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   کارگری افغانستانھای ياليستسازمان سوس

 ٢٠١٩ مارچ ٠۴

   کارگری افغانستانھایسوسياليستاعالميۀ سازمان 
  چپيشواز ھشت مار  به

 
برای رفع ستم جنسيتی، تبعيض و نابرابری زن، تحوالت سياسی بزرگی در  در آستانۀ ھشت مارچ، روز جھانی مبارزه

امپرياليسم  ُپيامد احتمالی تحوالت سياسی در شرف تکوين، يعنی پروژۀ صلح. در حال وقوع است جامعۀ افغانستان

نان بار اجتماعی به شمول ز – سياسی امريکا با طالبان، خوف و ھراس زيادی را در ميان مردم به خصوص فعاالن

دست  علی العموم و جنبش ھای اعتراضی، مترقی و برابری طلب به ويژه سوسياليست ھا از يک مردم. آورده است

اين در حالی است که قدرت  شدن نيروھای ارتجاعی و تحکيم سلطۀ بالمنازع شان بر سرنوشت جامعه نگران اند و

کوبيده و راه را برای  یارتجاع "صلح" بر طبل ھانیحاکمه، احزاب و شخصيت ھای حامی نظام کنونی و قدرت ھای ج

نتيجۀ يک چنين سياستی چيزی نيست . دست بر سرير قدرت ھموار می سازند عروج ارتجاع اسالمی در يک ھيأت يک

  .ھاو راندن زنان به پستوھای خانه عمال اپارتايدإ بيشتر نيروھا و باورھای ارتجاعی ضد زن و جز سيطرۀ ھرچه

 از جا نجنبند و تماشاچی پيشاپيش آن ھا فعاالن سوسياليست طبقۀ کارگر ھای آزاديخواه دراگر جنبش زنان و جنبش

گشوده شده است را بورژوازی  ی کهابمانند، اندک منفذ و روزنه" صلح و آشتی "ُگردان ارتجاع زير لوای ژۀمنفعل ر

ِژيک شان نيز گل خواھند گرفت و سياھی و يستراتاقتصادی و  ھا برای تأمين منافع سياسی،جھانی و ايادی محلی آن
اين که  گان بورژوازی مبنی براين مخاطره، باوجود ادعای نمايند. جامعه مستولی خواھد شد تباھی بار ديگر بر گسترۀ

امر . ی استالتزام دارند، يک مخاطرۀ عينی و جد" آوردھادست "ھای دموکراتيک و" ارزش "طالبان رام شده اند و به

 سال ١٨ی، رفع تبعيض و ستم از زن که در ئھا و در اين زمينۀ مشخص رھا آزادی، برابری و حقوق جھانشمول انسان

کرد، مانند می بورژوازی جھانی به سردمداری امريکا آن را بھانۀ جنگ و ايلغارش به افغانستان قلمداد قبل از امروز

تلخ زنان در افغانستان ھم در گذشته و ھم امروز  متحدانش بوده و اين را تجربۀ تابع منافع امپرياليستی امريکا و هھميش

آورد، در غياب يک جنبش نيرومند سوسياليستی و که روند جاری بار می عقبگردھائی. کندترين شکل بيان میبه واضح

ارتجاعی و  يت از جنبش ھایسرمايه داری جھانی با حما. طوالنی، اسفبار و ماندگاری خواھد داشت آزاديخواه، تبعات

ی را ادر کنار جنگ و بربريت، زمينه  ھای عقبگرا و عصر حجری در جغرافيای افغانستانتقويت ايدئولوژيھا و ارزش

صلح  "از جنگ و گرفتار در تنگنای فقر و محنت به داعيۀ زاررود تا مردم بیفراھم آورده است که بيم آن می
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ھا و مطالبات خواست المللی آن را با قربانی نمودنزير سلطۀ ارتجاع و حاميان بين" امنيت"باور کنند و " ارتجاعی

  .آزاديخواھانه از جمله حقوق زنان ترجيح دھند

داند که ستمکشى زن و تبعيض براساس جنسيت، و ھمچنان اشکال نيک می ھای کارگری افغانستانسازمان سوسياليست

است؛ بنابراين ستمگری و تبعيض نسبت به زن در ابعادی در  داریسرمايه منظا محصول امروزه نابرابری ديگر ستم و

اھميت  مناسبات کاپيتاليستی نيز موجوديت دارد؛ اما آنچه که امروز و در وضعيت خطير کنونی ترين شرايط درمتعارف

المعامله گی وجهسادعی بنيروھای ارتجا ھایھای نيم بند کنونی در بده و بستاندارد اين است که حقوق زنان و آزادی

ھای اسالم سياسی اعم از مجاھد و تمايل ايدئولوژيک در ميان ھمۀ جريان قرار گيرد و قربانی گردد؛ اين ظرفيت و

بار با مجوز و حمايت  بعيد نيست که بار ديگر و اين. ھای تباری و حاکميت پوشالی وجود داردناسيوناليست طالب و

 .گردۀ مردم زحمتکش از زن و مرد تحميل گردد داری امارت اسالمی سرمايه مھندسی و برھای سرمايهآشکار قدرت

  !زنان و مردان آزاديخواه

المللی آن ھا در ھشتم مارچ امسال در سياه اسالم سياسی و حاميان بين يد در مصاف با سناريوی پيچيده شدۀ نيروھایئبيا

مترقی را   امپرياليستی، صف جنبش آزاديخواھانه وحل ھایسی و راه زن و مرد و نه به اپارتايد جن دفاع از برابری

در دل وضعيت . آن را بر افرازيم ی جامعه از بالھت جنگ و جنايت و نيروھای حامل و عاملئشکل دھيم و پرچم رھا

 قدرت حاکمه ھا و وادار ساختنزنان و تغيير قوانين به نفع آن کنونی و پروسه ھای جاری مبارزه براى بھبود موقعيت

 کنشگران ھای کارگری از ھمۀمطالبات مردم امر فوری و حياتی است؛ سازمان سوسياليست به تمکين به خواست و

خواھد که در صف مقدم اين مبارزه ھا، نھادھا و فعاالن کارگری چپ و مترقی میسازمان جنبش آزادی زن، احزاب،

  .ريزی نمايندو مھمتر از آن آلترناتيو خودشان را پی  بايستند

  !زنده و فرخنده باد ھشتم مارچ

  !زنده باد سوسياليسم

  نھای کارگری افغانستاسازمان سوسياليست

  ٢٠١٩؛ مارچ ١٣٩٧حوت 

 

 
 
  


