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 مارچ راباحمايت ازحقوق اساسی زنان وپشتيبانی ازمبارزات 8                             
                             انق=بی ومترقی آنھاعليه امپرياليسم وارتجاع تجليل می کنيم!

  مي=دی زنان کارگرکارخانه ھای نساجی نيويورک به منظورافزايش دستمزد، بھبود شرايط کاروحصول حق رأی1875  مارچ سال 8روز  
دست به اعتراض وتظاھرات زده وموردحمله وحشيانۀ پوليس قرارگرفتند.اين روزيادآورمبارزات مترقی زنان زحمتکش بوده
وتجليل ازآن حرکت مبارزه جويانه  برای ھمه زحمتکشان جھان وبشريت مترقی اعم اززن ومرد، الزامی است.  زنان بحيث
نيمی ازپيکرۀ جوامع انسانی درھمه کشورھای جھان ستمديده ترين ومحروم ترين بخش جامعه راتشکيل ميدھند.  درتاريخ
پيدايش جوامع انسانی باستثنای دوران محدودمادرسا[ری درجامعه بدوی، يعنی جامعه بدون طبقه وبھره کشی، ديگردرھمه

ادوارتاريخی ستم چند[يه برزنان اعمال شده است. 
 " اولين تناقض طبقاتی که درتاريخ بوجودمی آيد مقارن باتکامل تناقض بين مرد وزن درازدواج يکتاھمسری است.اولين ستم
طبقاتی مقارن است باستم جنس مذکربرجنس مئونث. گرچه  يکتاھمسری يک پيشرفت عظيم تاريخی بود، ولی درعين حال

ھمراه بابرده داری وثروت خصوصی، عصری راآغازکرد که تاامروزادامه دارد."
 درجوامع طبقاتی که توده ھای خلق ازستم طبقاتی، ستم ملی امپرياليستی وستم ملی شئونيستی رنج می کشند وازحقوق بنيادی
خودمحروم اند؛ زنان ع=وه برتحمل اين ستم ھا ازستم مردسا[ری، تبعيض جنسيتی ومحروميتھای اجتماعی ومدنی نيزبه شدت
رنجkk میkk کشند.  درنظامkk ھایkk طبقاتیkk مردسا[رانهkk ستمkk مردبرزنkk ومحروميتkk ازحقوقkk برابربامرد،kk جاويدانهkk شده
است.ازاينروتازمانيکه طبقات وجامعه طبقاتی وجود داشته باشد زنان به حقوق برابربامردان نرسيده وازسلطه وستم مرد
رھانخواھندگرديد.  خ=صه ھمه ستم وتبعيضی که برزن رواداشته می شودمنشاء درساختاراقتصادی اجتماعی جامعه وستم
طبقاتی دارد.ھمان طوريکه اولين ستم برزن مقارن باستم مردبرزن وباپيدايش مالکيت خصوصی وبرده داری بود؛ رھائی کامل

