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 بازهم در بارۀ "روز بین المللی زن"
 

محترم را در پورتال بتعیب مقالۀ قبلی، وقتی با عالقمندی خاص مقاالت، جمالت، "اشعار" و "تبریکات" بعضی از نویسندگان 
"روز بین المللی زنان"، مطالعه نمودم، قسماً چنین انتباه برایم ، "افغان جرمن آنالین"، بمناسبت این روز، یعنی "هشتم مارچ"

حاصل شد، که ممکن برخی، از نویسندگان محترم، توجه کافی ننموده باشند، که این "عنعنه" بر کدام جوانب حیاتی انسان 
 –می دیدند که برموقف زن در کدام جهات و از چه زمان ببعد از نگاه "مناسبات" اجتماعی ور خاص ست، بطبوده ا استوار
تغییرات بوقوع پیوسته است، که سبب آغاز این نوع "مبارزه" شده است. این روز همبستگی بین المللی زنان،   ،سیاسی

لمللی با زنان"، باید یاد شود، کدام وظایف و خواسته ها را در بعبارت دیگر، که "روز بین المللی زن" یا "روز همبستگی بین ا
اقتصادی که در عین حال سایۀ  -فهرست مبارزات تحول طلبانۀ آنها، در جهت رفع نا برابری ها و عقبمانی های کلی اجتماعی 

 شوم تبعیضگرانه در برخی از موارد در مقایسه با "مردان"، بمشاهده می رسد، شامل ساخته اند.
 

انکشافات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مناسبات سیاسی  نشان می دهد، که قسمت زیادی از معضالت، در کشور های کم 
آنها هم بسر می برند، عمدتاً  محصول شرایط "سیستم های پدر خاص و "عنعنوی" بخصوص، که در قید رسوم یافته انکشاف 

، که  بیرون رفت از چنین وضعیت عالوه از اینکه، تابع زمان بیشتر است، ساالری" نیزمی دانند ولی نباید از نظر دور داشت
نیازمند جدی رشد همه جانبه، منجمله در بخش "تعلیم عامه"، ارتقای"سطح دانش" و پیشرفت تخنیکی و اقتصادی، نیز می 

ت" ای که با قرار دادن "مرد در باشد. رسیدن به این هدف، تنها وظیفۀ یک "جنس"، ازین "جورۀ انسان" نبوده، افکار و "نظرا
(، به این راه مصروف Feminismusصورت عموم،  می خواهند  مانند بخش عمدۀ از "جنبش" که "فیمینیزم" )ه برابر زن" ب

سیاسی"، که  -"حقوق زنان" در "مناسبات اجتماعی احقاق  مبارزه در راه  یعنی اصل هدف انسان های لحظات اول، با اند،
 روز "عنعنوی هشت مارچ" شناخته شده است، مطابقت کامل ندارد.حال بعنوان 

 

"فیمینزم" که در حقیقت امر بیک "جنبش اکادیمیک" و جنبش "سیاسی" مبدل گردیده است، در فعالیت ها و گفتار از "تساوی 
بر می گیرد، در  را با تمام اشکال "جاذبه های جنسی" نیز در حقوق"، "کرامت انسان"، که موضوع "خود ارادیت زنان"

جریان "روشنگری ها" در "اروپا" در مجموعۀ تالشها و حرکات "آزادی زنان" وهم چنان در بخش "حقوق مدنی" و "جنبش 
 آزادی" در سطح بین المللی توسعه داده اند. )"ویکیپیدیا"(.

