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در این شماره:

سخن سردبير:

به بهانه ی هشت مارچ
صفحه 3

دالیل تاریخی و مادی ستم بر زنان و

رسیدن به آرمانهای سوسیالیستی

کسب غذا ،تولید مثل ،جستجوی سرپناه،

بدون مبارزه برای رهایی زنان

حفاظت در مقابل گرما و سرما ،پیشگیری از

امکان پذیر نیست
بدون تردید هر نابرابری و ستم اجتماعی مانند
ستم بر زن ،با آنکه میتوانند اشکال و مظاهر
متفاوتی داشته باشند ،مضمون مشترکی دارند
که ریشه در موجودیت طبقات در جامعه دارد.

رسیدن آسیب میتوانند غریزی باشند .ولی
چیزهای که معموالً به عنوان سرشت انسان به آن
ادامه در صفحه 2

تداوم آن

بورژوازى و وضعيت زنان در
افغانستان

صفحه 8

تساوی حقوق زن با مرد ،با تساوی
اقتصادی آنها ميسر است
صفحه 9

قاعده این را قرار داده اند که علت ناهنجاری
های اجتماعی را سرشت انسان ها وانمود نمایند.

صفحه٥

سوسياليسم کارگری و جنبش های
صفحه 13

یعنی اینکه خشونت ،خودخواهی ،قدرت طلبی

فيمينيسی

کسب منفعت شخصی ،صفاتی اند که در ذات

درگرامی داشت هشتم مارچ!

و زورگویی و سوء استفاده از موقعیت ها برای
انسانها وجود داشته و نمیتوان این خصوصیت

صفحه 17

ها را تغییر داد .این شیوۀ ریاکارانه تالشی است

هيچ جنبشی ،بدون حضور اجتماعی

آگاهانه تا ماهیت نظام طبقاتی سرمایهداری که

زنان درآن ،به ثمر نخواهد نشست!

عامل اصلی این ناهنجاری ها در جوامع میباشد
را از نظرها پنهان سازد.
خصوصیات انسانها مانند تالش آنها برای

اعالميه مشترک :سازمان سوسياليستهای کارگری
افغانستان ـ کانون سوسياليست های کارگری

صفحه 20

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

رجوع داده میشود ،در جریان تاریخ طوالنی

انسانهای ساکن در آن سرزمین بیش از چهار دهه

برابری اجتماعی را سبب میشود .سرمایهداری

زیست انسانها ،متناسب به شرایط زندهگی و

است که جزء جنگ ،انفجار ،خشونت و سیاهروزی

تساوی تشریفاتی را با نابرابری اقتصادی و متعاقباً

موقعییت آنها در پروسه تولید ،مرتب تغییر

چیز دیگری را تجربه نکرده اند .پدیدۀ مذهب هم

اجتماعی در هم میآمیزد.

یافته است .به این مفهوم که با تغییر سیستم

در طول این مدت پوتنسیل تخریبی و شدیداً ضد

های اجتماعی و سازگاری انسانها با روابط

انسانی اش را در همدستی با سرمایه به نمایش

اقتصادی نوین ،بسیاری از عادات و سلوک

گذاشته است'' .مدنیت'' غرب به سر کردگی

انسانها هم دگرگون شده اند .حتی مثالً معیار

امریکا ،با محور قرار دادن اسالم در قانون اساسی

خوشمزگی غذا ،ناشی از ''سرشت'' انسانها

افغانستان ،به فرو دست بودن زن و موقعییت او به

نبوده و کامالً کسبی است .قدرت طلبی ،فرا

عنوان انسان درجه دو ،رسمیت بخشید .همزمان با

دستی و فرودستی ،کاربرد خشونت برای

به خدمتگیری عده ای از زنان در بدنۀ نظام ،برای

حفظ موقعیت و ملکیت ،استثمار ،ستم و

پیاده کردن پروژه های خود شان ،از آن به عنوان

تبارگرایی پدیده هایی هستند که با طبقاتی

دست آورد لشکرکشی شان در بهبود وضع زنان

شدن جوامع ،بخشی از الگو های رفتاری

در افغانستان ،تبلیغ مینمایند .گروه های مدافع

انسانها شده اند.

حقوق زن هم در چهار چوب دموکراسی

افکار و بینش های حاکم در یک جامعه
همواره زمینۀ مادی داشته و در خدمت منافع
طبقهیی است که سیاست های رسمی و
آرایش های متناسب با آن را تعیین مینماید.
خصوصیاتی انسانی که فوقاً بر شمرده شدند،
توسط بینش های حاکم در جوامع طبقاتی
برای بقای خود شان و توجیه وضعیت
موجود ،ناشی از سرشت انسانها تبلیغ می-
گردد .درست مانند غنی بودن و فقیر بودن
انسانها ،که مشیت الهی را عامل آن میدانند.
با این ترفندها میخواهند بیهودهگی تالش
انسانهایی را که در انقیاد نگهداشته شده اند،
مستدل سازند .چون میدانند که بیداری آن

بورژوایی خواهان احقاق حقوق زنان اند .معترض-
ترین آنها مبارزۀ شان را بر علیه به قول خود شان
تجاران دین ،نه خود دین و نظامی که حاکمیت
دین را در پروژه های دولت کرزی و غنی رسمیت
بخشیده ،متمرکز ساخته اند .آنها در بهترین حالت
خواستار اصالح نظام ،یعنی بهتر شدن شرایط بهره-
کشی از انسانها در نظام حاکم هستند .آنها با تبلیغ
دموکراسی ،یعنی برابری صوری زن و مرد در

سیستمی که با در دست داشتن اقتصاد ،سیاست و
کنترول همۀ وسایل ارتباط جمعی در جامعه ،از
رادیو گرفته تا روزنامه ها ،تلویزیون ،سینما،
بلندگو های مساجد و مبلغین مفتخوار دینی،
همواره افکار شان را بر آحاد جامعه تحمیل می-
نمایند .مذهب در رکاب سرمایهداری چنان
انسانها را از خود بیگانه میسازد که علیالرغم
اعتراض های بسیار شدید زنان و زیر پا نهادن
قوانین اسالمی در جریان تظاهرات علیه
زجرکُشی فرخنده به حکم دین و قتل شکریه
توسط جنایتکاران طالب ،و حمل تابوت و به
خاک سپاری آنها (به حکم دین  ،زنان مجاز
نیستند تابوت را حمل نموده و جنازه را به خاک
بسپارند) ،باز هم قواعد بازی از جانب دولت و
سلطۀ ایدئولوژی حاکم را رعایت کرده و نعرۀ
اهلل اکبر سر دادند.

برابر قانون ،دالیل اصلی فرودست بودن زن را
کتمان میکنند .دموکراسی ،بردهگی حتی در

هدف اصلی مبارزه و تالش مان را تشکیل می-

پیشرفته ترین کشور ها و در حالی که تحقیر و نا

دهد ،شکستن قدسیت اندیشه و تفکرات

برابری عظیم زنان با مردان را مشاهده میکنیم،

مردساالرانهیی که زن را صرفاً به دلیل جنسیت

پنهان مینماید.

اش انسان درجه دو در جامعه به حساب می

نیروی عظیم ،جهان نا برابر آنها را زیر و رو
میکند.

برابر قانون است .برابری در برابر قانون عبارت

کشور برای زنان تبدیل شده است که

افغانستان ،بخشی از اعتراض به کل سیستم است.

با آنکه از میان بردن طبقات و لغو کارمزدی

دموکراسی در بهترین حالت متضمن برابری در

افغانستان در حال حاضر از آنرو به بدترین

اعتراض ما به جایگاه زن در نظام حاکم در

است از ''برابری'' سیر و گرسنه .برابری دارا و
نادار .اصوالً این نابرابری اقتصادی است که نا

آورد ،برای جنبش ما اهمیت و فوریت دارد.
سکوالریسم و جدایی دین از دولت امریست
الزامی و فوری .قوانین کهنه ایکه زنان را در
موقعیت نابرابر در مقایسه با مردان نگاه میدارند،
باید منسوخ گردند.
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زنان میباید از بردهگی خانگی آزاد گردند.
باید کذب و ریای دموکراسی بورژوازی و
ماهیت نفرت بر انگیز و ریاکارانۀ قوانین در مورد
خانواده ،ازدواج و فرزندان افشا شده و منسوخ

به بهانه ی هشت مارچ
بهنام قدیمی

گردند .زنان خود باید برای از میان بردن برابری
تشریفاتی پیشگام شده و اراده کنند که تساوی

زن در هیچ گوشه ی دنیا از حقوق جهان شمول

در مبارزهی ضد ستم بتر زن و نته گفتتن بته بتی

اقتصادی شانرا در جامعه تحقق بخشند .زنان

انسانی برخوردار نیست؛ البته این هرگز بدین معنی

حقوق زنتان جنتبش هتای زیتاد در دنیتا بتیش از

کوبانی با نقد سالح به جهانیان تثبیت کردند که

نیست که دنیای مردان یک سره گل و گلزار است.

دوصد سال است که فعالیت دارند و از مبارزات

در هیچ عرصهیی از مرد ها عقب نیستند .بدون

در دنیایی وارونه ی مبتنی بر بردگی مزدی نُه دهم

صنفی زنان یعنتی همتین آغتاز هشتت متار در

شک این مبارزۀ است طوالنی و دشوار ،ولی در

جمعیتتت انستتان هتتا اعتتم از زنتتان و متتردان از بتتی

 1857توستتط زنتتان کتتارگر صتتنعت نستتاجی

نتیجه و پیروزی نهایی آن هیچ تردیدی وجود

حقوقی و از خود بیگانگی رنج میکشند .امتا زنتان

نیویورک برای افزایش دستمزد ،کاهش ساعات

ندارد.

در طول تاریخ مدون بشری ،تاریخی ندارنتد؛ اگتر

کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کتار ،شتروع

برای سازمان ما مبارزه برای

هم دارند مملو از مظلومیت ،ستم کشتی مضتاع،،

الی رسیدن به تمام حقوق انستانی انستان مبتارزه

بی حقوقی ،پایین بودن شأن انسانی شان نستبت بته

می کنند که در این زمتره مهمتترین آن ،جنتبش

آزادی و رهایی زن صرفاً یک

جنس مخال ،،مرد ،است .صتفات چتون موجتود

های فمنیستی که دلیل اصلی نتابرابری را جتنس

گزینۀ مطلوب نیست .این مبارزه

شریر ،ناقص عقل ،سمبل شیطان و حتی در بعضتی

نرینه یتا مترد هتا متیدانتد و جنتبش کمونیستت

یک نیاز استراتیژیک است که

جوامعی و ادیان مثل قبایل بومی استرالیا زن اساستاً

مارکسی است که دلیل اصتلی را سیستتم نتابرابر

آزادی تمام جامعه به آن مربوط

انسان شمرده نه می شده را در فراینتد تتاریخ مترد،

ستترمایه داری متتیشتتمرد و زن ستتتیزی را امتتروز

میشود .طبقۀ کارگر نمیتواند به آزادی

کارنامتتۀ زن بتتا ختتود دارد .ولتتی ایتتن ابتتداً اینطتتور

رکنی از ارکان انباشت سرمایه میداند .فمینستیم

ترجمه نه شود که کنۀ ستم کشی زن و زن ستتیزی

حتتتی بتتا ایتتن پتتیش فتترض کتته هورمتتون هتتای

مرد امروزی هم از همین پیشینۀ تاریخی در یونتان،

خشونت آفرین در جنس مخال ،زن وجود دارد

روم ،اجتماعات چین ،استرالیا و هند آب می خورد

کته چنتین مظتالمی را بتر حتق زنتان روا میتتدارد

و مساله تنها در فرهنگ و اختالق دورۀ عتیتق گتره

فعالیتتت ختتود را در سراستتر دنیتتا بتتا پیشتتوند و

خورده است .بلکه امروز دیگر تمام نتابرابری هتا و

پسوندهای مختل ،به پیش میبرد که اینجتا متن

تبعیض ها ناشی از سیستتم کتاری متزدی و دنیتایی

بطور خاص با آن کاری ندارم.

بورژوازی امروزی است .مسأله ستم بر زن ،اخالق

اما جنتبش کمونیستتی آنهتم در افغانستتان طترز

و فرهنگ صترف نته ،بلکته اقتصتادی و اجتمتاعی

دیدی عجیب و غریبتی نستبت بته آزادی زن در

است .از رهگذر همین تبعتیض ،تحجتر و نتابرابری

جامعه دارد که سخت قابل تترحم استت؛ و بایتد

نیازهتتای ستترمایه داری ستتیرآب متتیشتتود و بتترای

این را هم مشخص کنم که در افغانستان به استثنا

همین هم است که تبعیض و شکاف بین انستان هتا

ستتتازمان سوسیالیستتتتهت تای کتتتارگری دیگتتتر

هر روز تولید و باز تولید میشود.

تشکیالت های

کامل دست یابد مگر آنکه آزادی کامل زنان
متحقق گردد .نمی شود جامعه را طبقاتی
نگهداریم و با مبارزه فکری ستم بر زن را بر
اندازیم .نمیتوان بدون جلب ستم دیدهترین
افراد جامعه به دخالتگری سیاسی و مبارزه و
سازمانیابی آنها ،صرفاً با تبلیغ مارکسیسم
دانشگاهی مبارزه طبقاتی را به پیروزی رسانید.

فرخنده و پيروز باد  8مارچ
روز مبارزه بر عليه نابرابری،
تبعيض و ستم جنسيتی!
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که ال اقل به خود کمونیست و چپ میگویند،

ها خیلی پیش زده و این "رفقتا " بتا تأست ،در جتا

مذهبی سنگسار میکنند ،گردن میبرنتد ،میلیتون

همۀ شان در شکل وگونه های متفاوتی روستتا

زده اند و یا این که امر شان چیزی جز دخالتگری

ها خشونت علیه زن بته ثبتت متیرستد" ،جنتبش

زده ،خلقی و محفل گرا هستند ،که بتر ختورد

است.

علیه بیکاری" و نه به وضعیت موجود شکل می-

شان نسبت به آزادی زنان هم از همتان ستنت-

در برگذاری و تجلیتل از روزهتای هشتت متار و

گیرد اما با تأست ،دغدغتۀ ایتن"چتپ" خوانتدن

های فکتری و جنبشتی شتان (شترق زدهگتی و

اول می در افغانستان اصتالً ممتانعتی وجتود نتدارد.

