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  اتحاد زنان آزاديخواه

 ٢٠١٣ اپريل ١٧

  

 ٢٠١٣در تاريخ مارچ " اتحاد زنان آزاديخواه" شھروند از ۀ نشريسؤال

  

  زاديخواھی زنان ايران و دستيابی به حقوقشان چيست؟از نظر شما مھمترين موانع در راه جنبش آ: سؤال

 سال رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی نشان می دھد که حاکميت اين رژيم اساساً بر سرکوب ٣٣بررسی عمر  :پاسخ

ی ناپذير از ئتوده ھا و مبارزات آنان برای رسيدن به آزادی بنا شده است و در اين ميان زن ستيزی نيز جزئی جدا

  .  مھوری اسالمی بوده استحاکميت ج

در نتيجه  می . سرکوب جامعه است) يعنی نيمی از جمعيت کشور(ھمانگونه که در تجربه ثابت شده، سرکوب زنان 

 ۀتوان براحتی درک کرد که چرا رژيم جمھوری اسالمی از اولين روز حاکميت ننگين خويش زنان محروم ولی آزاد

اين . ی ترين حقوق انسانی آنھا سازمان دادئ داد و ھجومی وحشيانه را به ابتداايران را آماج ماشين سرکوب خويش قرار

  ارتجاعی ترين قوانين زن ستيز ۀ در لفافیتوری عنان گسيخته و عريان که بخشرژيم کوشيد تا با برقراری يک ديکتا

الھای انقالب بر ھيچ کس  مبارزاتی شان در سۀی و انسانی زنان را که نقش برجستئمذھبی استتار شده، حقوق ابتدا

 تظاھرات زنان عليه حجاب ۀاز سرکوب وحشيان.  مذھبی لگد مال کندۀپوشيده نبود در زير چکمه ھای يک رژيم وابست

اجباری و تحميل آن به زنان گرفته تا تشديد استثمار زنان در محيط ھای کار، از تشديد ستم جنسی گرفته تا تصويب 

ی از برخورد ئ جلوه ھا، فرھنگ مردساالرانه در جامعه عليه زنانۀنه و تحميل و اشاعکثيف ترين قوانين استثمارگرا

  . جمھوری اسالمی با زنان تحت ستم جامعه ما را منعکس می کندۀوحشيان

 سال گذشته ھيچ لحظه ای ٣٣ی عليه زنان، اما زنان آگاه و مبارز ميھنمان در طول ضد خلقيدر مواجھه با چنين يورش 

 ضد ۀرزه و مقابله با حکومت بر نداشته و ھمواره ھمچون خاری در چشم ديکتاتوری حاکم و در مقابل سلطدست از مبا

 ١٣٨٨ی سال ئ زنان در جريان خيزش توده ۀ بارز اين واقعيت در مبارزۀنمون. خلقی اين رژيم بر جامعه عمل کرده اند

خود را نشان داد و ما شاھد بوديم که چگونه زنان دالور ما به خاطر داليل محکم ماديی که برای نيز با برجستگی 

مبارزه با ديکتاتوری حاکم و تغيير بنيانی نظام و مناسبات ارتجاعی کنونی دارند، در صفوف مقدم نبرد و سنگر بندی 

کوبگر و مزدوران جمھوری اسالمی تبديل ھای خيابانی، ھر خيابان و کوچه ای را به دژی در مقابل نيروھای سر

  . کردند

ی که جز با قدرت زور ئ سال گذشته دريافته اند که در چارچوب چنين حکومت درنده خو٣٣ ۀچرا که زنان در تجرب

و عريان و زندان و شکنجه و اعدام قادر به تداوم حکومتش نيست، رژيمی که جز با زبان سرکوب و خشونت و تحقير 
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ی آنھا را بر نمی تابد، امکان ھيچ گونه گشايشی در ئن سخن نمی گويد و کمترين مطالبات صنفی و ابتداتبعيض با زنا

خالف القائات باطل جريانات رفرميست و سازشکار در جنبش زنان که با کوشش . زندگی اسارت بار آنھا ميسر نيست

مھوری اسالمی سخن می گويند و می  امکان اصالح در چارچوب جۀبرای منحرف ساختن مبارزات زنان از افسان

کوشند تا مبارزات زنان را در خدمت اين يا آن دسته از مرتجعين و استثمارگران حاکم کاناليزه کنند، ھمانگونه که 

 جمھوری اسالمی خود بزرگترين مانع جنبش آزاديخواھی زنان بوده  کار و مبارزات خود زنان نشان داده، اصوالً ۀتجرب

  . ت برابری حقوق زنان با مردان در چارچوب نظام جمھوری اسالمی امری غير ممکن استو در نتيجه خواس

 ۀ يک تشکل مدافع حقوق زنان بر اين باور است که سرنوشت زنان در جريان مبارزۀبه مثاب" اتحاد زنان آزاديخواه"

به باور ما تحقق خواستھای . ودشان برای تغيير بنيانی چنين نظام و مناسبات استثمارگرانه و زن ستيزی تعيين می ش

ی زن در ايران تنھا در مسير مبارزه برای نابودی نظام سرمايه داری ئطور کلی امر رھاه  حق زنان و بهعادالنه و ب

سرنگونی کليت رژيم جمھوری اسالمی با تمام دار و دسته ھای درونی آن در جريان .  حاکم بر ايران می گذردۀوابست

 حاکم و بدون اتکاء به قدرت ھای امپرياليستی ، گام اول برای ۀاين يا آن قدرت ارتجاعی در طبق مستقل از ۀيک مبارز

  .تحقق قطعی خواست ھای زنان ايران است

  

  "اتحاد زنان آزاديخواه"
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