
 

 روز جھانی زن  بیانیھ مشترک  بمناسبت ھشت مارس
 

 
رویم کھ ستم و تعدی بر زنان در گوشھ و  ھای قبل در حالی بھ پیشواز ھشتم مارچ روز جھانی زن میسال  ی امسال کماکان

ارتجاعی در نقاط مختلف   سرمایھ داری و  ایھگستر در ھمدستی و تبانی با رژیمکند. امپریالیزم جنایتکنار جھان بیداد می 
انسان بدتر و فاجعھ را برای ملیون   ھا مصایب دیگر زندگیو ده   مھاجرت  ، بیکاری،، فقردنیا، با گسترش جنگ   بارتر ھا 

 فجایع اند. این ھمھ  مناسبات سرمایھ داری و در این میان زنان قربانیان اول و آسانبدون شک ، کھ ساختھ است
ام بنیادگرایی اسالمی در کنار آشخون ھای  گردد کھ رژیمدر کشورھای ما ایران و افغانستان وضعیت ھنگامی اسفبارتر می

در کشورھای  برای زنان  است دارند. ممکن ھای آنانآزادی   ھا خیانت و ددمنشی دیگر ضدیت ھستریک نسبت بھ زنان وده
برابر، فرصت  ئلیتی مسا نعص دستمزد  دغدغھ چون سقط جنین،  مردان...  با  برابر  اصلی  ھای شغلی  اما  شان  ھای  باشد، 

رزمند و یا زنان ایران از ترین حقوق انسانی کھ حق تحصیل و کار است میین امروز برای ابتداییزنان در افغانستان ھم
 شوند. رژیم والیت فقیھ بخاطر مراعات نکردن حجاب اجباری دستگیر و زندانی و شکنجھ میبدستان سوی چماق

امپریالیزم امریکا و شرکای آن بعد از بیست سال جنگ، بمباران و کشتار صدھا غیرنظامی دوباره افغانستان را دو دستھ  
د کھ در سھ دھھ گذشتھ در  دنو سرنوشت بیشتر از سی ملیون انسان را بھ کسانی سپر  ندمزدوران طالبی خود تسلیم نمودبھ  

 «مبارزه علیھ   امریکا نظیرشعارھای دروغین  ماھیت واقعی  ند. با آن کھ  داشت  دست باالیسالخی کردن مردم افغانستان  
زن»تروریزم» حقوق  «تامین  و  دموکراسی»  «ارمغان  قبل  مدت  ،  ماه  ھا  حوادث  لیکن  بود،  گردیده  افشا  افغانستان  در 

انسان زندگی  کھ  ثابت ساخت  دیگر  یکبار  قبل  سال  ارزشاگست  و  زنھا  حقوق  جملھ  از  دموکراتیک  کوچکترین  ھای  ان 
چگونھ در کجا و چھ وقت  کند کھ  تعیین میاست کھ  فقط منافع جھانخوار شان  ھای امپریالیستی نداشتھ و  ای قدرتبر  ئیبھا

 عمل نمایند. 
زنان افغان بھ   در بیست سال گذشتھ  زدند کھھای تبلیغاتی غربی جار میبنگاهخالف آنچھ کھ    البتھ باید خاطر نشان ساخت،

زیر سلطھ اشغالگران امریکایی و ناتو ھم جھنمی گذشتھ،    سال  بیستفغانستان در  ا   تآوردھای دست یافتھ اند، و دس  آزادی 
بھ عنوان «زن شجاع»،  کھ  ای محدودی از زنان سرکاری و خودفروختھ بودند  دوران فقط عده   آن    بود برای زنان. در 

نھادھای   کھ خشونت و بربریت  . در حالی  گرفتندامپریالیستی قرار می«مدافع حقوق زن» وغیره مورد تمجید و نوازش 
 بشدت وجود داشت.  وستاھا و ھمچنان شھرھاعلیھ زنان در ر

