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    مترقی زنان انقالبی وازمبارزات  ی استمارچ، بزرگداشت 8تجلیل از 

 یسم وارتجاع فئودال کمپرادوری زحمتکش جهان علیه امپریال

علیه استثماروستم مصادف است باروزی که زنان زحمتکش  هشتم ماه مارچجهان درتاریخ معاصر

هشت مارچ سال درشهرنیویورک روزنظام سرمایه داری بپاخاستند. زنان کارگرکارخانجات نساجی 

تظاهرات کردند. لیکن این  شرایط کارطاقت فرساتراض به سطح پائین دستمزد ودراعمیالدی ( 1875)

برروی خواستهای برحق شان به درگیری با  آنها زنان کارگروپافشاری حق طلبانه  حرکت اعتراضی

عدادی ت سرکوب گردید،پولیس قرارگرفته و وحشاینه پولیس انجامیده واجتماع زنان کارگرمورد حمالت

اززنان تظاهرکننده توسط پولیس مجروح شده وتعدادی هم دستگیروزندانی شدند. باردیگردرسال 

نساجی امریکا با خواست تقلیل ساعات کارروزانه دست به تظاهرات زدند صنایع زنان کارگر (1907)

 یادی اززنان توسط پولیس بازداشتوتعداد زفته ت سبعانه قرارگرتوسط پولیس مورد حمال این بارهم که

ان کارگرعلیه طبقات حق طلبانه زنمبارزات به منظوربزرگداشت ازارچ"م 8 "ازاینرو وزندانی شدند.

نیروهای انقالبی ومترقی  هزاران تن ازو خلقهای زحمتکشمیلیون ها تن از ازجانباستثمارگروستمگر

 می گردد. درسراسرجهان تجلیل

 زنان منحیث :می شود داشته رواکه برآن  یستمتبعیض و واشکال وانواع درجوامع مختلف زنجایگاه 

درهمه عرصه های حیات اجتماعی  به نسبتهای مختلفدرسراسرجهان  بشری نیمی ازپیکره جوامع

ال سزنان تا درامریکا .ازستم مردساالرانه رنج می کشند بوده وبرابربامردان محروم وموقعیت  ازحقوق 

 فرانسهدر(، 1918درانگلستان درسال) درکشورهای اروپائینداشتند وبرابربامردان راحق رأی  1920

با برابر حق رأیزنان اروپائی بعد ازآن درکشورهای دیگرو( 1945درایتالیا درسال)( 1944درسال) 

ق تساوی حقو درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی با آنکه به لحاظ قانونی مردان را بدست آوردند.

ه برابربا مردان حقوق وجایگاشده است؛ لیکن درعمل زنان هنوزازبه رسمیت شناخته  زن ومرد

ه اند؛ دستیافت شان درین کشورها زنان  تا حد زیادی  به حقوق اجتماعی ومدنیگرچه  برخوردارنیستند.

ه شدت بشخصیت زن وحیثیت و نگریسته شده زن منحیث کاالی تجارتیلیکن دربرخی عرصه ها به 

تم انی ترین ووحشیانه ترین سیرانسغ،تن فروشی زنان به  رسمیت بخشیدن انت قرارمی گیرد ومورد اه

زن ازکشورهای مختلف جهان عمدتاً تن ساالنه ده ها هزار است که برزنان اعمال می شود. واهانتی

ه برایع ونیرنگهای مختلف  توسط باندهای معامله گربه شرافت زنان به ذکشورهای جنوب شرق آسیا از

ود سه کشورهای اروپائی وامریکا قاچاق شده واین باندها ب  اجباری منظوربردگی جنسی وتن فروشی

ری است که تعدادی . این یکی دیگرازپلیدیهای نظام سرمایه دابزرگی ازاین ناحیه بدست می آورند

هره ب تبلیغ می کنند.برای بشریت  آل سرمایه داری را نظام ایده ،خردباخته وتا مغراستخوان ارتجاعی

بوروکرات  -کشی ازنیروی کارزنان توسط سرمایه های امپریالیستی وسرمایه های کمپرادور

درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درآسیا، افریقا وامریکای التین به شکل نهایت ظالمانه صورت می 

ریت اکثوضعیت زنان در. کامالً نابرابردریافت می کنند وزنان با کاربرابربا مردان دستمزد گیرد.

