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 فـائـق رستـاقـی

  ٢٠١٩ مارچ ١٠
  
 

 فرودستی تاريخی زنان و رھائی آنان
  ! استجمعی ستمکشان رھائی بخشی از رھائی زنان از ستم،

ميالدی پی گرفته می  ١٩١٠ جھانی زن، تا کنگرۀ بين المللی زنان سوسياليست منعقدۀ کوپنھاگن در سال روز ءسرمنشا

 لمان و جنبش بين المللی کارگری،ازتکين، يکی از رھبران برجستۀ سوسيال دمکراسی  در آن کنگره کالرا. شود

نھاد مورد تصويب کنگره قرار شيپ اين. پيشنھاد می کند که روز ھشتم مارچ، روز بين المللی زنان زحمتکش اعالم شود

المللی نيز بر آن صحه  روسيه و تشکيل کمينترن، اين نھاد بزرگ بين ١٩١٧ با پيروزی انقالب کبير اکتوبر. گرفت

 و ١٩٠٨، ١٨۵٧ زنان کارگر امريکا در سال ھای  وسيعدليل انتخاب چنين روزی، بزرگداشت از مبارزات. گذاشت

مبارز گيتی توسط نيرو  زان پس ھمه ساله از اين روز به عنوان نماد ھمبستگی و مبارزاتی زنان کارگر و. بود ١٩٠٩

 .کمونيستی دنيا بزرگداشت به عمل آمده است احزاب و سازمانی ھایً يشرو، سازمان ھای زنان و مخصوصاھای پ

 روابط متقابل طبقاتی دارای نظام اجتماعی ـ اقتصادی معين تاريخی، مناسبات توليدی تعيين کنندۀ امعۀدر يک ج

حقوقی ھر جامعه و کليه انديشه ھا و نھاد ھای  روبنای سياسی ـ. ھای انسانی در وجود طبقات اجتماعی است گروه

ت شعور اجتماعی ـ ھمراه با دولت أذھب ـ در ھياخالق، فرھنگ، ھنر و ادبيات، م روبنائی مثل فلسفه، سياست، حقوق،

اجتماعی، شکل پذيرفته و در  و ھستی) مناسبات توليدی حاکم(سازمان ھای سياسی ـ حقوقی، از اين شالودۀ اقتصادی  و

  .می کنند نقش عوامل روبنائی، در خدمت تحکيم و تداوم اين پايه عمل

اجتماعی  جريان تطور تاريخی نيز زادۀ مالکيت خصوصی و تقسيمزنان و فرودستی تاريخی آنان در  موقعيت ستمکشی

ستم چند اليه بر زنان، و بازتوليد آن در سير تاريخ ِو اعمال  زن در جامعۀ طبقاتی اين موقف فرودستی. کار بوده است

 طبقاتی و و از خالل قرون ميانه تا نظام سرمايه داری با تداوم مالکيت خصوصی از آغاز نظام طبقاتی برده داری

عالوه از ستمروائی . است تقسيم کار اجتماعی و بازتوليد عناصر ايدئولوژيک استمرار چنين ستمی، ادامه يافته تعميق

اين ستم بر زنان در متن ھر مناسبات توليدی تاريخی،  مستمر در دوره ھای تاريخی نامبرده، اشکال و چگونگی اعمال

 اين ستمروائی رسالت انديشه ھا، ذوات و نھاد ھای روبنائی ارتجاعی يا ناميدن توجيه و به ھنجار. مشخص می شود

 . اندکاريست که مدافع ارزش ھای ارتجاعی و يا مناسبات توليدی حاکم در جامعۀ طبقاتی بوده محافظه

سائل توليد، رابطۀ آنان با و و جايگاه افراد را در توليدی است که در يک شيوۀ توليدی کليه روابط اجتماعی اين مناسبات