 

"بخاطر مقابله آن، هدف از"مبارزه ماهیتی زن" و یا "هشت مارچ"، در بار دیگر تأکید بعمل می آید که "عنعنۀ" "روز بین الملل
در برابر نا برابری ها و تغییر مناسبات غیر عادالنۀ حاکم اجتماعی،اقتصادی و سیاسی" بنفع عموم جامعه، بوده است. "

بعبارت دیگر بمعنی آنست که، در مبارزه علیه "حاکمیت ها"، این جنبش،  بخش جدا ناپذری "جنبش کارگری و سیوسیال 
سی" بوده است، که در مقالۀ "قبلی" نیز درین مناسبت، معلومات ارائه شده است، خوانندگان محترم، می توانند با دیموکرا

 استفاده ازین "لینک" مطالعه نمایند.
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نباید از نظر دور داشت، که طرز برخورد، بعضی از پیروان جنبش "فیمینیزم"، که در جهت "محکومیت مردان" بصورت 

بحیث  هم چنان زمان"، عموم "مرد ها"اجتماعی"، که در "عین  -عام، بدون توجه و درک درست از "مناسبات حاکم سیاسی 
"شریک در زندگی خانوداگی" و اجتماعی، از آن متضرر گردیده، رنج می برند، در حقیقت جامعۀ انسانی را با "نفاق" ابدی 
روبرو می سازند. "مرد ها" هم مانند زنان، "مادران خود را دوست دارند"، که بنابر قانون "طبیعت و خاصیت جسمی و 

، نظر به حالت "نورمال" دورۀ "حمل" و است اگر "پسر" یا م" بیولوژیک، الی والدت هر یک، اگر "دختر" است و"ارگانیز
 روز" در "بطن" نگهداشته، با تحمل درد های شدید، با گریه و خندۀ ما هم، لحظات  ۰ماه و  ۰ "بارداری"، هر یک ما را "

در می داشته باشند. اینرا هم باید بدانیم که هر یک ما هم چنان "پدر"  و گی، خوشی و محبت دوجانبۀ مادرانه و طفالنه را تسخ
 داشته اند و یا هنوز هم خواهند داشت. متعهد همزمان "شوهر"  ،مادران ما همعین حال 

 

رد"  و در تعیین "جنس" خود، قبل از "والدت" نقش نداشته است. چشم گشودن به این دنیا بعنوان "مهیچ یکی از ما و یا آنها، 
مایۀ  "افتخارو غرور". فقط آنچه ممکن در "تغییر" موقف اجتماعی، هریک ازین  هم "شرم" است و نهیا یا "زن"، نه عیب و 

، که "جنس"، نقش اساسی داشته است، "مناسباتی" شناخته شده است، که بعضاً آنرا "مناسبات حاکم" یا "حاکمیت ها" نامیده اند
. هر یک ازین "حاکمیت ها" ی به نعم و ظرفیت های مادی و معنوی اثر محسوس می داشته باشدبر "چانس" انسان به دستیاب
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مناسبات مختلف را بر قرار نموده است، که برای امرار "حیات" از "عادل نسبی" تا "ظالم شدید" و با انواع "مظالم" اجتماعی 
دوره های مختلف "نشیب و فراز"دیده است. بدون "شک" و هم "عدالت" اجتماعی، در کرۀ خاکی ما، پدیدار گردیده است، در 

و "تردید"، طرز دید بعضی از"فیمینیست ها" که در جدائی "جنسی" متمرکز بنظر می رسد، عاری از احساس "لسبی" و 
ای تمایالت "تنفر احتمالی جنسی" هم  نخواهد بود، می توان در شباهت با منطق و طرز دید "نژاد پرستان" نیز دید که بر

رسیدن "بقدرت" و تحکیم مواضع آن، حتی از چنین "تفاوتهای بیولوژیکی" نیز استفاده نموده، هنوز هم چنین تمایالت از 
 جوامع ما، رخت سفر برگشت نا پذیر را آغاز ننموده است.

