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 جنبش کارگری چگوارا

  ٢٠١٨ مارچ ١١
  

 !باد وآگاه گرامی  زنان مبارزۀ روز جھانی زن بر ھمچھشت مار
مستمر مبارزات زنان کارگر در سراسر   حقوق برابر، بخش مھمی از تاريخ غنی واعتراضات برای کسب  اعتصابات

که بر   اين مبارزات، زنان ھربار به اشکال مختلف آگاھی و انزجار از ستم مضاعفیۀدر صحن. و ھست  جھان بوده

تغيير شرايط نامطلوب؛ و ساختن جامعه ای آزاد و برابر را  وتوان عظيم خويش برای  آنھا روا می شود را اعالم نموده

 . نشانداه اند

رک برای اکارگر زن در شھر نيوي ١۵٠٠٠ ميالدی حدود ١٩٠٨ سال چدر ماه مار: شروع مبارزات متشکل زنان 

ايشان با . دادن به کار کودکان و نيز حق رأی تظاھرات کردند دستيابی به ساعات کار کمتر، دستمزدبيشتر، پايان

و ارتقاء کيفيت اقتصادی زندگی  ھدف خويش را که برابری " ُنان و گل سرخ: "ی که بر آنھا نوشته شده بودئھادرپالکا

  .بود روشن می ساختند

رک به عنوان يک رويداد اميالدی در شھرنيوي ١٩٠٩  سالبروریف ٢٨ به ھمين خاطر اولين مراسم روز جھانی زن در

 جھانی ۀاتحادي« مريکا، برای يادبود اعتصابااين مراسم توسط حزب سوسياليست . سياسی سوسياليستی برگزار شد

   .سازمان يافته بود ١٩٠٨در سال » زنان کارگر صنايع پوشاک

 کپنھاگ الملل دوم در ھای بين  عمومی سوسياليستۀ، کنفرانس جھانی زنان قبل از جلس١٩١٠ست سال گاسپس در ماه 

 ی، پيشنھادئمريکااھای  لمانی با الھام از سوسياليستازن مبارز و سوسياليست » يس زيتسئلو«. نمارک برگزار شدد

زنان   زن سوسياليست پيشرو که بعدھا يکی رھبران  »کالرا زتکين« د و روز جھانی زن را داۀتأسيس ساالن

  .، از او حمايت کرد، البته در آن کنفرانس روز خاصی مشخص نشدشد  جھان

زيرا ھنوز در . زنان در اشکال مختلف ھمچنان ادامه داردگذرد اما مبارزات ھر چند بيش از يک قرن از آن زمان می

 کل  برًسرمايه داری تقريبا  در دنيای کنونی که سيستم!  زنان نه برابری وجود دارد ونه آزادینقاط دنيا برای  در اقصی

در مقابل کار مساوی با مردان آن حاکم است زنان به اشکال مختلف مورد سرکوب واستثمار مضاعف قرار دارند ،آنان 

 ر کاری و در سراسر جھان مورد بردگیزنان ودخترکان کم سن وسال عالوه بر استثما!  کنند حقوق کمتر دريافت می

در   کنند، زنان سال پيش را اجراء می ١۴٠٠  ۀدر کشورھای اسالمی که قوانين عقب ماند!  يرند گجنسی قرار می

 ی ترين حقوق انسانی خود محروم میئآنان از ابتدا. شوند وبشدت سرکوب می   تر قرار گرفتهموقعيت غير انسانی

  ! باشند
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ما انابرابر با يک رژيم وحشی وزن ستيز رودر رو ھستند  ت جمھوری اسالمی زنان در موقعيتدر ايران تحت حاکمي

کنار آنان  کنند ،در اين راه مردان آگاه ومبارز در وپيگيرانه برای آزادی وبرابری مبارزه می  نشستهآنھا از پای ن

در محيط کار و مدارس  پرستاران ، ، اندانشجوي ھمانگونه که در اعتراضات واعتصابات کارگران ، معلمان ، ،ھستند

 مبارزه می  عليه نظام ضد بشری حاکم  خانواده ھای خود  وزنان متحدانه در کنار ھم با ھمراھی  مردان  ودانشگاھا

  . شودرود تا قدرت کارگران وزحمتکشان صد چندان به سمت تشکل يابی پيش میاين مبارزات  اکنون کنند ،

در خيابانھا وميادين مختلف شھرھای  در جوامع اسالمی است  کی از اشکال سرکوب زناني  مبارزه عليه حجاب که

ايران با آگاھی از دستگيری و سرکوب وحشيانه توسط مزدوران  بزرگ ايران در جريان است ، دختران وزنان شجاع

 سرمايه داری در اشکال ! فاشيستی را به حالت تدافعی کشانده اند  با مبارزات خود رژيم پاسداران جھل وجنايت ، و

سرمايه داران وغارتگران از آگاھی واقعی زنان ! کند مختلف برای به انحراف کشانيدن مبارزات زنان برنامه ريزی می

ھستند ، زيرا منافع آنان در نا آگاھی و متفرق   آزادی وبرابری واقعی  مانع اصلی در برابر ومردان وحشت دارند آنان

  ! گر استدي بودن انسانھا از يک

و اول مه روز   زنان   روز جھانی ھمبستگی مبارزاتیچمبارزاتی مختلف مانند ھشت مار   ھایتبا گراميداشت مناسب

، جريان بود ه و ھمچنان ادامه داردقرنھا پيش در   متشکل زنان ازۀورند که مبارزآ ياد میه ھمبستگی جھانی کارگران ب

: قول کالرا زتکينه شود بلکه به کل انسانھا ربط دارد و ب ربوط نمیيک جنس مه ب مبارزه برای آزادی وبرابری تنھا

 سرمايه صورت می ۀمقابله با سلط  فمنيسم؛ بلکه درۀنبرد نھائی جنس زن برای نيل به انسانيت کامل، نه در عرص"

  ".پذيرد

مبارز   زنان  حقو حمايت از مبارزات ب   روز جھانی زنچگوارا ضمن گرميداشت ھشت ماره جنبش کارگری چ

ی زنان برای آزادی ئ نھاۀمبارز   که، بر اين اعتقاد است   عرصه ھاۀبرابری در ھم  نيل به آزادی و  کشورمان جھت

سرمايه   خود نظام  با تشکالت مستقل طبقاتی   مردان کارگر وزحمتکش طبقاتی است که آنھا در کنارۀوبرابری مبارز

صلح وعدالت  غنی گشورمان آزادی ،  و با بھره گيری از امکاناتداری وغارتگر جمھوری اسالمی را نابود کرده

   .می نمايند  را به جامعه حاکم )سوسياليسم (اجتماعی

  زبه اميد آنرو

  اگواره جنبش کارگری چ

  

 

  


