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 ان  يراخلق ائی فدی چريكھا

 ٢٠١٧ مارچ ٠٩
 

  !نی زنجھا ، روز چر ما٨د باامیگر
ھا  کشور ۀ روز جھانی زن ، روزی است که زنان مبارز و انقالبی در ھمچمار ٨

صرف نظر از رنگ پوست و نژاد و مليت خود به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون 

 خود و نگاه به ۀآن را پاس داشته و می کوشند ضمن بررسی و تجليل از مبارزات گذشت

دستاوردھای تاکنونی شان در جھت ھموار کردن مسيری گام بردارند که بايد به رھائی 

 . که در دنيای مرد ساالر کنونی بر دست و پای آن ھا بسته شده منجر شودکامل آنان از قيد ھمه زنجيرھائی

 ٨ - کالرا زتکين -  که در دومين کنگرۀ زنان سوسياليست در کپنھاک ، زن کمونيست برجستۀ المانی ١٩١٠از سال 

ھشت مارچ مارچ را به مثابۀ روز جھانی زن اعالم کرد ، تا امروز که بيش از صد سال از آن زمان می گذرد ، 

ھمواره به عنوان روز جھانی زن و روز تشديد مبارزۀ زنان برای رسيدن به مطالبات به حق شان پاس داشته شده 

 . است

از دير باز يکی از مطالبات اصلی مبارزات زنان ، تساوی کامل بين زن و مرد بوده است ، تساويی که در طول شکل 

الکيت خصوصی و طبقات استثمارگر به تدريج پايمال آزمندی گيری جوامع بشری وجود داشته ، با پيدايش م

استثمارگران شده و بار ديگر با پيروزی انقالب کارگران و ستمديدگان عليه سرمايه داران و الغای مالکيت خصوصی 

ديالکتيک تاريخ گريز نا پذير است و تمامی تجارب تاريخی .  در شرايطی نوين ، به شکلی نوين متحقق خواھد شد

، با مبارزه برای نابودی آن به گرفته ار قرر ی کاونيرر ستثماو ابری ابر نابردش بنيامؤيد آن است که جھانی که 

 .جھانی رھا از استثمار و نابرابری بدل خواھد شد

زير سلطۀ جمھوری اسالمی به ند که  دارمی می ايطی گراشرزن را در جھانی ان روز يراتحت ستم ن ناوز زمرا

ژيم زن ستيز ، حقوق شان در تمام عرصه ھای اقتصادی ، سياسی ، اجتماعی و فرھنگی به وحشيانه ترين مثابۀ يک ر

. شودمی ب شده و سرکون ھمواره بی شرمانه حق شات به  مطالبااسته ھا و خوشکلی لگد مال قدرت حاکم گشته و 

 بيکاری و گرسنگی در ميان زنان و به  سياه سرمايه داران زالو صفت و رژيم جمھوری اسالمی ، فقر وۀدر زير سلط

زنان زحمتکش عالوه بر تحمل تمامی .  چشمگيری رشد کرده استۀ کارگر و زحمتکش به درجۀطور ويژه زنان طبق

استثمار و سرکوب کمرشکنی که مردان طبقات محروم و استثمار شده با آن مواجھند ، به خاطر صرف جنسيت خود 

عدم دريافت دستمزد و يا حقوق . ی با يک ستم مضاعف دست و پنجه نرم می کننددر تمام عرصه ھای حيات اجتماع
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ی که زنان در شغل ئتا جا. برابر با مردان در مقابل کار برابر يکی از جلوه ھای برجسته و اساسی اين نابرابری ست

 ر داده شده در سالطبق آما.  درصد کمتر از آن ھا دستمزد دريافت می کنند۵٠ تا ٢٣ھای مشابه با مردان بين 

 نيمی از کل جمعيت زنان ً سال دو برابر مردان بوده و تقريبا٢۴ تا ١۵، ميزان بيکاری زنان در گروه سنی ١٣٩٣

نابرابری فاحش دستمزدھا ، در شرايط  افزايش بسيار . را شامل گشته است) ٨/۴٢يعنی (ايران در اين گروه سنی 

 ھزار، ۵٠٠ ھزار به دو ميليون و ۶٠٠ ده سال گذشته ، از يک ميليون و سريع تعداد زنان سرپرست خانواده در طول

ثيرات مرگبار خود را بر زندگی اين زنان و خانواده ھای آنان گذارده و اقشار بيشتری از زنان محروم و خانواده أت

ھای آن ھا بايد در توصيف وضع زندگی اين زنان و خانواده . ھای شان به زندگی در زير خط فقر محکوم گشته اند