زنان با ويژگی ھای بيولوژيک شان در جامعۀ انسانی، نيمی از  ًبناء. در محور طبقات و اقشار اجتماعی تعيين می کند
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 نه زنان به مثابۀ نيمه ای از بشريت، مثل نيمۀ مردانۀ جامعۀ انسانی،. را بردوش دارند نفوس اند و نيمی از آسمان

وسائل توليد و ميزان دريافت يا عدم دريافت شان از ثروت  گاه پيوند و رابطۀ شان با، بلکه از ن"طبقه"اند و نه " قشر"

 .ای جايگاه و عضويت دارند اجتماعی، در ھر قشر و طبقه

شده و ادامه يافته  اين ستم از مقطعی معين تاريخی آغاز شده و تا امروز بازتوليد. پديده ای ازلی نيستستم بر زنان 

تاريخی اين ستم و روبنای خادم اين پايۀ مادی  زمانی که عوامل مادی ـ. ين حال ابدی ھم نيستاين پديده در ع. است

 .  توان سراغ گرفتبرافتد، دگر اين ستم را در تاريخ می

بيولوژيک، به ھيچ رو  برداشت ھای متعارف از تفاوت ھای جنسيتی زنان با مردان برخاسته از تبيين ھایپندار ھا و 

در واقعيت ھای تاريخی ــ اجتماعی  ريشۀ ستم بر زنان .ستم بر آنان نيست ان و دليل نورم دانستنمعرف ستمکشی زن

 اين موقعيت ستمکشی و فرودستی زن در جامعه از دوران باستان تا حاال و ستمروائی بر به عبارت ديگر. نھفته است

  . تاريخی اندآنان در متن نظام ھای طبقاتی مبتنی بر مالکيت خصوصی، خود پديده ھای

 :اقتصادی ــ تاريخی به قرار زيرين اند اين عوامل

متکامل و جامعۀ  انسان. مولد برای توليد مايحتاج زندگی، اساس زندگی اجتماعی انسان شمرده می شودکار انسان 

دھی کار، ابزار توليد و ناچيز بودن بھره  زمانی بود که به دليل سطح نازل رشد. انسانی خود محصول کار جمعی است

در آن زمان با . مايحتياج زندگی اجتماعی کار کنند و زيست باھمی داشته باشند  انسان ھا ناگزير بودند برای توليدۀھم

گله ھای اوليۀ بشر، مالکيت  در آن عھد. ابزار ابتدائی کار، مالکيت خصوصی و استثمار انسان بر انسان مطرح نبود آن

موسوم است، زنان نظر " مادرساالری" آن دوران که به در. ی شکل گروھی داشتوسايل توليد به گونۀ جمعی و زندگ

بودند، ميراث  نقش اساسی در توليد اجتماعی گروه داشته، فرزندان به مادر و اجداد مادری منسوب با تقسيم طبيعی کار،

ع تر از مردان در امور از جايگاھی رفي به اخالف از اعقاب مادری انتقال می يافت، زن شوھر برمی گزيد و زنان

 .مربوط به زندگی اجتماعی نفوذ و تسلط داشتند

حيوانات و مالداری؛  حيوانات و کاربرد گاوآھن در زراعت مزيد بر اشتغال مردان در شکار، رام ساختن با اھلی ساختن

ته شده و جايگاه توليد اجتماعی به تدريج کاس و در نتيجه افزايش توليد و پيدايش مالکيت خصوصی؛ نقش زنان در

و نقش مردان در توليد برجسته شده و آنان مالک ثروت حاصله محسوب می  اجتماعی آنان نيز به تبع آن تنزل يافته

.  زاد ولد محدود شدترتيب زنان از فعاليت در عرصۀ توليد کنار زده شده و فعاليت زنان به امور خانگی و بدين. شدند

با . ، پدر کودک ديگر مشخص شد)مونوگامی(دو نفره  به ازدواج) پولی گامی(روھیبا تغيير تدريجی ازدواج گ ھمزمان

با . مولده و پيدايش مالکيت خصوصی، ميراث به اخالف از اعقاب پدری می رسيد اين تغييرات در اثر رشد نيرو ھای

