
مارس 8در گرامیداشت   

به جهان بنگر! زنشمان از چ  

بر گرده می و مبارزه ای مداوم و هرروزه را تاریخ ستمی چند وجهی ازآغاز با رنج زاده میشود، زنی که زنی که 

می دهد،  شکلنطفۀ انقالب اکتبر را  زنی که در پتروگراد با فریاد " نان برای همه" زن مبارز کمون پاریس،  کشد.

زنان کوبانی که آگاهی کاذب "زن خاورمیانه ، 60دهۀ  ۀرآویختاایران، زنان بد 57سال  در تظاهرات معترضزنان 

ه نظم سراسر جهان کزنانی در ایران و  .ندکشمی به چالش با راستای قامت سرفرازشان  را "سبیت فرهنگی"ن و ای"

ورت در ضر .دنمرگ، به شرایط موجود نه میگوی تولد تاازتابند و در مبارزه و جنگ و گریز مداوم حاکم را برنمی 

 نابودی نظم کنونی و نیاز به برپائی جهانی عاری از سلطه و سرمایه شک نکن!

ود س .است امروز جهاندر هسرمای گردش مکانیسم هایازو پدر/مردساالر  گرایانه بازتولید روابط سلطهو تقویت

کار ارزان  نیروی و بیکاران ذخیرۀ ارتشبه موازات آن  انگی وتولید وباز تولید نیروی کار، کار خ متنج از هنگفت

درچهارچوب ته زنان کشورهای صنعتی پیشرفاکثردر .می کند ینیتب تبعیض جنسیتی را با منطق سرمایهتنیدگی  زنان،

شته و می دااه عموتحقق این حقوق رابطه ای تنگاتنگ با سطح رف که البتهدست یافته اند  برابربا مردان به حقوققانونی 

وق داده به از دست دادن دستاوردهای تا کنونی سزنان  ،در پی سیاستهای نئولیبرالی و کاهش امکانات اجتماعی دارد،

انات قابل با بهره وری از امک نیز در سیستم جای خود را محکم کنند ه بودندکه توانست یمیشوند. الیه نازکی از زنان

انات فشار کمبود امک گران خانگی که اکثرا هم زنان فرودست جامعه هستندخرید مثل استفاده از نیروی کار کار

برابری "به اصطالحتبلیغات ۀ تزئین کنند "زنان موفقبه عنوان "هم بخشی اجتماعی را برای خودشان کم میکنند و

 ان جامعهزنکه اکثریت فرودست خیل عظیم زنان کارگر وحالی که موسسات ومحافل سرمایه داران میشوند در" طلبانه

 ی کنند.تجربه مناپایداری همان حقوق نسبی، که در پی سالها مبارزه جهانی به دست آمده بود را لگد مال شدن وهستند 

                             

لی ارتجاع این تج ،، داعشهمدآاز گوربیرون ،مردگان  ی زن ستیزنیروهای بنیادگرا شمال آفریقا و خاورمیانه با رشددر

  م.روبرو هستیروان راستین جمهوری اسالمی ایران رهو بوکوحرام و دیگر هذیان گویان  البان،ط،

 سته بوده و و زن ستیزی استوار کشتار ،سرکوب ربهستی اش که رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  ،در ایران

 و نکرده چگونه تالشی کوتاهیاز هینئولیبرالیستی سرمایه جهانی سیاستهای تطابق با  جهتدر بعد از اتمام جنگ،

        اب آن است.بازتبه ویژه زنان فرودستان  کارگران و به فقرو فالکت کشاندن هر چه بیشتر ،تعمیق شکاف طبقاتی

و ن قوانی که پیش معلوم بود شرایط زیستی و حقوقی زنان در دوران روحانی نه تنها بهتر نشد همانطوری که از 

 یورشی همه جانبه تر به هستی زنان را سازمان می دهد. از جمله طرحتازه تصویب شده بنیادی طرحهای اساسی و

ر چه مراد پس راندن ه ،تعالی جمعیت به کمک طرح عفاف و حجاب و سپردن آن به بسیج عالوه بر نیروی انتظامی

  ،بیداد میکند روتهیدستیه ای که فقجامعو در، کار خانگیونیروی کار زایش و بازتولیدعالوه بر  که است زنانبیشتر

به شکل ه کسوق دادن هر چه بیشتر زنان به مشاغلی است  و زنان به نیروی کار فوق ارزان گسترده ترتبدیل هر چه 

بان و خیا و همچنین درخانه ها درمونتاژ و بسته بندی و غیره  دور کاری وکارگران خانگی در خدمت ثروتمندان ویا 

.                  شغلی، تامین اجتماعی و... در پی امرار معاش خود و فرزندانش می باشدمترو و.... بدون هیج قرداد   

ت امروز در دس ،نظریه پردازان اصالح طلب در حوزه زناناصالح طلبان چه از نوع روحانی، خاتمی ویا بیالن کار 

م هند هر چند تعدادی از خودشان هسفره رژیم به یغما مید. کسانی که برآمد خشم و طغیان تود ه ها را بر سر است

ر درد چه مرحمی ب ،رئیس هم باشند ویا بشوندوزیر و  ،گیریم چند نفر زن دچار بی مهری وعتاب قرار می گیرند.

 فنا و اگر فریب وبه انحراف ،آنچه خودنمائی می کندست و کارگر جامعه  خواهند گذاشت؟ توده های عظیم زنان تهید

ودۀ عظیم بروضعیت زنان و تآنها به داشتن تاثیر مثبت عدم توانائی  ،ا را نادیده بگیریماعتراضات توده ه اندنکش

                                                                           آنهاست.     فرودستان جامعه است و تایید بی رسالتی 



تشدید وگسترش اعتراضات و کوب وکشتارهستیم. سال مبارزه زنان با وجود این همه سر 63از طرفی شاهد 

یاستهای اعتراضات اقشار مختلف در مناطق مختلف به س، اعتراضات معلمان و پرستاران و تداوم یکارگر اعتصابات

                                       به درمان مشترک بیانجامد.اینبار درد مشترک که می تواند نوید بخش آن باشد  رژیم،

زنان این بی  تکانی برخود دهد وو پدر/مردساالری  نهگرایا سلطه نمی تواند بدون مقابله بر علیه روابطکارگری بش جن

ش خود را در جنبواقعی  انهمدستحقوق ترین بخش فرودستان جامعه را با خود همراه کند همانطور که جنبش زنان 

                                                                                 می یابند. وضد مرد ساالری ضد سلطه کارگری

!مارس ۸ باد پیروز!  زنان آزادی باد دهزن  

سوسیالیسم باد زنده     اسالمی جمهوری باد سرنگون  

شورایی جمهوری    آزادی رفاه کار  

1393ماه  اسفند با برابر ٢٠١٥ مارس   اقلیت هسته  

 

 

 

  

 

  

 


