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  پيکارجو. ر: فرستنده

 ٢٠١٨ مارچ ٠٩

  !داريم گرامی می  روز جھانی زن راچمار ٨
  ! ثمر نخواھد نشستھيچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به

  

ويژه خاورميانه شده ه کارگری در سطح جھانی و ب  شروع شده سبب رکود جنبشھای٢٠٠٨ی که از سال ئبحران اقتصاد

روشنی می بينيم که زنان با سرعت و تعداد بيشتری از مردان، به فقر و فالکت  اما در اوج اين بحران جھانی به. است

بودن اوضاع  را تشکيل می دھند، وخيم در جھان که زنان سه چھارم بيسوادان و اکثريت فقرای آن. شوند رانده می

فقر . مبنای جنسيت شده است  طبقاتی برۀفاصل سبب تعميق و تحميل سياست ھای نئوليبرالی، بيش از گذشتهاقتصادی 

   .تحصيل و کار و پيشرفت بوده است روز افزون، يکی از موانع اساسی زنان در راه دست يابی به

 ضد زن، ئیقوانين قرون وسطا  نمودنحاکميت ارتجاع اسالمی، با نھادينه گردد، می بر افغانستان و ايران به که آنجا تا

سياسی و اجتماعی آنھا را  –نموده و از نظر اقتصادی بيشترين تبعيض جنسيتی و طبقاتی را بر زنان دو خطه اعمال

 باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنھا از اشتغال، وابسته کردن .درموقعيت درجه دوم قرار داده است

ل مردان بر وشدن کنتر ز نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنھا، نھادينهبيشتر آنھا اھرچه 

فرودستی و تبعيض و . اجتماعی بر زنان حاکم نموده است  را از نظریاگی زنان، مردساالری و نابرابری فزاينده زند

ظام سرمايه داری دارد، شرايط دشواری را و سرکوب و خشونت بر زنان که ريشه در ن نابرابری، فقدان تأمين اجتماعی

اين حال اعتراض و  با.  ايجاد نموده استیازنان، تحت سلطۀ حکومتھای ارتجاعی مذھبی در ابعاد گسترده  برای

طور تعطيل ناپذيری ادامه ه به اشکال مختلف و ب عليه اين ھمه نابرابری و بربريت حکومتھای اسالمیمبارزۀ زنان 

  .داشته و دارد

گی زنان رو به وخامت وضعيت و شرايط زنددر افغانستان " دولت وحدت ملی "س از مھندسی و به قدرت رسيدنپ

رھبری غنی که متشکل است از نيروھای ارتجاعی اسالمی و قومی در اثر به " دولت وحدت ملی ".گذاشته است

تأمين   آن در تالش استحکام مواضع وخودش در حال فروپاشی و اضمحالل قرار دارد و ھر دو جناح تناقضات درونی

محکمتر از قبل می کوبند تا بتوانند در  منافع سياسی و اقتصادی شان بر طبل ارتجاع ، تحجر و انقطاب تباری بيشتر و

دولت پوشالی که نمايندۀ ارتجاعی ترين نيروھا و باورھا است، با . نمايند پرتو آن ادامۀ حيات و قدرت شان را ضمانت

آشتی، احزاب و  امپرياليستی تحت نام داعيۀ صلح و-حمايت حاميان بين المللی اش در کمپ ارتجاع بورژوا د وئيتأ

ً و اخيرا لبدينگحزب اسالمی به رھبری  جريان ھای به شدت جانی، عقبگرا و ارتجاعی ھم کيش و ھم سنخ خودش مانند
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اين روشن است که . ت سياسی فرخوان داده استبه مشارکت در قدر طالبان را با دادن امتياز ھای مادی و سياسی

 جنايت پيشه و ارتجاعی منجر به تقويت پايه ھای قدرت و استحکام مواضع ھرچه بيشتر ھمکاسه شدن اين نيروھای

ن ھای ييگسترده تر تب نيروھای ارتجاعی اسالمی می شود که حاصل آن چيزی جز تقويت و نھادينه شدن ھرچه

افزايش خشونت نسبت به زنان و ستم و نابرابری   تضعيف دست آورد ھای نيم بند کنونی ومردساالر و بر مبنای آن

حاکميت ارتجاعی با اعمال سياست ھای زن ستيزانه و مشروعيت دادن به عقائد  جنسيتی نخواھد بود؛ ھمين اکنون نيز

زنان . بارزی دارد دزن سھممبتنی بر شرع اسالمی در تشديد خشونت بر زنان، ستم جنسی و تقويت افکار ض خرافی

