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ضمن تبریک روز جهانی زن به تمام حضار تم برنامه اتاق، زنان و 

! آلترناتیو در مقابل ستم و تبعیض جنسیتی و طبقاتی است  

با درودهای فراوان به همه رفقای حاضر در کالب هاوس به مناسبت 

!مارس روز جهانی مبارزه زنان خوش آمدید 8  

 این برنامه با همکاری 

ا جنبش کارگری در ایران، کارزار پشتیبانی از کارگران ایران، نهادهای همبستگی ب
 شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران، زن و برابری و سازمان راوا 

.برگزار میشود  
 

ستم مضاعف زنان سابقه تاریخی در زندگی انسانها داشته است واز قدیمی ترین ستمهایی است که با 
سرمایه داری ضمن مقدس کردن . جتماعی و تشکیل خانواده بوجود آمدپیدایش طبقات، تقسیم کار ا

به . خانواده وکارخانگی بدون مزد زنان، آنها را با خرید ارزان نیروی کارشان به محل کارکشانید
چنان شرایطی ملزومات . عبارت دیگرستم بر زنان را بنا به نیازش دراشکال دیگری بازتولید کرد

هشت مارس را در  روزنیز رفع تبعیض را فراهم کرد و  لیه سرمایه داری وبرع مبارزه زنان کارگر
دهند  که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می درجه که مبارزه طبقه کارگر به هر. تاریخ رقم زد

. علیه رفع انواع ستم و بویژه رفع ستم مضاعف نیز گسترش می یابداجتماعی می شود، مبارزه بر
ا گسترش مبارزات اجتماعی طبقه کارگر، شرایط عینی برای رفع تبعیض درصد سال گذشته، ب

موقعیت اجتماعی خود را  مضاعف نیزفراهم شد و زنان توانستند عموما به دستاوردهایی دست یابند و
دستیابی به آزادی های فردی و اجتماعی و بهره مندی از خدمات اجتماعی نتیجه مبارزه . ارتقاء دهند

.چنین شرایطی بوده است فعالین زن آگاه طبقه کارگردر پی گیری زنان و  

درهم شکستن ساختار  سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی، با یورش خود به نهادهای اجتماعی و
افزایش بارآوری نیروی کارصورت گرفت، هویت  درونی آنها که با هدف جلوگیری ازکاهش سود و

چنین یورشی با سیاست جهانی کردن . ی برجسته کردهای فردی را در مقابل توانایی های اجتماع
ه نقاطی از جهان نتایج فاجعه باری برای گروههای اجتماعی منجمله زنان را به همراه داشت اقتصاد در

مذهب به  اءدرکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی آمریکای التین، سرمایه با اتک. است
بازار آزاد . اهم کرد که در معرض آسیب های جدی قرارگرفتندبرای زنان شرایطی فر و ارتجاع 

حذف خدمات اجتماعی دست سرمایه داری  قراردادهای موقت و و نئولیبرالیستی و تعدیل نیروی کار
سیل عظیم مهاجرت و آوارگی ناشی از . بازتر کرد بویژه درمیان زنان کارگر را برای شدت استثمار

شکل دادن حاکمیت اسالمی در ایران و . شکننده زنان را تشدید کرد جنگ و عدم امنیت جانی موقعیت
.اولین قربانی های آن زنان بودند افغانستان نتیجه مستقیم استراتژی سرمایه جهانی بود و  

ما انقالب نکردیم، "با تشکیل حکومت اسالمی در ایران، زنان اولین گروه اجتماعی بودند که با شعار
نمی توانند، آنان میدان آمدند و خاطر نشان ساختند که با پوشش حجاب اجباری  به" تا به عقب برگردیم
درطول  حاکمیت سرمایه داری ارتجاع اسالمی، با وجود . و احقاق حقوقشان باز دارندرا از مبارزات 

در دو دهه گذشته با گسترش . سرکوب به اشکال مختلف، موفق نشدند زنان را به سکوت وادارند
گری، بخش های مختلف جامعه، بویژه زنان، دراعتراضات و مبارزات روزمره شرکت مبارزات کار

. وسیع داشته  و دارند  
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آلترناتیو . شرکت فعال زنان در اعتراضات جاری، معلمین، بازنشستگان، پرستاران را امروز شاهدیم
ان را ضروری کارگری که آلترناتیو زنان و مردان کارگر است، شکل گیری جنبش سازمان یافته زن

. میسازد  

زندانهای رژیم سرمایه داری اسالمی در ایران 
مملو از زندانیان سیاسی است و دهها زن مبارز 

کماکان در زندانها با شرایط سخت مبارزه 
میکنند، زینب جاللیان سالها است در زندان بسر 

روز است که از ارتباط با  066میبرد و بیش از 

. خانواده و وکیلش محروم است  

 

لیان در محل تبعیدش زندان بوشهر به سپیده ق  
کرونای شدید مبتال شدده است و به جای انتقال به 
بیمارستان او را به قرنطینه منتقل کرده اند و جان 

او در خطراست و نباید اجازه داد که سپیده را 
. مانند آبتین بکشند  

 

با کمال تاسف و اندوه فراوان پانته آ بهرامی زنی 
ان دنفکر و ژورنالیستی فعال، نویسنده و کارگرروش

فیلمهای مستند پس از سالها مبارزه با بیماری ترکمان 
آ همواره در  پانته ریناپذ یو کار خستگ یزندگ. کرد

 یو برابر یآزاد یزنان و مبارزه برا یجهت آگاه
یادش را گرامی میداریم و راهش را  .تداوم یافت
. ادامه میدهیم  

شب تعدادی از فعالین زنان برایمان سخن میگویند و در طول برنامه چند شعر قرائت در برنامه ام
در پایان به رفقای زن مهمان جلسه فرصت میدهیم که . میشود و سپس وارد بخش بحث آزاد میشویم

. صحبتهای آخر خود را ارائه دهند  

ستگی زنان تشکر میکنیم باردیگر از حضورتان در جلسه امشب به مناسبت روز جهانی مبارزه و همب
و امیدواریم که با کمک همدیگر جلسه مفیدی برای پیشروی هرچه بیشتر جنبش مستقل زنان داشته 

.باشیم  
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 مارس 8زنان کارگر، دستمزدها و 

 سحر صبا

در مورد این موضوع مهم در این روز خجسته  یافتم ادر آستانه تعیین دستمزدها هستیم، این فرصت ر

 .بحثم را ارائه دهمدستمزدها  ،کارگرزنان 

مارس در راه است گروهها و گرایشات متفاوت بورژوائی بخصوص چپ سرمایه خود را برای  8

هشت مارس همانند روز . گرامیداشت این روز، تحت عنوان جشن روز جهانی زن آماده می کنند

د های سرمایه ادغام شده این روز آن چنان در نها. استجهانی کارگر از محتوای طبقاتی خود تهی شده 

روز جهانی زن را به رسمیت شناخت و طی قطعنامه ای ( سازمان ملل متحد) 7711است که در سال 

اختصاص " حقوق زنان و صلح جهانی"از کشورهای عضو خود دعوت کرد که این روز را به جشن 

 . دهند

 

نبش طبقاتی کارگران و مبارزۀ روز جهانی زن ریشه در جاما از دیدگاه طبقه کارگر و سوسیالیستها 

در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و شرایط مشقت بار  7881مارس  8روز . دارد آنهاخونین 

پلیس بشکل وحشیانه ای . کاری، زنان کارگر کارخانجات نساجی آمریکا دست به تظاهرات زدند

 8سالها بعد، . ای شدتظاهرات زنان کارگر را سرکوب کرد که منجر به زخمی و دستگیر شدن عده 

ساعت کار روزانه دست به تظاهرات  79کارگران زن صنایع نساجی آمریکا با خواست  7791مارس 

سال بعد از آن کارگران با خواست . زدند که مجددا با سرکوب وحشیانه پلیس بورژوازی مواجه شد

ین روز، به روز نبرد بتدریج ا.و ممنوعیت کار کودکان به تظاهرات پرداختند« حق رای زنان»های 

روز "در واقع .طبقۀ کارگر با بورژوازی برای کسب شرایط بهتر کاری و حقوق اجتماعی تبدیل شد

 .حلقه ای از زنجیره نیرومند جنبش کارگری زنان است" زن

. از کجا نابرابری بین زن و مرد شکل گرفت که موضوع به این توضیح مختصری داده شودالزم است 

. نابرابری جنسیتی و طبقاتی خودش را در نظامهای مختلف تا به امروز نشان داده استکه به دو شکل 

اما بعد . یکدوره که آن هم دوره کمون بود که زنها با مردان کامال برابر بودند فقط از نظر تاریخی در

ی از آن در نظامهای مختلف طبقاتی که مالکیت خصوصی دست باال را پیدا کرد و خانواده تک همسر

 در کنار کارهای خانگی شکل گرفت که زن در خانواده در موقعیتی قرار گرفت که به خانه رانده شد و

ضمن زاد و ولد وارثانی را برای انتقال  وظیفه زن این بود که .وظیفه مادری و همسری او برجسته شد

ی هم از طریق تولیدات خانگ وظائف همسری و مادری بخشی ازدر کنار . ارث خانواده تربیت نماید

بهمین دلیل کار زنان از ابتدا در . محسوب میشدانجام میگرفت که کمک خرجی برای خانواده  زنان

مزد مرد از ابتدا بر این حساب شده بود که بتواند تمام . ئین تری از کار مردان قرار گرفتاسطح پ

یازمندیهای یک نفر در نظر خانواده را تامین کند، اما مزد زن فقط برای برآوردن ن کلنیازمندیهای 

ه مزد کمتری برای آنها در نظر جگرفته شد، توانائی کاری زنان کمتر از مردان ارزیابی شد و در نتی

بنابراین، نقش زن در . بمرور کارگران متاهل باید ضرورتا روی مزد زنان حساب میکردند. گرفته شد

گر مرد ارزش پیدا نمود، از وابستگی عرصه تولید برجسته شد درست نیروی کار او مانند یک کار

مردها فکر می کردند که فقط آنان می بایست فشار مبارزه علیه  .اقتصادی به مرد رهائی پیدا نمود
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بجنگند، بدون " دنیای کهنه"سرمایه را بر روی شانه های خود تحمل کنند، که فقط آنان می بایست با 

طبقه کارگر به صف مبارزه وارد بازار کار شدند نان اما، از زمانی که ز. شانیکمک زنان هم طبقه ا

که تنها گذاشتن دست یافتند این واقعیت به انسان هایی که نیروی کارشان را می فروشند، کارگران مرد 

در عمل به هدف های مبارزاتی آنها لطمه زده و  بعنوان هم طبقه ایهای خودزنان و رها کردن آنها 

 می باشد نشامانعی در متحقق شدن اهداف

زن شاغل صنعتی که جایگاهش در خانواده به عنوان زائده اقتصادی دیگر غیر ممکن می نمود بدین  

اکنون که . امر راضی شد که خود نیرویی اقتصادی است و از نظر اقتصادی دیگر به مرد وابسته نیست

ابستگی اقتصادی را بوجود او از نظر اقتصادی به مرد وابسته نبود اما این خود زن نبود که این عدم و

زن رهائی یافته از سلطه اقتصادی مرد به . آورده بود بلکه سرمایه داران و نظام سرما یه داری بود

او تنها آقا و . نیروی اقتصادی سرمایه داری وابسته شد و از بردگی مرد، به بردگی کارفرما در آمد

اما سرمایه دار تنها به این راضی .مرد بوددر اینجا از نظر کاری زن همسان . اربابش عوض شده بود

نبود که از نیروی کار زنان بهره کشی کند بلکه با استفاده از وجود زنان نیروی کار مردان را نیز به 

تر و ارزان تر از مردان در نظر گرفته شد، با این منطق  مزد زنان پائین. بدترین شکل استثمار نمود

چیزی که کامال نیروی کار زنان را برای سرمایه . مردان دارند که اصوال زنان نیازهای کمتری از

. تنها ارزان بودن آنها نبود بلکه فرمانبری بیشتر زنان نیز بود .زدداری پرسود  و با منفعت می سا

سرمایه داران از دوجهت سود بردند، نخست مزد زنان را تا حد امکان ارزان پایه گذاری کردند و دوم 

قابت، مزد مردان را هم کاهش دادند ، بهمین شکل کار کودکان را ایجاد نمودند که در اینکه از طریق ر

نیروی کار انسانی را  نوعیکار ماشین به امروز شاهد هستیم مقابل آن مزد زنان را کاهش دادند و

