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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

  ٢٠١٧مارچ  ٠٨
  

  "آزادی زن، معيار آزادی جامعه است"
  !خوانندگان عزيز

بار سوسيال امپرياليسم   دھۀ اخير کشور ما  بعد از شکست فضيحتسهدر صورتی که ما به تاريخ پر نيشب و فراز 

 انهوحشيبا  که در رأسش اياالت متحدۀ امريکا قرار دارد، جنايتکارامپرياليسم ديد می شود که ،  نظر بيندازيمشوری

با در ھماھنگی  که مبين ھويت و ماھيت سرمايه است، در راه برآورده شدن اميال و منافع استعماری خود یترين اعمال

  . نبايد پوشيده باشدی آگاھند که از ديد ھيچ انسان با وجدانارتجاع و اسالم سياسی، کشور ما را به خاک و خون کشانيده ا

صد سال قبل يعنی پيش از انقالب اکتوبر بيش از امروز کشور ما افغانستان در موقعيتی قرار دارد که روسيۀ تزاری 

. زندان و گورستان خلقھا بود)  ٢١قرن (مانند افغانستان در اين زمان ) ١٩قرن (نزمان روسيه در آ.  قرار داشت١٩١٧

 اين زندان و گورستان خلقھا ی روس به قيادت لنين  قادر شدند در مدت بسيار کوتاھی کمونيستھا١٩١٧با انقالب اکتوبر 

 مالکين، سرمايه داران، درھم ی که سرنگون ساختن تزاريسم، سرنگون ساختن حاکميتعيھای وسنرا با طرح پال

، دوران جنگ داخلی و ساختمان دولت شوروی و جامعۀ سوسياليستی )جنگ جھانی اول(شکستن مداخلۀ مسلح خارجی 

  . ندانبود، موفقانه و با اتکاء به خلقھا به پيروزی نھائی برس

ر انقالب به رھبری بلشويک ھا ه به خاطناگفته نماند که قبل از انقالب اکتوبر اعتصابات و قيامھای مسلحانۀ خلق روسي

ھا توسط سلطنت مستبد تزار دچار شکست شده بود، چنانچه پس از شکست قيامھا، عقب نشينی انقالب آھسته آھسته بار

حکومت تزار کوشش می کرد از اين شکست استفاده نمايد . ارتقاء انقالب به تدريج مبدل به انحطاط آن شد. آغاز گرديد

دژخيمان و زندانبانان تزار فعاليت خونين خود را توسعه دادند و می . بۀ نھائی خود را به انقالب وارد کندکه ضر تا اين

انقالب  اما قادر نشدند جلو. خواستند بدينوسيله انقالب را از پای  درآورند و توده ھا را از انقالب روی گردان سازند

حاکميت شوروی مستحکم شده و پيروزی سياست .  پيروزی رسيدانقالب با تمام دشواريھائی آن به. مردم را بگيرند

با پيروزی انقالب از ھمان نخستين سالھای مبارزه در راه پيشرفتھای سياسی، . تثبيت شدلنينی و ستالينی حزب بلشويک 

ز  تاريخ تکامل کشور سوسياليستی شوروی بعد ا.گامھای فراخی برداشته شداقتصادی و توسعه و تکامل اجتماعی 

  " چگونگی زندگانی مردم ھر طوری که باشد، چگونگی تفکر شان نيز ھمانطور است"انقالب نشان می دھد که 

با وجودی که گفتنی ھا در مورد انقالب اکتوبر و پيشرفتھای چشمگير آن در ساحات مختلف جامعه ! خوانندگان گرانقدر

ادۀ حقوق انسانی  و تطبيق آن  درصد سال عمکش و او بھبود زندگانی خلق شوروی به خصوص بھبود زندگانی زنان ست
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 که ضميمۀ اين مضمون است، اکتفاء نموده، می پردازم  به ياد دھانی از روز یا ه نشر نوشتهقبل زياد است، مگر ب

