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 1400ماه  اسفند، 272به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 

 
 

 و راه رهایی زنان  ساالریمرد   ،سیستم سرمایه داری 

 
می  م روز زن  خنرانی رفیق سارا نیکو در مراسمتن س   آنچه در زیر مالحظه می کنید   : فدائی  پیام   توضیح 

 ایراد شد.  "  کالب هاوس" دردر  2022مارس   12باشد که در تاریخ 
مارس، روز جهانی زن را به    ۸ه  اجازه بدهيد ک  قبل از هر چيز  د، با درود به همه عزيزانی که در اين جلسه حضور دارن 

 هان و بخصوص زنان کارگر و زحمتکش تبريک بگويم.همه شما و همه زنان آزاديخواه ايران و ج
 راه رهایی زنان هست.  واالری دس، مربحث امشب من در مورد سيستم سرمایه داری

  هیکی از موضوعات بسيار مهم در جنبش زنان ب  ،یمقوله مرد ساالر  بهپرداختن  ریشه یابی و    ،دهمانطور که می دوني 

بسته به نظرگاه های طبقاتی   ،ده طور عام بوده و در این زمينه هم افراطور خاص و کل جنبش های آزادیخواهانه ب
ه  این موضوع از دیدگاه مارکسيستی هست که در واقع ب   قصد من پرداختن به  .اند  کردهت  حبیاد نوشته و ص ز  ،دخو

کارهای   راهبه همين خاطر توانسته  پرداخته و  در همه زمينه ها به ریشه ها و علل ستم ها    يشهمه  ،ی علم  طور
 بدهد. نشان   ی ظلم و ستم راعملی برای از بين بردن ریشه ها

بخش های متفاوت    ،برای خود  و سود آوریبرای بهره    ، طبقات استثمارگر هموارهیاتدر طول تاریخ نظام های طبق

بخش های    اما در کنار این ستم ها که بر کليت  .ستم و فشارهای اقتصادی قرار داده اندظلم و    اجتماعی را مورد
ستم  زحمتکش   تحت  اقشار  و  طبقات  می و  اعمال  زنان،  شود  جوامع  بر  که  دید  توان  ها   ،می  ،  فرهنگیی  ستم 

که    ع سرمایه داریطور مشخص در جوام  ه ب  . شود  فقط بخاطر زن بودنشان نيز اعمال می ،  دیگری مضاعف  اجتماعی  
ترین استثمار قرار  مورد شدیدطبقه ای خودشان    همزحمتکش در کنار مردان    کارگر و  زنان،  ر آن بسر می بریمما د

در کار و  محيط  ، در  جامعهدر    ، زنانظام های طبقاتی هستند ن   به علت وجود فرهنگ مرد ساالری که زایيده  اما  .دارند

و ستم مضاعفی    ه اشکال مختلف در معرض تبعيض و تحقير قرار دارند. آنها بمی بينندبيشتری  ستم    خانه نيز محيط  
  در ضرورت مبارزه برای برابری حقوقی زنان با مردان را    مضاعف است کهخود وجود این ستم    نها وارد می شود.بر آ

کمونيست برای جهت  ظيفه بزرگی را بر دوش نيروهای آگاه و وراس مبارزات دمکراتيک در همه جای جهان قرار داده و 
 ه است. برای دستيابی به رهایی واقعی گذاشت ،  دادن به این مبارزات

بقات  ط  وجود آمدن مالکيت خصوصی و تقسيم جامعه به  ه بریشه در  ،  ، فرهنگ مرد ساالریرکسيستیاز دیدگاه ما
برتری  توانسته اند موقعيت  قرار گرفته و آنها    مردان  ابزار اصلی توليد در دست  ،تاریخی  پروسه  یک  در  که در آن  دارد

بکنند. پيدا  زنان  به  اقتصادی   نسبت  به    ،این موقعيت  را هم  فرهنگ خاص خود که همان فرهنگ مردساالری است 

   آمده است. در هنگ مسلط بر همه جوامع طبقاتیرف صورت به در طی قرن هاوجود آورده است. این فرهنگ  
را پدیده ای که    "مردساالری"که آنها    بينيم  می،  نيستی ي مر نظرات ف ، مثالً د، ما در برخوردهای غير مارکسيستی اما

