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 ٢٠١٧ اپريل ١٣
  

 !چشم انداز اعتراضات زنان در امريکا عليه رشد فاشيسم 
 

، ٢٠١٧ چ مار١٢را نيکو می باشد که در تاريخ چه که در زير می آيد، متن سخنرانی رفيق سا آن: توضيح پيام فدائی
 اين ئیپيام فدا.  خلق ايران در پالتاک به مناسبت گراميداشت روز جھای زن ايراد شده استئیاق چريکھای فداتدر ا

ات جزئی از صورت گفتار به نوشتار درآورده و به اين ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار تغييرسخنرانی را با برخی 
 .ھدمی د

*****  

 ٨اق حضور دارند و با تبريک ت و دوستانی که جھت گراميداشت روز جھانی زن در اين اء رفقاۀدرود می فرستم به ھم

اجازه بدھيد که قبل از شروع .  زنانی که قلبشان برای رھائی زنان می تپدۀ شما و ھمۀ روز جھانی زن به ھمچمار

 کنيم که آتش جنگ ھائی که امپرياليست طی روز جھانی زن را برگزار میسفانه امسال در شرايأکيد کنم که متأصحبتم ت

 جھان و به خصوص در خاورميانه بر افروخته اند ، مثل ھميشه دامن خيلی از زنان رنجديده را ۀھا در چھار گوش

 خود شدند تا ۀگرفته و ما شاھد بی خانمانی، آوارگی، فقر و فالکت ھزاران زنی ھستيم که مجبوربه ترک خانه و کاشان

جنگ ھائی که امپرياليست ھا و ايادی شان دامن زده اند تا امکان مقابله . از آتش جنگ ھای امپرياليستی در امان بمانند

، سوريه و يمن نگاه کنيم به روشنی ليبيااگر به افغانستان، عراق، . با بحران ھای ذاتی نظام سرمايه داری را پيدا کنند

 و با اعمال وحشيانه ترين اقدامات  است خودشۀم با توسل به بنياد گرائی اسالمی که دست پروردمی بينيم که امپرياليس

اما درست در بطن ھمين سياھی . تروريستی زندگی را بر مردم منطقه در کل و به طور مشخص زنان سياه کرده است

شاھد مبارزات و مقاومت ميليون ھا زن در که امپرياليست ھا در تالش اند تا آن را وسيع تر و گسترده تر ھم بکنند ما 

  .  بوده و ھستيم، و سياست ھائی که تبليغ می کندامريکا رئيس جمھور جديد ترمپ و سراسر جھان عليه امريکا

 در اعتراض به امريکااول با اشاره به تظاھرات ھائی که در . من امروز صحبتم را روی چند موضوع متمرکز می کنم

 توسط ًه زنان صورت گرفت سعی می کنم اين را نشان دھم که اگر چه اين تظاھرات ھا عمدتا عليترمپسياست ھای 

ھای ليبرال سازماندھی شده بودند، اما بخش بزرگی از نيروھای شرکت کننده نشان دادند که آن ھا به خاطر  فمنيست

ئی نيز امريکاش بخشی از فمنيست ھای در ھمين رابطه به تال. سازماندھندگان آن تظاھرات ھا به خيابان نيامده بودند

  . ن برخورد می کنميلری کلينتبرای جلب حمايت زنان از ھ
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 با اشاره به وجه اشتراک فمنيست ھا با ھم و در عين حال تفاوت آن ھا از يکديگر روی اين موضوع ردر بخش ديگ

دست ه  چه تجربه ای می تواند ب و زن ستيزی آنترمپم که جنبش زنان در ايران از روی کار آمدن ومتمرکز می ش

  . بياورد

 مجلس در رژيم جمھوری ۀ مردانۀ چھرتغيير که امروز تحت عنوان ستبخش آخر صحبت من در ارتباط با تبليغاتي

و البته صحبتم را با تأکيد . اسالمی مطرح است و ھمچنين برخورد به ايده ھای اصالح طلبانه در جنبش زنان در ايران

