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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٣

  
  و دلقک سوسيال امپرياليسم شورویمزدورمرگ 

وی در عرصۀ سياست در .  بود"حزب دموکرتيک خلق"اناھيتا يکی از شيادان ارشد شورای رھبری به اصطالح 

ضربات زير نام دفاع از زن،  ند ديگر ھم مسلکانش قادر شددر ھمسوئی باسرسپردگی و وطنفروشی شھرۀ آفاق بوده و 

اين خود فروختگان از ھمان . دنوارد نماي» حقوق زن«و اصل  را برپيکر زنان ستم  کشيدۀ افغانستان ه ایخصمان

 تالشھای ۀند نيروی جسمی و فکری خود  را در اختيار شوروی آنزمان قرار داده و ھمکه به مبارزه شروع نمود آغازی

مينه ھای تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به کشور ما افغانستان و به اسارت کشيدن زنھا به منظور مساعد ساختن آ

 سال ٣۵ بدبختی ھای ۀلکه عامل ھم ثور نه تنھا عامل چارده سال حيات ننگين خود شان، ب٧فاجعه آفرينان . خلق آن بود

 سال است که خلق افغانستان غرق در منجالب ھزاران ٣۵که ما شاھد رويداد ھا ھستيم، حدود  طوری. اخير ھستند

  .. می باشدبدبختی اسارتبار سياسی، اقتصادی و فرھنگی 

ديم اعضای درنده خوی بو" دموکراتيک خلق"که ما شاھد اوضاع ناھنجار دوران حاکميت حزب به اصطالح  طوری

اين حزب از ھيچ نوع ظلم و ستم، زجر و شکنجه، خشونت، سرکوب و تحقيرنه تنھا خود دريغ نورزيدند بلکه در ھای 

باز گذاشتند تا با تجاوز به کشور ما و  با دادن شکنجه نيز کشور ما را به روی باداران خود سوسيال امپرياليسم شوروی 

چنانچه سرزمين ما را به بزرگترين زندان و قتلگاه مبدل . انی را بکشند و نابود کنند ھای قرون وسطائی ھر زنده ج

، به يقين ضرباتی مدھشی را که اين درنده خويان  بر تمام احاد جامعه و به خصوص در حق زنان وارد نمودند. نمودند

ان آنھا قربانی اميال سوسيال  که فرزندان و نورچشمه ایزنان ستمکشيد. و نخواھد شدحکه ھرگز ار خاطره ھا م

  . فاشيست ھا و حاميان شان گرديدند

در جامعۀ افغانستان قلمداد " پيشتاز"اناھيتا اين دلقک و حامی سر سپرده سوسيال امپرياليسم که به حيث زن به اصطالح 

ربات خصمانه بر که اين ھمه ض به حمايت از حقوق و آزادی زنان  قلمفرسائی می کرد، آيا زمانیظاھراً می شد و 

دريھای  مادران و ھمسران و خواھران ه پيکر زنان افغان وارد می شد، کور بود و کر که ناله و فغان  و اشک و درب

نمی شنيد که جگر گوشه ھای آنھا دسته دسته در خاک و خون می غلتند و در زندانھا نيست و نابود و نمی ديد افغان را 

وق زن آنچه را که اناھيتا به حيث يک زن ادعا می کرد به مفھوم به اسارت کشيدن ، می شوند؟  آيا آزادی و اعادۀ حق

  سرکوب و توھين وتحقير زنان افغان بود؟

اگر به تاريخ جھان نظر بيندازيم، ديده می شود که بودند و ھستند زنانی که برده ھای جنگی فرھنگ مردساالرانه می 

که درھای  ، زمانیيابند می تبارزقدرت می رسند و روی صحنه ھای سياست که چنين برده ھای جنگی به  زمانی. باشند

نه در ياد به سياست ھای اقتدار گراھر چه بيشتر، می پردازنقدرت طلبی را به سوی خود باز می يابند، با قدرت و توانی 
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تجاوزات و با   در امور خارجیطلبانهامور داخلی کشورھای خود شان و با سياست ھای تجاوزکارانه و جنايت 

اين برده ھای جنگی فرھنگ مردساالر در غاتگری منابع ملی و جنايت در حق . مداخالت در امور کشور ھای ديگر

