هﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎد!
 ٨ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  ،ﯾﺎد ﺁور ﺗﻼش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رزم دﻻوراﻧﻪ
ﺧﻮﯾﺶ زﻧﮓ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﯾﺨﻮاهﺎﻧﻪ زﻧﺎن را ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮ
زﻧﺎن  ،ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁوردﻧﺪ .روزﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ، ١٩١٠ﺑﺎ ﺗﻼش زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﮐﻼرا
زﺗﮑﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن" اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از ﺁن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن  ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ،رزم دﻻوراﻧﻪ
زﻧﺎن ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯼ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﻴﺮ در ﭼﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﻴﺮﯾﻢ  ،ﺑﺎز ﺗﺎﺑﯽ از
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩١٠ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯼ ﺷﺪ را ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.
ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯼ  ،در اردوﯼ  ٩٩در ﺻﺪﯼ هﺎ  ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ
هﺎﯼ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪم اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .از ﻣﺒﺎرزات دﻻوراﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان در
ﺧﻴﺰش هﺎﯼ ﺳﺎل  ٨٨ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺼﺮ  ،ﯾﻮﻧﺎن  ،ﯾﻤﻦ  ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ  ،ﻟﻴﺒﯽ ،
ﻋﺮاق  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ هﻤﮕﯽ ﺗﺄﺋﻴﺪﯼ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺮﺟﺎ
ﻇﻠﻢ هﺴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ هﻢ هﺴﺖ .و واﻗﻌﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ،زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ در اﺑﻌﺎدﯼ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ  ،ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
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.

ﭘﻴﺎم اﻣﺴﺎل ﻣﺎ در "اﺗﺤﺎد زﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ"  ،ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس دردهﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺶ در اﯾﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .دردهﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﮐﻮﭼﻪ هﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻓﺮﯾﺎد زدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻤﺎﯾﺶ هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ
از ﺁن ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ  -ﮐﻠﻴﭗ هﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ،زﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎدﮔﺮ دردهﺎﯼ
زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﺟﻠﻮﻩ اﯼ از درد هﺎ و رﻧﺞ هﺎﯼ زﻧﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان اﺳﺖ .او زﻧﺪﮔﯽ زن ﮐﺎرﮔﺮﯼ را در ﺧﻴﺎﺑﺎن  ،در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور
او ﺣﻠﻘﻪ زدﻩ اﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼً زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻟﻘﻤﻪ اﯼ ﻧﺎن "ﺑﯽ ﻣﻨّﺖ" و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .زن ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﻪ در ﮐﻮرﻩ ﺁﺟﺮ ﭘﺰﯼ ،روز هﺎ را
ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﻴﺮﻩ ﺟﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻏﺎرﺗﮕﺮ  ،ﻣﮑﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .او ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﺮدﮔﯽ را ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
هﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،اﯾﻦ زن در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮّض و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .او از زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﻴﮕﻮﯾﺪ  ،از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اش .او ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮ ﯾﮏ زن ﮐﺎرﮔﺮ .دﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺮﻣﯽ "ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ"
ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم دوران ﺣﻴﺎت دردﻣﻨﺪش ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .وﯼ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ اﺳﺖ و
هﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دارد .در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﻮزد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪن  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ زﺑﺎﻟﻪ هﺎ را در ﺁن ﺟﺎ ﻣﻴﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن هﺎ زﺑﺎﻟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺁن هﺎ را در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻣﻴﺮﯾﺰﻧﺪ؟ ﺑﺰودﯼ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺸﻮد و اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ اﯾﺮان اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .او ﭼﻪ دردﻣﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺑﮑﻨﺪ .او ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ از ﺳﺘﻢ را ﺗﺤﻤّﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﯽ دهﺪ ،ﺗﺮس از ﺳﻮ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و وﺣﺸﺖ از دﺳﺖ دادن ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺰدﯼ اش  ،او را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﯼ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
"زن ﺑﻮدن" ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﺁن ﭼﻪ در ﺁن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،ﺷﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ زن ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﭘﺎﯾﻪ اﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺮاﯼ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ و ﺣﺘﯽ ﻋﺰّت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ،زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﯼ رهﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ هﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و رژﯾﻢ ﺣﺎﻣﯽ ﺁن هﺎ در اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ هﺎﺋﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ؟ روز زن ،ﯾﻌﻨﯽ روز ﻣﺒﺎرزﻩ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ اﺳﺖ .روز ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ از ﻗﻴﺪ هﻤﻪ ﺳﺘﻢ هﺎ و ﺗﺤﻘﻴﺮهﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ هﺎ ،روز
ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رهﺎﺋﯽ اﺳﺖ  .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ را زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزﯼ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ،از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد زﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ هﻤﻮارﻩ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﮐﺎرﮔﺮ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز و ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁزادﯼ زﻧﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻠﻮﻩ
اﯼ از اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮد
ﺳﺎﻻراﻧﻪ و زن ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ  ،ﺣﻘّﯽ از ﯾﮏ زن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ زن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ هﻤﻮارﻩ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ
هﻤﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮد ﺳﺎﻻرﯼ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ هﺎﯼ ﺳﺘﺒﺮﯼ در هﻤﻪ ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد  ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن  ،ﺷﺎهﺪ وﺟﻮد ﺗﺸﮏّ ل هﺎﯼ زﻧﺎﻧﯽ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻرﯼ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
ﺧﻮدِ ﻣﺮد و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮد ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ "ﻣﺮدان" ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﺧﻮب و هﻤﻪ ارزش هﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ زﻧﺎن و هﻤﻪ ﺑﺪﯼ هﺎ و
زﺷﺘﯽ هﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺁن هﺎ در واﻗﻊ زن ﺳﺎﻻرﯼ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﺳﺎﻻرﯼ ﻗﺮار
ﻣﯽ دهﻨﺪ!
ﺗﺸﮑّﻞ هﺎﯼ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردﯼ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدان ﺗﺒﻠﻴﻎ و اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ در
اﺗﺤﺎد زﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و زﻧﺎن از هﺮ ﻗﺸﺮ
و ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻴﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺳﺎﻻرﯼ  ،راهﯽ ﺟﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دارﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﯾﻦ راﻩ هﻢ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﻠﻴّﺖ
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز و
ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺁزادﯼ زﻧﺎن  ،ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺻِﺮف

ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺷﺎن  ،ﺁﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاد و در اﺗﺤﺎد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ،اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد.
ﺁرﯼ زﻧﺎن در اردوﯼ  ٩٩در ﺻﺪﯼ هﺎ  ،در اردوﯼ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و هﻤﻪ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن  ،ﺑﺮاﯼ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﺁزاد ﮐﻪ در ﺁن زن و ﻣﺮد ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ  ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ،

اﻣﺮﯼ اﺳﺖ ﺿﺮورﯼ و ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﺤﻘﻖ ﺁن وﻇﻴﻔﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از هﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
دوش ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دارد .در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن  ،ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻧﻴﺮوﯼ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﻩ ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﯾﻢ.
هﺮ ﭼﻪ ﭘﺮﺗﻮان ﺗﺮ ﺑﺎد ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن دﻟﻴﺮ و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ اﻳﺮان در راﻩ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﻳﻢ زن ﺳﺘﻴﺰ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﺑﺎد هﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن !
 ٦ﻣﺎرس ٢٠١٢