  .  در مقابل خود دارند تمام می کنمامريکاه مبارزات زنان در بر چشم اندازی ک

من در اول به اين امر اشاره کردم که امپرياليست ھا امروز با اعمال وحشيانه ترين اقدامات تروريستی زندگی را در کل 

درت رسيده که سياھی  برای اين به قًمپ که اتفاقابا انتخاب تر.بر مردم منطقه و به طور مشخص بر زنان سياه کرده اند

 ٢١ بوديم که در تاريخ امريکا، ما شاھد موج عظيمی از مبارزات زنان در دھای موجود را ھر چه بيشتر تشديد کن

  . برپا شدامريکا امسال در اغلب شھرھای جنوری

ت ھای  و سياسترمپدر اين تظاھرات ھا شرکت عظيم زنان و مردان آزاديخواھی که برای نشان دادن نفرت خود از 

در آمار برخی از خبرگزاری ھا وسعت حضور .  بی سابقه بودامريکاارتجاعی او به خيابان ھا آمده بودند در تاريخ 

 آن به ۀ جنبه جھانی گرفت و دامنًنيد اين اعتراضات سريعااھمان طور که می د.   ميليون تخمين زده شد۵ تا ۴مردم بين 

زنان به خيابان آمدند تا مخالفت خود را با  فردی نشان . ا گسترش پيدا کرد شھر در خيلی از کشور ھای دني۶٠٠بيش از 

دھند که سابقه اش در تعرض جنسی به زنان غير قابل انکار بود و عملکردھای زن ستيزانه و مردساالرانه اش قابل 

آشکارا ازسياست ھائی مخالفت با کسی که  خارجی ستيزی و نژاد پرستی اش را پنھان نمی کند و کسی که . کتمان نبود

  .ستا زنان ۀ ضد حقوق شناخته شدهپشتيبانی می کند که ب

 اين بود - ترمپ يعنی يک روز بعد از مراسم سوگند خوردن - جنوری ٢١ تظاھرات روز ۀيکی از نکات نگران کنند

برخی از ميان به ھمين خاطر .  ليبرال سازماندھی شده بودند– توسط نيروھای فمنيست ًکه اين اعتراضات عمدتا

 زنان و ھمچنين مردان مبارز در اين تظاھرات ھا آن را ۀنيروھای آزاديخواه جنبش بدون توجه به دليل حضور گسترد

در حالی که در واقعيت امر بخش عظيمی از زنان و مردانی که در اين . ليبراليستی و غيرقابل دفاع ارزيابی کردند

 و ترمپبه باورھای رفرميستی فمنيست ھا بلکه جھت اعالم مخالفت شان با تظاھرات شرکت کردند نه به خاطر اعتقاد 

برخی در اعتراض به حذف بيمه ھای درمانی و برخی در .  تبليغات و سياست ھای زن ستيزانه اش به خيابان آمدند

ودن ، برخی به ناچيز بترمپاعتراض به سياست ضد محيط زيستی و برخی در اعتراض به سياست ھای ضد خارجی 

 آن چه تا امروز با مبارزات و به قيمت خون ۀسطح حداقل دستمزد، خالصه سه نسل از زنان به خيابان آمدند تا از ھم

 نه فقط تحقير زنان و توھين به آن ھا را به طور آشکار ترمپ. دست آمده ، پاسداری کننده ھزاران ھزار انسان مبارز ب

ار می دھد بلکه سعی دارد با انجام اقدامات عملی ، اين سياست ھا را عليه به عنوان يک سياست ارتجاعی مورد تبليغ قر

 ترمپدر ھمين زمينه يکی از شناخته ترين سياست ھای دولت . زنان به خصوص زنان طبقات محروم جامعه پيش ببرد

ً برنامه ھای کالدھای دولتی که در حال حاضر به ادارات بھداشت و خدمات خانواده و ياين است که بودجه ھا و سوبس

ون ھا تن از زنان خانواده يلين بودجه ھا، مي قطع اۀجيواضح است که در نت. خدمات عمومی تعلق می گيرند، قطع شوند