زن ھم منوط به سرنگونی ونابودی نظام ھای طبقاتی واعمارجامعه بدون طبقه وتکامل انسان به "انسانی نوين" است. 
 ستم برزنان وسلب حقوق آنھا درعرصه ھای مختلف حيات اجتماعی درجوامع وکشورھای مختلف به سويه ھا وشدت ھای
مختلفی صورت گرفته ومی گيرد.  درکشورھای سرمايه داری پيشرفته به اثرمبارزات طو[نی نيروھای مترقی وتوده ھای
مردم ؛ زنان تاحدودی به حقوق اجتماعی، مدنی وسياسی شان دستيافته اند؛ اما ھنوزھم ازستم طبقاتی وستم مردسا[ری رنج
کشيده ودرعرصه سياسی واجتماعی عم=ًازموقعيت برابربامردان برخوردارنيستند. دراين کشورھا استثمارزنان وبھره برداری
ناجايزازجنسيت زن دربازارتجارت سرمايه بشکل نھايت غيرانسانی واھانت آميزصورت می گيرد. درکشورھای سرمايه داری
ودربرخی ازکشورھای تحت سلطه دولتھا بامجازشمردن تن فروشی زنان شرايطی رابوجود آورده اند که زنان زيادی باين
ورطه کشيده شده وتن فروشی منحيث «منبع عايد»  برآنھا تحميل شده است.  سا[نه صدھا ھزارزن ازکشورھای مختلف جھان
عمدتاً ازکشورھای جنوب شرق آسيا توسط باندھای معامله گربه شرافت،حيثيت وشخصيت زن باخدعه ونيرنگ به کشورھای
اروپائی وسايرکشورھای سرمايه داری برده می شوند.  بخش زيادی ازاين زنان به منظوردريافت کارورسيدن به زندگی
بھترفريب خورده وشکاراين باندھای تبھکارشده وبعد به تن فروشی کشانده می شوند.ھزاران تن ازاين زنان رادرمراکزی
درجوارپايگاه ھای عساکرامريکائی وسايرکشورھای سرمايه داری درسراسرجھان جمع کرده وبه فحشا کشانده اند. سا[نه اق=م
درشت چندده ميلياردد[ری ازطريق پورنوگرافی و«صنعت سکس»  بجيب کشورھای سرمايه داری وباندھای مافيائی مرتبط به
آنھا می ريزد.  به ھمين لحاظ درکشورھای سرمايه داری ترويج بی بندوباری جنسی وفحشا به شيوه ھا وطرق گوناگون بخشی

ازفرھنگ سرمايه داری راتشکيل داده وبه منظورکسب سود صورت می گيرد.
دربازارکارنيززنان مورد استثمارشديدترازمردان قرارمی گيرند. درکشورھای تحت سلطه مليونھا زن درمزارع،باغھا، فابريکه
ه درکارگاه ھای قالين بافی وگلم بافی مزدکمترازمردان می ھا وکارخانه ھا ودربخش صنايع دستی خاصتاًکارشاقه وجانکا
گيرند.دراينkk کشورھاkk عمدهk ترينkk عللk بهk فحشاکشاندهkk شدنk زنانkk رافقروتنگدستیkk وحشتناکk خانوادهkk ھاkk تشکيلkk ميدھد.
درجمھوریk اس=میk ايرانk باثرگسترشk فقرزنانk زيادیk مجبوربهk تنkk فروشیk شدهk اند.  شرمkk آورتراينکهk دولتk اس=می
ل خانه ی فحشا)  وتشکي ه " صيغه"( مجوزشرعی برا ق ب ه تشوي ه است ازجمل ه ھای رامساعد ساخت نيزدرترويج فحشا زمين

ھای« عفاف».  
 درکشورھای اس=می براساس احکام شريعت اس=م زنان ازحقوق برابربامردان محروم بوده وبااستناد به آن وتوسل به فرھنگ
فئودالی وسنن خرافی حقوق انسانی آنھا نيزبه شدت پايمال می شود.ازميراث والدين يک دخترنصف سھم او[د پسررامستحق
می شود؛ زن بعدازوفات شوھريک برھشت قسمت ازاموال آنرانصيب می گردد؛درمحاکم شھادت دوزن برابريک مرداست؛
ل بايدk نصف"ديت" ی زنیk رابقتلk برساندk ورثهk مقتو ف "ديت"  مرداست؛k اگرمرد درقانون ديتk اس=م"  ديت"  زن نص



مردرابپردازدkk تا"حکمkk قصاص"  با[یkk مردkk قاتلkk جاریkk شود.ھمچنانkk زنانkk حداکثرازدرخواستkk حقk ط=قkk محرومkk اند
بجزدرحا[ت بسياراستثنائی نمی تواننددرمحاکم خواست ط=ق کنند.  سلب حق انتخاب ھمسر، ازدواج درسن صغارت بوسيلۀ

