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  !!فرخنده و گرامي باد روز جهاني زنفرخنده و گرامي باد روز جهاني زن

  
 م جنسی، تبعيض، نابرابری و بي مارچ، روز جھانی مبارزه برای امحای ست٨در شرايطی به پيشواز امسال باز 

دليل حاکميت ه ويژه افغانستان، به حقوقی زن می رويم که ستم جنسی و خشونت عليه زنان، در پھنۀ جھان و ب

فرھنگ مردساالر، مذھب و سنت ھای عقب مانده قرون وسطائی از يکجانب، سودجوئی و حرص و آز نظام بردگی 

در افغانستان به يمن مھندسی يک دولت پوشالی و . گر، ھمچنان ادامه داردمزدی و نگاه کاالئی به زن، از جانب دي

 قومی مورد حمايت سرمايه داری جھانی، زنان - جلو صحنه قدرت رانده شدن ھرچه بيشتر ارتجاع اسالمیه ب

نين داشته شدۀ ناشی از حاکميت قوا اپارتايد جنسی روا. ھمچنان از آزادی وحقوق فردی اجتماعی شان محروم اند

شرع و سنت ھای ديرپای عصر توحش بشر، در ابعاد وسيعی زنان افغانستان را مورد آماج قرار داده و فقر و 

  . آنھا تحميل کرده استرمحروميت بيشتری را ب

 قومی به رھبری کرزی، -  سال پس از سرنگونی امارت اسالمی طالبان و تحکيم حاکميت دارودسته ھای اسالمی٩

 سياسی کشورھای سرمايه داری در رأس امريکا و متحدانش در پيمان ناتو و - ی جديد نظامیپی ريزی ستراتژی ھا

به ھمين منوال تداوم جنگ و گستردگی ھرچه بيشتر فقر در کنار حضور پررنگ نيروھای ارتجاعی در رأس قدرت 

اکثريت قريب به . خته اند و افکار مردساالرانه، زنان قربانی بيشتری پردااءو به موازات آن سلطۀ ھرچه بيشتر آر

ويژه زنان در نھايت فقر و تنگدستی روزگار شان را سپری می کنند؛ فقدان امنيت ه اتفاق مردم در افغانستان و ب

جانی، جنگ و ترور، بيکاری مليونی، گستردگی فساد، عدم برخوردار بودن از حداقل رفاه و امکان درمان و 

اگر از يک جانب تھيدستی . که قربانی آن قبل از ھمه زنان و کودکان اندتحصيل، شرايطی را به وجود آورده است 

و جنگ زنان را آسيب پذيرتر از قبل ساخته است از جانبی ھم سلطۀ باورھای عھد عتيق و سنتھای آميخته با 

ی باورھای مذھبی و تبيين مردساالر محروميت زن و بردگی جنسی را در ابعاد غيرقابل تصوری در اذھان عموم

با وجود ھياھوی . نھادينه کرده است که حاصل آن برای زنان جز نگون بختی بيشتر چيزی ديگری نبوده و نيست

گوش کر کن رسانه ھای مزدور و مداحان و حاميان نظام حاکم در طی اين چندسال پس از اشغال افغانستان، نصيب 

 خريد و ، خودسوزی، خودکشی و گدائی نبودهزنان چيزی بيشتر از تحمل فقر و بينوائی و در نھايت تن فروشی،
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 ھای ناموسی و خشونت لجام گسيخته در حريم خانواده قتلفروش و معاوضه زنان و دختران جوان به عنوان کاال، 

  . ھا و رسميت يافتن ھرچه بيشتر اين مصائب، بيان روشنی از موقعيت فرودست زن در جامعه افغانستان می باشد

تخابات رياست جمھوری ھمه از جمله کرزی از بھبود وضع زنان و نر بحبوحۀ کمپاين اچنانچه شاھد بوديم د

مشارکت بيشتر شان در امور جامعه سخن گفتند، اما با ھمکاسه شدن ھرچه بيشتر ارتجاع اسالمی و دست باال يافتن 

ق موازين حقوق يبويژه ستراتژی جلب و مشارکت طالبان، سخن از دمکراسی، تطه شان در صحنۀ جدال قدرت و ب