دموکراسی نوین ،تحلیتل طبقتات چتین و ختوب

ضد غربی) نشأت میکنتد .چتپ در افغانستتان

این روزها از سوی نهادهتا و ستازمانهتای متدنی و

ترین کاری که انجام میدهنتد مطالعتۀ مانیفستت

بعد از اینکه "کمونیسم" اش با عملکرد حتزب

سیاستی زیتتادی در غیتاب چتتپ ایتن کشتتور خیلتتی

کمونیست است آنهم در اتاق هتای تاریتک بتین

دموکراتیک خلق ،خلق و پترچم ،بتی حیثیتت

مجلل برگذار میشود؛ فعال چپ و کمونیست ایتن

دو تا سته نفتر و پیشتبرد بحتک هتای کلیشته یتی

شتتد ،فعتتالینش دیگتتر هرگتتز قتتادر نشتتدند کتته

کشتتور الاقتتل بتته ختتودش جرئتتت نتته متتی دهتتد تتتا

درونی کته اصتالً ربطتی بته کتارگر و کمونیستم

دغدغه های کمونیستی شان را بته متتن مبتارزۀ

تاریخچۀ هشت مار را در محافلی از این دست به

کارگری ندارند.

حی و حاضر بیترون و حتتی مباحتک فکتری و

خوانش گیرد که واقعاً جزئی از تاریخ پتر افتختار و

رفقای هم سنت و هم فکتر ایتن "چتپ" کته در

نظری جامعته برستانند؛ ایتن چتپ متأستفانه بتا

دستآورد جنبش خودش است؛ امتا جنتبش هتای

بیرون مصروف گذران روز و روزگار شان استند

شرایط اختناق و خفقان که یک مدت طوالنی

دیگر با استفاده از هژمونی کته دارنتد از تمتام ایتن

و از لحاظ هیکتل و ایکتوی مغتز نستبت بته همته

باالی فعالین اش مستولی بود ،دیگر ستخت بتا

روزها یعنی هشت مار و اول می به نفع خود سود

خود را چند قد و قیافه کالن می بینند ،سال یتک

فعالیت های "خانگی" مانوس شده است.

برده و نیرو جمع میکننتد و از جامعته ستربازگیری

بار غریزۀ مبارزۀ شان به جوش میاید و با استتفاده

با آمدن نتاتو و امریکتا در کشتور آزادی هتای

متتینماینتتد .امتتا "چتتپ" در الک تختتیالت ختتود

از تیوری پردازی هتا تحلیتل وضتعیت و شترایط

نتتیم بنتتد سیاستتی و متتدنی در قتتانون اساستتی و

خزیده و چنین مینماید که تو گویی لغو کارمزدی

می کنتد آنهتم بتا فورمتول هتای چنتد منزلته کته

قوانین مدنی مطرح شتد و در ستاحۀ عمتل هتم

و آزادی زن مسألۀ آن نیست.

متاسفانه اولین کسی که از فهتم اش عتاجز استت

مدیا ،اجتماعات ،احزاب و سازمان های زیادی

تنها در برگتذاری ایتن روز هتا نیستت کته "چتپ"

رفیق بغل دستی خودش است.

عرض اندام کردند؛ اما ایتن "چتپ" بتا تصتور

غایب است ودیده نه میشود ،بلکه در تمام عرصته

چپ سنتی کور نیست؛ همهی این جنبش ها و نه

اینکتته "غتترب آمتتده و بتتا مطتترح کتتردن ایتتن

های مبارزه از ایتن "چتپ" خبتری نیستت .در روز

گفتن ها به وضتعیت موجتود را متی بینتد امتا بته

آزادی های بورژوایی میخواهتد فعتالین متا را

روشن پیش چشم همه ی نخبه های این چپ سنتی

همهی اینها خط بطالن میکشد .این ها فکر می-

که تا هنتوز علنتی نیستتند بته بیترون بکشتند و

در کابل پایتخت کشور زنی به شکل فجیع با لگتد

کنند ایتن حرکتت هتا و اعتراضتات بته وضتعیت

شناسایی کننتد ،بعتد ممکتن استت قلتع و قمتع

و سنگ به قتل می رسد با ماشین له اش میکننتد و

موجود ،تحمیتل خواستت هتای سیاستی و متدنی

نمایند" از حضتور در جتدالهتای اجتمتاعی و

سپس جسد بی جان این زن طعمه آتش متیشتود و

زنان به قدرت حاکمه عرصه های مبارزۀ طبقتاتی

سهمی در آنها طفره رفتند" .چتپ" افغانستتانی

از اثر این جنایت هولناک جامعه به دو قطب تقسیم

نیستند .اینها خواست های بورژوایی اند که ختود

میخواهد با اشاعۀ این تصورات همان نداشتتن

میشود .از سنگ و چوب صدا بلنتد متی شتود امتا

سرمایه داری پیشتر و بیشتر از کمونیست ها آن-

قدرت و توانایی خودش در ساحۀ عمل و نظتر

بتترای ایتتن چتتپ آب از آب تکتتان نتته متتی ختتورد.

ها را عملی میکند .اما این دیدگاه ال اقل از دیتد

در جامعه را بپوشاند؛ اگر به این عزیزان خیلتی

روزانه در هر گوشه و کنار کشور زنان و کودکتان

من به کمونیسم مارکس و کارگر بی ربط است.

کم لطفی نه شود باید بگویم که جامعه از آن-

به تازیانه ی مذهب بسته می شوند ،جنایتت کتاران
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در تمامی جوامع طبقاتی ،مذهب و باور های مذهبی نقش کلیدی یی در تداوم ستم بر زنان داشته است.
یهودیت ،مسیحیت ،اسالم ،هندوئیسم و ...که بنیاد شان بر ایدئولوژی مردساالر ماقبل سرمایه داری استوار است،
صدها سال بیحقوقی زنان را موعظه کرده اند و عمأل باعث نیگونبختی و سیاه روزی آنان در طول تاریخ شده
اند .بناءً با نابودی نظام سرمایهداری و بدور انداختن ایدئولوژی ،تلقیات و باورهای ضدانسانی آن است که می-
توان رابطۀ انسانی و برابر بین زن و مرد ایجاد کرد ،که دیگر کسی را بر کسی برتری نخواهد بود.

کمونیسم و سوسیالیسمِ کارگری بایتد در تمتام
عرصه های مبارزۀ طبقاتی حضور داشته باشد،
نسبت به وضعیت اجتماعی نا به سامان دیتدگاه
های بروز شده داشته و عمالً در راه پیمایی هتا،

دالیل تاریخی و مادی ستم بر زنان و تداوم آن
تخليص شده از مقالۀ "مردساالری از گذشته های دور تا امروز"

اکستتیون هتتا ،و جنتتبش هتتای اعتراضتتی ستتهیم

فهیم آزاد

باشد؛ کمونیستی که نسب به پیرامون ،اجتماع و
جامعه سیاسی اش بی تفاوت و بتی ربتط باشتد
هر چیز میتواند باشد ،اما کمونیست نیست.
هشت مار و اول می روز های اند که در آن-
ها باید پرچم رهایی زن و طبقه کتارگر بتا نقتد
عمیتتق ستترمایهداری توستتط کمونیستتت هتتا و
فعالین کارگری در جامعته بته اهتتزاز در آیتد؛
روز زن یک از روز های استت کته بایتد علیتۀ
همه نا برابری ها و ستم و تبعتیض بپتا خاستت؛
تجلیل از هشت مار و فعالیت هتایی در زمینته
ی تحمیل خواست های مدنی و سیاسی زنان به
دولت های پوشالی و مذهب زده و مبارزه برای
آزادی زن از عرصه های اساسی مبارزۀ طبقاتی
است؛ مارکس خیلی دقیتق و بجتا گفتت ... " :
موقعیت عمومی زنان در جامعه مدرن سترمایه-
داری غیرانسانی است" .رفیق مارکس دیگر بتا
تأس ،زنده نبود که وضتعیت زن را در جامعتۀ
پسا مدرن ببیند که چقدر وحشتناک و درمانده
است؛ انسانی سازی این موقعیت و وضعیت بتر
دوش کمونیست ها و طبقه کارگر است ،تتا بتا
مبارزه ی خسته گی ناپذیر و سهم فعال در معاد
الت اجتمتتاعی -سیاستتی و ستترنگونی سیستتتم
واژگونتۀ ستترمایهداری بتته ایتتن وضتتعیت پایتتان
بخشد.

در طول تاریخ تکامل جوامع انسانی تولید مثل نقش

گی مشترک به آنها تحمیل گردید .ستم

اساسی یی در شکل گیری تقسیم کار داشته است

سیستماتیک اجتماعی بر زنان بر مبنای جنس،

که در آغاز به هیچوجه ستمگرانه نبوده است ،زیرا

نتیجه مبارزه بین مالکیت جمعی و مالکیت

که زنان و مردان سهم برابری در امور جوامع شان

خصوصی و پیروزی آخری بر اولی بوده است.

داشته اند .در یک پروسۀ طوالنی و با گسترش

در نتیجۀ این ستم اجتماعی ،نتنها زنان از ادعای

نیروهای مولده از یک جانب و نقش افراد در تولید

داشتن حق برابر در تولید جمعی اجتماعی

اجتماعی از جانب دیگر و همچنین تولید اضافه

محروم گشتند بلکه نقش آنها در کنترل تولید

ارزش ،نه بخودی خود نقش زنان در تولید مثل،

که خود در آن سهیم بودند نیز انکار شد .این ستم

عنصر مرکزی در دیگرگون شدن تقسیم کار به

اجتماعی ،فقط در جایی میتواند گستریش یابد که

یک رابطۀ ستمگرانه است .ستم اجتماعی

در آنجا طی پروسه طوالنی یی مازاد تولید انباشت

سیستماتیک علیه زنان پیوند ناگسستنی یی با

شده باشد ،و مبارزه برای تصاحب آن ،کنترل بر

موجودیت جوامع طبقاتی دارد و محصول مستقیم
تکامل مالکیت خصوصی و تجزیه طبقاتی جامعه
است ،چیزیکه باعک انکار حقوق اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی برابر زنان با مردان میشود .با
تکامل وسایل تولید و همپا با آن با رشد و افزایش

زنان از گير هر قيد و
بندی!

میساخت .مردان بدلیل نقش قبلی شان در تولید،
توانستند ارزش اضافی تولید شده را در کنترل شان
در آورند و از آن طریق به طبقات حاکم تکامل
یابند .نخستین تقسیم کار نقش مرکزی در ایجاد و
شکل بخشیدن به طبقه حاکمه داشت .کار اجتماعی

محصول اضافی تعدادی از افراد اجتماع در تقابل با

پیشین زنان ،جمع آوری خوراک ،کشاورزی و

نرم های مسلط قبلی ،ادعای کنترل مستقیم بر

مواظبت و مراقبت از امور خانه به کار خصوصی در

مالکیت جمعی و تصاحب محصول اضافی را

خدمت خانواده تغییر شکل داد.

نمودند .این افراد که نوعی از مالکیت خصوصی را
در کنترل داشتند در تخاصم با اکثریت اعضای
جمعیت های خویشاوند قرار گرفتند .این مبارزه و
تقابل هنوز بمعنی واقعی کلمه مبارزه طبقاتی نبود،

پيش به سوی رهایی

فعالیت تولیدی و تولید مثل زنها را ضروری

بلکه درست آغاز زایش یا پدید آمدن جامعه
طبقاتی بود .این تحول در رابطۀ تولید ،باعک تجزیۀ
جمعیت های خویشاوند به گروه های کوچکتر شد
و در نتیجه جمعیت های خویشاوند جایشان را به
خانواده های پدرساالر واگذار کردند .سرانجام در
طی این پروسه زنان بطور سیستماتیک مورد ستم
قرار گرفتند و یکتا همسری بعنوان یگانه شیوۀ زنده-

در نتیجه تضاد میان مالکیت جمعی و مالکیت
خصوصی یک نهاد اجتماعی کوچک ،که
امروز ما آن را خانواده مینامیم ،با دگرگونی
«خانواده یارگیر» و تکامل آن به یک بنیاد پابر
جاتر ،شکل گرفت .خانواده یارگیر دایمی شد و
باعک محدودیت جنسی برای زنان گردید .با
مسلط شدن این شکل از سازمان اجتماعی،
قوانین و قواعدی به اجرا در آمدند که همه
باعک تضعی ،هرچه بیشتر موقعیت اجتماعی زن
گردیده و سرانجام زنان از داشتن حق برابر با
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مردان محروم گردیدند.
یکتاهمسری همچنین تقسیم کار بر اساس
جنس را بنیاد گذاشت ،این تقسیم کار جدید،
خصوصی سازی کارخانگی در واحد انفرادی
خانواده را در پی داشت .با شکل گیری نظام
برده داری این ستمگری عمق و پهنای دیگری
یافت ،زنان برده بشکل واقعأ غیرانسانی مورد
ستم و بهرهکشی اقتصادی -جنسی قرار
میگرفتند و از حق تشکیل خانواده محروم
بودند و فرزندان آنها الزامأ جزء مالکیت
اربابانشان محسوب میشدند .بعد از فروپاشی
عهد باستان ،فئودالیسم با نابودی برده داری و
شیوه تولید آن و از طریق دگرگونی خانواده
رعیتی به یک نهاد تولیدی ،نقش مهمی در
سوق جامعه به جلو ادا نمود که در نتیجه شکل
ستم بر زنان نیز تغییر نموده ،برای زنان طبقات
حاکم وظیفه پیشبرد امور خانه به مواظبت و
مراقبت از خدام و حشم تغییر شکل داد ،که از
لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی در اقتصاد
خانواده نداشتند .برای زنان رعیت اما ،خانواده
بنیادیترین نهاد تولیدی بشمار میرفت ،همۀ
اعضای آن مشترکا روی زمین کار میکردند
تا حداقل معیشت برای خود و سود برای ارباب
را تولید کنند .اما با وجود این ،محرومیت زنان
از داشتن حق کنترل یکسان باالی مازاد تولید
و حداقل معیشت در گذشته ،نتوانست بوسیله
رعیا ملغا شود .تفکر و ایدیؤلوژی ارباب
فئودال که بوسیله کلیسا ساخته و پرداخته
میشد ،زنان را بعنوان مخلوق درجه دوم و تابع
مرد قرار داد.
در عرصۀ اقتصادی زنان رعیت بعنوان
مایملک فئودال به شمار میرفتند ،به این ترتیب
برده داری بشکل خصوصی در چارچوب
خانواده ابقا شد که خود فاکتور مادی تعین
کنندهیی در تداوم ستم بر توده زنان رعیت
بود .چنانچه مارکس میگوید«:خانواده نوین

نتنها نطفه بردگی ( )sutivreSبلکه نطفه سرواژ

باز تولید کند .به اجرا درآمدن قانون زمان کار،

را نیز در خود دارد .زیرا از همان ابتدا به خدمات

منجر به عدم مشارکت زنان در تولید اجتماعی

کشاورزی مربوط است .و در خود بصورت

گردید و در نتیجه خانه و رسیدگی به امور آن جزء

میناتور ،شامل تمام تناقص هایی است که بعدأ

اصلی مسؤلیت های آنها گردید و نقش آنها محدود

در یک سطح وسیع در جامعه و دولتش تکامل

به تضمین تولید مثل نیروی کار شد .اما این بمعنی

مییابد»)1( .

