رھائی وآزادی واقعی زن درنابودی نظام
طبقاتی وايجاد نظام عادالنه مردمی است!
ھشت مارچ درتاريخ مبارزات حق طلبانه زنان زحمتکش جھان ازاھميت ويژه برخورداراست .درھمين
روزدرسال  1858ميالدی زنان کارگرکارخانه ھای نساجی نيويورک درامريکا دست يه تظاھرات
زدند ومطالبات وخواستھای برحق اجتماعی وسياسی شانرادربرايرکارفرمايان ودولت مطرح کردند.
گرچه اين حرکت مبارزه جويانه زنان بوسيلۀ ماشين سرکوبگرنظام حاکم درھم کوبيده شد؛ ولی اين
روزثبت تاريخ مبارزات حق طلبانه زنان زحمتکش وزيرستم جھان شده وھمه ساله درسراسرجھان
ازاين روزتجليل بعمل می آيد .درطی سالھای متمادی نظام ھای ضد مردمی وزن ستيزسعی کردند تا
باشکال مختلف زنان زحمتکش ونيروھای مترقی جھان را ازتجليل اين روزمانع شوند ولی موفق نشده
و باالجبارآنرابنحوی برسميت شناختند .بعد ازآن تاريخ ھمه ساله ازاين روزبادومنظورتجليل بعمل می
ِآيد :يکی توسط زنان طبقات حاکم وسازمانھای »مدافع حقوق زنان« وتشکالت فيمينيستی که بزعم شان
ھدف دارند تا اين مسئله مھم طبقاتی واجتماعی را برطبق خواست طبقات ارتجاعی و دولتھا با شيوه
رفورميستی »حل کنند« ،وديگری توسط سازمانھا وتشکالت مترقی وانقالبی جھان که به مسئله زن
منحيث يک مسئله مھم طبقاتی نگريسته وراه حل اساسی آنرا درسرنگونی نظام ھای طبقاتی
استثمارگروستمگرمی بينند.
تجليل دولتی ازاين روزتوسط دولتھا درکشورھای سرمايه داری ودرکشورھای تحت سلطه درواقع
سرپوش گذاشتن برروی اين واقعيت است که زنان درتمام جوامع طبقاتی بيش ازھمه تحت ستم
قراردارند .درکشورھای سرمايه داری دولتھا مردم راباشيوه ھای مختلف ترغيب می کنند تا دراين
روزتحايفی برای زنان تھيه کنند وسرمايه جھانی ازاين ناحيه مبالغ ھنگفتی ھم به جيب می زند وزنان
را بااين شيوه اغوا می کنند .درکشورھای تحت سلطه که فقروبيکاری ونيستی بيداد می کند جزطبقات
واقشارثروت مند ومرفه،طبقات واقشارفقيرومحروم جامعه حتی ھمين امکان راھم ندارند تاتحفه
ناچيزی به زنان ھديه بدھند .ازجانبی ھم دراين جوامع نود درصد زنان حتی در بارۀ اين روزاطالعی
ندارند .دراين کشورھا دولتھا با تھيه برنامه ھای تلويزونی وراديوئی وبرگزاری محافل رسمی
وغيررسمی ونوشتن مقاله ھا توسط مال بنويسھای اجيرشان دراغفال واغوای زنان می پردازند.
دراکثريت قاطع کشورھای تحت سلطه تجليل ازاين روزدرحقيقت ترفند ديگری است که دولتھا عليه
توده ھای زنان که نيمی ازنفوس اين کشورھارا تشکيل می دھد ،بکارمی برند .زنان دراين کشورھا
خصوصا ً درکشورھای اسالمی حتی ازابتدائی ترين حقوق انسانی واجتماعی آنھا منجمله تحصيل،
آزادی کاروشغل وانتخاب ھمسرمحروم اند .ازآنجاييکه دراکثراين کشورھا قوانين آنھا بريکی ازاديان
آسمانی وزمينی استواراست وشريعت منتج ازاين اديان درجامعه حاکم است؛ بدين لحاظ زنان برطبق
اين احکام وقوانين ازبسياری حقوق شان محروم ساخته شده اند .دراين کشورھا زنان عالوه برستم
طبقاتی و ملی وستم شئونيستی که ازستم جنسيتی وستم مذھبی بشدت رنج می کشند.