جمله خدمات  ن خدمات بھداشتی و درمانی، مني ترئیھای کم درآمد و از جمله خانواده ھای کارگران رنج ديده از ابتدا

تنظيم " امسال سازمان ًدر مقابله با اين سياست و در اعتراض به آن اتفاقا. ند شد محروم خواھ ن،يمربوط به سقط جن

 قرار ترمپ و محافظه کاران بوده ، بنا بر سياست ھای امريکاکه  اين سازمان ھميشه مورد تعرض دولت " خانواده 
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 کار دريافت ۀدم جھت ادام ساالنه حذف شود ، بيشترين کمک مالی را از سوی مرۀن از بودجآ دولتی ۀست که بودجا

  .   برابر بيشتر از سال پيش بوده است۴٠ً به طوری که کمک ھای دريافتی اين سازمان امسال  حدودا. نمود

 به اين دليل در خيابان جنوری ٢١بنابراين با کمی تعمق می شد ديد که بخش بزرگی از شرکت کنندگان در تظاھرات 

ی ديدند مورد تعرض يکی از کثيف ترين نمايندگان ھار ترين جناح ھای نظام بودند که بتوانند از ارزش ھائی که م

درستی می دانستند  که اگر امروز در مقابل ھجوم ارتجاع به دست بآن ھا . سرمايه داری قرار گرفته ، دفاع کنند

سختی و مشقت به چنگ آوردھای نسل ھای مبارز گذشته ايستادگی نکنند، تمامی آن چه را که ساليان سال با مبارزات و 

که در اين تظاھرات شرکت کردند را  زنان و مردانی ۀاز اين روست که حضور گسترد.  از دست خواھند داد،نده اآورد

جالب است که حتی خود اين نھاد ھا فکر نمی کردند چنين نيروئی .  فمنيست گذاشت-نبايد به حساب جريانات رفرميست 

ن تشکل ھا از قبل و با توجه به نفوذی که داشتند ، تعداد شرکت کنندگان را حداکثر بيش برخی از اي. به خيابان ھا بيايد

 وسعت ۀ ھزار نفر ارزيابی نمی کردند ، در حالی که شرکت ميليونی مردم در اين اعتراضات ، نشان دھند٢٠٠از 

  . ی بود وۀ و سياست ھای زن ستيزانه و نژاد پرستانترمپمخالفت ھای نيروھای آزاديخواه با 

البته اين واقعيتی است که در شرايط عدم حضور يک نيروی انقالبی قدرتمند در صحنه، نيروھای فمنيست امکانات 

آن ھا با طرح مطالباتی که از چھارچوب نظام حاکم فراتر نمی رود . بيشتری در سازماندھی اعتراضات زنان دارند

شار بر حاکميت برای قبول بخشی از خواسته ھای رفرميستی شان ھدف اصلی خود را استفاده از نيروی زنان و اعمال ف

ل اين و تالش جريانات فمنيست و رفرميست برای کنترۀرغم ھم در تظاھرات مورد نظر ھم علی. قرار می دھند

ی ھمانند حق سقط جنين اما ما شاھد سردادن  ھا در چھارچوب خواست ھای بديھياعتراضات و محدود کردن شعار

انقالب تنھا راه " چون ئیشعارھا.  عرصه ھای اجتماعی را شامل می شدندۀ در اين اعتراضات بوديم که ھمشعار ھائی

 ، نه به ک ک ک و نه به ترمپنه به "، " ستازندگی سياه پوستان مھم "، " ما نمی خواھيم به عقب برگرديم"، " ستا

که اين شعار در مقابله با " نان در انقالب استجای ز"، و " مردم متحد شکست نخواھند خورد"، " ی فاشيستامريکا

، اين ھا و صد ھا شعار ديگر نشان از " جای زنان در آشپزخانه است"کنند که  شعاری است که مرد ساالران مطرح می

  .خواست ھا و مطالبات زنانی می کرد که می دانند نبايد اعتراض خود را در سطح مطالبات رفرميست ھا محدود کنند