کنار گذاشتن کامل زنان از امور اجتماعی و تولیدی

با گسترش نظام سرمایه داری و شیوه تولید آن،

در نظام سرمایه داری نیست ،بلکه زنان در این سیستم

رعایا به اجبار از مزارع و زمین های اربابان شان

نقش ارتش ذخیره را اختیار کردند.

رانده شدند که این مساله باعک ایجاد و پیدایش

خانواده برای زنان حیثیت زندان را داشت و بعنوان

طبقه کارگر گردید .هرچند که گذار از

وسیلۀ جهت بازتولید نیروی کار رسمیت یافته بود.

فئودالیسم به سرمایه داری در همه جا یکسان

به این معنی که تقسیم تاکنونی بین کارخانگی و کار

نبوده و بشکل بریتانیا عمل نکرده است اما در

اجتماعی تقویت گردید و از این طریق ستمگری

اشکال عمومیتر تأثیر آنها بر کاراکتر خانواده به

علیه زنان بیشتر تشدید شد .اما خانواده برای طبقۀ

طور عموم یکسان بوده است .سرمایه داری

کارگر کارکرد متفاوت و متضادی داشته است .اگر

بدلیل نیاز های خودش بند و زنجیر های تنیده

از یک جانب یگانه مکانی بوده که کارگران (زن و

شده را از هم گسیخت و باعک رواج اشکال باز

مرد) میتوانستند برای بازیابی توان جسمی شان و

زندهگی مشترک گردید ،چیزیکه منجر به

همچنان از لحاظ عاطفی در آن آرامش یابند ،از

افزایش بیرویۀ جمیت شد .این بعدها بود که

جانب دیگر اما ساختمان و محتوای ستمگرانۀ آن

حکومت سرمایه داری به بخش بزرگی از

طوری سازمان یافته بود که خود مانع برآورده شدن

جمعیت ،حق قانونی رابطۀ جنسی آنهم فقط در

این آرزو میشد .اشرافیت کارگری نیز زمینه انتقال

شکل تحمیل ازدواج بورژوائی (یکتا همسری)

باورها و ایدالهای بورژوائی به طبقه کارگر را فراهم

را داد .سرمایه داری صنعتی شیوۀ تولید انسانی را

میسازد و دفاع از این باورها و ایدالهای نیز جزء

دگرگون ساخت و بدین ترتیب ستم بر زنان نیز

پالتفرم رفرمیسم سیاسی اشرافیت کارگری است .به

شکل و فرم تازهیی بخودش گرفت .خانواده

این ترتیب دفاع رهبران رفرمیست اشرافیت کارگری

دیگر واحد اصلی تولید را نمی ساخت .خانواده

از خانواده و ساختار آن بعنوان وسیلۀ تداوم حیات،

های کارگری حداقل معیشت شانرا دیگر خود

نیز منجر به دفاع از ایدالهای ارتجاعی بورژوایی در

تولید نمیکردند و ابزار تولید هم دیگر در

مورد خانواده گردید.

تصاحب آنها قرار نداشت .سرمایه داری بدین
طریق پرولتاریا را ایجاد کرد ،طبقۀ که جز

این مساله بخشأ توضیح دهنده اینست که چرا،

نیروی کارش چیزی دیگری در اختیار نداشت و

برخالف آرزو های مارکس و انگلس ،خانوادۀ

تنها با فروش آن بود که میتوانیست به حیاتش

کارگری منحل نشد ،دلیل دیگر را میتوان در ناتوانی

ادامه دهد .هرچند که خانواده بعنوان نهاد واحد

سیستم سرمایه داری در ارایۀ ساختمان اجتماعی

تولید اجتماعی بوسیله سرمایه داری نابود شد

دیگری که میتوانست جاگزین شکل کنونی

ولی ساختمان خانواده خودش از آن صدمه یی

خانواده گردیده و نیازهای آن را جهت دریافت

ندید ،بلکه وسیله یی شد که در آن و از طریق

نیروی کار و ارتش ذخیرۀ کار برآورده سازد،

آن طبقۀ جدید پرولتاریا خود و نیروی کارش را

جستجو کرد .پیروزی طبقۀ کارگر در مبارزه اش
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برای ایجاد جامعۀ انسانی متضمین آن است که

باورهای اقتدارگرایانه و فروتنی در مقابل برتری

جهت رشد اجتماعی سالم دیگر به ایدالهای

اجتماعی ،مطابق اقتدار پدرساالرانه و ستمگری بر

طبقۀ حاکمه رجوع نکند ،ایدالهایی که زن در

زن در آن شکل میگیرد .دیگر اینکه خانواده با

آنها برده های جنسی مرد محسوب میشوند .در

ساختار اهرمی اش باعک تضعی ،هرنوع مقاومت

نظام سرمایه داری خانواده بوژوایی با نقش

گردیده و از طریق خانوادۀ پدر ساالر است که

متفاوتی در مقایسه با خانوادۀ کارگری ظهور

اولین شناسایی جنسی و نقش متفاوت آنها اتفاق

کرد ،کاربرد اولیه آن عبارت بود از بازتولید

افتاده است .ضرب و شتم زنان و کودکان در

نسل بعدی طبقۀ حاکمه و انتقال سرمایه ها در

سازمان خانواده و تحمل آن از جانب جامعه

یک شکل پدرساالر .این طرز کار خانواده

بورژوایی وسیله یی برای به مورد اجرا گذاشتن

سـازمان ســـوسیالیست-

محتاج ادامۀ کنترل بر تمایالت جنسی زنان بود

اخالقیات ارتجاعی ،سرکوب جنسی و شناسایی

های کارگــــری برای

و یکتاهمسری از اهمیت خاصی برای تضمین

نقش جنسی در خانواده است ...« ،بورژوازی

اقتدار پدرساالرانه برخوردار گردید.

محافظه کار در رهایی زن خطری میبیند که

ریشه مادی ستمگری بر زن ادامۀ همان اساس

اخالق و منافعش را تهدید میکند»)۲(.

بردهگی خانوادهگی در گذشته است که

در تمامی جوامع طبقاتی ،مذهب و باور های

متاسفانه تا هنوز ادامه دارد ،واگذاری وظیفه

مذهبی نقش کلیدییی در تداوم ستم بر زنان

مراقبت و نگهداری از کودکان و همچنین به

داشته است .یهودیت ،مسیحیت ،اسالم ،هندوئیسم

انجام رساندن بخش اعظم کارهای خانه نتیجتأ

و ...که بنیاد شان بر ایدئولوژی مردساالر ماقبل

منجر به عدم توانایی و گرفتن سهم برابر و کامل

سرمایه داری استوار است ،صدها سال بیحقوقی

زنان در تولید اجتماعی میشود .زنان یا بطور

زنان را موعظه کرده اند و عمأل باعک نگونبختی

قطع از شرکت در امور جامعه محروم شده اند

و سیاه روزی آنان در طول تاریخ شده اند.

و یا آنجائی هم که در تولید اجتماعی کشیده

آزادی ،بــرابــری و
سـوســـــیالیسم مبارزه
میکند ،بـرای تقویت
صـف آزادی خـــواهی و
برابری طلبی و بــرای
تــــحقق آرمــــان
ســــوسـیالیسـم به آن

شده اند وظای ،شان بیشتر مربوط و محدود به

بناءً با نابودی نظام سرمایه داری و بدور انداختن

ساحۀ فعالیت های اقتصادی خانگی و مهارت

ایدئولوژی ،تلقیات و باورهای ضدانسانی آن

بپــــیونـــدیـــد!

هایی در این زمینه بوده است.

است که میتوان رابطۀ انسانی و برابر بین زن و

از ســایت های ســـازمان

نخواهد بود و آنزمان است که انسانیت منعی

سـوســیالیستهای

سرمایه داری از اجتماعی کردن کار خانگی
سرباز میزند چون بطور قطع نمیخواهد باعک
نابودی ساختار خانواده گردد .خانواده ساختمان
اجتماعی است که از آن طریق ستم بر زنان و
جوانان ابدی میشود و اصل اساسی برای ادامۀ
حیات سرمایه داری بشمار میرود .خانواده
نقش مهم دیگری را نیز برای سرمایه داری
بازی میکند ،خانواده مؤسسۀ است که از آن
طریق ایدئولوژی و تلقیات مردساالر و سلسله
مراتب اهرمی بورژوایی به طبقه کارگر انتقال
مییابد .خانواده آن ساختمان اجتماعی است که
دسیپلین ،فرمانبرداری ،طرز تلقیات غیرانتقادی،

مرد ایجاد کرد ،که دیگر کسی را بر کسی برتری
حقیقی اش را در خواهد یافت ،بقول مارکس که
میگوید«:رابطۀ بی واسط ،طبیعی و ضروری انسان
با انسان ،همان رابطۀ مرد با زن است)3(.»...
 -1منشاء خانواده مالکیت خصوصی و
دولت (ف .انگلس ،ص .)86
 -۲جنس دوم جلد ( 1سیمون دوبووار-
ترجمه فارسی ،ص .)۴5
 -3آثار فلسفی ،جلد ششم (مارکس).

کارگری افغانستان بازدید
نموده و آنها را به رفـــقا و
دوسـتان تان معرفی
نــــــمائیـــد!
www.workersocialist.org
https://www.facebook.com/worker
socialism
www.asrejadid.org

بورژوازى و وضعيت زنان در افغانستان

ح .بریالی

در این هیچ جاى شک وشبهۀ نیست که

زدن چپ وکمونیسم و حرکت رو به گسترش

طالبان بخاطر جعل تصویر واقعى وضعیت زنان،

بورژوازى جهانى با تالش همیشگى خود می-

جنبش زنان هشت مار بوده و است.

اقدامات سمبولیک بنام "دفاع" از حق زن

خواهد در مقابل خطر دایمى موج سوسیالیستى

بورژوازى از چندین دهه به این طرف با تجلیل

رویدست گرفته شد .سیاست و اقدامات

و چپ جهانى ایستاد شود و یا نیروى بالقوۀ آن

مراسم هشت مار توسط احزاب و دولت ها و

تبلیغاتییی که با هیأهوى فراوان از طریق

را کند نماید .جلوگیرى از انقالب سوسیالیستى

انجوهایش در سرتاسر جهان در گسست تاریخى

ابزارهای در دست داشتۀ شان در صدد القای این

یا اکتبر دیگر ،قیام هاى کارگرى و یا هم

این سنت سوسیالیستى در تالش است تا با عمومى

فریب بزرگ سیاسى و تحت عنوان "دفاع از

خیزش سراسرى زنان کارگر و زحتمکش یکی

ساختن آن بنام (زنان) خواسته ها و اهداف خود را

حقوق زن" در اذهان عمومی جامعه است .سهم

از اهداف اصلی و اساسی بورژوازی در سطح

در متن و زمینۀ آن مطرح نماید وعمالً با إیجاد

و مشارکت عدۀ مرتجع و واپسگرا بنام زن در

جهان را نشان میدهد .آخرین طرفند زدودن

نهادها وجبنش هاى فمینیستی رنگارنک از آن

کابینه هاى ارتجاعى حاکمیت هاى  1۴سال

منشاء تاریخی هشت مار به عنوان یک سنت

میان فمینیسم اسالمى ،توجه زنان را از مبارزات

اخیر ،نفوذ عدۀ از آنها در مجالس ولسى جرگه

مبارزاتی جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر است.

کارگرى وطبقاتى سوسیالیستى که اساساً سنت

وسنا ،ایجاد وزارت زنان ،گردهم آیى هاى

بورژوازى در تمام جوامع و کشورها با نفوذ

هشت مار

بر آن بنا یافته است ،منحرف

کذایی بنام دفاع از حقوق زن همه وهمه در

سیستماتیک خود و تبیین استراتیژى ها و

نماید .براى سایه افگندن بر این ماهیت مبارزاتى

راستاى خاک پاشى به چشم مردم و دموکرات

ابزارهاى خاص تالش کرده و میکند تا روز

زنان جهان و انحراف دادن جنبش پیشروانه و

جلوه دادنِ نظام کنونى ،بکار گرفته شد و این

همبستگى جهانى زنان کارگرِ جهان را از

ترقیخواهانۀ زنان از مسیر انقالبى آن ،تالش هاى

نمایش مضحک پیوسته ادامه دارد .در حالیکه

محتواى مخالفت با سیستم سرمایهدارى خالى

تاریخى بورژوازى بنام دفاع از حقوق زن منجر بدان

واقعیت هاى موجود در جامعه از کوچکترین

نماید و آن را به آلۀ دست محافل وکانون هاى

گردید تا جنبش زنان بورژوا براه افتد ،جنبشی که

تغیر محسوس بنام آزادى و رهایی زن و نهادنِ

بورژوایى تبدیل نماید که در این زمینه موفقیت

در اهداف و استراتیژى منافع یکسان طبقاتی با مردان

گام براى تثبیت موقعیت سیاسى و اجتماعى آنها

هایى نیز داشته است .کش ،و جا انداختن

بورژوا را دنبال میکند .حرکت و جنبشی که در

در تصمیم هاى حتى همین حاکمیت ارتجاعى

پروژه هاى سنگینِ فیمینیستى و بکار گیری

راستاى دفاع از منافع سرمایهدارى وتداوم ستم

نیز خبری نیست.

متناوب از آنها در میان اکثریت زنان زحمتکشِ

طبقاتى بوسیله و به رهبرى زنان بورژوا علیه اکثریت

مکان

تاریخى

جهان یکى از راهکار ها و مقدمۀ است برای

ملیونى زنان و مردان کارگر در سراسر جهان رهبرى

حکومت افغانستان ،جدا از هر تعریفى دیگرى

رسیدن به این هدف.

میگردد .تاریخ نه چندان دور سیاسى جریانات

ماهیت طبقاتى جانبدارانۀ آنها را در دفاع از رژیم

بورژوازى بصورت خاص و هدفمند در جهت

بورژوا شاهد إنکار ناپذیر حکم روائی زنان طبقات

امریکایی ،دفاع از مناسبات استثمارگرانۀ جارى

تحری ،ماهیت جنبش هشت مار طى یکصد

حاکم ستمگری است که سوای جنسیت شان

در افغانستان زیر نظم بورژوایى کنونى ،دفاع از

سال اخیر روی الترناتی ،سازى هاى بدیل کار

سیماى راستین وهویت فریب کارانۀ چنین سیاست

خرافۀ مذهب وحتى تلویحاً جانبدارى مفتضحانه

نموده است که همۀ شان در راستاى تهى

هایی را برجسته میسازد .هویت و مفهوم عروج زنان

از مناسبات مردساالرانه و در یک مجموعۀ

ساختن مبارزات جنبش زنان و هشت مار از

طبقات حاکم سرمایهدارى در کشور هاى مختل،

سیاسى تماماً ضد آزادى و بکارگیرى حقوق

مفاد و محتوای چپ وکمونیستى آن است.