درکشورھای اسالمی زنان براساس شريعت اسالم نه اينکه منحيث يک انسان ازشخصيت مستقل فردی
برخوردارنيستند که نصف يک مرد برسميت شناخته می شوند .مثالً :سھم زن ازميراث والدين اش
نصف سھم مرداست ،ازاموال شوھرکه عمری دربوجود آمدن آن سھم داشته است يک برھشتم
رانصيب می شود ،ديت اونصف مرداست ،شھادت دوزن دربرابريک مرد پذيرفته می شود ،زن حق
قضاوت درمحاکم را ندارد) چون براساس حکم دين وشريعت» ناقص العقل« پنداشته می شود(؛ زن
حق گرفتن طالق ندارد؛ بامرد ی به نکاح درمی آيد که دو يا سه زن ديگرنيزدارد حق اعتراض ازاو
سلب شده است؛ درسن صغارت توسط والدين ويا ولی ووصی اش به نکاح مرد بالغی که حتی چند ده
سال ازوی بزرگتراست ،درآمده وحق اعتراض راندارد؛ بدون اذن شوھرحتی بخانه والدينش ھم رفته
نميتواند؛ بدون »محرم شرعی« حق سفررفتن را ندارد؛ خالصه درتمام مسايل زندگی شخصی
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واجتماعی درتصرف وتسلط مرد ونظام مرد ساالرانه قراردارد واين موقعيت اوتوسط نظام طبقاتی مرد
ساالرودين ومذھب حاکم درجامعه معين شده ورسميت يافته است .بعبارت ديگرنظام حاکم اين ھمه بی
عدالتی واجحاف وستم وظلم را برزنان روامی دارد.
جنايت وتجاوزديگری که برزنان صورت می گيرد اينست که ساالنه صدھا ھزارزن ودخترجوان
ازکشورھای تحت سلطه منحيث برده جنسی دربازارھای کشورھای سرمايه داری به فاحشه خانه ھا
کشيده می شوند .پورنوگرافی وصنعت سکس که بيشترقربانيان آن دختران خوردسن وجوان ھستند،
درطی سالھای اخيربه منظورارضای جنسی سرمايه داران واقشارمرفه درکشورھای سرمايه داری
رونق يافته است .ومنشاء عمده ای اين غيرانسانی ترين عمل کشورھای سرمايه داريست که ساالنه
صدھا ميليارد دالرازاين درک به جيب سرمايه داران می ريزد.
درافغانستان که به مستعمره امريکا ومتحدينش است ھمه سرنوشت ومقدرات مردم دردست قدرتھای
امپرياليستی ودولت مزدور) جمھوری اسالمی( ،متشکل ازميھن فروشان وخاينين وجنايت کاران است،
سرنوشت زنان رقتباروغم انگيزاست .دولت مزدوروحشيانه ترازقبل برزنان جبروستم وتجاوزروامی
دارد .قدرتھای استعمارگرامريکائی واروپائی درجھت فريب مردمان خودشان وزنان افغانستان اداره
ای رابنام وزارت امورزنان تشکيل کرده اند ،ولی اين ھم يک مضحکه است .زيرادرطی ھشت -نه
سال اخيروضعيت زنان نه اينکه بھبودی نيافته که بمراتب بدترھم شده است .دستگاه مستعمراتی
واستعمارگران خارجی نظربه ماھيت وخصلت شان يک مردابی ازارتجاع وعقب ماندگی
رادرکشورتشکيل می دھند .شدت ستم دولت مزدورواستعمارگران وستم مردان برزنان به حدی رسيده
است که درطی ھشت سال اخيربه ميزان تجاوزات برزنان ،باالرفتن رقم زنان معتاد به مواد مخدرو
زنانی که ازشدت ستم ھمه جانبه خودراآتش زده وکشته ويا معيوب کرده اند و زنان گدائيگربه شدت
افزوده شده است .بعالوه فقروگرسنگی جانکاه زنان وباالبودن گراف مرگ وميرآنھابراثرنبود
داکترودواووسايل وامکانات طبی دروقت زايمان وابتال به مرض توبرکلوزوايدز؛ مصايب ديگری اند
که زنان افغانستان را منحيث نيمی ازنفوس کشورتھديد می کند.
ھمه ستم وتجاوزووحشتی که برزنان درجھان خاصتا ً درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم وعلی
الخصوص درکشورھای اسالمی ،صورت می گيرد بوضوح منشاء طبقاتی دارد .واين برخالف
نظرافراد وگروه ھای ارتجاعی است که خودرا»مدافع حقوق« زنان می دانند ومنشاء ستم وبرزن
راازطرف مردان توجيه وتوضيح می کنند تا اذھان وافکارزنان را منحيت ستمکش ترين بخش اجتماع
ازمنشاء اصلی وواقعی ستم منحرف سازند .درحاليکه درجوامع طبقاتی زنان بيش ازمردان ستم می
کشند .وبيش ازمردان ازفالکت رنج ومحنت فقروگرسنگی متاثراند .شدت فشارکاردرخانه ومزرعه
برجسم نحيف زن ويا کارشاقه درخانه وتربيت اوالد پيکروروان آنرا به شدت آسيب می زند .پس راه
نجات واقعی زنان درجھان مبارزه طبقاتی است .گرچه ھرحرکت حق طلبانه زنان بخاطراحقاق حقوق
شان ضربه ايست برستمگران ولی مبارزه ای که زنان رابگونه واقعی ازسلطه انواع ستم
واستثمارنجات می دھد مبارزه انقالبی ومترقی است .وآزادی واقعی زن درسرنگونی نظام ھای طبقاتی
درجھان است .وباسرنگونی نظام ھای طبقاتی وايجاد نظام ھای عادالنه مردمی است که ھمه زمينه
ھای ستم واستثمارازجامعه نابود شده وتوده ھای خلق منجمله زنان به آزادی ودموکراسی واقعی می
رسند.
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