ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزهي اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ،اﻣﮑﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد!
ھﺸﺖ ﻣﺎرس دﯾﮕﺮی در راه اﺳﺖ .ھﺸﺖ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ،ﯾﺎدآور ﻣﺒﺎرزات ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫی زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﮓِ ﺑﻨﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺸﮑﻞ زﻧﺎن در اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺸﺖ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن در راه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮫ ﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ؛ ﻧﮫ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﮐﻠﯿﺸﮫای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ؛ ﻧﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻧﮫای و
ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری و ﻧﮫ ﺧﺮوار ﺧﺮوار آﻣﺎر و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﻮدنﻣﺎن؛ ﻧﮫ ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﮫ ﺑﻮدﺟﮫ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ روز زن و ﻧﮫ اﺟﺎزه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزهﻣﺎن.
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺑﮫ ﺷﺪت ﭘﺪر/ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﺎ زﻧﺎن از ھﺮ ﺳﻦ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،طﺒﻘﮫ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،زﺑﺎن و ﻣﺬھﺐ و  ...ﺗﻤﺎم روزھﺎی ﺳﺎل
و ﺗﻤﺎم  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮﻗﻤﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،اﻣﺎ روز  ۸ﻣﺎرس ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺘﺤﺪ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،در
ﺟﮭﺖ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ.
روز ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎﺳﺖ .روز ﺑﯿﺮون آﻣﺪنﺷﺎن از ﭼﺎرﭼﻮبھﺎی »زﻧﺎﻧﮫ«» ،طﺒﯿﻌﯽ«» ،ﻣﺘﻌﺎرف«،
»ﺧﺼﻮﺻﯽ« و ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻠﯿﺸﮫای و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﮫای  ...روز ﺷﮑﺴﺘﻦ ھﺮ ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻢ و
ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﮏﺗﮏ و ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد.
روزی اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺼﺎف ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ؛ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،در ﺧﺎﻧﮫ ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ،
در اداره و ﻣﺰرﻋﮫ و داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪرﺳﮫ و  ...ھﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﯽداد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺳﺎلھﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ اﻧﺪک ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اوﻟﯿﮫ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮف ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪن
اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻮاز ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﮫ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﮫ ،و ..ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻤﻼت و
ﺗﺠﺎوزات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی اﺷﻐﺎلﮔﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺘﻢھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﻨﮓاﻓﺮوزیھﺎ و اﺷﻐﺎلﮔﺮیھﺎی ﺳﺒﻌﺎﻧﮫی ﻗﺪرتھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺤﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
رﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ از ھﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﺳﺘﻢﮔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪن و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن
ﺑﮫ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﺿﺪزن را در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻢ ﭼﻮن ﺗﺠﺎوز ،ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺑﺪن زن ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻗﺎﭼﺎق ﺳﮑﺲ و ﺑﺮدﮔﯽ
ﺟﻨﺴﯽ »ﻣﺪرن« ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و  ...ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺒﺎرزهای ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی و رھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺳﮭﻞ و آﺳﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ
را در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ زن در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺣﻘﺎرت و
ﻓﺮودﺳﺘﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ و اﻧﮕﯿﺰهی ﻗﻮی ﮐﮫ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﮭﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﯾﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزاتﺷﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ،ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ و ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﻣﺘﺸﮑﻞ و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و
ﺗﻮدهھﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ »ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ﺑﺮﮔﺰاری  ۸ﻣﺎرس در ﺑﻠﮋﯾﮏ« ھﻤﮫ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز و ﻣﻌﺘﺮض را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ آﮐﺴﯿﻮن
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ! و ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را در ﺟﮭﺖ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن و ﺑﺸﺮﯾﺖ ھﺮ ﭼﮫ
ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﻓﺮﯾﺎد زﻧﯿﺪ .دوران اﺳﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ!

زﻣﺎن درﯾﺪن ﺑﻨﺪ ھﺎی اﺳﺎرت ﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
ﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺪرﺳﺎﻻران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ!
ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺸﮑﻞ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮔﺴﺘﺮدهی زﻧﺎن ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ!
زﻣﺎن :ﺷﻨﺒﮫ  ۷ﻣﺎرس ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ ۱۷
ﻣﮑﺎن :اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮوﮐﺴﻞ

)Gare de Bruxelles-Central (au le Carrefour de l’Europe devant la gare de Bruxelles Centrale
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