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 گرامی باد ھشت مارس روز جھانی زن

اروپای متحد و امريکا و ممالک  :در شرايطی برگزار ميشود که ،امسال روز جھانی زن
که بيش  بحران اقتصادی فراگيری روبرو ھستند ، کماکان با تداومموسوم به جھان غرب

داده، است، زندگی کارگران و اقشار کم درآمد اين جوامع را تحت فشار قرار سال   3از

خدمات تحميل کاھش اضافه نموده،  به آمار بيکاران اين جوامع را ھا ميليون نفر ده
و  بردهدر ھمه جا با1 را ، ھزينه زندگی دولتھا به مردم را موجب شده از جانبعمومی 

ايجاد نشده، بلکه در موارد متعددی با  در مقابل نه فقط افزايشی در ميزان دستمزدھا
بيکارسازيھای ميليونی  و وضعيت  اين مقابلدر  . . . مواجھيم، و ھا ھم کاھش دستمزد

از  "وال ستريت را اشغال کنيم"داری، جنبشی تحت نام  از جانب کارگزاران نظام سرمايه
%" 99ما "و با طرح کردن شعار  شکل گرفت در آمريکا جانب مخالفين نظم موجود

 عليه چپاولگری نظام سرمايه داری ، به اعتراضاتی گسترده و فراگير"%1شما "ھستيم، 

زنان  در تمام اين اعتراضات گسترده .ادامه يافتدر بيشتر شھرھای بزرگ جھان 
ھای ناراضی  در سازماندھی و بميدان آوردن توده و ھمينطور حضور قدرتمندی داشته،

  .ای ايفا نمودند از وضع موجود، نقش برجسته

در برخی  ھای ستمديده و استثمار شده توده یميليون خيزششاھد  ھمچنين در سال گذشته، 
به  که ،بوديم عليه نظامھای فاسد و مستبد کشورھای عربی شمال افريقا و خاورميانه،

وادار به  نيز تعدادی را ديکتاتورھا از اريکه قدرت منجر شد وبعضی از پائين کشيدن 
وز از سرنوشت ھم ھن که سقوط برخی ديگر نيزالبته  .اص@حاتی در سيستم موجود نمود
در پردازند  در اوج وحشيگری به کشتار مردم میو  اند کيشان خود درس عبرت نگرفته

در اين خيزشھای مردمی، زنان مبارز و برابری طلب، عليه ستمگری و  .راه است
ای  به مبارزه در اين کشورھا، مظاھر تبعيض آميز نظامھای مرد سا1ر و واپسگرا

تحو1ت بوقوع پيوسته سياسی و اجتماعی سال . ه روی آوردندتحسين بر انگيز و شايست
ای و چه در سطح جھانی آن، ھم قدرتھای بزرگ جھانی و ھم  گذشته چه در بعد منطقه

  . نقاط جھان نگران و پريشان خاطر نمود یاقصای را در  ديکتاتورھای منطقه

تابوی زن عرب را  اخيردر خيزشھايی  زنان مبارز کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا
بعنوان موجودات زير  ،تصوير قديمی از زن عربآن بگونه ای شکسته اند که ديگر 

 .پيمايد ، مسير پيوستن به بايگانی تاريخ را میو شھروند درجه دوم دست و خانه نشين
 آنھا ديگر قربانيان بيصدا نيستند و ديوارھای ترسشان زمانی فرو ريخت که فريادشان

بحرين سوريه و، ليبی ، يمن،ميدان تحرير مصر، درخيابانھای تونس ستبدادعليه ستم و ا
  .طنين انداز شد. . . و
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زنان در مصر و تونس قدمت بيشتری نسبت به  اتمبارز نبايد فراموش کرد که البته
در تاکنون بصورت فعال   1980جنبش زنان مصر از دھه . عربی داردساير کشورھای 

بدليل وجود در تونس نيز . است برابر با مردان بوده حال پيکار برای کسب حقوق
و زمان نخست وزيری بورقيبه پايه گذاری  1957سکو1ريزيمی نسبتا قوی که از سال 

دستيابی به برابری جنسيتی تصويب و دربعضی مناطق  بمنظورکه قوانينی  وجود و ،شده
با1ئی برخوردارند و  ازآگاھی نسبتا در مورد حقوق اجتماعی خود زنان ،آمدهباجرا در