 ھزار ٢۵٠کيد کرد که بنا به آمار رسمی حکومتی حقوق و دستمزد دريافتی اين گروه از زنان ، مبلغ ناچيزی حدود أت

 . تومان در ماه است

با در نظر گرفتن ھمين آمار که البته تمام حقيقت را بيان نمی کند، معاون سازمان بھزيستی اعتراف می کند که تحت 

فروشی، پناه  تن"کرده و عالوه بر " رشد" اسالمی ، تعداد زنان کارتن خواب و زباله گرد در ايران حاکميت جمھوری

اين ." ھای تأمين معاش برای اين زنان است  غذای ديگران يکی از راهۀماندپس ھا برای يافتن آذوقه و  بردن به زباله

ندان دور از انتظار نيست که در شھرھای کوچک چ"کيد می کند أمقام رژيم با اشاره به سرعت گسترش اين پديده ت

 ".ھم، شاھد اين پديده باشيم

در چنين شرايطی طبيعی است که زنانی که به زور سرنيزه  حتی از حق انتخاب پوشش خود ھم محروم شده اند به 

 چنين درست در پاسخ به. ھر شکلی به اعتراض برخاسته و بکوشند اين ظلم و ستم آشکار را ريشه کن نمايند

 تيز اين ۀ حاکمه می کوشند با طرح شعار ھای انحرافی لبۀاعتراضات و مبارزاتی است که زنان بخشی از طبق

می خوانند ھمواره با ترفند ھای گوناگون کوشيده اند " اصالح طلب"آن ھا که خود را .  مبارزات را به کجراه ببرند

مسالمت و  قانونی ۀرزمبا روش ھای سترون ۀ زده و با اشاع ايران را کنارۀخواست ھای عميق و اساسی زنان ستمديد

آن ھا زمانی زنان را به جمع آوری امضاء برای لغو و تغيير قوانين در . اعتراضات آن ھا را بی خطر سازندآميز 

 ۀزنانه کردن چھر"چھار چوب ھمين نظام و با حفظ رژيم جمھوری اسالمی سرگرم می کردند و امروز به شعار 

واضح است که اين شعار حتی اگر متحقق ھم بشود ، ھيچ نتيجه ای در جھت برقراری تساوی . روی آورده اند" مجلس

 تبھکار و زن ۀ حاکمه و رسانه ھای شان که چھرۀی از طبقئزن و مرد در بر نخواھد داشت و تبليغ آن توسط بخش ھا

در ميان زنان مبارز و راديکال و نفوذ کنی اپرھم تواستتار کرده اند تنھا با ھدف " اصالح طلب"ستيز خود را زير نام 

با شعار ھا و روش ھای پيشنھادی خود نشان داده اند " اصالح طلب"زنان .  در جنبش زنان برای تخريب آن می باشد

فرا رفتن از نظام و آسيب رساندن به آن نيست، بلکه فرو رفتن در نظام  و : " اصالح طلبان نقش شانۀکه ھمچون بقي

 ").نقل از سخنان يکی از اصالح طلبان به نام شمس الواعظين" (يب شناسی و آسيب زدائی از آن استآس

ن طلباح صال انۀرای فريبکاارتمدرقدل ھا  سابۀتجراز گيری درس با زن ، بايد جھانی  ، روز چ مار٨د  سالگردر 

زنان رزمنده تی رزای مباژنر، ای رفکاان که چنياد ه ندزجاد در عمل به نمايش گذاشته اند ، اآنچه که خوو حکومتی 

زن يم رژين ای دبا نابوتنھا ست که اه ن دادسالمی نشاای ر جمھونۀ ددمنشاسلطۀ بۀتجر سال ٣٨. بيراھه ببردبه را 

 .ن دست يافتنی استنا، رھائی زستيز 

زن ستيز جمھوری بکوشيم ھمه جويبار ھای اعتراضی مبارزات زنان را به مسير سرنگونی رژيم دار و شکنجه و 

 .  حاکم می باشدنۀش شرطی برای نابودی نظام ظالما ااسالمی کاناليزه کنيم ، رژيمی که نابودی
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 !آزادیبه ن سيددر جھت رحمتكش ن زنارزات زمباد تر باان ھر چه پر تو

 !كمونيسمد باه ندز!    بنقالد اباوز پير

 نھماوزی رابه پيرن يماابا 

 انيراخلق ائی فدی چريكھا

 ٢٠١٧ مارچ ٧ - ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند١٧

 