 

نیا بیاوری کشته می اگر بار دیگر دختر به دحال بار دیگر با توجه بیک جملۀ یکی از "نویسندگان" محترم، که گفته اند: "
" و مفاهیم بی شمار دیگر، قسماً "احساساتی"، "اخالقی" و یا بر اساس زن بودن در افغانستان، بالی استخوان سوز" و یا "شوی

"برداشت های انفرادی"، صرفنظر از اینکه  از"استناد دقیقتر علمی"  قرضدار اند، توجه الزم را در مورد، "طرز زندگی"، 
دیده گرفته اند و ارهنگی"، "عقاید مذهبی"، "تنوع مذهبی" و غیره امکانات حیاتی را، در جامعۀ بحرانی ما، ن"سطح انکشاف ف

حتماً این گفتار ایشان عالوه از اینکه "عمومیت" نخواهد داشت، هم چنان، با "فهرست" مطالب مطروحۀ عنعنوی "مبارزۀ 
 ت اجتماعی" مطابقت کامل نشان نمی دهد.در راه  عدال بین المللی، مشترک زنان و مردان مبارز

 

آگاهی علمی و شناخت از جهان و طبعیت را در نظر می گیرند، در حالیکه برای جامعه، آنطوریکه الزم است،  یعنی کمتر
"ارتقای سطح زندگی" از یکطرف، که تابع بهبود وضعیت اقتصادی در پهلوی "مناسبات کهن پدرساالری" می باشد، مناسبات 

عی، اقتصادی و سیاسی، جامعۀ بشری بعنوان اساس همه پیشرفت ها شناخته شده است.درعین حال باید، آمادگی هر اجتما
عادت که چنین امر راه بهتر را بسوی سندگی باهمی در نظر داشته باشند، انسان راهم در امر درک درست از ماهیت اصلی ز

تا سطح  یک اجتماع اجتماع فرهنگی دیگر و از یک سطح انکشافاز یک اجتماع فرهنگی تا خواهد گشود. بناًء یک حالت 
دیگرنیزفرق می داشته باشد. در رابطه با رسوم  و عنعنات، و سطح انکشاف قوانین اجتماعی، نیز تا حدی با  اجتماع انکشاف

از "مهاجر" افغان، تفاوت برخورد صورت می گیرد. خیلی دشوار بنظر می رسد، که ما بتوانیم، این همه تصورات مختلف را 
از قاره های مختلف، نظیرایاالت متحدۀ امریکا، از "کلیفورنیا" تا "الس انجلس"، "هالیودد"، "واشنگتن"، "نیویارک" و بهمین 

نخواهد بود، بدرستی  هم ترتیب از کشورهای اروپائی، "آسترلیا"، "افریقا" و "آسیا" که فارغ از امکان "شوک کلتوری"
 "هضم"نمائیم.

 

تی همۀ این نوشته ها را از نظر بگذرانیم، حتماً خواهیم دید، که بیشتر "هنر شعری" بکار رفته است، که دلچسپ است، اما وق
این روز "ممکن"، برای آن نباشد، که "مردان" مهاجر ما خاصتاً، به آدرس" زنان کشور ما، که در چنین وضعیت مصیبت 

د "تبریک" گوئی داشته باشند، یا موضوعات "زندگی خانوادگی" بعنوان آور زندگی تلخی را می گذرانند،  فرصت مساع
نمونه، به رخ مرد ها کشیده شود، و یا بدون توجه به انسان صدمه دیده و معلول این "جنگ" خانمانسوز، که در مجموع از 

که از فرهنگ  " بدانند،مالمت و حتی بحد "جرم عموم جامعۀ ما، زمینه زندگی عادی "فرهنگی" خود آنها را گرفته است،
"پدران" و "نیاکان"، بمیراث داشته اند. در چنین وضعیت باید مسائلی طرح گردد، که بتدریج در جامعۀ ما بعنوان قدم های 

خود را ایفاء نماید و مردم ما را بسوی یک جامعۀ "متمدن"،  "یاری دهندۀ"  "رهنمائی"کننده، بسوی رسیدن به "صلح" نقش
ۀ "مؤلد" و قادر به "رقابت در مناسبات اقتصادی بین المللی"، هدایت کند. اساسات زندگی را برای انسان و "قانونی"، جامع

خانوادۀ افغان روشن سازند، نه آنکه بر غم واندوه و سیاه روزی بیحد موجود آنها بیفزایند. ما درین مرحله نباید روی "تفاوت" 
تأکید نمائیم، بلکه متوجه آن نقاط مشترک باشیم، که جامعۀ ویران ما را  شود، ی جامعۀ ماهائیکه باعث "دوری"  قوت ها

 بسوی جذب به مشی "وحدت ملی" کمک نماید.
 

