقاشي نگاهي بمن انداخت  ،ميدونيد خانم اينجا يك جايي براي من هست  .عينك رو از چشمام
عجيبي از برگهاي رنگارن بود .خنده اي شركت بزرك تجاري و حقوقيه ما كارهاي برداشتم و صورتم رو به آسمون گرفتم
خانم و از صبح تا آخر وقت اداري همه جا رو

از شيطنت كردم و مثل بچه ها رو برگها بزرگ و قراردادهاي مهمي رو با اروپا خواستم قطره هاي بارون صورتمو بشوره
دويدم صداي خش خش برگها مثل شعر نوي انجام ميديم قاعدتا كارمندامون بايد از بي اختيار وايسادم و دستهامو باز كردم ،
بدون وزن برام جذاب بود.

تواناييهاي بااليي برخوردار باشن متاسفم كه نميدونم چقدر تو اون حال بودم ،خانوم خانوم

"آفتاب بدم خدمتتون" صداي مرد مزاحم منو بايد بگم جواب من به استخدام شما منفيه ،با صداي مهربون زني مرا از آن حال بيرون
از روياهام بيرون كشيد ،آهن پاييز قط شد تعجب گفتم ولي شما كه از من سئوال كشيد ببخشيد من ميخواستم ...حرفشو تموم
و صداي بوق ماشينها و همهمه عابرها براي نپرسيديد من  ..به وسط حرفم پريد و گفت نكرده در كيفشو باز كرد و انگار دنبال
فرار از باروني كه شروع شده بود با صداي چشماتون خانم چشماتون  ،بي اختيار دستم چيزي ميگشت همينجا گذاشته بودما آهان
رعد و برق تو گوشم پيچيد ،بدون اينكه به رو به سمت چشمم بردم تا خواستم چيزي پيداش كردم  ،چتر قرمز خال خاليش و
مرد مزاحم نگاه كنم قدم هام و تندتر كردم تا بگم خانم منشي با پرونده اي بدست وارد دستش جابه جا كرد و گقت اينو بگير حتما يه

تو
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جنس
علیه ربربیت ی معاصر و قوانین ارتجاعی طالبان

سر برو پيشش دكتر قابليه ما يه فاميل داشتيم گارسون از ميزم فاصله بگيره و به پشت قبل از تاريكي هوا ميرسيدم ،وسط نزاع

مثل تو بود  .خوب خوب شد دستمو گرفت و پيشخون بره  ،مادرم بود با گفتن الو صداي شبانه اي كه انتظارمو ميكشيد حوصله سئوال
كارت و كف دستم گذاشت و از اونجا دور شد فرياد اعتراضش تو گوشي پيچيد معلومه و جواب اينكه تا حاال كجا بودي و جواب
دستم هنوز دراز مونده بود و به كارتي كه كجايي؟

عادت مادرم بود بي سالم و همسايه ها رو چي بديمو و نداشتم از شانسم

داشت تو دستم خيس ميخورد نگاه ميكردم زن احوالپرسي اولين سئوالي كه ميپرسيد ،آروم بي ارتي خالي بود روي صندلي كنار پنجره
چند قدمي كه دور شد برگشت و نگاهي بمن گفتم حاال چرا داد ميزني از مصاحبه نشستم چشمامو بستم حوصله نگاههاي چپ
انداخت به رسم قدرداني دستي تكون دادم در برميگشتم بارون گرفت اومدم كافه يه چايي چپ كسي رو نداشتم.
ميون بارون لبخند رضايتش و ديدم امشب بخورم بارون بند بياد راه ميوفتم ،اينبار با
حتما به خاطر كاري كه كرده حتما راحت صداي بلندتري گفت مگه تو خونه چايي پيدا
ميخوابه  ،گر چه اون خبر نداره من تو كيفم نميشه حتما بايد يه عالمه پول بدي براي
صدها كارت داشتم و تنها يك جواب ،يكدفعه استكان چاي جوشيده  ،گفتم باشه مامان دارم
آسمونم قاطي كرد بارون و تگرگ و رعد و ميام  ،با همون لحن صدا فرياد زد اين پسره
برق شديدتر شد  ،چشمم به كافه اي خورد دوباره همه پوالي منو برد يه لحظه رفتم
مثل يه پناهگاه خودمو بهش رسوندم  ،موش آشپزخونه تازه از بانك اومده بودم،حقوقمو
آبكشيده كه ميگن من بودم  ،كافه خلوت بود و گرفتم من چيكار كنم از دستش تا منو نكشه
اين بهم حس آرامش ميداد ،گوشه ي دنجي رو دست بردار نيست ،آروم گفتم خوب مامان
انتخاب كردم و نشستم خانم گارسون در حالي مگه اونو نميشناسي جرا كيفتو ول ميكني
كه پيشبندش و مرتب ميكرد بهم نزديك شد ،ميري حاال داد نزن بزار تا دو ساعت ديگه
چند قدم مونده گفتم لطفا چاي فقط بزرگ باشه ميرسم خونه ،و گوشي رو قط كردم ،سرمو
از نوع تركيش ،لبخندي زد و پشت پيشخون ميون دستام گرفتم و فشار دادم  ،خدايا دوباره
رفت ،كارت زن چتر قرمز تو دستم حساب جن

و دعوا دو باره تهديد و ترس  ،خسته

خيس و مچاله شده بود  ،كارت رو صافش شدم حتما دوباره ميرم مواد ميگيره وبعدش
كردم تا بتونم نوشته هاش و بخونم ،دكتر من از ترس بايد مثل جغد تا صبح بيدار
سالور متخصص جراحي پالستيك  ،آدرسش بمونم ،چايي ام سرد شده بود و تمام ذوقم
بايد تو همين خيابون باشه ،خانم گارسون با براي براي يه چاي گرم پشت شيشه كافه با
فنجوني بزرگ چاي بهم نزديك شد و گفت به تماشاي بارون از بين رفت ،صداي فضول
اندازه كافي تركي هست ؟ با خنده جوابشو درونم دوباره دخالت كرد و گفت حقته زيادي

دادم ،ازش پرسيدم خيابون سايه همين رومانتيكي  ،بايد اين صداي درونمو ادب كنم
وراست؟ گفت چند كوچه باالتر دنبال جايي اينطوري نميشه ،چاي سرد رو سر كشيدم و
ميگردي ؟ گفتم مطب دكتر سالور رو ميخوام بالفاصله بلند شدم چاي و حساب كردم و قبل
 ،ميشناسيش ،لحظه اي مكث كرد و گفت بيرون رفتن به خانم گارسون گفتم ژنتيكيه
شناختن كه نه مطبش چند تا كوچه باالتره يه  ٤٨بارم عمل كردم فايده نداشت ،خواستم
چند باري براي خوردن اسپرسو اينجا اومده  ،جواب سئوالت و بدم مات و مبهوت نگام كرد
راستي يه سئوال بپرسم ناراحت نميشي؟ ته نگاهش انگار خجالت كشيد خواست تا
ميدونستم سئوالش چيه قبل از اينكه جواب بدم چيزي بگه از كافه خارج شدم بارون ماليم
صداي مبايلم

بلند شد و باعث شد خانم تر شده بود به سمت بي آرتي ها رفتم ،بايد

 ٤١سالم بود وقتي به توصيه يه آشناي دور
مادرم منو به بيمارستان فارابي برد تو راه

همش ميگفت ميگن اين دكتره كارش خوبه
عملت ميكنه خوب ميشي با خوشحالي
كودكانه ام گفتم اونوقت ميتونم برم تو كوچه
بازي كنم ،ديگه بچه ها هو م نميكنن ،مادرم
چيزي نگفت و ما منتظر نوبتمون شديم تا
اينكه ما رو صدا كردن ،وارد يه اتاق بزرك
شديم يه دكتر ميانسال نسشته بود و بيشتر از
بيست دختر و پسر جوون دفتر و خودكار
بدست كنارش ايستاده بودند تا منو ديدن عين

يه گله شير گرسنه كه چشمشون به يه طعمه
چرب و نرم افتاده دورمو گرفتن ،استادشون
همون كه از همه بزرگتر بود به آرومي بلند
شد و منو پشت دستگاه نشوند و شروع به
معاينه كرد چند دقيقه بعد بدون اينكه حرفي
بزنه بلند شد و به كناري رفت و گفت معاينه
كنيد و بگيد چي فهميديد  ،رقابت شيرهاي
گرسنه بر سر طعمه ديدني بود نور دستگاه
و باال پايين كردنش اشكمو درآورده بود دلم

ميخواست به صورت همشون چن

بندازم

و همه اونها بيتوجه به كودكي من به فكر
اكتشافاشون بودند ،تو يكي از جابه جايي ها
از پشت ميز معاينه فرار كردم و خودمو
پشت مادر قايم كردم  .ديگه خودشونم عقب
نشيني چون ديدند وعده شكالت و آبنبات
كاري از پيش نميبره منصرف شدند  ،دكتر
نزديك ما شد و گفت پس چرا اينهمه دير چرا
زودتر نيومدين .. ،اداما ی ص62
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آنجا برای زنانی مثل خودش می جنگد.

هدف اين است که هر چه بيشتر اطالعات به

او يک بار خانواده داشت .حاال او کامال تنها دست آوريم تا قوانينی که به زنان ظلم می
کنند تغيير کند .خودش مورد ظلم قرار
است.
فريبا در ايران بزرگ شده و از جمعيت کرد گرفته است .بنابراين ،او شخصا ً تحت تأثير
است .او اجازه اقامت در نروژ را ندارد .اما تک تک داستان ها قرار می گيرد.
جرات بازگشت به ايران را نداشته باشيد.

فريبا هرگز يک جوانی معمولی را تجربه

هر روز يزسان به نظر می رسد :او می نزرد.
خورد ،می خوابد و راه می رود .به عنوان  -به من گفتند اين وظيفه من به عنوان يک
پناهنده اسزان کاغذی ،او هيچ حقوقی ندارد .زن است و بايد ازدواج کنم .او دو بار در
تنها چيزی که به روزها ارزش می دهد مدت کوتاهی قبل از  28سالگی ازدواج کرد.
مبارزه ای است که او برای زنان ديگر می او بعدا ً از شوهر دومش صاحب فرزند شد.
خوشحالم که من را به عنوان يک زن فعال در جنگد .او يزی از سه زنی است که داستان ازدواج دوم بدتر از ازدواج اول بود .او
زمينه فعاليتهايم که برای دختران و زنان های بسيار ويژه ای دارد که  NRKدرباره خيلی بزرگتر بود و فريبا مورد آزار روحی
سرزمين و خشونتهايی که زنان در خاورميانه  8مارس با آنها صحبت کرده است .همه آنها و جسمی قرار گرفته بود.
با آن دست و پنجه نرم ميزنند مورد بحث اين از پيشينه خود برای کمک به زنان ديگر فريبا ديگر طاقت نياورد ،می خواست طالق
بگيرد .قبل از اينزه او بتواند اين کار را
روزنامه قرار گرفتم .در مورد ازدواج استفاده می کنند.
اجباری قتلهای ناموسی تجاوز جنسی تمیس ش ینا هوبی
خودکشی زنان  .و بيشتر بخوانيد.
تلفن فريبا می تواند در هر ساعت از روز کشور را ترک کرد .نزديک به  20سال از
فريبا ( )43می خواست طالق بگيرد .سپس زن بخورد .وقتی زن می زند ،معنی يک آخرين باری که فرزندش را ديد می گذرد.
پسرش را از دست داد.
چيز است .يک زن ديگر به دست تعدادی از امروز فريبا صدای مهمی برای زنان در
فريبا رشيدی ( )43دو بار در ايران به اجبار عزيزانش در ايران کشته شده است .اغلب خاورميانه است .او می خواهد داستانش به
انجام دهد ،مرد کودک را از او گرفت و

ازدواج کرد .وقتی می خواست طالق بگيرد در محيط های محافظه کار در سراسر کشور زنان ديگر کمک کند.
پسرش را از دست داد .اکنون او در تالش اتفاق می افتد .اما خشونتی که در خانه رخ از جايی که او می آيد ،آنها اجازه ندارند 8
است تا داستان های پنهان زنان را به نمايش می دهد يک امر خصوصی تلقی می شود.
مارس را به عنوان روز جهانی زن جشن
بگذارد.

 -خيلی ها در معرض قتل های ناموسی بگيرند .برای فريبا ،اين عالمت گذاری از

انتشار اطالعات :فريبا رشيدی ( )43برای هستند ،اما بيرون نمی آيد.
انتشار اطالعات در مورد زنانی که مورد قتل می خواهد قوانين را متحد کند :فريبا رشيدی که قربانی شده است ،اکنون خود را يک زن
ناموسی قرار گرفته اند کار می کند .از آنجايی اطالعاتی در مورد قتل های ناموسی در قوی می بيند و به يک فعال زنان افتخار می
اهميت بيشتری برخوردار است .او مدتهاست

که خودش مورد ظلم قرار گرفته است ،خاورميانه منتشر می کند و در مورد اين کند.
شخصا ً تحت تأثير تک تک داستان ها قرار موضوع بحث می کند .هدف او کسب  -تا زمانی که تغييری نبينم تسليم نمی شوم.
می گيرد.
اطالعات هر چه بيشتر است تا قوانينی که من به استفاده از صدايم و مبارزه برای
 من می خواهم صدای کسانی باشم که ديگر زنان را تحت فشار قرار می دهند تغيير کند .ديگران ادامه خواهم داد.نمی توانند صحبت کنند.