در  %) 71( درصد با1ی زنان باسواد1زم به ذکر است که  .ھستندنيز سازمانيافته تر

در ای  خيزشھای وسيع توده.  رود ازعوامل مھم و مؤثر اين آگاھی بشمار می اين کشور
ش از موجب سازمان يافتگی بي ھا،شاين خيزو شرکت فعال زنان در  ی عربیکشورھا

غير يکی از سازمانھای  انارذبنيانگاز  "اميره اللشکری"گفته بنا به  .شته استپيش آنھا گ
بوجود آمده  در چند ماه اخير در ليبی سازمانھای زنان بسياری ،در طرابلس زنان دولتی

اقتصادی  ، فرھنگی وسياسی، یعکه در امر افزايش آگاھی زنان در زمينه ھای اجتما
زنان ليبی را تشويق به شرکت فعال در انتخابات و به ثری ؤسيار مب فعال ھستند و بطور

خود دستاورد با  ،تشکل يابيھای زنان اين نوع  .دن ارتجاع مذھبی ميکنندانچالش کش
کسب و برابری طلبانه زنان و  پيشبرد امر مبارزات آزاديخواھانه ی است که برایارزش

و در حفظ و تحکيم  بايد و فرھنگی برابر با مردان حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی
   .آن کوشا بودتقويت 

بايد به اين نکته ھم واقف بود که مبارزات زنان برای تحقق خواستھای انسانی و  اما
با موانع و مشک@ت زيادی از جانب جريانات  شان، در اين کشورھا برابری طلبانه

 .را روبرو استگ مرتجع مذھبی و ديگر اقشار و گروھای عقب مانده و کوتاه فکر و سنت
طی توسط ارازل و اوباشان اس@مگرا و مدافعين مسلح آنان، رويدادھائی که اعمال و از

 .غافل بود نبايدعليه زنان مبارز بوقوع پيوست، برخی از اين کشورھا اين دوره و در 
در نوامبر گذشته  پس از دستگيريش فعال حقوق بشر "مونا النھاوی"تجاوز گروھی به 

خبرنگار فرانسوی درميدان تحريرحين  "کارولين سنز"رض جنسی به تع ،قاھرهدر

زن از  17انجام عمل تحقير آميز آزمايش پرده بکارت در مورد  ،مبارزات انق@بی

مارس سال گذشته از  8زنان مصری تظاھر کننده در  زن دستگير شده از 18مجموع 

چندين  و ن مذھبیرتجعيبا متعصبين و م پيمانی اع@م ھم و برای ھمصدائیطرف ارتش 
عليه زنان اتفاق  ی عربیکشورھا سايررويداد ديگر که در اوج تظاھراتھای خيابانی در

ست که زنان مبارز و آزاديخواه با آن ا ای بيانگر سختيھا و دشواريھای آزار دھنده ،افتاده
ن ھر وجدا اينگونه رفتارھای ضد انسانی و اعمال بغايت پست و جنايتکارانه، .در گيرند

را در سر دارد بشدت  کسی را که آرزوی آزادی و رھايی انسان از ظلم و ستم و استثمار
و ھمزمان ھشداری است به تمام زنان و مردان آزاديخواه و برابری  جريحه دار ميکند
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ھای برای به غارت بردن دستاورد فرصت طلب، گرايانمرتجعين و واپسطلب که 
ھای محروم و ستمديدگان و  توده ھای فراوانی کهرنجفداکاريھا و مبارزات و  حاصل

و با  ، در پوشش احزاب اس@میاند دهداانجام  ھابرای سرنگونی ديکتاتور استثمار شدگان
   . اند بطور سازمان يافته ھجوم آورده ری اس@می،انام بيد

 و زن ارتجاعی  برقراری قوانين احتمال ،با پيروزی اخوان المسلمين در انتخابات مصر
 آزاديخواه و برابری طلب زناندر چنين حالتی،  .وجود دارد در آن کشور ستيز اس@می

با قدرت گيری  .داشت ندخواھ، مبارزات سخت و دشواری را پيش رو مصری
از جانب آنان به جامعه مصر  عصر حجریوقوانين پوسيده  تحميل خطراس@مگراھا 

و  ،دم تيغ ختنه گذرانده زنان را ازی از درصد با1ي  فزونی گرفته، قوانينی که در گذشته
 حاکمان مرتجعی که به يمن دخالت ناتو و يا .حا1 ميکوشد آنھا را بکلی خانه نشين کند