می کوشد به   در تداوم خطی که رئيس جمھور ھای قبلی نيز مدافع آن بودند با ادعای مبارزه با تروريسمرمپتامروز 

 را امريکابه اين منظور او بايد مردم .  شدت و وسعت ھرچه بيشتری بدھدامريکا امپرياليسم ۀسياست ھای جنگ طلبان

د را بر آن ھا تحميل کند ، بايد با علم کردن جنگ بين بيش از پيش آن چنان دچار وحشت کند که بتواند سياست ھای خو

 حقوق شان را پايمال کند ، بايد با ادعای از بين ۀمذاھب ، مردم را به جان ھمديگر بيندازد تا بتواند با دست بازتری ھم

ورد، و بايد ن بيائيبردن بيکاری، خارجی ستيزی را ترويج کند تا سطح دستمزد کارگران تحت ستم  را ھر چه بيشتر پا

با توھين به زنان جايگاه اجتماعی آن ھا را آن قدر تنزل دھد تا بتواند در آينده نيروی کار آنان را ھر چه ارزان تر به 

 صورت می گيرد و زنان نقش مھمی در آن ترمپدر اين جاست که اھميت اعتراضاتی که ھر روز عليه . حراج بگذارد

ه می بينيم که اگر چنين اعتراضات گسترده ای وجود نمی داشت دست دولت اين جاست ک.  دارند آشکارتر می شود

 به ترمپ ۀاما در مقابل تعرضات روزان.  برای شدت بخشيدن و تسريع تعرضات ارتجاعی خود بازتر می شدترمپ

می گيرد و اعتراضات وسيعی روزانه صورت ھا  ئیآ ھا ، گردھمئیحقوق توده ھا و از جمله به حقوق زنان ، راه پيما

وجود آورده ، واکنش ھای مبارزاتی و اعتراضاتی ه و در ھر عرصه ای واکنش وسيعی از انسان ھای آزاديخواه را ب

  .که زنان در صف مقدم آن قرار دارند
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 بخشی از فمنيست ھا که از امريکا تبليغات قبل از انتخابات رياست جمھوری در ۀدر پروسن، در رابطه با ھيلری کلينت

، نھيلری کلينتادی و معنوی بخشی از حاکميت يعنی حزب دمکرات نيز برخوردار بودند ، به عنوان اين که حمايت م

ی دھند و االن ھم أ رنھيلری کلينتست ، اين گونه تبليغ می کردند که زنان بايد به نفع ا يک زن ترمپرقيب انتخاباتی 

 نھيلری کلينت مبارزات عظيم زنان را به حمايت از  به طور غير مترقبه رئيس جمھور شده، تالش می کنندترمپکه 

ری ھم با فرستادن پيام ھای پی در پی در به اصطالح حمايت از مبارزات زنان ھيلجھت دھند و البته در اين ميان خود 

ونی که  در تمام تظاھرات ھای ميليً اين تالش ھا، اتفاقاۀرغم ھم اما، علی. به اين توھمات و فريبکاری ھا دامن می زند

برای مردم که . ن ديده می شدکلينتری ھيل بر پا شد ، به ندرت عکسی يا شعاری از امريکا در جنوری ٢١در تاريخ 

 ۀ کابينۀ خونين اين خانم در دورانی که وزير امور خارجۀيعنی قاتل می نامند کارنام" کيلری"بسياری بدرستی او را 

ن و اوباما کنند که کلينتو فراموش نمی .  فراموش نکرده اندليبياو را در اوباما بود بسيار شفاف است و مردم جنايات ا

.  ، يمن و سوريه از بوش ھم سبقت گرفتندليبيادر مدتی که بر قدرت بودند در اعمال جنايت در افغانستان ، عراق ، 

يمن و   به پاکستان،٢٠١٣  تا٢٠٠۴در سال ھای  ،  با درون ھا يا ھمان ھواپيماھای بدون خلبانامريکاتھاجمات نظامی 

