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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ مارچ ٠٨

 

 

  اعالميه

 

  !ھشتم مارچ، روز زنان زحمتکش را گرامی می داريم
  

 فابريکۀ کتان شھر نيويارک عليه بربريت و حرص و آز صد و پنجاه و پنج سال پيش از امروز زنان کارگر

سرمايه به پا خاستند و با اعتراضات و اعتصابات گستردۀ خود عليه شرايط سخت و غير انسانی کار، کاخ سرمايه 

  . داری گرديد اين حرکت سرآغاز مبارزۀ زنان طبقۀ کارگر عليه سرمايه. را به لرزه انداختند

بريکۀ نساجی کتان شھر نيويارک به يادبود از اين اعتراضات، دست به اعتصاب  کارگران فا١٩٠٨در سال 

ھا، کارگران را در  زدند اما مالک غدار و جانی فابريکه برای جلوگيری از سرايت اين اعتصاب به ساير بخش

ش در آت» تريانکل«سوزی   زن کارگر نيويارک در نتيجۀ آتش١٢٩محل کار شان محبوس ساخت که در نتيجه 

  .سرمايه سوختند و خاکستر شدند

لمان به منظور گرامی داشت از مبارزۀ خستگی ناپذير زنان طبقۀ کارگر، برای ازتکين زن انقالبی  کالرا

» روز مبارزۀ زنان« مارچ را به عنوان ٨لمان، ا حزب سوسيال دموکرات ١٩١٠اولين بار در  دومين کنگرۀ سال 

ب کنگره قرار گرفت و بعد از آن ھمه ساله، اين روز در سراسر دنيا تجليل به کنگره پيشنھاد کرد که مورد تصوي

  .گردد می

زنان و کودکان طبقات زحمتکش مخصوصاً طبقۀ کارگر در نظام سرمايه داری ارزان ترين نيروی کار به 

 پنداشته شده، گيرند و در نظام فرسودۀ سرمايه جزئی از کاال شمار رفته و به شکل وحشيانه مورد استثمار قرار می

در توليد ناخالص داخلی کشور » سکتور«در بسا از کشورھا عايد اين . رسند  به فروش میءھای فحشا در مارکيت

ھمين استفادۀ ابزاری . دارند ھا را روا می داران استثمارگر به زنان بدترين توھين محاسبه شده، که به شکِل سرمايه

  .مورد توجه جدی زالوھای سرمايه قرار گيرد) سکس(ھا »صنعت«ترين از زن باعث گرديده تا يکی از پر درآمد
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استفادۀ ابزاری از زنان طبقات زحمتکش تنھا مختص جوامع سرمايه داری و غربی نيست، بلکه اين استفاده 

زنان طبقات . گيرد تر صورت می در جوامع نيمه فيودالی ـ مستعمره چون کشور ما به مراتب بدتر و وحشيانه

برند و در ده سال گذشته استعمار،  ھا زير ستم چند اليه به سر می  در کشور ما با تجاوز امپرياليستزحمتکش

» یئرھا«ی و متحدان آن زير نام ئمريکاھجوم وحشيانۀ اشغالگران ا. اش را از زنان گرفته است بيشترين قربانی

تی و ستم جنسيتی را بيش از پيش بر گردن ی طالبی، حلقۀ ستم ملی، ستم طبقائزير يوغ امارت قرون وسطازنان از 

اشغالگران با بازيچه قرار دادن زنان و شعار حقوق زن، به خريد و فروش زنان . تر بست زنان کشور ما تنگ

ورزند تا به وسيلۀ  پرداخته، تالش می» زن شجاع«ھای  دھی و نام دادن از طريق انجوسازی، مدال» سرشناس«

اين جناوران در عين حال با پيشرفته ترين .  زحمتکش را به سراب ببرندھای سياسی، زنان گک اين گدی

کنند و زير تيغ خونين اشغال قرار  عام می ھای جنگنده، زنان و ھمسران و برادران و فرزندان زنان را  قتل طياره

درانند، در  زنان را در خوست به وسيلۀ سگ می» دفاع از حقوق زنان«ی با اين ھمه ئاشغالگران ناتو. دھند می

کشند، در شيندند و باالبلوک  ريزند، در کندھار فرزندان شان را می کنرھا بر مراسم عروسی شان بم می

  ...کنند، و کنند و در کندز و پکتيا عصمت و عفت آنان را تھديد می ھای شان را با بم تکه و پارچه می خانواده

 که امروز ستون اساسی قدرت استعماری را در کشور ما طبقات حاکمه، بورژواھای کمپرادور و فيوداالن