ھمسری برای  له تکبه دوران برده داری، ازدواج و روابط زن و مرد نيز دستخوش تغييراتی شد؛ از جم ورود بشر

 .فحشاء انجاميد، را می توان برشمرد زنان و زنا و رابطۀ جنسی خارج از ازدواج برای مردان که در تکاملش به

است برای زنان  ی بودهر واقع شکست تاريخی و عقب نشينيخصوصی و دور ماندن زنان از روند توليد د ايجاد مالکيت

جايگاه اجتماعی زنان در جامعه شده و آنان را به  ی بوده است که منجر به تنزلز جملۀ عوامل اقتصادی ــ تاريخيو ا

تاريخی از آغاز عصر باستان تا اکنون اين عوامل مؤثر در فرودستی زنان  در سراسر دوران. حاشيه رانده است

 .و استمرار يافته است بازتوليد شده

رشد ابزار توليد و . شدند ه داران مالک ثروت و خود برده ھا نيزجامعه به دو طبقۀ برده داران و برده ھا، برد با تقسيم

. زان پس زنان نيز شامل برده ھا و برده داران شدند. ساخت افزايش محصول توليد زمينه ھای مادی اين تقسيم را ممکن

فعاليت  ساالر آن روزکه از کار شاق توليدی رھائی يافته بودند، در رفاه کامل در اجتماع پدر زنان طبقۀ حاکم برده دار
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ارضای نياز ھای شوھر و زاد و ولد  ی نداشته و وابسته به مردان شده و ديگر تکليفی جزتوليدی و جايگاه اجتماعي

خدمت ارباب و مطيع خواست ھای او بودند و وقت بيشتر آنان در بخش  ًزنان برده مثل مردان برده قانونا در. نداشتند

 . شدھای خدماتی صرف می

نظام  اين. وسطی توليد نه برای بازار، بلکه برای نيازمندی ھای ارباب فئودال صورت می گرفتعصر قرون در 

" بی مزد "در نتيجه زنان به کار ھای. بگمارد توليدی نيز نتوانست زنان را از چھار ديوار خانه بيرون کشيده و به توليد

زنان  در اين دوران نيز مثل دورۀ برده داری. يز و غيرعمده بودآنان در توليد فئودالی ناچ خانگی اشتغال داشتند و سھم

مصرفی تلقی می شدند و فاقد حقوقی  و از منظر قوانين مردساالر موجوداتی پاسيف و دارای منزلت اجتماعی نبوده

 زنان متعدد که از جامعۀ قبلی به زنان به ارث رسده بود، به داشتن تک ھمسری. بودند که مردان از آن بھره مند بودند

 .  گذاشتانجاميده و فحشاء نيز به مثابۀ مکمل تک ھمسری رسميت يافته و دست مردان را باز برای مردان

سراسر دوران  که از دوران برده داری شکل انسجام يافته تری به خود گرفته و به ارث رسيده بود، در اديان و مذاھب

ھای پوسيده و عناصر فرھنگ مردساالر؛   موجود مثل قانون، سنتتاريخی قرون ميانه در پھلوی سائر عوامل روبنائی

نمايندگان آن برای استحکام استيالی مردان بر زنان، تداوم و تشديد  در نقش عامل ايدئولوژيک در دست طبقات حاکمه و

 .معنوی زحمتکشان به کار گرفته شد استثمار و تحميق

امور اجتماعی، تحکيم   بودن از توليد اجتماعی، شرکت نداشتن دردور: وضعيت حقير زنان در جامعۀ فئودالیاينست "

به شوھر، به رسميت نشناختن وجود زنان در  تک ھمسری برای زنان و چند ھمسری برای مردان، وابستگی کامل زن

  ".اجتماعی مردان قوانين مدنی، محروم بودن از مزايای

نوين  تی بورژوازی و استثمار نيروی کار در اشکالنظامی است مبتنی بر مالکيت خصوصی طبقا سرمايه داری