البته رفرميست ھا و .  بار بوده که چندين برابر بيشتر است٣٢٩بار و در دوران اوباما  ۵١در دوران بوش  سومالی

 شديدی به پنھان کردن سياست ۀ عالقترمپفمنيست ھای طرفدار حزب دموکرات با روی کار آمدن عنصر کثيفی مثل 

 ریھيل که - نمی خواھند بپذيرند که بر بستر اجرای سياست ھای اوباما ًا نشان می دھند و اساسا ضد مردمی اوبامیھا

بار ھا در  ھم ریھيلو .  مدت ھا وزير خارجه اش بود چه مردم بيگناھی جان شان فدای پيشبرد چنين سياست ھائی شد

به ما نشان می دھند ھا ت ي اين واقعۀھم.  کرده بود  راه اوباما اعالمۀتبليغات انتخاباتی اش ، خود را مريد و ادامه دھند

 حق ه کننده باشد و صرف زن بودن باعث نمی شود که او از حقوق بتعيينکه جنسيت افراد در قدرت ھرگز نمی تواند 

  .زنان دفاع يا حافظت کند

تقسيم می شوند و خط و ھمان طور که می دانيم فمنيست ھا به دستجات مختلفی  يم کهوحاال روی اين بحث متمرکز بش

ن دفاع می کنند ه فمنيست ھائی داريم که از کلينت ما در حالی کًمثال.  دمرزھای مشخصی آن ھا را از ھمديگر جدا می کن

 سوسياليسم را بر فمنيسم خود ۀ واژيا فمنيست ھای اسالمی خودمان را داريم در ايران،  فمنيست ھائی را ھم داريم که

. دسته از فمنيست ھا خالف اولی ھا به عنوان يک نيروی اپوزيسيون در مقابل قدرت حاکم قرار دارنداين . پيوند زده اند

 مھم در مورد آن ھا ۀولی مسأل. آن ھا به سبک خود مسايل و مشکالت زنان را مطرح و از حقوق آنان دفاع می کنند

بر زنان را نه در مناسبات طبقاتی موجود بلکه  فمنيست ھای ديگر اين است که آن ھا نابرابری ھای تحميل شده ۀمثل ھم

آن ھا در نظرات و تحليل ھای خود مردان را عامل . جو می کنند و در جنسيت زنان و در تضاد زنان با مردان جست

فرودستی زنان معرفی می کنند و اگر چه مبارزه با حکومت و قوانين آن را ھم در دستور کار خود دارند ولی در نھايت 

با اين ديد آن ھا قادر نيستند اين واقعيت را . ان از شرايط نابرابر موجودشان را به طرف مردھا کاناليزه می کنندخشم زن

درک کنند که در شرايط کنونی اين مناسبات سرمايه داری است که زنجير بر دست و پای زنان زده و فقر و بی عدالتی 

فمنيست ھائی که ستم جنسيتی را .  در جامعه تحميل کرده استو ستم ھای وحشتناک و دردناکی را بر زنان ستمديده

"  کننده استتعيينجنسيت " ستم بر زن بر طبل تو خالی ۀمعلول ستم طبقاتی نمی دانند به علت تحليل نادرست از ريش

ری آماج يعنی مرد را به جای سيستم سرمايه دا.   که معنايش در عمل برای آن ھا ھمانا ضديت با مرد است- می کوبند 

  .حمله قرار دادن است

 خود با ۀ بی عدالتی ھا، ستم ھا و بدبختی ھائی که در زندگی روزمرۀاما تز ديدگاه ما درست آنست که خشم زنان از ھم

 حقوق و خواسته ۀبايد از ھم. آن ھا مواجه اند به طرف عامل اصلی کاناليزه شود که آن ھم سيستم سرمايه داری است
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 سرمايه داری برای حتی کوچک ترين خواست ھای زنان مبارزه ۀبايد در ھمين جامع. شتيبانی کردھای زنان دفاع و پ