ندانان شان بر زنان دھقانان و کارگران و به طور کلی زحمتکشان تجاوز ھا و قوم سازند، از طريق والی می

جناوران وحشی جھادی و . شود کنند که به طور اوسط ھر ھفته دو مورد تجاوز بر زنان در افغانستان ثبت می می

ھای مذھبی  فاشيست. زنند شان جار می» مردانگی«لو و بينی زنان را می برند و آن را عالمت طالب گوش و گ

 اساس هی از نوع رھين وزير اطالعات و فرھنگ دولت پوشالی، بئھا ريش با بی» شورای علماء«ريشو از نوع 

ھند، در حالی که خود تا با مردان نمی د» اختالط«قانون شرع زنان را اجازۀ بيرون شدن از خانه بدون محرم و 

دولت پوشالی با . که شريعت شان با زير ناف شان بسته است نام ھستند، گو اين ھای بد مغز استخوان زنباره

خودکشی، . کنند ھمياری اشغالگران، روز تا روز زنان زحمتکش را در فقر و نيستی و ناداری غرق می

  .ھای اشغالگرانۀ فعلی می باشد ياستی از پيامدھای دردناک سئ و گداگری خودسوزی، روسپی

کنند،  در حالی که زنان کشور ما کاردھای خونين استعمار و طبقات حاکمه را بر گرده ھای شان احساس می

بردار  ھا از آن دست ھای مذھبی و تکنوکرات ی است که جاھالن بنيادگرا، فاشيستئھا ستم جنسيتی نيز از ستم

دھند، آنان  ھند، مورد خشونت قرار مید زنان را زجر و شکنجه می» ناموس« و »عفت«نيستند، و ھر کدام به نام 

چون و چرا بر عاطفه و  شان را بر تملک بی» مردانگی«کشی شان تبديل کرده اند و  ھای چوچه را به ماشين

  .کنند احساس و جسم آنان تثبيت می

رت خانه ھای اشغالگران، دولت پوشالی، در ميان اين ھمه ستم بر زنان، برگزاری ھشتم مارچ به وسيلۀ سفا

به رقابت چشمگير درو کردن دالر و يورو مبدل شده است و ساالنه » حقوق بشر«ھای  ھا و گروه انجوھا، سازمان

ساختن » طبقاتی فرا«ريزد و تالش برای  صدھا ھزار يورو و دالر به نام زن و ھشتم مارچ به جيب اين و آن می

و راست ادامه » چپ«ھای  ل اشغالگران، دولت پوشالی، جامعۀ مدنی، انجوھا و گروهاين روز در ھماھنگی کام

  .دارد

ھشتم مارچ، روز پر افتخار زنان طبقۀ کارگر و ساير طبقات زحمتکش می باشد که عليه استثمار به پاخاسته 

ان زنی تجليل شود که بر ھا تجليل شود، در ميان فرياد ھزار ھای کارخانه اند، اين روز بايد در ميان غرش ماشين

ی تجليل ئھا کنند، و در ميان شعله پيشانی شان چين خشم و قھر افتاده و با کينه و نفرت به سوی اشغالگران نگاه می
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ھا  بری ھا، تجاوزھا، گوش بريدن سوزاند؛ در ميان گلو شود که بدن زمخت زنان زحمتکش را در آتش خشونت می

جھادی ـ طالبی از آن  ـ ی و پوشالیئناتو ـ یئساالران فاشيست امريکا جنايتی تجليل شود که ئھا بری و انگشت

ی و ئيکاھای گل با دالر و يوروی اشغالگران امر ، لوکس، پر از دستهآراستهھای  ورزند، نه در سالون دريغ نمی

  .یئناتو

يابند که در  ت میی واقعی دسئوقتی به رھاسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که زنان زحمتکش کشور 

ھا و تشکالت انقالبی متشکل شده و منحيث نيروی انقالبی در کنار مردان، درفش پر افتخار استقالل،  سازمان

ھا کشيده و بر ھر آن جريان و سازمان و گروه و حزبی که قامت بلند ايشان را به پای  آزادی و برابری را بر شانه

ھای ستمديدۀ افغانستان از زير يوغ  ی تودهئنقالبی شان را در راه رھاوھر اندازند و جبيکنند، تف  اشغالگران خم می

  .استعمار و استثمار صيقل زده و چون يالن بر قلۀ شامخ آزادگی شمشير ساطع انتقام را بر حلق دژخيمان فرود آرند

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٢ مارچ ٨

 


