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  برلين- دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١١ مارچ ٨
  

  مبارزه به منظور تأمين حقوق و آزادی زن،

 جزء الينفک مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع است
  

ی ھشتم مارچ در سطح جھانی بيانگر اتحاد زنان سراسر جھان جھت بھتر شدن وضع زندگی و شرايط کار برگزار

  .است که اقدامات مبارزاتی زنان سوسياليست در زمينه باعث شد تا ازاين روز تجليل به عمل آيد

 فشرده به تذکر آن اينکه چرا روز زن را درھشتم مارچ برگزارش ميکنند، تاريخ بس طوالنی دارد که در اينجا

اولين جرقۀ مبارزاتيکه به وجود آمد، تظاھرات زنان کارگر در فابريکۀ پارچه بافی در نيويارک . پرداخته می شود

بود که ١٩٠٨ بودو بعدأ اعتصاب زنان کارگردر فابريکه ھای تکه بافی و تنباکو در منھتن در سال ١٨۵٨در سال 

  . به وقوع پيوست

 ١٢٩در داخل فابريکه بدان دست زدند، منجر به نابودی ١٩٠٨کارگر به تاريخ ھشتم مارچ اعتصاباتی راکه زنان 

اين حادثۀ وحشتناک از جانب کسانيکه کارگران رادر موقع کارکردن تحت کنترول داشتند و تحت . زن کارگر گرديد

ھای خروجی  فابريکه اوامر صاحب فابريکه بايد عمل ميکردند، به وقوع پيوست، طوری صورت گرفت که تمام در

به روی کارگران مسدود گرديد تا توانسته باشند جلوی ارتباط و تماسھای کارگران را با اتحاديه ھای صنفی و 

ھمين بود که آتش در داخل .کارگری وھمچنان تاثيرات مبارزۀ آنھا را باالی کارگران ديگر فابريکه ھا بگيرند

وانستند از سدی که کارفرمايان به وجود آورده بودند، خودرا بيرون فابريکه شعله ور گرديد و زنان کارگرکمی ت

 زن کارگر در آتش جھنم سرمايه جھت اعادۀ حقوق انسانی ايشان تکانی بود که ١٢٩سوختن . کشيده نجات دھند

ل در تمام شھرھای امريکا از اين روز تجليل به عم١٩٠٩افکار مبارزاتی زنان جھان را به شور آورده و در سال 

آوردند که بعدأ کارگران در ممالک مختلف اروپا قدم فرا تر گذاشته و برای اولين بار کنفرانس روز بين اللملی زن 

  . در کوپن ھاگن به اشتراک تعداد کثيری از زنان جھان دائر نمودند١٩١٠رادر سال 

بعد . به حقوق خود نخواھند رسيدآنھا روی تجارب سياسيی که داشتند، اينرا ميدانستند که زنان بدون مبارزه ھرگز 

از گذارشات و صحبت ھائيکه درزمينه صورت گرفت تصميم برآن شد تا در آينده برگزاری روز زن ھمه ساله با 

" کلتِه دونکرس"و " کالرا زتکين"اين ابتکار زنان سوسياليست که در رأس آن . روحيه بين اللملی تجليل به عمل آيد

چنانچه در دومين کنفرانس . نان توانستند تاحدی از حقوق حقه و قانونی خود آگاه شوندقرار داشتند، باعث شد که ز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 . صورت گرفت موضوع بحث، حق انتخابات زنان بود١٩١١ اگست سال ٢۶ـ ٢٨بين اللملی روز زن که به تاريخ 

يک شخصيت، ھدف از برآورده شدن حقوق زن به حيث انسان به حيث " يعنی "مساوات"تکين می نويسد کالرا ز

دامنۀ اين فعاليتھا و مبارزات سياسی از سالھا  ."رھائی وی از ھرنوع حاکميت، زير ھر عنوانی که باشد، می باشد

بدينسو در ممالک اروپائی و امريکا و ديگر نقاط جھان توسعه يافته که امروزدر تظاھرت و اعتصاباتيکه صورت 

  جور و زبونی، عليه استعمار، مداخالت و جنگ ھای ،لمميگيرد نه تنھا حقوق زن مطرح است بلکه عليِه ظ

