
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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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 Reports گزارشھا

  
   کانادا–گزارشگران پورتال 

 ٢٠١٣ مارچ ١١

  

  »اتحاد زنان آزاديخواه« پلتاک بخشی از گزارش
  

را    به گويندگی يک تن از  )   جھانی زن روز(   ، روز ھشتم مارچ  ٢٠١٣امروز نھم مارچ » اتحاد زنان آزاديخواه«

  .اعضای فعال اين نھاد خانم آزاده  در پلتاک برگزار نمود  

در آغاز پروگرام نخست رحيمه .  شام ادامه يافت ۀ بعد از ظھر آغاز و تا ساعت شش بجۀ برنامه از ساعت دو بج

ت نمود که با ارسال پيامھا ائچه سروده اش را قر مختصر دو پاریتوخی  شاعر  مردمی و مبارز انقالبی بعد از سخنان

  .و گلھای سرخ بدرقه گرديد

 سخنرانان در اين برنامه سارا نيکو ، سھيال دھماسی ، سوما کاويانی و  نورايمان قھاری در رابطه با زن سخنرانی 

  . نمودند 

که در پلتاک خوانده » نان آزاديخواهاتحاد ز«يک تن از اعضای اينک متن  سخنان  و دو سروده از  خانم رحيمه توخی 

 –پورتال افغانستان آزاد «ت شد ، به ائشد  ھمراه با متن سخنان پر محتوی و آموزندۀ سھيال دھماسی  که در پلتاک  قر

 ھر چه زوتر کل گزارش  پلتاک را به پورتال بفرستند  که به دست نشر ءاميد رفقا.  ارسال گرديد »ازاد افغانستان

  سپرده شود

  

  :سخنان رحيمه توخی 

  ! تقديم بادنسالم ھای پر حرارت به تمام گردانندگان پالتاک  و اشتراک کنندگا

خصوص به زنان مظلوم و دربند و ه نخست از ھمه ، ھشتم مارچ سالروز جھانی زن را به تمام  زنان ستمديدۀ جھان ، ب

رياليزم جنايتکار امريکا و شرکاء و دولت دست زنجير بستۀ دين و مذھب در کشورم افغانستان اشغال شده توسط امپ

نشانده اش  به رھبری کرزی  خاين و ميھن فروش و زنان تحت اشکال ستم توسط آخوند ھای بی فرھنگ ، وحشی و 

فاقد صفات عالی انسانی که در وابستگی خائينانه و خفتبار با امپرياليزم و سر مايه داری جھانی قرار داشته و تمام 

خصوص به زنان نجيب و ه حيات سياسی ، اجتماعی و اقتصادی را به مردم شريف و شجاع ايران ، بعرصه ھای 

  . مبارزش تنگ و تنگتر ساخته است ؛ از صميم قلب تبريک و تھنيت می گويم

به ھمين مناسبت دو سروده را که بازتاب نگرش من از ستم به زن در برشھای خاص زمانی است ، تقديم شما عزيزان 

  رحيمه توخی.  نمايم می 
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 مارچ روز جھانی زن ٨اين سروده  به تاريخ  -.اش را خواند  »  ... نجيرززنی پای به « رحيمه توخی نخست سرودۀ   

  -و اين ھم لينک آندر پورتال انتشار يافت است

http://www.afgazad.com/Zane-Pishtaz/030813-RT-Zany-Paai-Ba-Zanjier.pdf 

  ت نمودائرا قر"   دخترک "   دومی تحت عنوان ۀدر پی آن سرود

 