جهان به ارکان هاى رهبرى دولتها وکابینه هاى

برابر زن ومرد ،نشان میدهد .بناءً نقش این گروه

تقدیس دموکراسى ،تلمبار کردن هویت هاى

نظام هاى سرمایهدارى به هیچ کسى در جهان

از زنان مرتجع ولو زیر عبأ و نام هاى تجلیل از

ملى ،مذهبى و دموکرات به این جنبش و بدین

پوشیده نیست.

هشت مار و دفاع از حقوق زنان با نقش مردان

وسیله مسخ محتوا و مضمون طبقاتى مبارزات

همان طوریکه در باال اشاره شد در افغانستان با روی

طبقۀ حاکم کنونى افغانستان هیچ مغایرت و

زنان یکى از اصلى ترین سناریوهاى سرمایه در

کار آمدن حاکمیت امریکایی بعد از امارت اسالمی

تمایزى نداشته

دستۀ

زنان

شامل

در
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بلکه آنها شانه به شانۀ مردان طبقات حاکم
رسالت شانرا در جلوگیرى از بسط جنبش

تساوی حقوق زن با مرد ،با تساوی اقتصادی

آزادیخواهانۀ زنان ،ادأ مى نمایند و در همان
راستاى استراتیژى زدودن اثرات طبقاتى و انقالبى
جنبش رهایى طبقاتى زنان گام بر میدارند.

آنها ميسر است

زرقا فروغ

تاریخأ هشت مارس به مبارزات زنان کارگر و
مقاومت شان در برابر نظام سرمایه دارى شکل

هشت مار امسال را در حالی جشن میگیریم که

"متمدن" برسانند ،آنجاهم با چکمه و باتوم و سیم

بربریت سرمایهداری با همۀ نابرابریها ،تبعیض ها،

های خار دار مواجه میگردند.

بحرانها ،جنگها ،کشتارها ،آوارهگیها و فجایع

واقعیت این است که ارتجاع هار اسالمی با نقشی

شرائط کار طاقت فرسا و غیرانسانى ،إیجاد مهد

زیست محیطی در جهان و نیز عروج توحش و

که در دهۀ  80بخصوص پس از تجاوز شوروی

کودک براى زنان کارگر و رهایى همزمان ازکار

ارتجاع اسالمی در خاورمیانه و کشورهای افریقایی

به أفغانستان و در خدمت استراتژی بورژوازی

بردگى در خانواده وغیره است ،که در راه بر

وضعیت زنان را نسبت به هر زمان دیگری تاریکتر

جهانی ،به ویژه امپریالیسم امریکا ،کسب کرده

آورده ساختن این أهداف فعاالن سوسیالیست

و زندهگی شان را در اکثر کشورهای جنگ زده با

بود ،پس از فروپاشی بلوک سرمایه داری دولتی و

جنبش طبقۀ کارگر تاریخاً به جاده هابر آمدند و با

چالشهای جدی یی مواجه کرده است.

پایان جنگ سرد آرایش جدیدی یافت و جهان

راه اندازى اعتصاب ها وتظاهرات طى حدودا

آزانجا که سیاست غارتگری سرمایهداری در این

شاهد همسویی منافع استراتژیک این دو قطب

یکصد سال این زنان کارگر ص ،خود را روشن

بخش از جهان با همکاری و همیاری ارتجاع

ارتجاعی در اشکال جدیدتری شد .از آن به بعد

مذهبی رقم خورده است ،سهم زنان در این آشفته

اسالم سیاسی به عنوان پیشقراول ارتجاع

بازار جهنمیست که ارتجاع قومی -مذهبی بر پا

امپریالیستی یک پای دایمی جنگها در راستای

داشته است .از یکطرف فقر و تنگدستی و نابرابری

سیاستها و تأمین منافع سرمایه داری جهانی در

از آنها قربانی میگیرد و از طرف دیگر

منطقه میباشد .امریکا در خاورمیانه با در نظر

جنگجویان اسالمی بر جسم و روان آنها تجاوز

داشت عقاید رایج مردم منطقه و اطالع از ماهیت

یافتن برترى جنسیتى زنان بر مردان میداند .هشت

کرده و زنان بینوا و اسیر را مجبور به تن دادن به

دین ،از همان پایان ختم جنگ سرد ،اسالم را

مار أساساً روز فریاد کارگر زنانِ در اسارت

ازدواج اجباری کرده و بعضی دیگر را در بازار

بحیک ابزار تحقق اهدافش در مرکز توجه خود

بردگى مزدى و درکل استثمار و ستم طبقاتیست.

برده فروشان به حراج گذاشته و جواز استفاده

داشته است .عالوه بر اتکا به هم پیمانانش در راس

هشت مار بحیک سنت مبارزاتى پیوند تاریخى با

جنسی از آنها را به عنوان کنیز و بردۀ مجاهدان

قدرت در کشورهای خاورمیانه ،مستمرا به

مبارزات سوسیالیستها دارد .ابر زنان سوسیالیست

راه اهلل صادر و در نهایت اگر که جان به سالمت

حمایت اپوزیسیون اسالمی در مقابل دولتهای

وکمونیست چون روزا لوکزامبورگ که توسط

برده و زنده بمانند ،باردار و بی پناه رها میشوند.

"سیکوالر" موجود پرداخته است.

عدهیی دیگر از زنان برای نجات جان و شرافت

کشورهای غربی در رأس امریکا و ایدئولوگ

شان از این بربریت و وضعیت نابسامان با کودکان

آنها تالش نموده اند تا با تقسیم اسالم به اسالم

و خانوادههای شان ناگذیر از کو اجباری شده و

"میانهرو" و اسالم بنیادگرا این را در اذهان

در تالش فرار از جهنمی که بورژوازی جهانی و

عمومی در سطح جهان و باالخص جوامع

ایادی محلی شان راه انداخته اند طعمۀ اموج دریاها

خودشان القاء نمایند که جنبشهای اسالمی میانه-

میگردند .یا کودکان و نوجوانان شان اسیر دالالن

رو خوش خیم اند و مخل نظم موجود و تأمین

بازار سکس جهانی شده و قربانی هوسبازیهای

منافع کشورهای سرمایهداری نیستند .بناءً از نظر

سرمایهداران گنده و متعفن میگردند .از هزاران تن

اینها آنچه که موجب نگرانی است اسالم

شاید عدهیی هم بتوانند خودشان را به دژ اروپای

بنیادگرا است.

گرفته است .هشت مار یادهانى خشم و مقاومت
زنان کارگر در برابر نظم سرمایه براى کاهش
استثمار وحشیانه ،کاهش ساعت کار ،بهبود

نگهداشته اند .جنبش طبقاتى زنان جنبش
فمینیست هاى بورژوایی نیست که هم وغم شان را
صرفاً برابرى موقعیت زنان بورژوا با مردان هم
طبقهیى خود شان تشکیل میدهد .این جنبش زنان
و گروه هاى فیمینیستى نیست که أساس
نابرابرى موقعیت زن را در جنسیت زن و بالتبع در

بوژوازى المان به جوخه هاى إعدام سپرده شد،
کالرا زتکین زن سوسیالیستى که با پیشنهاد وى
در سال  1910هشت مار بحیک روز تاریخى

همبستگى زنان کاگر وهمۀ زنان جهان ،رسمیت
جهانى یافت ،کولنتاى اولین زن وزیر
کمونیست در جهان و دیگران را میتوان از
میراث داران واقعى جنبش خالصى طبقاتى
زنان نام برُد که برتارک هشت مار
درخشند

می-
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در حالی که هر دوی این فراورده محصول

کشورهای امپریالیستی و میانهرو خواندن آن،

تا اجرای محاکم صحرایی زنان بگوش جهانیان می-

پروژه های بورژوازی جهانی در رأس امریکا

افکار و سنت های وحشیانۀ عصر حجر را بر

رسد .حتی موارد شنیعی از تجاوز گروهی در محضر

اند که نقشهای متفاوتی را در سناریوهای

جامعه و زنان آن تحمیل نموده است .زنان را

مردم بر زنان کسانی که حکم قصاص بر آنها

منطقهیی بازی کرده و میکنند .از نمونۀ اسالم

مورد تحقیر و توهین قرار داده و از تحمیل نوع

جاری شده است نیز اتفاق افتاده است .هند هم از

"میانهرو" مورد نظر کشورهای غربی میتوان

پوشش گرفته تا خصوصیترین موارد زندهگی

نظر خشونت و تجاوز بر زنان در صدر جدول

حزب حاکم "عدالت و توسعه" در ترکیه را

شانرا در کنترول دارد .با تطبیق قوانین و مجازات

کشورهای زن ستیزجهان قرار دارد.

نام برد که میتواند منافع بورژوازی ترکیه و

اسالمی وحشیانه ترین و متحجرترین روش های

چگونگی وضعیت زنان در افغانستان :

نظام سرمایهداری در تأمین حد اکثر سود را

سرکوب را علیه زنان به کار گرفته است ،دستگاه

افغانستان با پیشینه بیشتر از  ۴دهه جنگ از طرف

ضمانت نماید و به عنوان الترناتیو حکومتی

های تبلیغاتی این رژیم همواره با شدت تمام فعال

جامعه بین المللی بدترین مکان برای زیست زنان

برای کشورهای منتصب به اسالم پیشکش

بوده اند تا ارزش زن در جامعه را بعنوان انسانهای

اعالم گردیده است .زنان در افغانستان از عدم آزادی

شود .اسالم "میانهرو" در عرصۀ سیاستهای

درجه دو ،حفظ کرده و نهادینه سازند.

فردی که پیشرط آزادی اجتماعی است رنج میبرند.

خارجی ،آنچه که در کشورهای شبیه ترکیه

در نمونۀ دیگر آن یعنی در ترکیه ،که زنان در

در این بخش میخواهم در مورد آزادی فردی زنان

شاهد هستیم هموار کنندۀ اعمال هژمونی

سال 193۴حتی پیشتر از زنان بسیاری کشورهای

و ارتباط آن باعوامل روبنایی و زیربنایی و همچنین

امریکا و ناتو در رقابت بر سر هژمونی منطقهیی

اروپایی از حق رأی برخوردار شده بودند و

شرایط اجتماعی اندکی مکک نمایم.

است؛ و در عرصۀ داخلی با اتخاذ سیاستهای

زندهگی اجتماعیتر و فعالتری داشتند .امروز با

مارکس و انگلس به مثابه تبیین کنندهگان

نئولیبرالی ،بازارهای تازهیی را در اختیار

سیاست های اسالمی سازی حزب حاکم به

سوسیالیسم کارگری واقع بین ترین فیلسوفان و

سرمایۀ جهانی میگذارد .اسالم بنیادگرا ،که

رهبری اردوغان زنان مورد بیحرمتی قرار می-

دانشمندان عصر خود و زمان حاضر ،آشکار کرده

اساساً نقش ابزار فشار را بازی میکند ،نیرویی

گیرند و آزادیهای شان سلب میشوند .دولت

اند که هر پدیدۀ اجتماعی بر مبنای یک واقعیت

نیست که قادر به هدایت و کنترل جامعه باشد،

ناسیونالیست -اسالمی اردوغان دشمن قسم

مادی شکل میگیرد .با آنکه بخش اقتصادی جامعه،

بلکه با ظرفیتهای ارتجاعیاش از یکسو ،در

خوردۀ آزادی زنان است .رجب طیب اردوغان

پایه و اساس ،زیربنا ،را تشکیل میدهد اما فراموش

خدمت پیشبرد سیاستهای امریکا و

از مخالفین سرسخت حق سقط جنین است و تا

نشود که عوامل روبنایی از قبیل سیاست ،مسایل

متحدینش قرار میگیرد و از سوی دیگر،

کنون بارها این نظر را ابراز کرده است ،وی نام

حقوقی ،قوانین ،مذهب ،فرهنگ و سنت ها نیز

مجری پیشبرد جنگهایی است که امریکا و

وزارت زنان را به وزارت خانواده تغییر داد ،و

تاثیرات خود را دارند.

ناتو دیگر خود نمیخواهند راسا در آنها

این نشان میدهد که از نظر او نقش زن فقط در

نا گفته پیداست که زنان اولین بردهگان تاریخ اند،

دخیل باشند.

خانواده تعری ،میشود .همچنین در اظهاراتش

که این بردهگی با بوجود آمدن مالکیت خصوصی

زنان در کشورهای که نظامهای مذهبی "میانه-

بارها به صراحت اعالم کرده که از نظر او زن و

پدید آمده و با از میان رفتن آن محو خواهد شد.

رو" در قدرت اند نیز وضعیت بهتری از زنان

مرد با هم برابر نیستند و این مخال ،قانون طبیعت

یکی از تبارزات مالکیت خصوصی در جامعۀ طبقاتی

مناطق جنگ زده و بحرانی که اسالم سیاسی

است که آنها را با یکدیگر برابر بدانیم.

اینست که مالک با زور و قدرت ملکیت اش را در

در آنها جوالن میکنند ،ندارند .یکی از این

همینطور زنان در پاکستان کشوری که امروزه از

تصاحب دارد ،زن نیز در جوامع مردساالر و طبقاتی

دولتها که از جانب رسانههای بورژوایی و

برکت سیاستهای ارتجاعی بورژوازی جهانی

ملکیت مرد شمرده میشود و باید برای مالکش ارزش

دولتهای شان امروزه با بوق و کرنا بعنوان

به مکان تولید و پرورش اسالم سیاسی تبدیل

خلق کند .با این دید است که زن مایملک مردش

دولت "میانهرو" نام برده میشود ،دولت

گشته است ،در معرض هزار و یک جنایت و

محسوب میشود بناءً مرد با حصار کشی میخواهد

اسالمی سرمایه به ریاست جمهوری حسن

ستم قرار دارند .زنان هر روزه مورد ضرب و شتم

که زنش را از دستبرد مرد بیگانه دور نگهدارد و در

روحانی در ایران است که  38سال است

قرار میگیرند و بر أساس روایات و احکام

حصار خانه محصورش مینماید .مردان حق دارند با

جنایت میکند و به مردم فقر میفروشد .رژیم

اسالمی مثله و قصاص میشوند .تقریباً هر روز و

زنان متعددی در رابطه باشند اما جسم زنش متعلق به

داعشی یی که علیالرغم توصی ،سردمداران

هر هفته خبری از شالق زدن زنان توسط طالبان

اوست و او( مرد )
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بدستور معیارهای حاکم بر جامعه باید مواظب

رو در رویی روزمره قوای آنها را تحلیل میبرد و

حکومت و مناسبات حاکم بر آنها ،تافتۀ جدا

ملکیت اش باشد و مطمین باشد که حتی پس

از اتحاد آنها در جهت بر اندازی سیستم های

بافتهیی از دیگر قوانین مصوب موجود در جوامع

از مرگش دارایی او به سلسلۀ خونی خود او

استثمارگر پیشگیری میکند .تاکتیک تفرقه بین

طبقاتی نبوده و نمی تواند باشد .البته با یک تفاوت

منتقل میگردد .زن نه تنها وسیلۀ تولید مثل

زنان و مردان درست همان تاکتیکی است که

که نه تنها قوانین حاکم بر مناسبات طبقاتی را در بر

انگاشته میشود بلکه مسؤلیت نگهداری از طفل

طبقات حاکم در مورد ملیت های مختل ،نیز به

دارد بلکه از مناسبات ایدئولوژیک و مذهب و

نیز بر او تحمیل میگردد .آنهم بدون آنکه حد

کار می برند و به قول معروف آنها از آب گل

شریعت و دیدگاههای قرون وسطایی نیز شدیداً متأثر

اقل از حق حضانت طفل برخوردار باشد.

