
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١۶ نومبر ٢٧
  

  انھدام نظام سرمايه داريست، راه رھائی زنان از ستم
  

  ن نومبر روز بين المللی محو خشونت عليه زنا ٢۵ به خاطر
  

خشونتی که امروز در جھان عليه زنان رايج است، خشونتی از نوع . خشونت عليه زن فرھنگی رايج و جھانی است

اين خشونت، تاريخی دارد که با ظھور سرمايه داری آغاز . خشونت عليه زنان در جوامع برده داری و فئودالی نيست

.  تأمين نيروی کار برای سرمايه داری بود،ھدف. رددمی شود و تثبيت آن در اروپا و سپس در مستعمرات باز می گ

 ۀجامع. بدين ترتيب سرمايه داری ستم بر زن را سيستماتيک تر و سازمان يافته تر از نظام ھای طبقاتی پيشين کرد

 مرد ساالری می تواند وابسته و يا ھم. ديگردارند مردساالر و سيستم سرمايه داری در کنار ھم تأثيرات متقابل بريک

  .مستقل از سرمايه داری وجود داشته باشد

 در می ءمرد ساالری رفتارو يا فرھنگ فردی نيست بلکه رفتار و فرھنگ ارتجاع مذھبی است که توسط مردان به اجرا

  .خود را در حفظ نظام ھای سرمايه داری امپرياليستی، تجاوزگر و استثمارگر قرار می دھند آيد و

ار زيادتر از سه دھه در کشور ما افغانستان ھستيم که امپرياليسم و ارتجاع از ھيچ نوع که ما شاھد اوضاع ناھنج طوری

ظلم و ستم و زجر و شکنجه و خشونت و ھزاران ناروائی ديگر در حق خلق افغان و به خصوص در حق زنان دريغ 

ذھبی و خانوادگی جامعۀ نورزيدند، به خصوص از روحيه و ذھنيت عقب ماندۀ زنان در جامعه، که عامل آن قوانين م

مرد ساالر، عرف و عادات و عنعنات کھنه و پوسيده، شرايط اقتصادی و اجتماعی غير انسانی می باشد، سوء استفاده 

روی ھمين کمبود ھاست که متأسفانه کمتر زنان توانسته اند خود . صورت گرفته و ھنوز ھم به بد ترين وجه ادامه دارد

  . جامعه و خانواده آزاد بسازندرا از بند قيودات اسارتبار

زن ستيزی و پايمال شدن حقوق زنان در تمام جوامع ناشی از ساختار جامعه در نظام اجتماعی و اقتصادی مسلط با در 

نظر داشت معيار ھای دينی و مذھبی و افکار مرد ساالرانه است، که در امور اجتماعی و اقتصادی زنان به طور 

  .تبارز می کندمستقيم و يا غير مستقيم 

در جوامعی که قوانين زندگی اجتماعی در پيوند با احکام دينی و مذھبی است و جامعه تحت تأثير و سيطرۀ فرھنگ 

 مردم تحت تأثير آن قرار دارند، ديده می شود که  زن ستيزی به طور واضح و مستقيم خود را نمايان می ومذھبی است 

  . کند
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 نگھداشته شده مانند افغانستان با فرھنگ ارتجاعی، افکار و انديشه ھای کھنه که  عقبه اینقش دين و مذھب در جامع

 مردان را تشويق به اعمال خشونت و اجازه به اعمال قدرت بر زنان را می دھد و ونگھبان جامعۀ مرد ساالر است 

   .يز بار نخواھد آورد، چيزی به جز اسارت زن به بار نياورده و در آينده نزنان را وادار به تحمل آن می کند

در ضديت با زن و حقوق انسانی اش قرار دارد، احکام اديان در کل مال نموده و يرا پا حقوق انسانی زن که اديان آن

مرد ھا درآغوش چنين جامعه ای . موقف و جايگاه زن را فقط برای رفع ضرورت ھای مرد و ملکيت آن قرار داده است

اه نمی خواھند به حيث سمبول قدرت، مقام و جايگاه خود را در خانواده و اجتماع از گ زاده و پرورده می شوند و ھيچ

  . دست بدھند و حاضر نيستند تا از منافع و اميتازات جنسيتی که جامعۀ مرد ساالر به آنھا قايل است، بگذرند

