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 به پيشواز ھشتم مارچبه پيشواز ھشتم مارچ

 گذردگذرد  ى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میئئنبرد براى رھانبرد براى رھا
ِ زنان از قيد ستم طبقاتی و جنسی توسط زنان و ئی روز تجديد تعھد و مبارزه برای رھاھشت مارچ ھمه ساله به نام

ِشه در اعتراض زنان ي ریخيتاراز لحاظ  و ًساسااستى يالين سنت سوسيا. شود یِمردان آزاديخواه جھان گرامى داشته م
. ر نظام سرمايه داری به پا خاستند سال قبل از امروز عليه بربريت ، ستم و استثما١۶٠کارگر و زحمتكشی دارد که 

نظام سرمايه داری و مردساالری ھمچنان به حيات ناميمونش ادامه داده است، اما مبارزه با آن نيز در اشکال و زمينه 

ِبا گذشت ھر سال و با عزم راسختر، مبارزات گستردۀ زنان براى رھا. ھای مختلفی ادامه دارد ِى از ستم طبقاتی، ئِ
مال شدۀ شان در سراسر جھان به ھمراه داشته يِن حقوق پايد و تأميِمى را به نفع  فتح سنگرھاى جدي و عظرات عميقيثأت

علی رغم اين دست آوردھا ھنوز ھم بى حقوقى، . نى و تمکين واداشته استيو ارتجاع رنگارنگ را به عقب نش

 .  كندیداد مينابرابری و ستم مضاعف بر زنان در سطح جھان ب

 زند، یسم را رقم ميِزم دوران پسا مدرنيِكنونى و در متن بحران نظام سرمايه داری كه ارتجاع و فاشدر وضعيت 

ودالى و معنويات يستم فيبورژوازی جھانى به خاطر کسب سود بيشتر حتى از ھمان ارزش ھای ليبرالی در مبارزه با س

ِروھا و حكومت ھای فوق ي بر باورھا، نء با اتكابازمانده از آن نيز عقب نشينی نموده و پس روى و عقبگرد بزرگی را
قشار و طبقات اجتماعی دامن اان تمام يمى از نگرانى و بی افقی را در ميارتجاعى بر بشريت تحميل نموده و موج عظ

ِليسم معاصر پرورش، سازماندھی و سرانجام گسيل باندھای سياه و اپيتايکی از محصوالت و فراورده ھای ک. زده است
ِاولين طعمه  و قربانی وحشت و .  اسالمی به جان مردم و مدنيت در خاورميانه و مناطق ديگری از جھان استوحشی

. ران ، افغانستان و سائر كشورھا زنان ھستندين ، ايه ، فلسطيقا  تا عراق ، سوريِترور جنبش ھای اسالمى از شمال افر

ن عصرحجرى يز با قواني، زن ستئیت ھاى قرون وسطاياكمر پاشنه ھای خونين حيون زن زيليدر کنار اين، صد ھا م

 .مورد حمايت قدرت ھای بزرگ امپرياليستی به سر مى برند

اسى در افغانستان نمونۀ بارز و وحشتناك از تحميل فرودستى بيکران بر زن در يِت ھاى اسالم سيسه دھه جنگ و حاكم

ی و عصر ه ئارتجاع مذھبی و قومی و استيالی فرھنگ زن ستيز اسالمی ھمپا با سنت ھای قبيلسلطـۀ . جھان است

 عبدهللا ، غنىت پوشالی به رھبری يحركت ھاى بورژوا منشانۀ حاكم. حجری زن و زندگی آن را به اسارت گرفته است
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اليزه شده و دروغين از مکان يدك به دو دھه چيزی نبوده جز ارائۀ تصوير ايي و حاميان جھانی آن طى نزدكرزىو 

اجتماعی و بھبود وضعيت زن در کشور؛ يک دھه و نيم پس از شکل گيری نظام و مناسبات حاکم به حمايت کشورھای 

ِسفبار زنان و تراژيدی محروميت و بيحقوقی عام و تام آن ھا ھمچنان ادامه دارد و فشار مضاعف أت يامپرياليستی وضع
ماى پليد و يموقعيت ھولناک و اپارتايد رواداشته شده نقاب از س. كند ید ميِونھا زن را تھديليدر اشکال مختلف زندگى م

 . دردیامپرياليستی م-م پوشالى و حاميان دروغين حقوق زن و حقوق بشر در کمپ ارتجاع بورژوايِضد زن رژ

- ودسته ھای جنايت پيشۀ اسالمیان ھا و داريبا جر» دولت وحدت ملی«مماشات و معامله گری ھای آشکار سردمداران 

د حاميان و اربابان بين المللی رژيم را نيز با خود دارد، در ئي، که تأطالبان و حكمتيار حزب اسالمىقومی، از آن ميان 

 و افکار آن ھا، بر حيات اجتماعی زنان و زحمتکشان ءحقيقت به معنی سلطۀ بالمنازع نيروھای سياه اھريمنی و آرا

 . است

خى زنان فقط با يِ اعتقاد دارد كه محو تمامى رنج و درد تارًقايكه عم یستھاى كارگرى افغانستان در حالياليوسسازمان س

روزى انقالب يستم طبقاتى در دراز مدت و با پين سي ائیشه ينه ھاى مادى ستم طبقاتى و با امحاى ريِان بردن زمياز م

بخش و يزادآِكار يگونه پ چين لحظۀ شکوھمند از ھآفرا رسيدن ستى در افغانستان ممكن و ميسر است ولى تا ياليسوس

ما .  كندیغ نمي از قيد پندارھای مردساالرانه درئیك براى بھبود وضعيت زنان، رفع تبعيض و نابرابری و رھايدموكرات

م  تا صف ي كنیت مِن آزاده در پيشاپيش آنھا فعاالن سوسياليست طبقۀ کارگر افغانستان دعوااز تمام زنان پيشرو و مبارز

ن نبرد يش، ايش از پيگی بر ساخته و با کسب آگاھى و ھمبستز و ارتجاعى را محكم تيروھاى زن ستيه نيمبارزه عل

 . مي ببخشیاِبخش را جان تازه ئيانسانى و رھا

 !خجسته باد ھشتم مارچ روز ھمبستگی جھانی زنان

 !زنده باد سوسياليسم

 !تینابود باد اپارتايد و تبعيض جنسي
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