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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 !فرخنده باد روز جھانی زن
 زن مظھر مھر و. زن آفريدگار است و خالق. ھر زنی، يک مادر است و يک دختر، يک خواھر است و يک ھمسر

ند و ايستاگی،  ازنان نماد مقاومت. عطوفت، زيبائی و لطافـت است و سمبل عشق است و وفا، عشقی ابدی و پايدار

بزرگـترين ھـنر زنان، زادن، پروردن و تحمـل ھمين مردان مغرور، از خود راضی و . ايثار و از خودگذشتگی

د و سپس، در پی چاره جوئی برمی آيند،  مادران خود را زير پا می گـذارنۀخودبزرگ بين است که حقوق حق

زنان نيمی از جمعيت بشری اند، نيمه ! برايشان حد و حدود تعـيين می کـنند، قانون می نويسند، امر و نھی می کـنند

 جان خويش، در ۀ دوم را خلق می کند و با شيرۀھمان نيمه ای که ھم خود و ھم نيم. ای فداکار، نيمه ای جان نثار

  .آنان را گرامی بداريم و ارج بگذاريم. در آغوش گرمش می پرورانددامن پاکش، 

ويژه برنيمی از آن، بر مادران، خواھران، ھمسران و دختران بشريت می گذرد، ه امروزه آنچه بر بشريت، ب

زنان در دنيای به . آن فاجعه ای که فقط زنان تاب تحمل آن را دارند. تراژدی ھولناک و خارج از توصيف است

طالح پيشرفته، به نوعی و در جھان واپسگرا و پس مانده به نوعی ديگر، مورد ظلم، تعدی و تجاوز قرار می اص

  .گيرند، پايمال می شوند، سرکـوب می گـردند

در جھانی که اقليتی ناچيز، ستم طبقاتی و متعاقـب آن، فـقـر، سيه روزی، گرسنگی و ھزاران نکـبت و بدبختی ديگر 

  .ی، ستم مضاعـف را نيز بر زنان روا داشته انديتشريت تحميل کـرده است، با اعمال تبعيض جنسرا بر اکـثريت ب

رغم دستاوردھای بزرگ در برخی   قھرمانانه زنان برای احقاق حقوق انسانی خود، علیۀبيش از يکصد سال مبارز

جھان به اصطالح پيشرفته و . دھدزمينه ھا، ھنوز نتوانسته است نگاه کاالئی نظام سرمايه داری به زن را تغيير 

ارزش و مقام واالی .  عياشی، خوشگذرانی و تفـريحی تبديل کرده استۀمتمدن، زنان را به يک کاال و به يک وسيل

 سرمايه داران قرار می ۀزن، لطافـت و زيبائی زن، در واقع، مادران، خواھران، ھمسران و دختران وجه المعامل

 خدمات ۀارائ«تجارت زنان را تحت عنوان » متمدن«دنيای . ه دار می شودگيرد و شرف و حيثيت شان لک

عبارت ديگر، يعنی کار قرمساقی و جاکشی، ه تجارت سکس، ب. رسميت می شناسده عنوان يک شغل به ، ب»سکسی

 ۀ توسعۀساالنه صدھا ھزار زن، فقط به بھان. بخش قابل توجھی از درآمد مافيای کثيف سرمايه را تشکيل می دھد

... « ! تنھا به اين آمار تکاندھنده توجه کـنيد. قربانی مطامع سرمايه داران می شوند) توريسم(گردشگری” صنعت“

نفر زن و ) ١ ⁄۵(جمھوری اوکرائين، بيش از يک و نيم ميليون » استقالل«در طول مدت ده سال اول پس از اعالم 
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 کوچکی از زندگی غم انگيز ۀاين، تنھا نمون.... رک کـرده اند سال، به قصد فـحـشاء کشور خويش را ت٢۵دختر زير 

  .زنان است

در دنيای عـقب مانده و يا به عبارتی صحيحتر، در دنيای عـقـب نگه داشته شده و به تاراج رفته، شرايط زندگی 

  آزادی محروم نعماتۀند ، از ھماآنان، در چھار ديواری خانه و جامه محصور. زنان، از آن ھم فاجعه بارتر است

در اين باره، با يادآوری چند مورد، می توان به عمق . ند اند، از ھرگونه حـق و حقوق برابر با مردان ممنوعا

ً ؛ در ايران اسالمی، عمالً مثالً . تراژدی زنان پی برد ، در رابطه با مسائلی ھمچون ادای شھادت، تقسيم ارث  و قانونا

در عربستان سعودی، زنان حتی، از حق . فـر زن، با يک مرد برابر استو قوانين ارتجاعی قصاص و غيره، دو ن

  ....ند، حق رفتن به سينما و تماشای فيلم را ندارند و  ارانندگی نيز محروم

طور کلی در تمام امور زندگی، دست ارتجاع و استثمارگران، ه نا برابری حقوق زنان در خانه و در محل کار، و ب

 تبعـيضات و تضييقات، تاريخ بشری، زنان ۀرغم ھم ولی، علی. ر را باز گذاشته استمافيای چپاول و استعما

ژاندارک، جميله بوپاشا، رزا لوکزامبورگ، . خاطر دارده ی بسيار زيادی را بئقھرمان و مبارز واقعی و افسانه 

 ابراھيمی، رقيه کالرا ستکـين، والنتينا تروشکووا، مرضيه اسکوئی، مريم فيروز، اشرف دھقانی، ايراندخت

  . زنان استۀدانشگری و ھزاران ھزار قھرمان با نام و گمنام، زينت بخش تاريخ مبارزه و کار قھرمانان

 زنان شھيد و قھرمان، زنان ۀ ھمۀ مادر شھيدم، ياد و خاطرۀدر سالروز جھانی زن، ضمن بزرگداشت ياد و خاطر

 مادران، ھمسران، خواھران ۀته، اين روز تاريخی را به ھممبارز در راه آزادی و دفع تبعـيض جنسی را گرامی داش

و دختران جھان فرخنده باد می گويم و با آرزوی صبر و طاقت، ايستادگی و مقـاومت باز ھم بيشتر برايشان، يقين 

 زنان فقط در ھمبستگی با پيکار برای عدالت اجتماعی قرين پيروزی خواھد ۀقطعی دارم که مبارزات برابری طلبان

آسانی تحقق می ه  سرمايه داری، در جامعه سوسياليستی بۀبی شک، غيرممکن ھا در جامع! بود و اين ممکن است

  !يابند
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