ک در  در  زنان  امروز  اینان  ایرانافغانستاننار  خشونت  ،  قربانی  خاورمیانھ  کشورھای  اکثر  قتلو  و  خانوادگی  ھای  ھای 
اند. ی ما را تکان داد. ھیچ روزی نیست کھ ما در ن چند روز قبل ھمھ قتل وحشتناک مونا (غزل) حیدری ھمی  ناموسی 

تجاوز جنسی، سوزانیدن، کودک ھمسری، لت و کوب و توھین و تحقیر   افغانستان خبری از کشتھ شدن زنی نداشتھ باشیم.
انگاشتھ می اینگونھ خشونتد.  نشوزنان امر عادی در جوامع ما  اختار سیاسی مستقیم بھ س  ھا ربطبسیار واضح است کھ 

افغانستان   و  ایران  در  مذھبی  دارد. حکومتحاکم  فاشیست  دھھ گذشتھ  ھای  ترین حمالت شان لین و وحشیانھاودر چھار 
ستیزی را در سطوح مختلف اجتماع از جملھ خانواده ود، کھ این خود خشونت و زنبمتوجھ زنان و کرامت انسانی آنان  

 نھادینھ کرد.



  و آن مبارزه و مقاومت زنان   م و خشونت علیھ زنان ھم در جوامع ما بھ وضوح نمایان استاما یک روی دیگر سکھ ست 
و وسوسیالیست  آزادیخواه  مینترس    مبارز،  افغانستان  و  ایران  پسدر  روزھا  نخستین  در  افغانستان  زنان   از  باشد. 

اعتراض خود را علیھ قید و بندھای قرون وسطی این گروه ترور و حشت ابراز   آمدند و فریاد  ھاطالبان بھ جاده  قدرتگیری
آزادی مانند رژیم جنھطالبان  داشتند.   ایران برای خاموشی صدای    فعالین زن زندان و شکنجھ    ی،طلبی بھ دستگیرایتکار 

قاطعتر و  همتوسل گردید اعمال مبارزین راستین را  این  داده کھ  اما تجربھ نشان  قادر نیست می  مقاومتر.   سازد و ھرگز 
 را برای ھمیشھ خاموش نماید.طلبی آزادیخواھی و برابری ی  صدا

جمع سازمان  یما  مارچ  از  ھشتم  از  مشترک  تجلیل   بھ  ھمت  امسال  کھ  افغان  و  ایرانی  نھادھای  و  زن ھا  جھانی  روز 
پیکار مستمر و    ،ایران و سایر نقاط جھان  گماشتیم، معتقد ھستیم کھ یگانھ راه تغییر وضعیت ھولناک زنان در افغانستان و

است کھ    یھای مستبد و جنایتکارعلیھ حاکمیت  ھای پیشرو و سکیوالرھا و جنبشقاطع خود زنان در چھارچوب سازمان
 مسبب این وضعیت اند.

اند و ھمدیگر را  فکر و عمل متحد  ما ھمچنان اعتقاد داریم کھ سردمداران حاکم در ایران و افغانستان در بسا موارد در 
استثماردر تودهوکارگران  تشدید  اجتماعی و  سرزمین  ی زحمتکش  ھاغارت  فعالین  و  زنان و مخالفین  ما و سرکوب  ھای 

کنند. یعنی ما با دشمنان مشترک مواجھ ھستیم کھ نیاز بھ مبارزه مشترک و حمایت از ھمدیگر داریم.  سیاسی حمایت می
زین در افغانستان است ھمچنانی  و دلگرمی مبارتقویت  مایھ    ارتجاعی  ایرانھ رژیم  مبارزه مردم ایران علیبدون شک کھ  

 باشد.در ایران می انقالبی  ی نیروھایاز مبارزه یھای افراطی بخشطالبان و سایر گروهپیکار مردم افغانستان علیھ   کھ
در    براھریمن ارتجاع  میم تا روز پیروزیتر در این راستا برداریم و دوشادوش ھم برزتر و عملیھای جدیپس بیاید گام

 زور وسرکوب وعاری از  ستم واستثمار ،عاری از  جامعھ ایبرای    ، برای استقرار جامعھ ای نوین ،افغانستان و ایران
 ستیزی فرا رسد.بنیادگرایی و زن
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