دنبال استخدام و استثمار نيروی  در اين جامعه طبقۀ حاکم صاحب سرمايه. متفاوت از دوره ھای برده داری و فئودالی

کودک؛ برايش فرقی نمی کند، مھم آنست که با فروش نيروی  کار است و اين که صاحب نيروی کار مرد باشد، زن، يا

 اين جاست که بورژوازی از. فزايديند و به سود و انباشت سرمايه بيارزش اضافی بيافر  در ازای مزد ناچيزیکارش

بيرون می کشد و دھقانان و سرف ھا را آزاد می  زن را از چھار ديوار خانه"  بندگان خداۀآزادی ھم"بدو امر، با شعار 

. البات زنان و کودکان، آنان را با نرخ باال استثمار می کندمزد و ديگر مط ھمين بورژوازی به دليل کم بودن. سازد

عرصۀ توليد، احتياج به  ورود ماشين به«:در اين خصوص چنين نوشته است" سرمايه" مارکس در جلد اول کارل

به ھمين جھت کار . کارگران با نيروی عضالنی کم گرديد نيروی عضالنی را از بين برده، وسيله ای برای استخدام

 اين جانشين. چيزی بود که سرمايه دارانی که ماشين به کار می بردند، به سوی آن رفتند ان زنان و کودکان، اولينارز

اعضای خانوادۀ زحمتکش را بدون نيرومند کار و کارگر در عين حال باعث ازدياد تعداد کارگران مزدور گرديد و کليه 

  ».تمايز سن و جنس در برگرفت

انبساط بازار، بحران و  تضمين کاری و تأمين شغلی به اثر انقباض و ی زنان کارگر به دليل عدمسرمايه دار در جامعۀ

. می پردازند" بی مزد "مانده و به کار ھای خانگی تعويض مراکز توليدی به سطح کشوری يا قاره ئی، حداکثر بيکار

گذشته برای زنان و تسلط مردان بر تحت تسلط بورژوازی، تک ھمسری به ارث رسيده از  مسألۀ ازدواج در جامعۀ

بود، ديگر در  فحشاء که مکمل تک ھمسری برای مردان. و روح آنان را رسميت بخشيده و عموميت داده است جسم

بورژوازی که مدعی آزادی زنان زحمتکش  ھمين. جامعۀ سرمايه داری به گونۀ علنی و رسمی درج قانون شده است

مبدل کرده و با ترويج فحشاء و عرضۀ کاالی جنسی، از تن ظريف  ی برای فروشاست، جسم و تن آنان را به کاالئ
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انقالب  زحمتکش در بازار جھانی در اشکال مختلف و در دھه ھای اخير به مدد دستآورد ھای خوبرويان و کودکان

 .الکترونيک، ساالنه ميليارد ھا دالر انباشت می کند

مالکيت خصوصی طبقۀ  ن و زنان در پرتو دموکراسی طبقاتی استوار بربورژوازی مبنی بر تساوی حقوقی مردا ادعای

اين شعار نيز مثل سائر ابزار . ای بيش نيست و استثمار زحمتکشان زن و مرد، خود ادعای مضحک و مسخره حاکم

ر ًسا دأزيرا در نظامی که زنان ر. ًمخصوصا زنان طبقات زحمتکش است روبنائی برای فريب و تحميق زحمتکشان و

شوند؛ در  راز با مردان ندارند؛ در نظامی که زنان فاقد وسائل توليد بوده و استثمارتاساسی ھم توليد اجتماعی نقش

اند؛ در نظامی که طبقۀ حاکم آن، ديد  نظامی که زنان و مردان مولد از محصول کار شان و از وسائل توليد جدا شده

رگر زن و کودک در برابر کار مساوی با مردان، مزد کمتری کا کاالئی از تن و شخصيت زن دارد؛ در نظامی که

 يا ھمان امتياز" خصوصيات حک شده از طريق روابط مالی"انگلس .  که به قول فدريافت می کند؛ در نظامی