بشر و نقش و مشارکت زنان در امور جامعه و رفع تبعيض از آنھا ديگر حتی در سطح فرمال ھم که شده نه تنھا از 

ريز و درشت حاکميت پوشالی مطرح نه می شود بلکه حاميان بين المللی دولت جانب اراکين و شخصيت ھای 

اگر ھم چيزی در اين مورد بيان می شود بيشتر از سر . اسالمی افغانستان نيز ديگر تمايل چندانی به بيان آنھا ندارند

يونيورسال و ارزش ھای . جلب حمايت مردم از حضور نظامی و پيشبرد جنگ در کشورھای مطبوع خودشان است

يی را که از آن گاه گاھی دم می زدنند اين اواخر فراوردۀ لکسی می پندارند که مردم افغانستان و از آن ميان انسان

  . زنان را اليق و سزاوار آن نمی دانند

با وجود ادعاھای اوليه پس از لشکرکشی به افغانستان و سرازير شدن منابع عظيم مالی، سھم زنان از اين خوان 

يکی از نمود . جز احيای مجدد افکار زن ستيز و تداوم اپارتايد اسالمی در اشکال متنوع آن نبوده استه غما چيزی بي

 و افکار طالبی طرح قانون احوال شخصيه شيعيان بود که با اعتراض گستردۀ مردان و زنان اءھای سلطه آر

ر سطح جھان، از آنچه که در آغاز مدعی بھبود دولت اسالمی به رھبری کرزی و حاميانش د. آزاديخواه مواجه شد

گام عقب نشينی می کنند و ه وضعيت زنان و رھائی آنھا از بند سنتھا و افکار و نيروھای چون طالبان بودند، گام ب

با ميدان دادن به جريان ھای اسالميست حاضر در صحنه سياسی افغانستان، به اپارتايد جنسی اسالمی و به ھمين 

اين امر در عمل چيزی نيست جز تحکيم ھرچه بيشتر سلطۀ . ھر تائيد می زنندُ م،لطه افکار زن ستيزترتيب به س

 جز محروميت، نگون ی مردساالرانه که حاصلاءنيروھای ارتجاعی و بدين منوال نھادينه تر شدن ھرچه بيشتر آر

  .بختی و بی حقوقی بيشتر برای زنان در پی نخواھد داشت

دليل حضور فعال نيروھا و ه تاريخی رواداشته شده بر زنان افغانستان که طی اين چند دھه ب یاپارتايد و ستم جنس

باورھای مردساالر در جامعه بيشتر از گذشته نھادينه و تقويت شده است، اما با اين وجود جنبش برابری طلبی و 

ارگری، ھنوز خود از کليستی آزاديخواھانۀ زنان برای برابری و رفع ستم جنسی، در صف مقدم آن جنبش سوسيا

يرومند و با افق روشن، مطالبات عنوان يک جنبش اجتماعی نه ی و استحکام الزم برخوردار نيست تا بتواند بئپويا

  . حق زنان برای دست يابی به آرمان برابری و رفع ستم جنسی، رفاه و آزادی را به سرانجام برسانده ب

جود نابرابری و بردگی در گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر و جنبش بنابراين امر رھائی واقعی جامعه از و

 و افکار حاکم بر جامعه و سازمانيابی اءجنبش آزاديخواھی در افغانستان با نقد آر. سوسياليستی متعلق به آن است

و صف مستقل خودش است که می تواند در جدال رفع تبعيض و ستم جنسی از زنان وارد پيکار شود و مطالبات 

  .خواسته ھای آن را نمايندگی کند

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان برای شکل يافتن و سازمانيابی جنبش آزاديخواھی سوسياليستی طبقه 

کارگر و برای رھائی زنان از ستم جنسی و مردساالری تالش و پيکار می نمايد و برای تحقق امر آزادی و برابری 

  .خواھی که ھنوز دل در گرو آرمان رھائی انسان دارد می طلبد تا به آن بپيوندنداز ھمۀ زنان و مردان آزادي

  ! مارچ روز جھانی مبارزه عليه ستم جنسی٨فرخنده و گرامی باد 

  !زنده باد سوسياليسم    
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  کميتۀ مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٠ فبروری ٢١ ؛ ١٣٨٨ حوت ٢

 
 
 