او در حال تالش برای تغيير آن است.

مصاحبه از نروژی به فارسی ترجمه گرديده

در يازده سال گذشته ،فريبا رشيدی ( )43در وقتی زنی کشته می شود ،درباره آن می https://www.nrk.no/vestland/
يک خوابگاه کوچک در مرکز پذيرش نويسد .سپس اطالعات به پلتفرم های رسانه fariba-_42_-ville-skille-seg.-da-
پناهندگی هيانه در استورد زندگی می کرد .از ای مختلف در خاورميانه پخش می شود.

mistet-hun-sonnen-9.95877224
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فرهنگی ،مدنی و ديگر زمينه ها اثر مرخررب توه مقر آیا ۲۲۲؛
دارد يررا اصرروالً هرردفررش از برريررن بررردن ايررن »پس اگر باز(مرد) زن را طرالق داد ديرگرر
وضعيت است».

بر او حالل نيست مگر آنرزره بره نرزراح مررد

من در اين مقاله سعی کرده ام با يرک ديردگراه ديگری درآيد  .اگر مردی سه برار هرمرسررش
خردگرايانه زن ستيرزی و زيرر پرا گرذاشرترن را طالق دهد و بخواهد برای بار چهارم با او
حررقرروق اسرراسرری زنرران را ترروسررط حرراکررمرريررت ازدواج کند برايرد آن زن برا شرخرص سرومری
ايرديرولروژيرک جرمرهروری اسرالمری ايرران از ازدواج کند و با او همبستر شود».
طريق خط مشی مذهبری آن نشران دهرم .خرط اين آيه تضاد مستقيمی برا مراده  ٤۱اعرالمريره
مشی که ساختار فرهنگی ،و سريراسری کشرور جهانی حقوق بشر دارد،حرق تصرمريرم گريرری
بر اساس آن قرارگرفته است.

برای ازدواج و انتخاب همسر .جايی کره زن

قرآه  ،توه مقر  ،آیا ۲۲۲؛

بدون ايرنرزره حرق تصرمريرم گريرری در مرورد

تبعيض جنسيتی ،نه تبعيرض نرژادی اسرت ،نره » زنان مشرکه را ترا ايرمران نريراورده انرد ،بره سرنوشت خود داشته باشد بايد به اين خواستره
تبعيض قومی-قبيله ای ،نه زبانی و نه تبعريرض زنی نگيريد و کنيز(برده) مؤمنه بهتر از زن شريعت و اصول قرآن گردن نهد.
براساس اعتقادات .تبعيض جرنرسريرتری برمرعرنرای آزاد مشرکه است».
انزار و ناديده گرفتن جنسيت نوع انسران اسرت اين آيه برخالف ماده ١؛ رفر تربرعريرض ،و » و از زنانی که مرتزب فحشا می شونرد از
 ۴تن از خودتان برضد آنها شهادت بخواهيرد،
و بر همين مبنا نيز انسانی بخاطر زن برودنرش ماده  ۴من بردگی میباشد.
از يزسری حقوق انسرانری مرحرروم مريرشرود و دراين آيه زن مسلمان نسبت به زن نامسلمان ،اگر شهادت دادند آنها را در خرانره مرحربروس
توه نسیء ،آیا ۲۱؛

يزسری از قوانين شامل حال او نرمری گرردنرد .برتر خوانرده شرده و بررده داری هرم مرذمروم کنيد تا مرگشان فرارسد يا خدا راهی در پيرش
پايشان نهد».
تبعيض جنسيتی يعنی بخاطر زن بودن نيم يک نميباشد.
مرد ارث ببری ،شهادتت نيم يرک مررد ارزش قرآه  ،توه مقر  ،آیا ۲۲۲
داشته باشد ،ديه نريرم يرک مررد بره زن ترعرلرق بنژینژ ژژیه ک ژ ژژزاه شژمژژی اسژ ژ ژد .هرررجرا کرره دينی از کجا سرچشمه می گريررد؟ و آيرا ايرن
بگيرد ،حق حضانت و طرالق برا مررد براشرد ،خواهريرد بره کشرترزار خرود درآيريرد .و بررای دستورات خشونت آميز دينی تا کجرا مريرتروانرد
زنان با اجازه مرد ميتوانند تحصيرل کرنرنرد ،بره خويش از پريرش چريرزی فررسرتريرد و از خردا در رفتار و فرهن رهروان اين ديرن تراثريرر
چنين خشونتی آنهم در يرک کرتراب راهرنرمرای

سررفررر داخررل يررا خررارج کشررور برررونررد ،شررغررل بترسيد و بدانيد که به نزد او خرواهريرد شرد .و بگذارد؟ نمونه ايرن خشرونرت را مريرتروان در
عصر ما القاعده ،طالبان ،داعش و حرزرومرت
انتخابی شان و محل اشتغال آنان برايرد برا مررد مومنات را بشارت ده.
هماهن

باشد در غير اينرصرورت از آن مرنر

کشتزار ناميده شردن زنران مسرئرلره ای کرامرالً شيعی جمهوری اسالمی ايران نام برد.

می شود ،و موارد ديگری از اين قبيرل کره در جنسی بوده است .در اين آيه به مرد مسرلرمران اين آيه برخالف بند  ٤هردف  ۵سرنرد ١۲۰۲
ادامه می آيد.
اجازه داده ميشود ترا در هرر کرجرا و در هرر يونسزو است.
مید یک ک وانسیوه هفع ت بیض رلیژا بنژیه ،زمان و از هرر طرريرق برا زن خرود رابرطره » ريشه کنی همره اشرزرال و انرواع خشرونرت
وا ت بیض ها ای گونا تبریف میک د :
جنسی برقرار کند .آنچه که باعث ميشود مرد عليه زنان و دختران«
«عبارت تبعيض عليه زنان بمعنای قائرل شردن مسلمان اين اجازه را داشته باشرد ايرن نريرسرت توه نسیء ،آیا ۲۳؛
هرگونه تمايز ،استثنا ،يا مرحردوديرت برراسراس که زن جزو مايملک مرد بحسراب مری آيرد و »مردان از آن جهت کره خردا برعرضری را برر
جنسيت است که بر به رسميت شناختن حرقروق شرط رضايت مرد است ،و زن با در اختريرار بعضی برتری داده است و از آن جهت که از
بشر زنان ،و آزاديهرای اسراسری آنرهرا و برهرره قراردادن بدن خود به مرد بدون قيرد و شررط مال خود نفقه می دهند بر زنان تسرلرط دارنرد.
مندی و اعمال آن حرقروق بررپرايره مسراوات برا حتی اگر راضی هم نبراشرد ،وظريرفره خرود را پس زنان شايسته فرمانبردارنرد و در غريربرت
مردان ،صرف نظر از وضعيت تاهل آنرهرا در نسبت به مالک خود انجام داده است.
تمام زمينه های سياسی ،اقتصادی ،اجترمراعری،

شوهر خود عفيفند و فرمان خدا را نو آن
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زانن علیه هرگوهن ارتجاع و قوانین زن ستیز

زنان را که از نافرمرانری شران بريرم داريرد ،از اينها تنها چرنرد سروره و آيره از کرتراب ديرنری شرررايررط زيررربرراشررنررد انررتررخرراب گررردد :ايرررانرري

خوابگاه شان دوری کنيد و آنها را کتک بزنيد .مسررلررمررانرران ،قرررآن اسررت کرره مررردان را برره االصل ,تابر ايرران ,مرديرر و مردبرر ,داراي
اگر فرمانبرداری کردند از آن پرس راه بريرداد خشونت و تبعيض برعليه زنان تشويق ميزنرد حسن سابقه و امانت و تقوي ,مومن و مرعرترقرد
پيش نگيريد».در اين آيه بسيار آشزار مريرتروان و عجيب اينجاست که اسالمرگررايران از آنرهرا به مباني جمهوري اسالمي ايرران و...مرواجره
تحت انقياد بودن و فرودستی زنان را مشاهرده دفاع هم می کنند و آن را جرزو گسرترردگری و می باشند)".
کرد .زنان بايد فرمان ببرند از انسرانری ديرگرر پيشرفتهای اين دين می دانند.

در قانون اساسی که قرانرون مرادر هرر کشرور

که جنس مررد نرام دارد  ،چرراکره د (خردای تبعيض جنسيتی از اهداف نظرام مرردسراالری است به صراحت از رجال بعنوان منترخربريرن
اسالم) آن را بررترری داده و بررای او حرق دينی است .در اين نظام مردان با کنترل نيمی رياست جمهوری نام برده است .زنان در ايرن
هرگونه رفتاری را در مقابل زنرهرا قرايرل شرده از جامعه که زنان هستند  ،افزار خود را بره سالها بسيار تالش کردنرد کره برتروانرنرد براعرث
است .برای مثال :ترحرريرم جرنرسری و خشرونرت زنان و مادران که آموزگاران فررزنردان خرود تغيير اين اصرل بشرونرد امرا عرلرمرا و فرقرهرای
جسمی ،از جرمرلره ابرزاری اسرت کره مررد در هستند ،ديزته می کنند با اين تفزر که جامعره اسالمی به ضعريرف برودن جرنرس زن کره در
اختيار دارد تا در صورت نافرمانی و مخالفرت نسلی مطي خواهد داشت .با کنترل زنان در کتابها و روايات اسالمری آورده شرده ،اشراره
از جانرب زنران ،برر عرلريره آنرهرا و بررای رام خانواده  ،با سهولت بيشتری قادر خواهند برود می کنند و قرايرل بره مرديرريرت زن در سرطرح
کردنشان بزار گيرد.

به کنترل آنان در جامرعره برپرردازنرد .در ايرن کالن نيستند.

نقض هدف  ۵سرنرد  ١۲۰۲يرونسرزرو ،و مراده صورت مردان اجازه مری يرابرنرد کره قروانريرن حزومت مستبد دينی جمهوری اسالمی سرعری
های  ٤,١,۰اعالميه جهانی حقوق بشر.

خود را اجرايی کرنرنرد و در نرهرايرت ،مرردان دارد با نقش هرای اسرالمری و سرنرتری از زن

قرآه ،توه نوه ،آیا ۶

مناف خود را از امزانات و مناب نرامرحردودی برده جنسی بسرازد و آن را هرم مردام تربرلريرغ

" و کسانی که زنان خود را به زنرا مرترهرم مری که در اختيار دارند براحتی تامين مری کرنرنرد .ميزند .با قروانريرن صريرغره و چرنرد هرمرسرری،
کنند اگر نتوانند  ۴شاهد پريردا کرنرنرد ،خرود مری در حاليزه زنان در بسياری از موارد زندگری فرزندآوری اجربراری ،و....شرزرل قرانرونری و
توانند  ۴بار شهادت دهند".

خود محدوديت دارند .عالوه بر محدوديتهايری شرعی به آن داده است تا هرکس کوچزترين

در اينجا اين سؤال پيش می آيد که آيا يرک زن کره از جررانررب پرردر ،بررادر و يررا شروهررر در اعرترراضری بره آن کرررد ،ضرد اسرالم و ديررن
با  ۴بار شهادت می تواند مرد را محزوم کند؟

خانواده با آن درگير هستند ،از نظر قوانين و خوانده شود .در واق تربرعريرض جرنرسريرتری از

طبق ماده  ۴۴قانون مجازات اسالمی  " :زنرا حقوق شهروندی نيز با محدوديتهايی همرچرون جانی حزومت طبيعی قلمداد شرده و مرطرالربره
چه موجب حد جلد ( شالق) و چه موجب رجرم رشته های تحرصريرلری،رشرتره هرای ورزشری ،حقوق اساسی زنان توسط آنان که معرمروال برا
( سنگسار) بشود با شهادت چهار مرد عادل يرا بعضی مناصب مديريتی ،عدم انرترصراب آنرهرا مبارزه و تالش بدست می آورند را ،مطالبات
سه مرد عادل و دو زن ثابت می شود".

بعنروان قراضری (مراده  ١قرانرون حرمرايرت از غير قانونی و افراطی می خوانند .به طروری

و يا ماده  ۴۱قانون مجازات اسرالمری ايرنرطرور خانواده" دادگاه خانواده با حضور رئريرس يرا که از هيچ تالشی برای منرزوی کرردن زنران
می گويد " :شرهرادت زنران بره ترنرهرايری يرا بره دادرس علی البدل و دو مستشار تشرزريرل مری فروگذار نرزررده انرد و برا ترمرام تروان سرعری در
انضمام شهادت يک مررد عرادل زنرا را ثرابرت شود که حتی المقدوريزی ازمستشاران دادگراه سرکوب مستقيم و غيرمستقيم آنان داشته اند .بيرش
از چهار دهه اسرت کره زنران ،ايرن قشرر عرظريرم
نمی کند و حد نصاب قذف جاری می شرود کره ازبانوان دارنده پايه قضايی می باشد)".

