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  !آذر درخشان
  يک سالی که تو نبودی

  

ه آذر در يک سالی که تو نبودی، خواھرانت در ھند، جائی که به امانت دخت ان ب ه زن ر جوان تجاوز گروھی شد، جائی ک

ه خاطر فرھنگ و سنت  ا زن ب اله صد ھ ه ھر س وحشيانه ترين شکل ممکن مورد آزار جنسی قرار می گيرند، جائی ک

ارز د، مب ه ۀارتجاعی جان خود را از دست می دھن سی و خشونت علي ردن تجاوز و آزار جن شه کن ک رای ري  خود را ب

  .زنان به پيش بردند

دان ۀ شان حکومت سر سپردۀ در يک سالی که تو نبودی، زنان مصر که با مبارزآذر د، در مي  مبارک را سرنگون کردن

يد درت رس ه ق ازه ب م اسالمی ت ا ۀالتحرير قاھره توسط اوباشان رژي د ام رار گرفتن سی ق ورد تجاوز و آزار جن  مرسی م

   . خود را ضد تجاوز و خشونت عليه زنان ادامه داده اندۀمبارز

 ءمريکائی و شرکااآذر در يک سالی که تو نبودی، در افغانستان و عراق، کشورھائی که توسط اشغال گران امپرياليست 

ر -پدرۀ به خاک و خون کشيده شده اند؛ کشورھائی که حکومت ھای اسالمی دست نشاند ان را فرودست ت  مرد ساالر زن

  .ين زن ستيزی مقاومت می کننداز ھر زمان کرده اند، خواھرانت ھم چنان در مقابل ا

ه ۀمريکا ھم رزمانت مبارزاآذر در يک سالی که تو نبودی، در  وگرافی ک ه  پورن ين و علي رای آزادی سقط جن  شان را ب

  . لذت مردان و کسب سود قرار می دھد، ادامه داده اندۀبدن زنان را وسيل

دئولوژيک دولت تئوکراتيک آذر در يک سالی که تو نبودی، ايران، کشوری که حجاب اجباری  و فرودستی زن پرچم اي

سته  ان ب ای زن ر دست و پ آن است زنجيرھای اسارت پدر ساالری دينی و اخالقيات شرعی  بيش از ھر زمان ديگری ب

  . آشتی ناپذير خود در جھت سرنگونی اين رژيم زن ستيز اسالمی ادامه داده اندۀبا اين وصف زنان به مبارز. شده است

سرمايه  نظام انگلی و مرد ساالرۀ  جھان عليه خشونت افسار گسيختۀک سالی که تو نبودی، زنان در چھار گوشآذر دري

رده است. در اين مبارزه گردانی از نسل زنان جوان پا پيش گذاشته اند. داری مبارزه کرده اند آدم ده «: نسلی که درک ک

ر آن ت-» ران توده غير متشکل استثر تر از ھزامتشکل فعاليت ھا و تالش ھايشان بسيار مؤ د أ حقيقتی که تو مرتب ب کي

  .می کردی

ار ان ھشت م و در سازمان زن اران ت ودی ي ا نب ان م ه در مي ارزات چآذرعزيز در سالی ک امی مب ال از تم  در حمايت فع

  . داشتطی اين مبارزات ياد تو نيز در ميان ما حضوری پر قدرتی. شان  در سراسر جھان، سھم داشتندن خواھرا
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ر رھرو . از دست دادنت سخت است! آذر يم و آن را پ ه دھ ان ادام ا پاي رديم ت اما مصمم ھستيم راھی را که با ھم آغاز ک

انی عاری از : کنيم رای ساختن جھ برای پايان بخشيدن به  دو قطب پوسيده و زن ستيز اسالم گرايان و امپرياليست ھا، ب

  .ستم و استثمار

 ) افغانستان- ايران(سازمان زنان ھشت مارس 
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