
 در جنبش زنانبارە کومه له  ١٨قطعنامە کنگرە 

زندان  تا کنون از بدو بە قدرت رسالالالالیدن ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالالالال    _ ١

اسالالتا ایآ رمید در بیا از اهار د ە بودە زنان  ، بویژە  برای اکثر سالالاکنیآ  نبزرگ

ستفادە از اعتقادات  حصار ای ایآحاکمیت خود کوشیدە است تا  زندان بزرگ را با ا

طریق ب  حقوق   و از ایآ  گسالالالالترد د د  رد سالالالالا ریفرتوت و فر نگ  ذ ب  

ا ا در  قابِل ایآ تبعیض عادی تبدیل کندا ل او رونیم  از جمعیت ایران را بە یک ا ر 

ری جمع کثیری از زنان و  ردان  زادیخواه و براب و ب  حقوق   شالالالالبار بر عزیا زنان،

با  بارزه  داوم نا تنها تسزید ایآ فر نگ، سیاست و اقدا ات ارتجاع  نشده  طزب

با یارِی ایآ  بارزات پیگیر  اند، بزبا در اشالالبال گوناگون  ن را با اا ا کشالالیده اندا

رمید  تا جائیبە ،بر داشالالتەبیشالالتری حصالالار ای ایآ زندان  ر روز تر  بوده اسالالت کا 

ناتوان  تا اندازه زیادی زنان در جا عەعزیا اسالالالال    را در نهادینە کردن ب  حقوق  

اشالالبال  تفاوت  قاو ت را    توان در حرکت  ای اعترا الال  دوره سالالاختە اسالالتا 

با  پا بە  یدان اخیر کا در  ن فعا یآ حقوق زنان  تقابل با اعتماد بنفس بیشالالالالتری 

  انیآ  قاو ت شالالالالەاند،  شالالالالا ده کردا قوانیآ ارتجاع  حاکمیت اسالالالال    گذا

ستا  س  ایران ارتقاء دادە ا سیا ضای  جنبا ر ای  زنان را بە یک ا ر واقع  در ف

جنبشالالالال  کە در کنار سالالالالایر جنبا  ای اعترا الالالال  و رادیبال در جا عە بە یب  از 

 ستون  ای اصز  انق ب  ت  در ایران تبدیل شدە استا

 زنان در پیشالالروبا جنبا   مراە و  مگام پیشالالروردسالالتان زنان  زادی خواه و در ک_ 2

وانیآ و با ببار گیری ابتبارات خود در شالالالبل دادن بە  قاو ت عزیە قایران  سالالالراسالالالر

عرصا  را برداشتندا زنان در کردستان دراس    قدم  ای بزرگ    ِ فر نگ ارتجاع

و  ای  ختزف جنبا انق ب  كردسالالالالتان و  ر جا کا نشالالالالان  از اعتراز و  بارزه 

ایآ حرکت برای ایآ  بارزە قرار دارندا بدون شالالالالک   قاو ت  سالالالالت، در خد  قدم

خواسالالالت قید و بند ای  ردسالالالا ری و از اسالالالارت قوانیآ  ذ ب  و تا یآ  ر ای  از

ا  بارزە باشدبرابری نمیتواند از خواست ر ای  از ستد و استثمار سر ایەداری جدا 

زب  نان و  ردان  زادیخواە و برابری ط قاو ت ا روز ز ها و   در شالالالالرط پیشالالالالروی  ن



نظام طبقات  و زن برای ر ای  از اسالالتثمار  مگا   با دیگر جنبا  ای اعترا الال  

  سر ایا داری استاستیز 

 :کە  یبند تأکید زنان آ ارج نهادن بە  قاو ت و  بارزە کو ە ە  م ١٨کنگرە 

در عرصالالالالە ای سالالالالیاسالالالال ، زنان  یمال شالالالالدهحقوق پا  بارزه برای تا یآ_ ا ف   

مهوری اسالال    فقد ا ر ج جا عا تحت حاکمیتِ در اجتماع  و خانوادە  ،اقتصالالادی

 مە انسالالالان  ای  زادیخواە و برابری طزب  اسالالالت کە از بزبە وظیفە ، زنان نیسالالالت

و قصد دگرگون   بیزارنداز  ن  رنج    برند،ستد و اختناق و نابرابری حاکد در جا عە 

 ا  ن را دارند

_ تحقق  طا بات برابری طزبانا زنان در گرو توده گیر شالالالدن  بارزات زنان اسالالالتا ب 

توده   زم اسالالالت ،ان با یک جنبا توده ای و اجتماع برای تبدیل شالالالدن جنبا زن

 ر زنان کارگر و زحمتبا در ابعاد  یزیون  با  یدان  بارزه بیایندا برای انجام ایآ ا

باید بر اسالالالتق ل اقتصالالالادی زنان و بر خواسالالالتها و نیاز ای رفا   زنان تأکید کرد و 

شان دادا طرح  طا بات  ندرج در "بیانیا حقوق زن"،  ستها را ن سیر تحقق ایآ خوا  

  در پیمودن ایآ  سیر استا بدیل  ا

شدن جنبا ر ائ  بدون شک ایجاد تشبل  _  ج زنان با  نظور  ر اا توده ای تر 

بال  ختزف  زن،  ید در اشالالالال با جدی پیشالالالالروان ایآ جنبا خوا د بود کە  وظیفە 

ا ا تاکید بر  د سالالالالرنوشالالالالت  طبقات  زنان و  ردان کارگر و  بارزە  اگسالالالالترد یابد

، نە تنها در تقابل با تشبل  ستقل زنان نیست، ر  در تشب ت  ستقل خود شت

 در  مرا   و  مسوی  با  ن استا بزبە 

فر نگ حاکد بر جا عا، فر نگ طبقا  سالالالالزد بر جا عا اسالالالالتا تحقیر، ب   -د 

حقوق ، تبعیض، خشالالالونت، قتل  ای نا وسالالال  و اآیت و  زار زنان توسالالالد فر نگ 

ارتجاع  حبو ت اسالال    در جا عا تشالالدید    شالالود و باعا جنایات فجیع  در 

نان    شالالالالودا ت ییر ایآ شالالالالر نابرابر و فر نگ ارتجاع   نتج از  ن کار حق ز اید 



با  نان را  تا برابری و ر ای  ز بد  یان عموم  ردم    طز طو ن  و  داو   را در  

  گا   عمو   تبدیل کردا

کو ە ە کمیتە  رکزی  نتخب خود را  وظف  یبند کە در  سیر تقویت  ١٨کنگرە   ذا 

عمز  روشالالالالآ و قابل ایآ جنبا و  بارزە و  قاو ت زنان در کردسالالالالتان اقدا ات 

 خود قرار د دا  ت  در دستور کار  را ارزیاب 
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