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 بشريت آزاديخواه عليه ۀامسال ھمچون سالھای پار در حالی به پيشواز روز جھانی زن، روز مبارزه دادخواھان
 ھمچنانزن افغانستان حاکم بر مقدرات مردم قومی  -تبعيض و نابرابری جنسی، می رويم که در حاکميت اسالمی

قوانين شرع و حاکميت ناشی از  مردساالرانۀی  باورھاۀبرده جنسی مرد، اسير در چنبرتحقير شده،  نھان،نيمۀ پ
ستان و ھمانطور در ان در جمھوری اسالمی افغ.حقوق فردی اجتماعی استآزادی ومحروم از و  سنت ھای بدوی

 و افکار، اءی و ھمدمی آن با ارتجاعی ترين آربخش وسيعی از جھان از برکت حاکميت نظام سرمايه داری و ھمسوئ
  .ن تری تداوم يافته استن در اشکال خشزحقوقی  ستم جنسی و بي

قومی و حضور گسترده نيروھای  - دارو دسته ھای اسالمیامسال ھشت سال پس از به حاکميت رسيدن 
، جنگ و امتزاج سرمايه و مذھب ھمپا با سيادت بالفصل ءفقر، فحشا. امپرياليستی، وضع زنان ھمچنان رقتبار است

 زنان در افغانستان و اکثريت قريب به اتفاق از مردم در اين .بانی می گيردافکار مردساالر از زنان افغانستان قر
سی به ابتدائی  مليونی، عدم دسترۀری گستردسر می برند؛ فقدان امنيت، بيکاه کشور در فقر و تنگدستی کامل ب
ن قربانی می  و جدال خونين کمپ ارتجاع امپرياليستی قبل از ھمه از زنان و کودکاترين امکان درمانی و تحصيل

 باورھای مردساالر از جانب ديگر آسيب ھای التيام ناپذيری را به ۀتھيدستی و جنگ از يک جانب و سلط. گيرد
لگدائی، خودکشی، نصف از شھروندان جامعه وارد آورده است که حاصل آن تن فروشی، خودسوزی،   ھای قت

عنوان متاع و مايملک مردان ه نان و دخترھا بھا و خريد و فروش ز و ازدياد خشونت در حريم خانواده ناموسی
  .است

رت امور زنان و شرکت چند ا تزئينی وزۀجز ايجاد اداره ، ببا وجود امکانات عظيم مالی سرازير شده در افغانستان
قومی  -که بخشأ مربوط به جريان ھای اسالمیدر پارلمان و ادارات دولتی  زن طرفدار حاکميت پوشالی ۀچھر

بلکه اين دولت و حاميان .  صورت نگرفته استان تأمين حقوق و حرمت اجتماعی زنۀمينھستند، کاری در ز
به رھبری ربانی و " جبھه متحد" ھای اسالميست درون حاکميت در وجود جريانبه امپرياليست آن با ميدان دادن 

ب اسالمی و سازش و جلب حزتالش در جھت از يکجانب و ... ی چون سياف، مجددی، محقق، محسنی و ئمھره ھا
 تحوالت اخير در پاکستان ؛ئيد زده استا ستيز مبتنی بر شرع اسالمی مھر تطالبان از جانب ديگر به سلطه افکار زن

قوانين شرع اسالمی در بخشی از اين کشور و قبول ضمنی آن از جانب دست اندرکاران قدرت سياسی و جاری شدن 
نوعی ديگری از ه ارتجاع اسالمی در شکل دادن به يگری است بخود چراغ سبزی د  و غربدر اياالت متحده امريکا

 آنھا به سرنوشت ۀطلاين ھمسوئی کمپ ارتجاع امپرياليستی و تحکيم س. نفاذ قوانين شرعاو " امارت اسالمی"
از پيش نھادينه تر  خواھد گرفت و سيادت افکار مردساالرانه راقبل از ھمه از زنان قربانی بدون شک  ،جامعه

  .خواھد ساخت
 ۀيد روا داشته شده به زنان افغانستان، جنبش برابری طلبی و آزاديخواھانادريغ و درد، با وجود ستم و اپارتاما با 

 و  نيرومنداعیعنوان يک جنبش اجتمه زنان برای برابری و رفع ستم جنسی ھنوز مسيری درازی در پيش دارد تا ب
وارد پيکار ستم جنسی، رفاه و آزادی از عبوديت نظام مبتنی بر ستم تأمين برابری، رفع يک حرکت فراگير در جھت 

فمينيسم، " ليبرال"شود؛ جريان ھائی ھم که در اين زمينه فعال اند از آن ميان فمينيسم اسالمی و و جدال اجتماعی 
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 از دهابا استفا اين نيروھ ،ندارندآن  نۀربطی به امر جنبش رھائی زن از ستم جنسی و تحقق آرمان ھای برابری طلبا
خود با اغلب اين نيروھا . امری ديگری استندپيشبرد مشغول جلب امکانات برای و معضل ستم جنسی بيشتر مسأله 

 ، و مشکلی ندارندبندی مرزد نتنھانکسب می کاز آنھا را ش امشروعيت جنسی و ستم يد ا که اپارتافکار و آرائی
سنن ارزش، عنوان ه  بآن باورھااز  استند و سياسی و اجتماعی ھای در عرصه عامل و حامل آنمجری، که خود بل

ت و اھدامج شاھد یريخلحاظ تاه  اکنون و باين نيروھا، چنانچه تا. می خيزندخواسته و دفاع بر ه و فرھنگ خودی ب
و بدون ترديد گرايش ھا .  برای رفع تبعيض و ستم جنسی باشندیبديلجنبش و  نمی توانند ،بوده ايم شان ھای فعاليت

نيروھای اجتماعی فعال در اين عرصه بسته به ماھيت طبقاتی و سياسی شان راه حل ھای متفاوت و متضادی را در 
  . عنوان يک جنبش می گذارنده برابر سير تحول آن ب

زمانی می تواند در افغانستان جنبش آزاديخواھی  و در کل اورھائی زن از ستم روا داشته شدۀ تاريخی به بنابراين 
 روشن  راشمرز ،با سنت و فرھنگ و تبيين غالبدر عمل يد جنسی پاسخ گفته باشد که خود ال ستم و اپارتبه معض

اجتماعی و  جدالاين در جنبش زنان پيشرفت .  سازمان داده باشد،زنان را حول مطالبات روشنو عريف کرده ت
شکل دادن به يک  بلکهجری است و عصرح، ارتجاعی  کھنهاءو آر افکار سياسی نه تنھا در گرو جدال نظری با
  .می باشدنظام موجود راديکال  نقد جنبش سوسياليستی با افق روشن و

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان برای شکل يافتن و سازمانيابی چنين جنبشی و برای رھائی زنان از ستم 
شريف و انسانی امر د تا برای تحقق اين جنسی تالش و پيکار می نمايد و از ھمۀ زنان و مردان آزاديخواه می طلب

  .به آن بپيوندند
  ! برای رفع ستم جنسی بشريت آزاديخواهۀمبارزجھانی فرخنده باد ھشت مارچ، روز 
  !زنده باد سوسياليسم    

   مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستانۀکميت
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