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!يی قرن مبارزه در راه رهاکي   
ماه هشتاد و شش  دهم اسفندچهار                                                         زنان آزاديخواه اتحاد  

  
 

  ، روز جهانی زن مارس٨ گراميداشت  صدمين سالگرد در
 

 زنان کارگر کارخانه های نساجی شهر ١٩٠٨ مارچ ٨ پيش ، در يک قرن

  خواست طرحبا،  خود عتراض به شرايط دهشتناک محيط کارنيويورک در ا

به خيابان ها آمده و ،   شرايط کار بسيار طاقت فرسای موجودجهت بهبودهايی 

اين مبارزه شديدًا مورد حمله اگر چه   .نددز  و تظاهراتراهپيمايیدست به 

در تاريخ مبارزات زنان  صفحه ای نوين پليس قرا گرفت ولی توانست

مبارزات زنان انقالبی و زحمتکش در بخش الهام قرنی  در مبارزات زنان کارگر نيويورک  .بگشايدزحمتکش  جهان 

ی جهت پاره کردن زنجير ها ، ر جهان شد که بدون شک ميتوان آن را قرن مبارزات خستگی ناپذير زنانسراس

 تحت ستم  زنان مبارزاتی در بينايجاد همبستگی اهميت  با توجه بهدرست در همين راستا و . خواندبردگی و اسارت 

در " گره بين المللی زنان سوسياليستکن"دومين  ، کالرا زتکينبر اساس پيشنهاد  ١٩١٠ بود که در سال جهان

سال بعد يعنی در  در .  کرده عنوان روز جهانی زن تصويب ب را مارسهشتمهمبستگی با زنان کارگر نيويورک ، 

 خود همبستگی جهان با  فرياد های آزاديخواهانهبيش از يک ميليون زن در سراسر   ،اولين سالگرد روز جهانی زن

  .نمودند اعالم  زحمتکش جهان تحت ستم وانجهانی خود را با ساير زن

 و ساختن ارزه برای رسيدن مبقرنی که گذشت قرن خيزش های مردمی ، قرن ايستادگی در مقابل ظلم و ستم ، قرن

از نظام های طبقاتی موجود  ناشیستم  و عاری از ستم بر زن بردگی و  تهی از،  استثماروستم و از ظلم  بریجهانی 

زنان به عنوان بخشی از توده   . پايمال شده خويش بودمبارزات زنان در جهت احقاق حقوق شاهد رشد قرنی که . بود

همواره در صف مقدم مبارزه بر عليه   اشانهای تحت ستم جهان در طول اين قرن با فداکاری ها و پشتکار مبارزاتی

  . ای ترين حقوق انسانی خويش متحمل شدندو ستم قرار گرفتند و هزينه های سنگينی را برای بدست آوردن پايه جور

ت بل سختی ها خم نشدند و با مبارزاامروز داريم حاصل مبارزات بی وقفه زنانی است که در مقاما بی شک آنچه که 

  .، برابری واقعی با مردان را در عمل ثابت کردندود خ

  اما ،بدست آمده  مبارزات پيگير زناندر نتيجه کوشش ها و تغيير و تحوالتی که ها و  دست آوردعليرغم تمامی

زنان در سراسر کره زمين ، بخصوص در کشور های ، ز قرن بيست و يکم ادر آغ هواقعيات نشان ميدهند که امروز

افغانستان ، عراق ، عربستان سعودی ، الجزيره ،   ،  در ايران.جهان سوم ، در شرايط بسيار نا مساعدی بسر ميبرند

 ردگر هر روزه ُخ گر و غارت در زير فشارهای رژيم های سرکوبزنان اير کشورهای منطقه  سهند ، پاکستان و

    .ند ميمان حقوق انسانی خويش محرومابتدائی ترين و از شده
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پيشبرد اهداف دموکراتيک اين مشروطه و همه جانبه خود در انقالب رکت شايرانی که اين قرن را با زنان مبارز 

 تالش های گسترده ای نيز برای هموار کردن راه برای کسب آگاهی هر چه بيشتر زنان و ه، بندانقالب آغاز کرد