 ٨۲ضربه شالق است".

در اينجا زنان نه بعنوان قاضی بلزه برعرنروان پيشرو همواره با جنبش های بيشرمرار خرود عرلريره
قوانين تبعيض آميز و زن ستيز و کليت جمهوری

در واق در مسايل کيفری همانند موارد ديرگرر مشاور آنهم در دادگاه خانواده بزار گرفته می
در قوانين مدنی و کيفری ،زن اصال به حسراب شوند و حق دادن حزم نهايی را هم ندارند.
نمی آيد .در اينجا به وضروح مريرتروان ديرد کره

و يا عدم انتصاب آنها بعنوان رييس جمهرور

چگونه جرمی فقط با شهادت مردان ثرابرت مری ( اصل  ٤٤۵قانون اساسی " رئيرس جرمرهرور
شود.

اسالمی ،بدون کوچزترين مصالحه در جبهه های
مختلف چه در مقابله با خشونتهای خانگری و چره
با بی حقوقی هايی که در جامعه با آن مواجه مری
شوند ،برای از بين بردن کامل تبعيض جنسيتی و

بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كره واجرد برابری  ،مبارزه کرده اند/ .
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حامد شفاعتی

درايه های زمريرنری،انسران برودن را انرترخراب جامعه انسانی.
کند.او معتقد بود انسانهای محزون چه َقسی و در اين روند،سويه های امريرد زا هسرترنرد کره

دهمیه م رک

ارگرانريرک
مرفرهروم؛رشرد
آموزه های مذهبی بوده در نهايرت بره اترزرای واقعيتی می کرنرد بره
ِ
ِ

چه مهرآور هيچزدام نمی توانند فاعل حماسره جامعه را به تحرک وا می دارند.هنرمندان از
های بند افزن باشند.

مهمترين عوامل اين جنبش ها هستند چنرانرزره

با بررسی انگاره های فرهنگی ايران در طی در جنبش پراگ(چک)آن را به وضوح ديديم.
قرن ها هجوم و تلخی درمی يابيم که ما قبيرلره ايجاد تعابير پر مفهوم از سوی الريرت جرامرعره
ای بالذات محرزون نربروده ايرم.عربرارت هرايری طبقه متوسط را به هرم صردايری وا داشرتره و
همچون نوروز گواهی است بر اين مدعا .

روند راديزال ترحرول،ايرن صردای ايرنرک پرر

اما پرسش ايرن اسرت؛چرطرور نرتروانسرتريرم از زور را به طبقه خوش نشين می رساند.اينرک
مشروطه فرصت بسازيم؟چرا هيچگراه نرخربره اين تزعزع اجتمراعری را هريرچ سردی يرارای
هررا در ايررن برروم برره حرريررات و زنرردگرری خرريررر ايستادگی نيست.

اسپينوزا در قرن هفدهم می گويد:
ب
نديدند؟چرا بعد از حدود  ٤۵۲سال هرمرچرنران اکنون سره از ناسره سوا شده اسرت.سررکرو ِ
"کسانی که زياد رنج و محنت کشيده باشند ،يرا
ذره ای از خالقيت جاری در جامرعره ترنرهرا و
لياخوف فرمان می دهد!؟
قسیالقلب میگردند و يا مهربان و ماليم"
به عقيده نگارنده برای پاسم بره ايرن پررسرش تنها در جهت استمرار روند ميرهرن خروارانری
اسرپريرنروزيسرم
پس از گرذشرت چرهرار قررن از
ِ
ت هم آميزی اجرترمراعری است که دغدغه مند مام وطن نيستند.
بايد اصليات و فرعيا ِ
مبناگرايانه،اين تفزر مبيرن حرقريرقرتری اسرت کره
دردمان اگر مشترک شد يا دردهای مشرتررک
ايرانيان چندباره مورد رصد قرار گيرد.
جامعه محنت کشيدگان را به دو گروه بی رحرم
اعتقاد من بر اين است که جرامرعره ايرران هرم يافتيم در پس آن خواهد آمد درمان مشترک.
و رحيم تقسيم می کند.
مانند هر روندی در حال رشد است و بايد بره جامعه را در هر طبقه ای که هستيم از حرزن
باروخ اسپينوزا در تزلف و خردگرايی زندگری
براران امريرد
ياد داشته براشريرم رشرد،يرک رونرد ارگرانريرک تهی کنيم که از ابر تاراندو ِد غرم
ِ
کرد،ارتداد و هجران ناشری از آن را ترجرربره
نمی بارد و غمبار می خواهد ما را ضرحراکری
است.
ق منحصر به خودش شرد.بره
کرد اما خالق اخال ِ
سمفونری مرعرروف "چرهرار فصرل" ويروالردی که به اندازه عمر من خون مزيده است.
برمربراران
نظر پيچيده مری آيرد فرردی کره زيرر
ِ
ابزاری است که گوته آن را دست مايه اثربرات
پییم میهیی یوتفزی اب انجمن فرا گن افغیه ای
ده شالر توهلال یه تویده
http://www.rahaizan.tv/2022/03/march-8-from-tehrankabul-lebanon-sweden.html
هشتم مارچ نمادمبارزه بين المللی زنان عليه هر گونه تبعيض،
نابرابری ،سرکوب وستم جنسيتی است .امسال در شرايط ازاين روز
تجليل مينمايم که زنان اگاه ومبارز افغانستان با وجود که ستم وسرکوب
بی رحمانه که به انها اعمال ميشود چون هميشه پی گير واستوار در صفوف اول مبارزه عليه رژيم های مستبد ارتجاعی حاکم وزن ستيز در
کشورهاحضور فعال دارند روز جهانی زن رابه همبستگي وحمايت وپيزار زنان در افغانستان وسراسر جهان گرامی ميداريم.
يک قرن قبل زمانی که زنان به خاطر ازادی ،حق کار ورای خود مبارزه کردند ،عليه دولت های مستبد از خود تاريم بجا گذاشتند.
جنبش خودجوش زنان افغانستان بعدازاگست  2022يک بار دگر تاريم را برای رهايی اسارت وصدای عدالت خواهی تحت شعار نان،
کار،ازادی از بطن جامعه تزرار کردند..
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به نظر من تفزرات ما تاريم انقضا دارد .

مثال؛علی شريعرتری کره در زيررزمريرن خرانره

بپذيريم که بايرد افرزرارمران هرمرواره در حرال مادر جون خاک می خورد وقتی بريررون آمرد
حرکت و تغيير باشد.

توانست افزار يک دختر بچه چهارده ساله را

اگر با توسل به تعصب خودمان را از تغيريرر تحت تاثير خود قرار دهد.
باز بداريم واگر سرمان را بررگرردانريرم و در اما عزيز نسين ،روشنفزر سزوالری کره در
جسرررترررجررروی خرررودمررران در ديرررروز مرررانرررده غالب فزاهی به روی مرن خرنرديرد و شررايرط
باشيم،زمان از رويمان رد مری شرود و يرک نابرابری را فقط نشرانرم داد و بردون ايرن کره
گودال عميق به اندازه ترمرام ترعرلرل هرايری کره برنامه ای را برای من انشاء کرنرد اجرازه داد
کرديم،ترس هايی که داشتيم و تعرصرب هرايری خودم نگاهی تازه بسازم تا اين زنجيره افزرار
که يدک می کشيديم برايمان حفرر مری کرنرد و منحوس که از گور عميق امثال شريعتی ها و

در چهارده سالگی روی جلد عقل هرای هرفرتراد
سرالرره عررزيررز نسريررن يررزرری از تررعرراريررف عررلرری
شريعتی را نوشتم.
چندين سال بعد وقرتری ترمرام وسرايرلرم را داخرل
جررعرربرره مرری گررذاشررتررم تررا در زيرررزمرريررن خررانرره
مادرجون بماند،دوباره نوشته خودم را ديردم و

پيش خودم فزر کردم؛امثال علی شريرعرتری کره
افزار منقضی خود را برا شريروه ای مردرن بره
نگارش در آورده بودند ،آيا دوباره ميميرند؟

دست آخر بايد در گور بخوابيم و تمام شويم.

چگوارا ها انسان هرا را بره بررده داری مری

حاال؛آيا واقعا تمام می شويم ؟

برند الاقل مرا در خود نَ ِزشد.

به نظر من نه؛همه افزار ما و رد پای مرا در آری؛زندگی آب می رود و من در ايرن زمران
ضمير اين زندگی خواهد ماند.

اندک ،سراسيمه به جن

بندهايی رفته ام کره

به دور از تعاريف و دسته بنرديرهرای خروب و جامه کهنه ی انديشه های منقضی را به تن ام
بد بودن بايد بگويم افزار مخربی که بعضا ً بره کرده بود.
صورت يک حزب و يک مزتب شزل گرفتره در ضمير اين زندگی،هرروز خدای تازه ايری
اند تونلی می شوند بررای بره قردرت رسريردن را زايمان می کنم و بعد دفنش می کنم.
تعصب های زير خاکستر و قدرت طلبانی کره اميدوارم روزی اگر از خراک سرر بررآوردنرد
هيچ چيز را خارج از سلطه خود به رسرمريرت فقط درخت شوند که غير از درخت برودن بره
نمی شناسند.

تخ یه و گزاهش ویه تحر صیم اب موهوس ده تو د ده مرات ا

هيچ کار نمی آيند.
میهس حزب چپ تو د

http://www.rahaizan.tv/6266/22/march-8-from-tehran-kabul-lebanon-sweden.html
سالم ،من سحر صامت هستم .
من ساکن شهر بوروس هستم ،من همچنان خبرنگار و فعال حقوق زنانم .
با تواض و سپاس فراوان امروز در مقابل شما ايستاده ام .

زندگی کردن در يک کشور دموکراتيک امتيازيست که هر انسان برای
آن تالش میکند .در يک جامعه دموکرات افراد از حقوق هايی
برخوردارند ،تعهداتی در مقابل جامعه دارند و همچنان امزاناتی به افراد
داده می شود .
به ما اجازه بدهيد تا در مورد بک موضوع به صورت کامال واضح با
هم به تفاهم برسيم .ما نميتوانيم دموکراسی و حقوق بشر را بديهی فرض کنيم .آزادی .میتواند زندگی بسياری از انسان ها را تحت تاثير قرار
دهد .به نظر من امسال در بسياری از کشور های جهان به دليل اتفاقات سياسی و ناامنی و همچنان تهديد جان انسان ها به خاطر جن  ،روز
جهانی زن به گونه ايی متفاوت تر برگزار می شود.
من با کشورهای درگير جن

و ناآرامی و مردمان آن سرزمين مانند اوکراين ،سوريه ،يمن و همچنان کشور زيبايم افغانستان و هر کشوری
17
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که درگير جن  ،و هر جايی که خون انسان منب حمايتی برای امنيتشان در مقابل طالبان مذهبيون در سياستمداری است .همچنان

شستشوی مغزی نسل جوان از طريق برنامه

های بيگناه ريخته می شود ،ابراز همدردی و وجود ندارد.
اين زنان دليری که برای حقوق خود در های تلويزيونی و مساجد خشونت عليه زنان
غم شريزی دارم .
من ميخواهم از اين فرصت استفاده کرده و افغانستان مبارزه میکنند زنانی آزاده بسيار را افزايش میدهد .
راج به خيلی از موضوعات مختلف و اخبار روشنفزر ،شجاع و قاطعی هستند نسبت به برای همين کشور پاکستان و حاميانش خود
مهم صحبت کنم .اما به دليل کمبود وقت زنانی که در دهه نود زير سلطه طالبان را در سياست افغانستان دخيل کرده ،گروه
امروز فقط در مورد حقوق و شرايط امروزه زندگی را تجربه کردند.
زنان در افغانستان

های جهادی را تشزيل داده تا وضعيت

از زمانی که گروه تاريم شاهد .رنجی که زنان در افغانستان به برابری را در افغانستان در اين سطحی که

تروريستی طالبان با حمايت پاکستان و به زور دليل عدم حقوق انسانی و فرصت برای رشد امروز ما شاهدش هستيم نگه دارند ،زيرا آنها
خشونت روی قدرت آمده اند صحبت می کنم.

کشيده اند ،است .آنها آزادی و امزاناتی که از قدرت زنان و نقششان در جامعه می

امروز کل افغانستان بدست وحشيگرانی به نام زنان در کشورهای غربی از آن برخوردارند ترسند.
طالب است.

را ندارند .اما هرگز شزی برای تالش و با ابراز همدردی و احترام به مردم اوکراين

وحشيگری طالبان به همه مردم افغانستان مبارزه هايشان بخاطر دريافت جايگاه و ديگر مناطق در جهان اميدوارم تالش های
آسيب رسانده است ،اما در اين ميان زنان و اجتماعی و قدرت در طول اين سالها نيست.