 . ه استکاهش داد

واقعیت این است که بازار کار در همه جای 

وه بر عال. جهان با تقسیمات جنسی همراه است

 بازار کار سرمایه داری ،ییتتبعیض جنس

مبنای انباشت سرمایه بیشتر را بااستثمار زنان 

کارگر در مزد نابرابر در ازای کار برابر با 

این نابرابری . مردان کارگر بنیان نهاده است

شامل مشاغلی میشود که به مهارت  مزدی

کمتری نیاز دارند و دستمزدشان کمتر و بی 

آن هر چه  ءتقسیم جنسی کار، منشا این. ثباترند

مثل هم عمل می  ی دنیاباشد، در همه جا

بحران های سرمایه داری ناشی از زنان کارگر به علت جایگاه طبقاتیشان جزء اولین قربانیان .کند

آنها به علت عدم امنیت شغلی در بسیاری از موارد . اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی هستند

به خواسته های غیرانسانی کارفرما مثل دستمزد پائین تر، قراردادهای موقت کار یا مجبوراند که 

در بخش هائی که بی ثباتی شغلی بطور  .تن دهند.…قراردادهای سفید، مجرد بودن و نداشتن فرزند و

می توان از افزایش این بی ثباتی صحبت کرد و نتیجه این است که موقعیت امروزه روتین موجود است 

و رقابت میان آن ها را افزایش و دستمزدهای واقعی شان را  کردهرا بازهم ناامن تر  زن من شاغلینناا

و درصد قابل اشتغال به کار دارند  ؛ و زنان کارگر هم که عمدتا در این بخش هاداده استکاهش 
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ا که از سوی دیگر به علت کاسته شدن خدمات عمومی بیش از همه زنان ر. توجهی را شامل میشوند

روند کاهش . بار عمده کار خانگی و نگهداری از فرزندان را بر دوش دارند تحت فشار قرار می گیرند

به شکل چشمگیری تا به امروز  و اجتماعی از قبیل بیمه ها و خدمات درمانی یافتن هزینه های عمومی

 .ادامه داشته است

، به حکم زن بودنش در بازار کار در زن کارگر وقتی شاغل است به شدید ترین نحو استثمار می شود

که در کارهای شاق و یکنواخت و ناامن و حاشیه ای است موقعیت قرار دارد، او کارگری  پائین ترین

اشتغال دارد، و اگر به قطعه کاری در خانه و فعالیت در بخش غیررسمی مشغول نباشد بیشترین سهم 

زیر ده نفر و عمدتا در کارگاههاى کوچک . میباشدرا دارا  بدون امضاء از قراردادهای سفید و موقت

. ستخارج از شمول قانون کار مشغول است و دستمزدش در سطح پائین ترین مزدهای زیر خط فقر ا

طوالنی برخوردار  کار در کارگاههای قالیبافی و کوره پزخانه ها که کار با اعمال شاق و از ساعت

چندین برابر زیر خط فقر را دریافت می کنند در واقع است زنان تقریبا یک پنجم همین حقوقهای  

 .استبردگی  توام باکه  استثمار فوق العاده در برابر کار رایگان

 نادیدهموجودیت زنان در کل به عنوان یک انسان در حکومت ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسالمی 

اما از هرنوع حقوق اجتماعی گرفته شده و با وجود اینکه نصفی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند 

وضعیت فاجعه بار اقتصادی ای که در ایران موجود است، فقر و . اقتصادی و سیاسی محرومند–

گرانی افسارگسیخته، زندگی و هستی میلیونها نفر ازکارگران و زحمتکشان را در معرض نابودی و 

ب نیز سرپرست خانواده هستند اما در این میان وضعیت زنان کارگر که اغل. خطر جدی قرار داده است

در شرایط بحرانی موجود، به علت مشکالت اقتصادی که پیش رو دارند بمراتب از هم طبقه ایهای مرد 

در اثر این بحرانها بیشترین درصد اخراجیها را شامل میشوند، . کارگرشان نیز بیشتر و اسفبارتر است

ر کارخانه های بزرگ به کارگاههای کوچک هر ساله به اجبار شمار زیادی از زنان کارگر شاغل د

خارج از شمول قانون کار رانده شده و یا جذب بازارهای غیر رسمی کار و کارهای کاذب میشوند و 

ناگریزاند به ساعات طوالنی کار و دستمزدی بسیار پائین تر از دستمزد اعالم شده، بدون بیمه و 

 .یکاری زنان دو الی سه برابر مردان است ب درصد .بازنشستگی و سایر مزایای رسمی تن دهند

زنان کارگر از نظر سطح حقوق و 

مزایای شغلی هنوز با مردان فاصله ی 

زیادی دارند و در بهترین حالت، برغم 

کار مساوی و نرخ استثمار برابر با 

حقوق  ۰۶%مردان، میزان حقوقشان 

عالوه بر اختالف دستمزد، . مردان است

نواع  خشونتها و زنان در محل کار با ا

نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی و 

 از. مواجه هستند غیره هم...جنسی و

بین کار زنان اساسی موجود تفاوتهایی 

و مردان کارگر، بخصوص در شرایط 

بخش  این است که جامعه ایرانامروز 
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ورند برای زنده وقت مشغولند و مجب پاره انعطاف پذیر و عظیمی از زنان یا بیکار هستند یا به کارهای

هیچ حق و  و از ،تن دهند ایی ماندن و امرار معاش خود وخانواده هایشان به این چنین استثمار وحشیانه

 کمتربه علت نداشتن مهارت و تخصص در بسیاری از کارها مزد آنها  نیستند،حقوق قانونی برخوردار 

مزد زنان کارگر دائماً پایین " کارلشکر ذخیره نیروی " از مردان کارگر میباشد و به علت وجود یک 

در شرایط فعلی در حدود بیش از یک میلیون از زنان که بشد ترین شکل استثمار  .نگه داشته میشود

آنها مشمول قانون . میشوند و سودهای نجومی میسازند نامشان در هیچ ارقام و آماری ثبت نشده است

 .کار و بیمه های اجتماعی نیستند

در در شرایط فعلی که آنها را با مشاغل بی ثبات و یا اشتغال زنان کارگر در ایران تاثیر بحران بر 

به عالوه این  .، آنها را در معرض بیکاری و نا امنی شغلی قرار می دهدروبرو نمودهواحدهای کوچک 

که با دشوار تر شدن شرایط کاری و زیستی و تحت فشار های اقتصادی خشونت های خانگی هم باال 

. بپردازندرا هم یرد و زنان از این سو هم باید تاوان بحران مسائل خانوادگی را در خانه هایشان می گ

شرایط اپیدمی کرونا در دو سال اخیر تاثیرات بسیار مخرب بر سطح معیشت خانواده های کارگری 

ماعی در مجموع با تنگ تر شدن فشارهای ناشی از بحران اجتماعی پیامدهای مخاطرات اجت گذاشته،

نتیجه آن با فاجعه افزایش کودکان و  کارگری را بیشتر تهدید می نمایدهای رو به افزون بوده و خانواده 

 .شده استفروشی همراه و ختم  تنخیابانی و دختران فراری و 

چگونه می توان از تحقق واقعی برابری حقوقی زن در خانواده صحبت کرد وقتی که تنها زنانی می 

اجازه تامین زندگی خود و  ،مالی شان تواناییالق و حضانت برخوردار شوند که توانند از حق ط

می دهد، در حالی که اکثریت زنان که امکانات مناسب برای یک نرا به آنها  فرزندانشانسرپرستی از 

چگونه می . زندگی مستقل و شرافتمندانه را ندارند از دایره حقوق خانوادگی بیرون گذاشته می شوند

دم از حضور برابر زن در بازار کار زد وقتی او امکان ارتقای مهارت حرفه ای ندارد، زمانی توان 

سالخوردگان بر دوش زن است و  بعضا مراقبت ازکه خدمات خانوادگی و نگاهداری از فرزندان و 

حق برابری در . ساختار اجتماعی برای بر عهده گرفتن این وظایف وجود ندارد و یا ناکافی ست

بی معناست تا زمانی که خانواده  جامعه ایرانل و همسرگزینی برای شمار عظیمی از دختران تحصی

در اضطراب نان شب از خیر تحصیل فرزند دختر می گذرد و در اولین فرصت ممکن او را به خانه 

 .الت جدی است که زنان طبقه ما با آن روبرو هستنداینها معض ...شوهر تحمیلی می فرستد و 

داشته باشد، بدین شکل که  عکسکار زنان نتایج  رونداست که  شدهباعث تا کنون مایه داری سر نظام

با ازدیاد ثروت  همزمان، از طرف دیگر آنها، ساعات کار طوالنی تر شده است ساعات کار تقلیلبجای 

قر ف سبب، بلکه در جهت ازدیاد سود سرمایه داران و همزمان نشدهرفاه افراد جامعه  صرفجامعه، 

این نتایج فاجعه آمیز ِکار زنان که بسیار دردناک به . کارگران و زحمتکشان شده است وسیع توده ای

سیستم تولید سرمایه داری از میان خواهد  و کار مزدی فقط با محو مالکیت خصوصینظر می رسد 

 .رفت

 کنیمحمایت وده و دخالتگر بسیاسی -جنبش زنان بمثابه یک جنبش اجتماعی در موظفیم سوسیالیستهاما 

 -و با پیگیری استراتژیکی در آن و در اتحاد با سایر جنبشها خواهان تغییر بنیادی در مناسبات اجتماعی

من نظرم بر این است که به علت اختالف . رسانیماقتصادی و فرهنگی به پیشروی آن یاری  –سیاسی 

ی که در جامعه ایران حاکم است بیشترین طبقاتی شدید و گسترده بین طبقات دارا و ندارا و فقر و فالکت
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زنان کارگر از نظر کمی و جنبش . درصد زنان ما از نظر منافع طبقاتی جزء جنبش زنان کارگر هستند

اگر .قابل توجه است بلکه در مرکز ثقل جنبشها قرار داردسیاسی  –جنبش اجتماعی  زنان کارگر نه فقط

زنان  جنبش بااتحاد  درجنبش زنان فقط و مطالبات  متحقق شدن خواستها بر گردیمجنبش زنان  به

 .تحقق خواهد یافتجنبش کارگری  محوریتسایر جنبشهای اجتماعی با  کارگر و

همه این هاست که زن کارگر در ایران را از یک سو با همه مصائب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

که به جنبش های کارگری و زنان  داده، و از سوی دیگر او را در موقعیتی قرار نمودهفرهنگی روبرو 

یا زنان در جنبشهای اجتماعی دیگر همچون معلمان ، پرستاران و بازنشسته گان ضمن مبارزه  بپیوندد

در این میان یک نکته روشن است که هیچ اصالح  . هر روزه اشان خود را بخشی از جنبش زنان بدانند

زنان کارگر و زحمتکش در ایران  ضالت معیشتیالت و معمشکپاسخگوی نظام سرمایه داری و رفرم 

آن جز دست بردن به بنیان های نظام سرمایه داری و چالش کلیت به هر جنبشی  نخواهد بود،نیست و 

 .منافع اکثریت زنان کارگر و زحمتکش را نمایندگی کند نخواهد توانست

د، که نیروی خود را در یک جنبش اما زمانی زنان می توانند موفق از ادامهً مبارزات خود بیرون بیاین

قوی زنان با اتکاء به نیروی طبقاتی طبقهً کارگر و جنبش کارگری برای لغو مالکیت خصوصی که 

اساس و بنیان تمام این ستمها و نابرابریها است متشکل و متحد نموده و هدف نهایی خود را برانداختن 

 . ندمناسبات سرمایه داری و جایگزینی سوسیالیسم قرار ده

 یکسان و برابر کار ازای در کارگر زنان نابرابر مزد ،جنسیتی و طبقاتی تبعض رفع برای مبارزه امروز

 مشاغل ثباتی بی عدم دیگر، سوی از و  است مرد و زن بین نابرابری اصلی عامل من بنظر که  مردان

 عدم .کارگر طبقه ابیتشکلی امر به خورده گره تمام شغلی امنیت عدم و وسیع بیکارسازیهای و زنان

 و مردان نابرابر دستمزدهای برای مبارزه طبقاتی، و جنسیتی ستم نوع هر رفع برای مبارزه و تبعیض

 امر کارگر زنان شدن متشکل به کمک و داران سرمایه به آن تحمیل و برابر کار ازای در کارگر زنان

، کمک خواهد کرد کارگر زنان جنبش تقویت به تنها نه گیرد، قرار کار دردستور باید که است کارگر طبقه

 .را هم تسریع خواهد بخشیدمزدی  سرمایه و اساس کار ۀنابودی سلط استراتژی در نهایت لکهب
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 زنان افغانستان، شرایط و مبارزات