  ... دخـــترک 

  شبی بود  پـر اضطراب  و درد انگــيـز و ظـلـمـتبار

  مشاطـه تزئـين می کـرد ، دخـترک با نقـش  و نگار

  ــنده از ســاز و رقـص و ســـرودفضــای خــانه  آگ

  پـيره  مرد بھـر رام  کردن صيدش می خواند  درود

  ھــمـه  داشــتـنـد نـجــوا و ســــر گـــوشــــــی ھـــــا

  کـــــه عـقـــــــدِ  دخـــتـر نـابـالــغ  نـبـاشــــــــد  روا

  اشــک ندامــت  وغــم ، زچشــمان  مــادر چــکــيـد

  لحـظـه کــه  چـيـن ھـای جـبـين ِ دامــاد  بـديـداز آن 

  زحيـرت و وحشــت ، مـو بــر تـنـش راســت شــــد

  فـــريـــاد  شــــده را پـايـش ، آتـش گـرفــت و بــــس

  نگاه پيره مـرد چون دشـنه ، قـلـب  دردمنـدش  دريد

  دريغا که از فقر و تنکدستی ، کـودکش  به زر خريد

  ر رخـــسـار زد ، غـريــو و غـوغــا کـردچـنگ بـــ

  آگـــــاه کــرد" راز نـھـانـش" اھـــل  محـــفــــل از 

  مـرا فـقــــر و ظلــــم  شوھر ، وادار بدين کـار کرد

  مرا خــويــش وقـــوم و بيگــانه ، مالمت  سـار کرد

  نکاح  پـيـره مـرد با کـودک بسته  کرد" مــال کگ "

  ـت ، پدر را ســرافـگـنده و شرمنده  کردکـين وصـلـ

  ـفـــتـار ، با دخـتـــرک رســيدـــزفــاف ِ کۀ حــظــــل

  ســپـيـده با  خـنجــری خشــم ، خرگـاه ِ شــب دريــد

  مـرغکی بــال بســـته ،  زچـنگال کــرگــس رســت

  ســحرگه بر چشـم بازش قـطره خـونی حلقه  بســت 

  !زنده باد کمونيزم !   م مرگ بر امپرياليز

  
  
  

  )عضو فعال اتحاد زنان آزاديخواه (متن سخنان  سھيال دھماسی 
  
  

  ستم و خشونت بر زن و راھکارھا
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و با تشکر از اين که با حضور خودتان امکان ! ءبا سالم، و با تبريک روز جھانی زن به ھمه شما دوستان و رفقا

  .برگزاری اين مراسم را مھيا کرديد

 ۀمسال زنان ايران و جھان در حالی روز زن را گرامی می دارند که سرمايه داری جھانی ھمراه با رژيم ھای وابستا

ديکتاتور به جنگ و کشتار و استثمار مردم زحمتکش مناطق مختلف دنيا ادامه می دھند، و در کشور ما ايران، حاکميت 

خصوص زنان ه  کارگر و توده ھای زحمتکش بۀتی، زندگی طبقرژيم سرمايه داری وابسته و نفوذ قدرت ھای امپرياليس

ه زحمتکشان و ب گير کارگران و  پيۀمقابل ما شاھد مبارز در .  سقوط و تباھی کشانده استۀرا بيش از پيش به ورط

 مبارزه و مقاومت زنان چه در ايران و چه در. خصوص زنان تحت ستم در ايران و منطقه در مقابل دشمنانشان ھستيم

سطح جھان در مقابل ستمگرانشان امروز آنقدر برجسته است که توضيح و يا حتی بر شمردن آماری آنھا وقت زيادی را 

 بيشتر در مورد علت يا علت ھای ستم بر زن و  رامن در اين بخش از برنامه سعی می کنم بحثم به ھر حال . می طلبد

    . راھکارھای مربوط به اين امر متمرکز کنم

  

  ستم بر زن چيست؟ ۀريش

بايد دانست . مسلم است که برای پايان دادن به خشونت و ستم عليه زنان، بايد ريشه ھای آن را شناخت و ھدف قرار داد

  . که چرا زنان تحت ستم قرار دارند و چه کسانی از ستم و خشونت عليه زنان سود می برند

برخی، که فمنيست ھا را نيز . و نوع بحث درمی گيرد اصلی آن می شود، دۀوقتی که صحبت از ستم بر زنان و ريش

اما .  فرودستی زنان می دانندۀغيره را ريش... ی مانند گفتمان و فرھنگ و مذھب و قوانين و ئشامل می شوند، روبناھا

 ستم بر زن دانسته و روبناھای گفتمان و فرھنگ مردساالرانه و سيستم ۀما مارکسيست ھا زيربنای اقتصادی را ريش

 طبقاتی عامل ۀما معتقديم که از آنجا که مالکيت خصوصی و جامع.  آنۀ آن می دانيم، نه ريشۀغيره را نتيج... حقوقی و 

با سرنگونی سيستم طبقاتی امکان پذير ) و ھر نوع ظلم و ستم ديگر(ی کامل زنان از ستم جنسيتی ئستم بر زن است، رھا

  .خواھد شد

 می بينيم که با ايجاد مالکيت خصوصی و ظھور جوامع طبقاتی، ستم بر زن نيز به با مراجعه به منابع تاريخی علمی،