زنان مبارز در افغانستان توسط شما ناديده

دختران سخت آسيب ديده اند .زنان با سواد در با وجود مذهبی و سنتی بودن جامعه ،هر گرفته نشود .کسانی که قدرت سياسی دارند
حصر خانگی بسر ميبرند و دختران از رفتن زنی در هر خانه بدون داشتن امزانات و با هم امزانات کمک رسانی به زنان در
برای برابری و افغانستان اند و هم مسوولند تا به زنام در

به مدرسه و از اينزه مستقل بودن را بياموزند وجود مشزالت فراوان
محروم اند .همزمان با رخداد اين اتفاقات حضور در جامعه جنگيده است .زنان مبارز افغانستان کمک کنند .
جهان و رسانه چشم خود را به روی اين افغانستان در مقابل خانواده های خود ،نرم با تشزر
حوادث و وحشيگری جاری در کشور توسط های سنتی اجتماعی قد علم کردند.به دليل
بسته اند.

پییم ایی فبیلین حزب چپ تو د ما بنیه

همين مبارزات ،زنان هم از لحاظ فيزيزی و

افغینس یه

هيچ کس در آينده نميتواند مدعی شود که از هم از لحاظ روحی از سوی خانواده های
رخداد اين اتفاقات بی اطالع بوده است ،هيچ خود سخت مورد خشونت های گوناگون قرار
کس .

گرفته اند .

امسال روز جهانی زن برای زنان و دختران در طول اين  ١۲سال اخير زنان در عرصه
در افغانستان متفاوت است.

های گوناگون مانند سياست ،اقتصاد ،هنر و

در ماه های اخير شاهد مبارزات و اعتراضات غيره توسط کمک های بشر دوستانه جهانيان

خيابانی زنان در افغانستان هستيم .آنها با در افغانستان رشد کردند ،اما با ورود طالبان
Anne Rapinoja

وجود تهديدات فراوان از سوی طالبان که همه دستاوردها برباد رفت.

شاهدش هستيم صدای خود را بلند کرده اند تا اما اجازه بدهيد اشاره ای به ريشه های اين يادآوری از شرايط زنان افغانستان مسووليت
توجه همه را به شرايط جاری و عدم حقوق اصلی مشزالت زنان در افغانستان اشاره ای همه ماست .ما همه بايد چشم و گوش خود را
باز کنيم تا ببينيم چه اتفاقاتی در جهان رخ
انسانيشان در افغانستان جلب کنند.با تمامی داشته باشم.
خطرات و خشونت های جدی که زنان شجاع دليل اصلی اين همه بدبختی و حضور میدهد.
و قابل ستايش را تهديد می کند ،اما آنها طالبان ،طرز تفزر مردم جامعه است .
خواهان آزادی و برابری هستند که هر انسانی دنباله روی از فرهن

در چنين روزهای خاصی مانند  ٨مارس

و سنن کهنه که ميخواهيم توجه و ديدگاه جهانيان را

برای بدست آوردنش تالش میکند .اما هيچ آميخته در اعتقادات مذهبی و حضور ( منظورش به وضعيت زنان است) جلب
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و قوانین زن ستیز

کنيم .تمام مشزالتی که در جهان جريان دارد .شرايط افغانستان نيز يزی مهم ترين اخبار روز از زيرا موضوع تصاحب قدرت توسط

( منظورش طالبان هست) در ميان است .همچنان شرايط خيلی سري در افغانستان تغيير کرد ،برای همين ما بايد در مورد اين تغيير و
تحوالت حرف بزنيم و ببينيم .به اميد موفقيتتان .
ت لالمیه رضو حزب چپ ده موهوس
Ulla Stålhammar
امشب حس باز يادآوری به افغانستان و مسايل جاری در آن به من دست داد .
با آمدن پاندمی کرونا و همچنان جن

در مناطق ديگر موضوع افغانستان کمی کمرن

شده بود .سحر من از تو بخاطر سخنرانی امشب

سپاسگزارم ،خيلی مهم بود و ما هيچ وقت افغانستان را فراموش نمی کنيم.
4:لی دا جواینسوه ،یک ن اب ارضیی حزب چپ ده موهوس
Linda Johansson
من از اينزه فرصت بودن در اين جم و شنيدن سخنرانيت را داشتم خوشحالم و از تو بابت سخنرانی تشزر ميزنم ،قطعا من از زنان
افغانستان حمايت ميزنم و پشتشان ميايستم .غير ممزن است که بگويم مشزالت زنان به زودی حل خواهد شد اما خب اين زنان افغان در حال
مبارزه اند .ما به شما فزر ميزنيم .
اوال  Ullaبه تمام زنان افغانستان از شهر بوروس کشور سويدن سالم.
میزگرد ویه های ن به ما م یت  ...اداما ص 5

اگر چه ريشه ايدئولوژيک قوی هستند اما گستردگی کمتری پيدا کرده است .مثال
اينروزها در روستاها دختران کمتر تمايل دارند چادر بر سر کنند .و همچنين دختران

در ايران حرف پسران را نمی پذيرند .گاهی اوقات يک حاکميت راه را برای آزادی مردم باز ميزند .االن شرايطی است که دختران به آگاهی
رسيدند .رسانه ها و مدياها در آگاهی رسانی جامعه جوان ايران نقش پر رنگی داشته است .اما نقش آموزش و پرورش در ايران بسيار

کمرن

شده است .اين را حتی حاکمان اين حزومت هم نمی فهمند .اين از ندانم کاری سيستم حزومتی است که جوانان ما تاب فرهن

و

آموزش کشورهای ديگری قرار ميگيرند .از هر نقطه بخواهيم نگاه کينم يک سيستم ايدئولوژيک اول به خودش ضربه ميزند و بعد به فرهن
آن کشور  .آنها با روشهای نادرست و ايدئولوژيک خود فرهن

ما را از بين برده اند و به هدف خود نيز نرسيده اند  .فرزندان ما تحت تربيت

و آموزشی قرار دارند که ما هم نميدانيم کيست و چيست؟! بستگی دارد بطور تصادفی با کدام صفحه آشنا شده باشند .اگر آموزش و پرورش
بود ميدانستيم فرزندانمان تحت تربيت چه فرهنگی هستند و ميشد يک الفبايی برای آن تعريف کرد .اما يک وقت ميبينيم با آموزش و پرورش
سری النزا و يا ژاپن آشنا ميشوند .دانش آموزان ما نه با ايدئولوژی حاکم آشنا ميشوند و نه با فرهن
تعليم وتربيت  ،پايه و اساسی ندارد .ما نميدانيم کچای دنيا هستيم و در کجای فرهن

سنتی و کهن آن سرزمينی که هستند .اين

انسانی هستيم .

می و ام ن :می نگیان ما وید وای و آنچا ده هتینا ای دید می ود بنیه ده جس جوی ردال خواان و مرامری طل ن و آبادیخواان ها می ی ی
و این خع مزهگن ات مین خوات ا بنیه و مرداه  .چا ها حل ایین ات تی مرداه ا دوشیدوش بنیه این ج ش ای ها ده افغینس یه

امراان ک د.
ویدا تیغری :من فزر ميزنم مردانی که در افغانستان هستند پشت سر اين زنان معترض ايستاده اند .مثال هدی خموش نميتوانست حرکتی بزند
اگر شوهرش پشت سرش نبود .يا خانم دروازی با  2بچه تا حد زندانی شدن هم پيش ميرود اگر اعضای خانواده اش در کنارش نبودند .من که
االن اينجا هستم بدون حمايت پدرم و برادرانم امزان نداشت .اگر قرار هست هم زن و هم مرد به صحنه بيايند  ،زنان شالق ميخورند اما به
مردان شليک ميشود و جانشان را از دست ميدهند .و يک علت ديگر هم تفاوت در تفزر زنان و مردان در افغانستان است که در يک تناسب و
مساوات نيست .اينزه مردان طوری ديگری می انديشند و زنان به شزل ديگری فزر ميزنند .اگر بخواهم حقيقت تلخی را بگويم اينزه زنان در
افغانستان از مردان جلوتر هستند .دموکراتيک و آزاديخواه هستند و متمدن ترند .و اين چيزی است که در  20سال گذشته زنان و مردان نشان
دادند .به خيلی از سنتهای بدوی و مذهبی زنان " نه " گفتند اما مردان هنوز به آنها پايبندند  .جن
 00سال است که ما مزتب می سازيم اما مذهبی ها آنرا آتش ميزندد .صحبت درباره سينما و فرهن

در افغانستان با تمام جاها فرق ميزند .حدود
سازی بسيار خطرناک است.
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قت
ل انموسی ،ربربیت انسان امروزی

بچه های ما بيش از  20سال است که سريال های مزخرف و خشونت بار هندی و پاکستانی را ميبينند که در آنها زنان تمزين ميزنند و نشان
ميدهد که زن خوب بايد سر به زير باشد و خانواده گله ای داشته باشد و برای همه يک کارگر مفت باشد .حتی زمانيزه يک حزومت داشتيم
اما قانونی برای جلوگيری از خشونت و جرائم نداشتيم .در افغانستان بطور خاصی تمام سيستم های فرهنگی  ،اقتصادی  ،سياسی و تربيتی
در خدمت حزومت قرار دارد که انسانهايی خشن و عاری از دانش و بسيار نامرتب برای آينده تربيت ميزنند و ما بايد روی اين بحث ها
تمرکز کنيم.
می و ام ن :ده ایراه  42تیل ات کا بنیه تح ف یه حکوم ن مقیمل حجیب اج یهی ایس یدند  .حمیی خینواد ای چا جییگیان مرای این
ج ش ای و ار راضیت داهند؟
تیه ن یل :مبارزه کار يک روز يا دو روز نيست که سري به آن برسيم .مبارزه يک راه طوالنی و دراز است که شايد تا نسل ها طول
بزشد .مبارزات باالخره نتيجه خود را دارند .البته يک نزته را بايد اضافه کنم اينزه مبارزات زنان افغانستان نه حمايت بين المللی را دارد و
نه حمايت منطقه .متاسفانه با عرف و سنتهای ناپسند که در جامعه هستند و تعدادی هم از طرف خانواده حمايت ندارند .اما خوشبختانه تعدادی
هم هستند که از طرف خانواده حمايت ميشوند و در مبارزات تنها گذاشته نميشوند .من مطمئن هستم مبارزات زنان افغانستان و همچنين ايران
روزی جوابگو است  .اميدوارم که روزی اين مبارزات به نتيجه مطلوب خود برسند.
م ن تخ یه تحر صیم ده پیهلمیه تو د ..اداما ص 8

دارند که شروع به بازرسی خانه ها کرده اند .طالبان تالش میکنند تا با
بازرسی خانه به خانه مدرکی عليه زنان تحصيل کرده پيدا کرده تا به همان

بهانه آنها را دستگير و مجازات کنند و در آخر زنان را به قتل برسانند.
در حال حاضر زنان هيچ منبعی برای دفاع از حقوق خود ندارند .دادگاهی وجود ندارد تا از حق آنها دفاع کند.
در اين اواخر ما شاهد اينيم که طالبان زنانی را که اختطاف کرده اند را مجبور میکنند تا با نشر ويديو دست به اقرار های دروغين زده و
بگويند که آنها در مورد طالبان اشتباه فزر کرده ،پس از معذرت خواهی از طالبان بگويند که دوست دارند زير چتر حزومت طالب زندگی

