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ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ٨ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﯼ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن هﺸﺖ ﻣﺎرس )اﻳﺮان-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -در ﺗﺮﮐﻴﻪ
در هﺸﺖ ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ و راﻩ رهﺎﺋﯽ واﻗﻌﯽ را ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ!
اﻣﺴﺎل هﺸﺖ ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ روز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻳﺎدﺁور ﺁن ﻧﻴﺰ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺮاﯼ رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن ،در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزات رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ
هﻤﻪ ﯼ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم در هﻤﻪ ﯼ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺣﺮف دارد و ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺎن ﺳﺘﻢ دﻳﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار رهﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﻳﻤﺎن
و ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را
ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ درﺁوردﻩ اﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ ﺁوردﻧﺪ ،درود ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺎن اﻳﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ رهﺎﺋﯽ زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﻣﻴﺪهﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺧﻮﻧﺨﻮارﺗﺮﻳﻦ و زن ﺳﺘﻴﺰﺗﺮﻳﻦ رژﻳﻢ هﺎﯼ روﯼ ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ  ٣٢ﺳﺎل
ﺳﺮﮐﻮب ﺁن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳﻢ و  ٣٢ﺳﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻳﻢ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺣﺮف هﺎ و درس هﺎﺋﯽ دارﻳﻢ
ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﺒﺶ رهﺎﺋﯽ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن.
 ٣٢ﺳﺎل از هﺸﺖ ﻣﺎرس  ١٩٧٩ﻣﯽ ﮔﺬرد .در اﻳﻦ روز زﻧﺎن اﻳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در  ٧ﻣﺎرس  ١٩٧٩ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎرﯼ را داد.
روز ﺑﻌﺪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن دﻩ هﺎ هﺰار زن ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﯼ ﺗﻬﺮان رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﻳﮏ ﺧﻴﺰش  ۵روزﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ .زﻧﺎن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ :ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ! ﺧﻤﻴﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺷﻮرش ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺧﻮد
را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﯼ هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ ﺁزادﯼ دﻳﻨﯽ و ﺑﯽ دﻳﻨﯽ ،ﻋﻠﻴﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻞ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﯼ اﻳﺮان را ﺁﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن ﻣﺤﻮر ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﯼ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼم اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﯼ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﺳﺖ .زن ﺑﺪون اﺟﺎزﻩ ﭘﺪر ﻳﺎ ﺷﻮهﺮ ﺣﻖ

ﮐﺎر ،ﺳﻔﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺣﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارد .ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎرﯼ ﺳﻤﺒﻞ اﻳﻦ رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻖ زن اﺳﺖ .هﺮ ﺳﺎﻟﻪ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺠﺎب زﻧﺎن
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺪﻩ اﯼ زن را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ "ﺑﯽ وﻓﺎﺋﯽ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﯼ ﮐﻪ ارﺑﺎب )ﺷﻮهﺮ( ﺷﺮﻋﯽ
اوﺳﺖ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻳﺎ ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ادارﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺮاﺳﺖ« ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر
زﻧﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
در  ٣٢ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﯼ ﻣﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ :در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ،در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ و
ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ،در زﻧﺪان هﺎ و زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و در ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺠﻴﺮهﺎﯼ
ﺳﻨﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در هﻤﻪ ﺟﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در ﭘﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎن در ﻣﻮرد اﻳﺮان ،ﻣﺎ را ﻧﻤﯽ
ﺑﻴﻨﻴﺪ! ﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺰش دﻻوراﻧﻪ ﻣﺮدم در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﮐﺸﻴﺪ و در ﺻﻒ اول ﺁن زﻧﺎن
ﺷﺠﺎع اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزهﻢ ﻣﺪﻳﺎﯼ ﻏﺮب وﻗﺘﯽ از اﻳﺮان ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁن هﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﯼ
اوراﻧﻴﻮم و اﺣﺘﻤﺎل »هﺴﺘﻪ اﯼ« ﺷﺪن اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﯼ ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﻴﻪ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮ
از اوﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺳﺎدﻩ اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ »ﺿﺪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ« اﻧﺪ .ﺧﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺿﺪ زن و ﺿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺿﺪ ﻣﺮدم اﻧﺪ .ﺿﺪﻳﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﺎهﻴﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ دارد.
