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  ەدمکراتيک زنان مبارز و آزاديخواپالتفرم 

  ٢٠٢١ می ١٧
  

 نستانی در افغانستايرقتل عام دختران دب
  ! محکوم می کنيمًاسالمی، را قويا دست فاشيستھایه ب

  

در اين . افغانستان در سر تيتر خبرھا قرار گرفتپايتخت  ی دخترانه در غرب کابلچند روز پيش خبر انفجار مدرسه ا

 ،دیيصحنه ھای دلخراش اين تراژ .ندزخمی شدنفر  ١۵٠ کشته و ]پ- تن٩۵اکنون [نفر ۵۵  ضد بشری دست کمۀفاجع

که قلبش برای آزادی و را ی  و ھر انسان آزاده ا واه و مترقی، نيروھای آزاديخ ن جنبش زنانتوجه بسياری از فعاال

   . جلب نمود،بشريت از اين بربريت می تپد یئرھا

مريکا نيروھای اکه امپرياليسم  از زمانی. دافغانستان اتفاق می افت ی به اين ھولناکی دراين اولين بار نيست که فاجعه ا

کشور سعی نمود به اھداف شوم خود، که ھمانا چپاول منابع  در اين افغانستان پياده نمود و با جنگ طلبی خود را در

 تحميلی شان می باشد دست يابند، اين جنگھای و تسليحاتی مين بازار برای کاالھای توليدیأت طبيعی، استثمار کار ارزان،

بنيادگرايان  اين زنان تا به امروز ھميشه قربانی دست نيروھای. ردرا از ميان زنان و کودکان می گي اولين قربانيان خود

مريکا زمانی به نام دمکراسی و مدافع دروغين ا .شوند وسيله امپرياليستھا پرورده شده و تغذيه میه اسالمی ھستند که ب

 اصلی تجاوز و اذيت و آزار ۀی يک پايئمريکااکه نيروھای نظامی  ر حالینمود، د حقوق زنان به افغانستان لشکر کشی

خود ھمچون القاعده  ۀزنان افغانستان بودند، در کنار آن ھم به تقويت نيروھای واپسگرا و ضد زن دست نشاند جنسی به

  .و طالبان پرداختند

ين ميان زنان باالترين آسيب را نظامی کشته شده اند و در ا  افغانستان تا کنون ھزاران غير]پ-شغالا[جنگ  از زمان 

زنان از تمام در مناطق تحت سلطۀ طالبا، .  متحمل شده اندی،عملکرد نيروھای ارتجاع محل  و از اين عوارض جنگ

و ھمسر   خانوادهۀتحصيلی، شغلی محروم اند و نه تنھا زندگی برده واری در خانواده ھا تحت سلط فعاليتھای اجتماعی،

اين جامعه بشری از امنيت جانی   جمعيت نيمی از. روانده  شدن روبدارند، در بيرون ھم مدام با خطر سنگسار، کشته

  .برند سر میه ب معنای واقعی در زندانی که توحش و بربريت اسالمی آن را پاسداری می نمايده نيست، و ب برخوردار

تا پنج  حدود  دوحه انجام داد و در اين رابطهۀبا جنايتکاران طالبان تحت توافقنام مريکاای که طی مذاکرات دو ساله ا

فعال شدن اين فاشيستھای   نفر از نيروھای آدمکش طالبان از زندان آزاد شدند و به جامعه رھا شدند، سببشش ھزار

مختلف افغانستان تعدادی از انسانھای بيدفاع را ھر  آدمکش شد و با دست زدن به عمليات انتحاری و انفجار در نقاط
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مريکا ناتوان و درمانده در ا مگوش امپرياليسه اشرف غنی اين غالم حلقه ب تدول. روز به مسلخگاه مرگ می فرستند

نيروھای مسلحش  ، در مقابل طالبان و امنيت و جان شھروندان افغانستانوليت در قبالؤبدون احساس مس امر حکومت

  .عاجز است

ً که خود ماھيتا ز آنجائیاسالمی شوند، بلکه جمھوری ا نمی طالبان و دار و دسته اش تنھا از طرف امپرياليستھا حمايت

 مرتجع بودن و جنايتی که تا کنون در مورد زنان و نيروھای انقالبی و مترقی در ايران از نظرايدئولوژی اسالمی،

دليل است ايران از زمان قدرت  ھمينه ی و اشتراکات زيادی با گروه تروريستی طالبان دارد، بئ ھمسوًمرتکب شده دقيقا

طالبان شده و با اعمال نفوذ در منطقه ھر روزی جنايتی می  در افغانستان جوالنگاه نيروھای طالبان ۀگرفتن دوبار

   .آفريند

خود را بعد  مريکا و ناتو قرار است نيروھایا.  عليه زنان در افغانستان به اوج خود رسيده استزن ستيزی ، خشونت 

اما قبل از اين برنامه در زد و بند . نمايند زودی خارجاز شکست مفتضحی که در اين منطقه و افغانستان خورده اند، ب