ا بشریتگویا  تاریخ  ابتدای  مردان  ز  در  ذاتا  داشته ،  کنند،  وجود  راه حل    معرفی می  نيستند  قادر  خاطر  به همين  و 
 بدهند. برای رهائی زنان از ستم های موجود ارائه  عیواق

در جوامع اوليه  اده می شود که  وسط انگلس صورت گرفته، نشان دتتحقيقات تاریخی که به خصوص    در  در حالی که

اساسا زمينه ستم و استثمار انسان از انسان وجود نداشته و همه انسان ها برای رفع ،  سطح پائين توليد   به دليل
بکردند    ودشون تالش می خ  نيازهای را  آوردند  آنچه بدست می  تا    ؛کردند   استفاده می و مشترک  جمعی    طوره  و 

با قرار گرفتن ثروت    مالکيت خصوصی ایجاد شد و  ،از آن   يت به تبع   ، مازاد توليد وبا متکامل شدن ابزار توليد  کهنی  امز
داده شد. پس همانطور که   در جوامع اوليه  نانز  به آن ها قدرت و امتيازات بيشتری نسبت به  ،اضافی در نزد مردان

های طبقاتی و مسلط شدن فرهنگ  جوامع با زیر بناآمدن    دووج  هبآغاز  سر،  وجود آمدن مالکيت خصوصی  هب  ،گفتم
سرمایه داری با شدت و شتاب هر چه بيشتری هر روز    امعودر ج  هم  در تاریخ بشریت هست که امروز  "مردساالری"

بردن    شود.   ز سازی میاب  ، و در همه عرصه ها بين  از  برای  مبارزه  با  تنها  و در حال حاضر  جامعه  بنابراین  طبقاتی 

 هد رفت. از بين خواهم زن ستيزی و انواع ستم ها بر زن   ست کهسرمایه داری   عمجوا
ش های  ال تاریخی برده داری و فئوداليسم و همه ت  های  ترین دوران  با وجود رشد جوامع بشری و گذر از تاریک  امروز

وجود    هبایه داری  مربا وجود رشد و پيشرفت هایی که در صنعت و تکنولوژی در دوران س  ،انسان برای زندگی بهتر
از  ترین ابزار جهت تحت کنترل قرار دادن نيمی از بشریت می باشد و    گبزر،  زنانپایمال کردن حقوق    از آنجا که،  آمده 

مرد و بخشی جدایآنجا که فرهنگ  تنيده  ا ی  ساالری  نابرابر طبقاتی هست  زناپذیر  این    ،ماهيت جوامع  رواج  شاهد 

ده در  طور گستر  هبتوسط حاکميت ها    آگاهانه و هدفمند  کهم  نقاط جهان هستي  فرهنگ ظالمانه عليه زنان در اقصی
مهم  ی  هب به مثابه یکی از ابزارهامذ،  دولت ها به طور متداوم   در این راستا  .شود  تبليغ و ترویج میمختلف  جوامع  

يل کننده استثمار  هست   ش نق   يشهکه هم  مذاهب  .دانکار گرفته    هبتاریخ بشریت  طول  همواره در  توده را  برای تحميق  
اند کرده  ایفاء  را  حاکمه  طبقات  تحميق    ،برای  مردم  با  بين  در  خرافات  ترویج  مرتجعو  طبقات  به  و   خدمت شایانی 

 کرده است.  ننادادن هر چه بيشتر ز تحت اسارت قرار استثمارگر جهت 

 . مطور مشخص در جوامع کنونی بپرداز بهساالری جلوه های مرد حاال اجازه بدید به
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با عميق تر شدن سطح  ،  تروپل در کشورهای مو حتی  در جوامع سرمایه داری  امروز شاهدیم که  طور مشخص    هب
 .  شود  بيشتر مین  تر بر روی زنا طور وسيع هب، فشار بر روی بخش زحمتکش جامعه و  بحران های اقتصادی 