آلود ماهی می گیرند.

بوده و با تاکید بر دین و ایدئولوژی و شریعت،

نقش رو بنا ،در نظام های طبقاتی بخصوص

در مذاهب تمام نیاز های طبیعی وهر نوع رابطۀ

اعمال ستم ویژه بر زنان را در کلیه قوانین تثبیت

در جوامعی که مذهب دخالت مستقیم در

زن و مرد که خارج از دستورات دین باشند،

کرده است .با در نظر داشت تأثیرات عوامل فوق،

دولت دارد ،ظاهرا چنین به نظر می رسد که

فاسد شمرده میشود .زنان قبل از ازدواج باید

زنان در افغانستان که مذهب یکی از ستون های

این مردان هستند که تصمیم گیران اصلی

باکره باشند .و باکرگی معیاری است که جوامع

اصلی برای ادارۀ سیاسی جامعه است ،نه تنها از

جامعه هستند .اما وقتی که دقیق تر این مسأله را

مرد ساالر و مذهبی ،آنرا برای پاکیزگی و

فرودست بودن به عنوان جنس دوم رنج می برند،

مورد بررسی قرار دهیم ،این طبقۀ حاکم یا

صداقت زن بر گزیده اند .این میکانیسم ها برای

بلکه به دلیل هژمونی فکری مذهب ،خود مجری

سرمایه دار هر جامعه است که به دالئل

کنترول جامعه و عقاید آنهاست .زنان عاصی و به

تفکرات زن سیتزانۀ مردساالرانه میگردند.

گوناگون وظیفۀ عملی کردن ستم به زنان را

ستوه آمده با گذشتن از خط قرمز انظباط های

عوامل دیگری که محصول نظام سرمایداری بوده و

در سطح اجتماعی بر عهدۀ مردان گذاشته

اخالقی جامعه طبقاتی و مذهب ،خطرناک

عرصه را بر زنان افغانستان تنگ تر مینمایند عبارتند

است .در حالی که به قول مارکس'' :با اسارت

شمرده میشوند زیرا تسلط و بهره کشی

از :

زن هیچ کس بیشتر از خود مرد مجازات نمی

مردساالرانه را بر تمامی وجوه زندهگی کنونی

 -1بیشتر از چهل سال جنگ های تحمیلی و بی

شود''.

انسانها زیر سوال برده و حاکمیت مذهب را به

ثباتی که حاصل آن فرو ریختن همۀ ساختارهای

دین(اسالم) ،اندیشۀ مذهبی خدا را به نیروی

چالش میکشند .بر مبنای همین انظباط آهنین

یک جامعه متعارف و تحمیل فقر بیکران ،آوارهگی،

مطلق تبدیل ساخت ،در هر دورۀ طبقاتی همین

است که قتل های ناموسی به پدیده یی رایج و

بیکاری و ترویج بیشتر خشونت است.

اندیشه مطلق گرایانه انسانها را وادار بر برده

پذیرفته شده یی در چنین جوامعی تبدیل گردیده

 - ۲رشد و نفوذ اسالمیسم که یکی از مؤلفه های آن

شدن کرد .اسالم زنان را با مشخصات چون

است.

تشدید تبعیض جنسیتی و خشونت مقابل زنان است.

مادر ،خواهر و همسر تعری ،نموده است .زنان

قوانین هم جز روبنا و ابزار کنترول جامعه

 - 3عدم دسترسی به درس و تعلیم ،افت شدید

هویت شان را از مردان میگیرند ،و با وعده

طبقاتیست .زن در قوانین اسالمی و در تمام

آگاهی ،مخصوصاً برای زنان.

های کاذب چون "بهشت زیر پای مادران

اجزای ریز و درشتش ،صریح و آشکار ،مایملک

 -۴اعتیاد به مواد مخدر.

است" ،به تخدیر ذهن زن پرداخته و امکان هر

مرد تلقی میشود و همۀ قوانین منطبق با دین و

 -5در قدرت بودن گنگسترهای جهادی و جنگ

گونه اعتراض را در او خفه کرده است .زیرا

شریعت اسالم با تضمین مالکیت مرد بر زن نوشته

ساالران مسلح و پر قدرت.

شرط رفتن به بهشت عالوه بر مواظبت از

شده است .باید گفت که «قانون» در تعری ،کلی

 -6سیستم دولتی فاسد و قوانین اسالم محور.

فرزند ،راضی نگهداشتن شوهر هم میباشد.

در جوامع طبقاتی و با مناسبات حاکم بر آن

 -7غیابت نیروهای مترقی و سوسیالیست.

اعمال خشونت مرد بر زن با توجیهات دینی،

جامعه ،برای اعمال حاکمیت و حفظ قدرت بر

ازآنجایی که دولتهای سرمایه داری از افراد و

سبب میگردد که افراد مربوط به یک طبقه،

سایر طبقات اجتماعی تهیه شده و کلیۀ قوانین آن

شخصیتهایی در خدمت خود الگو سازی میکنند

صرفاً به دلیل جنسیت در برابر هم قرار داده

توسط طبقۀ حاکمه برای حفظ منافع حاکمیت و

تا الگوهای واقعی مبارزه در جامعه رشد نکند .در

میشوند .زنان و مردانی که در صورت

در جهت تضمین تداوم حکومت به یک امر

افغانستان هم درست با در نظرداشت این شیوه هستند

همکاری و همفکری میتوانند قوای شان را بر

ضرور تبدیل شده است .با همین تعری ،است

سازمانها و گروپ های مدنی با اسالمی رنگارنگ

علیه طبقۀ حاکم به کار برند .به زبان دیگر ،این

که قوانین در کشورهای اسالمی با توجه به نوع

چون:
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''زنان جوان برای تغییر'''' ،اتحادیه زنان

دولت های غربی بوده و مشروعیت شانرا از

گوشه و کنار افغانستان که عمدتاً فردی و غیر

افغانستان'''' ،کمپاین پنجاه در صد'''' ،حقوق

عصر حجر میگیرند ،میباشد .آنها ناگذیر برای

سیاسی است و اغلباً هم بدون نتیجه باقی میماند ،با

بشر'' وغیره که این گروه ها همانند روال غنی

در رسن داشتن طالبان برای آنها امتیازاتی بدهند

مرحلۀ تشکل یابی جنبش زن در افغانستان تفاوت

تمایلی در تغییر بنیادی جامعه ندارند و فقط با

و هر امتیازی که به این نیروهای ارتجاعی داده

و فاصلۀ زیادی دارد .زنان در افغانستان به شدت به

اصالحاتی چند میخواهند "حقوق" زنان را

میشود ،حلقۀ آزادی زنان را تنکتر مینماید.

آگاهی ضرورت دارند .واقعیت این است که ستم

کسب نمایند .بخشی ازین ارگانها از طرف

ولی اولویت دولت و شرکای قدرت ،فقط حفظ

کشی و بیحقوقی زن با سابقۀ طوالنی و تاریخی یی که

مذهبیون و بستهگانشان ایجاد شده اند و الگوی

منافع شان بوده و با تکیه بر تفکرات اسالمی شان

دارد ،هنوز برای اکثریت زنان در افغانستان یک امر

مبارزۀ زنان برای آنها بی بی فاطمه زهرا است،

بهایی که برای آن میپردازند و عمالً ابتدایی

که با تبلیغ بهشت زیر پای زنان ،دنیای آنها را

ترین حقوق نصفی از نفوس جامعه را زیر پا می-

تبدیل به جهنم نموده اند .آنها حتی در

گذارند ،خمی به ابرو نمی آورند .امریکا هم علناً

مواردی که زنان مورد تجاوز قرار گرفته اند،

با بیان این نکته که با طالبان دشمنی ندارند ،مهر

زنان قربانی تجاوز را مقصر دانسته اند ،که با

تأیید بر پروسۀ مذاکرات با طالبان گذاشته و برای

عدم رعایت پوشش باصطالح مناسب زمینۀ

شرکت در مذاکرات نماینده میفرستد.

از آنجایی که رسیدن به آرمان های انسانی سوسیالیسم

تجاوز را بر خود شان مهیا نموده اند .جمعی

در افغانستان زنان برای رسیدن به آزادی قبل از

بدون رسیدن به آزادی زن ممکن و متصور نیست ،بناءً

دیگر از تشکالتی که خود شان را مدافع

همه باید از نظر اقتصادی خود کفا باشند .یعنی

بوجود آمدن جنبش زنان در افغانستان یک امر

حقوق زن میدانند ،با تفکرات سوسیالیزم

نجات زنان از قید و سلطۀ مرد و نظام مردساالری

ضروریست .مبارزۀ فعال با مطالبات مشخص در جهت

خلقی ،مسایل را به صورت مجرد و بدون

در نقش و سهم گرفتن فعال زنان در تولید و

بهبود وضع زنان مثل رهایی زنان از بردهگی خانگی،

ارتباط باهم دانسته با یک دید میتافیزیکی به

اقتصاد اجتماعی تعیین میگردد .توانایی اقتصادی

کسب برابری اقتصادی ،لغو احکام و قوانین زن ستیزانه

مسایل جامعه از جمله مسأله زن مینگرند .آنها

در بسی حاالت نمیتواند به تنهایی در استقالل

بدون آنکه تاثیرات دین را در زندهگی نص،

فردی و آزادی زنان کار ساز باشد .فرهنگ و

نفوس جامعه یعنی زن ها در نظر داشته

سنتهای حاکم درجامعه نیز عامل دیگری است

باشند.اعالم مینمایند که مردم شان را با دین

که زنان را به جنس درجه دوم در جامعه تبدیل

شان یکجا دوست دارند.

نموده و در تداوم این وضع نقش مهمی را بازی

برابری صوری زنان و مردان در محدودۀ

میکنند .مبارزه با فرهنگ و سنتهای پدرساالرانه

گذشتانده اند ،و با تبلیغ و حمایت دین از آنها به امر

دموکراسی بورژوایی و کشانیدن زنان در پست

یک مبارزۀ طوالنی است .مبارزه با مذهب که

های فرمایشی طرفند دیگری است که تشکل

مخصوصاً آنجا که در مورد حقوق و مکلفیت-

طبیعی و پذیرفته شده یی تبدیل شده اند ،امریست
نهایت الزم .

های مدنی مبلغ آنند .در این شیوه زنان انگشت

های زن تعیین تکلی ،میکند نیز شامل آن است؛

به همان اندازۀ که اسالمیستها و دیگر جریانات مذهبی

شماری ظاهرآ در سطوح اداری باال کشیده

دین اسالم یکی از ادیانی است که در مورد نقش

در تقابل با آزادی زن و مانعی در راه جنبش

میشوند .نصب حبیبه سرابی به معاونیت سید

درجه دوم زن در اجتماع و خانواده صراحت

آزادیخواهی زنان بشمار میایند و از آزادی زنان و

احمد گیالنی رئیس شورای عالی صلح با

کامل دارد و برنامۀ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

طالبان ،یکی از این نمونه ها است .قبالً هم

اسالمیست ها در تضاد آشکار با آزادی زن است.

زنانی در مقام های بلند اداری از زجرکُشی

لذا مبارزۀ آزادیخواهی زنان نمیتواند به ساده-

فرخنده حمایت کرده بودند .گام بعدی

گی و بدون مبارزه با ارزشها و قوانین دینی انجام

اعضای دولت غنی و عبداهلل ،باز کردن باب

پذیرد .ازینرو شروع جدی مبارزه برای آزادی

مذاکره با زن ستیزترین و محجرترین نیروهای

زنان نا گذیر با سیکوالریسم آغاز میگردد.

اقتصادی را نیز شامل میشود .دست مذهب از زنده گی

اسالمی یعنی طالبان که خود محصول پروژۀ

اعتراضات خود جوش و غیر متشکل زنان در

انسانها کوتاه.

طبیعی و پذیرفته شده تلقی میگردد .بعضاً این
اعتراضات از طریق میدیا پوشش پیدا میکنند و این
مسأله گواه آنست که عدم تمکین زنان بویژه جوانان با
پدیدۀ انقیاد بر زن ،ابعاد گسترده تری یافته و مسألۀ
آزادی و حقوق انسانی زنان به شکل معضلۀ جدی
اجتماعی تبدیل میشود.

و ضد انسانی اسالمی ،لغو قوانینی ظالمانه یی که زنان را
در موقعیت نابرابر با مردان قرار میدهد ،لغو قانون چند
همسری ،حق گزینش شریک زندهگی ،منع ازدواج
اجباری ،مجازات سنگین برای تجاوزات جنسی و آزار
جنسی ،حق تحصیل و حق کار ،و صدها خشونت دیگر
مقابل زنان که با آن تولد شده و دوران کودکی شانرا

برابری آنها احساس خطر میکنند ،سوسیالیستها
برعکس به همان درجه در همسوئی با این جنبش قرار
داشته و رشد جنبش سوسیالیستی دایماً با رشد حرکت
آزادیخواهانۀ زنان همراه بوده و است .هم جهتی
سوسیالیسم و جنبش آزادیخواهی زن تنها محدود به
مطالبات سیاسی و فرهنگی نبوده بلکه عرصه یی

.

سوسياليسم کارگری و جنبش های فيمينيسی
تهیه و ترتیب :افسانه خاشع
 ،1910صد و شش سال قبل از امروز  99زن

داشتن شغل یکسان و نوع فعالیت مشابه هنوز در

فوق ذکر شد ،بود .بعدأ تالش صورت گرفت

سوسیالیست از  17کشور جهان در شهر

دومین دهۀ قرن  ۲1حقوق مردان به میزان زیادی

که با کاپی برداری از برنامه های سوسیال

کپنهاگ دنمارک دور هم جمع آمدند تا در

بیشتر از حقوق زنان است .کار در خانه بیشتر و

دموکراتیک زنان متعلق به جنبش طبقۀ کارگر را

مورد وضعیت زنان تبادل نظر نمایند .در این

در کل جز وظای ،زنان به شمار میرود .خشونت

برای تحقق آن مطالبات نیز در این مبارزه شریک

نشست تصمیم اتخاذ شد تا در این روز

جنسی هر روزه از زنان قربانی میگیرد و در کنار

سازند.