رخ می دهد،  هر روز مادر و هر زن وطن ما باید فراموش ننماید، که درشرایط "جنگ"، حاالتی رخ داده وهر هر خواهر و 
خوانیم" که گویا خانوادۀ محتاج، "مهاجر" در داخل کشور، آنهم در شهر  که "غم انگیز ترین" است. در یک "خبر" اگر می

اینکه تا چه حد حقیقت بوده  ،اعضای فامیل"، "دختر" و یا "پسر" خانواده را فروخته است متباقیکابل، برای "زنده ماندن 
" باخته است، یا "برادر یک دختر است، گفته نمی توانیم. یا جای دیگر، می خوانیم که یک "پدر" دختر را در "میدان قمار

نوجوان مهاجر مکتبی افغان در آلمان، او را به نسب اینکه "دامن کوتاه تر" پوشیده است، با ضربات بیش از "شانزده ضربۀ" 
است، آنهم در  وحشیانۀ کارد،در روز روشن در یک "پارک"، بقتل می رساند، در حالیکه این "برادر" همنظر پدرش هم بوده

، نگی جامعۀ ما را نباید بدون تعمقفره -و یا "ازدواج اطفال خورد سال" و غیره، همه مسایل اجتماعی ور اروپائی، یک کش
و یا اینکه از همۀ چنین عقبمانی قرون  و تفاوت های "کلتوری"، با  بصورت عموم، بار دوش همه "مردان" افغان شناخت

 آیدیالوژیک"، کار گرفت. –سی مهارت "تبلیغی"، در جهت تالش بسوی استفادۀ "سیا
 

این همه مسائل "جدی" و "مهم" است، خصوصیت مرحله یی جامعه را باید با "خصوصیات ملی" غمخورانه در نظر گرفت. 
و در هر روز  هر سال رالبته به هر اندازه که در بارۀ مقام واالی زن تحریر می گردد، قابل قدر است. این کار باید هر روز د

مارچ یا روز همستگی بین المللی زنان"  بر خالف، دارای محتوا و  ۸صورت گیرد. اما این روز " ن وقفه،هر سال بدو
. اینکه بعضاً ممکن بشکل تبریکی و تجلیل ی ایجاب مطابقت می نماید، که در فعالیت های بین المللاست یجهتگیری دیگر
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تذکر رفته است، در مطابقت با "عنعنۀ" یاد شده، بعنوان روز تصور می نمایند، بر خالف این روز را باید، طوریکه قبالً 
مبارزۀ مشترک به افتخار زنان برای اهدف مشخص، که جهات ترقی  و پیشرفت درجامعه را در بر گیرد، پذیرفت. جنبه های 

و "سعادت" و  تشریفاتی را نباید، به آسمان برد. یک جامعه زمانی "سالم" رشد کرده می تواند، که در جهت "خوشبختی"
 "سالمتی" خانواده ها، قادر به فعالیت باشد.

 

حین جست و جو، در منابع مختلف دربارۀ تأریخچۀ این روز، مطلبی را  یافتم، که مانند منابع دیگر، مبتکر اصلی این روز 
م(، 1۰۰۰  -م 1۸۸۱)(Clara Zetkinرا، مانند آنچه در مقالۀ قبلی ذکر شده است، یک زن مبارز آلمانی، "کالرا ستکین" )

برگزار گردیده است، که در آن م، 1۰11مارچ  1۰در تحت نام "روز بین المللی زن" برای نخستین بار بتأریخ خوانده اند. 
میلیون ها زن درکشور های چون "دنمارک"، "آلمان"، "اتریش" ، "سویس" و "ایاالت متحدۀ امریکا" اشتراک نموده اند.  ،روز

