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طالبان بر مسند قدرت؛  کار آمدن دوباره یاسد، رو 22افغانستان )جکنا( به مناسبت  نینو سمیجنبش کمون هیانیب
 !زنان افغانستان یضرورت جنبش مبارزات

 کایآمر خواهیحزب جمهور یحیمس یهاستیطالبان در افغانستان برافراشته شد. جهان، از فاش یامارت اسالم یارتجاع رقیب ش،یسال پ کی

 یگذشته اتیچشم بر جنا ایطالب فرش قرمز پهن کردند  یو هند برا هیو روس نیو قطر تا چ رانیاروپا، از پاکستان و ا هیها و اتحادتا دمکرات

ناتو  یهاستیالیها که امپرضدبشر و ضدزن به قدرت برسند. همان انیادگراینفر در افغانستان معامله شد تا بن هاونیلی. سرنوشت مبستندآنها 

 !و بمباران کردند و کشتند دندیلشکر کش نیسرزم نیبه ا« زنان افغانستان یآزاد»و  شانیبا شعار نابودساز یروز

و  لیکار و تحص ،یاجتماع یهاعرصه یکار آمدن، حذف زنان از تمام یبعد از رو طالبان یستیگروه ترور یمرتجعانه یکارها نیاز اول یکی

 ان. زنان افغانستان از همشد انگریزنان عص یِادهایو فر هاابانیگسترده و آمدن به خ یهابود که منجر به اعتراض یاریسلب حق پوشش اخت

 .«یآزاد ایمرگ  اینه به ارتجاع ! »و صدا بلند کردند  ستادندیطالب ا یروز اول رو در رو

 یآنان در حصارها یزنان و بردگ دنیرا با در بند کش عتیشر نیو قوان هاصلهینمودن ف ادهیپ یپروژه ،یاسالم انیادگرایبن گریهمانند د طالب

را به  شیو مناسبات پدرساالرانه خو دینما یاز نو بازساززنان دارد را  یکه گره در پا یکهنه ارتجاع یهاسمانیآغاز کرد تا ر یو شرع ینید

 یاجز برنامه یزیشد، چ لیداشت و بر زنان افغانستان تحم انیسال در افغانستان جر کی نیصورت عاجل در جامعه مستقر بسازد. آنچه در ا

 !ستیزنان نبود و ن یسازجهت برده افتهیسازمان 

به حال آنان که همراه طالبان و مفکورات زن  یسکوت کرده و چشم بر آن ببندد. وا یسازبرده نیدر برابر ا ستیباینم یاانسان آزاده چیه

است،  دهیتن یزیبا تحجر و زن ست شانیدئولوژیدارند تا طالب که بند بند ا دیام رانهیبه حال آنان که حق یو وا شوندیمتحد م شانزانهیست

 !فغانستان بدهدزنان و مردم ا یبرا یخرد ازیتام

زنان  شیاز پ شیب یبرده ساز یبرا یاست که در سطح جهان یاپروسه یدر راستا ان،یمضاعف زنان در افغانستان بدست اسالمگرا یسازبرده

 التیبلکه در اروپا و ا هیو ترک منیو عراق و  رانیهند؛ در افغانستان و ا ۀقار میو ن قایو شمال آفر انهیدارد. امروزه نه فقط در خاورم انیجر

 انیادگرایو بن یحیمس یهاستیتوسط فاش نی. ممنوع کردن سقط جنمیزنان هست یهایهم شاهد حمله بر حقوق و آزاد کایامر تحدهم

جهان،  ۀزنان در چهار گوش یجنس یسابقه و مروج شدن صنعت سکس و بردگ یو غنا و گسترش ب پولندالسالوادور،  کا،یدر آمر یحیمس

زنان در صف اول مقاومت  ها،نی. در تمام اکندیم لیبر زنان تحم یدارهیاست که نظام سرما یو کثافت حشتمختلف و یهاهیزاو انگریب یهمگ

جنبش  ه،یدر ترک یقتل ناموس هیتا جنبش اعتراض عل رانیدر ا یحجاب اجبار هی. از جنبش اعتراض علاندستادهیا یارتجاع و مردساالر هیعل

  .«ییرها ایمرگ  اینه به ارتجاع! »اند که؛ خود را بلند نموده ی، صدایلیتا ش کایدر آمر نیحق سقط جن

 .یارتجاع و مردساالر هیافغانستان با مبارزات حق طلبانه زنان سراسر جهان بر عل یهازنان سرک یمبارزه وندیباد پ مستحکم

 یهاکینامید نکهیاست و با وجود ا یاساس یهااز گُسل یکیاط جهان از نق یاریلحظه در بس نیاست که ستم بر زن هم یمهم ۀنکت نیا

و  یاتینکته ح نی. فهم اکندیعمل م یجهان یستیالیامپر یدارهیسرما یحال در چارچوب نظام اقتصاد نیدر ع یمختص خود را دارد ول

 یاستثمار یدیتول ۀویو ش یدارد با نظام طبقات میاش در جهان، ارتباط مستقآن و مروج شدن هر روزه یابیو شدت زناست که ستم بر  یضرور

نفر  اردیلیرا بر سر چند م عیها و فجارنج یکه تمام یدیتول ۀوی. همان شکندیعمل م یدارهینظام سرما ئتیآن که امروزه در ه یکشو بهره