تعرض خود بر    ،ر دیوان عالی کشور د   راتکاء به وجود قضات محافظه کابا  ،  محافظه کاران در آمریکا،  های اخير  در سال
همه آنچه زنان  سعی کردند  ند و  ه ا فاشيستی در حق سقط جنين زنان آغاز کرد  زنان را با اتخاذ سياست های شبه

سقط جنين را    ، امکاناز ایالت ها  رخیتا آنجا که در بببرند،  ه بودند را از بين  ردها برایش مبارزه ک  سالدر این زمينه  

  جهمتو  ، حتیهفتگی   هشتتا    زنان  اکثر  ،به طور معمول که    اعالم کردند در حالی  ریاول باردا  هتفقط در شش هف
دیگری    فرد  هبتواند عليی  که براحته اند  اضافه بر آن این حق را برای هر شهروندی قائل شد  !بارداری خود نمی شوند

از راننده تاکسی گرفته تا کارکنان در    ،است  نقش داشتهخارج از مقررات تعيين شده  ،  که در اجرای سقط جنين زنی 
کار عمال کلينيک    با این   . آنهابکشانند   اختاللرا به    زندگی آن افرادشکایت کرده و  ، به دادگاه  کلينيک های سقط جنين 

 .  خارج کرده اند کار  ن را از دایرهناهای مربوط به بهداشت ز
انجام می گيرد و جالب این    " نطفه  حيات"حق  اع از  فدهمه این اعمال تحت توجيه    نکته قابل توجه هم این است که

همين    و  می باشند  آمریکاطرفداران پر و پا قرص حکم اعدام در  ، از  قاً دست اندرکاران و پشتيبانان این برخورداتفاکه  

 با توجيهات نژاد پرستانه حمایت می کنند.   کشتار سياه پوستان ازها براحتی 
،  ها  پشتيبانی کليسا  شرکت های بزرگ تجاری بابرخی از  ، از طرف دیگر  سقط جنين  در کنار تالش برای ممنوع کردن

پرداخت   از  را  باربيمه های درمانی  داروهای ضد  بر حذر میمخارج  بينيم  .کنند  داری  یک    هاتناین    همانطور که می 
   ست.  آمریکااالری و تسلط بر جسم زنان در ساز مرد جلوه 

  مورد خشونت و تعرضات جنسی، بی عدالتی در حوزه قضایی عليه زنان در  کار برابر  لبرابر در مقاب موضوع مهم مزد نا

اوج خود رسيده است   است که به  اخير  متروپل    .در چند سال  تبعيض ها در کشورهای سرمایه داری  این    درهمه 
حاال اگر به مورد   .گيرند که حداقل در ظاهر امر برابری حقوقی زن و مرد امری تثبيت شده می باشد  حالی انجام می

رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی تحت حمی بينيم که  ،  ایران برگردیم  ارتجاعی و قرون وسطایی    اکميت  که قوانين 
، زن  . چون در این رژیمحقوق زنان بی معنا هست  ازصحبت    ،عمال در تمامی عرصه ها،  را رسميت بخشيده  اسالمی

ارث و شهادت   در قانون  .سفر و کار باید تابع اجازه مرد باشد  یابر  حتیانسان به حساب می آید که  نيمی از  رسما  
عالوه بر قوانين متحجرانه اسالمی در   .شود، حضانت از فرزندان به مرد تعلق دارد  نصف مرد شمرده می،  در دادگاه

ویت می  قتدر جامعه    فرهنگ ضد زن را،  ، با تبليغ این که زنان عامل فساد در جامعه هستند نسان دانستن زنا   نيمه

ابزاری ست برای  ،  مذهب در دست این جانيان  .کنند  می  سانی خود را توجيهاعمال ضد ان،  با تکيه بر اسالم  .کنند
زنان را تحت فشار و سرکوب قرار  ،  ذهبیتورات مدسترین    سرکوب زنان و هر جا که نيازشان بوده با تکيه بر مرتجع 

ور کرده و روزی نيست  ز مرزهای توحش و بربریت نيز عببر زنان ا  متدیگر ابعاد س. در چنين شرایطی است که  داده اند
 که خبری در مورد آزار و اذیت زنان به گوش نرسد. 