 شکوفه 

 !با درود به رفقا گرامی

کنند ،  رابر مبارزه میدنیا که برضد ستم های این جهان ناب یهشتم مارچ  را  به تمام زنان در هرکجا

شاید تبریک گفتن این روز از نظر بعضی دوستان درست نباشد زیرا زنان هر روز . تبریک می گویم

بیشتر زیر ستم و نابرابری جان می دهند، اما به نظر ما این روز جای تبریکی دارد زیرا همبستگی و 

ر زنان بیشتر شده مبارزه زنان نیز قوی همین قدر که ستم ب. مبارزه زنان را دراین روز بیاد می آوریم

تر شده و در هر گوشه دنیا بخصوص زنان منطقه با صدای رساتر امروز علیه جنایات دولت های ضد 

 .زن صدا بلند می کند

داری و ارتجاع تالش دارند روز زن را از مضمون مترقی و مبارزاتی تهی و در حد  آنگونه که سرمایه

تقلیل دهند تا چهره ضدزن خود را بپوشانند، ما وظیفه داریم که اینگونه  گلدسته پیش کردن به زنان

ها و عناصر انقالبی  و محکوم نموده در پی اتحاد و همبستگی واقعی تشکل ءتجلیل های مسخره را افشا

 .و مترقی در سطح جهان گردیم

می خواهم  ، برومقبل از اینکه بخواهم بر وضعیت امروز زنان  زیر حاکمیت نیرو جنایت و وحشت 

 .کوتاه اشاره به گذشته داشته باشم

مردم افغانستان چهل سال است که در دوزخ اشغال، بیداد، تجاوز، بربریت، جنایت، توهین و تحقیر 

دفاع ماست که نه تنها در دوره  بارتر، وضعیت زنان بی سوزند و در این میان از همه فاجعه می

طالبی بلکه در دوره پوشالی کرزی، غنی و عبدهللا هم که  خرمستی جنایتکاران تنظیمی و وحشیان

، نه تنها تغییری نیامده بود بلکه بود شان عالم را گرفته« حقوق بشر»، «حقوق زن»شعارهای کرکننده 

 .حقوقی جان می دادند هولناکتر از قبل زیر ستم و خیانت و بی

تعدادی . ی زمینه رشد و تحصیل را نداشتنددر جریان حضور امپریالیزم امریکا در افغانستان زنان زیاد

اما تعدادی  زنان بودند که بدون اندک . محدودی زنان توانستند با رنج و مشکالت فراوان درس بخوانند

توسط امریکا مغزشویی شدند بعد مستقیم به چوکی  های فولبرایت دست یافتند، ترین مشقت به بورسیه

گروه از زنان گدی گگ های امپریالیزم بوده و همیشه حضور این . های وزارت و ریاست گماشته شدند

وضعیت زنان افغانستان را به جهانیان گل و گلزار نشان . نظامی امریکا در افغانستان را توجیه کردند

این زنان که زندگی مرفه و بی درد سر داشتند بیشتر از افغانستان در سفر های بیرون . می دادند

همین زنان در مذاکرات صلح با طالبان به سخنگویان غیر . به مردم جهان بودندمشغول سفیده مالی ناتو 

 .اگر مشخص نام ببریم. نانه ترین نقش را در قبال زنان افغانستان ادا کردندئمستقیم اینان بدل گشته خا

فوزیه کوفی، ناهید فرید، سیما ثمر، حبیبه سرابی، شینکی کروخیل، ماری اکرمی، فرخنده زهرا 

ی، شهرزاد اکبر، فاطمه گیالنی و امثال اینان، زنان ضد زن مرتجع و در خدمت امپرالیزم و نادر

های غربی برجسته شده و  نوکران شان بودند که امروز نیز منحیث لشکر تبلیغاتی امریکا در رسانه

ه ظریف. شود تا برای ماموریت جدیدی در خدمت طالبان آماده گردند حتی جوایزی برایشان داده می

سفید به  را نیز از سوی کاخ« زن شجاع سال»غفاری یکی از همین زنان سرکاری است که جایزه 
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دست آورده، بعد از حاکمیت طالبان با هلهله زیاد افغانستان را ترک گفته، در مقابل رسانه های خارجی 

لبخند زنان  از تهدید طالبان در مقابل خودش سخن می گفت اما امروز همان زن به طالبان چشمک زده

با در نظرداشت ارزش ها و قواعد اسالمی به فعالیت های »خواهد  به کابل برگشته اظهار نمود که می

سی لب به .بی.زنی دیگر لندن نشین به نام دیوه پتنگ از ورای بنگاه تبلیغاتی بی. بپردازد  «غیر سیاسی

اینان به تضمین  .اجتماعی قرار گرفتهای  تمجید از طالبان گشود که مورد تنفر جمعی افغانها در شبکه

میگردند تا زندگی زیر سایه این وحشیان  طالبی را عادی جلوه  باداران خارجی شان به افغانستان بر

وقتی ما صحبت از زنان می کنیم باید تفکیک واضح قایل شویم بین زنان که مورد ستم قرار می  .دهند

همیشه به این نکته توجه داشته  و .کنند زنان را فراهم می گیرد و زنان که ستمگر هستند و اسباب ستم بر

تاکید نموده است که جنبش زنان عدالتخواهانه پرخروش و بُرنده نمیتواند باشد اگر بین زنان مبارز و 

ما به خاطر این موضعگیری خود اکثرا تحت انتقاد قرار . گر ضدزن خط درشت نکشد زنان معامله

 .برده ایم آن حال بیش از هر زمانی پیایم اما به حقانیت  گرفته

امروز زنان سرزمین مان نه تنها که از سربریدن ها انتحاری ها و سنگسار دختران شان تمام وجود 

ایا . و درد گرفته در کنار آن بخاطر زادگاه در خون تپیده و زخمی شان رنج می برندشان را نفرت 

شان در اثر حمالت انتحاری طالبان را فراموش ممکن است صدها مادر درد از دست دادن دلبندان 

توان به  گردد؟ آیا می های اعدام زرمینه و شالق خوردن زنان از ذهن ما محو می کنند؟ آیا صحنه

 های فریبکارانه امروز اینان اعتماد کرد؟ وعده

جز  نان در خانه های شان محبوس شدند و بهآ. زنان سرزمین مان انواع خشونت را تجربه می کنند

تعدادی زیادی زنان اینجا تنها حبس خانگی را تجربه نمی کنند بلکه . دیوار های خانه تکیه گاهی ندارند

به تازگی تعدادی از زنان با . شام مورد شکنجه و تهدید قرار می گیرندآدر زندان های طالبان خون 

 .فرزندان شان یکجا دستگیر شده و مجبور به اعتراف اجباری شدند

نان زنان ساده و تحصیل کرده شجاع هستند که از ارزمین ما زنان زیادی سیاسی نیستند بله در س

نچه که آوضعیت به تنگ امده فریاد شان را بلند کردند امروز همان زنان با تهدید مجبور می شوند هر 

هستند که موزش سیاسی ندیدند و تعدادی انان مادران آبه انان تحمیل می شود به زبان بیاورند انان هیچ 

به خاطر فرزندان شان مجبور می شوند تن به اعتراف اجباری بدهد با این حال می دانیم که در شرایط 

سخت امروز ادامه مبارزه و بلند نمودن صدای اعتراض به شدت پرخطر و دشوار است ولی زنان 

افغان طی چند ماه گذشته تحت اختناق و فشار طالبان پیاپی دست به اعتراض زده نشان دادند که دیگر 

هیچ نیرویی قادر نیست آنان را در زنجیرهای جهل و بربریت اسیر سازد. بی مورد نیست که طالبان نیز 

بشدت از آکسیون های ولو کوچک زنان هراس داشته به هر نحوی برای خاموش ساختن آن تالش 

 می ورزند.

زیادی شغل شان را از دست داده خانه بعد از حاکمیت سیاه طالبانی در میهن به خون نشسته مان زنان 

حجاب تقریبا اجباری است و طالبان سعی دارند با . خشونت خانوادگی بیشتر از قبل شده. نشین شدند

وضع محدودیت های مشخص زنان را خانه نشین بسازند و با اذیت و ازار که می کنند زنان مجبور 

به تازگی قانونی را وضع . دن را ترجیح دهندشوند بین در خانه ماندن و بیرون رفتن، در خانه مان

در پارک ها روزهای جداگانه . کردند که زنان حق سفر به بیرون از افغانستان بدون محرم را ندارند

در داخل موتر های مسافر بری محدودیت . ساختند تا زنان با فامیل های شان به تفریحگاه ها نروند
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مانی خبری از موتر نیست و بسیاری رانندگان از ترس وضع کردند که ساعت ها حتا اگر منتظر ب

در .  خورد در غور یک زن شالق می. کنند طالبان زنان بدون محرم و بدون حجاب را سوار موتر نمی

در مزار بارها جسد بیجان زنان را مردم محل در گوشه کنار یافتند که به . بدخشان سنگسار می شود

. زنی به نام عیدما با دو دخترش در یکی از نقاط کابل به قتل رسیدند.طور ددمنشانه به قتل رسیده بودند

تالشی خانه به خانه  خصوصا بی حرمتی به حریم خصوصی زنان، گلوله باران  زینب عبدالهی در 

زنان واکسیناتور را کشتند تا دیگر زنان جرات نکنند که در فعالیت های اقتصادی سهم ...ایست بازرسی

ممنوعیت خروج زنان بدون محارم . ات دولتی حتا مراجعین زن بدون محرم را نپذیرددر ادار. بگیرند

 .شرعی از کشور

زنان حق کار، حق پوشش، حق مشارکت در .اند طالبان افغانستان را به زندان بزرگ زنان تبدیل کرده

ن و های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حق هنرنمایی، حق انتخاب کرد قدرت سیاسی، حق فعالیت

 .اند انتخاب شدن، حق قضاوت، حق ورزش، حق چکرگشتن، و غیره را از دست داده

در اثر اعتراضات زنان . اند در طول شش ماه گذشته طالبان دختران را از حق آموزش هم محروم کرده

اند،  محصالن دختر باز کرده المللی، طالبان مراکز تحصیلی را بر روی افغانستان و فشار نهادهای بین

دختران و کارمندان و استادان زن حق پوشش . اند های شدیدی بر دختران وضع کرده اما محدودیت

پوشش شان باید سیاه، ساده، گشاد و چند الیه . دلخواه خود را نداشته و باید حجاب کامل داشته باشند

ن و پسران را های دخترا صنف. است  آرایش زنان و دختران ممنوع شده. باشد که تمام بدن را بپوشاند

در صورت کمبود استادان زن، . کنند جویان دختر را فقط استادان زن تدریس می اند، دانش جدا کرده

 .شوند استادان مرد به طور موقت برای تدریس دختران استفاده می

ماند  اهمیت می اینجا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خونخوار زنان هیچ ارزشی ندارد به یک شی بی

 . هر طور بخواهند با او رفتار کنندکه 

سوزند، اما  تسلیم نشده با میتنها در افغانستان نیست که زنان در جهنم سوزان  امپریالیزم و بنیادگرایی 

 .شجاعت علیه نظام های مرد ساالر به مبارزه برخاستند

در ایران مادران با . هران شجاع مان در ایران و کوبانی علیه بنیادگرایی مبارزه می کنندامادران و خو

در دست داشتن عکس های فرزندان شان در تجمعات اعتراضی دستگیر می شوند مادران ستار بهشتی، 

مادر بزرگوار شهناز اکملی که همیشه مورد باز  پژمان قلی پور، فرزاد کمانگر و نوید افکاری و

پیده قلیان، نرگس جاع چون سزنان شو همچنان . اما همچنان مقاومت می کنند. خواست قرار می گیرند

در افغانستان نیز بدون شک زنان زنجیر های شان . زینب جاللیان، سهیال حجاب سر بلند می کند دمحمی،

دار، زنان  مبارزه دوام.هراس از شکنجه و زندان از میان خاکستر بلند خواهند شد را شکسته روزی بی

 .بدیده خواهد کردآافغانستان را نیز 

نانه در تقویت و حمایت از ئکنیم که دولتهای مرتجع ایران و پاکستان نقش به شدت خا نباید فراموش

های افغان داشته اند و هردو کشور همین اکنون تالش دارند که حاکمیت لرزان  جنایتکاران و تروریست

  .طالبی را در کشور ما مستحکم سازند
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 دارند، نیاز است که زنان پیشتاز و مترقی با قبول  ها قرار ترین ستم در کشور ما که زنان تحت فاشیستی

ریسک و با تابوشکنی مقابل قید و بندهای بنیادگرایی اسالمی و جامعه نیمه فیودالی برخیزند و با وجود 