  .توده ھای به زنجير کشيدۀ آنھا، گوی سبقت را از مرد ھا می ربايند

  : جنگی فرھنگ مردساالرۀبه طور فشرده می پردازم به سوابق سياسی چند برد

اين زن در زمان جنگ سرد صدراعظم بريتانيا شد که در جھان به خانم . دراعظم سابق بريتانيا بود صمارگريت تچر

سه بار . نامبرده تابع و ھم پيمان سياست ھای امپرياليسم امريکا بود و حمايت از بازار آزاد می کرد. آھنين شھرت دارد

افکار اين زن . ی دادند به مقام صدارت برگزيده شداز سوی محافظه کاران که اکثريت را در اين حزب مرد ھا تشکيل م

ات وی عليه اتحاد خلقھای رنظ. ضد بشری و با قلب سرد و بی رحم خواھان جنگ در جھان و قدرت طلبی بريتانيا بود

اتحاديه ھای کارگری نفرت عميقی نسبت به اين زن . ناميده می شد" جادوگر ليبرال ھای نو" به حيث يک . دو المان بود

 در کنار سرکوب خونين جنبش به حق خلق ايرلند و شرکت در تمام سياست ھای جنايتکارانۀ ريگان اين بنينگذار .داشتند

سياست تھاجمی جديد امپرياليزم امريکا، يکی از مدھش ترين جنايات وی به خاک و خون کشيدن و تخريب بخش ھائی 

  بود» فاک مند«يتانيا در جزاير از کشور ارجنتاين و تحکيم پايه ھای قدرت استعماری بر

وی توسل به جنگ . اولين زن در خاور ميانه بود که رھبری کشور اسرائيل را در عصر جديد به عھده داشت گلدا ماير

اسرائيلی ھا قادر شدند .  اسرائيل با اعراب نتيجۀ تصميم گيری وی بود١٩۶٧و خشونت می کرد چنانجه جنگ سال 

ل خسارات جنگی و مقصر در قتل و قتال خلق ھای عرب وگلدا ماير مسؤ.  عقب برھانندتحت رھبری وی اعراب را به

  .است

وی از اعماق جنگ سرد به صدراعظمی .  می باشد٧ بعد از مارگريت تچر دومين رئيس زن گروه جی انگيال مرکل

دولت فاشيستی المان .  غير قابل اجتناب قلمداد نمودمرکل از تجاوز امريکا به عراق حمايت کرده و اين تجاوز را. رسيد

با حمايت از سياست ھای تجاوز کارانۀ امپرياليسم امريکا و ديگر امپرياليستھای ناتوئی حدود سيزده سال است که حاکم 

  .بر سرنوشت خلق و کشور ما افغانستان ھستند

نظر و توسل به تدابير خشونت و قتل عام مردم ارسال سالح، تجھيزات جنگی و کمک ھای اقتصادی در بخشھای مورد 

که ما ھمه شاھد اوضاع  جھان ھستيم ، مرکل  طوری. به خواست و پيشنھاد مرکل و کابينه اش به تصويب می رسد

سياست ھای خارجی امريکا را که مستعمره ساختن ممالک و تباھی ونابودی خلقھای جھان است ، دوش به دوش رئيس 

 عملی نموده و ادامۀ آن سياست ھا را با رئيس جمھوری فعلی پسررچ  بوش و جتحدۀ امريکا معجمھورسابق اضال

  .اوباما که در جنايت سر بوش را خاريده ، به پيش می برد

ئيد أوی با ت.  متحدۀ امريکا در دورۀ اول رياست جمھوری اوباما بودع به حيث وزير خارجه اضاللری کلنتنيھ

با به قدرت رسيدن .  ھمکاری خود را در کابينۀ اوباما آغاز نمودپسررج بوش و جازسياست ھای خارجی ضد بشری

لری کلنتن، دامنۀجنايات وقتل و قتال ودربدری ھا وھزاران بدبختی ھای ديگرنه تنھا  در کشور ما افغانستان ياوباما و ھ

تيم امپرياليسم جنايتگستر امريکا که ما شاھد اوضاع جھان ھس طوری. بلکه در اکثر نقاط ديگر جھان  کسترش داده شد

ر سوريه و اوکراين را نبايد ضو در حال حا... ائی و افريقائی واز حمالت و مداخالت نظامی در کشور ھای آسي

لری کلنتن در سياستھای تجاورکارانه و جنايتکارانۀ امريکا به خصوص در رابطه با يھ. فراموش کرد، دريغ نمی ورزد

