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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  "قديمی" بھنام
  ٢٠١٩ مارچ ١٥

 شده نشانی روز تک نه است سال ھای روز كل زن روز
  ھا تقويم در

  

  
  

 کار تقسيم مبنای بر بشر تاريخ مدون گواه به انزن طبيعی حقوق و ھا از آزادی زيادی بخش سلب آن تعقيب به و تبعض

 برده از طبقاتی در جوامع .دارد ادامه جھان تمام در کم و امروز بيش به تا و گرفت شکل بيرون و خانه مکلفيت ھای در

 نفسمبارزات  قيد با دارد؛ طبقاتی ستم در مختلف ريشه ابعاد در ھا انسان بين نابرابری و داری ستم سرمايه تا داری

 بشريت کنون تا تاريخ، فرايند مترقی در و خواھانه آزادی انقالبی، ھای وسيلۀ جنبش به فروان ھای قربانی با توأم و گير

 مقتضای چون دور سازد؛ به نوين ھای انسان گیزند از را و کھنه زده گند بدوی، ھای باور ھمۀ که نشده است قادر

   .دھند جلوه ديگری از برتر را يکی کند تا می ايجاب شان منافع و بوده ھمين انسان ستيز طبقاتی ھای نظام
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 عقب تا یئاروپا ترين کشورھای پيشرفته در است دنيا سراسر زنان در بر مضاعف نابرابری و ستم که ستم جنسيتی

 و تخشون عمالِا آمار سفانهأمت .دارد صعودی سير بيش و کم درجات به یئآسيا و یئافريقا کشور ھای ترين افتاده

 دنيا در نابرابر ھای سيستم درکل و جامعه و خانواده اعضای تا گرفته زن عليه زن خشونت از زنان، به نسبت نابرابری

 بدن .اند کرده تجربه را جنسی - فزيکی خشونت جھان سراسر در زنان سوم يک از بيش" کند؛ می بيداد و يافته افزايش

 شی گی،ابژ دچار داری، سرمايه انحصاری بازاريابی عادی یھا کارکرد از بخشی عنوان به اخص طور به زنان

  ."گردد می گیشد کاال و گیوار

  
 تبعيض مورد دارند که جنسيتی دليل به فقط ھا آدم نصف از بيش که است یئنابرابر جنسيتی ستم طبقاتی، ستم اشکال در

 گونه ھای شکل در را آن داری سرمايه نظام امروزه که است بشر ئیابد ھای گیماند عقب از يکی اين گيرند، می قرار

 و یئمديا اقتصادی، نظامی، ھژمونيک قدرت از استفاده با کھنه و نوين ابزارھای با و کند می توليد باز و توليد گون

 شما که است شرمساری مايۀ سخت عصر اين در آن غير در .است انداخته جا جامعه در نحوی به دارد که یاطالعاتي

 که کسانی ھمۀ آری .بشمريد دوم درجه موجود داده قرار تنفر و خشونت مورد جنسی اندام تمايز دليل به را خود ھمنوع

 .شود می ختم افراد جنسی عضو به شان تفکر کل کنند، می توجيه را جنسيتی تبعيض نحوی ھر به

 عموم صورت به آن بر مبتنی که ھستند یئديروز و کنونی اساسی ھای ابزار نخستت گام در دين و ناسيوناليسم فرھنگ،

 سطحی نگاه يک در ھا پديده اين است ممکن چند ھر .شوند می قلمداد ھم برابر در و جدا ھم از ھای گروه به ھا آدم

 بينش در اما آيند، شمار به سرزمين و جغرافيا يک در ھا آدم بين گیھمبست و اتحاد برای یئھا ميکانيزم و اعتقاد ،ءآرا

 بلکه نکرده ايجاد بشری خانوادۀ در را نشينی ھم و یئھمگرا که تنھا نه فرھنگ و دين ناسيوناليسم، کارکردی و ژرف

 اشکال و ھا نابرابری کل است؛ بوده ھا انسان کنونی و گذشته گیزند سراسر در متخاصم ھای فرقه ايجاد باعث ًاکثرا

 سير در اديان .است شده تفسير و توجيه فرادست تطبقا نفع به و ھا پديده ھمين اساس بر اجتماعات در اجتماعی ستم

 آن از پيرامونش به نسبت آگاھی نا کمال با تاريخ فراگرد در بشريت که بوده یئھا ايستگاه بشر انديشۀ تکوين مراحل
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 هکرد تکليف تعيين طبيعت تمام و ھا آدم بين ميانجی عنوان به یئھا نورم ھا ايست اين کدام ھر در و است؛ کرده عبور

 و متون اين بل ندارند یئشناسا و تعارف شان زيست محيط و ديگر يک با ًمستقيما ھا انسان مذاھب و اديان در است؛

 اجتماعات در تأسف با داند، ديگرمی يک شايستۀ و درخور بد، يا خوب را، طرفين که است اديان ارزشی ھای آموزه

 از دور به و انسانی علمی، ھنوز افتاده عقب جوامع در ھا دمآ ديد شناسند؛ می رھگذر ھمين از را زنان مردان مذھبی

 و واسطه بدون را خود پيرامون و نوع ھم مدرن تفکر و تعقل سر از راست و ُرک که نيست مذاھب مستقيم پذيری تأثير