 .همه موانع و فشار و اختناق صدا بلند کنند و مرعوب بند و زندان نگردند

د، پس باید تشکل یابی و مبارزه برای تغییرات تواند جدا از رهایی زحمتکشان باش رهایی زن نمی

ترین  ای در جامعه را در دستور کار قرار داده در آگاه ساختن و بسیج و سازماندهی ستمدیده ریشه

باید در کار تبلیغی و ترویجی مردم را به این آگاهی رسانید که بنیادگرایی و . های جامعه کوشید الیه

خورده جوامع ما و بخصوص زنان اند پس باید مبارزه علیه  نان قسمیک سکه و دشم امپریالیزم دو روی

ما به تجربه دریافتیم که کار زنان در چهارچوب . ای را در اولویت قرار داد دو در هر زمینه این

و انجیوها هیچگونه موثریتی نداشته بنا زنان باید بر محور یک « جامعه مدنی»اصطالح   نهادهای به

و مترقی متحد شده مبارزه کنند که هم موثر  نامه روشن سیاسی ها و آیین خواستتشکیالت سیاسی با 

 . گردد کاری در آن تضمین می است و هم ادامه

 !رفقا گرامی

کوشند زنان را به کنج خانه محصور نموده از دانش و علم و از مشارکت شان در فعالیت  بنیادگرایان می

ودالی و ضدزن ئترین رسوم مردساالنه ف مانده  ان پاسدار عقبهای اقتصادی و اجتماعی ممانعت کنند، آن

های  و امکاناتی به زنان آگاهی داد، در رشد زنان در زمینه  باید با استفاده از هر روزنه. در جامعه اند

کننده  توانند نقش رهبری زنان وقتی در اقتصاد جامعه دخیل باشند، نهایتا می. مختلف کار و فعالیت نمود

در مبارزه برای . عه ایفا کنند در غیر آن همیشه برده جامعه مردساالر و ضدزن خواهند بوددر جام

احقاق حقوق زنان باید برخورد طبقاتی داشت، این تنها مردان طبقات حاکم نیستند که بر زنان ستم روا 

نیز ساخت که من  دارند بلکه زنان طبقه حاکم نیز دشمنان زن اند و باید پیکان مبارزه را متوجه آنان می

این فکر غلط را باید منسوخ ساخت که هر زنی حتما مدافع زنان . در باال چند نمونه را معرفی کردم
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ما در کشور خود طی بخصوص بیست سال گذشته زنانی را دیدیم که بدتر از مردان در . ستمکش است

اکمیت مردساالر در اعمال المجلس ح نانه ادا کردند و منحیث زینتئکشانیدن زنان به بردگی نقش خا

ما باید از امکانات و منابع خود در هر  .روز حربه امپریالیزم و بنیادگرایان گشتند ستم بر زنان تیره

ای به کمک همدیگر استفاده اعظمی کنیم، باید تجارب مبارزاتی خود را با همدیگر تبادله نموده از  زمینه

های آزادیخواهانه و پیشرو زنان در یکی از کشورها  حرکتآن سود ببریم، وقتی جنایتی علیه زنان و یا 

وقتی زنان در یک . شود، برای پوشش و بلند کردن صدای آن با همدیگر همکاری کنیم راه انداخته می

گیرند فوری بصورت مشترک به  کشور مورد تهاجم دولتها و یا نیروهای ارتجاعی و ضدزن قرار می

از وضعیت و نیروهای فعال جوامع همدیگر آگاهی . زار راه بیاندازیمدفاع از زنان و علیه جانیان کار

زنند  حاصل کرده محتاط باشیم آن زنان مرتجع را که با شیادی خود را نماینده زنان کشور خود جا می

های مبارز و انقالبی و الگو  در معرفی چهره. شناسایی و اجازه ندهیم امکانات ما را در اختیار گیرند

 .آنان میان زنان خود تالش بخرج دهیم قرار دادن

در راه استقالل، عدالت، آزادی و   در هشت مارچ امسال بار دیگرتجدید پیمان کنیم با زنان مبارز که 

 .های چندالیه، جان نثار کردند رفاه و آسایش مردم و رهایی زنان از جور و ظلم و ستم
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 قتل های ناموسی 

 سارا افراسیابی

های ناموسی صحبت هشتم مارس روز جهانی زنان من تصمیم دارم که در زمینه قتل امروز در آستانه

.کنم  

خواهم یادی از مونا حیدری کنم، قربانی کودک همسری که ماه گذشته به طرز فجیعی توسط می

.تک ما را به درد آورد همسرش کشته و سالخی شد و قلب تک  

های ناموسی نبود و متاسفانه آخرین هم اولین قربانی قتلای نیستند و مونا های ناموسی موضوع تازهقتل

.نخواهد بود  

 هایمورد قتل 089تا  918منتشر شد، ساالنه بین  7978طی گزارشی به استناد از ایسنا که در آذرماه 

از  افتد که این آمار به هیچ وجه آمار دقیقی نیست و آمار دقیق خیلی بیشترناموسی در ایران اتفاق می

.ای شدها رسانهمورد از این قتل 99مجازی در سال اخیر نزدیک به  به مدد فضای. است ااینه  

هایی هستند که تحت فشار و شوند یا خودکشیها خودکشی یا خودسوزی جلوه داده میبسیاری از این قتل

.افتنداجبار خانواده، با زور و تهدید اتفاق می  

معه ایران و حمایت جمهوری اسالمی ایران دو دلیل عمده در واقع تسلط فرهنگ مردساالرانه بر جا

.های ناموسی هستندوجود قتل  

:توان به دالیل زیر اشاره کردهای ناموسی میاز دیگر دالیل قتل  

طالق گرفتن_  

مقاومت در برابر ازدواج اجباری_  

مورد تجاوز قرار گرفتن _  

  دوستی یا برقراری رابطه با جنس مخالف_

 

نظام مردساالنه مردان مالک زنان هستند و زنها به عنوان یک انسان آزاد و دارای در واقع در 

در . شودعنوان دارایی مردان خانواده برخورد میحق تصمیم گیری دیده نمیشوند و با زنها به 

واقع زنان ناموس مردان هستند و وظیفه حفاظت از ناموس بر عهده مردان است و در صورت 

، مجوز قتل خود را موجب خدشه وارد کردن به آبرو و حیثیت مردان شودانجام هر کاری که 

ها یا حتی های ناموسی و تفاوت آن با سایر قتلهای مهم قتلیکی از ویژگی. صادر کرده اند

های علیه زنان این است که اغلب به صورت سازماندهی شده و گاهاً با هماهنگی دیگر خشونت

، پدران و به دلیل نبود قوانین حمایتی از زنان.  شودانجام میو رضایت همه اعضای خانواده 

زنند مانند پدر رومینا اشرفی که ها میهمسران زنان بدون ترس از مجازات دست به این جنایت

فرزند به واسطه پدر از یک وکیل اطالعات گرفته  قبل از ارتکاب جرم در زمینه مجازات قتل

حکومت استبدادی ست که برای سرکوب زنان با تمام قوا بود  جمهوری اسالمی ایران یک 



 Sida 15  2022 رسبولتن زنان ویژه هشت ما
 

های ایرانی از واژه لها و سریاتالش میکند تا فرهنگ مردساالرانه را ترویج دهد و در فیلم

های کوچک را حفاظت از کند وظیفه مردان و حتی پسر بچهناموس برای زنان استفاده می

. دانندناموس می  

 

یچ در فضاهای آموزشی ایران ه

آموزشی درباره حقوق بشر و به 

خصوص حقوق کودکان و زنان 

وجود ندارد و خود زنان هم از 

در . حقوق اولیه خود آگاهی ندارند

های های درسی یا حتی کتابکتاب

هایی مانند غیرت داستانی از واژه

شود و پرستی استفاده میو ناموس

.دهندران آموزش میهای مردانگی به پسها را به عنوان نشانهاین خصیصه  

اند درهمین نظام آموزشی ایران های اخیر مرتکب قتل ناموسی شدهاکثر افرادی که در سال

های اند، همین نکته تاثیر آموزشاند و حتی بعد از انقالب به دنیا آمدهتحصیل کرده

.دهدجمهوری اسالمی ایران را در رواج فرهنگ مردساالرانه نشان می  

وری اسالمی ایران با وضع قوانین زن ستیز وعدم تصویب قوانین حمایتی از طرف دیگر جمه

.کندهای ناموسی دفاع میاز زنان از خشونت علیه زنان و قتل  

-مجازات اسالمی که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی 229قوانینی مثل قانون 

حق والیت بر پدر و جد شود و این نکته که شود و قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می

مجازات اسالمی که اگر  099شود یا قانونپدری است و مادر ولی فرزند محسوب نمی

مردی ادعا کند زنش را در حین خیانت دیده و بعد کشته است از مجازات و پرداخت 

.دیه معاف است  

 درواقع. های ناموسی استمساله مهم دیگر واکنش جمهوری اسالمی به پخش خبرهای قتل

نگاران، خبرنگاران و ای برای روزنامهگیرانههای شدید و سختمحدودیت

فعاالن حقوق بشر که در حوزه اجتماعی با تمرکز بر موضوع خشونت علیه 

.دارد دوجو کنند،زنان فعالیت می  

ساله که به دست  70سینا قلندری، خبرنگاری که خبر قتل مبینا سوری  7099در آذرماه   

ه قتل رسید را منتشر کرد، به یازده ماه و شانزده روز زندان همسر روحانیش ب

.سال ممنوعیت از خبرنگاری محکوم شد 2و   

با توجه به مواردی که اشاره شد، وظیفه ما به عنوان فعالین حوزه زنان به خصوص آن افرادی 

های ناموسی که خارج از ایران هستند، این است که صدای قربانیان خشونت

. های ناموسی افزایش دهیمها را به پوشش خبرهای قتلسیت رسانهباشیم و حسا

هرچقدرکه  صدای قربانیان بیشتر شنیده شود و هرچقدر که در زمینه مصادیق 

توانیم بیشتر امیدوار باشیم که بر خشونت علیه زنان محتوا مفید تولید کنیم، می

.نگرش افراد جامعه تاثیر مثبت بگذاریم  

. تر فریاد بزنیم که زن ناموس هیچکس نیست دناست که هرچه بل وظیفه ما زنان این  
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 یک چهارم خشکی جهان کافی نیست

 شعری از النا کروز شاعری کوبائی

 می خواهم گریه کنم، اما

 همین یک چهارم خشکی جهان کافی نیست

 بغض هزار هزار ضربه تازیانه

 بغض هزار هزار مرتبه تنهایی و ترس و تحقیر

ساله خواهرانم بغض هزار هزار  

 در گلوی من است

 آه خواهران من

 خواهران بردگی، بی کسی، فقر

 خواهران حرمسرا، حسرت، رنج

 خواهران دردهای بزرگ تاریخی

 بر کدامتان بگویم؟

خواهران شهری ام... دختران خسته بی هیچ دل خوشی  

 دختران گمشده در دود و دروغ

 دختران لبخندها و عشق های مصنوعی

ن بگویم؟بر کدامتا  

 دختران شرم و بلوغ و اشکهای پنهانی

 دختران ترس

 در کوچه های خلوت زندگی

 در معابر شلوغ

 خواهران روسپی ام

 هنگام که در مرداب یاس و پشیمانی و حقارت

 دست و پا می زنید

 بر کدامتان بگویم

 دختران نجیب عاشق که دوست می داشتید

 که دوست می دارید

 که دوست خواهید داشت

از بیم مالمت که  

 عشق را در نه توی دلتان پنهان کرده اید

 که در اشتیاق و انتظار

 قطره قطره ذوب می شوید

 من امتداد فریادهای زخمی شمایم

 مرا با همهً شما نسبتی هست

......آه حوا  

انمرمادر من و همه خواه  

 سه چهارم جهان  گریه های توست

 اشکهایی که بخاطر همه دخترانت ریخته ایی

 اما مرا

 یک چهارم خشکی جهان کافی نیست

 بعض هزار هزار ساله خواهرانم

 در گلوی من است
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 مبارزات زنان در صد سال گذشته

 فریده گرمان

ه همه رفقای عزیز و دوستان گرامی سالم می کنم  ب  

ن جهان را گرامی اروز همبستگی زن ،ما اکنون به پبشواز هشت مارس میرویم و هشت مارس

. میداریم  

از درد ها و رنج های زنان افغان گفتند . امشب رفقای زن به خوبی از مشکالت زنان صحبت کردند 

رفقا ی زن اشعار قشنگ شان را بگوش رفقای . از دردها و رنج هایی که دل انسان را بدرد میاورد -