  .دی زن افغاني از تراژه ایھشتم مارچ و گوش

يست که به افتخار مبارزات زنان آزاده و روز ھشتم مارچ که به عنوان روزی بين المللی زن نامگذاری شده است، روز

تجليل از اين روز در کشور . مبارز و به حيث روز تاريخی ھمبستگی زنان سراسر جھان از آن تجليل به عمل می آيد

 از یً و برگزاريھای محافل بعضا مجلل و غير مجلل با جمعتظاھراتکه با  ھای به اصطالح متمدن و پيشرفته در حالی

 به اسارت کشيده، داغديده و ستمکش افغانستان زير چکمه ھای ار می شود، زنانزخوشی و شادی برگ با زنان و مردان

  . و در جريان توحش استعماری و ارتجاعی به خاک و خون کشانيده می شوندمال ياستعمار و ارتجاع  پا

عنی مظلوم ترين، مصيبت ديده ترين دی زن افغان، ييدر اين جا می خواھم به طور بسيار فشرده  به گوشه ھائی از تراژ

  . و رنج کشيده ترين بخش از جامعۀ ما بپردازم

جامعۀ افغانستان از يک جانب تحت قوانين ضد انسانی کشور ھای تجاوزگر قرار دارد و از جانب ديگر فرھنگ 

استعمار، دولت . ست قوانين دينی و مذھبی ا،در حقيقت تکيه گاه ھر دو. حکم می رانددر آن ارتجاعی و مرد ساالر 

  نه تنھا حقوق و آزادی زنان ،بقای خودو  حفظ ایمستعمرۀ کابل و طبقات استثمارگر می خواھند تا به اشکال مختلف بر

حاکميت ارزشھای استعماری، افکار استقرار با   به جای آن ،زير پای نموده  رابلکه حقوق و آزادی ھای اکثريت خلقھا

 که تحت سيطرۀ ه ایجامع .در بند نگھدارند را توده ھای ميليونی، بگرانۀ دينی و مذھبیکوارتجاعی و تطبيق قوانين سر

  .دين ومذھب است، احکام آن ابزاری است جھت سرکوب خلقھا به خصوس زنان

زن در جامعۀ افغانستان از تمام حقوق انسانی محروم و فقط بر مبنای قوانين دينی و مذھبی، رسوم و عاداتی که زن را 

 شدت مورد ستم قرار می دھد و انسانيت او را به ھيچ می انگارد، درتاريکی ناآگاھی اجتماعی و فرھنگی در بردگی به

ولی . که حقوق و آزادی زن جزئی از حقوق و آزادی انسان است در حالی. مرد، خانواده و اجتماع قرار داده می شود

د تا در تمام مسائل زندگانی از قوانين دينی ار مجبور می سازن و وی را برده وال قرار می دھندؤانسانيت وی را تحت س

پس در .  مورد مجازات چندين جانبه قرار می گيرداطاعت،و مذھبی جوامع مرد ساالر اطاعت کند، در صورت عدم 

 حاصل زندگانی يک زن جز رنج و ستم، ذلت و ناتوانی، حقارت و زبونی، سرکوب و تحقير چيزی یچنين جوامع

 سال ھنوز ھم در زندان ذلت و ١.۴٠٠در کشور ھای اسالمی ميليون ھا زنی است که بعد از گذشت . نيستديگری 

  .اسارت مردان محبوس ھستند و در چنگال ظلم و بی عدالتی به سر می برند

 مانده پس وظيفۀ انسانی و وجدانی ماست تا عليه روابط استثمارگرانه، نابرابری ھای اجتماعی، افکار و ارزشھای عقب

به خصوص در شرايط فعلی که آزادی . رداريمو ستمگرانه در روابط شخصی و خانوادگی خود گامھای عملی را ب

کشور ما با تجاوز کشور ھای امپرياليستی سلب شده و با جناياتی که آنھا در ھمسوئی با ارتجاع مرتکب می شوند، ديده 