وضعیت زنان و مسایل مربوط به آنها همه ساله

ستم طبقاتی ستم و نابرابری بر اساس جنسیت بر

جنبش زنان سوسیالیست در مسیر مبارزۀ شان به این

مورد توجه قرار گیرد .چیزی که افکار عامه

زنان اعمال میشود.

نتیجه رسیدند که حتی با بدست آوردن حق رأی و
حق تحصیل وغیره نیز ستم مضاع ،بر زنان سر

کمتر از آن اطالع دارد این است که بیشتری
شرکت کنندهگان در این نشست را زنان

عروج جنبش زنان

جای خودش باقی خواهد بود .در عین حال حق رأی

سوسیالیست و فعالین جنبش کارگری تشکیل

جنبش زنان از آغاز تا امروز متشکل از دو

و حق تحصیل در آن دوران همگانی نبود و این تنها

می داد و از همان آغاز نیز این روز به نام روز

گرایش بوده است .گرایش نخست را زنان فعال

مردان متعلق به طبقۀ بورژوا بودند که از همچون

بینالمللی سوسیالیستی زنان خوانده شد .در آن

در جنبش کارگری و سوسیالیستی وگرایش دوم

حقی برخوردار بودند در حالی که بیشتر مردان

دوران نیز چون امروز زنان کارگر یکی از

را زنان فعال بیرون از آن نمایندهگی میکنند.

متعلق به طبقۀ کارگر نیز از آن حق محروم بودند .به

تحت ستمترین گروههای اجتماعی بودند.

یکی گرایش سوسیالیستی و انقالبی و دیگری

همین دلیل در گام نخست این مطالبات ،مطالبات

در عصر حاضردر میان اقشار و طبقات

گرایش بورژوا لیبرال یا خورده بوژوایی است.

دست اول زنان کارگر را تشکیل نمی داد .با

زحمتکش از آن میان طبقۀ کارگر ستم بر زنان

اولین موج جنبش زنان همراه با خواست حق

تصویب روز جهانی زن از جانب زنان سوسیالیست

اشکال خشنتری بخود گرفته است .زنان در

رأی و در کنار و موازی با آن جنبش

در سال ،1910جنبش انترناسیونال سوسیالیستی بر

جهان معاصر و بخصوص در کشورهای که

سوسیالیستی زنان کارگر است که فعاالن

اساس مبارزه برای حقوقی چون حق رأی زنان

مذهب و باورهای مردساالرانه از قدرتی

سوسیالیستی چون کالرا زیتکین ،آگوست بیبیل

مبارزه و مخالفت با تهدید جنگ و حمایت از

برخوردار اند از جمله خاورمیانه و افغانستان

و الکسندرا کولینتای در رأس آن قرار داشتبند.

کودکان و درمان آنها و هم چنان مبارزه علیه

چون برده خرید و فروش میشوند ،خطنه،

موج دوم جنبش زنان متشکل از سازمان ها و

افزایش قیمت ها ،بنیان گذاشته شد .حتی در درون

سنگسار و یا شکنجه در صورت بروز بیوفایی

احزاب کمونیستی بود .در اولین موج جنبش

چپ ها هم این دید یا نگاه وجود دارد که جنبش

و عدم تمکین به تبعیض و نابرابری هر روز از

زنان ،زنهای بورژوا فعال بودند که بیشتر در

برای حق رأی و فیمینیست های بورژوا مبارزۀ سختی

زنان قربانی میگیرد .در کشورهای پیشرفته

زمینۀ حق رأی و همچنین حق تحصیل و حضور

را بپیش بردند تا حق رأی عمومی و خواست های

صنعتی زنان از شرایط نسبتاً بهتری برخوردار

زنان در رشته های شغلی یی چون داکتر و وکیل

دیگر توانست تحقق یابد .اما در حقیقت امر و در

اند ،اما کماکان ستم بر زن در اشکال متنوعی

فعالیت داشتند .چرا ما این جنبش را بورژوایی

عمل با آغاز جنگ جهانی اول بیشتر فیمینیست های

اعمال می شود که نسبت و در مقایسه با

میخوانیم؟ برای اینکه بخشی بیشتر فعاالن آن از

بورژوا با توجه به تبیین ناسوینالیستی یی که نسبت به

اکثریت کشورهای جهان حدت و شدت آن

خانواده های بورژوا بودند و خواست ها و

مبارزۀ ملی داشتند ،مبارزه برای حق رأی را تا پس از

فرق میکند .اگر از موارد دیگر بگذریم در

مطالباتی را که این جنبش مطرح و نمایندهگی

پایان جنگ کنار نهادند.

مورد شغل و تفاوت میزان درآمد و حقوق این

میکرد تأمین منافع و خواست های خانواده های

این نگاه گذرا به تاریخ جنبش زنان نشان میدهد

مسأله به وضوح قابل مشاهده است .با وجود

بورژوا از طریق مشارکت شان در اموری که در

که قبل از
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هر چیزی تعلق و منافع طبقاتی اهمیت داشته است.

موقعیت زنان در بازار کار را پیش ببرد و علیه

مسایل سیاسی بپردازند و سیاست نمایند.

در ضمن بیشتر فعالین جنبش زنان در جریان

ستم جنسیتی بر زنان مبارزه نماید .چیزی که

فعال بودن در مسایل اجتماعی و سیاسی همیش

جنگ به این باور بودند که با مشارکت شان در

باعک شد تا زنان سهم و نقشی در جنبش

برای زنان مشکل ساز بوده است ،مخصوصأ پیش

پیشبرد امور جامعه و کمک به آن ،مردان جامعه

کارگری ادأ نمایند این بود که تعداد بیشتر زنان

از آنکه سکتور عمومی گستریش یافته باشد .اما

متقاعد خواهند شد که زنان هم به اندازۀ آنها

شروع کردن به کار بیرون از خانه ،نیروی کار

این مسأله امروز هم همین گونه است .حتی در

توانایی دارند تا بتوانند در انتخابات سهم بگیرند و

زنان یک واقعیت انکار ناپذیر گردید.

کشور های پیشرفته و صنعتی ،اما برای زنان در

حق رأی داشته باشند ،ولی هم چون چیزی اتفاق

در آن هنگام بورژوازی از نیروی کار ارزان زنان

کشور های موسوم به جهان سوم این وضیعت و

نه افتاد .زنان بعد از پایان جنگ و انجام کار دوباره

استفاده می برد و شرایط بدتری را به آنها تحمیل

موقعیت خیلی سخت تر است .در آنجا هم این

به حصار خانه های شان برگشتند ،بدون آنکه از

میکرد .بهمین دلیل مورد توجه بیشتری سرمایه-

مردان استند که در اتحادیه های کارگری مسلط

حق رأی برخوردار شوند .در کل حق رأی زنان

داران قرار داشتند .در عین حال که خود فاکتور

اند .کسانی که فرصت داشته و مطالعه کرده اند

همانند حقوق اجتماعی دیگر آنها در اثر فشار

تعیین کننده یی در رقابت با مردان و کاهش

و در کل از آگاهی بیشتری برخوردار اند بیشتر

موج های انقالبی  19۴6 ،19۴۴ ،19۲1 ،1917و

دستمزد آنها نیز بود .در اوایل حتی در اتحادیه

مرد اند و این مردان اند که توانایی احراز پست

 1968تا  1971تحقق یافت.

ها این دید و کنش تبارز مییافت که زنان بایست

های بلند را دارند .زنانی هم وجود دارند که در

به امور خانه داری برگردانیده شوند .اما بعد از

همان حد توانمند اند ،ولی یک جهت سومی هم

آنکه روشن شد که هم چون چیزی غیرممکن

وجود دارد که بیشتر فیمینیست ها قادر به

است ،ناگزیر گشتند تا زنان را نیز در اتحادیه ها

مشاهده آن نیستند .فیمینیست های بورژوا تمایل

متشکل سازند ،تا باهم بتوانند مبارزۀ مشترک

دارند تا جنبش کارگری را یک بلوک جمع و

نمایند .ولی مشکل همین جا پایان نیافت و رفع

جوری ببینند که کاری به مسایل ،معضالت و

نگردید .مردان پیوسته از نقش برتری برخوردار

مصایب زنان ندارد .فیمینیستهای بورژوا قادر به

بودند ،اگر نه در سطوح پایین القل در رأس ،این

تمایز میان فرم و محتوی نیستند .چنین به نظر

مسأله دالیل زیادی دارد .در آن هنگام زنان نتنها

میآید و یا پنداشته میشود که گویا جنبش

که در بیرون کار میکردند بلکه بیشترین

کارگری در گذشتۀ تاریخی الویتی به مسائل

مسؤلیت خانه را نیز به عهده داشتند در حالیکه

زنان قایل نبوده است .پس از انقالب اکتبر دولت

مردان فرصت بیشتری داشتند و میتوانستند به

جوان شورا ها دست به یک سیری ریفرم ها و

زنان در جنبش کارگری
به عنوان یک فعال زن فعالیت در جنبش کارگری
و پیشبرد مبارزات و مطالبات زنان هرگز کار ساده
یی نبوده است .در آغاز اغلب زنان از فعالیت در
اتحادیه های کارگری محروم بودند و کسانی
زیادی در جنبش کارگری خواستار ممنوعیت کار
زنان بودند .مبارزۀ سخت انقالبیونی چون کالرا
زیتکین ،الکسندرا کولینتای ،روزا لوکزامبورگ،
لنین ،تروتیسکی و دیگران را می طلبید تا سوسیال
دموکراسی حاضر شود مبارزه در جهت بهبود

سیاستهای رادیکالی به نفع زنان زد .برابری
کامل زن و مرد در قبال قانون ،ایجاد کودکستان
ها ،لباس شویی و آشپزخانه های عمومی و حق
کورتاژ و  ...برای زنان را به اجرا در آورد .در
ضمن فراموش نشود که الکسندرا کولینتای یگانه
زن در تاریخ بود که پست وزارت در دولت
شوراها را احراز کرد .مدت طوالنی طول کشید
تا سوسیال دموکراسی در کشور های غربی به
قدرت دست یابد و دست به یک سیری ریفرم به
نفع بهبود شرایط زنان بزند .این ریفرم ها در
بیشتر کشورهای غربی از جمله سویدن در دهۀ
هفتاد قرن  ۲0بدست اجرا گذاشته شدند.
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انواع فیمینیسم

آنها رفتار و کردار متفاوتی بسته به آنکه

مارکسیسم است که میتواند و قادر است توضیح

انواع و اقسام فیمینیسم با دیدگاه های متفاوتی

جنسیت شان چه است ،صورت میگیرد .این

علمی و عینی از چگونگی بروز ستم جنسی بر زنان

وجود دارند که خواهان برابری جنسی استند.

مسأله به لحاظ علمی و از طریق پژوهش های

ارایه نماید.

بعضی ها مدعی اند که اساس ستم جنسی در

مختلفی که توسط پژوهشگران انجام شده ثابت

تفاوت بیولوژیک میان مرد و زن نهفته است.

شده است .کافی است که شما تبلغات وسایل

این در گوهر و سرشت مرد است که به زن

بازی برای کودکان را مشاهده نمائید تا دریابید

ستم روا بدارد و یا اینکه میگویند این جز

که چگونه حتی وسایل بازی به لحاظ جنسیتی

ذات زن است که به امور منزل برسد .اما

تقسیم بندی شده اند .رنگ صورتی (گالبی)

پژوهش ها نشان می دهد که در جوامع کمون

مربوط دختران رنگ آبی و وسایل خشن از

اولیه هیچ ستم جنسی یی وجود نداشته است و

جمله اسلحه و  ...مربوط پسران است .این جز

از لحاظ تاریخی ستم جنسی به طور دایم

فرهنگ مردساالر حاکم در جوامع انسانی است

موجودیت نداشته است تا آنرا ناشی از طبیعت

که با دختران و پسران رفتار های متفاوتی انجام

یا سرشت انسان بدانیم .بنابراین باید دالیل

می شود.

دیگری برای این مسأله وجود داشته باشد.

بنابرین خیلی دشوار به نظر میآید تا نشان داده

تبارزات فرهنگییی که وجود دارند و

شود که تفاوت های بیولوژیک کدامها اند و چه

ساختارها را بیان میدارند هیچ زمانی پایدار

چیزهایی بار تربیتی دارند و یا محصول تربیت

نبوده اند ،بلکه با هر تغییر و تحول اجتماعی

اند .همچنان فیمینیست های هم وجود دارند که

این ساختارهای اجتماعی نیز متحول شده اند.

مدعی اند که جنسیت یک ساختار اجتماعی

تعری ،مشخصی از آنچه که طبیعت انسان

است .این فیمینیستها ادعای فیمینیستهای

خوانده می شود وجود ندارد .طبیعت انسان

دیگر که اساس ستم بر زن و نابرابری او را

محصول تاریخی زیست بشر است .استدالل

بیولوژیک میبینند را رد میکنند .اما اینها هم

مبتنی بر تفاوت بیولوژیک هم از اساس منتفی

چنین منکر حقیقت تاریخی و عینی اند و مدعی

است .اگر اساس ستم جنسی تفاوت

استند که ستم جنسی ربطی به فکتورهای مادی

بیولوژیک باشد در آن صورت مبارزه برای

ندارد .از این دید نمیتوان حقیقت عینی و مادی

بدست آوردن حقوق زن بیمعنی است و

ستم و نابرابری و تبعیض روا داشته شدۀ تاریخی

هیچگاهی نمی تواند به سرانجام برسد.

بر زنان را توضیح داد و چگونگی بروز آن را باز

استدالل دیگری که اغلبأ مطرح میشود این

شناخت .گفته می شود که ساختار اجتماعی خود

است که دختران و پسران رفتارهای متفاوتی

محصول یک ساختار اجتماعی قدیمیتر است.