. حاضر در این نشست رساندند  

مبارزاتی  ،کنم صحبتصد سال گذشته ات زنان در این من امشب می خواهم بیشتر در مورد مبارز 

. ستخطی سرخ و ممتد ادامه بافته ا تا امروز با و از صدسال گذشته آغاز شده که  

تشکلهای کارگری صحبت کنم و بگویم تا چه  و در پایان صحبتم می خواهم در مورد زنان کارگر

.اندازه مبارزات زنان کارگر در تشکل یابی دارای اهمیت است   

ن چهار دوره با همه در ای حکومت ها. زیاد است و فرصت کم است ورد مبارزات زناندر مصحبت  

.نتوانستند مشکل زنان را حل کنند ادعا هایشان   

.                انجمن های علنی و انجمن های مخفی –در دوره مشروطه دو نوع انجمن وجود داشت 
        

. دفاع می کردندج، طالق، حضانت فرزند وغیره زدواازحقوق زنان در مورد ا ،انجمن های علنی
که بین موافقان مشروطه و  در نبردهای خیابانی ،انجمن های مخفی که آنها نیز بسیار قابل توجه اند

 06در تبریز جنازه . با لباس مبدل به طرفداری از مشروطه شرکت می کردند مخالفان جریان داشت
. شدگان دیده شد  زن پس از در گیری خیابانی در میان کشته  

شما می دانید که روس ها به کمک انگلیسی ها وارد تبریزشدند در چنین شرایطی خط تهران مطرح  

.می شود، ستارخان و باقرخان به سمت تهران حرکت می کنند  

در تهران شایع شده بود که بعضی از نمایندگان مجلس به خواست روس ها تن در داده  0026درسال 

خواست آنها حراست از . زن با تپانچه و با لباس مبدل وارد مجلس شدند 066هنگام در این . اند 

.آنها موفق شدند خواستشان را به وکالی مجلس بقبوالنند.تمامیت ارضی ایران بود  

در نبردی سربازی زخمی می شود، او : خوبست به حادثه دیگری از نبرد زنان اشاره ای داشته باشم
ستارخان که در این هنگام در . سرباز اجازه نمی دهد او را مداوا کنند. کنند را روانه بیمارستان می
سرباز در گوش ستارخان می ". پسرم تو نباید بمیری، بگذار مداوایت کنند: " کنار او بود می گوید

". آخر من زن هستم: "گوید   

بدنیا  1621در سال خانم صدیقه دولت آبادی . منبع این اطالعات از خانم صدیقه دولت آبادی است

او از فعالین جنبش مشروطیت و مدافع حقوق زنان . چشم از جهان فرو بست 1431آمد و درسال 

.یادش بخیر و راهش پر رهرو باد. بود  
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رضا . در دوره رضاشاه قوانین در مورد زنان تغییر نکرد .اکنون به دوره رضاخان اشاره می کنم 

ز مدرنیسم صحبت کرد، اما مدرنیسم او جز عوامفریبی چیز شاه همین که به قدرت رسید باصطالح ا

.نبوددیگری   

مدرنیسم رضاشاه در این حد بود که بزور چادرها را از سرزنان بردارد و به این شکل حق آزادی 

آیا اسم این مدرنیسم است؟ در حالی که در این دوره در . زنان در انتخاب لباس را از آنها سلب کند

هیچ تغییری بوجود نیامد و ... زنان مانند ازدواج، طالق، حضانت فرزند و غیره قوانین مربوط به

زمانی که رضاشاه به حکومت رسید   -زنان همچنان در رده مهجوران و خالفکاران قرارداده شدند 

عده ای اززنان،  مدرنیسم او را باور کردند و انجمن های مختلف زنان را بوجود آوردند، اما 

. نها را غیر قانونی اعالم کرد، حتی انجمن هایی را که از او طرفداری کرده بودندرضاخان همه آ

فعالتیش را بصورت مخفی  ادامه داد، جلساتی در باغ های " حریت زن"یکی از انجمن های علنی بنام 

اطراف تهران می گذاشتند تا اینکه یک روحانی ازمحل جلسه آنها مطلع می شود و تعدادی از مذهبی 

بهمراه تعدادی ارازل و اوباش برای برهم زدن جلسه براه میافتند، ماموران و امنیه ها از این ها 

در این هنگام کسی به زنان در جلسه، این وضعیت خطرناک را اطالع . اغتشاش جلو گیری نمی کنند

.می دهد و انها بموقع محل جلسه را ترک می کنند  

دراین دوره نیزهیچ تغییری . دوره دمحم رضاشاه می پردازماکنون باختصار و با توجه به کمی وقت به 

تنها بعضی از زنان بطور فردی یکی دومدرسه و مرکز . درقوانین مربوط به زنان حاصل نگشت

آموزشی که برای حکومت دردسری ایجاد نمی کرد بوجود آوردند، اما هیچ انجمنی برای دفاع از 

بوجود آمد که در آن زنان روشنفکر، " سازمان زنان "1446قبل از سال . حقوق زنان بوجود نیامد

این سازمان محلی داشت و . زنان کارگر و زنانیکه از فشر متوسط جامعه بودند در آن شرکت داشتند

مرداد غیر قانونی  62این سازمان بعد از کودتای . را انتشار میداد" جهان زنان "نشریه ای به عنوان 

. اعالم شد  

. عاون رئیس جمهور وقت آمریکا بنا به دعوت حکومت به ایران آمدنیکسون م 1446سال

دانشجویان در اعتراض به  آمدن نیکسون به ایران علیه او شبانه اعالمیه پخش کردند، برروی دیوار 

را " نیکسون گمشو و به خانه ات برگرد"ها شعار نویسی کردند و بنرهایی که روی آن نوشته شده بود 

فردای آن روز، پلیس دانشجویان زیادی را در . ا که ممکن بود آویزان کردندشبانه در شهر هر ج

مادران برای آزاد کردن فرزندانشان به کاخ دادگستری رفتند و چهار . دانشگاه تهران دستگیرکرد

دست آخرآنها موفق شدند حکومت را به عقب نشینی وادارند و . شبانه روز در آنجا بست نشستند

مرداد مبارزات سیاسی تشکل  62قبل از کودتای . زیزشان را در آغوش بگیرنددوباره فرزندان ع

مرداد  62های سیاسی جریان داشت دستگیری و زندانی شدن ها نیز ادامه داشت، اما بعد از 

مادران و خواهران زیادی . دستگیری ها برشدتش افزوده شد، شکنجه اعدام برای سالها ادامه داشت

سرد زمستان و در گرمای طاقت فرسای تابستان ساعت ها می ایستادند تا  پشت در زندان در هوای

اینان زنانی شجاع و مبارز بودند که . شاید خبری از فرزندان  و برادران دربندشان بدست آورند

.همچنان گمنام باقی ماندند  
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ل ها همه تشک. من خود شاهد مبارزات عظیم مردم از هر قشر و طبقه ای بودم 1431در زمستان 

اگرچه حاصل سال ها تالش و مبارزه سازمان های سیاسی و . ی سیاسی دراین مبارزه شرکت داشتند

مردم مبارزما بدست یک گروه ربوده شد، اما چون انقالب متعلق به همه سازمان های سیاسی بوده 

ا دیدم که زنی ر. من خود شاهد تظاهراتی عظیم بودم 31درزمستان . است من اسم آنرا انقالب مینامم

مادر آمرانه به او . بچه ترسیده بود و گریه می کرد. دست بچه هفت ساله اش را در دست گرفته بود 

اگر قرار بود بترسی نباید در این تظاهرات شرکت . چرا گریه می کنی ، از چه می ترسی : "گفت 

این . رمعنی استگفته این مادر بسیار پ. می کردی ، مگر خون ما از خون دیگران رنگین تر است

.زن یک مادر بود، نه تنها مادر فرزند خود، بلکه او مادر همه بود  

بهمن به هر ترفند و خدعه ای که بود حکومت اسالمی قدرت را در دست گرفت و  66پس از 

.انقالبی که متعلق به مردم ما و گروه های سیاسی بود متاسفانه به پیروزی نرسید  

سانی بودند که به عنوان اعتراض علیه حجاب اجباری جلوی دادگستری زنان اولین ک 31در اسفندماه

اما چندی نگذشت که ارازل و اوباش در گروه های . رفتند و آقای خمینی را به عقب نشیتی وا داشتند

را سرمی دادند و بعد هم حجاب " یا روسری یا توسری"چندنفره در خیابان ها راه افتادند و شعار

اما زنان هیچگاه کوتاه نیامدند واز آن پس به صورت های . نونی درآوردنداجباری را بصورت قا

دخترا ن با جرات تمام در نقطه ای بر بلندی ایستادند . مختلف علیه حجاب اجباری مبارزه کردند

حکومت جمهوری اسالمی آنها را دستگیر کرد، اما بی . روسری خود را بر سر چوب آویزان کردند

در این دوره زن های زیادی در سازمان ها و . عداد این مبارزان جوان بیشتر شدفایده بود و هروز ت

گروه های مختلف علیه حکومت جمهوری اسالمی مبارزه کردند و دستگیرشدند، شکنجه شدند و اعدام 

مادری در زندان بود که ازنظر جسمی شرایط خوبی نداشت ، هربار او را زیر تعزیر می بردند .شدند

تا اینکه " نمیدانم: "شالق می زدند تا بگوید دخترش کجاست،  اما او هربار می گفت و کف پایش 

پسر این مادر هم در بند مردان زندانی بود، روزی برای . پایش جراحت برداشت و عفونت کرده بود

این زن شجاع  نیز جزو ". مادر، تو بهترین مادر دنیا هستی: "مادرش پیام می فرستد و می گوید 

مبارز گمنام است، مقاومت او در زندان، مانند مادران خاوران وجودشان به  مردم به ما نیرو زنان 

می بخشند، همینطور زنان شجاعی که امروز در زندان های جمهوری به حبس های طویل المدت 

.زتدانی شده اند، دست از مبارزه بر نمیدارند و پیام هایشان حاکی ایستادگی و مقاومت است  

ا توجه به اینکه این نشست برای بزرگداشت هشت مارس، روزی که زنان کارگر کارخانه و اما ب

بنا براین . پارچه بافی در نیویورک اعتصاب کردند و رفقای عزیز امشب در مورد آن سخن گقتند

. الزم می دانم در مورد تقش زنان در تشکل یابی جنبش های کارگری ایران سخنی گفته باشم   

ستم مضاعفی که بر آنان وارد می شود، هنگامی که به حقوق از دست رفته خود آگاه زنان به علت 

شوند تا آخر و مصمم به مبارزه  ادامه می دهند، چرا که هر گاه ستم باشد مبارزه است و هرچه ستم 

از اینکه مردان توانایی هاشان در مواردی . بیشتر باشد ایستادگی ومقاومت در مبارزه بیشتر است

زنان و مردان در مبارزه . ر از زنان است، اما نباید فراموش کرد که زنان منضبط و مدیراندبیشت

.مردان بدون زنان و زنان بدون مردان در مبارزه موفق نخواهند شد. مکمل یکدیگرند  
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 لیبرال فمینیستهای و کارگر طبقه زنان

 حکمت مریم

 !باد گرامی زنان مبارزات انیجه روز مارس 8 روز دوستان و رفقا به درود و سالم با

 خیلی .دیدند تدارک را برنامه این که کار اندر دست رفقای از کنم تشکر خواهم می چیز هر از قبل

 . کنم صحبت که دادید فرصت من به اینکه از و ، آموختم بسیار که قبلی سخنرانان از ممنون

 لیبرال فمینیستهای و کارگر قهطب زنان کنم صحبت آن به راجع خواهم می من امروز  که موضوعی

 :است

 راجع تر مفصل خواهم می من اما نمودند، اشاره آن به مختصر بطور سخنران رفقای از نفر چند البته

 نقش به بعد و کنم می صحبت عام بطور لیبرال فمینیست نقش مورد در اینکه از اول .دهم توضیح آن به

 .پردازم می ایران در آن

 فمینیست مانند دارد، وجود گوناگون گرایشات و افکار تنوع فمینیست در مدانی می همانطوریکه

 فمینیست و فمینیست اکو لیبرال، فمینیست سوسیالیستی، فمینیست رادیکال، فمینیست ، مارکسیستی

 فمینیستی های نحله تمام تقریبا .هست فمینیستها این بین مشترک وجه تا دو کل در...غیره و آنارشیست

 در ریشه تبعیض و ستم این و اند گرفته قرار تبعیض و ستم تحت زنان اینکه اوال اینند، یزچ دو آن و

ً  و دارد آنها جنیست  نمی را مشکل این لیبرال فمینیست .برود بین از باید تبعیض و ستم این اینکه دوما