پس برماست تا در . ره ھای خلق بی سالح و بی پناه فرياد می زندمی شود که از زمين و آسمان و از در و ديوار آن نع

قدم اول در راه آزادی کشور و بھروزی خلق افغان مبارزه عليه استعمار و ارتجاع را در سر خط راه مبارزاتی خود 

  . قرار بدھيم

ت امروز و فردا نيست، تجربۀ تاريخی مبارزات خلقھای شوروی و چين نشان می دھد، که پيشبرد مبارزه کار و فعالي

  .انسان بايد در اين راه سنگ خارا باشد
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  :ضميمه
  شھره گروسی: نويسنده

 
   سوسياليستیۀوضعيت زنان در جھان امروز و صد سال پيش در جامع

  
اين . تحت رھبری لنين اولين دولت سوسياليستی تاريخ را بنا کرد) صد سال پيش (١٩١٧ اکتوبرانقالب روسيه در • 

شکستن زنجيرھای انقياد و . برد  که درگير نبرد مرگ و زندگی بود، انقالب اجتماعی را پيش می حال  درھماندولت،
 ازدواج را که مبنای آن اقتدار ئی سرعت کل نظام کليسا  بهاکتوبرانقالب .  ترين آنھا بود بردگی زنان يکی از برجسته

  ...مرد بر زن و کودکان بود لغو کرد 
 ثبات   کند و زندگی شان را ناامن و بی ھا را درو می  انسانبحر که از زمين و ھوا و ئی ھا  جنگجھان امروز فقط

 دنيا ۀخشونتی که امروز زنان در ھر گوش.  اند نيمی از جمعيت بشر حتا در غياب جنگ ھم درگير جنگ. کند نيست می
در شوروی و چين صدھا ميليون زن از خشونت اما در جوامع سوسياليستی قرن بيستم . سابقه است کنند بی  تجربه می

جسمی و روانی به دست دولت، مرد، خانواده و طايفه و دين رھا شده و ضربات عظيمی بر نابرابری اجتماعی زده 
تحت رھبری لنين به پيروزی رسيد و ) صد سال پيش (١٩١٧ اکتوبرشوروی سوسياليستی انقالب روسيه در . بودند

که درگير نبرد مرگ و زندگی بود، انقالب اجتماعی  حال  اين دولت، درھمان. ستی تاريخ را بنا کرداولين دولت سوسيالي
 سرعت کل   بهاکتوبرانقالب . ترين آنھا بود شکستن زنجيرھای انقياد و بردگی زنان يکی از برجسته .  برد را پيش می
اصل دستمزد . طالق را آسان کرد. ن بود لغو کرد ازدواج را که مبنای آن اقتدار مرد بر زن و کودکائینظام کليسا

 ھا و مدارس  در روزنامه.  ھا بر قرار شد خدمات رايگان در زايشگاه.  در آمدءيکسان در برابر کار يکسان به اجرا
 تخيلی که -ھای علمی داستان. ھای جنسيتی، ازدواج و خانواده به جريان افتاد  نقشۀ ھای پر محتوا و داغی دربار بحث

 بود که سقط جنين را یاتحاد شوروی نخستين کشور. کردند به نگارش درآمدند روابط اجتماعی جديدی را تجسم می
مريکا ھمين امروز ھزار و يک محدوديت اويژه در   و به ئیاين در حالی است که در کشورھای اروپا. قانونی کرد

 يک کشور سوسياليستی رخ درصد سال پيش از اين اين تحوالت . شود قانونی و مذھبی در مورد سقط جنين اعمال می
مريکا زنان ا زنان حق رأی نداشتند و تا چند سال پيش از آن دولت ئیدر آن زمان در بسياری از کشورھای اروپا. داد

دولت سوسياليستی شوروی اولين کشوری بود که . کرد ی بودند دستگير و شکنجه می أی را که خواھان حق رمبارز
که  درحالی .  ھا برخوردار شدند  را آزاد اعالم کرد و ھمۀ ملل شوروی از برابری در ھمۀ زمينهئی گرا سروابط ھمجن

