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نبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذردنبرد براى رهايى زنان از کوره راه نبرد طبقاتى میگذرد

 توسقط زنقان و مقردانِ قید سقتم طبققاتي و جنسيازهشت مارچ همه ساله به نام روز تجديد تعهد و مبارزه برای رهايي زنانِ 
 اين سنت سوسیالیستى أساسا و تاريخا ريشقه در اعقتراض زنقانِ کقارگر و زحمتكشقي. خواه جهان گرامى داشته میشودیآزاد

 نظقام سقرمايه داری و. سقتم و اسقتثمار نظقام سقرمايه داری بقه پقا خاسقتند، سال قبل از امروز علیقه بربقريت ۱۶۰دارد که 
 با.مردسالری همچنان به حیات نامیمونش ادامه داده است، اما مبارزه با آن نیز در اشكال و زمینه های مختلفي ادامه دارد

 تاثیرات عمیق و عظیمى را به نفعِ  فتح، مبارزات گستردۀ زنان براى رهايى از ستمِ طبقاتي،گذشت هر سال و با عزمِ راسخترِ
سنگرهاى جديد و تأمینِ حقوق پامال شدۀ شان در سراسر جهان بقه همققراه داشققته و ارتجققاع رنگارنققگ را بقه عقب نشققینى و

 هنوز هم بى حقوقى، نابرابری و سقتم مضقاعف بقر زنقان در سقطح جهقان الرغم اين دست آوردهاعلي .تمكین واداشته است
 .بیداد مي کند

در وضعیت کنونى و در متن بحران نظام سرمايه داری که ارتجاعِ و فاشیزم دارد دورانِ پسا مدرنیسم را رقم مي زند، بورژوازی
 معنويقات بازمانقده از آنو در مبارزه با سیسقتم فیقودالى  های لیبراليارزش حتى از همان بیشترجهانى به خاطر کسب سود 

 اتكا بقر باورهقا، نیروهقا و حكقومت هقای فقوقِ ارتجقاعى بقر بشقريتبا و پس روى و عقبگرد بزرگي را  نشیني نمودهعقبنیز 
 يكي از.تحمیقل نمقوده و مققوج عظیمى از نگققرانى و بي افقي را در میققان تمققام أقشققار و طبقققات اجتمقاعي دامن زده است

لیسمِ معاصر پرورش، سازماندهي و سرانجام گسیل باندهای سیاه و وحشي اسلمي بقه جقاناپیتامحصولت و فراورده های ک
مردم و مدنیت در خاورمیانه و مناطق ديگری از جهان است. اولین طعمه  و قربقانِي وحشقت و تققرورِ جنبش هققای اسقلمى از

 صد ها ملیون زن زير، در کنار اين.سائر کشورها زنان هستند افريقا  تا عراق ، سوريه ، فلسطین ، ايران ، افغانستان و شمال
 قوانین عصرحجرى مورد حمايت قدرت های بققزرگ امپريالیسققتيباپاشنه های خونین حاکمیت هاى قرون وسطايي، زن ستیز 

به سر مى برند.

وحشتناك از تحمیل فرودستى بیكران بر زن در جهان و بارزنمونۀ  افغانستان درحاکمیت هاى اسلمِ سیاسى  سه دهه جنگ و
 ارتجاع مذهبي و قومي و استیلی فرهنگ زن ستیز اسلمي همپا با سنت های قبیلوی و عصر حجققری زن و زنققدهسلطقۀ .است

عبدال و کققرزى و حامیققان ، حرکت هاى بورژوا منشانۀ حققاکمیت پوشققالي بققه رهققبری غققنى گي آن را به اسارت گرفته است.
در زن طى نزديك به دو دهه چیزی نبوده جز ارائۀ تصوير ايديالیزه شده و دروغین از مكان اجتماعي و بهبود وضعیت جهاني آن

؛ يك دهه و نیم پس از شكل گیری نظام و مناسبات حاکم به حمايت کشورهای امپريالیستي وضعیت اسققفبار زنققان وکشور
تراژيدی محرومیت و بیحقوقي عام و تام آن ها همچنان ادامه دارد و فشارِ مضاعف در اشكال مختلف زنقده گى ملیونهقا زنِ

 نقاب از سیماى پلیققد و ضققد زنِ رژيم پوشققالى و حامیققان دروغین هولناك و اپارتايد رواداشته شدهموقعیت .را تهديد میكند
حقوق زن و حقوق بشر در کمپ ارتجاع بورژوا-امپريالیستي مي درد.

-مماشات و معامله گری های آشكار سردمداران «دولت وحدت ملي» با جريان ها و دارودسته هقای جنقايت پیشقۀ اسقلمي
که تأيید حامیان و اربابان بین المللي رژيم را نیز با خققود دارد، در حقیقت ، طالبان و حزب اسلمى حكمتیار آن میانازقومي، 

 . استشانزحمتك و زنان بر حیات اجتماعي ،به معني سلطۀ بلمنازع نیروهای سیاه اهريمني و آرا و افكار آن ها

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان در حالیكه عمیقا اعتقاد دارد که محو تمققامى رنج و دردِ تققاريخى زنقان فقققط بققا از
میان بردنِ زمینه هاى مقادى سقتم طبققاتى و بقا امحقاى ريشقه يي اين سیسقتم طبققاتى در دراز مقدت و بقا پقیروزى انقلب
سوسیالیستى در افغانستان ممكن و میسر است ولى تا فرا رسققیدن ان لحظققۀ شققكوهمند از هیچگونققه پیكققارِ ازادی بخش و

تمام از ما .دموکراتیك براى بهبود وضعیت زنان، رفع تبعیض و نابرابری و رهايي از قید پندارهای مردسالرانه دريغ نمي کند
زنان پیشرو و مبارزينِ آزاده در پیشاپیش آنها فعالن سوسیالیست طبقۀ کارگر افغانستان دعوت مي کنیم  تا صف مبققارزه
علیه نیروهاى زن ستیز و ارتجاعى را محكم تر سقاخته و بقا کسقب آگقاهى و همبسقته گي بیش از پیش، اين نقبرد انسقانى و

 .رهايي بخش را جانِ تازه يي ببخشیم

خجسته باد هشتم مارچ روز همبستگي جهاني زنان!
زنده باد سوسیالیسم!

نابود باد اپارتايد و تبعیض جنسیتي!

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

۱۳۹۵ حوت ۱۳ مطابق 2۰۱7 مارچ ۳