 بزک را آن ظاهر فقط و است داری سرمایه سیستم حفظ خدمت در یعنی .ببرند بین از ایی ریشه خواهد

 سرمایه قدرت سرنگونی .باشد داشته زن مسئله به طبقاتی نگاه باید انقالبی فمینیست .میکند عوض و

 در زنان سهمیه برای و .شود داده زنانه چهره آن به فقط لیبرالها فمینیست مثل اینکه نه باشد، هدفش

 طبقه زنان صدای انعکاس که اریمد الزم فمینیستی ما .کند تالش مدیریتی و ایی حرفه باالی های ردیف

 آنند از عاجز لیبرال فمینیستم .دهد قرار خود توجه مركز را نژادی تبعیض معرض در زنان و کارگر

 این صدد در ببرند بین از را اجتماعی مراتب سلسله بیایند اینکه بجای باشد، مفید زنان اکثریت برای که

 توانند می مراتب سلسله این صدر در زنان که ندمیکن تضمین صرفا و بکنند اش زنانه که هستند

 که زنانی ، ممتاز نسبتا زنان .یابند دست است باال و متوسط طبقه که را خودشان طبقه مردان با برابری

 یا ستد و داد دنیای در هستند تالش در که زنانی هستند، سفید که زنانی آن و دارند عالی تحصیالت

 شرکتی مراتب سلسله در که است این آنها پروژه .باشند داشته را باال دست ایی رسانه و نظامی جهان

 همان با ایهایشان، طبقه هم مردان با که شود رفتار آنها با ایی شیوه بهمان تا کنند صعود زنان این

  .شود برخورد منزلت و قدر همان و دستمزد

 و اجتماعی مزایای از پیش از که بود خواهند زنانی فمینیست نوع این برندگان نفع تعریف این با

  . کارگر زنان نه برخوردارند، توجهی قابل اقتصادی و فرهنگی

 مساوات فمینیسم یک تواند نمی ندارد مخالفتی درآمد و ثروت نابرابری افزلیش با که لیبرالی فمینیسم

 .باشد اشتهد ارائه برای چیزی زنان اکثریت برای که نیست فمنیستی این .باشد خواه برابری و طلب
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 پناهنده، و مهاجر زنان .هستند امتیازات این فاقد که کارگراند طبقه از و فقیراند که زنانی برای یعنی

  .ندارند ارائه برای چیزی آنها برای.....غیره و ترانس زنان ، سیاهپوست زنان

 فیلسوف پرداز نظریه و سرشناس فمینیست یک فریزر نانسی

 های ایده ترین نفوذ با اخیر دهه هس این در که است آمریکائئ

 از یکی در است، داده ارائه را اخیر دهه سه در را چپ فمینیسم

 و شد داری سرمایه خدمتکار فمینیست چگونه„  نام به کتابهایش

 جنبش آمال که نویسد می ”بگیریم پس باز را آن باید چگونه

 داری سرمایه خدمت در مقطعی در چگونه مترقی فمینیستی

 واقعا لیبرال فمینیست که است معتقد اون .گرفت قرار یبرالنئول

 نویسد می همینطور و هستند زنان مشکل از بخشی خودشان آنها .است کرده دار لکه را فمینیسم اسم

 به را ما و .است داده ربط شرکتی زندگی و گرائی فرد گرائی، نخبه با را ما مسائل لیبرال فمینیسم

 که فمینیستی .میزند پیوند کارگری ضد سیاستهای با و سازی، جهانی گرایی، لیهما گرائی، نئولیبرالیسم

 از .میکند تولید باز را گرائی فرد مدام که افتد می راه همین از ناچارا کند نمی توجه کاپیتالیسم نقد به

  .پرهیزد می جمعی حرکتهای

 .میپردازم ایران در لیبرال فمینیسم نقش به حاال

 پیاده ایران در را لیبرال فمینیست همین دقیقا دارند هنوز یا داشتند قصد ایران در طلب اصالح زنان

 داشتن نگه پا سر و رژیم تقویت برای .کشاندند رای صندوق پای به مختلف ترفندهای با را زنان .بکنند

 مردانه هچهر تغییر" نام به بودند انداخته راه کمپین یک نمونه برای زنان، مشکالت حل برای نه ، آن

  زنان کرسهای تعداد که خواستند می آنها . کنم می فکر بود مجلس انتخابات دوره دهمین در که "مجلس

 خواهیم می کمپین این با ما گفتند اینها و بودند مجلس در زن 8  حدودا آنموقع .کنند بیشتر را پارلمان در

 حتی که دانیم می ما همه  .کنند زنانه ار مجلس چهره یعنی برسانیم نفر 89 به مجلس در را زنان تعداد

 برابری ضد و است ستیز زن اسالمی جمهوری قوانین هم باز بدهند تشکیل زنان را مجلس تمام اگر

 قوانین تصویب برای . است اسالمی جمهوری مجلس در جنایتکاران با همدستی آنها کمپین این .است

 .کشاندند رای صندوقهای پای به متاسفانه آنموقع را نزنا از زیادی تعداد ترفند این با و است ستیز زن

 همان یعنی آمیز تبعیض قوانین تغییر برای امضاء میلیون یک کمپین نام به انداختند راه دیگری کمپین

 آمریکا در زنی اینکه یا کنند اصالح را آن است، نابرابر و ستیز زن که اسالمی جمهوری قوانین

 راه حرکتهایی یک کارکردن تشکل بدون .میکند گرایی تک و ردگراییف به تشویق را زنان و نشسته

 نگاه را انقالب خیابان دختران حرکت بکنیم دقت اگر ما حتی که سفید های چهارشنبه مثل بیاندازند

 کردند تائید را آن ها خیلی یا بود شهامت با بسیار کارشان اینکه با است داشته را ویژگیها همین بکنیم

 و متوسط طبقه و بوده نشینها مرکز مختص و بود گرا تک  هم انها حركت بینیم می کنیم یم نگاه ولی

 یا عرب زنان و بلوچ و کورد زنان ، خیابان کنار فروش دست کارگر زنان حرکتها این تمام در .باال

 نسانیا حقوق ترین ابتدائی بدنبال که شده، داشته نگه فقیر و محروم و نشین حاشیه مناطق دیگر زنان

 کجای بیمه، و شناسنامه حتی نه و سالم آشامیدنی آب نه و  ندارند هم زنان پزشک حتی که هستند، خود

  .ندارند جائی جنبشها این در آنها گرفتند؟ می قرار و اند داشته قرار جنبشها این
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 یعنی است تیطبقا فرا آن علیه مبارزه و جنیستی نابرابریهای به اعتراضات که گفت را این باید البته

 باید و است انسانی حقوق اینها اجباری حجاب علیه اعتراض استادمیها، به رفتن حق انتخابی، پوشش

 حرکت یک یابی تشکل بدون و سازماندهی بدون اما كرد پشتیبانی انها اعتراضات از و کرد اعتراض

 حاشیه به که زنانی ،زحمتکش و کارگر زنان اینکه . گرایی فرد ، گرایی تک حرکت به میشود تبدیل

 قوانین و چندگانه ستم که خانواده سرپرست زنان روها، پیاده کنار دستفروش زنان اند، شده رانده

 البته من .ندارند جائی هیچ جنبشها این در دارند گانه چند ستم - جنسیتی ستم بر عالوه .دارند مضاعفی

 من ندارند جائی حرکت این در هم ُکرد زنان مگفت که بدهم تذکر و کنم تصیحح باید را صحبتهایم از یکی

 فمینیستهای باشد بقیه مشق سر باید آنها مبارزات .هستند پیشرو خودشان ُکرد زنان که کنم اضافه باید

 داد تکان را دنیا زنان مخصوصا داد تکان را دنیا که کوبانی در بخصوص را رژاوا مبارزات لیبرال

 مبارز زنان از ایرانی زنان مبادا که ترسیدند می چرا؟ .نمودند آن کرن خراب و کوبیدن یا نفی در سعی

 به چه زن نوشتند، هایی مقاله آمدند که بیآید در بلرزه را محبوبشان رژیم های پایه و بگیرند یاد ُکرد

 .…است طلب صلح زن و مهربان زن اسلحه، به چه و زن مبارزه،

 حرکتهای و فردی آزادیهای دنبال به بیشتر دیگر ایجاه در چه و ایران در چه لیبرال فمینیستهای 

 زنانی و کنند می تشویق گرائی فرد و گرائی تک به را زنان آنها .جمعی نه است فردی بیشتر که هستند

 زنان تحصیلکرده، زنان باال، و متوسط طبقه زنان .هستند دار امتیاز پیش از دارند شرکت آن در که

  .نشین مرکز

 من ) یا تو می جنبش اول .کنم می صحبت آنها تفاوتهای و شد جهانی که جنبشی دو به راجع من حاال

 کارگردان علیه بر حرکت این .افتاد اتفاق كار محل در جنسی آزار و تجاوز علیه 2971 سال که (هم

 شکل بود گرفته قرار جنسی آزار و تجاوز فرقه چند مرتکب که ویستین هاروی هالیوودی، معروف

 هشتکهایی بودند گرفته قرار تجاوز مورد العموم علل که افرادی مسئله این به اعتراض در .گرفت

 به "هم من" جنبش این .نمودند افشاء هشتکها این در را متجاوزین و زدند مجازی فضای در زیادی

 ما حاال .نمودند اقدام جهان سراسر زنهای"هم من" هشتک با اینترنتی سایتهای در .رسید هم ایران

 .کارشان صاحب طرف از مخصوصا گیرند می قرار زیاد جنسی آزار مورد هم کارگر زنان که دانیممی

 زنان دیگر کارها خیلی برای …بشود تمدید کارشان قرارداد اینکه برای بگیرند قراردادی اینکه برای

 خرید امکان آیا شنود؟ می را کارگر زنان صدای  کسی چه .گیرند می قرار جنسی آزار كارگرمورد

 یا هستند وصل اینترنت به آیا کنند؟ شرکت جنبشها این توی که است فراهم برایشان کامپیوتر یا موبایل

 کنند؟ اعتراض بتوانند طریق بدین تا باشند گرفته یاد را کامپیوتر و موبایل دانش که دارند را امتیاز این

 کودکان چه  .ندارند هم را شبشان ننا حتی که کنم می صحبت ایران در کارگر زنان مورد در من البته

 علت به بود آمده در الین آن صورت به مدارس که کرونایی دوران همین توی که بودند کارگری

 و است طبقاتی هم حرکتها این .کردند خودکشی الینی آن کالسهای در شرکت عدم و موبایل نداشتن

 برخوردار اینترنتی امکانات از وانندت نمی منطقه کشورهای و ایران در کارگر زنان حداقل و زنان

 مند بهره امکانات این از هستم آلمان در من که اروپایی کارگران احتماال که نماند ناگفته البته .شوند

  .کنیم می صحبت ایران مورد در ما کند می فرق ایران با اینجا .میباشند
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 "نه کمترهم  زن یک حتی نبشج„ بپردازم جنبش این با مقایسه در خواستم می من که بعدی جنبش

 تجاوزات این علیه بر معترضین .بود تجاوز علیه "هم من" جنبش مانند دقیقا هم جنبش این .است

 و رفت شیلی به و شد شروع آرژانتین از اعتراضات این .انداختند راه خیابانها در را خود اعتراضات

 هم بعدش و افغانستان و ترکیه و ما منطقه به رسید تا و رفت دیگرجهان کشورهای از خیلی به شیلی از

 خیابان به زنان از زیادی جمعیت خیابانی حرکت این در .کشورها از خیلی … ایتالیا و آلمان و اروپا

 ودیگر آرژانتین و شیلی در مخصوصا میشد، دیده زیاد حرکت این در هم کارگر طبقه زنان كه .آمدند

 یک ایشان اجرائی هنر این بودند، آمده خیابان به تجاوز میتمحکو در اینها .التین آمریکای كشورهای

 متجاوز شخص اون فقط .بودند برده ریشه به دست کامال متن این در خواندند، می اینها که داشت متنی

 و پلیس گذار، قانون جمهور، رئیس سیستم، کل به .دادند قرار هدف را سیستم بلکه ننمودند افشاء را

 که مادرانی که دیگری حرکت .دانند می متجاوز و داده قرار خطاب متنشان آن در را اینها همه ارتش

 این .بود افتاده اتفاق آرژانتین در این کنم می فکر بودند، رسیده قتل به و بود شده تجاوز دخترانشان به

 بود آشکار حتی مواردی در .نمیشد رسیدگی آنها شکایت به و بردند می شکایت دادگاه به دائم مادران