 زنان از شرايط سخت و نابرابری ھای موجود در گرو نابودی ئیکرد اما ھميشه بايد مبلغ اين امر بود که موضوع رھا

ت که می توان تفاوت نظرات و عملکرد درست در ھمين عرصه اس.  سوسياليسم می باشدئیسيستم سرمايه داری و بر پا

امروز با توجه به شکاف طبقاتی عميق و شدت و وسعت ظلم و .  به زنان نشان دادًفمنيست ھا را با کمونيست ھا عمال

ستمی که در حق زنان اعمال می شود حتی نيروھای مرتجعی پيدا می شوند که با ماسک عدالت خواھی به ميدان آمده و 

 برنی سندرز که خود کانديد از حزب دمکرات بوده و مدافع سيستم امريکا در ًمثال. نان جلوه می دھندخود را طرفدار ز

 عملی ۀ حاکم می باشد و ھرگز قادر نيست که به مطالبات زحمتکشان در چھار چوب نظم کنونی جنبۀالمانطبقاتی و ظ

ی چون بھداشت مجانی ، شعار ھای مترقيتن ببخشد، با طرح شعارھائی به نفع برابری حقوق زن و مرد و عاريه گرف

 زنان بيشتر از ھر قشر ً وحشتناک فقر و ثروت که مسلماۀشھريه ھای دانشگاھی مجانی و قول از بين بردن فاصل

. اجتماعی ديگر از آن بھره مند می گردند ، توانست بخش بزرگی از توده ھا و از جمله زنان را به سوی خود جلب کند

 سرمايه داری ۀ واقعيت ھا نشان می دھند که زنان ستمديده ھرگز نمی توانند در چھار چوب يک جامعۀدر حالی که ھم

  . خود دست يابندۀاز فقر و بدبختی نجات يافته و به حقوق پايمال شد

 آن می ۀ آن ھاست که زن ستيزی يکی از وجوه مشخصۀ يعنی پيروزی سياست ھائی که او نمايندترمپ پيروزی ًاتفاقا

 در نظام سرمايه داری موضوع برابری واقعی زنان با مردان ًد بار ديگر اين موضوع را به ما نشان داد که اساساباش

 از ھمان ابتدای قرار گرفتن در پست رياست جمھوری تالش کرد با تعرض و تحقير آشکار ترمپ. غير ممکن می باشد

  .کندبه زنان ، منافع نظام سرمايه داری را ھر چه بيشتر تأمين 

 بايد درسی باشد برای جنبش زنان در ايران که امريکا به دستاوردھای مبارزاتی زنان در ترمپتعرضات اخير دولت 

ببينند که حقوق زنان حتی در يک کشور سرمايه داری پيشرفته از ھجوم قدرتمندان در امان نيست چه برسد به ايران که 

 موضوع حق سقط جنين که زنان ساليان سال برايش امريکاز در امرو.  ديکتاتوری عنان گسيخته بر آن حاکم است

 با قتل خواندن سقط جنين آن را ممنوع ئینيروھای راست در ايالت ھا. روسته جنگيده اند با خطر  بسيار جدی روب

 تواند از  نمیً تجاوز حامله شود قانوناۀ شده که در صورتی که زنی در نتيجتعيينحتی در برخی از اياالت ، . کرده اند

 خود ترمپ. برند حق سقط جنين برخوردار شود و در بسياری از ادارات زنان کماکان از تعرضات جنسی رنج می

امروز نيروھای مذھبی .  آشکار در تمام عمرش به تعرض جنسی عليه زنان پرداخته استًکسی است که مستند و کامال

ه را به سينه می زنند و مخالف حق سقط جنين ھستند ھمراه با  در حالی که سنگ جنين به دنيا نيامدترمپمرتجع حامی 

اين ھا که ادعای اجرای دستورات الھی را .  موافق قطع تمامی کمک ھای دولتی به مادران بی بضاعت می باشندترمپ

به يک بزه ً در زمين برای مردم دارند اما زمانی آن کودک بر اثر شرايط فقر خانواده و عوامل نابسامان اجتماعی فرضا