والدين ويا سايراقارب (ولی)  يکی اززشت ترين ونارواترين ستم ھای است که براطفال دختراعمال می شود.
 ستم برزنان خاصتاًدرجوامع آسيائی، افريقائی وامريکای [تين درھمه عرصه ھا به شدت اعمال می شود.  دراين کشورھا
نھادھای رسمی دفاع ازحقوق زنان بسيارمحدوداست وياوجودندارند. شکايات زنان به سبب تجاوزوتعدی که برآنھارواداشته می
شود، کمترشنيده شده ودادرسی واقعی صورت نمی گيرد.  درھندوستان شدت ستم برزنان بحدی است که سا[نه ھزاران زن
خودراآتش ميزنند. " نتايج يک تحقيق نشان می دھد که آسيب ديدگی ھای ناشی ازسوختگی دليل اصلی مرگ زنان جوان ھندی
درمناطق شھری است.  برخی ازاين موارد سوختگی ازخشونت ھای خانوادگی ناشی می شود.  اين تحقيق که توسط مجله
معتبرپزشکی"لنست"  صورت گرفته نشان ميدھد که تنھا درطول يک سال بيش ازصدھزارزن ھندی قربانی حوادث مرتبط
باآتش سوزی شده اند.  طبق گزارش اين مجله، آمارمرگ زنان ھندی براثرسوختگی سه برابرمرگ مردان است.  محققان
گزارش شانرا برمبنای آماربيمارستان ھای پزشکی قانونی تھيه کرده اند.  آنھا می گويند تعداد زنانی که براثرخودسوزی،
حوادث آتش سوزی درآشپزخانه ھا وخشونت ھای خانگی جان خودراازدست داده اند، شش برابربيشترازآماری است که پليس
د برخی مواقع زنان را ه حساب می آيد.  درھن ه ای ب د می گويد.  خشونت ھای خانگی برای زنان ھندی مشکل عمد ھن
ه تاسی ی پانزد ه خصوص درحدسن د ب ن درھن ن جوا د زنا ن گزارش می گوين ن اي ه می کشند.محققا ت جھيزي برسرمناقشا
وچھارساله درمعرض خطرھستند.  اين گزارش می افزايد درمواردبسياری زنان توسط خانواده شوھربه عمد به آتش کشيده می
شوند امااين قبيل حوادث نزدپليس به عنوان قتل ثبت نمی شود وتنھا به عنوان حادثه ازآنھا نام گرفته می شود(سايت فارسی بی

)."  ھمچنان سا[نه درھند بيش ازده مليون جنين مئونث(به منظورخ=صی فاميل ھا ازدادن جھيزيه)  به2009- 3-2بی سی- 
عمد سقط می شوند.