کنند.
مدارک و شواهد نشان دهنده تبعيض آشزار ميان حقوق دو جنسيت ث نقض حقوقم زنان و همچنان فشار طالبان بر سر قشر تحصيلکرده زنان
در سراسر افغانستان است.
به خاطر حضور طالبان در عرصه سياست و جامعه برگزاری از روز جهانی زن در افغانستان امسال کامال متفاوت بود .من به عنوان يک
ژرناليست و فعال حقوقی زنان رابطه نزديزی باز زنان فعال در افغانستان دارم .فعاالن حقوق زن و زنان معترض برايم پيام فرستادند که به
خاطر مسايل امنيتی امسال  ٨ام مارس در افغانستان برگزار نشد و آنها نتوانستند به اعتراضات خود در اين روز ادامه دهند.
از زمانی که طالبان با زور ،کشتار و وحشيگری کشور را تصرف کردند تمام تالشم اين بود که صدای زنان در داخل افغانستان باشم تل توجه
جهان را به وضعيت زنان در افغانستان جلب کنم ،شايد جهانيان بخواهند يک باز ديگر به فرياد زنان افغانستان برسند و به کابوسی که زنان با
آن روبرو اند خاتمه ببخشند.
دستاوردهای که حاصل تالش  ١۲ساله برای ايجاد برابری در جامعه بود ظرف يک شب توسط طالبان از بين رفت.
در طول اين  ١۲سال زنان در عرصه های گوناگونی مانند سياست ،اقتصاد ،حقوق و غيره با کمک های بشردوستانه جهانيان به خصوصی
کشور های اروپايی و سويدن رشد کرده اند .و برای همين بود که اينبار زنان در مقابل طالبان قد علم کرده اند و مان بزرگی برای رسيدن
طالبان به مشروعيت اند .همانگونه که مطل هستيد در اين ماه های اخير با شزم های گرسنه خطر مرگ را به جان خريده و صدای خود را
برای دادخواهی و مطالبه حقوق انسانی شان بلند و بلندتر کردند .عليرغم تهديد خطرمرگ و جزاهای سخت از سوی طالبان که ما از طريق
شبزه های اجتماعی شاهدش هستيم  ،زنان تالش کردند تا به جهانيان ثابت کنند که چگونه طالبان با رفتارهای وحشيگرانه خود با زنان
برخورد می کنند .
ما از طريق فضای مجازی شاهد مبارزات زنان شجاع برای آزادی و مطالبه حقوق انسانی و اجتماعی شام در افغانستانيم.
اما با تاسف امروز شاهد صحنه هستيم که جهان و به خصوص سياستمداران غرب تمايل و عالقه کمتری به اوضاع سياسی و به خصوص
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همه اکثرا فقط در مورد مبارزات زنان حرف ميزنند اما برای حمايت از مبارزات زنان کمتر سياستمداری عالقه نشان میدهد ،گويا زنان
افغانستان و آنچه بر آنها می گذرد ديگر مهم نيستند .
ميخواهم به نزته ايی اشاره کنم ،در طول اين  ١۲سال اخير سويدن نقش مهمی در تحصيالت و رشد زنان در جامعه افغانستان را ايفا نموده
است .مبلغی بودجه دولتی سويدن صرف زنان و رشدشان در افغانستان شده است.البته من از صميم قلب از کشور سويدن و مردمش برای
کمک رسانی در اين راستا سپاسگزارم .سويدنی ها و دولت سويدن جايگاه خاصی در قلب مردم افغانستان دارند.همچنان برای من جای
خوشبختی است که در کشور دموکراتيزی مانند سويدن زندگی ميزنم .امروز من در روبرو شما ايستاده شده ام تا بگويم لطفا مردم افغانستان
بخصوص زنان را فراموش نزنيد .اين شماييد که ميتوانيد به فرياد زنان افغانستان برسيد و تغييرات سياسی را در آن کشور ايجاد کنيد .من از
شما خواهش ميزنم تا زنان زنان افغانستان را در مبارزاتشان تنها نگذاريد و قسمی که ما وعده سپرديد طالبان را به رسميت نشناسيد /.

میزگرد تلویزیوه هایین به ده هامطا می مس ا شده مکیتب دخ راه ده افغینس یه ..اداما ص92

باوجود که اين کافی نيست به نظر من
بايد همهی مردم دست به دست شوند،

والدين ،خود دختران ،بايد همه دست به دست شوند يک قيام بزنند .بس است  ٤۹۲روز دروازههای مزتب بروی شان بسته بود ،همين کفايت
می کنند .بيشتر از اين نبايد وقت دختران تلف شود .يگانه خواست تمام دخترانی که اجازه ندازند فعال بروند به مزتب ،همين است که بايد درب
مزاتب بروی شان باز شود ،تا آنان هم هم مانند برادران شان ،هم مانند مردان ،هم مانند پسران به مزاتب بروند ،درس بخوانند ،تحصيل کنند
و برای خود شان ،برای جامعه و برای خانواده شان افتخار بافرينند .و در آيندههای يک شخص مفيد برای کشور باشد تا اين که حداقل از اين
لجن که فعال در آن ما قرار داريم ،مردم و کشور ما را بيرون بياورند.
می و ام ن :شهالی عزيز ،بچه ها و دختران با آمادگی کامال ديديم در تصاوير خيلی با يک روحيه شاد و خندان ،صورتهای خندان ميرفتند
سوی مدارس ولی با چشمان گريان برگشتند و اين خيلی انعزاس زيادی داشت در خارج از افغانستان ،در سطح ملی و در سطح بينالمللی .به
محض اين که همچون انعزاسی ديده شد طالبان حرف شان را عوض کردند و اعالم کرد که ما بخاطر آن حجاب که مدنظر شان است مدارس
را بستند .اين خبر تا چه اندازه صحيح بود و چه انعزاسی داشت در خود افغانستان .نظر شما چيست؟
شالع ریهفن :نظر من با شما همنواست .اين را میخواهم بگويم که طالبان از اول ،از شروع که اينان به قدرت رسيدند ،اينان نخواستند که
زنی به تعليم برود يا به تحصيل برود يا هم به کار برود .بناء اينان خواستند که همين گونه ادارهی را بدست داشته باشند تا بتوانند جامعه
بين المللی را به خود جلب کنند .و خود را قسمی نشان بدهند که اينان میخواهند که به زنان حق تعليم ،حق تحصيل و حق کار را بدهند .مگر
نه اين گپ هيچ وقت حقيقت ندارد .طالبان هيچ وقت خط مش شان تغيير نزرد ،هدف شان تغيير نزرده و گويا اينان يک آمادگی عام و تام
داشتند .بخاطر که روی اولی که دختران با بسيار شادی و شوق طرف مزتب رفتند ،اينان با همو سالحهای شان وارد مزتبها میشوند و
دختران را از صنفهای خارج میکنند .با صدها گپهای ناسزا برای دختران و به دختران میگويند که شما دوباره خانههای تان برويد و شما
حق نداريد که درس بخوانيد .بعد از اين که مردم دست به اعتراض میزنند ،و طالبان میببينند که بسيار پيامدهای منفی از سوی مردم به
طرف آنان جلب شده ،بعد اينان وادار به اين میشوند که گويا بگويند که ما سر يک طرح لباس کار میکنيم .اينان نتوانستند در طول هشت ماه
و چند روزی که از اينان میگذرد ،اينان يک طرح لباس را درست نزردند ،پس اينان چگونه حزومت می کنند .پس اينان چطور می توانند
روابط بينالملل داشته باشند ،چطور میتوانند روابط ديپلماتيک داشته باشند .اينان نتوانستند يک طرح لباس را برای دختر مزتب ديزايين کنند.
آيا اينان میتوانند طرح بينالمللی داشته باشند؟ اينان میتوانند طرح سياسی داشته باشند؟ اينان میتوانند طرح اقتصادی داشته باشند؟ ابدآ ،ابدآ.
طالبان يک گروه هستند ،يک گروه تروريستی هستند که به هيچ وجه قابل قبول مردم نيستند .بناء جامعه جهانی بايد در مورد اين گروه يک
تجديد نظر کنند و زنان اسير افغان را از دست اينان نجات دهند.
می و ام ن :شهال عزيز شما فزر ميزنيد راه مقابله و پيروزی عليه اين اقدامات ضد بشری چه میتواند باشد؟
ما .گفتيم که ما بعد از روز سوم قدرتگير طالبان ما به جادهها ريختيم ،به جادهها برآمديم ،حق تعليم ،حق تحصيل و حق کار .يعنی ابتدايیترين

حقی را از اينان خواستيم .و اما مسئله خارجی که بايد جامعه جهانی که خود را دايرالمعارف جهان میگيرند و گويا حق تمام جهان را
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اعاده میکنند ،بايد به حق افغانستان هم بپردازند ،حق افغانها را ،حق زنان افغان را ،حق دختران افغان را برای شان بدهد .اگر اينان به زن

افغان توجه نزنند و به جامعه افغانی توجه نزنند ،پس بودن يک سازمان بينالملل يا جامعه جهانی بیمفهوم خواهد بود.
می و ام ن :ليدا احمد چگونه میشوند با اين اقدامات ارتجاعی و ضد بشر طالبان مقابله کرد؟
ليدا احمد :من هم با خانم شهال موافق هستم ،دسته بندی که کردند که يزی مبارزات داخل افغانستان و يزی هم فشارهای بيرونی .ولی مبارزات
داخل افغانستان اساسیترين مسئله است .اساسیترين مسئله مبارزات خود زنان افغانستان ،در داخل کشور است و مبارزه همه افغانها .بخاطر
که ما مردم افغانستان تجربه بيست سال حاکميت به اصطالح جامعه جهانی امريزا و قدرتهای ديگر را در افغانستان داشتيم .اينان آمدند بيست
سال افغانستان را بمباران کردند ،مردم را کشتند و ادعا کردند که ما میخواهيم برای زنان افغانستان حقوق و ما میخواهيم مردم افغانستان را
به دموکراسی برسانيم .اونا آمدند يک دولت فاسد و يک دولتی را به وجود آوردند که باالخره زمينه را مساعد کرد برای اينزه طالبان به اين
سادگی بتوانند دوباره قدرت را بدست گيرند .اگر امروز فاجعه که سر افغانستان و سر مردم افغانستان و مشخص سر زنان افغانستان آمده،
مسئول دولتهای قبلی ،امريزا و ناتوی که در افغانستان حضور داشتند ،هستند .بسيار جدی هستند .اصال قدرت را امريزا و کشورهای
قدرتمند امپرياليستی به طالبان دادند .طالبان آنچه که ادعا میکنند که ما جهاد کرديم و در اين جهاد ما فتح کردم و موفق شديم .اينها همه
حرفهای است که ميزنند ،اينها همهاش دروغ میگويند .اينان از سالها بدين طرف با امريزا آتشبس اعالم کردند ،اينان فقط به مزاتب حمله
میکردند ،اينان فقط کورسهای آموزش را مورد حمالت انتحاری قرار میدادند ،همين ضديت که امروز اينان با زنان و آموزش زنان و با
آگاه شدن زنان و با پوهنتونها و دانشگاههای که در افغانستان است دارند ،اين را طالبان از قبل هم داشتند .بناء اساسیترين مسئله اينست که
مردم افغانستنان و زنان افغانستان که واقعا شجاعت و ايستادگی شان قابل تحسين است ،اينان بايد مبارزه کنند و ما حق ما را خود ما میتوانيم
بگيريم.
اما واضح است که جامعه جهانی و فشارهای جهانی هم مهم است .ما از دولتهای قدرتمند زياد انتظار نداريم ،اينان فقط دنبال مناف خود
هستند .اينان دنبال مناف استراتيژيک ،اقتصادی و سياسی خود هستند .و مردم افغانستان را بيشتر از چهل سال است که قربانی اين مناف
میسازند .ما از سازمانها از نهادهای طرفداری حقوق بشر از نهادی طرفدار حقوق زن میخواهيم که فاجعه که اکنون در افغانستان جريان
دارد و زندانی را که طالبان برای مليونها زن در داخل افغانستان ايجاد کرده اند ،را بدانند و اين گروه تروريستی را به رسميت نشناسند .اينان
دروغگو هستند .گروهی که عمرش به انتحار و انفجار و ضديت با علم و تحصيل و زن يزی باشد ،آن گروه نمیتواند تغيير کند .تروريستان
در راس اين دولت است ،تروريستان هرگز تغيير نمیکنند .بناء باالی طالبان فشار آورده شود ،به رسميت شناخته نشوند تا بتوانند اين وضعيت
را يزمقدار تغييربدهند.
می و ام ن :نظر مرضيه محمدی را در اين زمينه ميشنويم.....
مرضیا :به نظر من اساسی ترين نقش در اين که گروه طالبان نبايد به رسميت شناخته شوند همين مبارزات زنان افغانستان بود ،مبارزات ما
بود ،ما چهره واقعی طالبان را به جهان نشان داديم .وگرنه طالبان در هر جايی در هر رسانهی داد از تغيير میزنند .هيچ وقتی اين را
نمی گويند که ما همان طالب بيست سال قبل هستيم .هميشه ادعا کرده اند که به حقوق زنان احترام دارند.دختران را اجازه میدهند که به مزاتب

بروند .به آزادی بيان احترام دارند .ولی زنان افغانستان با مبارزات که شروع حاکميت اينان تا حال انجام دادند به همهی جهان ثابت ساختند که
طالبان همان طالبان بيست سال قبل است و هيچ تغييری هم نزرده اند .يعنی به نظر من بيشتر تاثير روی اين که اين گروه منحيث حاکمان
افغانستان به رسميت شناخته نشوند همين مبارزات زنان افغانستان است .و همچنان همان قسمی که خانم شهال گفتند نهادهای خارجی هم نقش
بسيار مهمی را بازی ميزنند .مثال کشور نبايد به گروه طالبان رسميت بدهند .و همينگونه سازمان ملل نبايد به گروه طالبان رسميت بدهند.
چون اينان هيچ يزی از شاخصههای حزومتداری خوب را ندارند .اونا نمیتوانند باشند ،ميبينيد که اينان حتی اساسیترين حقوق يک فرد که
آزادی بيان و حق تعليم تحصيل است برای شان نمی دهند .پس مهمترين عملزرد يا راهزار برای اينزه طالبان را از کشورما دور بسازيم و
دوباره به همو غارهای که از همانجا آمده اند بفرستيم ،مبارزات ما است .ما بايد هميشه در رسانهها ظاهرشويم ،به هر شزلی که امزان دارد
عليه شان مبارزه کنيم و چهره واقعی اينان را به همهی جهانيان نشان بدهيم/
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و قوانین زن ستیز
عینک سیاه ....ادامه ص 21

مادرم گفت آخه تا االن تحت نظر پرفسور پيروز بود .اون بهم گفت تا  ٤٨سالگي كاري نكني بايد

