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که   و استبداد می رويمنابرابری، تبعيض زنان عليه فقر وۀ روز جھانی زن، روز مبارزچ مار٨ در شرايطی به استقبال

  دروجود سرکوبھای  حکومت با  رد، ھنوز زنان با شجاعت و جسارت از يک خيزش مردمی نمی گذ زيادی که زمان

خيابان  ی ھستيم که زنان و دخترانزنان و دختران شاھد حضور بی پروا و چشمگير ارزه مااين مب ۀادامدر .  صحنه اند

 مبارزهدر خيابان، در سنگر مبارزه برای دستيابی به حقوق خود و برای دستيابی به آزادی به  آنھانام گرفته اند، انقالب 

کمان مرتجع نشان داده اند که ضمن اعتراض خود به ه اند و با برگرفتن حجاب به حاآمد" خيابان " آنان به . نده ابرخاست

 عليه ۵٧ ]حوت[پر صالبت خود را به مبارزات زنان در اسفند ماهچھل سال ستمی که بر آنھا روا داشته شده، مبارزات 

  .دھند می پيوند حجاب اجباری

 ننگين جمھوری ۀطول سلط و خواسته ھايشان به ميدان می آيند، در مطالبات اولين بار نيست که زنان آزاده برای اين 

 تالش دختران جوان در شکستن تابوھا و کليشه ھای جنسيتی . اسالمی زنان ھميشه يک پای اصلی اين مبارزه بوده اند

 زنان کارگر و خانواده ھای کارگری، تشکيل صندوق ھای ھمياری زنان، مبارزه با قتل ھای ناموسی ۀدر جامعه، مبارز

  .زنان در زندگی روزمره برای دستيابی به بديھی ترين حقوق سلب شده از ايشان استتنھا بخشی از مبارزات ... و

 زنان اسير کار بدون مزد خانگی ، فريادھر روز گسترده تر خواھد شد زدن آن و فريادستمی که به حد خود رسيده اما 
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 یئرودستی است که به تنھا ف؛ حرکت و حضور زنانھای شغلی و بيکاری رو به افزايش استقربانی نابرابری فرصت 

نفره ١٠ و ۵زنان کارگر شاغل در کارگاھھای کوچک   و، زنان شاغل در کارگاه ھای زير زمينیده اندسرپرست خانوا

، بخش خدمات و کارھای پست خانگی که ھمواره در معرض سوء استفاده و تحقير اند، زنانی که پوشش قانون کاربدون 

زنان :  اند اين زنان فرياد به جز اين فريادھا  مگره اندبيان مطالبات خود برگزيدبرای ای خيابان را به عنوان عرصه 

 شوند به بدترين شکل استثمار میپرستار و معلمی که در بدترين شرايط استخدامی مشغول به کاراند، زنان کارگری که 

، زنانی که برای ا قرار می گيرندآزار جنسی کارفرمند بلکه مورد  او گاه حتی نه تنھا از حقوق بديھی شغلی خود محروم

 خويش ناگزير از تن فروشی اند و در فقدان کامل امنيت و بی حقوقی مطلق و تحقير ۀ خود و خانوادۀامرار معاش روزان

محکوم و  تحت تعقيبم مدا عامالن اينھمه نکبت و بدبختیدايمی قرار دارند و از جانب شرع، دستگاه ھای سرکوب و 

  .اندمرگ به 

ند، آنانی که به کار  امين اجتماعی گرفتارأ بيکاری و تۀی که بلند شده فرياد زنانی است که درفقر،  فقدان کار، بيمفرياد

ند، اين خروش و فرياد زن کارگر  ا يکنواخت و بدون امکان ارتقای مھارت و ارتقای شغلی مشغول، کم اھميت،ارزان

ھايش را به مبارزه و  یئه قطب رما کوتاه نمی آيد و ھمنيشکر ھفت تپه است که در مقابل کارفرمايان و دولت کارف