  : اظھار می نمايدخودکه   است، طوریافغانستان مستقيم دخيل

ی را که امپرياليسم امريکا و امپرياليسم ئحمالت نظامی وجنگھا". ی را که انجام دادم، افتخار می کنمئمن کار ھا "

به خصوص نمونه ھای چون ليبيا و سوريه و ايجاد داعش که ھمه زير نظر شخص ناتوئی در جھان به راه انداختند که 

که قبأل ھم تذکر دادم بيشترين قربانيان اين  قسمی. می شودشده و ليونھا انسان يباعث کشته شدن مت، کلنتن صورت گرف
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 خانم کلنتن  وی می خوامد که درجھت اعادۀ حقوق انسان به یطبق ادعا. حمالت و جنگھا زنان و اطفال ھستند

 ھويت مادرانه و زنانۀ خود را بروز در اينجاست که فريبکارانه می خواھد. خصوص حقوق زنان و اطفال، کار کند

  .اين ھم يکی از دروغھا و حيلۀ ھای امپرياليستی است. دھد

وی از مدتی بدينسو به حيث وزير دفاع المان ايفای وظيفه .  عضو سی دی او و مادر ھفت فرزند استاورسوال فن دالين

 که یا به عھده گرفته و آنھم در شرايط است در المان که رھبری قوای نظامی ری زناولينفن دالين . می نمايد

فن . امپرياليسم المان به احيای مجدد افکار فاشيستی، توسعه طلبانه و اشغالگرانه در بين زمامداران المان می پردازد

 را یوظايف.  است حاضر شد تا اميال امپرياليستی را در جھان جامۀ عمل بپوشاندیکه يکی از حاميان چنين افکاردالين 

ظف به انجام آن است، تدابير تجھيزات نظامی و جنگی ، آماده ساختن قوای نظامی ، فرستادن  آنھا وم  فون دالينکه  

جھت اشغال و توسعه و اعمال منافع امپرياليستی در ممالک مدنظر و صدور اوامر حمالت ھوائی و زمينی که نتيجۀ آن 

 منجالب ھزاران بدبختی اسارتبار سياسی، اقتصادی و کشت و کشتار و قتل و قتال و غرق نمودن خلق ھای آن در

  .فرھنگی نسل اندر نسل است، می باشد

  !ھرگز چنين مباد . از اين نوشته نبايد طوری برداشت شود که من عليه فعاليت ھای زنان در عرصۀ سياسی ھستم

. سياسی و مبارزاتی گردندليت بس عظيمی رادر قبال اوضاع جھان دارند و بايد وارد عرصۀ  و زنان  امروز مسؤ

ع و جنايات گوناگون سيستم غير انسانی يعنی ي سياست عليه فجا،سياست در راه محو نظامھا و روابط استثمارگرانه

بيق فجايع و جنايات گوناگون، در دزدی و غارتگری و مکيدن خون توده طکه سياست درت سيستم سرمايه داری نه اين

  .... دولت ھای استعماری و آن، ھمکاریۀھای به زنجير کشيد

... و  مايرھا، تاچرھاا اناھيتاھا، گلدمرگ چيزيست که ھيچ کسی را يارای فرار از آن نيست، مگر افرادی از قماش

از طرف زنان آگاه، رزمنده و مادرانی که فرزندان شان را چنين عفريته ھائی به خاک و سزاوار آنند تا در محاکمی 

مت فرھنگ مرد ساالر انجام داده اند، محاکمه و به مجازات داياتی که به نام زن، اما در خبه جرم جنخون کشيده اند، 

  .برسند

، ضمن نجات تمام بشريت، زنان رزمنده و آگاه امروز وظيفه دارند، با مبارزه عليه موجوديت طبقات و جوامع طبقاتی

ده و به مانند گالدياتوران جديد، خون جنس زن به خصوص آن زنھائی را که اسير و بردۀ فرھنگ مردساالر گردي

  . ديگری را می ريزند، نيز نجات بدھدانفرزندان مادر

به عالوۀ آن که از لحاظ انسانی، جالد و خونريز اند، از برده زنانی از قماش اناھيتا، گداماير، تچر، مرکل و امثال آنھا، 

  .موضع يک زن نيز، ننگ جنس زن می باشند

 

 

  