رشدش كامل بشه  ،عمل جراحي فايده نداره ،دكتر صادقي بادي به غبغبش انداخت و گفت اشتباه
كردي مادر جان بزار من جراحيش كنم برو تف كن تو صورتش كه اين بچه رو اينهمه معطل كرده ،با شنيدن حرفهاي دكتر خودمو از
پشت سر مادرم بيرون كشوندم و رو به دكتر گفتم واقعا چشمم خوب ميشه و دكتر سرد و ساده گفتم بله جانم خوب ميشه ،و همونجا برگه
بستري رو بدست مادرم داد و به ميان شاگرداش رفت كه درس منو بپرسه .
اونشب مادرم قبل خواب بهم گفت من نميتونم فردا رو مرخصي بگيرم خودت راه رو بلدي برو بيمارستان و كاراي بستريت و انجام بده هر
جا هم كه نتونستي سئوال كن،كارخونه هم همون نزديكي هاس بعد تعطيلي ميام بيمارستان ميبينمت تو ديگه بزرگ شدي و بايد خودت
كاراتو انجام بدي ،بهش گفتم ولي من خيلي ميترسم  ،مادرم جواب داد مگه نميخواي خوب بشي پس بهتر قوي باشي  ،با زن

تلفن حرفامو

نيمه كاره موند و مادرم نشست و به پشتي تكيه داد و با خاله م كه پشت خط بود شروع به صحبت كرد و تمام ماجرا را براش تعريف كرد،

اما من در روياي خوش خودم به رختخواب رفتم  /.این دات یه اداما داهد
گزاهش ایی تصویری اب مرات ایی  8میهس

گزاهش ویه فری ی هشیدی اب نرو
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گزاهش تیها مرادی اب گوت رگ تو د

تالراه

گزاهش اب گوت رگ تو د

تییر نقیط ایراه
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میهس ل یه و تییر نقیط جالیه

http://www.rahaizan.tv/6266/22/march-8-from-tehran-kabul-lebanon-sweden.html
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همين اثنا ،بر صفحه ی مجازي ماحصل از فعلی ،كه گويا ماحصل تاريم صرفا گمشده
عصر انفورماتيكي مان و روي نمايش ديوايس ی پيدا شدهی تو؛يا به كشتار عظيم از عادت
 ،به مايادآور مي شوند كه "نه جانم" الكي كه های مافيايی تو؛ به پايين ترين سن تن
نيست ! ما "مالك" كار شماهاييم و خود ما فروشی جنسی در كودكی و نوجواني من؛ به
براي تو بايد زمان اين حادثهی بزرگ را اكراينيا عراقيا افغانستانيا ويتناميا ليبييا
ايران ،يمن ،سودان ،برزيل ،شيلی ،نپال و

تعيين فرماييم !

اما ،واقعا چرا ما نيروی صدايی نباشيم كه فلسطين و لبنان و آفريقاي من؟ يا به امنيت
نجواي خود كند  ،پچ پچي و گفت و شنودي غذايی جهانی تو؟ نكند به روند رشد از تمدن

اندر پرده خود  ،كه و آنگه كه  ،سينی ستمی تو؟

به آن شفافيت سياسی و خوشنامی

بر زمين  ،صدا ها كه گوش ها كر افتد و سياستمدارانت ! ها ؟ به كدامشان !
دهان های ذهن و حس و ادراك باز كند كه به كدامشان دل خوش كنم!؟ شارژ و پُر
"آخه فلك زده"  ،زندگي در حتی مثال ،حقير انرژی و مخمور كه شيدا  ،به اين ادامه ی
كلبه ای جنگلی ،در ميان طبيعت وحشی و راه بی پايان تسلسل معيوب استثمار من  ،تن
دارای تمام سختی و خطرات بالقوه و بالفعل و پا كه هيچ ،دل و قلوه و دماغی خيره كننده
قابل وصف و تخمين  ،كه شايد بسی راحت تر نثارت دوباره و دوباره دهم !
و حتی سالم تر و ساده تر و گواراتر  ،با طول تو ،برنامه ی "نفس كشيدن" را بر اصلی بنا
عُمر بيشتری از آنچه بر سر خود ،كه هم كرده ای كه "هرچه بيشتر دارايی و بهره ی

اكنون داريم می آوريم ،باشد!

بانك و انبار سود غارتی از طبقه ی ما و

بگوييم و داد زنيم :ای سرمايه ی نازی؛ مگر حاصل تك تك نفس تك تك ما را داشته كني"
تو دقيقا چه كسری از رفاه يا سالمت  ،رشد و تا مسجل بقا شوی! پس هوا را هم "پولی"
آينده را برای مای "فلك زده" های برده ی كردي! كه ،خودت چاپش  ،اعتبار بخشي اش
اسكان شده ات در اين طبقات عميق و منظم  ،تخمينش  ،مافيايش  ،وزنش ،بورسش و
مزدی بيقرار و قسطی و با حق به جانب از بانك و بيمه اش را پادشاهي مي كنی!
استعمار  ،استثمار و استبداد را در قالب تا كه "زنده ماندن بيشتر خود" را به اين
قوانين ،بازار ،بانك ،تورم ،نصب و ايجاد طرح و اجرای داروينی ،اين تو باشی كه
حاكميت های سر به خود و عليه ما  ،در شرق مسلط شوی و حتي هنوز هم بشدت بيشتری

تا غرب گيتی  ،حيطه و حوزه ی حق اقدام اين مسير نكبت را همچنان ادامه داده باشی!
تا بتوانی با اين قوانين نوشته و خلق شدهی

خود معرفی ؟!

آيا نبايد فرياد كشيم كه ای قائله و قاعده ی كثيف ،مضحك و احمقانه ات ،بنف و بقای
خونخوری  ،دقيقا به كدامين روز و وقت از خودت  ،خود را مرتب و مستمر بازتوليد و
روالت  ،دلبستهی بردگی ات شويم !؟
نكند فريفته ی جن

توليدمثل تصاعدی كنی و مای طبقه ی

های وحشيانه ات؛ كشتار كارگر كه عامل اصلی اين رشد و دارايي

روزانه ی هزاران كودك و زن و بزرگ و هايت هستيم را همچنان و تا هميشه از اين
كوچك؛ نابودی بزرگ از انواع جاندار و بی ُخمره ی عسل پادشاهی و رفاه و امكان از
جان طبيعت ويا نابودی تتمه ی تمدن نيمه ی ايجاد باد نفاق در طبقه ی ما و كار ما،

محروم نگه داشته باشی!

تو اول من را همچون گوسفندان چوپان
كدخدا  ،سوا و نشانه گذاری و به چرای
فكری در ناتوانی انسجام و هندسه ی تشكلم
بری و سپس كار و بار توليد و توزي و
بازار را روی من تيك تاك و افتاده ،تيغ مي
كشی تا سود و منفعت براي فقط خود و هم
طبقه اي هايت از پوست و خون و گوشت
وجود من  ،در "توليد" و از خودم  ،نصيب
كه شوی! تو "من" را در تنهاييم فقط ،توان
مصرف داری! در حال نزار و مريض
روحم! شائبه ی قدرت وجودم! نامه ی
نرسيده ناله ی خودم! خبر سايه ی غول و
عنكبوتم!
حال اما درست سر اين بزنگاه ،خود سرمايه
كه ،اتفاقا و معموال جنايتكارانه تر از هر
وقت و زمانی ديگر و تعمدا به اعتصاب در
استخدام نيروی كار ،اقدام های مقتضی سري
و جديد و وسي تری را هم سر ميدهد و نوا و
نمآهن ؛ كه ،نه از روي لج و احساس كينه
توز و امثال  ،بلكه فراتر و بر منطق و اساس
نسبتی از "هوش مصنوع و كارشناس" و
عالمانه كتاب ها و حساب های فرموله كرده
؛ از اسارت طبقه ی بنيان و در آن استخراج
ها از معادن بيابان فكر و وجود جان من
كارگر و كننده ها ،اتفاقا كه دست طواليی نه
فقط داشته و دارد؛ كه ،هربار حرفه ای تر و

دست در دست تر با بهانه گری های پاتختی
ساز از سياسی و اغوان گروه وارگي های
بزرگ و كوچك سرتاسری  ،با اين وجود پس
ها و پشت ها از پرده ها ،اقدام به نمايش
"خودزنی سرمايه واری" و اجبارش از
"تعديل نيروی كاری"يا همان "اخراج " را
تزويری برای صرفا طبقه ی ما می كند و
حتی قبل تر از اين وخامت سازی  ،بصورت
فرمول هايي از "عدم جذب" های گسترده و
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در محدود ،نه سهوی كه عمدی و بازهم نه به هم معلوم نيست كه چطور و از كی و از كجا و پس بايد گفت و اشاره داشت كه هرچند و شايد كه

نسبتي از كل كارگران جويا و نيازمند كار ،كه چنين و با اين ازل و غزل از سرمايه بسته شده و راه های ديگری هم باشد كه حداقل در نزد خود و
از القاي بدنامی براي بيكاران طبقه را مشهود ،او بسيار خوشبخت تر از اين صدور قرار برای امثال خود و تلقين های تاكنوني ناشی از ستم

دسته دسته كه سنت مي كند!
اما بعد اين نمايش های تاريخی بر صفحه ی
سياست و اقتصاد صورتی از اين ارباب ها
است كه فقط قيمت كاال  ،خدمات و سهم سود
سرمايه با هزينه ی تمام شده ای از احتكار

نبود دسترسی ما به او و دارايي های چاپيده اش! مسلط بر طبقه ی خود زيرين و اتفاقا برای
پس ،امكان فرار از مكافات ما تنيده در اين فراق ذهنيت های خود ،كه گويا و اما تا كنون مفر
ديگری متصور نبوده ايم و به احتمال نزديك به

عظيم شده .

اين همان فرق اصلی ست بين آن جهنم خوشبختي قط  ،معنا و مفهوم قدرت طبقه اي خود را
بر زمين و اين آسمان بهشتی در فالكت و افالس بصورتی تلفيق از تلقين و شرطی شده گی بينش
اين خدای بدبخت عرش و مرش نيكی ها!

ذهنيتی ،حاصل كار طوالنی سرمايه بر طبقه ی

مواد خام و اوليهی ارزان و قيمت بسيار او برای اين دوزخ ثروت  ،از قبل تر بر خاك و ما را ،شايد ناديده گرفته بوده ايم را كه اكنون بايد
جامانده تر نسبت به قبل ،از سبقت شتابان آب و برق و دارو و گندم و برنج و چای و مشروط بينايی خود بنا گذاری كنيم !
قيمت كاال و خدمت و از قيمت خريد امروز روغن و صابون و مداد و كمپوت و لوبيا و سن

اگر به همين نسبت از دنباله رويی و تبعيت از

كار از كارگر و خالصه آن هزينه هاي و برف و شكوفه و پرنده و چرنده و جهنده و تابعيت در زمين ستم طراحي شده ی سرمايه و
مختلف بر توليد ،كه هرچه كمتر! با فرماندهي خزنده و سيل و زلزله حتی ،ولی مهمتر بكمك و خصوصا طی مسافت طوالنی تا مردن زير تبر
و سرآمدی عامل اصلی و پيشران لوكوموتيو از طريق اسارت و بنده كردن خود اين دوپای ُكند نان مزدی بدون سامان تشكيالتی بر شور و
(انسان) بخت برگشته ی نيروی كار ،البته با شور جمعی هم ارزش يك به يك و فرد به فرد،

كمبود زير فقر مزد كارگران ،كه كمر سرمايه
را چه بيشتر راست ميكند و سبب بازتوليد و
سودی فضايی در مدت هاي عجيب و غريب

كم و فشرده ی اهورايی را موجب ميشود و
اين "اي واي تحريم" گويي های محشر بيش

همت شركا و همدستان و هم پياله هايش و يعنی شورايی گری را توصيه و توصيف
همزمان كرده های برهم كنش ليست بلند نزوج عاجالنه همچون هفت تا تپهی رفي از آزادی،
بيكاران و جن

و نزاع داخلی خودطبقه اي با بصورت سفارشي و تاكيد نمي شود كه نكرد!

كارداران را شب  ،خواب های رنگی رؤيايي ای زالوان بخوابيد كه سم مهلكي بجانتان انداخته

ديده ،كه مي كشد .كه اين همان تعزيه ی تغذيه از ايم! آنتی تزی دوار به سنتز و به گل نشسته از

از  ١۲سال! كه خود و خدايش خوانده و خون و صدمه و تفكيك و تفاصل و انشقاق در غنچه و شكوفه های بهاری می و اردبيهشت! نه

خواسته!

طبقه ی برابر ما در واقعيت سرجم از فالكت و از آن بهشت وعده شده ی تمام هيچكدام از آن

تا ايجاد اين تورم های كهكشانی برای حصول رشد بردگی هايمان است كه به نمايشی از صحنه های خدايان آسمانی بدسرشت!
نجومي و حتی يكشبه ی اين شاهانه ی سرمايه و متعدد اصلی لحظه ی آخر وداع ما با او ،اما كه ما خود خدای روی زمين سفت و همه كاره ی
بازار سياست را فقط از جيب ،مال ،عمر ،زندگي متاسفانه كه باز ممكن است به برده كشی مجدد عرض كبريای توليد هست و نيستيم .
و قلب و تن و روح طبقه ی ماست كه بر می كند موجب شود.