 1۸انیم که این روز باید "خصوصیات انقالبی"  روز زن را منعکس نماید. هم چنان می نویسد، که در همین مطلب می خو
 م". )"انتر نت"(1۸۲۸مارچ مصادف بوده است، با یاد و بود یا ادای احترام بمناسبت کشته شدگان برلین، در جریان "انقالب 

 

 :دندارخواسته های اساسی و مرکزی زنان را در آنوقت چنین بیان می 

 .مبارزه بر ضد جنگ امپریالیستی 

 .حق رأی و حق انتخاب برای زنان 

 .قانون حمایت و حفاظت از کار 

 .حمایت و حفاظت کافی طفل و مادر 

 .هشت ساعت کار در روز 

 .مزد مساوی برای کار مساوی انجام شده 

 .تعیین حد اقل معاش 
 

در سالهای بعدی طوریکه در همین منبع می خوانیم، "روز بین المللی زن"  همه ساله بین ماه های "فبرری" و "اپریل" تجلیل 
م، در "کنفرانس 1۰۴1مارچ در سال  ۸می گردیده است. در همین منبع هم چنان آمده است، که  تعیین "روز زنان" بتأریخ 

این نویسنده مدعی شده است، که خواسته اند، بیاد "اعتصاب زنان به این ترتیب دوم زنان کمونیست" تعیین گردیده است. 
(، توجه شود، که بعداً در بخش های دیگر "سرایت" نموده است.) Petersburgکارگر بخش صنایع نساجی" در "پیترسبورگ" )

، با اعتصاب نا گهانی ، "زنان م را1۸۸۱مارچ  ۸روز "بعضی ها انگیزۀ انتخاب این  درمقالۀ قبلی، در یک منبع دیگر
( ارتباط می دهند." که با NewYorkکارگر" در بخش صنایع "نساجی" در "نیویارک" )

 درست نبوده، بلکه 1۰۸۱عرض معذرت در مقالۀ قبلی، اشتباه "تایپی" دیده می شود. )
م است.( آنچه به ارتباط وقایع "پیترسبورگ" می خوانیم، گفته شده است، که 1۸۸۱درست 

م، بر اساس "جنتری"  کهنۀ "روسی" بتأریخ 1۰1۱مارچ، در سال  ۸"این مبارزه بمناسبت 
 " شده است.انقالب فبروریفبروری صورت گرفته، باعث بروز  "۴۰

 

م، "روز زن" از جانب "سوسیالیست های ملی" یا 1۰۰۴در کشور "آلمان"، در سال 
( Muttertag" یا "موتر تاگ" )روز مادر""ناسیونال سوسیالیت" ممنوع اعالن و بجای آن 

 را تطبیق نمودند. "پوستر" نمونۀ "فامیل" را در زمان "حاکمیت هیتلر"  نشان می دهد.
 

م، در 1۰۰۲سپتمبر۸تأریخ "ادولف هیتلر" در حقیقت در دفاع از "حاکمیت خود"، درست ب
"کنگرۀ حزب ناسیونال سوسیالیست کارگر آلمان"، یا در "امپراتوری" )"رایش"( در شهر 
"نیورنبرگ" )قریب یک دهه بعد در همین شهر، محکمۀ "بین المللی در بارۀ "جنایات 

ناسیونال سوسیالیست"، چنین بیان می  –جنگی" رژیم او، دائر گردید.(، در برابر "زنان 
 دارد:

 

مرد داشته است. اینکه  در همه اوقات اثر اکمالی بر روح "احساسو مقدم برهمه ُخلق زن
در آن نهفته نبوده است، که و مرد لغزش در یک خط غیر طبیعی دیده است،  زندگی انسانی گاهی هم در ساحۀ کار بین زن

که مرد دیگر در وضعیتی قرار نداشته یت بر مرد بوده باشد، بلکه دلیل را درآن باید، جست و جو کرد، زن در تالش حاکم
 است، که وظیفۀ خود را بدون نقیصه انجام دهد...."