و موزشگاه های دخترانه تاسيس مدارس و آ  که کوشش درندتحقق خواستهای مشخص زنان بکار بردمبارزه برای 

  . انتشار نشرياتی برای زنان از آن جمله اند

 در  .نشيب های زيادی را طی کرده است  خواستهای خود فراز ورزه زنان در راه رسيدن بهشکی نيست که مبا

زنان کارگر و زحمتکش زنان ايران تحت سلطه حکومتی بسر می برند که جامعه را به خصوص برای شرايط کنونی 

تبديل کرده غير قابل تحمل به جهنمی ،  را در ايران تشکيل می دهنداکثريت زنان و همچنين زنان طبقات متوسط که 

سرکوب ، سنگسار ،   ،بيکاری سال حکومت ننگين جمهوری اسالمی برای زنان ايران چيزی جز ٣٠ارمغان   .ستا

 ،  سال با وجود سرکوب مداوم٣٠زنان ايران در اين با اين حال  .  ، فقر و فحشا و بردگی نبوده استاعدام ، شکنجه

هوری اسالمی را در تمامی عرصه های اجتماعی به  و رژيم زن ستيز جمهدر مقابل هر تعرض رژيم  قاطعانه ايستاد

است که جمهوری اسالمی بزرگترين مانع برای دستيابی به کوچکترين خواسته های اين واقعيت   .نده اچالش طلبيد

 برایجز مبارزه برای سرنگونی اين رژيم  و برای تحقق اين خواست ها هيچ راهی دمکراتيک زنان می باشد

 همانطور که می دانيم چند ، اما عليرغم اين واقعيت . وجود نداردسرمايه داری حاکم بر ايران سيستم ساختن دگرگون 

لغو قوانين زن ستيز تغيير و يا  سطح مبارزات زنان را به صرف  ،سالی است که بخش بورژوائی جنبش زنان

جهت حرکت خود را در  آنهاع در واق.  چنين خواستی می باشدداده و از رژيم خواستار تحققجمهوری اسالمی تقليل 

 آنها، اين خواسته  گويا پس از دستيابی به  از آنهابخشی و بگفته حال حاضر دست يابی به چنين امری قرار داده اند

جز  نتيجه ای از نظر ما چنين برخوردی ! قدم های راديکالی برای رهائی کامل زنان از بار ستم برخواهند داشتبعدا 

چون اوًال ما بايد نه فقط برای لغو قوانين زن   . همراه نخواهد داشتبههرز بردن انرژی مبارزاتی زنان جامعه ما به 

 و اجحافاتی که سرکوب ها ، همه نوع ستم هابرای از بين بردن بلکه کرده ، مبارزه  اسالمی یستيز در رژيم جمهور

تحقق خواسته های عادالنه و که واقعيت  ثانيًا با دانستن اين  .، مبارزه نمائيم  ايران صورت می گيرددر حق زنان در

 خواهد شدميسر  در راه سرنگونی انقالبی رژيم غارتگر جمهوری اسالمی  زنان تنها در مبارزه ای بی امانبر حق ما

  .رکت نمائيمح از هم اکنون بايد در اين جهت ،

 ما از مبارزه . يخواند م نيمه انسان حکومت رسمًا آنها رای ميکنند که در جامعه ای زندگ سال است٣٠ زنان ايران

،  بر آنان اعمال ميشود  ای که عليه هر نوع ستمگری شانايستادگیاز مقاومت و زنان ايران برعليه چنين حکومتی و 

که ما معتقديم   .داريمقاطع  مرزبندی  ولی در عين حال با راهکارهای رفرميستی.  حمايت و پشتيبانی می کنيم

 توسط زنان اصالح طلب درون حکومتی برای به انحراف کشيدن هموارههائی که  هکار تمامی چنين را مداومشکست

 از  بعدتنهاخواسته های عادالنه و بر حق ما زنان که  ، مويد اين امر است می گيردمسير مبارزاتی زنان انجام 