حق کشی ها و به   ست که به چنين نيبرای اسالم عزیزشان    حاکم در جمهوری اسالمی  جانيان  شکی نيست که

  . ددی آنها جستجو کردر پس منافع مادی و اقتصا  دعملکرد ننگين اینان را بای  زنند.  دست می  یاسفبار  جنایاتواقع  
زنان در ایران را به بهانه های بدحجابی و  که    ، در حالیاین ها اگر واقعا به همان اسالم مرتجع خویش باوری داشتند

همان زالو زاده  زنان و دختران خودشان  نباید می پذیرفتند که    ،کنند   اسالمی تنبيه و سرکوب می  برعایت نکردن حجا
   !شان هم بر نخوردو اصال هم به هيچ جای اسالم   نه لباس بپوشندادآزا، کمال وقاحت در کشورهای خارجی در، اه

به بند  تسلط و    بلکه برای،  ظ اسالم حف کنند نه برای    یپس می بينيم که فشارهایی که بر زنان در ایران اعمال م 

کميت  جامعه در اسارت و تحت کنترل حا  ه این ميوقتی ن  . کامل زنان به مثابه نيمی از جمعيت کشور هستکشيدن  
با بی    . آنهاتر خواهد بودآسان  جامعه هم به مراتب    بدیهی است که کنترل و سرکوب نيمه دیگر،  قرار داشته باشد

زنان نيمه  ارزش ساختن  ارزش می سازندگر جامعه  دی ،  برای حفظ سلطه   را هم بی  البته  این سرکوب ها  و همه 
ساالری و تبعيض و استفاده از فرهنگ مرد  واضح است که  نافع سرمایه داران صورت می گيرد. م  ن ي سرمایه داری و تأم

زنان بيشتر  ،  تحقير  استثمار هر چه  برای  را  داران  باز  زندست سرمایه  و زحمتکش  کارگر  این  گذارد.    میان  با  مثال 
 . مزد او را هم بسيار کمتر از مرد می پردازنددست ف مرد است صتوجيه که زن ن

ها با مبارزات و مقاومت های زنان    ی زن ستيزانه اش در همه این سالدر نظام جمهوری اسالمی که سياست ها 

حتی  ،  اجتماعی   ضور فعال در مبارزاتح  برای حذف زنان از   وبرای خانه نشين ساختن زنان    ، جانيان حاکمروبرو بوده
  . کثيف هستت زنان نمونه بارز این سياست  رصو  راسيد پاشی بدست به فجيع ترین جنایات در حق زنان می زنند.  

در مورد حجاب باید از تذکر لسانی فراتر رفت" و گفت استفاده  "که    کرد  جمعه اصفهان بی شرمانه اعالموقتی امام  
عملی کردن حکم این جالد بر   رایب  ،، دیدیم که چگونه سگان هار و مزدورشجاز هستهم مه  ریاز چوب تر و قوه قه

هيچ فردی    هيچ وقتطبق معمول در رژیم جمهوری اسالمی    و  ديدن عام اسيد پاش   در مالءاصفهان    ردصورت زنان  

 . برای این جنایات شناسایی و محاکمه هم نشد
حتی  ،  ی جامعهکه علل همه نابسامانی هادر حدی است  ر جامعه  د  اصلی زن ستيزی  ين و مروج  ين مبلغوقاحت این  

این که خشک گفتن  با  را  زنازا  الیسخشکسالی  بدحجابی  دليلش  رود  باشد  ینده  زنان می  را هم  ن می  گردن  به 
رژیم جمهوری  نه بر اثر درماندگی و ناتوانی  ،  وجود می آید   هدر ذهن مریض این ها هر مشکلی در جامعه ب  . اندازند

رعایت    ابلکه تقصير زنانی است که قوانين اسالم ر   ،مين منافع سرمایه داران مشغول استمی که تنها به تأالاس
 !  الهی می شوندنمی کنند و باعث غضب 
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آنها    .ست  حضور فعالشان در مبارزات اجتماعی  ید جو اختناق و عقب نشاندن زنان درتشد ،  هدف رژیم از این اعمال
که   بينند  زمينمی  هر  بامبارزاتیه  در  و  دارند  قرار  مبارزه  اول  در صف  زنان  و  بيان    ،  ها  نظام    نفرتابراز  خواسته  از 

