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ن زی، روز جهان مارس٨ به مناسبت ستيالي سوساني دانشجوهيانيب  
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند نوز                                                                           تسيالي سوسانيدانشجو

 
 
تحت حاکميت سرمايه داری اسالمی ، نه تنها زنان ايران همچنان ، روز جهانی زن مارس٨در آستانه صدمين سالگرد  

موقعيت درجه  درسياسی-اجتماعینظرازمی گيرند ويشترين تبعيض جنسی و طبقاتی قرارقوانين ارتجاعی آن مورد بو

طی چند سال  را که درسوسياليستدانشجويان چپ وامسال ده ها تن ازماه آذر، بلکه اين حکومت دردارنددوم قرار

روانه زندانهای باز داشت ورادانشگاه تهران نموده بودندبرگزاری مراسم هشت مارس در ام بهسالها اقدپس ازاخير

 طرح مساله که پرچم داروب حرکت چپ ، آزادی خواه و برابری طلب در دانشگاههامخوف خود نمود و با هدف سرک

  .دادها قرار شکنجه آنان را تحت شديد ترين فشارها و،سطح جنبش دانشجويی بودمطالبه حقوق زن درزن و

ست  اما فرودستی زنان  تحميل نموده ارا بر زنان ايران مذهبی شرايطی بسيار دشوارام کاپيتاليستی و مردساالرانهنظ

پديده هايی نظير نعتی نيزکشورهای پيشرفته ص، مساله ای جهانی است و دريشه داردسيستم سرمايه داری رکه در

انکشافدرجه ازهرتوسعه يافتگی سرمايه وو که توانچراهنددجنسی کماکان به حيات خود ادامه ميآزار، ستم وخشونت  

.نداردجامعه قرار با تضعيف و نابودی مردساالری درناظرلزوما در ت" مدرنيته "    

جنبش زنان ايران يک جنبش عمومی با گرايشهای مختلف است که  اعتراضات و مبارزات هر روزه زنان ايران در 

امعه در تاريخ معاصر ايران ، تهاجمات استبداد و ارتجاع به ج. مقابل اين تبعيضات در قالب اين جنبش بازتاب می يابد 

 نيز به وضوح همواره از تعرض به حقوق و حرکت زنان در جامعه آغاز گشته است ؛ مساله ای که در چند سال گذشته

در . شاهد آن بوده ايم  و اين اهميت و جايگاه اين جنبش در تحوالت جاری و کنونی جامعه را به ما نشان می دهد 

" با که در پيوند و اتحاد تنگاتنگ " فمينيسم ليبرال " ن شرايط کنونی شاخه ای از جنبش اصالح طلبی تحت عنوا

، در جنبش زنان دست  به فعاليت مشغول است " کمپين يک ميليون امضاء "  قرار دارد و در قالب "فمينيسم اسالمی 

 که پيش ی متفاوت از قوانين حاکم" قرائتها " و " تفاسير " ارائه و " فرهنگی " اين گرايش با روش . باال را دارد 

را نيز به شکل ضمنی در از جنبش زنان " سياست زدايی  "  اصالح طلبان حکومتی و نيز و فکری فرضهای سياسی

اين کمپين که خود انعکاسی از شکست اصالح . يز موجود است قوانين زن ست" تعديل "  ، در صد خود حمل می کند

هم  در فضايی بين حاکميت و شبه اپوزيسيون است ، طلبان حکومتی ، رانده شدن از حاکميت و معلق ماندن آنها

جی يتغيير تدرايجاد م عقيم می گذارد و هم در بهترين حالت در جستجوی مبارزات جنبش زنان را در مقابل قوانين حاک

 اين حرکت .در بخش کوچکی از قوانين است و تاثير گذاری خود بر موقعيت زنان را از اين طريق دنبال می کند

پايه شکل گيری گرايشی رفرميستی در سطح جنبش دانشجويی گشته است که می کوشد تالشهای خود در همچنين 

در مقابل اين گرايش سوسياليستی در  . تئوريزه  نمايد " چپ "عبارت پردازهای راستای اين راهبرد ليبرالی را با 

 اين گرايش متشکل از تمامی .مين نمايد جنبش زنان است که می تواند رهايی زنان را به شکلی واقعی و ريشه ای تض

جستجوی ريشه های ستمکشی زن در سطح جهان و در ايران تحت حاکميت با زنان و مردان سوسياليستی است که 
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 در مناسبات کاپيتاليستی حاکم ، رهايی زنان را از طريق مبارزه طبقاتی پيگير بر عليه نظام سرمايه داری اسالمی 

