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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

٠٨/٠٣/١١  
  

  !! مارچ روز جھانی زن مارچ روز جھانی زن٨٨گرامی باد گرامی باد 
  نی زننی زناطالعيه سازمان سوسياليستھای كارگری افغانستان به مناسبت روزجھااطالعيه سازمان سوسياليستھای كارگری افغانستان به مناسبت روزجھا

ھشت مارچ امسال مصادف است با موج اعتراضات مليونی مردم در شمال افريقا و خاورميانه، اعتراض عليه فقر 

 طغيان ھای .حقوقی که تا ھمين اکنون منتج به پائين کشيده شدن ديکتاتورھای چند از مسند قدرت شده است و بي

راه افتاده شده در برخی از ه تبدادی و فاسد بانقالبی برای نجات از حاکميت رژيم ھای فاقد مشروعيت، اس

 از اميد در جھت تغيير و بھبود زندگی در سراسر جھان مخصوصأ در ميان نسل ه ایکشورھای عرب زبان، بارق

  . نبوده و نيستندا جوان آن نيز از اين قاعده مستثنويژه نسله مردم افغانستان و ب. جوان را برانگيخت

ی در خاورميانه و شمال افريقا آن سونامی است که صدای پايش را ارتجاع  ھار ئوده تحوالت گسترده و خيزش ت 

ی چون برھان الدين ربانی ھم شنيده اند و نگران سرنوشت خويش و ھمپالگی ئ اسالمی حاکم و دايناسورھا-قومی

تان، برای طبقه کارگر و ن برابری زن و مرد در افغانسخيزش توده ھا در شمال افريقا برای فعاال. ھايشان می باشند

را  ن جنبش سوسياليستی و انسان ھای آزاديخواه و برابری طلب، فرصتیويژه برای فعااله ھمۀ آزاديخواھان، ب

 .مساعد ساخته است که با الھام از آن بايد به استقبال افق ھای تابناک و روشن به پيش رفت

جھانی مبارزه عليه تبعيض و نابرابری جنسی می رويم در افغانستان اما در شرايطی به استقبال ھشت مارچ روز 

 و افکار نيروھای ارتجاعی، کماکان ظلم و ستم مضاعفی بر اءکه پس از سه دھه دھشت و بربريت و حاکميت آر

ميزان خشونت، اجحاف و . ی ترين حقوق انسانی شان محروم ھستندئزنان روا داشته می شود و زنان از ابتدا

وق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی شان وسيعأ سير نجومی کسب نموده است؛ تشديد تعرض بر زنان و حق

، گدائی، فقر، اعتياد و سنگسار کل ءفحشا. جنگ و ستيز دو کمپ ارتجاعی ھر روزه از زنان قربانی می گيرد

ت شھروندان سھمی است که از برکت حاکميت ارتجاعی و تجاوز رھزنانۀ نيروھای اشغالگر، نصيب زنان و اکثري

مليون ھا زن و کودک در افغانستان در جھنم بر پا داشته شده و مناسبات حاکم، ھر روزه . افغانستان شده است

زنان متعلق به خانواده . شرايط سختی را از سر می گذرانند، تحقير می شوند و مورد اذيت و آزار قرار می گيرند

 به مراتب وخيمتری یر و ستم قرار گرفته و از شرايط و زحمتکش از ھمه بيشتر مورد استثمایھای کارگر

طی سه دھه جنگ و کشتار و دو دھه حاکميت نيروھای سياه زن ستيز، زنان از حق تحصيل و . برخوردار اند

ضمانت فرھنگ مردساالرانه با حمايت قوانين مبتنی بر شرع اسالمی و . مشارکت در امور جامعه محروم بوده اند
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 قومی در جامعه تقويت شده و زنان بيش از ھر زمانی مورد ستم قرار گرفته - اجرائی آن از جانب نيروھای اسالمی

زندانھا مملو از زنانی ھمين امروز در جلو چشم نيروھای منادی دموکراسی و حقوق بشر . و به حاشيه رانده شده اند

جرم عشق، ه زوج ھای جوان ب.  گفته اند"نه" جامعه مردساالر خرج داده اند و به ستم شوھران وه ت بأاست که جر

وحشيانه سنگسار می شوند و به قتل می رسند و غايلۀ خودسوزی زنان در اعتراض به خشونت و اپارتايد جنسی 

  . ادامه دارد

  !زنان و مردان آزاديخواه

بب اصلی آن سن در سطح جھان مکنونی و حاميان آبا توجه به ھمۀ مصائبی که قبل از ھمه حاکميت ارتجاعی 

ی از ئ، رھای ناچيز از آن در باال برشمرده شد و با توجه به واقعيت ھای منطقه و جھاناد و گوشه شمرده می شون

ستم جنسی و باورھای مردساالر مبتنی بر عقايد و باورھای عصر حجر، نمی تواند بدون در افتادن با نظام و 

بنابر اين مبارزه عليه ارتجاع ھار قومی و . حقارت نسل بشر، متحقق شودمناسبات حاکم که چيزی نيست جزء 

 ضد نظام و مناسبات کاپيتاليستی است که خود هاسالمی و خالصی جامعه از لوث آن، در پيوند عميق با مبارزه ب

ه  ايجاد جامعی وئرھاتحقق امر . بب فقر و استثمار و تحقير انسان می باشد و بنيادش بر نابرابری استوار استسم

 که در آن انسان سوای جنسيت و نژاد شأن و حرمت داشته باشد، در گرو متشکل شدن جنبش آزاديخواھی و ای

  . جنبش برابری طلبی زن و مرد و در پيشاپيش آن جنبش سوسياليسم کارگری است

رتايد جنسی پا به ميدان ی زن می تواند در ھشت مارچ امسال با ادعا نامۀ خودش عليه نظام حاکم و اپائجنبش رھا

ش سازد و مطالبات و خواسته ضبگذارد و در گسترۀ جامعه نيروی عظيم دادخواھانۀ اکثريت مردم را وثيقۀ اعترا

.  بگويد"نه" جنبش آزاديخواھانۀ مردم آزاديخواه جھان به روشنی بيان بدارد و به ستم جنسی ۀھايش را با پشتوان

کوتاه شدن دست . ام امور زندگی و ممنوعيت ھرگونه خشونت عليه زنان شودخواستار حق برابر زن و مرد در تم

وسيله دولت و مراجع با نفوذ مذھبی، مورد حمايت قرار می گيرند ه  بیمذھب و سنتھای عقبمانده و ضد زن که گاھ

  . و مشروعيت می يابند، را در صدر مطالبات و خواسته ھايش بيان کند

 برای تحقق اين امر و برای استحکام و گسترش جنبش برابری طلبانه در حد توان سازمان سوسياليستھای کارگری

ی که اين باورھا را ئ، افکار و نيروھااء از مبارزه با حاکميت کنونی و آره ایتالش نموده و تعھد می سپارد که لحظ

  .   در جامعه نمايندگی و تقويت می کنند، از پا ننشيند

  !!چ روز جھانی مبارزه  عليه ستم جنسیچ روز جھانی مبارزه  عليه ستم جنسیفرخنده و گرامی باد ھشت مارفرخنده و گرامی باد ھشت مار

  !!زنده باد سوسياليسمزنده باد سوسياليسم

  کميته اجرائيه سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستانکميته اجرائيه سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١١ مارچ ٢ مطابق ١٣٨٩ حوت ١١

  