  برای تداوم مبارزه جهت رهائی از وضع ظالمانه حاکم هستند. حضور پر رنگ زنان ق مردها  مشو  ،  اسالمی  یرجمهو
 . بود نظام بر پيکره فاسد این بزرگی ضربه    9۸ماه   و آبان 96ماه   مبارزات عظيم توده ای در دیدر 

ياست های آنها به فریبکارانه ترین ابزار برای پيشبرد س ،  امروز در دست سرمایه داران ،  واقعيت این است که اسالم

بنيادگراتبدیل شده است. همچنان که   امپریاليست ها  ئیمسلط شدن  با حمایت  را  ،  اسالمی  فجایع بی شماری 
قساوت هایی که توسط مرتجعين اسالمی در حق دختران  به یاد آوریم    ه است.برای زنان کشورهای اسالمی آفرید

  . از سرنوشت دختران ربوده شده اثری نيستکه هنوز است  حرام در نيجریه انجام گرفت که هنوز  ووکبتوسط جانيان  
که حتی  ، صحنه هایی  ميدان ها  ردر زنجير بسته شده دفروختن دختران ایزدی توسط داعشيان با دست و پاهای  

امپریاليستی و سرمایه    ایهمه و همه با توجيه اسالم در خدمت پيشبرد سياست ه،  گنجند   تصورش در ذهن نمی
 داران صورت می گيرند. 

از   بيش  پس  آمریکا    20در  جنایتکار  ارتش  نظامی  تجاوز  خون  افغانستان   درسال  و  خاک  به  و  کردن  نابود  از  پس   ،

و در نهایت سپردن همه قدرت و امکانات نظامی به مرتجعين طالبان و خروج   ناهتن از مردم بی گهزار کشاندن هزاران 
افغانستانب شده  حسا از  جهان هستيم  اکنون  ،آمریکا  در سراسر  افغان  هزاران  آواره شدن  اوضاع   .شاهد  این    در 

توسط  نيز  افغان  هزار  صد  از    حدود  فرار  برای  ها  س تيغ شمشير  آمریکایی  شرایط  از  فرار  و  در  طالبان  زندگی  خت 
 . افغانستان در چند ماه اخير به آمریکا پناه داده شدند

ضرورت کمک    هستم.  برند  افغان در آن بسر میپناهجوی  شرایط سختی که اکنون خانواده های    دیک شاهدمن از نز

در    افغان  زنانتعداد زیادی از    از نزدیک با  باعث شد که،  شده بودمهمی تبدیل  عاجل و  به موضوع    کهرسانی به آنها  
ساالری و  مرد  ود می بينم این است کهبه چشم خ  وم. آنچهآنان آشنا ش  با دردهای غير قابل باور  تماس قرار گرفته و

پدیده هایی هستند که نه تنها زنان را    بلکه  .واقع یک واژه نيستند ه  ب  ،در ميان این خانواده های ستمدیده  ستم بر زن
با    .د زن  ی را بر این خانواده ها رقم میعواقب اجتماعی دردناک،  این چنين رفتاری ب  ر  خ  بلکه اثرات م  ،  کنند  نابود می 

از زمانی که چشم باز میود می بينی وقتی انسانی در تمام طول زندگی خودچشم خ ،  ، تبعيض کند جز تحقير  ، 
وقت   ، آنربه نکرده شدن چيز دیگری را تج  "توليد مثل"، خدمتکار بودن و بعد بزور ازدواج کردن و ماشين  کتک خوردن

زنانی   چنين  که  کنی  درک  توانی  خودمی  این  به  رسند باوری  چگونه  زنان  ک  می  برای  طبيعی  امری  ها هم  این  ه 

زنی  ،    احو  بی بی    .تواند زن را به موجود شيطانی تبدیل کند   هستند و سر پيچی یا خواست تغيير در این شرایط می
زادهساله  34 در    ،  که  از  13هرات هست  اول    .کرده استدواج  سالگی  دوره  در  کودکی اش  حاکميت سياه  دوران 