در اواسط . مريکا حتا ازدواج يک مرد رنگين پوست با زن سفيد مجازات زندان داشتا ۀدر ھمان سال، در اياالت متحد
 سوسياليستی بودند مبارزات اد جماھير شورویھای آسيای ميانه که بخشی از اتح  در جمھوری١٩٢٠ۀو اواخر دھ

ِزنان اين مناطق قوانين .  ھای پدرساالرانه که قوانين شريعت اسالم بخشی از آن بود، به راه افتاد ی عليه سنتئ توده
ِھای از پيش ترتيب داده شده و سنت مھريه را به  شريعت، ازدواج  و دولت سوسياليستی از زنان و نبرد فرا خواندندُ

در مواردی .  بينی که درگير اين مبارزه شدند پشتيبانی کرد و درواقع خود مشوق اين مبارزات شد ردان روشنم
در سال .  گرفتند  ماندۀ اسالمگرا قرار می  گران مبارز مورد حملۀ نيروھای عقب شد و سازمان ھا بسيار حاد می  درگيری
چون حجاب ھيچ . د، شورش مھمی عليه حجاب به راه انداختند ھای زنان که در اين مدت قوی شده بودن  سازمان١٩٢٧

 دارکردن ھويت و چھرۀ  نيست جز يک ابزار ستمگرانه عليه زنان، ابزار کنترول پدرساالرانۀ زنان، پوشاندن وخدشه
  . انسانی زن

انقالب سوسياليستی ھا پيش از پيروزی   آنان سال ئیچين سوسياليستی گسسته شدن زنجيرھای انقياد زنان چين و رھادر 
 در روستاھای چين ١٩٢٨که از سال » توده ئی طوالنیجنگ «يعنی در جريان .  آغاز شد١٩۴٩در اين کشور در سال 

. يکی از اھداف مھم انقالب چين از بين بردن نظام پدرساالری بود. تحت رھبری حزب کمونيست چين جريان داشت
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 ھمان آغاز مبارزۀ انقالبی، در تئوری و عمل به اين مسأله پرداخت حزب کمونيست چين تحت رھبری مائوتسه دون، از
اقتدار دولت، اقتدار دين، اقتدار پدر، اقتدار «يعنی، » قيود چھار اقتدار«و زنان را به شورش برانگيخت تا خود را از 

ود زيرا دين کنفسيوسی اين آزادی زنان بدون مبارزۀ قاطع و مستمر عليه دين و اخالق دينی ممکن نب. رھا کنند» خانواده
عنوان تکيه گاه  حزب کمونيست چين عليه دين، به.  دانست بخشيد و آن را ستون جامعه می چھار اقتدار را مشروعيت می

 شمسی، نزديک به ١٣١٠ ۀدھ (١٩٣٠ۀ ھويژه در د اين امر به . کرد مھم طبقات استثمارگر و دولت حاکم مبارزه می 
مبارزه برای . ِ در پيشبرد جنبش انقالبی و آزادی زنان نقش مھمی بازی کردئی روستاۀادشددر مناطق آز)  سال پيش٨٠
مائوتسه دون از ھمان ابتداء انقالب چين را بر اين .  زنان بدون مبارزه عليه دين و پدر و خانواده ثمربخش نبودئیرھا

ھا نيازمند ضربه زدن به   تودهئیکرد بلکه رھاھای مردم نبايد کرنش   افتادۀ توده  اصل استوار کرد که به افکار عقب
انی که قانون طالق و تقسيم سرانۀ زمين را ضد دين ئيروستا. َاين کار، نرم و راحت نبود. افکار سنتی و ارتجاعی است

 قتل  کردند و حتا بسياری از کادرھای حزب را به  دانستند، خالف منافع طبقاتی خود عليه حزب کمونيست کار می می
در . نشينی نکرد که تحت ستم ھستند عقب   ھا به صرف آن  با اين وجود، حزب در مقابل افکار ارتجاعی توده. اندندرس