دارند .آنها وسایل بازی متفاوت را انتخاب می

سوال این جا است که آن ساختار های اجتماعی

کنند و رنگ های مورد پسند شان هم فرق

مورد نظر این ها از کجا میآیند و از کجا منشأ

میکند و استدالل های دیگری از این دست

میگیرند؟ این نگاه به جای نمیرسد چون

که هیچ اعتبار علمی یی ندارند .اما این عادات

منشای ستم را نمیتواند به صورت ماتریالیستی

ذکر شده نه به دلیل تفاوت بیولوژیک بلکه

توضیح دهد .این نگاه که آن را فیمینیسم

ناشی از شیوه تربیت متفاوت آنها است که در

رادیکال مینامند یک نگاه و موضع ایدیالیستی

خانواده و جامعه مورد اجرا قرار میگیرد .از

است .اساس این موضع بر یک ایده استوار است

نخستین روز های به دنیا آمدن کودکان با

نه بر یک بنیاد ماتریالیستی .بدون تعارف این تنها

ریشه های ستم جنسی
برای اینکه بتوان ستم جنسیتی و نابرابری و تبعیض
نسبت به زنان را بر انداخت باید اساس و ریشههای
آن را درک کرد .بخشی از فیمینیست های بورژوا
یا رادیکال فیمینیستها یک افق ایدیالیستی را در
مورد تمام این پرابلماتیک اعمال میدارند .از این
نظر رفع ستم بر زنان قرار است از طریق اشاعۀ افکار
فیمینیستی ،سهمیه بندی و اقداماتی در چارچوب
مناسبات حاکم سرمایهداری برآورده شود .سالهای
متمادی است که تالش صورت میگیرد و با وجود
که مبارزات زنان منجر به بهبود وضعیت شده است و
جنبش زنان دستآوردهای داشته است ،البته در
کشورهای پیشرفته .ولی باید اذعان شود که در
بخش اعظم کشورهای جهان ستم جنسیتی و اپارتاید
نسبت به زنان با به قدرت رسیدن ارتجاعیترین
نیروها و جنبشها تشدید هم شده است .همچنان
ستم بر زنان سرجای خودش باقی است چون منشأ
ستم که همانا مناسبات سرمایهداری باشد ،که خود
اساساً بر نابرابری و استثمار انسان استوار است ،هنوز
نابود و ریشه کن نگردیده است.
یگانه گرایش فیمینیستی که چگونگی بروز ستم بر
زن را توضیح میدهد و برایش راه حل دارد ،که
چگونه این ستم ملغا گردد فیمینیسم مارکسیستی
است که بر بنیاد ماتریالیسم تاریخی عمل مینماید.
ماتریالیسم تاریخی اساسأ بر این اصل علمی استور
است که ایده ها از شرایط مادی و واقعیت عینی
سرچشمه میگیرند و موجودیت مییابند .به این
دلیل توضیح میدهد که چگونه جوامع طبقاتی شکل
گرفته و در بطن آن ستم جنسی علیه زنان تبارز
نموده است و چگونه این دو تا به هم ربط دارند و
متاثر از همدیگر اند .موقعیت اجتماعی زنان بطور
مداوم از موقعیت آنها در تولید سرچشمه میگیرد.
با پیدایش
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انسان و جوامع انسانی زنان در تهیه و بدست

الغاء خانوادۀ تک همسری است .همانطوریکه

آوردن غذا به اندازۀ مردان جامعه سهم داشته

امروز می بینیم نتنها در سرمایهداری اساس و بنیاد

اند (بعضی پژوهش های علمی نشان میدهند

ستم بر زن تداوم یافت ،بلکه همچنین زمینه های

که سهم زنان در جمع آوری مواد غذائی بیشتر

رهایی زن نیز در آن به وجود آمد .طمع سیری

از مردان بوده است) .زنان و مردان هردو در

ناپذیر سرمایهداری و مکیدن شیرۀ جان طبقۀ

جمع آوری حبوبات و صید ماهی سهم

کارگر منجر به این شد که همۀ اعضای خانواده

داشتند .زمانیکه کشاورزی رواج یافت هردو

در تولید کشانیده شوند .زمانیکه زن یکبار دیگر

مسؤلیت بهره برداری از زمین را به عهده

در تولید اجتماعی سهم گرفت خود جز طبقۀ

گرفتند .این جوامع از جانب مارکسیست ها به

کارگر به حساب آمد .با وجود که برای زنان

نام جوامع کمون اولیه یاد می شوند .انگلس

مسؤلیت دو برابر ،هم کار در بیرون از خانه و هم

با چنین تسمیه های ظاهراً زیبا و خوب

اولین کس بود که در کتابش "منشأ خانواده،

انجام امور خانه ،محول شد .به دلیل سهم و نقش

مالکیت خصوصی و دولت" مشرح در این

قابل رحم و سیه ستتتتر در شمارش می کنند

زنان در پروسه تولید است که زنان تا جایی از

با هزاران حیله و نیرنگ و تزویر و فریب

زمینه نوشته است.

برابری حقوقی با مردان در جوامع غربی برخودار

عزتش را پایمال و بی وقارش می کنند

در این جوامع هیچ گونه مالکیت خصوصی

شده اند .ولی در نظام سرمایهداری راحلی موجود

وجود نداشته است بلکه همه برابر بودند و هیچ

نیست .برای رهایی و برابری میان زن و مرد باید

از برای ایمنی از رخنه در ایمانشان

گونه تقسیم کاری بر اساس جنسیت به جز

تالش نمود و تنها راه نجات زنان و جامعه در کل

اینکه زن ها در دوران حاملهگی در خانه می-

سوسیالیسم است .جامعه باید مسؤلیت خانواده و

ماندند ،وجود نداشت .انسان ها در خانواده

وظای ،آنرا به عهده بگیرد در غیر آن زنان کم

زندهگی نمیکردند بلکه بیشتر در طایفه ها

یا بیش وابسته به خانواده و به همان مبنأ وابسته به

زندهگی میکردند که در آنها مردان و زنان

مردان میمانند ،تا زمانی که زنان دست به تولید

هر دو سرپرستی کودکان را به یک سان

مثل میزنند و مشکالت و مسائلی که در فوق

عهدهدار بودند .همۀ کارها ارزش یکسان و

ذکر شد ،وجود دارند زمینۀ مادی تدوام ستم بر

برای بقا و تداوم حیات انسان مهم بودند.

زن پا برجا خواهد ماند.

زمانی که تولید ارزش اضافی بوجود آمد،

منابع:

چیزیکه بالفاصله به مصرف نمیرسید ،و
کسانی در صدد تصاحب آن برآمدند و
مالکیت خصوصی جاگزین مالکیت جمعی
شد .آنگاه تهداب و اساس تقسیم طبقاتی و
ستم بر زنان بنیاد گذاشته شد.
از آنجایکه بیش یا کم زنان محصور خانه
بودند این مردان بودند که امکان آنرا یافتن تا

مرد ساالری و دین
زن به کنج خانه برده منع از کارش می کنند
مردساالری نموده دینمدارش می کنند
هرچه زن گوید زنم من آدمم مثل شما
نامهای مادر و خواهر نثارش می کنند

روسری را فرض کرده استتارش می کنند
گتتتر رود از ختتانه دنبتتال عتزیتز و هتمدلتتتتش

منعش ازعشق ومحبت  ،سنگ سارش می کنند
همتتچتتو متتال و چون متتاع آرند او را درشمار
اسم اهلل گفته گفته کشتزارش می کنند
او بخواهد یا نخواهد بایدش تمکین کند
تا توان بار دارد بار دارش می کنند
گر بزاید دختر و فرزند نر ناید برون
یک زن دیگر خرید  ،امباق دارش می کنند

مردساالری از گذشته های دور تا امروز (فهیم
آزاد)

مرد ساالری و دین و بهره گیری یکسره
"امر الل"ه بر شمرده "با وقارش" می کنند
********

مارکسیسم و فیمینیسم به قلم Ylva
) Vinbergو ( Petra Edlund

ر .پیکارجو

منشاء خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولت (ف.
انگلس).
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به مشاغلی بپردازند که باعک افزایش اضافه
محصول میشد .به این طریق مردان از موقعیت
برتری برخوردار گشتند و بنیادی برای خانوادۀ
مردساالر اساس گذاشته شد .یگانه راه حلی
که وجود دارد ادغام دوبارۀ زنان در تولید و

پيروز باد جنبش آزادیخواهانۀ
زنان!

درگرامی داشت هشتم مارچ!

ر .پیکارجو

هشتم مار روزگرامی داشت مبارزۀ فداکارانه

فاسد این رژیم که أکثریت اراکین آن را دزدان

عناصر مربوط به گروه های متنوع اسالمیست

و برحق جنبشها و فعالین مترقی ،سوسیالیستی و

و فساد پیشهگان رسوا و معلوم الحال تشکیل

مانند عبدالرسول سیاف و گلبدین و مجددی

کمونیستی جهان در راستای رهایی زنان از یوغ

میدهند پمپ شده است ،مگر در عمل جز

وغیره از جانب دیگر ،که تازه ترین بازتاب آنرا

اسارت بقایای نظامهای زن ستیز قرون وسطا و

ایجاد ادارهیی نمایشی به نام وزارت امور زنان

در اعالن مودت و دست کشیدن از دشمنی

شکستن زنجیرهای نکبت بار اسارت و بردهگی

و نصب و تقرر چند تن از زنان چاپلوس،

باطالبان از جانب ایاالت متحدۀ آمریکا این سردم

مزدی نظام غارتگر سود و سرمایه که ار سده

مدیحه سرا و مشاطه های آرایشگر همان

دار نظام سود و سرمایه میتوان سوگمندانه به

های دور بدینسو بر شانه های ملیاردها مرد و

مناسبات شریعتمدار و مردساالرِ حاکم در

تماشا نشست ،میخواهند به سلطۀ افکار زن ستیز

زن زحمتکش و کارگر در سراسر جهان

کرسیهای پارلمان و ادارات دولتی که در

مبتنی بر شرع اسالمی مهر تأیید زده و دست

سنگینی میکرده است و هنوز که هنوز است

مجموع در انحصار زن ستیزترین جریان های

آوردهای ظاهر فریبانه و ناچیزی را هم که به

همچنان پابرجاست ،یک بار دیگر از راه

اسالمی -قومی بوده و به زن و حقوقش

دستورو جبر زمان و در درازای پانزده سال اخیر

میرسد .و اما امسال در حالی به پیشواز این روز

کوچکترین ارزشی قائل نیستند ،نتیجۀ دیگری

به دست آمده است یکسره به باد فنا دهند.

تاریخی و پرافتخار به پا میایستیم که با وجود

در پی نداشته است .با کمال تأس ،و به گونه-

این روزها شاهدیم که همراهی و تأیید مقامات

سپری شدن پانزده سال تمام از حضور هیوال

یی آشکار دیده میشود که نه تنها کار با ارزش

کاخ سفید از تالشهای قدرت تازه به دوران

گونۀ نظامی و سیاسی نیروهای امپریالیستی

و قابل یاد آورییی در زمینۀ تأمین حقوق و

رسیدۀ امپریالیستی و منطقهیی چین در زمینۀ

«ناتو» تحت نام "نیروهای نجات بخش جامعۀ

حرمت اجتماعی زنان صورت نگرفته است،

سرهم بندی مذاکرات "صلح" چهارجانبه میان

جهانی" و استقرار فاسدترین رژم اسالمی-

بلکه به جای آن اصلی ترین مهره های این

طالبان و مقامات دولتهای چین ،پاکستان و

قومی که با برچس بهای پرزرق و برق

إدارۀ پوشالی فاسد به شمول سردسته های

امریکا و مقامات به اصطالح بلند پایۀ "دولت

دموکراسی و تأمین آزادی زنان و رفاه عمومی

دوگانۀ آن اشرف غنی احمدزی وعبداهلل

وحدت ملی" و اظهارات برخی ازمقامات

و پایان دادن به " تروریزم" و جنگ بر شانه

عبداهلل که در زن ستیزی از همدیگر پیشی و

امریکایی و چنایی مبنی برخوشبینی آنان به این

های مرد م ستم دیدۀ افغانستان تحمیل شد ،نه

سبقت میجویند و حامیان امپریالیست شان که

پروسه و قبول نتائج آن خود چراغ سبز دیگری

تنها در وضعیت ناهنجار و رقتبار مرد و زن این

در اظهارات و بیانیه هایشان به خاطر سرنوشت

است به ارتجاع اسالمی در شکل دادن به نوع

سرزمین و به ویژه زنان مظلوم و محروم آن

شومی که پس از کنار آمدنشان با طالبان در

تازه یی از "امارت اسالمی" و تالش در جهت

بهبود قابل یاد آوری یی رونما نگردیده است

انتظار زنان ستمدیدۀ افغانستان است ،اشک

انفاذ قوانین زن ستیزانۀ شریعت اسالم ،پس نا-

بلکه این ستم و محرومیت در اشکالی به مراتب

تمساح میریزند و در عمل با جنگ زرگری و

گفته پیداست که این هم آغوشی اسالمیستهای

زشت تر و شنیعتر و اسالمی تر از قبل همچنان

خیمه شب بازی های بیشرمانه و مجال دادن به

نکتایی پوش و متبسم و بنیادگرایان خشم آلود و

ادامه دارد و هر لحظه از این بی حقوقترین و

جریان های اسالمیست درون حاکمیت در

شمشیر به دست و سنگسارگر ودهن کجی ها و

ستمکشترین بخش جامعۀ مان با درنده خویی

وجود چهره های رسوایی که همه با ایشان آشنا

همسویی های امپریالیستهای "متمدن" با آنان،

تمام قربانی میگیرد.

هستند از یک سو و راه اندازی نشستهای صلح

بدون شک قبل از همه از زنان کشورمان قربانی

طی همین پانزده سال گذشته ملیاردها دالر ،زیر

چهار جانبه که بی نتیجه بودن و عقیم بودن آن

خواهد گرفت و تسلط باورهای مردساالرانه

نام بهبود بخشیدن به وضعیت زنان و رفع

از همین اکنون کامال آشکار است و تالش در

رانسبت به گذشته نهادینهتر خواهد ساخت.

تبعیض و منع خشونت علیه آنان ،به رگهای

جهت سازش و همسویی با زن ستیزترین افراد و
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آنچه در این میان با عک رنج و نگرانی و

گری دولتهای پاکستان ،چین و امریکا این

پر پیچ و خمی در پیش رویمان قرار دارد که باید

اقعی هست و باید باشد همانا نقش

"نخبهگان" و این ستمگر نوازان "روشن

آن را طی نماییم و این راه از سنگالخ مبارزۀ

روشنفکران و " نخبهگانی" است که رمه

ضمیر" و نازپرورده های تنعم ،فضای سیاسی

طبقاتی علیه نظام سرمایهداری و خارزار باورهای

آسا در رده های مؤید و مخال ،این رژیم

آیندۀ کشور را مکدر و منافع شخصی خود ر ا

خرافاتی و دینمدار قرون وسطایی که همواره

پوشالی جا خوش کرده و خود را چپ و

در خطر و سرنوشت خویشتن را ناروشن

حامی و نگهبان منافع آزمندانۀ آن و مشروعیت

دموکرات و سکوالر و فیمینست و مدافع

میپندارند و گرمی سرگلوله های طالبان را در

بخش ستم بر زن بوده است میگذرد و طی نمودن

سینه چاک حقوق زنان جا میزنند مگر

کله های منفعت جو و کاله باز خود و لبۀ تیز

آن عزم و ارادۀ پوالدین و فداکارانه میخواهد که

نقشی را که در عمل انجام میدهند نه تنها

ذولفقارهای داعشیان را در پس گردن های

به جز نیروها و جنبشهای واقعا سوسیالیست،

سازنده و ثمر بخش نیست بلکه مُخَرّب و

خمیده و سختی ماینهای کار گذاری شدۀ آنان

آزادیخواه و سکوالر از نیروهای و جریانات

گمراه کننده نیز هست .اینان با سرهایی

را در زیر پاهای لرزان خویش حس میکنند

دیگری ساخته و پرداخته نیست.

