
 
 
 

  !روز جهانی زن فرخنده باد،  سهشتم مار
  
است که با رزم دالورانه ای  روز جهانی زن ، یاد آور تالش مبارزاتی زنانی مبارز و انقالبی سمار ٨

پایان بخشيدن به ظلم و ستم و تبعيض بر  جهت خویش زنگ بزرگ مبارزات آزادیخواهانه زنان را

با تالش زنان کمونيستی چون کالرا  ، ١٩١٠ر سال که داست روزی . صدا در آوردنده ب، زنان 

رزم دالورانه ،   سراسر جهاندر از آن روز تاکنون ،.  انتخاب شد"روز جهانی زن"به عنوان ، زتکين 

 . فته استبا قدرتی فزاینده به پيش ربرای رسيدن به آزادی و برابری زنان 

  

ليست ها که می نگيریم ، باز تابی از امروز به هر گوشه ای از این جهان اسير در چنگ امپریا

. مشاهده ميکنيمتوسط زنان کمونيست پایه گذاری شد را به عينه  ١٩١٠مبارزاتی که در سال 

 در صدی ها ، در تمامی عرصه ٩٩، به مثابه نيمی از جامعه بشری ، در اردوی می بينيم که زنان

مبارزات دالورانه زنان ایران در از . دهای نبرد طبقاتی در صفوف مقدم این مبارزه قرار گرفته ان

تا مبارزات زنان قهرمان مصر ، یونان ، یمن ، بحرین، سوریه ، ليبی ، گرفته  ٨٨خيزش های سال 

هرجا   کههمگی تأئيدی بر این واقعيت هستندعراق ، افغانستان و مبارزات زنان در فلسطين 

ن سرمایه داری، زنان و به خصوص و واقعيت این است که در جها  .ظلم هست مبارزه هم هست

تحت ظلم و ستم قرار دارند و ،  ابعادی به مراتب شدید تر و گسترده تر زنان کارگر و زحمتکش در

 از این روست که امروز هيچ صحنه مبارزاتی وجود ندارد که زنان تحت ستم با حرارت و از خود

  .گذشتگی تمام در آن شرکت نکنند

   



به انعکاس دردها و مصيبت هائی که زنان کارگر و ، " د زنان آزادیخواهاتحا"ما در پيام امسال 

ر دردها و مصيبت هائی که د. شده استزحمتکش در ایران متحمل می شوند اختصاص داده 

در یکی . اجرا در آمده اند و در نمایش های خيابانی به ندفریاد زده می شوها و خيابان ها کوچه 

دردهای ریادگر  زنی ف، پخش شده استهم  کليپ - ویدئوه صورت از آن نمایشات خيابانی که ب

ا و رنج های زنان از درد هجلوه ای زندگی اشان   از ميشود که هر لحظهزنان کارگر و زحمتکشی

که به دور  یميان تماشاگران در، را در خيابان  او زندگی زن کارگری . استکارگر و زحمتکش ایران

که با فروش نيروی کار خویش  زنی . ذاردامًال زنده به نمایش می گبه طور کاو حلقه زده اند ، 

را ها روز  زن کارگری که در کوره آجر پزی، . دميگرد و شرافتمندانه  "تبی مّن"بدنبال لقمه ای نان 

و با بدنی خسته ا  .مکيده ميشود، به شب ميرساند و  شيره جانش توسط سرمایه داران غارتگر 

با تحمل . مين کار بردگی را جهت سير کردن شکم خانواده اش حفظ نمایدتا ه کند باید تالش

ی بيند نيز مکارفرما  ض و سو استفادهدر مقابل تعّر، این زن در عين حال خود را  همه این شرایط

 او یک . از زندگی اش ميگوید ، از تولد ناخواسته اشو  ا .مقاومت کندنيز  باید در مقابل آن که

 "نابخشودنی"دختری که پدرش نا مشخص است و این جرمی .   یک زن کارگراست، دختر دختر

 و حاشيه نشين استکه وی بخوبی ميداند .  خواهد ماندباقی حيات دردمندش دوران برای تمام 

 در کودکی می آموزد که حاشيه یعنی در کنار ماندن ، یعنی جایی . هميشه در حاشيه قرار دارد

ها را در حاشيه   که آنميریزند و می پرسد مگر انسان ها زباله اندکه زباله ها را در آن جا 

بيش از  همه بر دوش کارگران شکسته ر می یابد که همه مصائب اجتماعی بزودی دميریزند؟  

ایران استثمار در نظام سرمایه داری ارگرند که به وحشيانه ترین شکلی ميشود و این زنان ک

چه دردمند بيان می کند او . اشان مورد تعرض قرار ميگيردميشوند و خصوصی ترین بخش زندگی 

ید ، بلکه زنی است که با ستنياو تنها یک کارگر  . کندبان در این خاک باید جکه برای زنده ماندن 

، ترس از سو می دهد ازدواج اجباری تحقير می شود، تن به . ل کندچند الیه از ستم را تحّم

بر را به نقطه ای ميرساند که و ا، ت دادن بردگی مزدی اش استفاده کارفرما و  وحشت از دس