 کار اجتماعی تبديل شد ، نه تنھا ھيچ اعتراضی در اعدام شدن آن جوان نمی کنند، بلکه به جای حبس ابد که ادعا می

کنند مخارج زيادی برای دولت دارد ، خواھان مجازات اعدام او خواھند شد و آن موقع يادشان می رود که از حق 

  . ذالتی که در اين سيستم نھفته است ، در جلوی چشم ما آشکار می شودزندگی او دفاع کنند ، در چنين مواقعی اوج ر

 به اين سرعت نيروھای مرتجع که نام خود را محافظه کار گذاشته اند می توانند دستاوردھای مبارزاتی امريکاوقتی در 

 - بورژوازی حاکم شد  لگدمال مصالح بخشی از امريکا قانون اساسی ترمپبا يک امضای گذشته را لگد مال کنند، وقتی 

چطور کسانی می توانند اين ل اين است که ؤا  س- را به نمايش گذاشت " دمکراسی بورژوازی"امری که پوشالی بودن 

واقعيت اين است که . دست آورده گونه تبليغ کنند که در جمھوری اسالمی می شود با فشار به حکومت، حقوق زنان را ب
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اری در ھر کجا که منافع شان اقتضا کند با ھجوم به دستاوردھای مبارزاتی زنان سرمايه دحکومت ھای حافظ و مدافع 

  . زنان را پس بگيرندۀدست آمده می کوشند حقوق ب

 داعشيان ۀ سال گذشته زير سلط٣٨زنانی که در .  اجازه بدھيد که صحبتم را با اشاره به شرايط زنان ايران خاتمه دھم

 بديھی ترين حقوق شان يعنی حق آزاد انتخاب ا غير قابل تصور به سر برده و حتسخت ترين شرايطدر حاکم در ايران 

 ۀزنانی که در اين فاصل. ن حاکم شده استاپوشش  ھم با سرکوب وحشيانه، با تيغ کشی و  اسيد پاشی لگد مال مرتجع

ته ھا ، از حق طالق گرفته طوالنی از فقدان حقوق برابر در مقابل کار برابر گرفته تا عدم امکان تحصيل در برخی رش

روزی نبوده که زن ستيزان حاکم .  تا حق حضانت کودک رنج برده و ھيچ تبعيضی نبوده که در حق شان روا نشود

راه ه ی برای زنان ستمديده اما مبارز ما بئ جديدی را عليه زن ھا تدوين نکنند و به عبارتی بازی ھاۀمقررات زن ستيزان

 از تمامی اين ستم ھا ئی از اين شرايط جھنمی ، برای رھائیعيت ھا نشان می دھند که برای رھاتمامی اين واق. نيندازند

اين واقعيت ھا نشان می دھند که سيستم سرمايه داری در ايران .  راھی به جز سرنگونی جمھوری اسالمی وجود ندارد

 از خود به وجود خواھد آورد ، بايد به که تا زمانی که پا برجاست حکومت ھای ديکتاتور و زن ستيز را برای حفاظت

  . ھمراه جمھوری اسالمی به گور سپرده شود

امروز دسته ای از زنان در ايران که از آن ھا به عنوان فمنيست ھای اصالح طلب ياد می شود ، کمپين جديدی تحت 

ه قدم بزرگی در راه رھائی زنان راه انداخته اند گوئی که با اين کمپين قرار است چ"  مجلسۀ مردانۀ چھرتغيير"عنوان 

 مجلس ارتجاعی جمھوری اسالمی نيز مردانه است نشان می دھد ۀ چھراله که حتأمس ھمين ًاتفاقا!  ايران برداشته شود 

تعدادی نث خودش نيز اجازه نمی دھد در ؤ به مريدان و خودی ھای ماکه اين رژيم تا به آن حد زن ستيز است که حت

  کلينتن، تریریھيل در افشای اين موضوع کافيست به زنانی در صدر قدرت چون ًاما کال. پيدا کنند به مجلس راه بيشتر