 جائیکه تا نمودند اشغال را دادگستری ساختمان معترضین .شود نمی رسیدگی متجاوز پرونده به که

 دادند، قرار هدف را سیستم و برده دست ریشه به حرکت این با هم آنها .شد مختل آنها کار روز چندین

 حل راه اما .بود موثر خود سهم به هم ان البته نمایند، افشاء را متجاوز شخص فقط بیایند اینکه بجای

 عنوان به کنیم نگاه شده مرتکب فرد به فقط ناموسی قتلهای با رابطه در بیائیم ما اگر مثال .نیست اصلی

 فقط دید این با بریده را دخترش سر رومینا پدر یا بریده را مونا سر چرا حیدری مونا شوهر ببینیم مثال

 تماما اسالمی جمهوری ارتجاعی قانون ، دادگاه کنیم توجه هنکت این به اینکه بدون کنیم، نگاه قاتلین به

 زنان درد از دردی او افشای و قاتل شناختن میکند، حمایتشان و است متجاوزین و قاتلین این پشت

  .شود  سرنگون باید جنایتهاست این حامی كه ستیزی زن سیستم .نمیکند درمان

 نادیده و کند اصالح را اسالمی جمهوری ستیز زن قوانین دارد سعی ایران در طلب اصالح فمینیست

 جمهوری مجلس کردن زنانه با یا قانون تغییر با و است ستیز زن رژیم ماهیت و ساختار که میگیرد

 این طرفدار .ندارند کاری اسالمی حکومت اصل با آنها و نمیشود عوض زنان برای چیزی اسالمی

 حل ایی ریشه پی در کردند تبلیغ برایش کردند، شرکت هادادن رای در هم بار هر چنانچه .هستند رژیم

 اما .کنند زنانه را اسالمی جمهوری چهره كه هستند این پی در فقط آنها .نیستند زنان مشکل کردن

 ، طلب اصالح" دادند  مردم که شعاری اون یعنی خورد، شکست ایران در لیبرال فمینیسم خوشبخانه

 واقع در ندارد ایران در آنچنانی عملکرد دیگر یعنی .بود هم زنان شعار"ماجرا تمامه دیگه اصولگرا

  .ندارند را قدرت آن لیبرال فمینیست زنان

 همین دلیل به هم تعدادی و هستند کارگران با همبسته کارگری اعتراضات در که داریم زنانی ما االن

 و مبارزه از دست هم نزندا در حتی اما هستند، زندان در سنگینی حکمهای با همراهی و حمایت

 فرزندان ما میزنند فریاد که داریم زنانی .میدهند بیرون حمایتی های نامه و دارند نمی بر اعتراض

 همراهی ایران در دیگر جنبشهای با که داریم زنانی .آیند می خیابان به میمانیم کنارشان ، کارگرانیم

 مبارزات در آیند، می خیابان به معلمان و  نبازنشستگا از دفاع در زیست، محیط از دفاع در میکنند،

 .داشتند حضور اعتصابات و اعتراضات در خیابانها در مردان دوش به دوش زنان تپه هفت کارگری
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 روز زنان چون ندارد را سابق توان دیگر طلب اصالح فمنیست لیبرال، فمینیست که میدهد نشان این

 .هستند رژیم کنار در بلكه نیستند، زنان کنار در اینها میشوند متوجه بیشتر بروز

 در و اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم و پدرساالر سیستم .است موجود سیستم زنان اصلی مشکل 

 تا .دارد سیاسی نتیجه ناگریز آنهم حل راه است سیاسی مسئله زنان مسائل بگویم خواهم می آخر

 توانیم نمی مشکل این از میدانیم، هم از جدا جدا زنجیرهای شکل به را موجود تبعیضهای زمانیکه

 پرستی نژاد ضد .باشد داری سرمایه ضد جنبشهای دیگر با همبسته بایست می فمینیست .بیآیم بیرون

 علیه پناهجویان و کارگر طبقه مدافع باشد زیست محیط حقوق مدافع امپریالیست، و استعمار علیه باشد،

 نگاه باید فمنیسم .باشد همراه و همبسته هستند مشخصات همین با که جنبشهایی دیگر وبا .باشد تبعیض

  .باشد داشته طبقاتی

 

  .رسیم نمی جائی به فردی حرکتهای و گرائی تک با .شویم متشکل باید که است این حلش راه

 چون چرا؟ میشوند آن مانع مستبد حکومتهای که است حیاتی و تاریخی ضرورت یک یابی تشکل حق

 تشکل منع پس .اندازد می بخطر را حاکمان این از مهمی منافع یابی تشکل و سازماندهی از شکلی هر

 خواهان که ایی جامعه هر .کند می ثابت هم ار مطالبات این بودن واقعی و درستی و سازماندهی و یابی

 برای شدن متشکل و سازمانیابی حل راه تنها .باشد تشکل و سازماندهی خواهان باید است تغییری

 .است اسالمی جمهوری داری وسرمایه ستیز زن رژیم سرنگونی

 هر .است افتاده اهر برایش امشب توتیتری توفان که بکنم جاللیان زینب از یادی خواهم می من اینجا در

 او از خبری هیچ که است روز ششضد زینب .کند شرکت توتیتری توفان این در دارد را امکانش کس

 در که قلیان سپیده همینطور .هستیم حالش نگران بسیار . بود شده مبتال کرونا به اینهم از قبل و نیست

 سرنوشتی که هستیم حالش نگران بسیار و شده کرونا به مبتال بوده، فعال بسیار کارگری حرکتهای

  .سیاسی زندانیان دیگر همچنین .نکند پیدا آبتین سرنوشت همچون

  . زنان همه و سیاسی زندانیان همه آزادی امید به

 .دادید من به را وقت این که ممنون
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 من یک زنم
 پروانه قاسمی

 

 من زن صد ساله ام

 صدها هزار ساله ام

 ران سال پیش کشیده استزنی که تمامی رنجها را ا ز هزا

 در قرون وسطا، مرا چون جادوگری به آتش کشیدند

 گاهی بخاطر زن بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند

 در جای جای این کره خاکی،گاهی بخاطر عشق آتشم زدند،سنگسارم کردند

 برای رشادتهایم

 برای مبارزاتم

 برای آزادی

 بخاطر اینکه کارگرم

 دهقانم

 مبرای مادر بودن

 برای خواهر بودنم

 زن بودنم بخاطر

 بدارم کشیدن و تیربارانم کردند

 حتا وقتی جالدان میخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند وبعد بدارم کشیدند

 من زنم، زنی که به اندازه این کره خاکی عمر دارم و رنجها کشیده ام

 ی آوردفریادهایم قرنهاست دل همگان را به درد م

 م من سفیدم، سیاهم ،قرمز و زرد

 به هر رنگی که باشم یک زنم، زنی که دیگر نمی خواهد به سان گذشته زندگی کند

 زنی که میخواهد دگرگون کند، زنی که دیگر پایبند قوانین شما نیست

 زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و دیگران را نیز رها سازد
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کالب هاوسدر  مارس، سمینار ٨به مناسبت   

 گالویژ رستمی

 با گرمترین درودها خدمت همه شما دوستان و رفقای عزیز وگرامی

 و با سپاس از سخنرانان قبلی و بحثهای مفیدشان

مارس روز جهانی زن، روز پیکار وهمبستگی بین المللی زنان کارگر و ستمدیدە بر شما،  ٨پیشاپیش 

.رک بادهمه کارگران، آزادیخواهان و برابری طلبان مبا  

مارس روز جهانی زن و روز نبرد برای رهایی زن را گرامی میداریم که جنگی  ٨امسال در شرایطی 

جنگی که . خانمان سوز با یورش سنگین نیروهای ارتش روسیه به کشور اوکراین زبانه کشیدە است

ردم خانه و از تودەهای م ها انسانتاکنون خسارات فراوان انسانی و مادی به بار آورده و میلیون

. کاشانهاشان را رها کردە و آوارە گشتهاند  

در طول تاریخ زنان و کودکان همیشه جزو نخستین قربانیان جنگ بودە و هموارە بیشتر از مردان در 

معرض مصائب و زیانهای وحشتناک آن قرار داشته اند، با وجود این زنان مبارز و پیشرو همواره از 

ید دهندەگان صلح و آشتی و پیام آوران آزادی و امنیت در جهان و در پیشگامان اعتراض به جنگ، نو

بویژە در روسیه، آمریکا و اروپا  در تمام جنگهای جهان جنبش انقالبی زنان،. روزهای سخت بودەاند

.طالیهدار نبرد علیه جنگ و مبارزه برای کسب حقوق برابر با مردان بوده اند  

عنوان نمود بارز حکومتی دینی مدافع نظام طبقاتی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ب

این . سرمایهداری، از همان ابتدا یکی از پایه های اقتدار خود را بر سلب حقوق انسانی زنان قرار داد

رژیم بعنوان نمایندە بربریت نظام سرمایهداری دو بازوی مذهب و مردساالری را با تمام قوا علیه زنان 

.ترین اشکال خشونت و تحقیر علیه زنان در رژیم اسالمی قانونی شدندبیرحمانه . به کار گرفت  

کودک همسری، ترویج تن فروشی تحت عنوان صیغه، گذشت قانونی نسبت به قتل زنان به بهانه های 

ناموسی، محروم کردن زنان از حق طالق و سرپرستی فرزندان، حجاب اجباری، سلب حق قضاوت از 

اجازه مردان، قانونی شدن حقوق دو زن برابر یک مرد، تنها بخشی از زنان، سلب حق مسافرت بدون 

.قوانین ارتجاعی، قرون وسطایی و ضد زن در رژیم اسالمی هستند  

اما زنان نه تنها هرگز مرعوب نشدند، بلکه به وسعت ابعاد توحش و سرکوبگری جمهوری اسالمی 

انوادە، یکی از صفحات درخشان مبارزە علیه زنان، مقاومت و نبرد آنان در جامعه، محیط کار و خ

کم نیستند زنان تسلیم ناپذیری که در زندانهای اسالمی . دهه اخیر زنان ایران بودە است ٤انقالبی 

کم نیستند زنان . رزمیدند، تسلیم نشدند و جان عزیزشان را در راە آرمانهای واالیشان فدا نمودند

ربلند کردستان در برابر هجوم لشکریان حکومت اسالمی رزمندەای که در مقاومت و نبرد مسلحانه و س
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قهرمانانه جنگیدند، جانباختند و به اسطورە هزاران زن و دختر انقالبی تبدیل شدند و نامشان نسل ها 

کم نیستند زنان و دختران یاغی از ستم و استبداد که چادر و حجاب اجباری اسالمی، . باقی خواهد ماند

ت مردساالری دینی را در میادین و چهارراهها به دور و به دار آویختند و این سمبل توحش و بربری

کم نیستند زنان و دخترانی که در اعتراضات و مبارزات حق . ندای برابری و انسانیت را سر دادند

واعتصابات و اعتراضات کارگران، دانشجویان و جنبش متحد و سراسری  ٦٨و آبان  ٦٩طلبانه دیماە 

ستگان و مالباختهگان به خیابانها آمدند و خواست آزادی و برابری سر دادند، زنان در معلمان، بازنش

کنار هم زنجیران خود در مبارزه ایی آشتی ناپذیر و پیگیر در مقابل فشار دولت و کارفرمایان ثابت 

با اتحاد و  کردند که توانایی این را دارند که خواسته ها و مطالبات خود و طبقه کارگر را فریاد زنند، و

.همبستگی طبقاتی توازن قوا را بیشتر به نفع خود تغییر دهند  

مارس روز جهانی زن، خیابانها و میادین شهرها در جهان رنگ و بوی دیگری به خود  ٨هر سال در 

در این روز ارتش . بوی گندیدە مرد ساالری و زن ستیزی از هر زمان کمتر می شود. می گیرند

ان کارگر، انسانهای آزادیخواە و برابری طلب، کمونیست ها و سوسیالیست ها با میلیونی زنان و مرد

حضور و حرکت در صفوف به هم پیوسته، صدای اعتراض و نارضایتی خود علیه نظام تبعیض آمیز 

سرمایهداری را فریاد می زنند و جهان به دور از ستم و سرکوب، جهان سوسیالیسم را که رهایی زن 

مخالفت با  مارس روز جهانی زن ٨در  امسال .امل تحقق خواهد یافت، نوید می دهنددر آن به طور ک

جنگ ارتجاعی موجود در اوکراین و خواست صلح و محکوم کردن قدرتهای امپریالیستی بانی این 

که در راس مطالبات اعتراضی همه آزادیخواهان و برابری  جنگ، الزم و ضروری است و جا دارد