  .وجود آمده اجتماعی طبقات حاکم عليه طبقات تحت ستم، ب - عنوان بخشی از ستم ھای مختلف اقتصادی

 خالصه و سعی می کنم به طور کامالً " منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"در اينجا من با تکيه بر کتاب انگلس، 

 دوره ھائی که خانواده در طی تاريخ طی کرده است را يادآوری کنم و بعد شرايطی که منجر به تحت ستم ءکلی ابتدا

  .قرار گرفتن زن شد را توضيح دھم

  

  خانواده در جوامع ماقبل طبقاتی

جوامع ماقبل (اوليه کمون ھای " خانواده"انگلس در کتاب خود تکامل خانواده را توضيح داده و شرح می دھد که 

 ھم خون اً  گروھی از افراد غالبۀخانواده در کمون ھای اوليه، رابط.  امروزی نداشتندۀھيچ شباھتی به خانواد) طبقاتی

به طوری که شرط بقای فرد، تالش او در .  بودء بقاۀ کار و توليد و تالش برای ادامۀاين رابطه، يک نوع رابط. بود

 زوج ھای زن ۀرابط. عکس، بقای جمع ھم وابسته به حمايت از فرد و حفظ بقای او بوده بو  جھت حفظ بقای جمع بود؛

 موقت بود و ھيچ تأثيری ھم روی موقعيت اقتصادی زن، مرد، يا اً و مرد در چھارچوب اين خانواده، رابطه ای غالب

     . کودکان نمی گذاشت

 امروزی ۀمی ناميم اما با خانواد" خانواده" بحث، آن را که برای سھولت( زوج ھا ۀانگلس توضيح می دھد که اين رابط

 قاعده و قانون و معياری برای اين رابطه وجود ءدر ابتدا. انواع مختلفی را طی کرده است) تفاوت بسياری داشته
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. ده غيرطبقاتی، تبديل شۀ ثابت يک زن و مرد در چھارچوب جامعۀنداشته، اما به تدريج دچار تحوالتی شده و به رابط

 يک زوج در جوامع ماقبل طبقاتی می توانسته آزادانه ۀزيرا که رابط. اما اين ثابت بودن به معنای دائمی بودنش نبود

  .توسط ھرکدام از دو نفر قطع شود

نياز اساسی انسان .  مھم اين است که شکل تکامل خانواده به شرايط اقتصادی و اقليمی جامعه بستگی داشته استۀو نکت

نيز بر اساس ) و رابطه ميان زن و مرد(روابط اجتماعی .  در شرايط زيستی بسيار دشوار آنھا بودء بقاۀھای اوليه، ادام

شد که ھرچه بيشتر و بھتر در خدمت برآورده شدن آن نياز شرايط زيستی و به گونه ای انتخاب و سازماندھی می 

  .، به کار گرفته شوندء بقاۀاساسی انسان، يعنی ادام

  

  خويشاوندی بر اساس حق مادری

که جمع (در جوامع ماقبل طبقاتی .  سرمايه داری، از ابتدای جوامع بشری وجود نداشته استۀ مردساالر جامعۀخانواد

خويشاوندی از طريق داشتن )  تھيه غذا بودۀ به اشکالی از کشاورزی تبديل شده و شکل عمد گياھانۀآوری دانه و ميو

  . شد سنجيده می) می نامد" حق مادری"که انگلس آن را (مادر مشترک 

 سازماندھی جامعه بود، شيوه ای بود که افراد از طريق آن ۀشيو" حق مادری"انگلس به روشنی توضيح می دھد که اين 

ی شيرآرو نبايد آن را با اعمال قدرت و ھربط پيدا می کردند و رابطه ای ميان جمع و فرد ايجاد می شد، به جامعه 

در جوامع . اشتباه گرفت" زن ساالری"يا " مادرساالری"نبايد حق مادری را با . قدرت در جوامع طبقاتی اشتباه گرفت

جنسيت افراد ھيچ نقشی در موقعيت . م برابر بود، قدرت زن و مرد در تصميم گيری ھای اجتماعی با ھ"حق مادری"

که تا چه حد در تأمين  موقعيت فرد در جامعه فقط بستگی داشت به اين. شان نداشتاجتماعی آنھا و قدرت تصميم گيری 

.  بقای جامعه انجام می دادۀ خود به عنوان فردی از آن جامعه را برای ادامۀکرد، و چگونه وظيف نياز جامعه تالش می