و اين ماييم كه وام های ابدی برای گرفتار شدن گويي جنگليسم از نابرابری ،يك دو جين از می تپ د ی تپش ایی مس اب ترش ی ؛
ايشان در دام همان شيطان و لعنت و نفرين و جهنم هزاران طبقه ی تو در تويی ست و ما هم كه مثل مي فغیه ،جیه و جیما دت م س ی .؛
خدای آسمانی از بهشت زمينی را به آنها و به هميشه در گروی گروه های هيدروكربن ها ،می كیهگری می كیه و میكیه اب ار هد و شیخا
قيمت خودزني و نابودی و فالكت و زجر زمينی
پروتئين ها ،اسيد های چرب پالس و ديگر و هش ا و هت ا و میم؛

از شيره جان و سرمايه ی وجودی خود و آيندگان
نوعش حالل در آب و روغن ها ،بالتازار كش از تیغر و تیقن ،اب امر و دهییایی رمیق

طبقه مان را اهدايی اساطيری و بالعوض و راديكال های اسير و آزاد ،گروه متفقين از
همچنان چون پيشترمان ،به ادامه ،يا كه نه !
محققين آدونزين منو تا تري فسفات ،حمال های
چرا كه ما بايد به فكر در بهشت شدن و او در انرژی فرا سلولی نه Tكه ،شم های موتور
دوزخ شدن و بودن و ماندن و جاويد شدن در آن های Vی ديزل زغالسنگي پي سوز نه از كاميون
آتش مصفاي زمهرير شده ی عشق و حال گرفتار های پشت مرز لهستان و اكراين و ناتو ها كه از

پیوت ا؛
تی هایین كیه و كیهگر و ط قا اب مرب صفر
م ییه هت ا؛

شده! باالخره هرچه باشد و بقول زنده ياد سهراب ،كل  ٤۲۲ميليارد خاكی از كارخانه ايي عظيم "یك من"  ۲۲ ،اهدی ال
واژه بايد باد باشد كه حداقل بارانكی بيايد! البته از وجودی سلولي ام و  ...است كه من باز بايد به  ،شیدمیش من گوی .

ها مرای ط قا ام

ابر نعمت های ما ساز! يعنی خود اين قرارهايمان چالشی از رهايی ،باالخره مجادله بر كشم!
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مبارزه بی وقفه علیه مردساالری و قوانین زن ستیز
بندگن یب ن پ جدانا نیه خ ک

هوش است و از سناش بيشتر میفهمد.

ستون آزاد

مررادرش بعررد از آن اتفرراق ديگررر

از او پرسيدم که آيرا مزترب مریرود ،گفرت " :نتوانستهاست از جايش بلنرد شرود و کرار کنرد،
امممم! تا صنف سه مزتب رفتم و وقتی پردرم حرراال برره سررختی راه مرریرود برره انرردازهای کرره
کشته شد من و الالی کالنم مجبرور شرديم کرار بتوانررد خررودش را تررا حويلرری خانررهاش برربرد و
تمرام .راحلره دختریاسرت کره برا رنرج بررزرگ
کنيم".
پدرش که کارگر معدن زغالسن در واليرت شده و روحش جز رنج کشيدن به چيزی بهتر
سررمنگان برروده و در اثررر فرررو ريختررن معرردن عرررادت نزردهاسرررت .از او در مرررورد آخريرررن
کشته شده ،او با دلتنگی کره فقرط میتروان در برراری کرره خيلرری خوشررحال برروده میپرسررم ،بررا
چرررررشمان يررررررک کررررررودک ديررررررد از پرررررردرش اشررتياق تمررام شررروع میکنررد ".قبررل از آمرردن
میگويد".پرردرم خيلرری کررم يررادم ميايرره ،چررون طالبان برود ،يرک روز از پلخرشک میآمردم،
خيلرری کررم خانرره میآمررد شررايد سرره چهررار مرراه يک مررد کره فزرر کنرم خيلری پرولدار برود از
کنار سرک منتظر موتر ايستاده برودم ،موترهرا يزبار .يادم است که تازه زمستان خالص شده موتر لوکس خود پرايين شرد؛ براز رفترم پيرشش
پررشت هررم رد میشرردند و هيررچ کررس برره کررسی بود کره آمرد ،براز مرره بره مزترب بررد و مديرر که بوتهايشه رنر کنرم ،او نمانرد کره رنر
کنررم .وقررتی طرررف بوتهررايش ديرردم خيلرری پررر
اهميررت نمرریداد ،گررهگاهی راننرردهها از دور برره مزتب مره ثبت نام کد "
نررشانهس سرروار شرردن چررراغ میدادنررد؛ ولرری هيررچ وقررتی او صررنف سرروم میشررود پرردرش را از خرراک بررود ،برراز برررش گفتررم کاکررا جرران حيررف
لبخندی در ميان نبرود .همره برا سراسريمهگی بره دست میدهد و آرزوی معلرم شردن راحلره هرم لباس و موتر قرشنگت نزرده کره بوتهايرت پرر
هر سو میرفت .در اين ميان دخرتر بچرهای بره بررا پرردرش دفررن خرراک میشررود .از برررادر  ٤۵خراک باشرد ،اگرر پرول ميرده نرداری هيرچ پررول
پاهررای عررابران نگرراه میکرررد و هررر کررسی کرره سررالهاش میگويررد کرره او هررم مثررل راحلرره از نَتی .همی گرپ ره کره گفترم ايرستاد شرد و يرک
کفشهررای قابررل رن ر شرردن پوشرريده بررود را بررا صنف ششم به بعد نتوانرسته اسرت ادامره بدهرد هزار افغانی برم داد".
لبخنرد تعرارف میکررد ترا کفشهايرشان را بررق و حرراال در يزرری از رسررتورانها پيررش کاکررای راحله با هيجان تمام از آن مررد يراد میکنرد و
بينررردازد .از دور نگررراهم کررررد و لبخنررردش را پدرش کار میکند .منتظرم از مرادرش حررف اينکررره بررررا آن يررررک هررررزار افغررررانی چررررهکار
میشرررد از دور ديرررد و دلگرمررری را در چهرررر سه بزنررد ،انگررار دوسررت نرردارد دربررار سه او حرررف کردهاست " مه رفترم اول برری الاليرم يرک ترا
بزنررد و حرفرری کرره میتوانررد برره مررادرش ربررط چپلق با دوصرد افغرانی خريردم و بررای خرودم
کودکانه و سرسختانهاش حس کرد.
با احتياط از سرک عبور کرد ،من کفش کتانری بگيرد را ناگفته قورت میدهد.

يکتررا برگررر گرررفتم؛ برراز ديگرايررشه ده مررادرم

پوشرريده بررود ،تررا چررشمش برره کفشهررايم افترراد ،مجبور میشوم از او دربارهس مرادرش بپرسرم ،دادم که برای کرايه خانه جم کند".
میخواسررت راهررش را کررج کنررد و دنبررال کررس گلرررويش را صررراف میکنرررد و نگررراهش را بررره وقررتی از برررادرش حرررف میزنررد ،صرردايش
ديگررری باشررد .صرردايش کررردم؛ بررا اميرردواری قوطرری رنر کرره در دسررتش اسررت میانرردازد .اسررتوارتر از قبررل میشررود؛ انگررار کرره هيررچ

خرراص نررزديزم شررد و بررا چررشمان جررستجوگرش میگويد" مرادرم ،...مرادرم نمیتانره کرار کنره .چيزی نمیتواند جلودارش شود و رنرج را در
دسرررتانم را دنبرررال میکررررد ترررا داخرررل يزررری از مه دقيق يادم نيست چه وقت بود ،ولی يم برود نهايرررت از پرررا در مررریآورد .از آرزوهايرررش
جيبهايم شود و پولی بيرون بيايد .سرالم کررد ،مرادرم قررالين انداخترره بررود .از دکرراندار کرايرره میگويررد کرره بتوانررد ،مزتررب برررود و در آينررده
میخواسررتم دسررتش را بگرريرم؛ ولرری دسررتش را گرفته بود که قرالين ببافرد .يرک روز مره خانره معلررم شررود و برررای برررادرش بايررسزل بخرررد.
نبودم ،وقتی آمدم کاکای پردرم هرم ده خانره مرا وقررتی میپرسررم زنرردگی از نظررر او چيررست،
نداد .گفت " :دستم رن دارد کاکا جان".
"راحلره "  ٤۰سرراله اسررت ،دخررتری بررا چررشمان بررود ،مررادرم دراز کررشيده بررود و گريرره میکررد .انتظار داشتم از او جواب کودکانره برشنوم ،از
قهوهای و پوست آفتراب سروخته و قردمهايی کره کاکايم میگفرت ،وقرتی قرالين ره بررده کره سرر بازیهای کودکانه گرفته ترا لبراس و چيزهرای
هر روز از گواليی مهتاب قلعه تا پلخشک را بررام برراال کنرره از سررر زينرره افترراده و کمرررش ديگر؛اما او چيزی بزرگتر گفت .چريزی کره
سقف آرزوهای مردم بیچاره و بدبخت را
بدون هيچ خرستگی بره دنبرال نران مریرود .تيرز شزسته".
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ستون آزاد

بيان میکند ،بدون هيچ فزر کردن گفت " :زندگی برای مه پنجدانه نان خشک است ،اگر بتانم هر شب برای خانه نان ببرم زندگی است ".
انتظار هر حرف ديگر را داشتم جز ايرن ،راحلره ديگرر کرودک نيرست .زنردگی از او دخرتری سراخته کره فقرط میتوانرد بره نران فزرر کنرد و بره
رنجهايی که هر روز مادرش میکشد ،به برادرش که صبح بيرون میشود شام به خانه میآيد .با آن که خودش هم تمام روز کار میکنرد ،براز
هم اول به آنها فزر میکند ،اين فقط کار يک زن است که بتواند دل بزرگ مثل اين داشته باشد و راحله هم يک دختر خانم است و يک زن.
ولی در اين ميان به يک چيز ديگر هم فزر میکند ،به لبخندی که از درون يک ويرانه بيرون میشود؛ که برا آن دل عرابری را نررم کنرد ترا او
بوتهايش را برای جال انداختن به راحله بدهد ،به لبخندی فزر میکند کره از درون يرک دخرتر بچره کره سالهاسرت رنرج را زنردگی میکنرد و
معنی تمام زندگیاش به اين ختم میشود"نان".
وقتی میخواهم کمی پول به او بدهم به آرامی میگويد " :کاش بوتهايت رن

میشد که رنگش میکدم کاکا جان".

اينبار وقتی برای خداحافظی دستم را دراز میکنم ،دستش را به لباسش پاک میکند و دسرتم را محزرم میگريرد ،لبخنرد میزنرد و مریرود .در
چند قدمی من با لبخند به مردی میگويد " :کاکا جان بوتهايته رن

کنم ،ها کاکاجان...لبخند"

مرد بدون اينکه به او نگاه کند و ببيند لبخندش چهقدر زيباست میگويد " :برو بچيم ،برو دگه چقه شله استی تو ،برو...با عصانيت".
طیل یه اب صدای بنیه میشتر اب صدای گلولا کا ده مقیملشیه شلیک منشود منترت د
مصطفن مالین
راه نررراهموار اسرررت و آينرررده نرررامعلوم؛ وقتررری شمايل دوران مزتب را در ولسوالی ميرامور
افغانستان به کام سياهی رفت ،آيند سه اين مرز و واليرررت دايزنررردی برررا تمرررام مرررشزالتی کررره آن
برروم برره نررابودی کررشيده شررد و طالبرران هررر روز روزهررا زنرران بررا آن روبررهرو بررود برره پايرران
نررسخهس جديرردی را برررای برره بنررد کررشيدن مررردم ،رساندهاسررت .او از روزهررايی يرراد میکنررد کرره
مخصوص را ً زنرران ارائرره میکنررد .طالبرران برردون خانوادهاش با رفتن او به مزتب موافق نبودند.
هيچگونرره تغيررير نررسبت برره بيستسررال پيررش بررا "در سالهای اول ،پدرم مرا اجازه نمیداد بره
ناديده گرفتن تمام دستاوردهای ايرن سرالها کره مزتررب بررروم و میگفررت :دخررتر بايررد در خانرره
خود مانعی بر سر آن بود ،هر روز بيشترر از باشررد و کررار يرراد بگرريرد تررا در خانر سه شرروهرش
ديرررررررروز چهرههرررررررای پررررررررر از نفررررررررت و چيزی يراد داشرته باشرد .ولری مرن برا پافرشاری
توانستم مزتب بروم ،وقتی از مزتب بره خانره بررررررودن در بخررررررش اداری وزارت معرررررردن،
زنستيزانهشان را به نمايش میگذارند.
"شمايل ناصری" دختری که  ١۵سال پيش در برمیگشتم مادرم اجرازه نمریداد ترا درسهايرم دانررشجوی ماسررتری ادار سه عامرره در دانررشگاه
دوره نخررررست حزومررررت سررررياه طالبرررران ،در را مررررور کنرررم و مجبرررورم میکررررد ترررا در "دنيا" بود که با آمدن طالبان نره تنهرا او بلزره
س
کوهپايههای واليت دايزندی بره دنيرا آمرد .وقتری کارهای خانه با او کمک کنم .من برای اينکه تمررررام زنرررران افغانررررستان از کررررار و تحررررصل
او برره سررن مزتررب رفتررن رسرريده بررود ،طالبرران فرصررتی برررای مرررور درسهررايم پيرردا کنررم ،بازماندند؛ با اين همره او از پرا ننشستهاسرت و
شزست سرنگين خرورده و همره فزرر میکردنرد گوسرررفندها را بررره چراگررراه میبرررردم .وقترررری بعررد از سررقوط کابررل در کنررار دخررتران مبررارز
کرررره ايررررن گررررروه نررررابود شدهاسررررت ،فقررررط از گوسفندها مصروف چريردن برود مرن فرصرت ديگر "جنبش زنران افغانرستان بررای آزادی و
جنايتهايش در تاريم به بدی ياد خواهرد شرد و داشتم درس بخوانم ".او دليل اين مخالفتهای عدالت" را به راه انداختهاست که در ماههرای
تمرام .کررسی ترصور نمیتوانررست کره ايررن گررروه خررانوادهاش را مرريراث فزررری دوران نخررست پساز سرقوط بررای دفراع از حقروق همنوعران
بعد از بيستسال ،دوباره با کشتن مردم بیگناه حزومررت طالبرران میدانررد کرره خررانوادهاش هررم خود با شرعار" نران ،کرار ،آزادی" بره خيابران
آمدند و مبارزه کردند.