 طور برابر بين زن و  زمين و به زمين ميان دھقانان فقير و بی ) که بخشی از برنامۀ انقالب بود(جريان انقالب ارضی 
.  قانون جديد ازدواج را تصويب کرد که به قانون طالق معروف شددولت انقالبی در مناطق پايگاھی،. مرد تقسيم شد

 که به زور ازدواج کرده يا به دليل اقتصادی وابسته به شوھر بودند، ھم زمين گرفتند و ئیزيرا، در پی آن زنان روستا
يکی «زدواج  گفت، نظام جديد ائیھای شورا  مائوتسه دون در گزارشی به کنگرۀ ملی حکومت١٩۴٣در سال . ھم طالق

اما تأکيد کرد، آزادی ازدواج زمانی تضمين خواھد شد که زن و مرد » ھای تاريخ بشر است ترين پيروزی  از بزرگ 
  . دست آورده باشند ھر دو آزادی سياسی و اقتصادی به

زب  چند ماه پس از پيروزی انقالب و استقرار دولت جمھوری خلق چين تحت رھبری حۀ يعنی به فاصل١٩۵٠درسال 
درواقع اين دو قانون در طول . قانون اصالحات ارضی و قانون ازدواج. کمونيست چين، دو قانون ھمزمان تصويب شد

شد که پس از پيروزی سراسری و   عملی میئیھای شورا جنگ درازمدت خلق در مناطق آزاد شده و تحت حکومت
جنسی مردان يا ۀ کشورھای سوسياليستی، زنان ابژدر اين . استقرار دولت سوسياليستی، تبديل به قانون کشوری شدند

آنھا .  شان باالی سرشان بود و نه صنعت پورنوگرافی در کمين» عفاف«نه قوانين . شدند ماشين زايمان محسوب نمی
يک از اين دو کشور سوسياليستی موجود  اکنون، ھيچ . شدند  برابر درھر حوزه محسوب میً کامالئیی با توانائھا انسان
اما در ھمان عمر کوتاه به .  از درون و بيرون درھم شکستندئیھر دوی آنھا توسط نيروھای قدرتمند بورژوا. تندنيس

موقعيت .  توان و بايد سرنگون کرد آن را می. بشريت نشان دادند که ستم و استثمار، نظم طبيعی و ابدی امور نيست
 سال پيش ٣٨جمھوری اسالمی، .  در جامعۀ ما و در جھانزنان در جوامع سوسياليستی را مقايسه کنيد با وضع زنان

ِ سال با سرکوب نظامی زنان را وادار به حجاب کرد و قوانين ٣٨تولدش را با حمله به زنان جشن گرفت و در اين 
 ھای شھرھای بزرگ ايران و  ھيچ زنی در خيابان.  شريعت را مانند طناب داری بر گردن زنان انداختئیقرون وسطا

. بھره از اذيت و آزار جنسی نيست و تخطی از اصول اسالمی ازدواج، مجازات مرگ دارد  کشورھای اسالمی بی ديگر
در اياالت متحده . شود  ھای سخت مواجه می در بسياری از اين کشورھا حق سقط جنين وجود خارجی ندارد و با تنبيه

 زن از ھر چھار زن دانشجوی کالج در خالل يک. گيرد  ثانيه يک زن مورد ضرب و شتم قرار می١۵مريکا ھر ا
صنعت سکس يکی از سودآورترين . شود تحصيل مورد تجاوز قرار می گيرد و يا به آنان به قصد تجاوز حمله می 

ای بود که  درواقع، آينده» گذشته«کنيم آن  کنيم احساس می مقايسه می» گذشته«وقتی امروز را با آن . صنايع جھان است
  .بخشد کنيم و جنگيدن برايش به زندگی ما معنا و الھام می پردازی می دش خيال امروز در مور

   ٩۵ ]حوت[ اسفند– ۶۴ ۀ به نقل از آتش شمار
 