از اين روست که ما در قبايلی که در نقاط غيرقابل دسترس دنيا کشف شده اند، و يا در ميان سرخپوست ھا و اسکيموھا، 

زيکی و فکری بيشتری ھستند و فعاليت ھايشان ی ھای فئزنانی که دارای مھارت ھا و توانامی بينيم که در برخی قبايل 

  .ران و رؤسای قبيله انتخاب شده اندبرای قبيله اھميت بيشتری داشته، به عنوان رھب

  

   طبقاتی و ستم بر زن، در مقايسه با عمر طوالنی جوامع اوليهۀکوتاه بودن عمر جامع

.  اوليه گذرانده استۀانسان در گذار از قلمرو حيوانيت به قلمروانسانيت، بيشتر عمر خودش را در دوران جوامع بی طبق

 Homoنس ھمو سپي(که انسان اوليه  درحالي. وجود آمدنده ال پيش ب ھزار س١٠ ھزار يا ٨جوامع طبقاتی فقط 

sapiens ( تکاملی، به وجود آمدۀ ھزار سال پيش، با طی يک پروس٣٠٠، ٢٠٠حدود و قبل از آن .  

 بدون طبقه گذرانده که از ستم بر زن خبری نبوده ۀاز اين نتيجه می گيريم که انسان بيشتر عمر خودش را در جامع

  . مرد بوده، اشتباه استۀ که زن ھميشه تحت سلط) و نظر مذاھب( اين نظر بورژوائی ،براينبنا. است

  

  چه عواملی باعث قدرت گيری مرد شد؟

   طبقاتی دارد؟ۀوجود آمدن جامعه و تحت ستم قرار گرفتن زن چه رابطه ای با ب

" شرق دور"و " خاورميانه "ۀ در منطقبا تکامل جوامع ماقبل طبقاتی، خانواده به عنوان نھادی اجتماعی اولين بار

در اين مناطق به تدريج کشاورزی و شبانی و . شکل گرفت  زمين بودهۀکنونی که از خوش آب و ھواترين مناطق کر

وقتی توليدات و ثروت اين جوامع . ی در ساحل رودخانه ھای بزرگ شکل گرفتندئدامداری رشد کرد، و جوامع روستا

       . در جامعه نيز به وجود آمدند که منجر به تغييرات اجتماعی عظيمی در درون آنھا شدی ئخيلی رشد کرد، تضادھا
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نيروی کار مردھا در کشاورزی و شبانی به تدريج بازدھی فراوانی يافت و ميزان توليداتش خيلی بيشتر از مقدار 

پاياپای مانند پول امروز عمل می کرد و اين توليدات مازاد بر احتياج که در داد و ستد . نيازھای کوتاه مدت قبيله شد

ی که کنترل آن را در دست داشتند؛ ئ آن زمان محسوب می شد؛ منجر به انباشت ثروت برای خانواده ھاۀثروت و سرماي

  .شد

 متعلق به جامعه بود، به تدريج تحت تسلط ءتوليد برای استفاده متعلق به کل جامعه بود، اما توليد مازاد که در ابتدا

  . آن بودند، در آمدۀوجود آورنده  که بدست مردانواده ھای خاصی و در خان

وجود آمدن مشاغل ه داد و ستد توليدات مازاد بر احتياج منجر به ب. به تدريج توسعه و پيشرفت ھای جديدی حاصل شد

دات تولي(شد، حاصلخيزترين زمين ھا خصوصی شدند، جنگ ھا برای گرفتن ثروت " تجارت"جديد تخصصی مثل 

ديگر قبايل و کنترل داد و ستد درگرفتند، در قبايل ھمخون نيز رقابت و درگيری بر سر کنترل توليد مازاد ) مازاد

 زندگی ۀحوز.  واحد اقتصادی و تمايز منافع آن با منافع قبيله شدۀ کوچکتر به مثابۀدرگرفت، و منجر به تشکيل خانواد

وجود آمدند، ه  دولت ھا بودند بۀستگاه ھای سياسی که ھسته ھای اوليفردی و اجتماعی از ھم جدا شدند، سياست و د

  . موقعيت و مقام و منزلت اقتصادی پديد آمد و در طبقات تجلی يافت

ازدياد ثروت که توسط مرد صورت گرفته بود .  طبقاتی بودۀ انتقال به جامعۀانقياد رسمی زنان جزئی از اين پروس

ر از زن قرار گيرد، اما اين وضع در شرايطی بود که ھنوز حق مادری پا برجا بود باعث آن شد که مرد در موضع برت

