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 دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٨

 

  ستمديدگانکش ترين  است از شکست ناپذيری ستمنمادیھشت مارچ 
 

 که ه ای به خاک و خون خفت وبه خصوص به زنان مبارز جھان و  زنان ستمديده و زحمتکشۀبا درود و تھنيت به ھم

  . بھروزی خلقھای ستمديده و به اسارت کشيدۀ آن، جان دادند و در راه آزادی کشور

با . ھمه می دانيم که در تاريخ مبارزاتی خلقھای جھان، نيمی از نيروی بزرگ و سازنده و تغيير دھندۀ جھان، زنان اند

پيشرفته و به اصطالح متمدن و چه ھم در جوامع از لحاظ اقتصادی  ی زنان چه در جوامعۀازندوجود نقش خالق و س

مال شدن حقوق زنان ناشی از ساختارجامعه در نظام اجتماعی و اقتصادی مسلط با يعقب نگھداشته شده، زن ستيزی و پا

جتماعی و اقتصادی زنان به طور در نظرداشت معيار ھای دينی و مذھبی وافکار مرد ساالرانه است، که درامورا

 که قوانين زندگی اجتماعی در پيوند با احکام دينی و مذھبی است و یدر جوامع. کند مستقيم و يا غيرمستقيم تبارزمی

اما در جوامع . کند جامعه تحت سيطرۀ دين و مذھب است، زن ستيزی به طور واضح و مستقيم خود را نمايان می

دين از دولت جدا است، و کليسا درامور اجتماعی و سياسی جامعه به اصطالح ر المان که سکوالر به طور مثال درکشو

ثير آن أت مگرمتأسفانه فرھنگ جامعه تحت تأثير فرھنگ دين و مذھب است که مردم تحت حاکميت آنچنانی ندارد،

ند، که بدبختيھای ناشی پس ديده می شود که زن ستيزی و حق تلفی درھردوشکل ساختارجامعه بروز می ک. قراردارند

که ما شاھد ھستيم در اکثر جوامع بشری شرايط و امکانات اقتصادی و اجتماعی  طوری. از آن دامنگير زنان است

 به منافع واميال مرد ھا می چرخد و مرد ھا ھم با استفاده از شرايط و امکانات داده شده، اً طوری عيار شده که اکثر

اجتماعی ھستند که با حفظ اين دو فکتورعمده توانسته اند قدرت و حاکميت خود را در ايای اقتصادی و زبرخوردار ازم

به ھمين منظور زنان را در تاريکی و ناآگاھی فرھنگی قرار می . خانواده و مقام وجايگاه خود را دراجتماع تثبيت نمايند

اگر ما از تاريخ مبارزاتی زنان . ا مسلط گردنددھند تا بتوانند آنھا را تحت نفوذ خود داشته و به آسانی برذھن وروان آنھ

 ١٨به تاريخ جنبش زنان در کشور المان نظر بيندازيم، ديده می شود که تا قرق  اروپا بگذريم و مختصردر مجموع 

  .جامعۀ المان مطلق يک جامعۀ مردساالر بوده و زنان در جامعه از ھيچ نوع حق و حقوقی برخوردار نبودند

 از زنان دست به مبارزه زدند و خواستار دموکراسی، حقوق ی تعداد بسيارمحدود١٨١٩نان در سال  با آغاز جنبش ز

جھت روشن شدن ذھنيت و روحيۀ زنان به يک سلسله فعاليتھای تبليغاتی . مدنی و شرکت زنان در حيات اجتماعی شدند

زنان ديگر را به اھداف مطروحۀ خود به مرور زمان توانستند با گسترش فعاليتھای ھای خود، توجه . شروع نمودند

  .روز تا روز به تعداد زنان درعرصۀ فعاليتھای مبارزاتی افزوده می شد. جلب نمايند
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زنان آگاه وبا درک، جھت بسط و توسعۀ افکار خود و روشن ساختن اذھان زنان موفق به از  يک عده ١٨۴٩درسال 

 جھت رشد فکری  شريۀ خود خواھان مھيا ساختن شرايط آموزشزنان در ن. نشر اولين اخبار سياسی و تبليغاتی شدند

با . برای رفع احتياجات و وابستگی ھای اقتصادی و بدبختی ھای ناشی از آن، گرديدند ايجاد زمينه ھای کار و زنان

ری خود رشد فکری و آمادگی ذھنی، زنان قادر می شوند، درک کنند که نيروی جسمی و فکو که با ارتقاء  اعتقاد به اين