مردان یاراسف انگیزاست. زنان بیش ازبسی حیات اجتماعی کشورهای تحت سلطه درهمه عرصه ها 

ه وتبعیض ستم مردساالران شئونیستی ،ستم ملی  تم ملی امپریالیستی،س طبقاتی، ستم ؛ازستم چند الیه 

رین د( رنج می کشند. متبارزاست مذاهب مختلفو ادیانودساتیر امکه بیش ازهمه دراحک)جنسیتیوتحقیر

 ، ابتال به امراض گوناگون جسمی وروانیا زنان بیش ازمردان ازفقرغذائی، بیسوادی وبی تعلیمیکشوره

. زنان ازحقوق اجتماعی ومدنی وحق انتخاب همسرمحروم رومیت ازحقوق انسانی رنج می برندومح
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وانی، تحمل شرایط زندگی چند وجازدواجهای تحمیلی، ازدواج درسنین کودکی ونودختران قربانی بوده 

 شوهران وخرافه های مذهبی واجتماعی هستند. زنی

  ازجانب وغارتگرانه ارتجاعی جنگهایزنان درشرایط نه ترین وننگین ترین ستم واهانت بروحشیا

 صورت گرفته ومیتجاعی مزدورآنها ار دولتها وگروه هایقدرتهای امپریالیستی واستعماری وارتشهای 

 یاین نیروهای وحش اولین هدف شوم، زنان  بیگناه د ازکشتاروقتلعام مردمبعگیرد. دراین نوع جنگها 

 ،. این عمل یکی ازننگین ترینقرارمی گیرندمورد اجحاف وتجاوز وهزاران تن اززنان  بودهوغارتگر

 ورت علیه زنان صطبقاتی  درطول تاریخ جوامع است که  تیاجحاف وجنای ضدانسانی ترینشنیعترین و

 (300)بیش از 1937ن درحمله به چین درسال جاپادولت امپریالیستی وفاشیست  ارتش می گیرد.گرفته و

مورد تجاوزقرارداده  وچندین وبیست هزارتن زن را  کرده قتل عام جینگ" شهر" ناندرهزارتن را 

تن ( هزار200)، جهانی دوم درجریان جنگهمچنین بردند.  با خودجنسی نحیث برده م آنهاراتن هزار

 به روسپی گری درسربازخانه هایمجبور، چین، اندونیزی، فلیپین وتایوان کوریا کشورهایاززنان 

مورد اجحاف زن راان هزارتهای امپریالیستی دیگرقدر به همین صورت ارتشهای .جاپان شدندارتش 

عد ب ساکروحشی امریکابرزنان ازتجاوزات جنسی ع .جنسی گرفتندبردگی نهارا به وتجاوزقرارداده وآ

با اشغال نظامی کوریا توسط  دارد. داستانهای نفرت انگیزی وجود ازجنگ جهانی امپریالیستی دوم

( هزارتن 350فاحشگی درکوریای جنوبی به ) ادامه یافت آمار 1953که تا سال  1945امریکا درسال 

ها هزارزن به بردگی جنسی کشیده ش امریکا درکوریای جنوبی صدارت رسید. وطی حضورشصت ساله

وهزاران روسپی گری ایجاد شده هرپایگاه نظامی امریکا مراکزدرنقاط مختلف جهان درکنار شده اند.

( میالدی آمارزنانی 90که ازاواسط دهه )  اسنادی حکایت ازاین داردشده اند. زن به بردگی جنسی گرفته 

رخدمت د الیسم فدراسیون روسیه، ازبکستان، قزاقستان وفلیپین به فاحشه گریکه ازکشورهای امپری

اچاق زن ازاین کشورها ق مگیری داشته وبه تعداد پنج هزارافزایش چش سربازان امریکائی قرارگرفته اند

راق وسوریه درجریان دوسال اخیردرکشورهای ع شده وبه بردگی جنسی برای ارتش امریکا درآمده اند.