پردازند و جاده ھا  یکند،  صدای زنانی که ھمدوش ھمسران کارگرشان به اعتراض و اعتصاب م مقاومت تشويق می

فرياد مبارزات زنان زندانی ھمچون آتنا و ماھرخ است که با اعتصاب . کوبگران سرمايه می بندندررا بر اوباشان و س

فرياد مادران مبارز خاوران و پارک الله است که با جمع .  رسانند ر زندانيان میگ و مقاومتشان پيامشان را به ديغذا 

مبارزات دختران دانشجو،  فرياد . ربايندشدن در مقابل زندان ھا و دادگاه ھا خواب راحت را از جنايتکاران سرمايه می

  .  مبارزه اند و ھر بار مصمم تر به ميدان آمده اندۀ در صحنی است که سالھا است اپرستاران، زنان بازنشسته

اين ی است که طعم استثمار جنسی و طبقاتی را با تمام وجود خود لمس کرده اند، ئفرياد اين زنان مبارز، فرياد انسانھا

ای  طبقه ادی  که بر اساس منافع اقتصمناسبات سرمايه داری دارد در  ريشهاست که ی ئھا محروميتفريادھا بازتاب 

ھا و قوانين   زنان ھمواره با ديوار بلندی از عقايد، سنت نابرابرنظامدر اين . دھند  انسانی را شکل میخاص، روابط

 میھای آنان را به سخره  یئرو ھستند که با پافشاری بر توليد، بازتوليد و تداوم ارتجاع، استعدادھا و تواناه دولتی روب

 به اين ی توھمو است  بسته نظام سرمايه داری ھمت به نابودی،ين فريادھا در کليت خود که اھمين دليل است،ه ب. گيرند

 .  درون حکومتی نداردجناح و آن جناح

ھر چند . دھد، نياز به متشکل شدن دارد ه ادامه میز مبار به به اشکال مختلف که خودجوشۀاين جنبش به ميدان آمد

 چ مار٨د از ع ب امسالچ مار٨فراخوان دادن به برگزاری مراسم . گيرد سمت وسوی گرفتن آن به آرامی صورت می

زنان کارگر که بخشی از جنبش زنان . ی تشکل يابی جنبش زنان استدرجه اه  عطف مھمی در رشد و بۀ خود نقط۵٧

ويژه با ه ب. ا ايفاء خواھند نموددھند و بخشی از جنبش کارگری ھستند، در اين تشکل يابی نقش مھمی ر را تشکيل می

ی زنان ئی با خواسته ھای پايه ئ امسال در پيش رو است و قطعنامه ھاچ مار٨ برپائی مراسم  در رابطه بای که ئرکھاتح

  . مايدنمطرح شده، می تواند روند متشکل شدن را تسريع 

 تيابیدس و اجتماعی اقتصادی ھای عرصه ۀھم در مرد و زن کامل برابری به دستيابی ،اتمبارز در زنان ۀخواست امروزه

 اجتماعی توزيع و توليد بر مبتنی که سيستمی در و خصوصی مالکيت محو با تنھا ھا خواسته اين .باشد می انسانی حقوق به

 پيش را افقی چنين تواند می که است کارگری جنبش تنھا، و يابد تحقق تواند می باشد نداشته زنان استثمار در نفعی و بوده

 زنان مطالبات تحقق ۀکنند تضمين تواند می تنھا آن جلو هب رو رشد و کارگری جنبش اتیطبق ۀمبارز .دھد قرار زنان روی

    .باشد
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  شدن متشکل سوی هب پيش ، چمار ٨ جھانی روز

  ايران در کارگری جنبش با زنان بشجن اتحاد تقويت  و 

 ! زنان به پيشۀجنبش رزمند

 مرگ بر رژيم جمھوری اسالمی

  پيروز باد سوسياليسم

   خارج کشور – ستگی با جنبش کارگری در ايراننھادھای ھمب

 

  ٢٠١٨ چمار ۴

 

  


