با استحکام اتحادطبقاتی

به استقبال روز جھانی زن برويم !
 ٨مارس )روز جھانی زن ( امسال در حالی فرا می رسد که نظام سرمايه داری در سطح جھان ھمچنان با يکی از
بحران ھای کم نظير اقتصادی خود بسر می برد .بحران جاری درمناطق زيادی از جھان به بحران ھای سياسی
عميقی تا حد تغيير دولت ھا وانتخابات بعد از انتخابات انجاميده است .سرمايه داری از طريق ارگانھای جھانی اش
ھمچون صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی ،بانک مرکزی اروپا ،سازمان تجارت جھانی وسازمان نظامی ناتو
و دولت ھای محلی در ھر کشور بار بحران خود رابردوش کارگران ،مزدبگيران انداخته است .بيکاری ،فقرو
نابسامانی اجتماعی بر جامعه سايه افکنده است وبيشترين قربانی ھای خود را کودکان و زنان تشکيل می دھند.
سياست ھای سرمايه داری حاکم بر جھان )نئوليبرالی و خصوصی سازيھا( ازسه دھه گذشته تاکنون فقر و فحشا،
اعتياد و بيکاری وانواع بيماريھا را به پديده ای وسيعاً رايج در جھان تبديل کرده است .در اين ميان زنان کارگر و
زحمتکش در چھارگوشه ای جھان به اشکال مختلف قربانی سياست ھای سود جويانه و جنگ طلبانه سرمايه
دارانی ھستند که تنھا به سود دھی بيشتر می انديشند .زنان کارگر و زحمتکش نه تنھا ھمپای مردان ھم طبقه ای
ھای خود مورد ستم و استثمار قرار ميگيرند ،از ستم جنسی نيز به علت تسلط سيستم ارتجاعی مرد ساالرانه
سرمايه داری رنج می برند .سرمايه داری که نظام اقتصادی اقليتی ازجامعه است از طريق ابزارھای سياسی،
اجتماعی ،فرھنگی و مذھبی نابرابری جنسی را دامن زده و به اشکال مختلف باز توليد می کند .ھم از طريق
بکارگيری نيروی کارارزان زنان کارگر و کودکان کار بيشترين سود آوری را بدست می آورد وھم با اين روش
بيشترين شکاف و تفرقه را در ميان صفوف کارگران ايجاد می کند .طراحان ،کارشناسان و نماينده گان رنگارنگ
سرمايه داری واقفند که ،در ميان چالش ھای موجود ،طبقه کارگرمتحد تنھا نيرويی است که قادرخواھد بود جامعه
بشری را به نفع اکثريت آحاد متحول کند وتمامی نابرابرھای موجود از جمله نابرابری جنسی و ستم بر زنان را
ريشه کن کند.
درکشورھای صنعتی با سيستم سياسی دموکراسی سرمايه داری ،قوانين مدنی در مورد زنان و مردان ظاھرا برابر
است .در واقع اما زنان از دستمزد وحقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نيستند وآمار بااليی ازانواع
خشونت و بويژه خشونت ھای خانه گی در مورد آنان اعمال می شود .کاھش خدمات اجتماعی و اعمال سياست
ھای رياضتی از سوی نظام سرمايه داری بيشترين فشار را خصوصا بر زنان کارگر و زنانی که نگھداری
فرزندان را برعھده دارند تحميل شده است .تجارت انواع تن فروشی زنان را در معرض انواع آسيب ھای روانی
و جسمانی قرار داده است.
در کشورھای پيرامونی که شرايط استثمار و برده گی بمراتب وحشتناکتراست ،زنان در معرض انواع آسيب ھای
ناشی از نظام مردساالر سرمايه داری بسر می برند .تمام قوانين قرون وسطايی و پيشاسرمايه داری را نظام حاکم
بخدمت گرفته است تا از حفظ سود آوری بيشتر به قيمت استثمار کارگران و مزدبگيران و خصوصا زنان کارگر
پاسداری کند .با ديکتاتوری عريان سياسی ،نظامی ومذھبی توقعات برحق جامعه سرکوب شده و زنان را در صف
مقدم قربانيان نظام بسر می برند .انواع خشونت بر زنان چه در محيط کار و چه در محيط زندگی روزانه باز توليد
می شود وبيشترين فجايع غير انسانی در مورد زنان بکار گرفته می شود .بی جھت نيست که با بروز طغيان ھای
اجتماعی و نيز عروج جنبش ھای توده ای بر عليه نظام حاکم و رژيم ھای ديکتاتوری دست نشانده آن در

کشورھای پيرامونی زنان در صف مقدم مبارزات قرار می گيرند .جنبش ھای توده ای کشورھای عربی در دو سه
سال اخير حضور چشمگير زنان را در آن نشان داد.