 .سازدیم لیدر سراسر جهان تحم



که  یدیتول وهیداد تا ش رییرا تغ ینظام اقتصاد دیمعضالت پرداخت، بلکه با نیبه نوبه خود به ا دیرفع تمام اشکال ستم نه تنها با یبرا پس

 نامکا یاسیس یضرورت جز با انقالب در روبنا نیکند. ا رییکند، تغیم نییتع یرا در رابطه با تمام مسائل اجتماع رییتغ یهاشالوده و محدوده

کشان و استثمارشدگان جهان به ستم یلحظه تمام نیاست که در ا یهمان ضرورت« کمتر از آن یزیو نه چ یستیانقالب کمون». ستین ریپذ

 .زن به آن ضرورت دارند ونیلیشمول صدها م

 ۀقیو مطالبه محورانه، بلکه فقط با انقالب و به طر یستیخرد و تنِگ رفرم افق ای یتیهو یهااستیحل مساله زنان افغانستان را نه با س راه

سال  کیدر  اتیوال گریکابل و د یهازنان در سرک ۀحل کرد. مظاهرات شجاعان توانیانقالب م یزنان برا یهاتوده یو سازمانده یسازآگاه

 .مانندیم یباق مستیس نیو در چارچوکات ا شوندینم یاساس رییبخش بودند، اما منجربه تغمهم و الهام ریخا

-پدر تیو وجود و ماه شیدایزنان را از علل پ نیخشمگ یهاافکار توده ،یو مطالبه محور یتیهو استیبرآمده از س یمقطع یهاحل راه

که  ییآنجا. تا مانندیناتوان م یو اساس یاشهیاز پرداختن به راه حل ر جهیو در نت کندیدور م یدار هیو ربط آن به نظام سرما یمردساالر

از جمله کمک گرفتن از جامعه  ییهاراه حل ،یاسالم ییادگرایو بن سمیالیامپر ۀدیدو پوس انیزنان در افغانستان ناباورانه در م نیالاز فع یبخش

 !کنندیاز ستم را فراموش م ییرها یو اصل اساس پرورانندیو نشست و گفتگو با طالبان را در ذهن خود م یالمللنیب

 کیزنان به عنوان  لیکه پرداختن به مسا دهدیسال گذشته نشان م ستیدر تمام ب نیو همچن نیسال پس کیان افغانستان در زن تیوضع

 نیو ب یکالن سراسر یبخش عاجل از استراتژ کیزنان از ستم را به عنوان  ییرها دیندارد. بلکه با ییمشخص، کارا ۀچند مطالب ایپروژه 

دسته  گریطالب و تمام انواع د هیشورش عل یبرا لیپتانس نیشتریلحظه، ُگسل زنان در افغانستان ب نیمطرح ساخت. هم بانقال یبرا یالملل

 .مفکورات و عنعنات پدرساالرانه را دارد ایو اسالمگرا  یجات جهاد

 تینظر به اهموین افغانستان )جکنا( کمونیسم نافغانستان و جنبش  یایدر جغراف ،«سمیکمون نیسنتز نو»طرفدار  یانقالب یهاستیکمون ما

 هیکه خشم زنان افغانستان عل میاآمده م،یکنیبلند اعالم م یجامعه افغانستان، به صراحت و صدا یاز تضادها یعلم لیگسل زنان و با تحل

تا در سالگرد  می. آمده ابسازیم رها یستیانقالب کمون یرا برا یستیالیامپر یدار هیو سرما یو مردساالر یرو پدرساال یطالب و جهاد تیحاکم

جنبش  نیضرورت دارد و ا« جنبش شورش زنان»به  یگریاز هر زمان د شتریکه افغانستان ب میطالبان، اعالم کن یکار آمدن ارتجاع اسالم یرو

 .بخش فراهم شود ییو رها نینو ۀجامع کیساختن  یامارت طالبان را سرنگون بسازد، تا راه برا دیو با تواندیم

در  «ییرها ایمرگ  اینه به ارتجاع! »برآوردند  ادیو فر ستادندیا ستیسراسر افغانستان که چشم در چشم طالبان ترور یزنان شورش یاج

زنان به دست طالبان و  یسازاگر از برده نیاست. همچن «یستیانقالب کمون کیرهبران استراتژ» ثیجنبش و در رأس آن و به ح نیصفوف ا

 22در مظاهرات  د،یاتنگ آمده هی یاجامعه نیدر چن یو از زندگ دیجهان نفرت دار گرید یهر جا ایپدرساالران اسالمگرا در افغانستان  گرید

 یجهان یهم برا ۀتا دست در دست هم و شانه به شان د،یوندیخواه بپ یو آزاد ستیو کمون یاسد در سراسر جهان به صفوف زنان و مردان انقالب

 .میمبارزه نمائ ریو استثمار و تحق یبدون پدرساالر ه،یو ستم و سرما ضیبعبدون ت

 !طالبان یباد امارت اسالم نابود

 !و ناتو نیچ ه،یروس کا،یآمر ستیالیباد امپر نابود

 !زنان ییباد جنبش رها زنده

 !یستیباد انقالب کمون زنده

 2022. آگوست 1401افغانستان )جکنا(. اسد  نینو سمیکمون جنبش

 