مذھب و فرھنگ  اقتصادی مرد بر زن در ازدواج تک ھمسری کماکان وجود دارد؛ و سرانجام در جامعه ای که

اقتصادی ــ اجتماعی، اين شرايط انقياد و  َدست ھم، به مثابۀ ابزار ايدئولوژيک در جنب عواملمردساالر دست در 

بازتوليد کرده و تداوم می بخشد؛ از تساوی زنان و مردان و استثمارگر و  ستمکشی فوق را در مورد زنان بی وقفه

 .در آن نظام، خبری نيست استثمارشده

   . بوده اند زنان در حالت بی حقوقی کامل در چھار ديداری خانه زندانیطبقاتی ماقبل سرمايه داریدر جوامع 

شرکت در امور اجتماعی بيرون از منزل،  محروميت از مزايای اجتماعی مردان، جدا افتادن از توليد اجتماعی و

مردان برای مردان در قوانين، وابستگی کامل زن به شوھر و  تسجيل تک ھمسری برای زنان و اعطای چند ھمسری

و  زنان در قوانين عرفی، مذھبی و مدنی، محروم بودن از جايگاه برابر با مردان در ميراث خانواده، نشناختن حقوق

 .حقوقی زنان حکايت دارند ھمه و ھمه از ستمکشی و بی... گواھی دادن در چنين جوامعی و موارد مشابه ديگر

 منظر   ستمکشی و فرودستی زنان و اطاعت آنان از مردان ازمثل افغانستان کنونی در جوامع طبقاتی و تحت سلطه ای

بھنجار پنداشته می شود، اين  طبقات ارتجاعی و زن ستيز حاکم بنا بر الزامات حفظ قدرت اقتصادی و سياسی، نورم و

رار تداوم وضع موجود و سرکوب زنان و بازتوليد شرايط استم طبقات و نيرو ھای سياسی به شمول دولت، برای حفظ و

زن  زنان؛ دستگاه ھای روبنائی مثل مذاھب، مساجد، منابر، افکار ارتجاعی، قوانين و لوايح چنين سرکوب و استثمار

نيروی عادت را به خدمت می  ستيز، ارگان ھای سرکوبگر قضائی و امنيتی، مردان خانواده، سنت ھای پوسيده و

روبنا توليد و بازتوليد اين افکار و سنت ھا در خدمت زيربنای  روظيفۀ اين نھاد ھا و افکار و مذاھب و سنت ھا د. گيرند

فرخنده  بی جھت نبود که در کابل اشغالی پس از آتش زدن. ستمگر و استبدادی زن ستيز است اقتصادی چنين نظام ھای

 به مسجد جامع وزير اکبر خان در روز روشن در چند متری ارگ غالمان امريکای اشغالگر، مال نيازی از منبر

محجوبه را به اتھام واھی آتش زدن قرآن عرب، تحت نام دفاع  مصرف دولت، جنايت قتل و آتش زدن فرخنده اين مومنۀ

  .ی توجيه کردئآشکارا و رسانه  از مقدس ترين مقدسات

  ھایشانزدھم ميالدی و بورژوازی امپرياليستی از بدو تولدش ھم به طور مستقيم در کشوراستعمار از قرون پانزده و 

خيزش خلق ھای دربند، از  سرمايه داری و ھم در مستعمرات و نيمه مستعمرات مستقيم يا غير مستقيم ضمن سرکوب

در اشکال کار اجباری بدون مزد، استثمار، پرداخت  موقعيت بی حقوقی و سرکوب شدۀ زنان برده، خدمتکار و کارگر

نسوخ پدرساالری، برچيدن خدمات اجتماعی برای زنان، عادت و تداوم فرھنگ م مزد کمتر از مردان، ترويج نيروی

کارگران  توليد و خدمات و سبکدوش ساختن زنان کارگر متشکل در اتحاديه ھای کارگری، استفاده از خصوصی سازی