را نه تنھا به منظور پيشبرد کارھای خانه وآشپز خانه به مصرف برسانند ويا جھت برآورده ساختن اميال و خواسته ھای 

و ارزشھای شخصيتی و انسانی خود، ھا ، شايستگی ھافاميل  اختصاص دھند بلکه با درک از توانائی ھا، قابليت 

  .، به رزم خويش آغاز نمودند خانواده و دراجتماع به دست بياورندقادرمی شوند جايگاه و موقف اجتماعی خود را در

به  زنان قادر شدند تشخيص بدھند که ١٩اھی زنان وبا کسب آزادی و موقف اجتماعی خود در قرن گبا بلند رفتن سطح آ

داشتن قدرت اقتصادی و موقف اجتماعی مرد ھا چه . مطلق در يک جامعۀ مرد ساالر زندگی می کنندصورت 

. ايای زندگی برخوردار باشندزدرخانواده ھا، مقامات دولتی  وچه ھم در کليسا ھا باعث شده بود که مرد ھا از تمام م

 تالشھا به منظور مساعد ساختن زمينه ھای آرامش و رفع نيازمنديھای زندگی در جامعه ۀزنان متوجه شدند که ھم

  . اميال و خواسته ھای مردان می چرخدازجانب مردھا برای مرد ھا است و زندگی زنان فقط روی

زنان با اعتصابات و مبارزات خستگی ناپذير، جھت تحقق حقوق حقۀ خود يعنی آزادی، حق تحصيل و کار با ھمه 

  . که در جامعه وجود داشت، توانستند جايگاه خود را در اجتماع باز نمايندیموانع

م به آن ازدياد کار، أ و فابريکه ھای صنعتی وتوھاارخانه با تغييرات زندگی اجتماعی زنان در جامعه و پيشرفت ک

 و فابريکه ھا درک کردند که به نيروی بيشتر انسان احتياج است، لذا اقدام به استخدام زنان نمودند ھاصاحبان کارخانه 

  .و آنھم در کارھای شاقه و با دستمزد بسيار ناچيز

 سبب شد تا زنان ھا استثمار بی حدو حصر و محيط خفقان آور کارخانه با ازدياد کار توأم با شرايط دشوار وغيرانسانی،

  . در ابتداء ھدف از اعتصابات بھتر شدن شرايط کار بود. کارگر دست به اعتصابات بزنند

زنان عالوه . به مرور زمان با اتحاد و ھمبستگی زنان در اروپا و امريکا، دامنۀ اعتصابات و جنبشھای زنان وسيع شد

، قادر شدند اولين گام ھا را در واژگون نمودن سيستم غير انسانی که توأم با ايجاد ھاط بھتر کار در کارخانه  شرايرب

 و وضع قوانين برابر مردان قوانين نابرابرھمين بود که خواھان لغو . ی بود، بردارنديتمحدوديتھا و نابرابری ھای جنس

  . و زنان شدند

قوانين برابری حقوق زنان و مردان وضع گرديده اما از لحاظ اقتصادی ک پيشرفته که ما ھمه می دانيم در ممال طوری

در قوانين وضع شده از آزادی و تساوی . ھيچ يک از دول اروپائی، حتا پيشرفته ترين آنھا ھم موفق به انجام آن نشدند

که ما شاھد  نده، طوریحقوق برای ھمه ذکر شده ولی اين قوانين دربعضی مسايل فقط روی صفحات کاغذ باقی ما

يۀ گرفته شده ئقرار احصا. ايای اقتصادی و اجتماعی مساوی با مردان برخوردار نيستندزاوضاع ھستيم زنان از م

که زنان عين وظايف و  با وجودی. صد کمترنظربه مردان معاش می گيرنددر ٢٢درالمان، زنان به طوراوسط ھنوزھم 

. ند، در مقايسه با کشور ھای اروپا، المان از آخردرسومين موقعيت قراردارديا مشابه به آن وظايف را انجام می دھ

ازسالھا است که در بارۀ اين نابسامانی ھای اجتماعی و اقتصادی صحبت می شود الکن ھيچ تغييری درزمينه به وجود 

ذا تصاميمی که اتخاذ می ل. ی اداری و ھمچنان در امور سياست بسيارمحدود استتعداد زنان در مقامھای باال. آيدنمی 

راحت می توان گفت که قدرت و مقام مردھا با وجود قانون وضع صپس به . گردد ازجانب مرد ھا و به نفع مرد ھا است

  .شده تعيين کنندۀ اوضاع اجتماعی و اقتصادی زنان در تمام جوامع است، در يک جامعه بيشتر و در ديگری کمتر