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯼ اﺳﻼﻣﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮﯼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
هﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ اﻳﺮان ﺧﻮب ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯼ اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺳﻬﻴﻢ هﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮاﯼ ﺁن هﺎ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﯼ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛
ﺑﺎزار ،ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻗﻠﻴﺘﯽ ﻣﻔﺖ ﺧﻮار ﺑﺮ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﮐﺎرﮐﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ اﻳﺪﻩ ﺁل
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﻳﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﮐﺎﻣﻞ زن از ﻣﺮد اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.هﻢ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﯼ ﻣﺬهﺒﯽ و هﻢ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ،ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻧﺪ .ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺘﻢ ﮔﺮان ﺧﻮب" و "ﺳﺘﻢ ﮔﺮان ﺑﺪ" وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻳﻦ
درس ﻋﻤﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ زﻧﺎن اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻧﻈﺎم روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎدﻩ ﻧﮕﺮﯼ را ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ
و ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﺟﻬﺎن را در هﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ هﺮ ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻟﻨﻴﻦ ،هﺮ ﮔﺎﻩ
ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻧﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ هﺮ ﭘﺮﭼﻢ و هﺮ ادﻋﺎﺋﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮدﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﺮﻳﻦ دوﻟﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻳﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﯼ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﭼﻪ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﭼﻪ در اروﭘﺎ هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻرﯼ هﺴﺘﻨﺪ .اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮور" و "ﺁزاد ﮐﺮدن زﻧﺎن" ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺳﺮان ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﭘﺪرﺳﺎﻻرﯼ در ﺷﮑﻞ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،زﻧﺎن داراﯼ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ.
زﻧﺎن ،ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺁزاداﻧﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را
در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻴﺴﻪ هﺎﺋﯽ ﺳﻴﺎﻩ رﻧﮓ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .در
اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﻠﻴﺞ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺷﻴﺦ هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎن ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
زﻧﺎن ﺣﺘﺎ از ﺣﻖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺷﻤﺎ هﺮ روز در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﯽ ان ان ،ﺗﺼﺎوﻳﺮﯼ از ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ
دوﺑﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎزﻳﻨﻮ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ .اﻣﺎ ﺳﯽ ان ان
هﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﺎدوﺋﯽ ،زﻧﺎن ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻓﻴﻠﯽ ﭘﻴﻨﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در
ﺑﺎزار ﻓﺤﺸﺎﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﺷﻐﺎل ﺁن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮدﻩ
ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ،ﺗﺠﺎرت ﺗﻦ زن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺎﻻهﺎﯼ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎهﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ هﺴﺘﻴﻢ .در
اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ هﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ هﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﯼ
ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد هﺎﯼ ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺤﺸﺎ ،ﻋﻤﻼ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﻠﯽ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺪرن ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻘﯽ از ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ :ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮔﻨﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ!
ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ و
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن در هﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻈﺎم هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻮال ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﻳﻦ اﺳﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ؟