تمرکز مازاد توليد در دست مرد اين انگيزه را برای مرد به وجود آورد که با منسوخ . و فرزندان از پدر ارث نمی بردند

بر افتادن حق : ورد انگلس می نويسددر اين م. کردن حق مادری، امکان انتقال ثروتش را به فرزندان خود به دست آورد

مرد فرمانروائی خانه را نيز به دست آورد؛ زن تنزل مقام يافت، برده .  تاريخی جنس مؤنث بود-مادری، شکست جھانی

 زن ھر چقدر ۀدھد که اين موضع تنزل يافت و توضيح می."  شھوت مرد، و ابزاری صرف برای توليد فرزندانۀشد، بند

  .ر آراسته و دستکاری شده ولی ھمچنان تا به امروز ادامه داردھم که در طول اعصا

بنابراين، اگر اين واقعيتی است که در دوران ماقبل تاريخ، ستم جنسيتی کامأل ناشناخته بود و فقط ھمزمان با ظھور 

 آن ۀايد ريشوجود آمد، در نتيجه برای از بين بردن ستم جنسيتی به مالکيت خصوصی و جوامع طبقاتی و برده داری، ب

اين راھی است که مارکسيست ھا در جلوی پای زنان برای . يعنی مالکيت خصوصی و جوامع طبقاتی را از بين برد

  .رھائی از ھرگونه ستم و خشونت قرار می دھند

اين نيروھا در کل . ولی می دانيم که در جنبش زنان، نيروھای فمنيستی ھستند که راه ھای ديگری را ارائه می دھند

معرفی می " مرد" پليد به نام اً مسبب اصلی تحت ستم قرار گرفتن زن را موجودی از نظر آنھا متجاوز و خشن و ذات

مرد "در پشت موجود تخيلی . ظريف و مھربان و صلح جو را به مبارزه با آن جنس پليد فرا می خوانند" زن"کنند و 

 طبقاتی و سرمايه دار، پنھان می ۀ مالکيت خصوصی و جامعيعنی در نظرات فمنيستی، موجود پليد واقعی "  پليداً ذات

  .ماند

 کارگر برای نابودی سيستم سرمايه داری ۀ زنان تحت ستم می آموزندکه تنھا در اتحاد با طبقۀزنان کمونيست به ھم

د با ھم فرا می  زنان را بدون وابستگی طبقاتی شان به اتحاۀنيست ھا ھميولی فم. است که می توانند به آزادی دست يابند

 کارگر فرا می خوانند، ۀ کارگر را به اتحاد با مردان طبقۀبه ھمين خاطر جائی که زنان کمونيست زنان طبق. خوانند

  .نيست آنھا را به اتحاد با زنان بورژوا عليه مردان تشويق می کننديزنان فم

 خاطر در حالی به ھمين. طرح می کنندنيست ھا خواسته ھای عمومی زنان را در چھارچوب حفظ سيستم طبقاتی ميفم

 کارگر و سوسياليسم و غير ه ھم حرف می زنند ولی در عمل ديده می شود که حتی شعار سرنگونی ۀ از طبقاکه حت

به طور کلی می کوشند . رژيم جمھوری اسالمی را کنار گذاشته و صرفاً خواھان لغو قوانين ارتجاعی آن می گردند
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 طبقاتی طلب ۀو زحمتکش را در حد رفرم ھای کوچکی که زنان بورژوا در چھارچوب جامعخواسته ھای زنان کارگر 

  .می کنند، تقليل دھند و از اين طريق انرژی مبارزاتی زنان را از بين می برند

ولی بحث . حق زنان را ھر چه دقيق تر مطرح کرده و برای تحقق آنھا مبارزه کرده مسلم است که بايد خواست ھای ب

 طبقاتی کنونی يعنی سيستم سرمايه داری حاکم بر جامعه نمی ۀاين است که جز با مبارزه برای از بين بردن جامعاصلی 

قدم اول اين راه نيز . چرا که ستم جنسيتی با ستم طبقاتی گره خورده است . توان به آزادی واقعی زنان دست يافت

 مردان مبارز بايد دست در دست ھم آن را به پيش مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است که زنان و

   . ببرند

  

و ھم در ختم آن با ارسال گل ھای قرمزين، حمايت » سھيال دھماسی« حضاردر پلتاک، ھم در جريان سخنرانی-*

  .خويش را از سخنران و محتوای صحبت وی ابراز می داشتند

 