و نابود کردن زير ساختهای کشور قردرت را متأثر از آن بودند.
بهدسررت بگيرنررد و يکبررار ديگررر افغانررستان را حررراال شرررمايل دانشآموختررر سه دانرررشزده ادبيرررات اين جنبش در ادامهس کنرار زده شردنهای زنران
س
است ،تا قبل از سرقوط کابرل در کنرار کارمنرد توسط گروه طالبان به خيابانها آمدنرد و صردا
تماما ً به سمت نابودی سوق دهند.
بلند کردند ".طالبان در روزهای نخست؛
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مبارزه بی وقفه علیه ارتجاع و قوانین زن ستیز

زنان را به چشم جنرس ضرعيف نگراه میکردنرد ولرری بررا گذشررت چنررد روز و فزررر کررردن برره شرررررمايل بعرررررد از دسرررررتگيری و شررررررزنجه
و به اين فزرر بودنرد کره زنران امرروز را ماننرد زحمتهررايی کرره در طرری ايررن سررالها کررشيده همرزمانش مجبرور میشرود مردتی را در خفرا
بيستسرررال قبرررل میتررروان از گلولررره ترسررراند و برودم خرودم را بررای رفتررن راضری نتوانررستم .زنرردگی کنررد ،او از تهديرردهای تلفررنی و آمرردن
صدایشان را با شالق زدن خاموش کرد".

حررداقل حاضررر نبررودم برردون هيچگونرره مبررارزه افراد طالبران بره درواز سه خانرهاش میگويرد" :

بررا آن کرره گررروه طالبرران بعررد از قرردرتگيری ميدان را رها کنم.

هر روز از شمارههای مختلرف بره نرام اينکره

شرايط سخت برای زنان وضر کررده برود ،در او و جمعی از فعالين مدنی کره قبرالً در بخرش خبرنگرار اسررت و میخواهرد از مررن مررصاحبه
روز سرروم سررپتامبر ،زنرران معررترض برره جرراده آگاهیدهی و دفاع از حقوق زنان فعرال بودنرد بگيرد محل زندگیام را میپرسيد ،وقرتی ايرن
آمدند و در برابرر وحرشت ايرن گرروه ايرستادگی که حراال عرضو جنبرش زنران افغانرستان بررای کارهايشان نتيجه نرداد چنردين برار در خانرهای
آزادی و عرردالت اسررت تررصميم میگيرنررد در که قبالً زندگی میکردم آمرده بودنرد وقرتی مرن
کردند.
او از روزهايی حررف میزنرد کره کابرل غررق برابررر طالبرران صرردا بلنررد کننررد .او در مررورد آنجررا نبررودم ،همررسايه را تهديررد کرررده بررود کرره
در تررررس و سرررزوت برررود ".روزی کررره کابرررل روزهرررای نخرررست مبازراتشررران میگويرررد ":اگر اين بار آمد و بره مرا خربر ندهيرد برایتران
سقوط کررد مرن در دفرتر نشرسته برودم برا آنکره روز سررروم سرررپتامبر وقرررتی بررررای اولينبرررار سخت تمام میشود".
صبح ،شرايط عادی نبود و برا سرقوط هررات و طالبان با ما در چهرارراهی فرواره آب مواجره زمررانی کرره طالبرران بررا وحررشیگری تمررام مان ر
مزار همه بهنحوی ترسيده بودنرد ،ولری ترصور شرررررردند ،نمی دانررررررستند کرررررره چزررررررار کننررررررد .تظرراهرات زنرران شرردند ،شررمايل و همرزمانررش
من برر ايرن برود کره نيروهرای دفراعی؛ توانايری بعضیهايشان بهخاطر لباسهای مرا عرصبانی اينبار در خانرههايی کره از نظرر طالبران دور
برراز پسگرريری واليتهررای بررزرگ را دارنرررد .بودنرررررد و بعرررررضی ديگرررررر هيرررررچ درک از بررود اعررتراض خودشرران را ادامرره دادنررد و بررا
سرراعتهای ده و نيررم صرربح بررود کرره يزرری از اعتراضررررات مرررردنی نداشررررتند و فقررررط نگرررراه گررررفتن ويرررديو و عزرررس و فرسرررتادن آن بررره
همزارانم با عجلره وارد دفرتر شرد و از خانمهرا میکردنررد .سرراعتهای دوازده بررود کرره يررک رسررانهها صرردای مبررارزه و حقخواهرری زنرران
خواست تا به خانههايشان بروند ،وقرتی بيشترر گروه از طالبران کره احتمراالً از شراخهس حقانری افغانررستان را برره گرروش جهانيرران میرسرراندند.
پرسيديم ،گفرت :طالبران وارد کابرل شرده .مرا برا بودند ،آمدند ،کوشش کردند با فيرهای هوايری طالبان بررای سراکت کرردن و ترسراندن زنران
عجله بيرون شديم ،وقتی میخواستيم به طررف ما را بترسانند .وقتی نتيجه نرداد ،بره روی مرا هر روز از اينها قربانی میگيرند و زنان را
خانرره بيررايم هيچيررک از راننرردهها حاضررر نبررود اسپری مرچ زدند و در ميان ما گاز اشکآور به بهانههای مختلف در سراسر کشور به قترل
خانمها را سروار کننرد ،آنهرا ترسريده بودنرد کره انداختند که مجبور شديم آن روز خانه بياييم ".میرساند.
مبررادا طالبرران آنهررا را مررورد بازپرسرری قرررار اعتراضررررات جنبررررش زنرررران در همرررران روز شررمايل از ادامرره دادن اعتراضاتررشان حرررف
بدهند که چررا خانمهرای بردون محررم را سروار انعزرراس رسررانهای بررسيار پيرردا کرررده بررود و میزند و میگويد :چيزی برای از دست دادن
کردهاست؟"

طالبرران از ادام ر سه چنيررن تظاهراتهررايی ترررس نررررداريم ،تمررررام دسررررتاوردهايی کرررره در ايررررن

بررررای خانمهرررا از همررران سررراعات اول ورود بيشتری داشت و اين باعث شد که ايرن گرروه بيستسرررال برررا قربانیهرررای بیشرررمار بهدسرررت

طالبران برره کابررل ،آينردهای تاريررک قابررل تررصور در ادامرره ،خشونتهايررشان بررا رسررانههايی کرره آورديم را يک شبه از ما گرفتند؛ ديگر از چه
بود و اينکه بيستسال قبرل چطرور ايرن گرروه ،برررررای پوشررررش خرررربری میآمدنررررد برخررررورد بترسررريم .هيچگررراه خررراموش نمیشرررويم ،شرررايد
زنان را به بهانههای مختلف بره دار آويختنرد و وحشيانه داشته باشند.

بتواند خيابان را از ما بگيرند و حتی خانههای

سنگرررسار کردنرررد و ايرررن ترررصور را قویتررررر بعررد از آن چنرردين گررروه معررترض ديگررر در ما را از ما بگيرد؛ اما قلم ما را گرفته نمیتواننرد.
کابل و واليات شزل گرفت که ايرن باعرث شرد مینويسيم و اعتراض میکنيم تا زمرانی کره زنران
میکرد.
وقتی در مورد اينکه چرا از افغانرستان خرارج طالبان از قدرت زنان بترسند کره دسرتگيری و توانايیهايرررشان را بررره عنررروان يرررک واقعيرررت
نشده پرسريدم ،گفرت :در روزهرای اول بيشترر و شررزنجه کرررردن زنررران معرررترض ،اعرررتراف بپذيرند .طالبان از صدای زنان افغانرستان بيشترر

برررهخاطر فرررشار خرررانوادهام کررره نگررررانم بودنرررد گرفتن اجباری از آنها گويای ترس طالبان و
کوشش کرردم راهری بررای بريرون شردن بيرابم ،قدرت هرچه بيشتر زنان است.

از صررردای گلولرررهای کررره در مقابلشررران شرررليک

میشود میترسند و بسته کردن مزتبها بره روی
دختران گويای اين حقيقت است/.
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آتنا دائمی :از ما می ترسند
از ما می ترسند و آزادی را از ما می گيرند چرا که آزادی ما نابودی آنهاست!
عاليجنابان هر روز ما را محدودتر کنيد!
از کودکی ما را همسر و مادر خوبی تربيت کنيد!
با قوانين ارتجاعی تان هر روز به ما و حقوق مان تجاوز کنيد!
سهم االرث و ديه و حق طالق ما را ببلعيد!
در محيط کار  ،محيط خانواده و در اجتماع ما را ناديده بگيريد!
کارهای خرد و در آمد اندک را به ما بسپاريد  .ما را نيروی کار ارزان و مصرف گرا
تلقی کنيد!

خشونت عليه ما را تبليغ کنيد!
ناموس پرسی و غيرت را ترويج کنيد!
برای ما و رحم ما و سقط جنين و تخت خواب ما هم تصميم بگيريد!
ما و برادرانمان را بازداشت کنيد  ،در انفرادی و زندان حبس کنيد!
يا اصال ما و رفقايمان را بزشيد و مادرانمان را نيز داغدار کنيد!
مادرانمان را نيز بزنيد و حبس کنيد و بزشيد!
پوشش اجباری را بر تن ما کنيد!
ما را به ورزشگاههای بدرد نخورتان راه ندهيد  .اسپری فلفل هم به چشمانمان بزنيد!
دوچرخه و موتور را برای ما ممنوع کنيد!
هر کار می خواهيد بزنيد با اين خيال که ما را حذف کنيد  .اما ما حذف نمی شويم .
ما هستيم و برای احقاق حقوقمان تالش می کنيم تا شما را حذف کنيم!

جعفر ابراهیمی فعال و سخنگوی معلمان
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هب سازمان راهیی زن بپیوندید
تلوزییون راهیی زن از ”کاانل یک“ روی ماهواره ”اهت ربد” هرهفته دوشنبه ساعت
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نش
مطالب  ،رهی اه و مصاحبه اهی تلوزییونی سازمان راهیی زن را می توانید از طریق آردس

پخ
02:02و چهارشنبه اه ساعت  00:22باز ش ربانمه هب وقت تهران می توانید بیننده

اهی زری دنبال کنید و با ما همراه باشید

تلوزییون راهیی زن باشید.

سایت نشریه رهایی زن

https://rahaizanorg.blogspot.com

فرکانس ماهواره:
Chanel One– Hatberd
HoT BIRD
Frequency 22002 vertical
Symbol Rate: 11444
Pol V
FEC 0.6

آرشیو مقاالت

http://rahai-zan.blogspot.com
برنامه های تلویزیونی و مصاحبه ها

https://www.rahaizan.tv
تلگرام رهایی زن
@rahaizan

مخ
ربای هم کاری و تماس با نمایندگان سازمان راهیی زن رد کشوراهی تلف
آلمان :شراره رضائی

نروژ :شادی و روپاک مطیعی

تلفن تماس 44072707107400 :

تلفن تماس440774070417 :

ایمیلshararehrezaei.p@gmail.com :

ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :

سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406707106001 :

تلفن تماس000-002-2000 :

تلفن تماس4406740077000 :

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122

گوتنبرگ سارا مرادی
ایمیل sara_tina1440@yahoo.com

دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلminohemati@gmail.com :

32