در ايران حاکميت ارتجاع اسالمی ،با نھادينه نمودن قوانين پوسيده ضد زن ،بيشترين تبعيض جنسی و طبقاتی
برآنان را اعمال نموده و از نظر اجتماعی -سياسی آنھا را درموقعيت درجه دوم قرار داده است .باز گرداندن زنان
به کنج خانه و محروم ساختن آنھا از اشتغال ،وابسته کردن ھر چه بيشتر آنھا از نظر اقتصادی به مردان ،خشونت
و سرکوب روز افزون بر آنھا ،نھادينه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان ،مرد ساالری و نابرابری فزاينده ای را
بر زندگی زنان حاکم نموده است .فرودستی و تبعيض ونابرابری ،فقدان تامين اجتماعی و سرکوب و خشونت بر
زنان که ريشه در نظام سرمايه داری دارد ،شرايط دشواری را برای زنان در ايران ،تحت سلطه يک حکومت
ارتجاعی مذھبی و در ابعاد گسترده ای ايجاد نموده است .اعتراض و مبارزه ھر روزه زنان در ايران عليه اين
ھمه نابرابری و بربريت جمھوری اسالمی در طول بيشتر از سه دھه به اشکال مختلف درجريان بوده و خواھد
بود.
رفع ستم جنسی و تبعيض برزنان درچھارگوشه جھان ،چه آنجا که قوانين دموکراسی سرمايه حاکم است و چه در
کشورھايی که ديکتاتوری ھای عريان نظامی ،مذھبی حافظ قوانين سرمايه ھستند بجزاز مسيرمبارزه عليه سياست
ھای سرمايه داری و متحد شدن ھر چه بيشتر طبقه کارگر مقدور نخواھد گرديد  .مسئله زن در جھان ،خاورميانه و
در کشورھايی مانند ايران  ،در ھمه ابعاد آن ،در روند حل نھائی خود ،با مبارزه بر عليه سرمايه داری گره خورده
است .بطور کلی مبارزات زنان برای رفع ستم جنسيتی ،ماھيتی کامال ضد سرمايه داری دارد و در پيوندی گسست
ناپذير با مبارزات کارگران و زحمتکشان است وبدون لغو مالکيت خصوصی ،ماھيت زن به عنوان يک کاال نيز
از بين نخواھد رفت.
نقش جنبش زنان بعنوان جنبشی بسيار مھم در اعتراضات ضد سرمايه داری و ضد سياست ھای نئوليبراليستی،
بيش از پيش به اين ضرورت مھر تاييد می زند که مبارزه برای رفع ستم جنسيتی در پيوندی ناگسستنی با مبارزه
برای رفع ستم طبقاتی قرار دارد و حضور زنان در صحنه مبارزه طبقاتی به تعميق مبارزات زنان می انجامد.
تجربه ثابت کرده است که ميزان موفقيت و رشد جنبشھای اجتماعی به ميزان شرکت زنان در آن جنبش رابطه
مستقيم داشته و پيروزيھای حاصل بدون شرکت زنان امکان پذير نخواھد بود .امروز مسئله رھايی زنان بنا به
ضرورت طبقاتيش اين وظيفه را جلوی پای فعالين سوسياليستی جنبش کارگری و جنبش زنان می گذارد که يکی
از راھھای مھم خاتمه دادن به پراکندگی زنان و بويژه زنان کارگر در امر مبارزاتيشان و نزديک شدنشان بدرجه
ای به استراتژی موجودشان درگرو ايجاد تشکلھا يشان است.
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