مردم از برقراری قوانين  به اند، در اولين سخنرانی خطاب به قدرت رسيده در ليبی
سال  1400شيوه باديه نشينان ( آزادی چند ھمسری گفته ومطابق شريعت اس@م سخن 

نيروھای . اين رويدادھا را بايد جدی گرفت .دميدھ نويد مسلمان به مردان را )پيش
ارتجاعی و واپسگرا، با سوء استفاده از اعتقادات مذھبی مردم محروم و ستمديده، سوار 

و  اند مردم ستمکش و ناراضی و به تنگ آمده از ظلم واستبداد شده ھمين موج اعتراضات
شايسته انسان قرن  زندگی کسب يک که برای را دارند راه ترقی و پيشرفت اين مردمان

در صورت به اجرا  .بيست و يکم، به خيابانھا ريختند و قربانی دادند به يغما ميبرند
اين . گذاشتن قوانين اس@می دراين کشورھا اولين قربانيان چنين اتفاقی زنان خواھند بود

کشورھای تمامی زنان  از صادق است و کم و بيش ھای منطقهدر ھمه کشور وضعيت
ای  ، مبارزهعربی که در آنھا انق@بات صورت گرفته و يا در حال بوقع پيوستن است

بنابراين زنان چالشی ھمه جانبه با  .را ميطلبد وضعيتی چنين آگاھانه و ھدفمند در برابر
در اين رو در رويی از فرھنگ سنتی، مذھبی و قبيله ای را در پيش دارند و 

سال است برای دستيابی به  33که زنان ايران  گونهھمان. گريزی نيست برابرارتجاع

  ...و ، تجاوز، اعدام، سنگسارشکنجه، زندان ،تحقير، حقوق حقه خود متحمل انواع فشار
ر د به مبارزات آزاديخواھانه و برابری طلبانه خود و ھمچنان ستهشنن اما ازپای  ،ندا گشته

  . ادامه ميدھند برابر حاکمان اس@می ايران

  !زنان مبارز و آزاديخواه 

وسيعا به خيابانھا آمدند و در مبارزات سراسری  1357زنان در انق@ب ايران در سال 

برای سرنگونی استبداد سلطنتی فداکارانه شرکت نمودند، اما با قدرت گيری  ارتجاع 
اين رژيم . بانيان حاکمان اس@می تبديل گشتندمذھبی غاصب انق@ب، زنان به اولين قر

سی و سه سال است به ھر شيوه ای ت@ش ميکند جلو مبارزات آزاديخواھانه و برابری 
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جمھوری اس@می ايران با . طلبانه زنان ايران را سد کند و آنھا را به کنج خانه ھا بفرستد
يی ايجاد کرده که در آن اش فضا تکيه بر قوانين ارتجاعی و زن ستيز و مرد سا1رانه

   داشتن چھار زن برای يک مرد و چندين ھمسر موقت . زنان عم@ از آزادی محرومند
زمان از قوانين ضد انسانی است که جمھوری اس@می آنرا به زنان  بطور ھم) صيغه ( 

در حاکميت استبدادی رژيم ضد بشری جمھوری اس@می، . است  ايران تحميل نموده
حق دست  زنان بر اساس شريعت، شود، و ھويت انسانی زنان انکار می مطابق قانون

  .نددارنرا به استانداردھای يک زندگی انسانی و برابر با مردان  يافتن 

در مبارزات مردم ايران عليه ستم و استبداد و جنايات رژيم اس@می حاکم بر ايران در 
ھای  فداکاريھا و از جان گذشتگیزنان با حضور قدرتمندی به ميدان آمدند، ،  1388سال 

خيابانی عليه مزدوران جمھوری اس@می از  ھایکم نظيری از خود نشان دادند، در نبرد
توجه جھانيان را به ظلم و  روحيه بسيار با1 و تحسين برانگيزی برخوردار بودند،

و در مجموع حضور فعال و نقش  . . .ستمگری حاکمان اس@می ايران جلب کردند، 
ھمين حضور چشمگير و  .ر زنان مبارز و آزاديخواه در آن خيزشھا انکار ناپذير بودمؤث

ھای تحت ستم ايران  توده ات آتیجاێگاه ويژه آنان را در مبارز مؤثرزنان در آن خيزشھا،
واقعيت اين است که زنان ايران به دليل . برای سرنگونی جمھوری اس@می تثبيت نمود

مره از جانب حاکمان اس@می ايران بر آنان تحميل ستمھای شديدی که بطور روز
 .ای بسيار قوی برای مبارزه عليه رژيم اس@می ايران بر خوردارند شود، از انگيزه می

