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 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
  مھسا. ر: فرستنده

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨

 فراخوان دعوت به 

   مارچ روز جھانی زن در لندن٨راه پيمائی 
.  ھم گسستن زنجيرھای اسارت شان می گذردبيش از يک قرن است که از شروع مبارزات خونين زنان برای از

حق انسان : ی ترين حقوق فردی را طلب می کندئمبارزاتی که در اشکال گوناگون، ھمچنان در گوشه و کنار جھان پايه 

حق خواستن يا . بودن، حق فرودست و برده نبودن، حق زيستن و چگونه زيستن، انتخاب کردن و عشق ورزيدن

  ...نخواستن

نظامی ھستند که فرودستی آنان را در اشکال ۀ قرن می گذرد و زنان ھمچنان اسير مناسبات عقب ماندبيش از يک 

از پوشش اجباری، سنگسار، قتل ناموسی و ناقص سازی جنسی گرفته تا تجاوز، خشونت، توھين . مختلف رقم می زند

. بردگان استۀ کاالی جنسی است، زن برددر اين نظام زن . و تحقير از سوی جامعه و خانواده و نابرابری ھای حقوقی

دمکراسی متمدن "و چه به مردان " مبارزش"زن تنھا ابزاری است برای توليد مثل و سرويس جنسی چه به برادران 

  !زن ديگری است". خواه

  ناگزير ئیش از سوموجوديت کارکرد يک نظام مرد ساالر سرمايه داری که ۀ جھانی نتيجۀوضعيت ما زنان در عرص

س آن افکار و عقايد ضد زن به روش أ افکار و ارزش ھای نژادپرستانه، فرد گرايانه و در رۀه اعمال زور و اشاعب

و از سوی ديگر نيز ناگزير به فوق استثمار ملل تحت ستم، گماشتن . در کشورھای غربی است" دموکراتيک و مدرن"

عقب ماندگی و خرافات و مذھب در بين آنان است و در فقر و فالکت و جھل و ۀ ارتجاعی ترين دست نشانده ھا و اشاع

 زنان را بيش از ۀل، اسارت و سرکوب افسار گسيختواولين گام تثبيت حياتش ناگزير به اعمال مناسباتی است که کنتر

ستحکام و بدين گونه می توانند بيشترين استفاده را به منظور ا. پيش و وحشيانه تر از قبل توليد و باز توليد و تضمين کند

 درد ناک زنان ايران پس از روی کار آمدن رژيم زن ستيز جمھوری ۀتجرب. گسترش پايه ھای قدرت  شان نمايند

 نيز نشان داد که چگونه ا زنان مصر و تونس و ليبيۀتجرب. اسالمی وضوح اين فاجعه را به روشنی نشان می دھد

موقعيت زنان در اولين گام  پس از روی کار آمدن رژيم ھای وا پس گرای اسالمی بيش از گذشته مورد حمله قرار 

اين نظام برای بقای خود ناگزير به فرودست کردن نيمی از جھان در جھت به انقياد کشاندن تمام جھان ! آری. گرفت

  .است

 خود ناگزير به ئیما نيز برای رھا. بارزه برای دريدن زنجيرھای اين ستم نيز جھانی استستم بر زنان جھانی است و م

 زن ستيز در خود ۀما نيروی عظيمی ھستيم که پتانسيلی بس عظيم تر را در جھت فروپاشی اين نظام کھن. مبارزه ايم

خيزيم و با سرنگون کردن اين دو نيروی ما با متشکل و متحد شدن مان در پرتو نگرشی انقالبی به پا می . پرورانده ايم
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 نوينی که عاری از ھر گونه مناسبات نابرابر و نظم. واپس گرا و انتخاب آلترناتيوی انقالبی نظمی نوين خواھيم ساخت

  . استثمارگرانه بوده و پايه ھای جھانی بدون ستم و استثمار را پايه ريزی خواھد کرد

 انترناسيوناليستی در ئی زنان مبارز و معترض را فرا می خواند تا در راه پيماۀم ھمارچ ٨در اين راستا، سازمان زنان 

ر شرايط موجود را در جھت پايان يي روز مبارزات زنان جھان، شرکت جويند و ضرورت تغمارچ ٨لندن به مناسبت 

دريدن بند ھای زمان ! دوران اسارت ديگر بس است. دادن به سرکوب زنان و بشريت ھر چه صريح تر فرياد زنند

  !نه به پدرساالران امپرياليستی ونه به بنيادگرايان مذھبی ! اسارت مان فرا رسيده است

   ظھر١٢، ساعت ٢٠١۴ مارچ ٨شنبه     : زمان

  Duke street (next to Selfridges on oxford street) central London :مکان

( Tubes:  Bond street, Oxford street, Marble arch ) 

  

رانی ھا از جانب زنان از  ترافالگار لندن پس از سخن بعد از ظھر به راه افتاده و در ميدان١ از ساعت ئیاين راه پيما

  .مليت ھای گوناگون و برنامه ھای ھنری، خاتمه خواھد يافت

  

   انگلستان      - ) افغانستان-ايران (چ مار٨سازمان زنان 

  

 