  .گيرد امپرياليستی و برآورده شدن حقوق انسان در کل صورت می

با حرکت از اين موضع که رھائی زن از قيود ددمنشانۀ نظام ھای مرد ساالر از يک سود به درھم شکستن آن نظام 

 و به ھم پيوستگی تمام زحمتکشان جھان امری نيست که در ھا وابسته است و از جانب ديگر چنين امری بدون اتحاد

بايد با خلقھای ستمديدۀ جھان متحد شويم و روحيۀ انترناسيوناليستی را در خود چشمرس قرار داشته باشد؛ بناًء 

 پرورش دھيم و در راه آزادی خلق ھای جھان و زنان که جزء خلق اند، صدای خودرا بلند کنيم و امر آزادی انسانرا

گستر را از پا درآوريم و به  اين يگانه راھيست که ما از طريق آن ميتوانيم امپرياليسم جنايت .مربوط به خود بدانيم

  .آزادی ملت و خلق خود نائل شويم

 بر ميھن ما افغانستان و اعم از ناتو و خارج آن  امريکا و شرکاءاز ده سال بدينسو تجاوز امپرياليسم جنايت گستر

  .ر آن منجر به نابودی انسانھا و انھدام داشته ھای ارزشھای مادی و معنوی زخمتکشان ما گرديده استتداوم خونبا

 مليون آن در دھات و قصبات و شھرھای ٢٠از اين ميان.  ميليون نفوس دارد٢٨افغانستان کشوريست که حدود 

ھا با فرھنگ فيودالی، سنت و اين. در ھرصورت نصف مجموع نفوس را زنان تشکيل ميدھند. کوچک زندگی ميکنند

يک مرد معموألتحت " به گفتۀ بزرگمرد تاريخ  .باورھای قبيله ئی، احکام دينی و مذھبی روبرو و درگير ھستند

راجع به زنان، آنھا عالوه )... ی و قدرت مذھبی ئقدرت سياسی، قدرت قبيله ( تسلط سه سستيم قدرتی قرار ميگيرد

اين چھار قدرت، يعنی . نيز قرار ميگيرند) قدرت شوھر(سلط اين سه قدرت ھستند، زير تسلط مردانبرآنکه تحت ت

ی، مذھبی و قدرت شوھر، تمام ايدئولوژی و نظام فئودالی پدر شاھی را متبلور ميسازد و چھار ئقدرت سياسی، قبيله 

  ."ا می بنددطناب بسيار ضخيمی است که دست و پای خلق ستم ديده و مخصوصأ دھقانان ر

   مليون زن با گرسنگی و قحطی و نداشتن وسايل اولی١٠. ضع اقتصادی زنان در دھات روز تا روز بدتر ميشود و

در شرايطی که کشور ما تحت اشغال امپرياليسم امريکا و ناتو قرار دارد، خلق . زندگانی دست و پنجه نرم ميکنند

ن مورد اھانت و کشت و کشتار ا تحت سيطرۀ اشغالگران و مرتجعنی،افغانستان محکوم و محروم از ھمه حقوق انسا

ليون طفل امکانات آموزش  م۵  تا ٢ مردم کار ندارند برای  فيصد٧٠. قرار دارند و در بدترين شرايط زندگی ميکنند

ی از موضوعات صح. مليونھا انسان با گرسنگی و بدون داشتن آب پاک نوشيدنی و برق زندگی ميکنند. ميسر نيست

  انسانی که تعداد زيادی از آنان  زنان و کودکان ٧٠.٠٠٠از زمان اشغال کشور ما بدينسو . اصأل خبری نيست

طوری که ھمه می دانيم در ھر کشوری که استعمار بيداد . بودند، قربانی حمالت نظامی امپرياليسم متجاوز گرديدند

  .ل ضد بشری آنھا ميگردندميکند، به درجۀ اول زنان و کودکان ھستند که قربانی اميا

اوضاع مرگبار زنان و دخترانی که امروز قربانی اميال شھوانی عساکر امريکا و ناتو ميشوند، بيانگر دشواريھای 

تجارت امريکا به خاطر ارضای سپاھيانش، باند ھای . مادی و معنوی آنھا در چنگال امپرياليسم امريکاست

زنان افغانستان به خاطر مشکالت مادی و روانيی که . يت و حمايت ميکندرا تقوو مواد مخدر فحشاء سازمانيافته 