و اﻳﻦ ﺳﻮال ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺟﻮاب دارد :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ .هﻤﻪ ﯼ اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎم
هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻴﻢ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﮕﺮﯼ را ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮدﻩ ﮔﯽ ﻧﻴﻤﯽ از ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ
دﻳﮕﺮ از ﺳﺘﻮن هﺎﯼ ﺁن ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳﺖ اﻗﻠﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
و اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮهﻨﮓ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻳﺮﺑﻨﺎﯼ ﺁن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدﯼ و راﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺧﻴﺮ! ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن،
ﭼﻪ زﻧﺎن و ﭼﻪ اﻗﺸﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﻓﺮاز و ﻓﺮودهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻢ ،هﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﻈﺎم هﺎﯼ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﻢ
را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﺮدﻩ اﻳﻢ .ﻳﮑﺴﺎن اﻓﻖ هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﮑﻮﻻر و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ اﻳﻢ .ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻴﻢ .درﮎ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯼ ﻧﺒﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ اﻓﻖ روﺷﻦ و ﺳﺎزش ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ،اﻧﺮژﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺎ در ﺑﻴﺮاهﻪ هﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ زن در اﺷﮑﺎﻟﯽ دﻳﮕﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮردﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺖ
ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ هﺮز ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﻣﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﺳﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
ارﺗﺶ ﻋﻈﻴﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮاﯼ از دﺳﺖ دادن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﺘﺢ دارﻧﺪ .ﺳﺘﻢ ﺑﺮ
زن اﻣﺮﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ داراﯼ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎدﻩ ﯼ ﻧﻈﺎم هﺎﯼ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )ﭼﻪ در ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻳﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ( ،ﺑﺎ ﺑﺮدﻩ
ﮔﯽ زﻧﺎن ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻴﻢ و
ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪازﻳﻢ و ﺑﺎﻧﮓ رﺳﺎﯼ اﻧﻘﻼب در اﻳﻦ ﻋﺼﺮﯼ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻓﻮر ﺣﻴﺮت
اﻧﮕﻴﺰ وﻟﯽ ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﻮدﯼ اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮕﺬار ﺗﺎ زﻧﺠﻴﺮهﺎﻳﻤﺎن
را ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ و رهﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﯼ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن هﺸﺖ ﻣﺎرس )اﻳﺮان-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن(  -در ﺗﺮﮐﻴﻪ

٢٠١١

8 Mart, dünya kadınlar günü'nde birleşip,
gerçek kurtuluşu dünyaya gösterelim
Dünya Kadınlar Günü, bu yıl yüzüncü yılına giriyor. Dünya Kadınlar Günü, kadına yönelik baskılara karşı verilen
savaşı temsil ediyor. Ancak başka bir gerçeğin de altını çiziyor dünyaya; kadın hareketi, dünyanın her noktasındaki
kurtuluş mücadeleri için de söyleyecek söze sahiptir ve olmalıdır da. kadınlar ezilenlerin en ezilenidirler. Onun için
ülkemiz ve dünyada baskı ve ayrımcılığa karşı yürütülen mücadelelerin bayraktarı olmaya adaydırlar.
Buradan Mısır halkına sevgimizi sunuyoruz. Onlar ki Ortadoğu'nun gerici düzenine meydana okuyarak tüm dünya
halkını sevindirip umutlandırdılar. Özellikle Mısır kadınlarına sevgimizi sunalım. Onlar, ortadoğu kadınlarının
mücadalelerine yeni ufuklar açtılar.
İranlı kadınlar olarak bizler, yeryüzündeki en kan emici ve en kadın düşmanı rejimle karşı karşıyayız. İran hükümeti
dünya kapitalizmine bağlı teokratik bir hükümettir. Bizlar tam 32 yıl bu hükümetin baskısını hayatımızın tüm
alanlarında hissettik ve 32 yıldır da hiç durmadan bu baskıya karşı direndik. 32 yılın tecrübesini şimdi tüm dünya
kadınlarına aktarmak istiyoruz.
1979'un 8 Mart'ından 32 yıl geçiyor. İran kadınlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin teokratik yapısına karşı sevaş
başlattığı gündür 8 mart 1979. Humeyni 32 önce bugün zorunlu örtünme fermanını yayınladı. ertesi gün onbinlerce
kadın "HAYIR" diyerek sokaklara çıktı ve 5 günlük bir ayaklanmayı başlattı. O gün direnişçi kadınların sloganları
hala da unutulmadı; "Gereye dönmek için devrim yapmadık biz". Bu direnişin karşısında Humeyni geri adım atarak
fermanı geri çekti. Ancak bu geri çekilme planlı bir geri çekilişdi. Rejim kendini tesbit ederek tüm alanlarda geniş
bir saldırıyı başlattı. Kadınlara karşı, konuşma ve din özgürlüğüne karşı, çiftçiler, işçiler ve tüm ezilen halklara karşı
topyekün bir saldırı başlatıldı.
Bizim haraket böyle doğdu...