مرد ساالرانه حاکم بر سرنوشت  که در آن افکار و انديشه ھای ه ایساختار جامعۀ افغانستان، جامعۀ مرد ساالر و جامع

 عمق و تأثير قوانين جامعۀ مرد ساالر حاکم در افغانستان  در روابط خانواده و ھم در روابط .، می باشدزنان است

مرد ھا در روابط خانواده از خشونت، .  گرفته و حتا به امر عادی تبديل گرديده استیاجتماعی در ذھن مرد ھا جا

وجود . و کند ھا و صد ھا ناروائی ديگری در حق زن دريغ نمی ورزند  حق تلفی ھا، زداھانت و توھين و تحقير،

خشونت در خانواده از طرف قربانی به علل مختلف پنھان نگھداشته می شود و يا به فراموشی سپرده می شود و يا ھم 

ماع است بر ذھن و روان زن نظر به عقب ماندگی ذھنی و ناآگاھی فرھنگی که ناشی از نفوذ مرد در خانواده و اجت

 ۀدر جامع. را حق مسلم مرد می دانند مسلط گرديده که زنان با حمل تمام ناروائی ھا بر شانه ھای خود، پيوستن  به آن

  . ًمرد ساالر خانواده يعنی پدر، برادر و شوھرکمتر نقش حمايتی دارند بلکه نقش آنھا اکثرا ستمگرانه و ظالمانه است

  .شيدن به اين روابط دين ھمواره نقش مھمی بازی کرده و می کندبرای مشروعيت بخ

که ساختارھای اجتماعی و فرھنگی يک جامعه را که زنان در آن زندگی می کنند در نظر بگيرند  دين و مذھب بدون اين

بل تغيير و ذاتی را ناشی از خصلتھای غير قا نابرابری جنسيتی زن را با مرد از طبعيت خود زنان قلمداد می نمايند و آن

  .زنان می داند

زنان به درجه اول زن ھستند و سپس در درجات دوم . تعلق طبقاتی زنان در زير مجموعۀ تعلق جنسيتی آنھا قرار دارد

  .و سوم زنان کارگر و کارفرما

تقسيم جامعه به طبقات بود که در دوره ھای مختلف تاريخی منجر به استثمار به بيان تاريخ، پيداش مالکيت خصوصی و 

  .خلقھا و  به انقياد کشيدن زنان شد

در طول صد سال گذشته يگانه جنبشی که در صدد بوده تا به امر ريشه کن کردن استثمار  و رھائی زنان از نابرابری و 

  .سيسم استموقعيت تحت ستم آنان در جوامع  اقدام نمايد، مارک

بدون مبارزۀ . ساختار ھای جوامع مرد ساالر طوری است که مردان از طريق آن، زنان را تحت انقياد خود درآورده اند

، تا به ستم بر زن طبقاتی که محرک دگرگونی ھای طبقات استثمار کنندگان و استثمار شوندگان است، امکان پذير نيست

استثماری که کارگران . ی زنان بينجامدئ که می تواند به سوسياليسم و رھا است تنھا مبارزۀ طبقاتی.نقطۀ پايان گذاشت

. مرد و زن  به يکسان در کارشان تجربه می کنند و آنان به سازماندھی جمعی عليه سرمايه داری رھنمون می شوند

  ..مبارزۀ اين طبقه باعث می شود تا ستم و استثمار را به دور بيندازند

ستم بر زنان و محبوس کردنشان در . ائی زنان نمی تواند از مبارزه عليه سرمايه داری جدا باشدپس مبارزه برای رھ

ی که زنان نظير کارگران قدرت جمعی داشته ئتنھا در جا. ًچھار ديوار خانه عموما به ضعف و انقياد آنان منجر می شود

سب کرده و پس از آن توانائی مبارزه عليه ستمی که بر باشند می توانند اعتماد به نفس الزم را برای مبارزه با استثمار ک

  .آنان به عنوان زن می رود، برخودار شوند
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پس نخستين گام مبارزه برای .  آنان عليه ھر گونه ستم استۀ پيروزمندانۀمبارزۀ کارگران عليه استثمار کليد مبارز

د است ، که با ظھورخود در جامعه به حيث د به صحنۀ اجتماعی توليورھائی زنان خارج شدن از انزوای خانه و ور