يک طرف بار ستم طبقاتی را بر دوش می کشند و  محروم ترين و بی حقوق ترين افراد جامعه را تشکيل می دھند که از

ن آن در شکل انيروھای ارتجاعی شريک قدرت سياسی و ھم مخالف. جنسيتی اند از جانب ديگر قربانی ستم و نابرابری

که تراژيدی  لھام از افکار و عقائد عصر حجر اسالمی و مردساالرانه روزی نيستطالبان و داعش با ا و شمايل

جوان توسط مردان مسلمان در واليت  محاکمۀ صحرائی يک زن.  را خلق نکنندیاوحشتناک و صحنه ھای آزار دھنده 

فارياب   در واليتاسفند سال روان، /  حوت٨عام ، سه شنبه  تخار و شالق زدن و بی حرمت ساختن زن ديگری در مال

برای قدرت حاکمه و حاميان  توسط طالبان نمونه ھای کوچک و ھولناکی از اعمال خشونت نسبت به زنان است؛

پر واضح است که . ادامۀ قدرت شان در اولويت قرار دارد ژی ھای کالن ويستراتامپرياليست آن تأمين منافع، تحقق 

  .راتيژی مشارکت طالبان در قدرت را زنان تشکيل خواھند دادستمنافع و تحقق  اولين قربانيان تأمين اين

رو شده که خودش مدت ھاست که در بحران و ه عواقب بحران جھانی روب روشن است که اقتصاد ايران در حالی با

 خط فقر، قراردادھای سفيد، مزدھای ماه ھا پرداخت نشده، حداقل دستمزد قانونی زير: پا می زند رکود اقتصادی دست و

. پوشش ھای اجتماعی درمانی و بيکاری و سالمندی گی بخور و نمير، با عدم وجوددر روز برای يک زند" کار"دو سه 

خانواده ھای کارگری و زحمتکش را به فقر و فالکت کشانده، و بيشترين آسيب  گی ھر چه بيشترعواقب اين بحران زند

  .  زنان نموده استرا متوجه

قوانين   در حدود چھار دھه است که در نظام حاکم سرمايه داری ايران تحتويژه زنان مھاجر افغانه ب زنان ايران و

  به حکم. طبقاتی قرار می گيرند ارتجاعی اسالمی و خشونت مردساالری ھر روز چند ده بار تحت ستمھای جنسيتی و

او با ھمسرش  د، وقتی ھمسر دارد ھويتارتجاعی حکومت اسالمی زن به عنوان فرد به رسميت شناخته نمی شوقانون 

شناسند و حتی اگر ھم کار ثابت داشته باشد  شود، کارش را تنھا به عنوان کار کمکی و يدکی به رسميت می تعريف می

با متوسل شدن به اين ارزشھای سنتی عقب مانده است که زن . است محروم...  مزاياۀاز حق عائله و مسکن و بقي

که جنبش جاری زنان با شروع خيزش مردمی  در اين راستا است. نزد سرمايه پيدا کرده است یموقعيت ارزان اقتصاد

اين مبارزه و اعتراضات در تداوم تحرکاتی است که از . مبارزه گذاشته است در چند ماه گذشته در ايران پا به عرصۀ

امروز به   سته جمعی کشاند، تا به دۀدر گروه ھای بزرگ به خيابان و به مبارز شروع شد، و زنان را ۵٧ انقالب

مبارزات زنان و دختران خيابان انقالب که با برگرفتن حجاب و  ماحصل آن امروز. اشکال مختلف جريان دارد

 شان است، نسلی است که از تالش مدام و مبارزۀ روزمره با نديده گرفتن ارزش ھا و ۀاعتراض به حقوق پايمال شد

جايگاه اجتماعی و کسب آزادی  برتر اجتماعی، برابری در حقوق فردی و به شرايط خالقيت ھايشان برای دست يابی

 است که با سخنان خود کارگران را ئیکارگر نيشکر ھفت تپه   امروز زنۀتداوم اين مبارز.  از پا نمی نشينندیالحظه 

خانواده ھای  نکتۀ قوت اين مبارزه مبارزۀ. عليه کارفرماھا و دولت سرمايه اسالمی بسيج می نمايدبرای ادامۀ مبارزه 

  .ستاده انديمطالبات و خواسته ھايشان ا ويژه زنان آنھا است که دوشادوش ھمسرانشان برای متحقق شدنه کارگری ب