  11  .مثل ميليون ها زن هم نسل خود کامال بی سواد هست  جه. در نتي ب و آموختن شدرفتن او به مکت  طالبان مانع
وقتی پای درد    .دو بچه اش را به او هدیه دهد، مجبور شده  دو بار بخاطر برادر شوهرش که عقيم هست  .فرزند دارد

نی که وارد خانواده  از زما  می دهد که  . توضيحعمر از دست رفته خودش می گوید   در رابطه با،  دل او می نشينی 

  همه کارهای خانه را با بارداری های پی در پی انجام می شده است.  به مثابه کلفت از او استفاده  ،  شوهرش شده
به کتک خوردنش می  ، چون کوچکداده و   می  .شده  ترین سر پيچی منجر  بند  گوید هنوز جاهای ضرب های کمر 

  ، خواهر شوهرش و از همه بيشتر، برادر ، پدر، مادر زدند   همه کتکم می  ی گویدم   .سيم های برق روی بدنش هست
گفتم دیگر طفل    آوردی؟ می گوید هر بار که میبه دنيا  که چرا این قدر بچه  کردم  وال  ئ س  او  موقعی که از  .شوهرش

م رو  یهافکر اوالد  شدم و  خوردم و از طرف خانواده شوهر به آوردن هوو تهدید می  تک میتا حد مرگ ک،  نمی خواهم

  .باالی سر دخترکانم باشم که تحصيل کنند خودم  می خواستم    .چه بر سرشان خواهد آمد با آمدن هوو  کردم که    یم
با    ،ولی راهی ندارم  .زند  می شوهرم مرتب کتکم  )در آمریکا(  اینجا هم    .می گوید فکر نکن االن وضعم بهترهبا گریه  

،  که بدون روزنه ای برای رهایی   زنی است  زندگی غم انگيزاین    .تونم بکنم  می  اوالد اینجا چکار  9این بی سوادی با  
   کرده است.ادامه پيدا کنون تا

قش کلفت خانواده  ناو  االن دقيقا  ،  دختر بزرگ خانواده که با تالش مادر توانسته دیپلم بگيرد  مدینه  غم انگيز تر این که
نه    ، باعث شده که زنانها نفود یافته استاین خانواده    که در  . همان فرهنگ مردساالری در جامعهکند  را ایفا می

ها و دردها از فرهنگ مردساالری دیده    هم که رنج  ، بلکه خود این مادران را تجربه کنندرتنها ظلم و تبعض پدر و براد

، فشارهای  ساله تحت سرپرستی مادر  1۸دختر جوان  کند.    میختران خود برخورد  ، خود مطابق این فرهنگ با داست
کيلو آرد را برای خانواده برای پختن نان آماده   5این دختر جوان روزی    نه های نحيف خود حمل می کند.زیادی بر شا

 . ، نگهداری از خواهر یکساله نيز به عهده او می باشد ، نظافت خانهپختن غذا .کند  می
بار  ه  مدین این موقع  ا  ت  ید و وقتی می پرسم چرامی گو  "شب به خير"   در تکست،  شب  نيمه  نيم  دو وساعت  یک 

ند می خوابند و من باید همه جا را تميز کنم و وسائل را برای صبحانه فردا  ور  همه می  12، ساعت  می گوید  ؟بيداری 

روی  اش بر  ل از آشپزی های شبانهسوختگی حاصجای   اوروزی   .انتظارم خواهد بود آماده کنم و گرنه کتک بزرگی در
داشته  مشابه مادرش    یکه نمی خواهد سرنوشت و می گوید  ت  اس  در عين حال مصمم  او   .دادنشانم  را  دستانش  

  ی سرنوشت مشابهدختر دیگر با  ده ها    .یک مورد بوداین    ایکاش فقط  اما  د.کند که خودش را بساز  د و تالش میباش
قدمی چند  همين  نامعلومی  به    ، در  و  جدید  اآینده  گشته  خرو  . ندخيره  اجازه  که  و  مردانی  زنان  از  را  خانه  از  ج 