 درزمره کشورھای تحت سلطه زنان درافغانستان به شدت ازستم مردسا[ری رنج برده وقربانی احکام مذھبی وسنن فئودالی
ً درسی سال اخيرکه افغانستان بوسيلۀ مشتی جانی ومزدور(گروه ھای خلقی پرچمی ه ای حاکم برجامعه اند.  خاصتا وقبيل
، طالبان ومليشه ھا ودولت مزدورکرزی)  وقدرتھای امپرياليستی ه جھادی ھا وسازائی وگروه ھای مختلف اس=می منجمل
ودولتھای ارتجاعی حامی آنھا به جھنمی مبدل شده وسخيف ترين جنايات وتجاوزات رابرخلق مظلوم ما رواداشته اند.  زنان
ً درطی اين سه دھه زنان عمده ترين قربانيان اين بيش ازھمه مورد تجاوز،ستم،تعدی وبی حقوقی قرارداشته ودارند.ع=وتا
باندھای جنايتکارومزدوربوده اند.  گروگان گيری وتجاوزبه زنان بحيث«ناموس»  عمده ترين ھدف ھريک ازاين گروه ھای
جانی درانتقام گيری وياخردکردن طرف مقابل درجنگھای بين گروھی وبعدازآن قرارگرفته اند. صدھا تن اززنان بوسيلۀ اين
ه ازدواجھای ناخواسته ا بزورواعمال فشارمجبورب د وي ه وبقتل رسيده ان جانيان وحشی اختطاف شده وموردتجاوزقرارگرفت
ونامناسب شده اند.  قابل تذکراست که درجريان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه سوسيال امپرياليست ھای روسی ومزدوران
ن توسط گروه ھای اس=می سايرکشورھای جھان خصوصا ی پاکستا ن درکمپ ھا ن صدھازن ودخترجوا خلقی پرچمی آ
عربھاباشکال وشيوه ھای گوناگون موردتجاوزجنسی قرارگرفته اند.  وگروه ھای مختلف اس=می زيرنام "اخوت اس=می"
وباخدعه " فتوای شرعی" ، زمينۀ سوء استفاده ھای جنسی ازناموس مردم رابرای اين گروه ھای وحشی فراھم کرده اند.  درطی
ھفت سال اخيرکه قدرتھای امپرياليستی دراتحادباھمه گروه ھای وطن فروشی وجانی زيرشعار«دموکراسی امريکائی» ،«حقوق
بشر»  و« جامعه مدنی»  برمردم افغانستان مسلط شده اند؛ تجاوزواختطاف وتصاحب زنان بوسيلۀ اين باندھای آدمکش وجانی

نيزادامه يافته وحقوق انسانی آنھا به شدت پايمال شده است.
 زنانkk زحمتکشkk افغانستانkk ازجملهkk ستمديدهkk ترين،kk بیkk حقوقkk ترينkk وآسيبkk پذيرترينkk زنانkk دنياkk اند.  امپرياليستkk ھای
اشغالگرباگماردن چند زن اشرافی،زنانی ازگروه ھای خلقی پرچمی، سازائی وگروه ھای اس=می وعدۀ زنان تحصيل کردۀ
خادم امپرياليسم درمناصب دولتی وپارلمان شب وروزازطريق ماشين تبليغاتی شان بيشرمانه ازتأمين حقوق ومصئونيت زنان
ن داخلی وخارجی وستم افغانستان حرف ميزند.  درحاليکه زنان زحمتکش اين کشوربيش ازھمه آماج تجاوزات جنايتکارا
ً دردوو[يت ھرات وقندھارسا[نه بيش ازيکصد زن باخودسوزی دست به وخشونتھای خانوادگی اند.  درافغانستان خصوصا
خودکشی ميزنند.ھمين اکنون تعداد زيادی اززنان بادرخواست ط=ق بخاطررھائی ازستم ومظالم غيرقابل تحمل شوھران شان

درزندان ھا بسرمی برند.
ھم چنان درجوامع ديگرکه مردمان آن پيرواديان ديگراند؛ زنان به حکم قوانين دينی ازحقوق اجتماعی وانسانی شان محروم
شده وبه شدت موردستم قرارمی گيرند.مث=ً "به حکم تورات زن مطلقه حق ازدواج دوباره راندارد ودراسرائيل اين موضوع

درشناسنامه زن مطلقه درج می گردد وازجانب فاميل ھای مذھبی يھود اين امربه شدت رعايت می شود." 
بنابرم=حظات فوق راه نجات زنان ازستم طبقاتی وستم مردسا[ری ورھائی ھمه طبقات خلق ازستم واستثمارمبارزه انق=بی
است.ھيچ مبارزه ضد قوانين زن ستيزومبارزه فمينيستی ورفورميستی نمی تواند زنان را ازستم طبقاتی وامپرياليستی وسلطه
وستم مرد نجات داده وحقوق برابرآنھارا بامردان تأمين نمايد. زنان بايد درکارزارمبارزه طبقاتی وملی درکنارمردان قرارگرفته

وبه منظورسرنگونی نظم کھن وايجادجامعه نوين فارغ ازھرنوع ستم واستثماروبردگی عليه امپرياليسم وارتجاع مبارزه کنند. 
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