    .پذيرفتد نتحقق خواهاست که سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری اسالمی 

که ای نظام طبقاتی  زيرا که  ادامه داردحقوق آنان با مردان همچنان یو نابرابربر زنان ستم ، در جوامع مختلف 

 می سرمايه نظام های حاه امروز .ستم بر زنان شد کماکان پا برجاستمسبب بوجود آمدن ريشه های اوليه و اصلی 

  ازگرانه خويش  استثمارنظامم طبقاتی موجود و برای تداوم پيش جهت حفظ سيستتر از صد سال   حتی هارداری



 

 3

هر گوشه اين جهان ، هر جا که ور افتاده ترين نقاط در د  .فرو گذار نيستندان  محرومان جهعليه يچ جنايتی هاجرای 

 رايط به بيرحمانه ترين شکلی شسرمايه داران خونخوار  ،  زنان وجود داشته ارزانامکان استفاده از نيروی کار

در کشور   .ند تحميل کرده ا ، کاری تن دهندمجبورند به هربردگی را به زنانی که برای سير کردن شکم خانواده خود 

 بر زنان به مسئله ای عادی  خشونتارزيابی ميکند ،به مثابه کااليی مصرفی زنان را  سرمايه داری، که های غربی 

آمريکا در اياالت متحده . ن مورد خشونت فيزيکی قرار ميگيرد زن ، يک ز٣ بطوری که از هر . تبديل شده است

حقوق برابر در مقابل کار برابر هرگز برای زنان ،  . بيش از نيم ميليون زن مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرندنه ساال

دن کرتوقف ماست که با تمامی تالش هايی که در سطح جهانی برای   شگفت آور .جنبه عملی به خود نگرفته است

 کشور دنيا اين عمل شنيع را بطور رايج بر دختران جوان اعمال ٢٨هنوز ، عمل غير انسانی ختنه زنان انجام گرفته 

دارند " برابری"و " دمکراسی"حتی در کشورهای صنعتی بزرگ که داعيه  به وضوح شاهديم که هما امروز  .ميکنند

فتن  باز پس گرزنان و  مبارزات در جهت عقب راندن تالشیاز هيچبا هر چه بحرانی تر شدن شرايط اقتصادی ، آنها 

 آزادی سقط عليهتقويت نهاد های مذهبی و مبارزه آنها   .کرده اندن دريغ نانآاجتماعی دمکراتيک ی از حقوق ئاهپاره 

  .جنين يک نمونه از آن تالش های ارتجاعی می باشد

 دست پنجه نرم می  گرسنگیوثريت زنان با فقر، بدبختی  اگر چه اکفرا رسيدن صدمين سالگرد روز جهانی زن ،با 

 و تحقير  ها درجه دوم شمرده شده و با انواع توهينشهروند زنان هنوز، اگر چه  ، اگر چه فحشاء بيداد می کند کنند

ی رهائی با اينحال پيوستن ميليون ها زن به صفوف مبارزه بر عليه سيستم سرمايه داری و برا ....و....ها مواجه اند و

 اميد بخش بوده و اين چشم انداز را بوجود می آورد که زنان تحت ، خود از همه ستم هائی که بر آنان اعمال می شود

    . ، با تمام توان ويرانی دنيای فقر و بندگی را نشانه روند  در فردای رشد مبارزات خودستم و زحمتکش بتوانند

زمنده که  مبارزاتی هزاران زن ر گيری از تجربياترو کمونيست و با درسزنان پيشبکوشيم تا با الهام از مبارزات 

مناسبات  اين بنياد، مالکيت خصوصی نابودی ی زنان کردند قدم در راه مبارزه جهت رهايتمام زندگی خود را وقف 

 ی بسازيم کهاريم و با دستهای خود جامعه ابگذ،  نابرابری و تبعيض را در بطن خود می پروراند  کهسرمايه داری

  .يابدبمفهوم واقعی خود را بتواند انسان در آنجا  باشد تادر آن هيچ اثری از ستم و استثمار و تبعيض وجود نداشته 

   

 زنان آزاديخواه اتحاد
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