 مريکا، طالبان را به نيابت خود گمارده که تا میادر واقع ارتجاعی اش داشته اند،  مذاکراتی که با طالبان و نيروھای

عی برای ناامن و خطرناک مان اين فضای بشدت. ی را با گلوله و بمب جواب دھندئتوانند با قساوت و آدمکشی ھر صدا

شتت و پراکنده اند، که بتوانند متحدانه تکنشگران و فعاالن چپ م از سوی ديگر،. ن جنبش زنان در افغانستان استفعاال

   .بشری بپا خيزند عليه اين جنايت

تا . کند اسالمی در قدرتند در مورد زنان يکسان عمل می ی که حکومتھاین خشونت سيستماتيک در ھر جامعه االبته اي

  ضد زن، بيشترين تبعيض جنسيتی وۀارتجاع اسالمی، با نھادينه نمودن قوانين پوسيد حاکميت گردد،  ايران ھم بر میبه

. درموقعيت درجه دوم قرار داده است  سياسی و اجتماعی آنھا را–طبقاتی را بر زنان اعمال نموده و از نظر اقتصادی 

و سرکوب و خشونت بر زنان که ريشه در نظام سرمايه داری  مين اجتماعیأفرودستی و تبعيض ونابرابری، فقدان ت

  . حکومتھای ارتجاعی مذھبی در ابعاد گسترده ای ايجاد نموده استۀزنان، تحت سلط دارد، شرايط دشواری را برای

که ی ئپيگير آنھا از يک سو و از سوی ديگر موقعيتھا  ۀن چپ و سوسياليستھا و مبارزجنبش زنان و فعاالاما با رشد 

عليه اين ارتجاع   روزه  ی ھرآورده اند کمک نموده در مبارزه ادست ه اقتصادی و تحصيلی ب زنان از نظر سياسی،

    .متفاوت تر و برتری قرار دھد ھار اسالمی آنھا را در موقعيت

 حکم به چشمگيری را فقطتوجه و دی دلخراش در افغانستان اتفاق افتاد و جان تعداد قابل يتحت يک تراژآنچه امروز 

امروز تمام زنان آزاده و . است  تمام زنانی است که تحت ستم اند، ستمی که جھانشموللۀأکه زن ھستند گرفت، مس اين

ی زنان آزاد نخواھد شد، در افشای اين جنايت و ئی بدون رھاا فعال جنبش زنان، تمام مردانی که معتقدند ھيچ جامعه

 ما زنان صدای اين عزيزان قربانی. دنبنشينوری اسالمی نبايد ساکت ھمچون طالبان و جمھ فاشيستھای مرتجع اسالمی

حاکم کردن ارتجاع به بردگی   بشری را با سرکوب وۀھستيم، بايد اين توطئه ھای امپرياليستھا را که نصفی از جامع

  .کشيده اند افشاء و رسوا کنيم

که آنھا با متوحش  ارتجاع حاکم قرار دھيم ھمانطورزنان مبارز کوبانی را الگوی مبارزات خود در مقابل  ما زنان بايد

برقرارنمودن  آنھا با اتحاد و ھمبستگی و. به مبارزه پرداختند  ترين گروه ھای ارتجاعی و بربر داعش در منطقه

زنان کوبانی در . مقاومت و مبارزه نمودند ی در مقابل دشمن تا دندان مسلح به پيشرفته ترين سالحھائمناسبات شورا

استقامت و از جان گذشتگی ارتجاع را شکست دادند و سازمانده يک  ار مردان مبارز کوبانی با مقاومت و رزمندگی،کن

   .ی شدندئجنبش عظيم توده 
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 اذيت و آزار به تنھا که زنان، بر را تصوری قابل غير ستم و کشی بھره آن، حامی ھای دولت و داری سرمايه امروزه

 به را مردساالری و زنان بر ستم ھمواره داری سرمايه سيستم اند؛ داشته روا نبوده، محدود روحی و جسمی و جنسی

 سيستم با طبقاتی ۀمبارز از تواند نمی زنان، بر ستم عليه مبارزه پس کند، می تشديد و بازتوليد جامعه در مختلف عناوين

 جدا داری سرمايه مناسبات و روابط و طبقات آغاز با زن کشی ستم تاريخی ھای ريشه به بردن دست بدون و داری سرمايه

 صدا ھم بايد شويم، متشکل بايد زنان بر نابرابری و ستم و تبعيض اينمھه رفع برای جنايات اين به دادن خاتمه برای .باشد

 در  .درسان بايد کنند می محکوم را جنايات اين که یئنھادھا و سازمانھا گوش به سريعتر چه ھر را بشری ۀفاجع اين .شويم

 اين قربانيان ھای خانواده به و زنان حقوق مدافع و مترقی نيروھای تمامی ، افغانستان مردم به را دلخراش فاجعه اين  پايان،

  .گوئيم می تسليت حادثه

  ٢٠٢١ می
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