، به دليل حاکميت استبداد ايران در داخل ھمين جا بايد خاطر نشان کرد که مبارزات زنان
بايد برای رفع اين . ار نيستبر خورد 1زم ت و سرکوب، از سازمانيابی و تشکلو خشون

   . کمبود چاره انديشی کرد

نسبی توھم  فرو ريزیموجب  ،از جانب رژيم 1388ی سال سرکوب وحشيانه خيزشھا

سير تحو1ت  .متوھم بودند اس@می اص@ح طلبانبه که  شد دسته از زنان ايران آن
برابری  اه وآزاديخو زنان ،اص@ح طلببودن اپوزيسيون  خاصيت درونی رژيم و بی

 ارتجاعی زن ستيز قوانيناميدی به تغيير نبايد ديگر طلب را متوجه اين واقعيت کرده که
  که اين دستاورد اينرا ھم نبايد فراموش کرد البته .داشته باشند در درون جمھوری اس@می

روزنامه نگاران و وک@ی  ،حقوق بشر، ن جنبش زناندستگيريھای وسيع فعا1 به قيمت
تا  اين دستگيريھا. گزافيست بھای غيره تمام شده که در جای خود زنان زندانی ومدافع 

   .است تاثير گذاشته مبارزات زنان در داخل کشور روند کند شدنبر  حدود زيادی

در حال حاضر اولويت مبارزات زنان ايران فعاليت در کمپينھای خبر رسانی و جلب  
نھای بين المللی از زنان در بند و فشار بر ن حقوق بشر و سازماحمايت مردمی و فعا1

حکومت اس@می برای آزادی زندانيان سياسی و توقف پيگردھا و دستگيريھای فعا1ن 
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 ،و فشار بيش از حد بر مبارزان داخل کشورمحدوديتھا علی رغم  .جنبش زنان است
ا برابری طلبی ردارد  ،نوينابتکاری  ھر دم با جنبش زنان بشکلھای گوناگون و

  .فرھنگسازی ميکند

به يمن  پيوند مبارزاتی زنان ايرانی در تبعيد با فعا1ن داخل ايران در سال گذشته
، بر ھمبستگی پيداکرده  گستردگی بيشتری نسبت به سالھای گذشته ارتباطات اينترنتی
تحرکاتی در ھر دو سو ايجاد  و تاثير گذاری اين مبارزات بر ھمديگر ميان آنان افزوده،

عليه  مبارزه مپينک، سياسی از جمله گذاشتن کمپينھای دفاع از زندانيان .است هنمود
ھمچنين جلب حمايت سازمانھا و نھادھای بين و   ...، کمپين ضد سنگسار ، خشونت

   .در زمره اين ت@شھا است ،در بندزنان بويژه المللی از مبارزات زنان در ايران و 

  ! طلبزنان  و مردان آزاديخواه و برابری 

گر اين  مذھب ھمواره توجيه. ستم و تبعيض درمورد زنان تاريخی بس طو1نی دارد
زنان در ايران و کردستان نيز مثل ساير ممالک خاورميانه، . نابرابری بوده و ھست

جمھوری اس@می ايران . بخاطر زن بودن از حقوق انسانی و از آزادی محروم ھستند
ان تحميل نموده و زندگی کارگران و زحمتکشان و زنان ايرموقعيت فرو دستی را به 

اولين گام در راه رھايی زنان ايران، . ملتھای تحت ستم ايران را به تباھی کشانده است
ش به آنان لغو کليه قوانين زن ستيزی است که رژيم اس@می از ھمان آغاز قدرت گيري

آزاديھای دموکراتيک آزادی زنان معياری اساسی برای سنجش وجود  .تحميل نموده است
 برای بدست آوردن چنين موقعيتی؛ يعنی لغو قوانين زن ستيز و.  است  دريک جامعه

راھی جز سرنگونی جمھوری اس@می آزادی زنان و رھايی از ستم و سرکوب،  کسب
در . وجود ندارد، و سکو1ر دموکراتيکو ت@ش بی وقفه برای برقراری حکومتی ايران 

ه با بشريت آزاديخواه و برابری طلب، خواست آزادی و برابری روز ھشت مارس، ھمرا
   .زنان با مردان را به جھانيان اع@م کنيم

   

  زنده باد ھشت مارس

  زنده باد آزادی
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