احرارشام" ودیگرگروه وحشی وجنایتکار" داعش"، " جبهه النصره" ، " ای ارتجاعی اسالمی هگروه 

هزاران تن اززنان تن ازمردم بیگناه، ده هاهزارعالوه برکشتاروقتل عام اسالمی همسنخ آنهاهای 

را مورد تجاوزجنسی قرارداده ویا آنهارا منحیث  ) درسوریه( وزنان ایزدی) درعراق( مذهب شیعهپیرو

همچنین گروه  .به فروش رساندنددرسوریه وعراق مناطق تحت کنترول شان های دربازار" کنیز"

مسیحی را ربوده وآنهارا به بردگی جنسی  وزنان تن ازدختران ااسالمی " بوکوحرام"درنایجیریه صده

 دانسانیضسخیف و امپریالیسم برای این جنایاتستعماروا مزدوراناین جنایتکاران وحشی وکشیده اند. 

ارایه می کنند.عمل جنایتکارانه وضدانسانی دیگراین گروه های اسالمی وحشی  "توجیهات شرعی"شان 

ودرباره ابداع کرده جهاد نکاح" رابنام "  ازبهره گیری جنسی ازدختران وزنان رواج طریقه ای جدیدی

مسلمان جوان دختران تن ازصدها اخیر دوسالسترده ای تبلیغ می کنند. وطی درسطح گای آن 

هی راو اغوا شده آنها تبلیغاتبوسیله ای  ی سرمایه داریکشورهاوامریکا ودیگر ازکشورهای اروپائی

وخودرادرمعرض بهره برداری جنسی این گروه های وحشی  راق شدندسوریه وع کشورهای

 .می نامند« بهشت» رفتن بهووسیله ای  «جهاد درراه خدا»را  ل عم وجنایتکارقرارداده  واین 

وتهاجم نظامی سوسیال ( 1357سال )ثور" 7" عد ازکودتای فاجعه بارردهه اخیر، باچهطی  درافغانستان

دولت اسالمی گروه تشکیل بعد ای آزادی خواهانه مردم علیه آنها ووآغازجنگه« شوروی» امپریالیسم

بین دولت جنگ ویران گرانه درشرایط همچنین جنایتکارانه بین آنها و نگهایجاشتعال و های جهادی

ه قرارگرفتوانواع ستم مورد اجحاف وتجاوز هزاران تن اززنان اسالمی وگروه های طالبان والقاعده،

رژیم ده اند.ش «ازدواج»جبرواداربه وحشی اختطاف شده وبااین باندهای ویا توسط 

دانی منجمله زنان زن فاشیستهای روسی تعداد زیادی اززنانسوسیال پرچمیها و «خلقی»جنایتکارومزدور
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اند ملیشه ای ب بهمین صورت ده ها .قرارداده اندجنسی وشکنجه های غیرانسانی را مورد تجاوز

اند. قرارداده ومورد تجاوز رااختطاف کردهان تن ازدخترها دهکشور دروالیات مختلفآنها مزدور

جمعیت اسالمی، حزب اسالمی، حزب  ؛گروه های جهادی لومپن واوباش تحت رهبری باندهایهمچنین 

درشرایط جنگ مردم علیه دولت دست  ودیگرگروه های همقماش آنها وحدت اسالمی، اتحاد اسالمی

 زیادیدرموارد ودرشرایط حاکمیت دولت اسالمی شان نشانده واشغالگران روسی دردهات تحت کنترول

ً کشور ختلفدرشهرهای مزنان را قرارداده ویابا  واجحافتجاوزمورددرشهرکابل خاصتا

واهی دردوران  اعدام وسنگسارزنان به جرمهای شالق زدن، همچنین اند. تصاحب کردهزوروجبرآنهارا

خاطره مردم مظلوم افغانستان هنوز ازجانب آنها بان ودیگرستم ومظالم برزنانطالرژیم قرون وسطائی 

درپانزده سال اخیرکه افغانستان به اشغال نظامی وتحت سلطه استعماری امپریالیستهای ونیزرا می آزارد. 