حلقه مهم و عمده برای اين گرايش زنان کارگر هستند که احقاق حقوق اجتماعی و .  کنند سرمايه داری دنبال می

زنان کارگر وسيعترين بخش زنان در جهان . سياسی شان در گرو ايجاد تغييرات اساسی در موقعيت اقتصادی آنهاست 

در جريان است و با انکشاف بيشتر " جهانی شدن "را تشکيل می دهند و با تحوالتی که در بازار جهانی تحت عنوان 

ی کشند و محرومترين ت ، خشونت و استثمار را بر دوش مز فقر و فالک، اين بخش از زنان بيشترين سهم امدرنيته 

 و سياسی عرصه های اجتماعیق ترين گروه درسطح جهانی و بی حقوبخش از اردوی کار دربی حقوق تريسن و

ن با وجود اي. اشکال عريان و خشن جريان داردهان سوم به گسترده ترين شکل و درهستند و اين پديده در کشورهای ج

ی مراکز پژوهشی بق آمارها که ط تحت حاکميت سرمايه داری اسالمیجامعه اینظام تبعيض و آپارتايد جنسی در

  فروشی و، بازار تنمواجه هستيم" زنانهفقر"، با پديده ای نظير  فقر به سر می برند خطآنها در زير نزديک به نيمی از

فزونی "دختران فراری "شمار ود سوزی زنان و قتلهای ناموسی وخ  و خود کشی ، آمارتجارت سکس رونق می يابد    

.می گردند قربانی آسيبهای اجتماعیساير اقشار خالصه زنان بيش ازو به شکلگيردمی     

 خود در مبارزات جنبش خشان و پرافتخار  و بی بديل سنت تاريخی دردر امتداد فعالين سوسياليست جنبش زنان بايد

يک مبارزه ی  بکوشند ظرفيتها و تحرکات خود را از سطح نخبگان جنبش فراتر ببرند و ط، زنان در جهان و ايران 

و مبارزات  مبارزات زنان با مبارزات طبقه کارگر تالش کنند ندر جهت پيوند زدشده مداوم  پيگيرانه و سازماندهی 

سازمان آنها در جريان . مايند اين جنبش را به بخشی جدايی ناپذير از جنبش ضد سرمايه داری در سطح جامعه بدل ن

در مورد زنرا درباورهای کهنه و عقب مانده توانند ميکه است زه طبقاتی راستای خطوط مبار مبارزات زنان دردادن  

  "مدرنيته"پيتاليسم به عنوان محتوای اصلیخدمت بربريت کادست ودر"سنت"و ارتجاع آن تيغکه در ای معهسطح جا  

. کنندمبارزهت زنان نيزوضعيدربهبود محدودترين  وکوچکترينحتی برای تحقق دگرگون سازند و، داردقرار  

موقعيت و  ارتقای  جامعه وبات زنان درلارتقاء طرح و تحقق مطاعميق مبارزات جنبش دانشجويی برتاثيرات مثبت و

 تاثيرات )آلمان فرانسه ومثال در( قرن بيستم ٦٠جويی دههبه ويژه جنبشهای دانش. هيچکس پوشيده استجايگاه زنان بر

اين جوامع درندهای مردساالرانه قيد و برهايی زنان ازهبود وضعيت زنان وبدراوردهای ملموسی دستعمده واسی واس

 دردختر دانشجويان  داد افزايش تع با   کنونی وشرايط به ويژه در ،نبش دانشجويی ايرانج در .جای گذاشتند بر خوداز

 است جامعه فزونی يافتهت زنان درجهت تحقق مطالبادرجنبش مبارزاتی نهفته اين ، پتانسيلهای اعتراضی وههادانشگا

 دوره پيشدانشجويان سوسياليست در.دهندتشکيل مياکنون دختران دانشجوهای ميانی جنبش زنان را نيز  ردهفعاليناکثر.

 دختران ب جذجهتتالش در وبه جنبش زنان  مسايل مربوط  وسيع مطالبات و جهت طرح پيگيرانه وبايد فعاليت در رو

-ملیومتی وطلبان حک  وابسته به اصالح" ليبرالی"با راهبردهای مقابله فعال ويکسوازبه اين کوشش همگانی رادانشجو

  .بگذارندکارردستو دربه عنوان وظايف اصلی ديگر سویرا ازجنبش زنان  و تقويت قطب سوسياليستی درمذهبی ها

زمينه مساله يگر مواضع و نظرگاههای خود را درطی يک بيانيه دی روزهای آينده وط، دراليستي، دانشجويان سوسما

.ه اطالع دوستان و رفقا می رسانيمزن و جنبش زنان در ايران به شکل مشروح ب  

  مارس روز جهانی زن٨گرامی باد 
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