 
ببار آورده است، از  آنرا کلمۀ آزادی زن فقط اختراعی است که فهم و هوش یهودی»در چند سطر بعدی مدعی می گردد که: 

ای روحی نمایندگی می نماید. زن آلمانی ضرورت ندارد که خود را در یک وقت واقعاً خوب زندگی آلمانی آزاد عین محتو
مرد که در وقت فظ آنرا داده است. دقیقاً مانند سازند، بلکه آنچه را مالک است، که طبعیت جبراً بحیث یک ادارۀ خوب و ح

 )"ویکیپیدیا"( « ف خود در برابر زن کنار رانده شود...که او از موقزمند واهمه نیست، خوب آن، هیچگاه نیا
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وقتی موضعگیری های "افراطی مذهبی" و "ناسیونالیستی" با دقت  مورد توجه قرار گیرد، ممکن در "جامعۀ عنعنوی" ما 
مبارزه همچنان، بخصوص در افکار انسان های حاکم بر مناسبات اجتماعی و سیاسی، چنین تصورات وجود داشته باشد، که 

هم به عامل زمان فت. ما به انکشاف در همه ساحات وعلیه آن، تنها با "شعار" و توضیح و تحلیل، مؤفقانه خاتمه نخواهد یا
 الزم که نسبتاً طوالنی خواهد بود، نیازمند هستیم.

 

 دبارهه است، که مردم آن م، که به ساحات اشغالی تقسیم یافته بود، )اینک قریب دونیم ده1۰۹۲در همین کشور آلمان، در سال 
حیث کشور واحد، زندگی می نمایند.(، در ساحه یا "زون شوروی" ازین روز تجلیل بعمل آمده است. در ساحۀ "غرب" ه ب

م حیث یک روز مهه کشور در اواخر دههۀ شصت قرن بیست، از جانب "جنبش زنان مستقل" احیاء شده است. هشت مارچ ب
م، "هفتاد 1۰۸۹"پالتفرم مهم" برای "جنبش زنان" مبدل گردیده است. در همین منبع می خوانیم که در سال  هم بعنوان یکو

 " تجلیل نموده اند.ما نان و گالب می خواهیموپنجمین" سالگرد آنرا تحت عنوان:"
 

 نان از شرایط:
 

 * حق کار
 * مزد عادالنه

 *چانس مساوی تعلیم وآموزش 
 انسانشرایط کار شایستۀ * 

 * ارتقای مهارت حرفوی و انکشاف متداوم
 * تأمینات اجتماعی مستقل برای زن

 بدست می آید.
 

 :مفهوم شده است این اصول برایگالب 
 

  کار و شغل بودن.به امکان زندگی با اطفال و هم مشغول 

 .کار مناسب و شایستۀ زندگی فامیلی 

 توریلمرفوع ساختن نیازمندی های "ک". 

  تۀ کرامت انسان.سزندگی و سکونت شاییک محیط 

  خانه و تربیت اطفال. نگهداریسهم مساوی مردان و زنان در 

 .اشکال انسانی سیاست 

 .صبوری و بردباری 
 .صلح 
 

 . )"ویکیپیدیا"(این همه مطالبات تا اکنون تازگی و حاد بودن خود را از دست، نداده است
 

کشور های "صنعتی" اروپا و امریکا، در دهه های طوالنی مطرح نموده اند، زنان بطور عمده این نمونه از مطالبات را که 
رونویس گردیده است، که هموطنان ما که با یک جامعۀ "فرهنگی" و "مذهبی" متفاوت سروکار دارند، ممکن بتوانند،  یبخاطر

در راه حل آن بکوشند. از همه در چنین روز، قسمتی از مسایل مربوط جامعۀ ما را هم "لیست" ساخته، بطور "سیستماتیک" 
هموطنان "مذهبی" و "معتقد" هم چنان "تقاضا" بعمل می آید، که در پهلوی "ُدعا و تکبیر" راه های عملی را در زندگی 

 و در تحت شرایط عینی و معقول، زندگی داشته بتواند.رند، تا جامعه دوباره بحالت صلح روزمره در نظر گی
 پایان
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