 نگیفرھ و اخالقی قواعد چھارچوب در مذھبی ھای وآموزه اديان منظر اين از گيرد؛ یئشناسا و تعريف به ميانجی

 نابرابری ھمۀ دادن جلوه عادی برای مھمی بس آمد کار دينی استعداد اين و است مرد و زن بين جنسيتی ستم کنندۀ توجيه

 .است اجتماعی ھای

 جھت دو دارای شروتين کارکردھای در پديده اين باشد، داشته وجود جامعه در آن از که تفسيری و تعبير ھر با فرھنگ،

 شرقی از بزرگی بخش نگاه تاريخ فرايند در .دارد قرار "مدرنيته" آن ديگر سوی در و "سنت" آن جھت يک در .است

 در )مدرنيته( نوگرايانه و مند رونق ھای جنبه قبول تا است فرھنگ ِسنتی جنبۀ باالی گذار ارزش و جانبه ھمه تکيۀ ھا

 زنان برابر در فرھنگی -تاريخی ھای داده و سنن عادات، ُعرف، عناوين تحت جامعه در گرا عقب ھای برخورد  .آن

 ستم اشکال مذھب شانۀ به شانه ستيز زن و مردانه ارتجاعی، فرھنگ .دارد قرار ھا آدم بين مذھب توھم پردۀ ھمانند

 .است ساخته قدرت پر را جنسيتی ستم جملهاز

 پای جای درست ھايش گام اما د،شو می خوانده نو و بيستمی قرن پديدۀ داری سرمايه ِجھان ملی آرايش در ناسيوناليسم

 منظر اين از و ندارد اسالفش به نسبت معتبری خيلی کارکرد و است سابق یئقومگرا و یئگرا قبيله ی،ئگرا -عشيره

 ضد هب ملتی و فرد عليه فرد متخاصم ھای فرقه به را بشريت تا است، کاپيتاليسم دست در محوری ھای حربه از يکی

 ھای انسان شمول جھان حقوق سو و سمت و سرزمين مذھب، مليت، زبان، قوم، منافع بھانۀ به نموده تقسيم ديگر ملت

  .کند باستانی عقايد تسليم دسته دو را مدرن

 حاکم سياسی – اقتصادی نظام است؛ جنسيتی ستم جمله از اجتماعی ستم اشکال مايۀ ھا گذاری فرق و ھا بندی تقسيم اين

 و ابزار عنوان به ھا پديده اين تمام از است، شده ايجاد نابرابری مبنای بر که یئاآنج از داری سرمايه يعنی جھانبر

 جمله از اجتماعی مصايب و مظالم کل مشترک مخرج که را طبقاتی نابرابری و شکاف تا کند -می استفاده حربه

 يک ًصرفا ديگر چمار ھشت وضعيت اين با .دھد نشان طبيعی و بديھی است، زنان هعلي آور شرم رفتار و خشونت

 که آن برای سال در روز يک اختصاص با جھانيان و باشد داده رخ امريکا در ١٨۵٧ در فقط که نيست تاريخی ميرات

 و شصت صدو يک از بيشتر گذشت با امروز .کنند گزار بر محفل و مجلس نشود فراموش زنان عليه بزرگ جنايت آن

 ديگر، حاال کند؛ می بيرون سر کارخانه و خانه ھر از روزه ھر يکسيستمات فجايع و جنايت واقعه، آن از سال دو

 نه است سال ھای روز کل زن روز ًبناء شده، زنانه و کودکانه ھا نابرابری ھمۀ و خشونت تبعيض، اعتياد، فقر، جنايت،

 خرافات ھمۀ ضد هب رناپذي وقفه و روزه ھر مبارزۀ جز به)مرد و زن از اعم(ھا آدم .ھا تقويم در شده نشانی روزی تک

 دشمن و غريبه نه ھايمان ھمنوع با ما ندارد، ديگری راه دھد می قرار ھم برابر در را ھا انسان یا گونه به که انقيادی و

 اقتصادی حقوق از اتنيکی و تباری تعلقات از دور به و مرد، و زن ِتبعيض بدون بايد ھمه عصريم؛ ھم و نسل ھم بل

 سان يک اجتماعی و اقتصادی جايگاه در بشر جمعی ھای دهرفراو تمام از برخورداری و مالکيت در برابر - سياسی

 .باشند داشته قرار

 مانده عقب ھای کشور و گرا گذشته و بدوی اعتقادات و آراء عادات، و ُعرف تمام در اکثر حد نابرابری و حقوقی بی

 می جھانی حل راه جھانی معضل" است؛ ورديدهدرن را ھا مرز ھمۀ برابری عدم و تحميل فشار، ظلم، کند؛ می بيداد
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 دنيای يک برای اجتماعی ستم اشکال ھمۀ عليه خاستن پا به روز روزھا، ھمۀ و زن روز انسانی؛ تفرقۀ نه "خواھد

 یدنيا ساختن ."باشد گذشته استمرار تواند نمی آينده"ً يقينا است، جھانی دھکدۀ آزادۀ و مترقی اھالی تمام به برابر و مرفه

 است؛ بشريت یئرھا اساسی ھای پايه از يکی جنسيتی ستم و انقياد از زنان یئرھا است؛ نوين ھای انديشه مستلزم نو

  !اجتماعی ستم اشکال ھمۀ از زنان یئرھا سویه ب پيش

  
  
  

  