  .بھره برده است... غيرقانونی با مزد کم، کاالئی ساختن جسم و تن زنان و
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 غانستان کنونی و يا در کشور ھای ديکر تحت سلطه در موقعيت نيمهسلطه ای مثل اف امپرياليسم در کشور ھای تحت

قوانين ارتجاعی، مذاھب و دستگاه  ی از نيرو ھای ارتجاعی طبقاتی و مدافعان فئوداليسم ومستعمراتی به پايگاه اجتماعي

. رت داردباطل مثل فرھنگ مذھبی و پدرساالری ضرو ھای مذھبی و قضائی، افکار منسوخ ارتجاعی و سنت ھای

انديشه ھای ارتجاعی در عين خدمت به ارتجاع حاکم بومی، برای بازتوليد شرايط  وظيفۀ يک چنين نھاد ھا، قوانين و

مستقيم امپرياليسم  توده ھای خلق، فرودستی زنان، استمرار ستم مصاعف بر زنان تحت ستم برای حفظ سلطۀ ستمکشی

حفظ وضعيت ابتر جاری، محروميت زنان تحت ستم و  نفع امپرياليسم دراز اين رو، . و يا سيطرۀ سرمايۀ مالی آن است

   .تفرقۀ مذھبی ـ قومی و تقابل زنان با مردان است به طور کلی ستمکشی توده ھا، ايجاد

امريکائی و ناتوئی ديده  ھژده سال دوران اشغال امپرياليستی کشور ما افغانستان توسط ارتش ھای اشغالگر در طی اين

دادن زنان ناآگاه کشور ما در مقابل مردان؛ تعدادی از  غالگران برای ايجاد توھم در بين زنان افغان و قرارشد که اش

وجود و  زن را که ھستی و حيات و ممات شان را در" مدنی" ـ کمپرادور و مزدوران زنان عضو طبقات حاکمۀ فئودال

ھای سنا و پارلمان، به ارگان ھای  ينند، به طويلهحضور اشغالگرانۀ نيرو ھای قاتل و سرکوبگر امپرياليسم می ب

   .پوليس و ارتش فرستاده و از آنان نماد آزادی زن ساخته اند اجرائی، وزارت ھا، رياست ھا، واليت ھا، به نيروی

سخنرانی يا آوازخوانی و  در کشور مستعمرۀ ما با فرستادن زنان معدودی به روی ستيژ ھای  ھای اشغالگر امپرياليست

دولتی و يا غيردولتی به طور نمادين؛ با فرستادن اين  پردۀ رسانه ھای تصويری؛ با گماشتن زنان معينی به مقام ھای

اعطای مدال ھا، تحايف و تقدير نامه ھا، با گرفتن عکس ھای يادگاری با اين  عروسک ھا به سفر ھای خارجی، با

ُزن و با به آغوش کشيدن برخی از اين لعبتان مزدوران ھا؛ اين فکر غلط را در   برگزيدۀ استعمار در برابر چشم رسانهُ

ترويج و القاء می کنند که عاملی که زنان را به بند  جامعه و در ذھنيت ناآگاه زنان و دختران حرمان کشيدۀ کشور ما

چندی  رياليسم و زنانبا باال کشيدن اين لعبتکان، امپ. جامعه و مردان خانواده بوده اند ٌکشيده، صرفا سنت ھای رايج در

مواردی که اين زنان سنت شکنی  در جمع مزدوران مدنی اشغالگران، در صدد بوده اند تا پيامی بفرستند که گويا در

خانوادۀ خود شوريده اند، به چنين دستآورد ھای شگرفی نائل آمده  کرده و عليه استبداد مردساالرانۀ مردان سخت گير

  ؟!اند

َ اين انگشت شمار زنان بـــزک کردۀ عضو طبقات ارتجاعی و زنان مدنیصحنه آرائیاما به رغم  خدمتگزار و  َ

طبقات و اقشار اجتماعی زحمتکش و تحت ستم  برآورندۀ آمال و اميال پليد امپرياليسم اشغالگر، اکثريت زنان مربوط به