  .نيروی پر توان توليد قادر می شوند با مبارزۀ مشترک برای دگرگونی ھای اجتماعی، فائق آيند

زنان در حيات اجتماعی جھت روشن شدن . تاريخ مبارزات زنان به خصوص زنان کارگر بسيار وسيع و غنی است

ای تبليغاتی شروع نمودند که به مرور زمان توانستند با گسترش فعاليتھای ذھنيت و روحيۀ زنان به يک سلسله فعاليتھ

به مرور زمان با اتحاد و ھمبستگی زنان  در کشور ھای .  خود جلب نمايندۀخود، توجه زنان ديگر را به اھداف مطروح

زنان وسيع شد و با وجود  بود، دامنۀ اعتصابات و جنبشھای ١٨امريکا، المان، روسيه و انگلستان که آغاز آن در قرن 

  . را تا به امروز می توان ديد  دادند، که تأثيرات آنهی که داشتند، به آن ادامئپيروزی ھا و شکست ھا

، اين ايده ھا باعث يافتھمچنين ايده ھائی که توسط جنبش سازمان زنان سوسياليست در اين کشور ھا رشد و گسترش 

ان قادر شدند با درک از توانائی ھا، قابليت ھا، شايستگی ھا و ارزشھای زن.  نمايدءشد تا رشد فکری زنان ارتقا

فعاليتھای زنان . شخصيتی و انسانی خود، جايگاه و موقف اجتماعی خود را در خانواده و در اجتماع به دست بياورند

ارزشھای جنبش  ۀسوسياليست به مقياس بزرگی در جنبش زنان درجھان تأثير گذار بوده و ديده می شود که از ھم

  .رھائی زنان که از قرن ھا به وجود آمده است، تا به امروز پاسداری می شود

، مسألۀ رھائی زنان با بحران بزرگ اقتصادی و ظھور مجدد سوسيال دمکراسی راست در ١٩٢٠اما پس از سالھای 

ميق سرمايه داری جھانی در اواخر تنھا نيم قرن بعد بود که جنبش جديد زنان در سالھای بحران ع. محاق فراموشی افتاد

با الھام گرفتن از انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين که زنان را در عرصۀ مبارزه به  ٧٠ ۀ و اوايل دھ۶٠دھه 

  . دوباره شروع شدميدان آورده بود، 

حق تحصيل و ھمان طور که زنان با اعتصابات و مبارزات خستگی ناپذير، جھت تحقق حقوق حقۀ خود يعنی آزادی، 

 که در جامعه وجود داشت، توانستند جايگاه خود را در اجتماع باز نمايند به ھمين ترتيب مبارزه عليه ی موانعۀکار با ھم

نابرابری اقتصادی و اجتماعی که زنان را در موقعيت پائين تر نسبت به مردان قرار داده و ھمين نابرابری ھاست که 

  .، می بايد ادامه يابدادی بسيار گسترده گرديده استباعث ستم مضاعف بر زنان در ابع

زنانھا بايد بدانند که تنھا با اعتصابات و مبارزه عليه خشونت و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی نمی توانند به اما 

  .اھداف وخواسته ھای خود برسند

محو سيستم .  انھدام نظام سرمايه داريستستم در راه رھائی زنان از ستم مانند رھائی کل بشريت از استثمار و ظلم و

. ی ھستندژزنان پيگير ترين گروه انقالبی برای تحقق اين ستراتي.  ستم ھا می انجامدۀسرمايه داری به محو ھم

انقالب . ازی سعی کرده است دو انقالب سوسياليستی شوروی و چين و دست آورد ھای عظيم آن ھا را دفن کندژوبور

ی درزمينۀ رھائی از ھر گونه ستم ئن و انقالب سوسياليستی چين به رھبری مائو به دست آورد ھاشوروی به رھبری لني

رژوازی و که جامعۀ بنايل آمدندو استثمار،  استثمار کار مزدی، رھائی دھقانان از استثمار تا ستم بر ملل و ستم بر زن 

که آنھا در ابعاد را ی ئت ملی و مردمی و موفقيت ھادوران شگوفائی انقالبا.  قرن به آن دست نيافته بود۵حتا در طول 

  .به يقين که فراموش ناشدنی است. گسترده ای چه در شوروی آنزمان و چه ھم درچين داشته اند، نبايد فراموش کرد

 .  

  

 
  