اين نابرابری اقتصادی واجتماعی است که زنان را در موقعيت پائين ترنسبت به مردان قرار داده و ھمين نابرابری 

 زنان با سرنوشتھای غم انگيز در نتيجهھاست که باعث ستم مضاعف برزنان درابعادی بسيار گسترده گرديده 
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ان درطول زندگانی خود يک و يا چندين بار مورد  گرفته شده، ثلث زنان جھۀيئقراراحصا. وغيرانسانی مواجه ھستند

ليارد ياگر نفوس جھان را ھفت م.  و يا لت وکوب وتجاوزجنسیهخشونت قرار گرفته اند، خواه به شکل تعجيز بود

پرزحمت . ليارد می رسدي که درسراسرجھان مورد خشونت قرارگرفته اند به بيشترازيک میبشماريم رقم زنان و دختران

که به ھيچ وجه را  به عھده زنان است، کارھای خورد و طاقت فرسا و بی ارزش خانه  ترين کارھا اکثراً ترين و پست

 وھمچنان ه اندی را که زنان از خانواده ھا آموختئوليتھاؤوظايف و مس. باعث رشد فکری آنھا نمی گردد، انجام می دھند

 يعنی دنيای زنان را فقط در چار ديوار خانه، دلگرمی نھا تعيين نمودهآی را که  جوامع مرد ساالربرای ئمحدوديتھا

وعالقه به خانواده و انجام وظايف در قبال آنھا، خالصه نمودند، با حفظ سلطۀ فرھنگ کھنه که ھمان جھالت، عقب 

 وظايف را برده وار می پذيرند، انجام می دھند، تحمل می کنند و ۀماندگی و گريز از اجتماع است، زنان ناگزيرھم

پس واضح است که از حاصل نيروی کار يک برده فقط برده دار مستفيد می شود و بھره می برد اما . سليم می شوندت

  . جز رنج و ستم، ذلت و ناتوانی، حقارت و زبونی، سرکوب و تحقير، نداردیبرده خود حاصل ديگر

قب ماندگی فرھنگی آنھا درزندگی پس بايد گفت که ھمۀ اين حق تلفيھا و بدبختی ھای زنان ناشی ازعدم آگاھی وع

شخصی و اجتماعی است که قادر نيستند قابليت، شايستگی، شخصيت و ارزشھای شخصيتی و انسانی خود را دريابند و 

  . نيستنداسيردرک کنند که برده و 

يسم و  تاريخ ننگين امپريالچنانچهبردگی و به اسارت کشيدن زنان در کشور ھای تحت حاکميت استعمار و ارتجاع 

ارتجاع نشان داده است که آنھا در طول حيات ننگين شان نتوانسته اند حضور زنان و مخصوصا حضور زنان مبارز، 

درحقيت نصف نفوس . بی باک و نترس را درصحنۀ اجتماعی و سياسی و مبارزاتی عليه استعمار و ارتجاع تحمل نمايند

  . ارتجاعی در تاريکی و نا آگاھی قرار می دھندجامعه را که زنان اند، تحت سلطۀ فرھنگ استعماری و 

ما شاھد اوضاع ناھنجار زيادتر ازسه دھه در کشور ما افغانستان ھستيم که امپرياليسم و ارتجاع از ھيچ نوع ظلم و ستم 

و زجر و شکنجه و خشونت و ھزاران ناروائی ديگردرحق خلق افغان و به خصوص در حق زنان دريغ نورزيدند، و به 

 از روحيه و ذھنيت عقب ماندۀ زنان در جامعه، که عامل آن قوامين مذھبی و خانوادگی جامعۀ مرد ساالر، خصوص

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

سفانه کمتر زنان توانسته اند خود را از أ که متروی ھمين کمبود ھا است. گرفته و ھنوز ھم به بد ترين وجه ادامه دارد

 با آن که اين ھمه ظلم و ستمی که بر زن رفته و ھنوز ھم می رود، .دتبار جامعه و خانواده آزاد بسازنبند قيودات اسار

  . در صدد اند تا صدای زنان را در گلو خفه نمايندھمھنوزحافظان نظم کھن سنگ را به صدا می آورد ولی 

زنان مبارز در عرصۀ سياست ھمتراز مردان مبارز در شرايطی که امپرياليسم جھانی در کشور ما فاجعه می اينک که 

آفريند و ارتجاع سياه دمار از روز گار مردم درآورده است، به مبارزه برخاسته اند، حاميان و سرسپردگان اين 

ه افکار و ارزشھای مردساالرانه دريک نظام جھانخواران و مرتجعان با استفاده از احکام قرون وسطائی و در پنا

