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 Vanguard Woman    پيشتاز زن

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ مارچ ٠٨

 !آزادی زن، معيارآزادی جامعه است
  مارچ ٨زنده باد 

ری طلبان و آزاديخواھان و روز اتحاد طبقاتی زنان  زنان کارگر در نيويورک، روز برابۀ، روز تاريخی مبارزمارچ ٨

  .ه داری استي سرماۀ جنسيتی و مبارزه با نظام استثمارگرانیض و نابرابريو مردان کارگر عليه تبع

 یستادگيدر برابر تعرضات گوناگون به حقوق خود ا  می رويم که جنبش زنانمارچ ٨در شرايطی به استقبال برگزاری 

 . كندیم

 عليه زنان و کارگران یري با شعارھای راسيستی و موضع گامريکاپ وراست ترين بخش سرمايه داری در عروج ترام

انه جنبش توده ي خاورمۀمنطق  در  گري دی از سو .خارجی با اعتراضات دامنه دار تشكالت زنان رو به رو شده است

 .ھمبستگی مردم در جھان را به دست آورندس آن زنان کوبانی توانستند با شکست داعش حمايت و أی کوبانی و در رئ

با حاکميت اسالم سياسی، سرمايه  .ز به چھلمين سال حاکميت ارتجاع سرمايه داری اسالمی نزديک می شويميران نيدر ا

داری در ايران ، جمعيت عظيم زنان جزو اولين گروه اجتماعی بودند که مورد تاخت و تاز ارتجاع به قدرت رسيده 

ی ئجنبش توده   ثر خود را بهؤن و مي سنگۀن ضربيبه عبارتی رژيم اسالمی با حمله و سرکوب زنان، اول  قرار گرفتند،

ن نمودن آنان، تبعيض و بی حقوقی اجتماعی، قصاص، يقوانين حجاب اسالمی، اخراج زنان، خانه نش.  وارد نمود٥٧

 ۀبا فشار برتود  بيکاری و بازنشستگیۀشش بيمتحميل کارخانگی بدون کمترين پو  کار ویرويو ارزانتر کردن ن  صيغه

 .ستاو زحمتکش به طور خاص بوده و  طور عام و زنان کارگره از ابزارھای رژيم اسالمی عليه زنان ب زنان 

ن يدر ا  .ميز زنان ھستياما زنان تحت ستم و مبارز ايران، لحطه ای ساکت ننشسته و ما ھر روزه شاھد مقاومت شورانگ

 ی زنان بازنشسته از برجستگۀز مبارزي پرستاران، معلمين و دانشجويان زن و مرد، و نۀان اعتراضات گسترديم

زنان زندانی .  كنندیزنان کارگر ھمدوش ديگر کارگران، فعاالنه در مبارزات كارگری شركت م . برخودار بودیشتريب

 ئیزنان شھری و روستا  نقش .را به خود جلب نموده اند ی جھانی خود توجه افكار عمومۀران با مبارزات قھرمانانيدر ا

  .برجسته تر شده است ...  تخريب محيط زيست و ريزگردھا ودر اعتراض عليه بی آبی، بی برقی و

و چه با حضور در جنبش   اكنون چه در ايران و چه در ديگر نقاط جھان زنان به اشکال مختلف، چه به صورت مستقل

   .اعمال می شود، ايستادگی و مقاومت می كنند بل  فجايع  سرمايه داری که به اشكال متناوبی، در مقائھای توده 

 نموده و اكنون برخی از مطالبات زنان در یني زنان عقب نشۀ و مبارزیستادگيه داری در برابر اياگر چه نظام سرما

 یماندگار است و به اشكال مختلف  نسيتیستم ج  افته است، ولی ھم چنانيت يرسم  ه داریي كشورھای سرمایقوانين مدن
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انواع   به درجات مختلف و به نسبت وجود جنبش ھای اجتماعی، زنان به مطالباتی دست يافته اند، ولی . شودیاعمال م

ضات ھمچنان که در روند تاريخ اجتماعی خود ياين تبع . استیض ھا و خشونت عليه زنان در جھان کماکان جاريتبع

 کارگرعليه سرمايه داری گره خورده ۀ طبقاتی دارد و مبارزه عليه آن به جنبش اجتماعی طبقۀست، ريشرا نشان داده ا

 .است

  :کماکان اثبات اين ضرورت تاريخی است که   توسط زنان سوسياليستمارچ ٨ زنان کارگر نيويورک و جنبش ۀمبارز

  !آزادی زن، معيار آزدی جامعه است

   و کارگران عليه سرمايه داریزنده باد ھمبستگی طبقاتی زنان

   خارج کشور–نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران 

 ٢٠١٧ مارچ

 

 

 