سا می و انجال مرکل اشاره شود که ھمگی نمايندگان نظام سرمايه داری بوده و نشان داده اند که در دشمنی با زنان 

 اين واقعيت ھا ۀھمين واقعيت مطرح است و ھمدر ايران ھم .   خود عمل نمی کنندۀ ستمديده کمتر از مردان ھم طبق

  .نشان می دھند که ستم بر زن يک امر طبقاتی است

متأسفانه ھنوز در جنبش زنان در ايران کسانی ھستند که ضمن رد کردن طبقاتی بودن ستم بر زن چشم اميد به اصالح 

 يک قانون حمايت کند، تغييره فالن آيت هللا از  حاکم می دوزند و بر اين خيال خام اند که اگر برای نمونۀالمانقوانين ظ

البته غير واقعی بودن اين امر تا آن جاست که با قاطعيت می توان گفت آن ھا .  خواھد يافتتغييرآن قانون به نفع زنان 

 که در واقع ، کسانی که انتظار دارند. که ديگران را خام خيال تصور می کنند ، خود در خيال پروری غوطه می خورند

 سرمايه داری وابسته در ايران که فقط با اعمال ديکتاتوری ۀات دمکراتيک و اصالحات به نفع زنان در جامعتغيير

 فالن آخوند حکومتی متحقق شود نه فقط خود بلکه ديگران را فريب ۀعريان اموراتش می گذرد ، با نگاه خير خواھان

  .می دھند

د کنم که مارکسيست ھا در امر رھائی زن قاطعانه عليه رفرميست ھائی ھستند کيأبگذاريد در خاتمه به عنوان جمعبندی ت

در عين حال مارکسيست ھا . که اھداف و فعاليت ھای زنان کارگر و ستمديده را به کسب اصالحات محدود می کنند

  . ھمواره از کمترين بھبود در شرايط زنان ھم استقبال می کنند

 سرمايه داری کمر ميلياردھا تن از زنان کارگر و زحمتکش را در زير بار فقر و در شرايط کنونی در حالی که نظام

 که در کنار مردان کارگر می کشند، در ئیگرسنگی، سرکوب و جنگ خم کرده، زنان عالوه بر تحمل تمامی اين ستم ھا

ھای   حاکم در عرصهحقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردساالر بودن شان، با بی" زن"عين حال به خاطر 

طور طبيعی، زنان و به ويژه زنان کارگر و ه امری که ب. مختلف به آنان تحميل کرده نيز دست و پنجه نرم کنند
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امروز شرايط سخت اقتصادی، . داری در کل جھان قرار داده است زحمتکش را در صف مقدم نبرد با نظام سرمايه

 باعث شده تا توده ھای عظيمی در صحنه ھای نبرد اجتماعی حضور گسترش فقر و بی خانمانی در ھر گوشه از جھان

مبارزه عليه .   نيز از اين واقعيت جدا نيستامريکا در حنوری ٢١ زنان مبارز در تظاھرات ۀحضور گسترد. يابند

جنبش  ۀ آن را نمايندگی می کند، ھم چون ھمامريکا و عليه فاشيسمی که وی امروز در ترمپ ۀسياست ھای زن سيتزان

ھای زنان ستمديده درسراسر جھان چشم اندازی جز رسيدن به سوسياليسم در مقابل خود ندارد و اين تنھا راه نجات زنان 

بايد نيروی عظيم زنان ستمديده و .  ھا در سراسر جھان مدافع آن ھستندترمپ بشريت از بربريتی است که امروز ۀو ھم

 زنان از ھر نوع ئیو بايد امر رھا.   کنونی سازماندھی کردۀالمانيستم ظھمچنين مردان ستمديده را در جھت نابودی س

بکوشيم که انرژی مبارزاتی خودمان را در جھت تسھيل و تسريع اين مسير به کار . ستم را با تحقق سوسياليسم گره زد

  .ئیبا آرزوی رشد روز افزون مبارزات زنان برای رھا. ببريم

  . من گوش داديدبا سپاس از اين که به صحبت ھای
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