زنان و دختران  درب ورودی خانه را با پرده ای از بقيه خانه جدا کرده اند که چشم غریبه ای بر    . خترانشان گرفته اندد
  از افغان ها   زنان دیگری  .ا از نزدیک ببينيمشرم دارند از اینکه ما چشم های دردناک این زنان رهم  آنان نيفتد و شاید  
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ترین فرصتی که    در کوچک  ،کنند  شوهرانشان به ما اعتماد می،  های ما تر هستند و یا بر اثر کمک  که قدری شجاع  
به مليحه  د  نمی گوی   .به زنان دیگر هم سر بزنيم مضطربانه و با عجله می خواهند خبر دهند که حتما  ،  می کنندپيدا  

  اجازه نمی و  زند    ا مرتب در این جا کتک میشوهرش او ر،  که درس خوانده و پرستار بوده  با وجودی  ديهم سر بزن 
 د. و رفت و آمد داشته باشدهد با کسی صحبت 

روسيه  نظامی  تجاوز  ها  ارتش    ،اه طالبانيها سلطه س  ، سالسال  نظامی  دو دهه حضور  از  به  ناتو    گرتجاوزبيش 

و    ه م در بند افغانستان بود، فقر و خرابی و نابودی برای مرد، عقب مانده گیالت ، تنها حاصلش جهسرکردگی آمریکا
اسالم آنچنان ریشه    . ست  ها چيزی که در همه این دوران امکان رشد پيدا کرده مذهب و جهل و خرافات بوده . تنبس 

همه زشتی هایش به عينه    بارا    "مردساالری"   پناهنده افغان  هر یک از این مردانوجود  در این جامعه دوانده که در  
 . می شود دید

آنچه    است.بستر برای نفوذ مذهب و خرافات در این جامعه بوده  موثرترین  فقر    و  ، بی خانمانی، جنگسلطه استعمار
کافيست تا به این امر ساده پی برد که امپریاليست ها در هيچ کجای جهان    ،ها رفت  تنها بر افغانستان در این سال

آمریکا برای  یکی از توجيهات    .ایشان جان مردم استزادی و رفاه نياورده اند و بی ارزش ترین چيز بربرای هيچ ملتی آ

، همه  . اما امروز با روی کار آوردن دوباره طالبانلشکر کشی به افغانستان شرایط زنان افغانستان در دوران طالبان بود
 . بيش نبود نیروغيتبليغات د ، کردند  چه ادعا میبه وضوح می بينند که همه آن 

ک نابودی یک سرزمين  ،ان آمریکا به افغانست  تجاوز نظامی  در پی  هامروز بر همگان آشکار است  در واقع این    ،ضمن 
  طالبان بود که در همه این سال ها مورد مماشات و حمایت آمریکا قرار داشت تا امروز با دستی باز و مجهز به مدرن

را برا ترین سالح های نظامی ساخت آمریکا م های  گذاری  سرمایه  تداوم  ی  ردم افغانستان را سرکوب کند و زمينه 

امپریاليس افغانستانبزرگ  برای غارت هر چه بيشتر  به    .آماده سازد  تی  نگاه می کنيم  این ظلم ها  وقتی به همه 
ستم بر زن  اما  ،  توانيم متوجه شویم که عليرغم تفاوت هایی که شرایط زنان در کشورهای مختلف دارند  سادگی می

وجود دارد و برای ر اشکال مختلف  داین ستم هم  ،  ا نظام سرمایه داری وجود داردبواقع مرزی نمی شناسد و هر کج
 . از بين بردن این ستم باید ریشه های این ستم را مورد هدف قرار داد

 . بهتر است در اینجا کمی هم در مورد راه کارها صحبت کنم
کارهای   راه  فبرای    ارائه شده بدون شک  جریانات  از طرف  زنان هم  متفاوت رهایی  توجه    کری  منافع  با  و  پایگاه  به 

دست آوردن برخی از حقوق زنان در چهار   هبصرفا  غالبا  ،  نيستی ياکثر جریانات فممتفاوت است. مثال  آنها  طبقاتی  

هایی کل  هایی نهایی زنان با رر،  که باور داریمنظر ما  از    اما  را راه رهائی زنان عنوان می کنند.چوب حفظ نظم موجود  
داری   جامعه سرمایه  قيد  است   از  خورده  که   ،گره  یکنت معتقدیم  بستر  در  دگرگون ساختن    ها  و  اجتماعی  انقالب 

