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د بای زن گرامیهشت مارس  روز جهان  
 شماه هشتاد و شدهم اسفند جه                                                              تيهسته اقل

  
 

زنان در سراسر جهان به اشکال . زير سلطه سرمايه و بيداد نئوليبراليسم فرا رسيده است  ديگرهشت مارس يکبار 

نابرابری اجتماعی و حقوقی و جنسی کما کان از آنها قربانی . مختلف در چنگ ساختار های پدر ـ مردساالر اسيرند

دامه دارد و زنان بيشترين آسيب را براليسم به دستاورد های مردم در کل جامعه بشری بی وقفه اهجوم نئولي. می گيرد

را به جرم تولد در » خانه پدری «زنان مهاجر کماکان تحت فشارند تا عقب ماندگی های . از اين هجوم ديده اند

ه بايد محترم داشته شود، نه ک»فرهنگشان است يا دينشان است«زيرا . کشوری تحت سلطه عقب ماندگی بپذيرند

 . اين اوضاع خدمت می کندتعاليم پست مدرن به . خودشان

زنان کماکان جنس دوم محسوب می . در ايران اما يکبار ديگر هشت مارس زير سلطه سرمايه ـ مذهب فرا ميرسد 

. انند حقوقشان را باز ستانندآنها محروم از حقوق اجتماعی برابر، فاقد تشکل های مستقل و مبارزی هستند تا بتو.شوند 

ات روزمره زنان از چنان پتانسيل عظيمی برخوردار است که انکار جنبش زنان را نا با اين همه سطح عمومی مبارز

به جرات می توان گفت که پس از انقالب بهمن حتی يک روز در گيری های پراکنده بين زنان و . ميسر می کند

 .ه است و مداوما رو به افزايش بوده استپاسداران نظم موجود خاموشی نگرفت

 اجتماعی که از اعماق جامعه بر می خيزد اما تا کنون نتوانسته است خواسته ها وسازمانيابی و صف حقيقتًااين جنبش 

خواسته های زنان کارگر که عالوه بر خواسته های عمومی جنبش .بندی طبقاتی در درون خود را بوضوح آشکار کند

کسانی که مرعوب آنها شده اند به   واليبرال هنده خواسته های ميليونها انسان زحمتکش است توسط زنان منعکس کن

 با عواقب وخيم روانی وسازگاريش با تعاليم دينی برای جدايی جنسی و خانه نشينی کار خانگی. حاشيه رانده ميشود

نی از آن نيست، زيرا ليبراليسم عرصه سخ. زنان، در جنبش زنان کماکان امری ثانوی و حاشيه ای محسوب می شود

بازار .قلمداد می گردد... ناک وو راديکاليسم خطر» کالن محوری«م واسته های طبقات محروخ مجاز تلقی ميشود و

   . از ملزومات ليبراليسم در ايران استاماندگی هتطبيق با عقب  پست مدرنيسم سکه است ،زيرا

ين های اين تئوريس. ليسم با اطواری پست مدرن از اين جنس محسوب ميشودکمپين يک ميليون امضا در سيطره ليبرا

کمپين از هم اکنون نه تنها در مقابل مبانی عقب ماندگی ساکت نمانده، بلکه با مظاهر بنيادی آن پيوند خود را اعالم 

 را مورد حمله قرار می  رژيمقرمز هایکرده اند اين در شرايطی است که مبارزات روزمره زنان بطور آشکار خط 

 از سوی کمپين برای سامان دادن پتانسيل انقالبی و عملکرد روزانه آنها روی آوری به توده های پراکنده زنان.دهد 

نمی دهد بلکه » آگاهی«به آنها . معنا نمی گيرد بلکه آنها را در شکاف حاصل از تفاوت آيت اله ها منجمد می کند

را » باال « تا نظم مراجعه می کند» پايين «به . مکانات حکومت و مذهب محدود می بيندآگاهی آنها را در چهارچوب ا

مراجعه نظم کنونی به زنان پراکنده . تشکل پائين برای آزادی نيست.نمايش خواست پائينی ها نيست . يادآور شود 

از جمله فعالين  هر معترضی واگر چه بايد حمالت رژيم به .است ، تا آنها را حول خط قرمز های خويش سازمان دهد
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همه آحاد جامعه در مقابل قدرت دفاع کرد اما جنبش زنان بدون انطباق با  محکوم واز حقوق ارا قوياين کمپين 

مسلما طی چنين مسيری با . زحمتکش تنها جنبش زنان طبقه حاکم است خواسته های ميليونها زن خانه دار و کارگر و

و زحمتکش اما طرح خواسته های زنان کارگر .اتی در کل جامعه صورت می گيرد در نظر گرفتن توازن قوای طبق

 . جنبش زنان و جنبش کارگری استدبستر اتحا و خانه دار

 مثل لغو حجاب اجباری به حيات رژيم وابسته  تجربه عمومی جنبش زنان نشان می دهد که حتی خواست عمومی ای

ع محالت از آن دفا  در مقابل مبارزات هر روزه زنان در خيابانها وشده و سی سال است که رژيم با چنگ و دندان

ملحوظ داشتن اين ضرورت . لذا تصور پيروزی بدون سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی ساده انديشی است. می کند 

ر جنبش زنان نقش عظيمی در انقالب ايران و جاروب کردن تمام مظاه. برای تدارک پيروزی امری تعيين کننده است

 ٨يکبار ديگر صدمين سالگرد .  داد ه و محدود ديداين نقش را نبايد تخفيف. عقب ماندگی جامعه ايران برعهده دارد
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