امریکائی وناتوقراردارد؛ شنیع ترین اجحافات وجنایات ازجانب ارتشهای اشغالگروارتش دولت دست 

 جهادی، ملیشه ای وباندهای خلقی پرچمی وگروه مرتبط به احزاب اوباشلومپن و نشانده آنها وگروه های

ای ه صحنهکلیپهای ازویدیونمایش  .علیه زنان انجام داده ومی دهند های طالبان وگلب الدین وحقانی

زدن )دره( مبنی برسنگساروشالق  علیه زنان طالبان وحقانی وداعش گروه های ووحشیانههولناک 

وخصلت  یماهیت ایدئولوژیک ؛ق رسانه های مختلفازطری درمناطق تحت کنترول آنها واعدام زنان

های قدرتپانزده سال است که  .بنمایش می گذاردمزدورراجنایتکارو این گروه هایسبعانه وغیرانسانی 

که تعداد آنها به بیش ازسه « جامعه مدنی» بنام  جیره خوارآنهاوابسته وهای مزدورونهاد اشغالگرودولت

صدها جریده  ازطریقوجیره خوارامپریالیسم واستعمار خود فروخته« روشنفکران» وهزارمی رسد 

 زنان«آزادی»برمبنی کننده تبلیغات گمراه  «غیردولتی»ی دولتی ورادیوتلویزیون و ده هاوروزنامه و
لطه حت سوبیان  این مطلب  درافغانستان ت پذیرشدرحالیکه  .به راه انداخته اند آنها« تأمین حقوق»و

جمهوری رژیم  قرون وسطائی اساسیقانون درسایه ای وامریکائی وناتواستعماری امپریالیستهای 

وضد آزادی وحقوق زن که طی چهاردهه  شنیعترین جنایتکارورهزن  متشکل ازگروه هایاسالمی 

ی خرد باختگ نه تنها یک مضحکه  که جنایات ووحشیانه ترین ستمهارا برزنان اعمال کرده ومی کنند،

حقوق  ترین ازابتدائیشدیداً زن ستیزودست نشانده  زنان تحت حاکمیت رژیم درحالیکهوسفاهت است. 

زنان  علیهوحشیانه وانواع ستم  تجاوزواجحافازده ها مورد روزانه و انسانی شان محروم ساخته شده

استعماروامپریالیسم  دولت دست نشاندهمی شوند. ولی  داده گزارشوکالً خلق مظلوم افغانستان 

تشکیل کرده  «روززن» بنام  محافل نمایشی روزهشت مارچدر بیشرمانهودیگرجیره خواران آنها

وبه این صورت زنان نا آگاه رااغوا می  وراجی ویاوه گوئی کرده زنان  «وحقوق آزادی»درباره و

 نمایند.

 لفمخت کشورهایدر رنگارنگودیگراحزاب وسازمانهای ارتجاعی  گروه های فمینیستی ورفورمیستی

 یادی با ش دولتها(رهمدستی با طبقات حاکم ارتجاعی )جهان خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم د

ند که گویا می توان کنند می القاء چنینوبه آنها گمراه کردهرا  طبقات زحمتکش سعی می کنند تا زنان

 شان دستیابند. وخواستهای حقوقبه  شان دربرابردولتها "قانونی" وطرح مطالبات ازطریق مبارزه

شیادانه  زنان ناآگاه را با این ترفندها اغوا  اسالمی احزاب وگروه های ارتجاعی درکشورهای اسالمی 

این  خالف درحالیکه است!وتضمین کرده را درنظرگرفته  همه حقوق آنها "اسالم"دین می کنند که گویا 

 انینقوقانون اساسی ودیگر  که وعربستانایران ازجمله افغانستان ،   اسالمیاکثرکشورهای درها  ادعا