   . خویش نفرین می فرستد"زن بودن"

   

شمایی است از د، وشميچه در آن نمایش خيابانی از زندگی یک کارگر به تصویر کشيده  آن

زندگی ميليون ها زن کارگر که در نظام جمهوری اسالمی از پایه ای ترین حقوق انسانی خویش 

کارگران و به خصوص برای خود سود  برای افزایش سرمایه داران است که شرایطیاین . محرومند

زنان کارگر ما  اما،   .را به بازی گرفته اندها  آنت انسانی عّزبه وجود آورده و حتی کارگران زن 

 ه آیا بدون سازمان دادن مبارزه ای هم رهائی یابند؟ ایچگونه می توانند از چنين شرایط ظالمانه 

ها در ایران، می توان چنان شرایطی را تغيير داد و   جانبه بر عليه سرمایه داران و رژیم حامی آن



عليه سيستم ، زه زنان مبارز  روز مباریعنی روز زن،  هائی متصور شد؟پایانی بر چنين محروميت 

روز تالش برای رهائی از قيد همه ستم ها و تحقيرها و محروميت ها، روز . سرمایه داری است

واضح است که چنين مبارزه ای را زنان به تنهائی نمی  .  استرهائیتالش برای رسيدن به 

اره بر اتحاد زنان و مردان  از این روست که اتحاد زنان آزادیخواه همو به پيروزی برسانند ،توانند

  .ه استدکرمردان مبارز و آزادیخواه برای رسيدن به آزادی زنان تأکيد  کارگر، زنان و

  

با هر جلوه در زندگی روزانه باید . ما باید شدیدًا با فرهنگ مردساالرانه در جامعه خود مبارزه کنيم

يم که مردی بر اساس فرهنگ مرد  در بيافتيم و به هيچ وجه اجازه ندهنادرستای از این فرهنگ 

از یک زن را ضایع کند و یا به تحقير شخصيت انسانی یک زن ی حّق،  زن ستيزانه وساالرانه 

با همواره و همه جانبه بطور کلی باید . پرداخته و خود را به صرف مرد بودن باالتر از زن تصور کند

 . مبارزه کردارکان جامعه دارد ، که ریشه های ستبری در همه همه مظاهر فرهنگ مرد ساالری 

که مبارزه با مردساالری را با مبارزه با ل های زنانی هستيم ّشاهد وجود تشک اما در این ميان ،

 متمرکز می کنند و گاه به "مردان"مرد و عنصر مرد عوضی می گيرند و  مبارزه خود را بر عليه خوِد 

ها و  ی مثبت را به زنان و همه بدیجائی می رسند که همه چيزهای خوب و همه ارزش ها

قرار  در مقابل مردساالریزن ساالری را ها در واقع  آن. زشتی ها را به مردان نسبت می دهند

  !می دهند

  

، مورد انتقاد ما در تبليغ و اشاعه می دهندمردان عليه ل های زنانی که چنين برخوردی را تشّک

در حال حاضر در مقابل زنان کارگر و زنان از هر قشر یم که ما معتقد .اتحاد زنان آزادیخواه قرار دارند

 جز از بين بردن سيستم سرمایه ، راهی در حين مبارزه با مرد ساالری جامعهو طبقه تحت ستم 

ت سرنگونی کلّيداری وابسته حاکم بر ایران وجود ندارد که اولين قدم در این راه هم مبارزه برای 

مردان مبارز و   امری که مسلمًا با اتحاد مبارزاتی زنان و. می باشدرژیم جمهوری اسالمی

 رف ِص، مردان را به بنابراین بسيار مهم است که در دفاع از آزادی زنان. زادیخواه امکان پذیر استآ

 ای  مبارزهدرآماج حمله قرار نداد و در اتحاد زنان و مردان تحت ستم جامعه ، شان  مرد بودن

رمایه داری وابسته به از بين بردن سيستم س جمهوری اسالمی و سرنگونی رژیممشترک جهت 

  .، اخالل ایجاد ننمودميسامپریال

  

برای   ،دیدگان  اردوی کارگران و زحمتکشان و همه ستم، در در صدی ها ٩٩در اردوی آری زنان 

  . کنندمبارزه می،  رسيدن به جامعه ای آزاد که در آن زن و مرد حرمت انسانی خویش را باز یابند

 ،اتحاد مبارزاتی زنان و مردان کارگر و زحمتکش و تمامی زنان و مردان طبقات تحت ستم ایران 



 است که امروز بيش از هر زمانی دیگر بر وظيفه ایکوشش در تحقق آن ضروری و امری است 

وی بکوشيم نير،  در روز جهانی زن  .دوش تمامی زنان و مردان آزادیخواه و انقالبی قرار دارد

  .بکار گيریممبارزاتی خود را در این راه 

  

ستيز  زن رژيم سرنگونی راه در ايران آزاديخواه و دلير زنان مبارزات باد تر باد پرتوان چه هر

  !جمهوری اسالمی

  !فرخنده باد هشتم مارس ، روز جهانی زن 

  ٢٠١٢ مارس ٦

  

 


