آزادی زن ،معیارآزادی جامعه است!

زنده باد  ٨مارس
 ٨مارس ،روز تاریخی مبارزه زنان کارگر در نیویورک ،روز برابری طلبان و آزادیخواهان و روز اتحاد طبقاتی
زنان و مردان کارگر علیه تبعیض و نابرابري جنسیتی و مبارزه با نظام استثمارگرانه سرمایه داری است.
در شرایطی به استقبال برگزاری  ٨مارس می رویم که جنبش زنان در برابر تعرضات گوناگون به حقوق خود
ایستادگي مي كند.
عروج ترامپ وراست ترین بخش سرمایه داری در امریکا با شعارهای راسیستی و موضع گیري علیه زنان و
کارگران خارجی با اعتراضات دامنه دار تشكالت زنان رو به رو شده است .از سوي دیگر در منطقه خاورمیانه
جنبش توده ای کوبانی و در راس آن زنان کوبانی توانستند با شکست داعش حمایت و همبستگی مردم در جهان را به
دست آورند.
در ایران نیز به چهلمین سال حاکمیت ارتجاع سرمایه داری اسالمی نزدیک می شویم .با حاکمیت اسالم سیاسی،
سرمایه داری در ایران  ،جمعیت عظیم زنان جزو اولین گروه اجتماعی بودند که مورد تاخت و تاز ارتجاع به قدرت
رسیده قرار گرفتند ،به عبارتی رژیم اسالمی با حمله و سرکوب زنان ،اولین ضربه سنگین و موثر خود را به جنبش
توده ای  ٧٥وارد نمود .قوانین حجاب اسالمی ،اخراج زنان ،خانه نشین نمودن آنان ،تبعیض و بی حقوقی اجتماعی،
قصاص ،صیغه و ارزانتر کردن نیروي کار و تحمیل کارخانگی بدون کمترین پوشش بیمه بیکاری و
بازنشستگی با فشار برتوده زنان از ابزارهای رژیم اسالمی بر علیه زنان بطور عام و زنان کارگرو زحمتکش
به طور خاص بوده و هست.
اما زنان تحت ستم و مبارز ایران ،لحطه ای ساکت ننشسته و ما هر روزه شاهد مقاومت شورانگیز زنان هستیم .در
این میان اعتراضات گسترده پرستاران ،معلمین و دانشجویان زن و مرد ،و نیز مبارزه زنان بازنشسته از برجستگي
بیشتري برخودار بود .زنان کارگر همدوش دیگر کارگران ،فعاالنه در مبارزات كارگری شركت مي كنند .زنان
زندانی در ایران با مبارزات قهرمانانه خود توجه افكار عمومي جهاني را به خود جلب نموده اند .نقش زنان شهری و
روستایی در اعتراض علیه بی آبی ،بی برقی و تخریب محیط زیست و ریزگردها و  ...برجسته تر شده است.
اكنون چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان زنان به اشکال مختلف ،چه به صورت مستقل و چه با حضور در
جنبش های توده ای ،در مقابل فجایع سرمایه داری که به اشكال متناوب اعمال می شود ،ایستاده گی و مقاومت
می كنند.
اگر چه نظام سرمایه داری در برابر ایستادگي و مبارزه زنان عقب نشیني نموده و اكنون برخی از مطالبات زنان در
قوانین مدني كشورهای سرمایه داری رسمیت یافته است ،ولی هم چنان ستم جنسیتی ماندگار است و به اشكال
مختلفي اعمال مي شود .به درجات مختلف و به نسبت وجود جنبش های اجتماعی ،زنان به مطالباتی دست یافته اند،
ولی انواع تبعیض ها و خشونت علیه زنان در جهان کماکان جاري است .این تبعیضات همچنان که در روند تاریخ
اجتماعی خود را نشان داده است ،ریشه طبقاتی دارد و مبارزه بر علیه آن به جنبش اجتماعی طبقه کارگرعلیه سرمایه
داری گره خورده است.
مبارزه زنان کارگر نیویورک و جنبش  ٨مارس توسط زنان سوسیالیست کماکان اثبات این ضرورت تاریخی است که :
آزادی زن ،معیار آزدی جامعه است!
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