 کامل به سر می برند، به انواع سيطرۀ ظالمانۀ اشغالگران در بی حقوقی کشور ما در ھمين نظام زن ستيز و در تحت

زن ستيز  و دختران کشور ما توسط طبقات حاکمه، امپرياليسم، مذھب و نھاد ھای مذھبی و قوانين مختلف بر زنان

  .باز ھم می يابد  يافته ودتشمستعمراتی و فرھنگ پدرساالر ستم روا داشته شده و تداوم و 

ردان رسميت يافته در قوانين موضوعه و دارای ضمانت اجرائی در برابری زنان با م به ھر حال، آزادی واقعی و

تحت سلطۀ  ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی ھم در مراکز امپرياليستی و ھم در کشور ھای عرصه

امپرياليسم و طبقات و نيرو ھای سياسی  پيرامونی در گرو سرنگونی نظام سرمايه داری و برچيدن کلی سلطۀ استعماری

 فارغ از  ایهسرنگونی نظام سرمايه داری و پيشروی به سوی جامع .تجاعی حاکم در کشور ھای تحت سلطه استار

 آزادی ھمه جانبۀ زنان و کسب حقوق و. استعمار خود نيازمند آزادی اجتماعی زنان است ستمگر و ستمکش، ارتجاع و

گيری نيمۀ ديگر نفوس يعنی  نان، نيازمند سھمامتيازات برابر با مردان، عالوه از شرکت فعال توده ھای ميليونی ز

کليت نظام کھنه و کليه نھاد ھای زيربنائی و روبنائی  اين اشتراک مساعی در نبرد برای برانداختن. مردان است
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تحت ستم و ھم چنان، در کارزار ھای مستمر بعدی عليه سنت ھای منسوخ، فرھنگ  سرکوبگر آن عليه زنان و مردان

   .وی عادت عليه زنان؛ ضرور استو نير پدرساالر

پاگير توليدی و  ھمه جانبۀ زنان از کانال رھا سازی نيرو ھای مولد از زنجير مناسبات کھنه و دست و ھر چند آزادی

رسيدن به آن مأمول يعنی ايجاد جامعۀ نوين  سلطۀ روبنای متناسب با آن، ميسر است، اما اين بدان معنی نيست که تا

حفظ   مبارزه برای احقاق حقوق برابر با مردان در تمام عرصه ھا و بری از ستم، استثمار، تبعيض و استعمار،

ارزش ثانوی،  تاکنونی مبارزاتی تعطيل شده و به فردا موکول شود و يا بدان به مثابۀ امری دارای دستآورد ھای

  .نگريسته شود

مستعمره  در حالی فرامی رسد که توده ھای تحت ستم به خصوص زنان ستمکش کشور ما در افغانستان  جھانی زنروز

مزدور خونريز و وحشی جھادی، طالبی و  و تحت ستم، استثمار و تعدی امپرياليسم اشغالگر، طبقات حاکمه، دار و دستۀ

ات ھای خودفروختۀ ھمکار اخوان و ھمه مورد حمايت اسالمی و تکنوکر داعشی، نيرو ھای تبھکار وابسته به ارتجاع

ارتجاع؛ جان  انديشه ھا و ارزش ھای فرتوت ارتجاعی و نھاد ھای روبنائی خادم استعمار و سيطرۀ امپرياليسم توأم با

َمی کنند و مورد انواع ستمروائی قرار دارند  ھمه حاضر نيم نفوس اند و رھائی آنان از شر اين زنان کشور ما در حال. َ

نيمی که خود آنان  ۀازدواج اجباری و در مجموع بی حقوق کامل، در گرو مبارز تجاوز، تعدی ستم، استثمار، سنگسار،

تابناک دنيای  مبارزه برای حصول آزادی ملی، رھائی اجتماعی توده ھای خلق و پيشروی تاريخی به سوی افق از آن

  .ار، استنوين برای زنان و مردان برابر و توده ھای رنج و ک
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