Kadına yönelik baskı, İran teokratik sisteminin ana eksenini oluşturuyor. İslam Cumhuriyeti'nin anayasası şeriat
hükümlerine göre düzenlenmiştir. Erkeğin kadına kırşı tartışmasız egemenliği devlet güvencesine alınmıştır. Baba
ve ya koca izni olmadan bir kadının hiç bir özgürlüğü yoktur. çalışamaz, yolculuk yapamaz, eğitim göremez, hatta
oturacağı evini bile kendisi seçemez. Zorunlu örtünme işte bu mutlak hukuksuzluğun ve ezilmşliğin simgesidir. Her
yıl binlerce kadın "Özel Örtünme Polisi" tarafından gözaltına alınıyor. Her yıl birkaç kadın, şerii sahibine (kocasına)
vefasızlık suçundan taşlanıyor ve ya dar ağıcında sallandırılıyordur. Üniversitelerde kadın öğrencilerin heraketlerini
kontol etmek için özel güvenlek birimleri kurulmuştur.
32 yıl süresince bizim mücadelemiz sürdü. Sokaklarda, okullarda, fabrikalarda, atölyelerde, hapishanelerde, hatta
işkence masalarında mücadelemizi sürdürdük. Evlerde ise gelenek zincirlerine ve erkek egemenliğine karşı savaştık.
Her yer direnişimize şahit oldu bu 32 yılda. Ancak ne yazık ki dünya medyası sizlerin bizim bu direnişimizi
görmenizi engelledi. Bir yıl devam eden 2009 ayaklamalarında da, mücadelenin başını çeken İran kadınlarıydı ama
medya bunu bile dünyanın görmesine izin vermedi. İran hakkında çıkan haberlerde tek görünen şey, İran'ın nükleer
programı ve olası nükleer bomba tehlikesidir. Bu, gerici bir politikanin nasıl medyayı sardığını gösteriyor. Bunun
sonucunda da gerici Ahmedinejad veya ondan daha gerici Hameneyii , türk halkının çoğunluğunun kahramanı haline
geliyor. Çünkü insanlar basit bir bakışla bunların "emperyalist karşıtı" olduğunu zannediyor. Hayır, bunlar kadın
karşıtı, işçi karşıtı ve insanlık karşıtılar. Bunların emperyalizme olan karşıtlığı da gerici bir karşıtlıktır.
Kökten dinci güçler, dünya emperyalizmine karşı bir alternatif olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki, İran örneği
onlarin emperyalizm sermayeyle ortak bir paydada buluştuklarını sergiledi. Onlar için özel mülkiyet kutsaldır,
ataerkil aile yapısı kutsaldır, sermaye sahipleri kutsaldır ve sömürgeci bir azınlığın, emekçi bir çocuğnuğa

egemenliği kutsaldır. Kökten dinciliğin ideal toplumu, kadının kayıtsız şartsız erkeğin egemenliğine boyun eğmisi
üzerine kurulmuştur. Hem kökten dinciler ve hem emperyalistler gericiler. "iyi zalim", "kötü zalim" diye bir şey
olamaz. Bu İran ve Afganistan kadınlarının yaşadıklarından alınması gereken bir dersdir. Egemen güçlerin
görünüşleri aldatmamalıdır bizi. Gericileri, hangi şekile girmişlerse girsinler tanımalıyız. Lenin'in dedeği gibi,
"Kitleler, her bayrağın ve her sözün ardında sınıfsal çıkarları görmezlerse, sonsuza kadar köle kalırlar."
İran İslam Cumhuriyeti, iranlı kadınların bugüne kadar gördüğü en gerici ve en zalim devlettir. anc ak Avrupa ve
Amerika'daki emperyalizm iktidarların hepsi de erkek egemen sistemin bir parçasılar. Amerikan emperyalizmi,
"terörle mücadele" ve "kadınları özgürleştirmek" bahanesiyle Afganistan ve Irak'a saldırdı. Ancak tek yaptığı, sivil
halkı öldürmek, gerici günçleri, aşiret ağalarını güçlendirmek ve İslami şeriat biçimindeki ataerkilliği korumak
olmuştur. Örneğin Amerikan işgalinden önceki Irak'ta kadınlar daha eşit bir hukuka sahipti. Örtünme dertleri
olmadan dışırı çıkabilir veya istedikleri yere gidibilirlerdi. Ama şimdi evlerde hapsolmuşlar, dışarı çıktıklarında da
baştan aşağı siyah çuvallar içinde saklanmalılar. Ortadoğu'da, emperyalist Amerika veya onun kukla şeyhleri
tarafından yönetilen Körfez ülkelerinin bir çoğunda kadınların araba kullanma hakları bile yoktur. CNN'de her gün
büyülü Dubai adaları sergileniyor. Ülkeden ziyeda bir casino veya emlak komisyon bürosunu andıran Dubai, İran,
Irak, Filipinler ve Afganistan'dan getirilen genç kızların satıldğın bir pazardır. Ancak bunu CNN vermiyor.
