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ھر زنی ،ﯾک مادر است و ﯾک دختر ،ﯾک خواھر است و ﯾک ھمسر .زن آفرﯾدگار است و خالق .زن مظھر
مھر و عطوفت ،زﯾبائی و لطافـت است و سمبل عشق است و وفا ،عشقی ابدی و پاﯾدار .زنان نماد
مقاومتند و اﯾستاگی ،اﯾثار و از خودگذشتگی .بزرگـترﯾن ھـنر زنان ،زادن ،پروردن و تحمـل ھمين مردان
مغرور ،از خود راضی و خودبزرگ بين است که حقوق حقه مادران خود را زﯾر پا می گـذارند و سپس ،در پی
چاره جوئی برمی آﯾند ،براﯾشان حد و حدود تعـيين می کـنند ،قانون می نوﯾسند ،امر و نھی می کـنند!
زنان نيمی از جمعيت بشری اند ،نيمه ای فداکار ،نيمه ای جان نثار .ھمان نيمه ای که ھم خود و ھم نيمه
دوم را خلق می کند و با شيره جان خوﯾش ،در دامن پاکش ،در آغوش گرمش می پروراند .آنان را گرامی
بدارﯾم و ارج بگذارﯾم.
امروزه آنچه بر بشرﯾت ،بوﯾژه برنيمی از آن ،بر مادران ،خواھران ،ھمسران و دختران بشرﯾت می گذرد،
تراژدی ھولناک و خارج از توصيف است .آن فاجعه ای که فقط زنان تاب تحمل آن را دارند .زنان در دنيای به
اصطالح پيشرفته ،به نوعی و در جھان واپسگرا و پس مانده به نوعی دﯾگر ،مورد ظلم ،تعدی و تجاوز قرار
می گيرند ،پاﯾمال می شوند ،سرکـوب می گـردند.
در جھانی که اقليتی ناچيز ،ستم طبقاتی و متعاقـب آن ،فـقـر ،سيه روزی ،گرسنگی و ھزاران نکـبت و
بدبختی دﯾگر را بر اکـثرﯾت بشرﯾت تحميل کـرده است ،با اعمال تبعيض جنسی ،ستم مضاعـف را نيز بر
زنان روا داشته اند.
بيش از ﯾکصد سال مبارزه قھرمانانه زنان برای احقاق حقوق انسانی خود ،عليرغم دستاوردھای بزرگ
در برخی زمينه ھا ،ھنوز نتوانسته است نگاه کاالئی نظام سرماﯾه داری به زن را تغيير دھد .جھان به
اصطالح پيشرفته و متمدن ،زنان را به ﯾک کاال و به ﯾک وسيله عياشی ،خوشگذرانی و تفـرﯾحی تبدﯾل کرده
است .ارزش و مقام واالی زن ،لطافـت و زﯾبائی زن ،در واقع ،مادران ،خواھران ،ھمسران و دختران وجه
المعامله سرماﯾه داران قرار می گيرد و شرف و حيثيت شان لکه دار می شود .دنيای »متمدن« تجارت زنان
را تحت عنوان »ارائه خدمات سکسی« ،بعنوان ﯾک شغل برسميت می شناسد .تجارت سکس ،بعبارت
دﯾگر ،ﯾعنی کار قرمساقی و جاکشی ،بخش قابل توجھی از درآمد مافيای کثيف سرماﯾه را تشکيل می
دھد .ساالنه صدھا ھزار زن ،فقط به بھانه توسعه ”صنعت“ گردشگری)تورﯾسم( قربانی مطامع سرماﯾه
داران می شوند .تنھا به اﯾن آمار تکاندھنده توجه کـنيد! »  ...در طول مدت ده سال اول پس از اعالم
»استقالل« جمھوری اوکرائين ،بيش از ﯾک و نيم ميليون ) (١⁄ ۵نفر زن و دختر زﯾر  ٢۵سال ،به قصد
فـحـشاء کشور خوﯾش را ترک کـرده اند ....اﯾن ،تنھا نمونه کوچکی از زندگی غم انگيز زنان است.
در دنيای عـقب مانده و ﯾا به عبارتی صحيحتر ،در دنيای عـقـب نگه داشته شده و به تاراج رفته ،شراﯾط
زندگی زنان ،از آن ھم فاجعه بارتر است .آنان ،در چھار دﯾواری خانه و جامه محصورند  ،از ھمه نعمات آزادی
محرومند ،از ھرگونه حـق و حقوق برابر با مردان ممنوعند .در اﯾن باره ،با ﯾادآوری چند مورد ،می توان به
عمق تراژدی زنان پی برد .مثال؛ در اﯾران اسالمی ،عمال و قانونا ،در رابطه با مسائلی ھمچون ادای
شھادت ،تقسيم ارث و قوانين ارتجاعی قصاص و غيره ،دو نفـر زن ،با ﯾک مرد برابر است .در عربستان
سعودی ،زنان حتی ،از حق رانندگی نيز محرومند ،حق رفتن به سينما و تماشای فيلم را ندارند و ....
نا برابری حقوق زنان در خانه و در محل کار ،و بطور کلی در تمام امور زندگی ،دست ارتجاع و
استثمارگران ،مافيای چپاول و استعمار را باز گذاشته است .ولی ،عليرغم ھمه تبعـيضات و تضييقات ،تارﯾخ
بشری ،زنان قھرمان و مبارز واقعی و افسانه ای بسيار زﯾادی را بخاطر دارد .ژاندارک ،جميله بوپاشا ،رزا
لوکزامبورگ ،کالرا ستکـين ،والنتينا تروشکووا ،مرضيه اسکوئی ،مرﯾم فيروز ،اشرف دھقانی ،اﯾراندخت
ابراھيمی ،رقيه دانشگری و ھزاران ھزار قھرمان با نام و گمنام ،زﯾنت بخش تارﯾخ مبارزه و کار قھرمانانه زنان
است.
در سالروز جھانی زن ،ضمن بزرگداشت ﯾاد و خاطره مادر شھيدم ،ﯾاد و خاطره ھمه زنان شھيد و
قھرمان ،زنان مبارز در راه آزادی و دفع تبعـيض جنسی را گرامی داشته ،اﯾن روز تارﯾخی را به ھمه مادران،
ھمسران ،خواھران و دختران جھان فرخنده باد می گوﯾم و با آرزوی صبر و طاقت ،اﯾستادگی و مقـاومت باز
ھم بيشتر براﯾشان ،ﯾقين قطعی دارم که مبارزات برابری طلبانه زنان فقط در ھمبستگی با پيکار برای
عدالت اجتماعی قرﯾن پيروزی خواھد بود و اﯾن ممکن است! بی شک ،غيرممکن ھا در جامعه سرماﯾه
داری ،در جامعه سوسياليستی بآسانی تحقق می ﯾابند!
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