خمیده و شرمسارانه به آستان مقامات دولت

لرزه بر اندامشان افتاده و اینجا و آنجا محفلها و

لذا با تأکید روی این نکته که هشتم مار میراث

و دایناسورها ی دوگانه یی که در نیجه معامله

میز گردها و مصاحبه هایی برگزار و بیانیه هایی

بالفصل و پر افتخارمبارزات خستهگی ناپذیر و فدا

یی که گذشت زمان بی نتیجه بودن آنرا به

ایراد می فرماین د و م ُزَوِّرانه دم از "حقوق" زنان

کارانۀ جنبشها و فعالین سوسیالیستی جهان بوده و

إثبات رسانیده است به کرسی های دوگانۀ

و ضرورت حراست از آن می زنند .مگر از این

در بستر مبارزات طبقاتی از جانب احزاب و فعالین

قدرت تکیه زده اند ،سر به سجده گذاشته و

آقایان و خانمهای کرسی نشین باید پرسید که

سیاسی طبقۀ دوران ساز کارگر مطرح و به پیش

عمال به پادوهای مزدبگیر و یا رضاکار آنان

شما پادوهای ذلیل و باداران امریکایی و

برده شده است ،از همۀ زنان و مردان آزادیخواه و

مبدل شده اند و طی دوران پس از ایجاد این

ایسافی تان در جریان پانزده سال گذشته چه

برابری طلب توقع میرود تا خود را مکل ،به

دو کانون قدرت به مهندسی ایاالت متحدۀ

دست آوردهای اساسی و بنیادی یی داشته اید

پیگیری این راه دشوار گذار و پر افتخار دانسته و

امریکا کوچک ترین تحرکی هم در ضدیت

که از این به بعد داشته باشید؟ این را همه می-

برای راه اندازی و سازمانیابی چنین جنبشی و در

و افشای باورها و آموزه هایی که به ستم

دانند که این آقایان و خانمها نگران سرنوشت

راستای رهائی زنان از ستم جنسی با تمام نیرو

جنسیتی و تحقیر زنان و ستیزه جویی علیه

شوم و محتوم خودشان هستند تا سرنوشت

تالش و پیکار نمایند و برای تحقق این امر شری،

آنان مشروعیت می بخشد انجام نداده اند.

ملیونها زن اسیر در چنبرۀ سیاه و خشن سنت-

و انسانی دست به هم داده و در صفوفی هرچه

مگر اکنون که درنتیجۀ کرنش و آستان

های زن ستیز قبیلوی و قرون وسطایی شرع

رزمنده تر وفشرده به سوی قلههای پیروزی گام

بوسی اشرف غنی در برابر طالبان و

اسالمی.

گذارند.

"مخالفین سیاسی" خواندن آنان از جانب

با در نظرداشت آنچه گفته آمد برای نیل به

در اخیر یک بار دیگر مراتب بهترین شاد باشها را

وی و منصرف شدن ایاالت متحده از

اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و برابری

به مناسبت این روز خجسته به پیشگاه همۀ زنان

"دشمنی" با آنان و تشویق آنان به ابراز

طلبانه و پایان دادن به خشونتهای مردساالرانه

ستمدیدۀ افعانستان منطقه و جهان ابراز داشته

آمادهگی جهت اجرای مذاکرات به میانجی-

علیه زنان و رفع ستم جنسیتی بر آنان راه دراز و

پیروزیهای هرچه بیشترشان را آرزو مینمایم.

زنده باد هشتم مارچ ،روز زن!
هشتم مارچ روز زن را به همۀ آزادی خواهان تبریک ميگوئيم!

و بربریت حکومتهای اسالمی به اشکال

باالخره روزی مزدهای ماه ها عقب افتادۀ شان

همواره ستم بر زنان و مردساالری را به عناوین

مختل ،و بطور تعطیل ناپذیری ادامه داشته و

را دریافت کنند و به جرگۀ بیکاران نپیوندند.

مختل ،در جامعه بازتولید و تشدید میکند ،پس

دارد .حکومت سرمایه جمهوری اسالمی رفع

این بیکاران جزء آحاد طبقۀ کارگرند که در

مبارزه برعلیه ستم بر زنان ،نمی تواند از مبارزۀ

بحران اقتصادی -سیاسی و بقاءاش را به سازش

همه جا ناچارند برای زنده ماندن هم که شده با

طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به

و زدوبند با دولت آمریکا و دولتهای اروپایی

مسئله بیکاری دست و پنجه نرم کنند و دائما در

ریشه های تاریخی ستم کشی بر زنان جدا باشد.

بعد از توافقات هسته ای و برسمیت شناختنش از

تالش این باشند که خریداری برای نیروی کار

تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با

طرف آنها گره زده است .موفقیت در این امر و

خود بیابند ،اما در عین حال این مسئله طبقۀ

افق در چشم انداز این تفکر ،اوال ستم کشی

انتقال سرمایه های خارجی به ایران ،حرکت

کارگر را در هیچ کجا از مبارزه برای بهبود

تاریخی زن را تحری ،می کند و دوما ،مبارزۀ زنان

سرمایه داخلی را در جهت خصوصی کردن

شرایط فروش نیروی کارش باز نمی دارد.

را به یک سری مطالبات حقوقی در چارچوب

کامل اقتصاد ،استفاده ازنیروی کار ارزان و

در این مبارزۀ نابرابر طبقاتی خانواده های

سیستم سرمایه داری محدود می نماید.

خصوصا زنان کارگر را در سطحی وسیع فراهم

کارگری بویژه زنان کارگران در اعتراض و

سرمایهداری در دوران گندیدهگی خود ،برای زنان

خواهد کرد .در صورت ایجاد اشتغال برای زنان

اعتصابات کارگری همدوش با همسرانشان

کارگرچیزی جز فقر ،تنفروشی و استثمار و برده-

در چنین شرایطی و بر متن برنامه های نئولیبرالی،

نقش ارزندهیی ایفاء نموده اند .تا جائیکه در

گی مطلق به همراه ندارد .رشد تضادهای درونی

همانگونه که در سایر کشورهای "در حال

برخی از این حرکتها اگر خانواده های

جامعۀ سرمایهداری که رشد جنبش کارگری را به

توسعه" نشان داده شده است ،بدون شک با بی-

کارگری و بویژه زنان درگیر مبارزه نمی شدند

همراه داشته زمینۀ رشد و ارتقاء جنبش زنان را از

حقوقی و تبعیض بیشتری برای زنان همراه

کارگران صنایع مختل ،درگیر اعتصاب نمی

جنبشی با خواستههای محدود یعنی درخواست

خواهد بود و سبب گسترش مشاغل قراردادی،

توانستند به کسب مطالبات خود نائل آیند .تا

برابری با مردان در مقابل قانون به جنبشی با

مقاطعه ای ،موقت ،پاره وقت ،کار در کارخانه،

آنجا که به مبارزات کارگری برمیگردد زنان در

خواستههای اساسی و بنیادی فراهم ساخته است.

در حاشیه اقتصاد رسمی و بدون پوششهای

اکثر مواقع نقش بسیار پیشرو و فعالی را داشته و

امروزه خواستۀ زنان ،دستیابی به برابری کامل زن و

اجتماعی خواهد شد .و در اینجا است که فقر به

دارند .زنان همچنین در حیطۀ فعالیتهای

مرد در همۀ عرصههای اقتصادی اجتماعی و

همراه افزایش فاصلۀ طبقاتی و

اجتماعی و سیاسی برای کسب مطالبات حقوقی

دستیابی به حقوق انسانی میباشد .این خواستهها

جنسیتی با هر الیه ای که بر بحران اقتصادی

هم در ص ،مقدم اند .این روحیۀ مبارزه جویی

تنها در سیستمی که مبتنی بر تولید و توزیع اجتماعی

افزوده شود عمیق تر می گردد.

در زنان نه مختص به یک جامعه و نه به شرایط

بوده و نفعی در استثمار زنان نداشته باشد میتواند

بیکاری یک پدیدۀ ساختاری در عصر سرمایه

خاصی است ،در هر جا که ستم جنسیتی و

تحقق یابد .سوسیالیست ها برای متحقق شدن چنین

داری است ،حتی زمانی که در رکود عمیق

طبقاتی بر زنان اعمال شده ،زنان برای آزادی-

شرایطی ضمن حمایت ازمبارزۀ زنان در جهت رفع

اقتصادی هم نیست ،بیکاری ساختاری یکی از

های فردی و اجتماعی و حقوقیشان در صحنه

تبعیض و نابرابری ،می بایست استراتژی جنبش زنان

معضالت غیر قابل حل است .بدیهی است که

بوده اند .اما بورژوازی با توجه به این پتانسیل

را با مبارزۀ طبقاتی در جوامع گره بزنند.

در کشورهای موسوم به پیرامونی یا در حال

مبارزاتی در زنان آگاهانه با سرکوب و انواع و

فرخنده و گرامی باد روز جهانی زن!

توسعه جمعیت رانده شدهگان از کار که غالبأ

اقسام تبعیضات جنسیتی در پی حذف این نیروی

قربانی سیاست های خصوصی سازی و تعدیل

عظیم برآمده است .بر این مبنا ما شاهد هستیم که

های پی در پی شده اند به مراتب متراکمتر از

سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه ،بهره

غرب است .در ایران و افغانستان میلیونها نفر از

کشی غیرقابل تصوری را بر توده های مردم

طبقۀ کارگر یا در بیکاری تمام عیار به سر می

جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان ،تنها

افغانستان ـ کانون سوسياليست های

برند و یا در بیکاری پنهان و "مشاغل" از امروز

به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود

کارگری

به فردا زنده گی خود را می گذرانند؛ و در میان

نبوده ،بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق

شاغلینش بخشی کار مفت و مجانی میکنند تا

تری در جریان است؛ سیستم سرمایه داری

طورکلی

زنده باد سوسياليسم!
سازمان سوسياليستهای کارگری
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هيچ جنبشی ،بدون حضور اجتماعی زنان درآن ،به ثمر نخواهد نشست!
 8مارس امسال همچنان مصادف است با تداوم

کودک توسط داعش و بوکوحرام به بردهگی

جنگهای خانمانسوز بیشترین آسیبها را متحمل

تبعیض ،ستم و استثمار ،بی حقوقی و ناامنی

گرفته شده و مورد تجاوز و خشونت و فجیع ترین

شده اند ،اما ساکت ننشسته اند ،با مبارزه و مقاومت

اقتصادی و خشونت و آزار سیستماتیک بیشتر

اعمال غیرانسانی دیگر قرار گرفته و به قتل رسیده

در مقابل این بربریت جهانیان را به تحسین واداشته

بر زنان .با افزایش بحرانهای اقتصادی -سیاسی

اند و یا هم به عنوان متاع و کنیز در تجارت سکس

اند .حماسۀ مقاومت و پایداری زنان کوبانی در

نظام کاپیتالیستی جهانی که سبب تشدید

بفروش رفته اند .طالبان و نیروهای اسالمی دیگر نیز

سنگر جنبش دفاع از آزادی کوبانی در مقابل

جنگها و کشمکش بین امپریالیستها و

در اشکال گوناگون از زنان و کودکان قربانی می-

نیروهای داعش و دولت های مرتجع منطقه ،آوازۀ

تقویت انواع و اقسام جریانات ارتجاعی و پان

گیرند و دست به ربودن آنان می زنند و سر از تن

جهانی یافت و پشتیبانی گستردۀ آزادیخواهان

اسالمیستی در منطقۀ خاورمیانه شده است،

قربانیان شان جدا می کنند.

جهان را به حمایت از آن جنش جلب کرد.

بیشترین قربانیان آن را زنان تشکیل می دهند.

جنگ افروزی امپریالیستها در خاورمیانه تصادفی

تا آنجا که به ایران و افغانستان بر می گردد ،حاکمیت

سرمایه جهانی با غارتگری و به انقیاد در آوردن

نبوده ،آنها بدرستی این را دانسته اند که برای

ارتجاع اسالمی ،با نهادینه نمودن قوانین پوسیدۀ ضد

کشورهای جهان از طریق تحمیل سیاست های

چپاول و غارتگری بیشتر و غلبه بر بحرانهایی که

زن ،بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی را بر زنان دو

ریاضتی نئولیبرالیستی اجرای خصوصی سازی-

چندین سال است دامن بورژوازی جهانی را

خطه اعمال نموده و از نظر اقتصادی– سیاسی و

ها برای کسب سود بیشتر با استفاده از سازمان

فراگرفته ،همچنین برای حفظ امنیت سرمایه،

اجتماعی آنها را درموقعیت درجه دوم قرار داده

بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،فقر و

سرکوب جنبشهای حق طلبانۀ منطقه را که در سال

است .باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم

فالکت روز افزونی را بر اکثریت توده های

 ۲011به اوج خود رسیده بود ،در دستور گذاشتند.

ساختن آنها از اشتغال ،وابسته کردن هرچه بیشتر آنها

کارگر و زحمتکش تحمیل نموده است.

زنان کشورهای خاورمیانه و آفریقا نقش برجسته و

از نظر اقتصادی به مردان ،خشونت و سرکوب روز

بیشترین پیامد بحرانهای موجود که با بیکاری

بارزی در پیشبرد این جنبشها ایفاء نمودند .هراس

افزون بر آنها ،نهادینه شدن کنترل مردان بر زنده گی

و گرسنگی ،تعمیق اختالف طبقاتی ،جنگ،

امپریالیستها و حکومتهای دیکتاتوری در منطقه

زنان ،مردساالری و نابرابری فزاینده ای را بر زنده-

کشتار و آوارهگی همرا بوده ،چهرۀ زشت خود

از رشد و رادیکالیزه شدن این حرکتها آنها را

گی زنان حاکم نموده است .فرودستی و تبعیض و

را در کشورهای در حال توسعه و بهویژه

ناگزیز به شعله ور نمودن جنگ در خاورمیانه ،که

نابرابری ،فقدان تأمین اجتماعی و سرکوب و

خاورمیانه با عریانی تمام به نمایش گذاشته

حدود بیش از یک دهه قبل با جنگ در افغانستان و

خشونت بر زنان که ریشه در نظام سرمایه داری

است .در این بازار آشفته بازهم این زنان هستند

عراق شروع شده بود ،کرد .در ادامۀ این جنگ بود

دارد ،شرایط دشواری را برای زنان ،تحت سلطۀ

که صورت حساب رقابت بین سرمایه داران را

که داعش شکل گرفت و جریانات ارتجاعی و

حکومتهای ارتجاعی مذهبی در ابعاد گسترده ای

باید به بهای تحمل تبعیض ،نابرابری و خشونت

متوحش دیگر همچون القاعده ،بوکوحرام و...

ایجاد نموده است .با این حال اعتراض و مبارزۀ زنان

وتجاوز جنسی بپردازند .تا کنون هزاران زن و

تقویت شدند .هرچند تا کنون زنان در اثر این

برعلیه این همه نابرابری
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