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  نستانکارگری افغا سازمان سوسياليستھای

  ٢٠١٨ مارچ ٠٨
 

 نجھانی ز به پيشواز ھشت مارچ، روز
ساعات آن در شھر  برای بھبود شرايط کار و کاھش فپارچه با صد و چھل و سه سال پس از اعتراض زنان کارگر

جنبش زنان و سرانجام به رسميت شناخته شدن  حق هرک و در پی آن تالش برای تحقق مطالبات آزادی خواھانه و بانيوي

   .زنان در پھنۀ گيتی به اھداف تعريف شدۀ اين جنبش دست نيافته اند المللی زن، ھنوز مارچ به عنوان روز بين٨

است  برابری طلبانۀ زنان می رساند که معضل ستم بر زن و بی حقوقی او چنان گسترده و عميق ادامۀ جنبش اعتراضی

ھر قدم در راستای تأمين . باشد که با اصالحاتی چند و با به رسميت شناخته شدن حقوق صوری آنھا بتواند قابل حل

حقوق مدنی و فرھنگی از کوره راه ھای دشوار مبارزۀ  برابری زن با مرد در عرصۀ حقوق اجتماعی، حقوق سياسی،

و مھمتر از آن تحقق برابری واقعی با برچيده شدن مناسبات بی حقوقی مضاعف او  رفع ستم بر زن و. طبقاتی می گذرد

   .و بر پائی سوسياليسم می تواند تحقق يابد طبقاتی

نيز به آن " ملیدولت وحدت  "غيرانسانی زنان در افغانستان، چيزی که کشورھای سرمايه داری حامی گیشرايط زند

نيروھای . دھشتناکی از زنان اين جامعه قربانی می گيرد کلاذعان می کنند، ھر روز بيشتر به وخامت می گرايد و به ش

افکار و عقائد عصر حجر اسالمی و مردساالرانه روزی نيست که تراژيدی وحشتناک و  ارتجاعی ضد زن با الھام از

مسلمان در ولسوالی  تعزير و محاکمۀ صحرائی وحشيانۀ زنی توسط مردان. ی را خلق نکننداھای آزار دھنده  صحنه

در منطقۀ لفرای ولسوالی کوھستانات واليت   حوت در مأل عام٨ه آب تخار و شالق زدن زن ديگری روز سه شنبه چا

عمال خشونت نسبت به زنان است؛ دولت پوشالی که خود ِاھولناکی از  فارياب توسط طالبان، نمونه ھای کوچک و

اعمال سياست   و حمايت حاميان بين المللی اش بايد ضمنیئارتجاعی ترين نيروھا و باورھا است با تأ معجون مرکبی از

" دولت وحدت ملی ".سھم بارزی دارد ھای زن ستيزانه در تشديد خشونت بر زنان و تقويت افکار ضدزن و ستم جنسی

ًھای به شدت عقبگرا و ارتجاعی مانند حزب اسالمی و اخيرا پيشنھاد  و حاميانش با سھيم ساختن احزاب و جريان

ی از امتيازات مادی و سياسی به آنھا، در عمل به ئارائۀ ليست بلند باال بدون قيد و شرط با طالبان و" صلح"  و مذاکره

خشونت بيشتر  استحکام مواضع ھرچه بيشتر نيروھای ارتجاعی اسالمی و بر اين اساس تقويت مردساالری و قدرت و

   .زنان خدمت می کند  عليه

نھادينه  ستان براين باور است که مصائب مردم در افغانستان، تشديد خشونت وھای کارگری افغان سازمان سوسياليست

اين . مناسبات حاکم سرمايه داری دارد شدن اپارتايد جنسی ، ھمه ريشه در حاکميت سيستم اقتصادی موجود، يعنی در
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اران مسلمان در پوشش با جنايتک" صلح "در دولت و با برنامه ھای بحران با تغيير سياست و آشتی گروه ھای متخاصم

   .اسالمی و طالبان قابل حل نيست احزاب

از نظر ما . دارانۀ حاکم است گی انسانی در افغانستان در گرو دگرگون کردن مناسبات سرمايهسازمان دادن يک زند

ماعی از اصالحات از يکجانب و انقالب و تغييرات بنيادين اجت ھا ھيچ تناقضی بين مبارزه برای رفاه وسوسياليست

 ، وضعيت زنان و رفع تبعيض از آناندست آوردن ھر امتيازی برای بھبوده از ھمين رو از ب جانب ديگر وجود ندارد و

يمن قدرت اجتماعی جنبش  حمايت می کنيم و تحقق آن را تنھا در گرو سازمانيابی و تشکل پذيری جنبش زنان و به

َّآزادی خواھانۀ طبقۀ کارگر ميسرمی دانيم َ ُ.    

  !آزادی خواھانه و برابری طلبانۀ زنان پيروز باد جنبش ھای

  !یجنسيت جھانی اعتراض عليه ستم و نابرابری  مارچ روز٨زنده باد 

  نکارگری افغانستا سازمان سوسياليستھای

  ٢٠١٨  مارچ٣؛ ١٩٩۶حوت ١٢

 

 

  