و بھای سنگينی پرداخته،  رو بودهه که تا کنون با سرکوبھای بيرحمانه، دستگيری و زندان روب اين جنبش با وجود اين
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عليه قوانين ارتجاعی قرمزھا را پشت سر گذاشته،  ممنوعيت ھا و خط. ۀ خيابانھا در جريان استاما ھنوز در صحن

 قوت اين خيزش مردمی ۀاز نکت. ھر گونه ستم جنسيتی و طبقاتی برخاسته است عليه پوشش و حجاب تا رفعمذھبی، 

حرکت . است ال بردهؤاسالمی را زير سبا عدم توھم به اين و يا آن جناح، کل موجوديت نظام جمھوری  اين است که

 ساختارھای سياسی تغييرنياز به  اعتراضی زنان نشانگر اين است که برای دست يابی به خواست ھا و مطالباتشان

شان در جنبش اعتراضی خيابانی، با نقش انکار ناپذيزشان در راديکال   کنندۀتعيينً  و کيفتاًآن ھا با مشارکت کميتا. است

مواجه اند و  اند که در راه تحقق برابری جنسيتی در حقوق شان نيز با نظم و ساختار سياسی حاکم  دادهکردن آن نشان

   .بدون ھيچ توھمی اين مانع را بايد از سر راه بردارند

کرده که سير حرکت نيروھای اجتماعی در   ثابت٨٨روند حرکتھای اعتراضی خيزش مردمی بار ديگر بعد از جنبش 

مدت زمانی بسيار کوتاه به اندازۀ چندين سال کار آرام تجربه می  ارزاتی است که توده ھای مردم درتند پيچھای مب

کرده اند   که زنان مبارز در گسترش و حتی راديکاليزه شدن جنبش ضد استبداد بازییا کننده تعيين اھميت نقش. آموزند

در ھم شکسته اند، و در نتيجه می  ربريت و مردساالرانهدر اين است که آنھا انزوای جنبش زنان را در مبارزه با نظام ب

و زنان مبارز جنبش .  تقابل با طبقات و اقشار مرتجع گسترش دھندتوانند متحدين خود را در اقشار پيشرو جامعه و در

ۀ خود اراد جنبش کارگری که در خيزش مردمی عليه استبداد و نظم سياسی پيشتاز شده اند و شور وزنان و زنان کارگر 

ضرورت تحول در ساختار اقتصادی و نظم   نظام سياسی حاکم نشان داده اند طولی نخواھد کشيد که بهتغييررا برای 

   .سرمايه داری ھم پی ببرند

کنونی و تا ھمين جا زنان با شرکت گستردۀ خود در خيزش مردمی ايران  به شکل خالصه می توان گفت که در شرايط

و آنھا پای  وجود آنھا و خواست ھای برابری طلبانۀ شان، مطالبات ھيچ جنبشی متحقق نخواھد شدبدون  نشان داده اند که

 مبتنی بر برابری و یاجامعه  برای رھائی از مناسبات سرمايه داری و ايجاد  ثابت و بی چون و چرای ھرحرکتی

در جامعه حرکت  بارزۀ عظيمبا حضور سرنوشت ساز خود در عرصۀ يک م  سرانجام اين زنان اند که. آزادی اند

  .تسھيل خواھند کرد  و اعتالی فعاليت اجتماعیئیسوی ايجاد تشکل ھای توده ه جنبش زنان را ب

کارگر است که می تواند چشم انداز حرکات متشکل سراسری جنبش زنان را در   کنندۀ طبقۀتعييناما نقش مستقيم و 

شرايط جديد و  ھائی که در دسترس دارد، مانند اعتصابات سراسری، با ابزارًطبقۀ کارگر طبعا. قرار دھد یامسير تازه 

تقويت و سرعت در اتخاذ جھت گيری   پيش پای جنبش ھای اجتماعی ديگر باز خواھد کرد و باعتیاامکانات تازه 

، آن تشکل ھائی که حضور ئیبرپاکردن تشکل ھای توده  در چنين اوضاعی شرايط. ھای مناسب اوضاع خواھد شد

سازماندھی امور جامعه در ھمۀ عرصه ھا بدون آن ھا ممکن نخواھد گرديد، برای اين   در اجتماعات بزرگ جھتزنان

  . فراھم خواھد شدجنبش

  !جنبش آزاديخواھانۀ زنان زنده و پيروز باد

  نکارگری افغانستا سازمان سوسياليستھای

  تسوسياليسکانون کارگران 

  ١٣٩۶اسفند  /حوت ؛٢٠١٨مارچ 

 

 

 

  