تا اين نيروی پرابتکار را سرکوب، جبون، بزدل و . پوسيدۀ عنعنه ئی، دينی و مذھبی عليه زنان به توطئه دست می زنند

و خاموش نگھداشتن  ھدف از اين ضربات خصمانه و زن ستيزانه، دور. گريزان از اجتماع سياسی و فرھنگی نمايند

  .ی و تبعيد آنھا در کنج خانه ھا استتنۀ مبارزازنان از صح

 که در ظاھر خود را کمونيست و به اصطالح مبارز قلمداد می کنند و به حمايت از حقوق زنان یو ھمچنان زن ستيزان

قلمفرسائی می کنند ولی در واقعيت تار و پود وجود شان آغشته با عرف و عادات و عنعنات پوسيده و فرھنگ عقب 

غير  ھای و برخورد با تاخت و تاز.  زنان  به توطئه دست می زنندهنی و مذھبی است که به نحوی از انحاء عليماندۀ دي

النه به زنان مبارزی که عليه استعمار سوسيال امپرياليسم شوروی و فاجعه آفرينان ھفت ثور،  تاريخ مبارزاتی سؤوم

دازند، تا زنان از اشتراک در اجتماع انسانی پرھيز نمايند کشور ما را با ريختن خون خود رقم زدند، به تبليغ می پر
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اما اين را بايد بدانند که اين آرزو را .  و سکوت نمايندددرحقيقت آرزو دارند، نصف جامعه راکه زنان اند غرق در رکو

  . گور خواھند بردباخود به

اموشی و بی تفاوتی ما جھت برآورده ساختن يم و نگذاريم که از خئداخاموشی و بی تفاوتی را از خود بزپس بر ماست تا

 که یدر صورت. اھداف کثيف و شوم خود چه استعمار، ارتجاع و چه ھم حاميان سرسپردۀ شان سوء استفاده نمايند

ت خواھند نمود تا زنجير اسارت را در أبرخورد ھمه جانبه از جانب ما زنان عليه آنھا اتخاذ نگردد ھر چه بيشتر جر

ببندند و زنان با حفظ ھمان قيد و قيودات ارتجاعی، سلطۀ فرھنگ کھنه را که ھمان جھالت، عقب ماندگی محکمترپای ما 

و گريز از اجتماع است در خود پرورش دھند و بر آزادی خود خط بطالن بکشند، سکوت مرگبار اختيار نمايند و درھا 

  .را ھم به روی خود ببندند

.  باک وھراسی ندارند ایسپردۀ شان غافل ازآنند که ھستند زنانی که ازھيچ توطئهاما امپرياليسم و ارتجاع و حاميان سر

ت و نيروی مبارزاتی که عشق به آزادی کشور و بھروزی خلقھای ستمديدۀ آن است، أسکوت نمی کنند بلکه با جر

 اسارتبار از صف یسرسختانه و قاطعانه بر اھداف مبارزاتی شان پافشرده وھرگزنخواھند گذاشت با چنين توطئه ھا

  .ۀ آنھا گردندمبارزه بيرون و اسير خواسته ھای ضد انسانی و مرد ساالران

وليت زنان آگاه و با درک افغان در شرايط امروزی کشورما کارآگاھانۀ تبليغی و روشنگری است جھت ارتقاء ؤپس مس

ت تا بتوانيم زنان را به دوراھداف  استعمار و ارتجاع اسهسطح فرھنگی و سياسی که از ضروريات اوليۀ مبارزه علي

  .يم ئمعينی جمع نما

تبليغ اھدافی که مقدم برھمه اموراست يعنی مبارزه جھت به آزادی وحقوق زنان زمانی تحقق پذيراست که ھدفمند 

مبارزه   و ارتجاع و توحش نظام سرمايه داری دربند افغان از يوغ استعماربھروزی مردم ، آزادی وحصول استقالل

  .ت گيردصور

  مالکيت خصوصی و کار مزدی استتا 

  سيستم سرمايه داری است  

  طبقات و تمايزات طبقاتی است

  نظام ھا و روابط استثمارگرانه است 

  نھاد ھای اجتماعی ستمگرانه است

  روابط مبتنی بر نابرابری اجتماعی است

  تبعيض نژادی است

  افکار و ارزشھای عقب مانده و ستمگرانه است

  بر زن استسلطۀ مرد 

  !!؛ به پبشسيستم سرمايه داریو مالکيت خصوصی و کار مزدی  پس بامبارزۀ خستگی ناپذيردر راه نابودی 

 

 

 

 

 

 

 