Amerika'nın Irak'a saldırısı, Ortadoğu'daki bu köle pazarını canlandırmıştır.
Kapitalizm, kadın vücudunun ticaretini de bir mal olarak onaylamaktadır. Marks, "Kapitalizm, fahişeliği
genelleştiriyor" demişti. Ve biz bunu bugün görebiliyoruz. İran ve Afganistan gibi ülkelerde kadınlar şeriat
kurallarının dışında bir erkekle yattıklırı için taşlanırken fuhuş en kolay yapılabilecek bir meslek olarak kadınların
önünde duruyor.
Kadının dünyadaki genel durumunu, modern kölelik diye tanımlayabiliriz.
Tüm bunlar bir gerçeğin altına çiziyor; dünyaya hükmeden düzen artık kokmuştur. Kadınlara yönelik baskı tamamen
ülkemiz ve dünyada egemen olan politik, ekonomik, toplumsal ve düşünsel yapıyla bağlantılıdır. Kadına zulüm,
toplumların her bir hücresinde saptanmıştır.
Önemli ve belirleyici soru şudur; Neden tüm bunlara boyun eğmeliyiz?
Ve bu sorunun sadece tek cevabı var; Boyun eğmemeliyiz. Tüm gördüğümüz bu facialar bize mevcut düzeni
dağıtmamız gerektiğini yüksek bir sesle bağırıyordur. Bu düzeni yıkıp, insanlırın yarısının diğer yarısını
sömürmediği başka bir düzen kurmalıyız. Politika, Ekonomi ve kültürü elinde tutan bir azınlığın, Çoğunluğu
sömergesi altına almadığı bir düzen kurmalıyız.
Ancak bunun kolay bir şekilde ve kendiliğinden olacağını düşünmek saflık olur. Hayır bu kendiliğinden olmayacak.
Kadınlar ve tüm ezinlenler, devrimci bilince ve devrimci örgütlülüğe sahip olmalıdırlar.
Biz devrimci kadınlar olarak, kendi mücadele deneyimlerimizin ışığında bu baskıyı yaratan ve körükleyen sınıfsal
toplumların içeriğini iyi tanımışız. İslami, sekular veya batı demokrasisinin toplumsal hadef ve programlarını iyi
tanımışız. Artık örgütlü bir mücadele yürütmemiz gerektiğini biliyoruz. Mücadelemiz için açık ve uzlaşmasız bir
ufuk belirlememiz gerektiğini de biliyoruz. Aksi taktirde, mücadele gücümüz, başka sömürgeci kurumların yeniden
yaratılması gibi sapma yollarda heder olacak ve düzenin ana yapısı olduğu gibi korunmuş kalacaktır. Tüm kadınların
maruz kaldığı ortak zulüm, onları dünya çapında güçlü bir orduya dönüştürmüştür. Kaybedecek bir şeyi olmayan
ama karşısında kazanabilecak bir dünyası olan bir orduya. Kadına yönelik sömürü uluslararası bir niteliğe sahiptir
onun için bu yoldaki mücadelenin de internasiyonalist özelliğe sahip olması gerekiyor.
Sınıfsal düzenlerin kaldırım taşlarını kadın köleliği oluşturuyor ( ister İslami , ister yarı İslami yari batı ve ya batı
demokrasisi şeklinde). Gelin birleşelim ve bu baskılara karşı durmaya birlikte karar verelim. Gelin devrimci kadın
haraketlerini başlatalım. Herşeyin boll bol üretildiği ama zulüm, ayrımcılık, adaletsizlik ve kayboluşun hüküm
sürdüğü bu çağda, gelin devrimin gürleyen sesi olalım. İzin verin zincirlerimizden kurtulup insanlığı kurtaracak güç
olalım.

İran ve Türkiye İşçilerinin Dayanışma Komitesinin
iran.turkey.workers@gmail.com

Türkiye'de 8 Mart Kadınları Örgütü (İran-Afganistan)
zanan.mobarez@gmail.com
2011 A Master