ا رنصف سهم فرزند مرد  زن ،میراثحق ودر اند اسالم تدوین شده شریعت ودساتیراحکام  برمبنای هاآن

اکم "عدلی وقضائی" شخصیت زن نصف شخصیت مرد درنظرگرفته شهادت درمحدروقت و مستحق شده

این گونه بسا موارد دیگردرو استتعیین شده نصف خون بهای مردزن  "دیه")خون بها(درقانون شده و

ارتجاعی  گروه های به همین صورتو. زنان رسمیت دارد علیه ی ظالمانه وغیرانسانیتبعیض ها
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برهمین  بوکوحرام ودیگرگروه های همسنخ آنها ،لدین والقاعده وداعشوحقانی وگلب ا اسالمی طالب

 همه سومالی، لیبی ویمن، عراق ، سوریه، درافغانستان وزنان می نگرند زن حقوقجایگاه ومبنا به 

لمس واحساس می  را با پوست وگوشت شانگروه ها ازجانب این اجحاف وتجاوزو انواع ستم روزه

ً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم کنند. ازکمترین امنیت  وزنان درکشورهای مختلف جهان خاصتا

 هدیده شده ک اکثراً  رد تعرض وتجاوزقرارمی گیرند،مو جنسی برخوردارنیستند وزمانی ومصئونیت 

نستان درافغا .ازمردان حکم وفیصله صادرمی کنند به جانبداریحد اکثر ین کشورهادرا دستگاه قضائی

 خشونتهایستم وشدت تن ندادن به ازدواجهای اجباری ویاگریزاز «جرم»به  صدهاتن اززنان ودختران

گوشه ای ازموقعیت  اینها می برند.شناخته شده ودرزندانها بسر"مجرم" غیرقابل تحمل خانوادگی

مارچ"  8زن ستیزدرآنها همه ساله روز" جاعی که طبقات حاکم ارت است ووضعیت زن درجوامع مختلف

 ،به شیوه ها واشکال مختلف وشیادی نیرنگوسعی می نمایند تا با برگزارکرده  «زنروز»بنام را

 وبالفاظی وبیهوده گوئی وترفندهای استتارکرده زنان رابروتبعیض چند الیه  بردگی وستموضعیت 

رقی انقالبی ومت تشکلها واشخاصتمام گروه ها، این وظیفه رااغوا کنند. وزنان ناآگاه  گوناگون

 قاتیجوامع طبجایگاه فروترزن درجهان، زنانومترقی  تقدیرازمبارزات انقالبی باتا درسراسرجهان است

کرده بگونه همه جانبه برمالراتبعیضی که برآن رواداشته می شودوانواع ستم و مختلف

اه ریگانه و زنان مبارزه کنند. نقالبی هرچه بیشتردرجهت آگاهی دادن به ودرکارزارمبارزه طبقاتی ا

واقعاً  باین معنا که به آگاهی ،باید بیدارشوند اینست که (بشری منحیث نیمی ازپیکره جوامع)نجات زنان 

ین مسئله به او را نخورده "نماروشنفکرفریب زنان ومردان "انقالبی نما" و"دستیابند تا  ومترقی انقالبی

 مردان باحقوق برابراز ومحرومیت آنهاتی تبعیض جنسیو مرد ساالرانه ستممهم آگاهی حاصل کنند که: 

  گونیسرنبا زحمتکشطبقات خلق ومحوانواع ستم واستثماربرزنان ومردان  طبقاتی دارد منشادرنظامهای

واین  .میسرمی گردد وقطع سلطه امپریالیسم  ی فئودال وکمپرادوروبوروکراتارتجاعطبقات حاکمیت 

تحت رهبری یک حزب   ومردان طبقات خلق زحمتکش  زنان ومترقی ازطریق مبارزه انقالبی مامول

 .تحقق یافتنی است پرولتریواقعاً انقالبی 

  2016مارچ  8

  پیام آزادی"()ویب سایت " 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