رهایی    ،دوشادوش هم صورت می گيرد،  که توسط زنان و مردان تحت ستم سرمایه داری    مناسبات ظالمانه اقتصادی 
 .دگردامکان پذیر می زنان واقعی 

های  واض راه  از  یکی  که  است  نهایی   رسيدنح  رهایی  تح  ، به  و  تبعيض  که  است  فرهنگی  با  زن  قمبارزه  کالً  و  ير 

عليه مردساالری  ی  بایستبا تمام توان    ترین تاملی باید بگویيم که ما  توجيه می کند. از این رو بدون کوچکستيزی را  
اب اجباری و حق آزادی  ت زنان آگاه در ایران عليه حجمبارزا. در دوره ای شاهد  مبارزه کنيم  و تمامی جلوه های آن

  ، عليه فرهنگ و سنت های عقب مانده قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی   ه علي  حق حضانت و به طور کلی  ، پوشش 
های    نقش زنان در اعتراضات سالرا شاهدیم.    شرکت عظيم زنان در جنبش های بزرگ اجتماعیهم  امروز    .بودیم

آگاهی    ، کشاورزان و کارگران به عينه نماد، دانشجویان ، معلمانران ، در اعتراضات پرستااسالمیاخير عليه جمهوری  

جمه برای سرنگونی  تحت ستم  های  توده  کل  مبارزات  از  خود  مبارزات  ندیدن  جدا  ضرورت  در  و زنان  اسالمی  وری 
تی می  باطل بر نظر زنان فمنيساین واقعيت مهر    انقالب برای از بين بردن سيستم سرمایه داری وابسته می باشد. 

زه مشترک زنان تحت ستم در کنار مردان تحت ستم  رهای سال سعی می کردند به بهانه هائی از مبا  زند که سال
 . جلوگيری کنند

چگونگی پيشبرد نبردی قاطع ،  گيردب آنچه امروز بيش از هر زمان دیگری باید پيش روی زنان آگاه و انقالبی ایران قرار  
پایان اقت  جهت  مناسبات  به  جمهور-صادیبخشيدن  نظام  که  زمانی  تا  باشد.  می  کشورمان  بر  حاکم    ی سياسی 

، تا زمانی که سلطه شوم امپریاليسم از کشور ما محو  های سرکوبش از ریشه کنده نشوداسالمی با تمامی ابزار

از    برای هيچ بخشی واند  ، هيچ امکانی برای رسيدن به حداقل امکانات یک زندگی در خور انسانی هم نمی تنشود
وجود   باشد.جامعه  زنانما    داشته  ا  بخشی جدایی  را  جنبش  و   مبارزه طبقاتی  زناپذیر  بينيم  در جامعه می  جاری 

راهی که پيش رو    تنها،  دن خواسته های بر حق خودکرزنان مبارز ایران برای طرح و از آن باالتر متحقق  معتقدیم که  
ایران است و این  در  اسالمی و سيستم سرمایه داری وابسته    سرکوبگر جمهوری  سرنگونی نظام  دارند مبارزه برای 

راه را برای رسيدن به برابری    وبه ثمر برسد    تواند   در پيوند با مبارزات سایر اقشار و طبقات اجتماعی می  امبارزات تنه

امکان  ، هایه داری وابستت سيستم سرمبدون سرنگونی این رژیم و کلي در تمامی عرصه های اجتماعی هموار سازد.
توانند هر چه   در مبارزات اجتماعی هست که می  زنان آگاه و مبارز با شرکت  زنان وجود ندارد.تحقق خواست های  

به   نسبت  را  اجتماعی  اقشار  آگاهی سایر  و  کنند  را مطرح  برابری طلبانه خود  تر خواسته های  و مشخص  بيشتر 
زنانحقوق   خاص  شده  ببرند  پایمال  ان  وجود  . باال  شرکتانرژی  و  ایران  زنان  عظيم  مقدم    قالبی  صفوف  در  شان 

ادن در راه رسيدن به رهایی نهائی زنان در  ظالمانه جمهوری اسالمی و قدم نه  ن دادن به نظاماتنها راه پای،  مبارزات 
 . جامعه ماست
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 . یددادبا سپاس که به حرف های من گوش 