دختران و پسران خردساِل خود را در بدل پول به . دامنگير شان شده است، روز تا روز آغشته به مواد مخدر ميشوند

 ميگردند، که فروش ميرسانند  و يا اينکه دختران خرد سال مجبور به ازدواجھای جبری و ناخواسته با مردان مسن
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زنان افغانستان زندگی را با صدھا درد و . بار خود خاتمه ميدھند در نتيجۀ دست به خودکشی زده به زندگی رقت

ارتجاع اسالمی و رنج و مصيبت و ماتم و ترس و وحشت در چنگال امپرياليسم، ادارۀ مستعمراتی و تحت قوانين 

  .دجامعۀ مردساالر در اسارت ميگذراننسنت ھای سخيف 

ً زنان در کشورھ ن و تحت سيطرۀ حکوماتی که ماھيت و پايۀ آن اائی که تحت قوانين متجاوز خلقھا و مخصوصا

ارتجاعی است و با حاکميت فرھنگ مردساالر، تطبيق قوانين دينی و مذھبی زندگی ميکنند، از تمام حقوق انسانی 

  .د، صدای ايشان در گلو خفه ميشودمحروم گرديده و اگر بخواھند صدای خود را عليه آنھا بلند کنن

 در کشور ما افغانستان، امپريالسم با ھزار توطئه و فريب تا حال کوشش کرده که روحيۀ دلسوزانه و دموکراسی 

دودی از زنان و آنھم به عو حقوق زن حفظ نمايد و با شرکت ممابانه اش را به جھان زير نام دموکراسی، آزادی 

البته . دله جنايات خود سرخاب دموکراسی بمارۀ مستعمراتی و پارلمان اين اداره بر ھمشکل نمايشی در کابينۀ ادا

ھستند در چنين جوامع زنانيکه آزادی و منافع خود را در موجوديت قوای اشغالگر و ادارۀ دست نشانده می بينند و 

 مستعمراتی کرزی ھمچون به خاطر کسب منافع و امتيازات اقتصادی خود تحت فرمان و اوامر استعمار و ادارۀ

مزدوران خود را در خدمت آنھا قرار داده و بر ھمه جنايات آنھا قانونيت و مشروعيت  می بخشند و اين خيانتيست 

  .که در حق خلق ستمديده من جمله زنان رنج ديده و ستم کشيده، انجام ميدھند

کھنه و پوسيدۀ مردساالر، حاکميت دين و  اينھا غافل از آنند که روزی دگرگونی سيستم استعماری و سيستمھای 

مذھب، ارتجاع و اسالم سياسی و طالبی با مبارزات زنان و مردان با شھامت و آزاديخواه تحقق يافته و با اتحاد و 

ھمبستگی مبارزاتی خلقھای ستمديدۀ جھان، دشمن مشترک يعنی امپرياليسم جھانی و ارتجاع ھار مذھبی را در 

  .دفن خواھند کردود تھداب آنرا گذاشته اند، گورستان سرمايه که خ

 برگزاری صدمين سالگرد روز بين المللی زن است که زنان مبارز برای به دست آوردن حقوق ٢٠١١ھشتم مارچ 

مارا عقيده برآن است که مبارزۀ ما به خاطر اعادۀ حقوق و آزاديھای . حقۀ خود دست به تظاھرات و اعتصابات زدند

انی ميتواند مفيد باشد که در مبارزه با امپرياليسم عجين شده و در بستر مبارزۀ ضد امپرياليستی، دموکراتيک فقط زم

 زن افغان  دست آوردن حقوق و آزادی تنھاه ب ھدف مبارزۀ ما زنان افغانستان در اين روز. آن حقوق بدست آيد

بند اسارت از يوغ امپرياليسم امريکا و نيست بلکه مبارزۀ ما در راه آزادی وبرآورده شدن حقوق انسان افغان در 

  شرکاء و ارتجاع ھار مذھبی است 

آزادی خلق در بند افغانستان بدون ھمبستگی مبارزاتی خلقھای جھان امکان پذير نيست و زنان خود 

  !!!جزء خلق اند

  !!!زنده باد مبارزات خلقھای سراسر جھان و مرگ بر امپرياليسم جھانخوار

  با زنان جھان -ارزاتی زنان افغانزنده باد ھمبستگی مب

 

  