.تاریخی باشد طلبان در این روز  

مارس روز جهانی زن، رسمیت قانونی  ٨در ایران تحت سلطه و سرکوب جمهوری اسالمی ، روز 

ضدیت جمهوری اسالمی با این روز از ضدیت این حکومت با زنان و هرگونه جنبش برابری . ندارد

و انزجار مارس امسال می تواند روز فریاد خشم  ٨. طلبی از جمله جنبش طبقه کارگر ناشی می شود

تودەهای میلیونی علیه حکومت زن ستیز و افسارگسیخته اسالمی ایران، و همچنین روز طرح خواست 

دستمزد برابر با مردان، کم کردن ساعت کار، بیمه بیکاری، نگهداری : ها و مطالبات زنان از جمله

تل زنان در کودکان از طرف دولت، روز فریاد برابری زن و مرد، روز اعتراض علیه خشونت و ق

مطالبات و خواست های زنان، خواست و مطالبات طبقه . جامعه متحول و در حال تغییر ایران باشد

.کارگر و بخش آگاە، مترقی و برابری طلب جامعه است  
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ما زنان سوسیالیست ضمن شاد باش و گرامیداشت روز جهانی زن، همه زنان و مردان آگاە و برابری 

ستم و سرکوب بر زنان و سیاست های تبعیض، عات اعتراضی علیه طلب را برای برگزاری تجم

. ضدانسانی جمهوری اسالمی در این روز فرا می خوانیم  

مارس روز جهانی زن ٨گرامی باد   

 زندە باد آزادی، برابری حکومت کارگری

 ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل زنان کارگر

ه در حوزە سازماندهی زنان پرولتر در بدون شک تاریخ جنبشهای زنان کارگر و دربارە این ک

تاریخ به ما می گوید در آن . کشورهای دیگر چطور و چگونه عمل شدە بسیار حائز اهمیت است

، نه تنها د و از لحاظ اقتصادی مستقل باشندکشورهایی که زنان توانستهاند به بازار کار راە یابن

نتهای مردساالرانه را عقب برانند، بلکه راحت توانستهاند که بسیاری از قوانین زن ستیز، فرهنگ و س

بدین ترتیب جنبشهای زنان کارگر . تر توانستهاند که انجمنها و تشکلهای مستقل خود را نیز ایجاد کنند

در بسیاری از کشورها توانستهاند در تمام حوزەهای زندگی صنعتی، خانوادەهای کهن و کار بردگی 

ناپذیر به نظر می رسیدند، بسیار سریع توانستند رشد و گسترش خانه که از نظر عموم ثابت و تغییر

یابند و ثابت کردند که اگرمتشکل شوند می توانند بسیاری ازخواستها و مطالب خود را به دولتهای حاکم 

. تحمیل کنند  

اگرچه ستم به حکم اینکه ستم و تبعیض جنسیتی ریشه در جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی دارد، 

 .را طبقاتی است اما مبارزە در جهت رهایی کامل زنان از ستم و بردگی کامال طبقاتی استجنسیتی ف

فراموش نکنیم آنجا که کاوش بر مسائلی که زنان کارگر را فقط به عنوان زن تحت تاثیر قرار می دهد، 

رزەای و دفاع از منافع شان فقط تحت عنوان مادران و زنان خانهدار مطرح می شود، و بدون هیچ مبا

جهت تغییر در وضعیت اسفبار و ناعادالنه موجود این جنبشها فقط در دستان فمینیستهای اردوگاە 

.بنابراین هرگز رهایی نهایی زن از مسیر فمینیسم نمی گذرد. بورژوازی باقی ماندە و خواهد ماند  

لمان، انگلستان، حائز اهمیت است به یاد آوریم دورانی که احزاب سوسیالیست در روسیه، فرانسه، آ 

آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی هر گاە می خواستند که زنان کارگر را به مبارزە طبقاتی 

در . بکشانند، مجبور بودند که بر علیه شیوەهای زندگی و سنت های عقب افتادە و مردساالر نیز بجنگند

یاری از کشورها، مخصوصا در طی مبارزە متحد و متشکل زنان کارگر و احزاب سوسیالیستی در بس

توانستند برای اولین بار در تاریخ کار خانگی را محو و  ٩٦٩١جریان پیروزی انقالب سوسیالیستی 

.نگهداری و آموزش کودکان را به دولت واگذار کنند  
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بدین ترتیب رهایی زنان از کار خانگی و استقالل اقتصادی زنان بستری شد برای ایجاد تشکل و  

مستقل زنان کارگر به شکل انجمن، اتحادیههای زنان کارگر، کلوبها و مانند آن، در کنار  سازمانهای

.احزاب سوسیالیستی کلیه کارگران توانستند با ایجاد تشکلهای خود به شیوەای متحد و مقتدر ظاهر شوند  

رزاتی، بنابر این پرداختن به مسائل و مشکالت زنان در تمام شئون زندگی، اقتصادی، سیاسی، مبا

اجتماعی و فرهنگی  بطور روزمرە جزو وظایف تعطیل ناپذیر فعالین جنبشهای اجتماعی و فعالین 

چون بدون شرکت  .مسئله زنان نه تنها امر زنان نیست، بلکه یک امر طبقاتی است.  سوسیالیست است

ی همگان فعال زنان هیچ جنبشی به پیروزی نخواهد رسید، به عبارت دیگر رهایی زن معیار رهای

. است  

به همین جهت، اگر رابطه . مبارزە طبقاتی و مبارزە زنان دو روی یک سکه و مکمل یکدیگر هستند 

دیالکتیکی بین ستم طبقاتی و ستم جنسیتی مد نظر قرار نگیرد و یکی به دیگری تقلیل یابد نه تنها 

یق مبارزات آنها می گذارد، بازتابی بسیار منفی بر وحدت، تشکل و سازمانیابی زنان یک جامعه و تعم

. بلکه برای کل جنبش طبقاتی نیز زیانبار و ضررمند خواهد بود  

زنان کارگر و خانواده های کارگران و دیگر جنبشهای اجتماعی بمثابه یک بخش مهم این حرکت در 

تی صف مقدم دوش به دوش با کارگران مرد و معلمین قرار گرفته اند، این زنان آگاهانه منفعت طبقا

خود را تشخیص داده، در کسب خواست ها و مطالبات شان در مبارزه مشترک با همسران خود و 

مردان کارگر به مبارزه برخاسته اند، آنها به این ضرورت رسیده اند که فقط با اتکاء به نیروی طبقاتی 

ایان مقاومت خود و هم طبقه ای هایشان خواهند توانست که در مقابل توطئه های بورژوازی و کارفرم

.نمود و یا آن را خنثی نمایند  

چالشها و فرصتها،سازماندهی زنان  

 -علیرغم اینکه در سطح ایران و جهان، زنان کارگر و زحمتکش، در دوره های بحران اقتصادی

. اجتماعی در بسیاری موارد پیشتازتر و جسورانه تر از مردان در میدان مبارزه ظاهر شده و می شوند

ترین دستاوردهای این حرکت به میدان آمدن زنان کارگر و خانواده های کارگری است، یکی از بارز

که نمونه مشخص آن در مبارزات زنان کارگر نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد، فوالد اهواز، 

هپکو و کارگران معدن خاتون آباد و شرکت چشمگیر زنان در اعتصاب واعتراضات سراسری معلمان 

.ه گذشته شاهد آن بودیمدر چند ما   

از جنبش سوسیالیستی و کارگری زنان  اما با وجود این تاکنون درک و یا تصوری شفاف و مشخص

اغلب . و این  می تواند خشم بسیاری از جریانات حتی چپهای سنتی را نیز برانگیزد. وجود ندارد

نظیر : پرسشهایی را می شنویمازجریاناتی که مسئله تشکل مستقل زنان را انکار می کنند تعجب ها و 

اینکه، جنبش کارگران زن چیست؟ چه وظایف و اهدافی دارند؟ چرا نمی تواند با کل جنبش طبقه کارگر 



 Sida 30  2022 رسبولتن زنان ویژه هشت ما
 

ادغام شود؟ چرا نمی تواند در کل جنبش حل شود؟ آیا این بقای فمینیسم بورژوایی نیست؟  و دهها سوال 

...دیگر  

یانه، بلکه در همه کشورها و به تمامی زبانها تکرار می چنین پرسشهایی نه تنها در ایران و خاورم

اما عجیب تر از همه این است این بینش در کشورهایی از جمله ایران و افغانستان که جنبش . شود

و زنان کارگر کمترین تعداد را در احزاب و  رندکارگران زن بنا به دالیل مختلف گسترش چندانی ندا

بیشترین مخالفتها را در انکار ضرورت کار مجزا و ایجاد تشکلهای  اتحادیهها را دارند، می توان

این بدین معناست که این بینش گرە در هم پیچیدە . مستقل در میان زنان کارگر و زحمتکش را شنید

مسائل زنان، ستم طبقاتی و جنسیتی، قوانین مذهبی و آپارتاید جنسی،  فرهنگ مردساالری و بطور کلی 

. را نادیدە می گیردنستم مضاعف بر زنا  

امروز، دشوار ممکن است بتوان سوسیالیستی را یافت که با ضرورت سازماندهی گستردە ی زنان 

اما از همین سوسیالیستها بپرسیم که چگونه می توان زنان کارگر را متشکل و . پرولتاریا مخالف باشد

بدون . جنبش طبقه کارگر باشد سازماندهی کرد، اغلب جوابی را می شنویم که جنبش زنان باید متحد

مثال چه حکومتی سر کار است، قوانین آن کشور کدامند؟ . اینکه ویژگیهای آن کشور را در نظر بگیرند

از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود مانند  ی اسالمیآیا زنان نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشورها

برخوردارند ؟ آیا ایجاد سندیکاهها و دیگر ... انتخاب شغل، حق تحصیل، ازدواج، طالق، حضانت، و

تشکلهای مستقل کارگری و اجتماعی آزاد و قانونی است؟ آیا کارگران و زنان می توانند برای خواستها 

و مطالبات بر حق خود آزادانه اعتراض و یا اعتصاب کنند بدون آنکه پروندە امنیتی برایشان بسازند 

؟ وآیا درصد زنان مشاغل باالست؟ آیا فرهنگ جامعه و .صادر کنندوحکم زندان و شالق را برایشان 

خانوادە بگونه ای هست که زن بتواند بمثابه یک انسان و برابر با مردان برای خود تصمیم بگیرد؟ 

بدون شک جواب همه این پرسشها منفی است وضرورت ایجاد تشکلهای مستقل زنان نیز از همین جا 

از ید همین اآلن به فکر راهکارها و چه بایدکردها بود و نباید فرصتها را بنابراین با. ناشی می شود

مهمتراز همه باید این فاصلهای که مابین جریانات سوسیالیست و فعالین جنبشهای کارگری و . دست داد

و بدین منظور سازماندهی و تشکل یابی زنان کارگر اعم از . اجتماعی وجود دارد از میان برداشته شود

و بیکار، زنان خانهدارو سرپرست خانوادە، حاشیه نشینان از یک ضرورت تاریخی و حیاتی  شاغل

برخوردار است، چون همین قشر از زنان پرولتر هستند که می توانند متحدین واقعی و طبقاتی 

. کارگران باشند  

بش طبقاتی واضح است که تنها اتحاد و تشکل و سازماندهیمی تواند ضامن پیروزی طبقه کارگر و جن

. زنان برای رسیدن به خواستهای و مطالبات برحقشان باشد  
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که ستم جنسیتی زائیدە نظام طبقاتی است و جنبش زنان کارگر نیز از بطن آموخته است تاریخ به ما 

اما نباید فراموش کرد که با توجه به . واقعیت سرمایهداری و مالکیت خصوصی رشد کردە است 

این اشکال از کشوری . ش زنان کارگر نیز اشکال متفاوت و گوناگونی داردویژگیهای هر کشوری جنب

. نسبت به کشور دیگر تغییر می کند و با شرایط مکانی خاص و با ویژگی جنبش زنان منطبق می شود

مثال در کشورهایی مانند اروپا که دمکراسی اجتماعی قدرتمندی دارند، دستگاە حزبی معینی نیز برای 

اما آیا در ایران و کل خاورمیانه چنین است؟ قطعا . سوسیالیستی زنان برخاسته است خدمت به جنبش

.جواب منفی است  

به گواه تاریخ مبارزاتی جنبش کارگری در سطح ایران و جهان، زنان کارگر، در دوره های بحران 

ه ظاهر شده و اجتماعی در بسیاری موارد پیشتازتر و جسورانه تر از مردان در میدان مبارز -اقتصادی

ما این جسارت را به طور عینی در زنان مبارز معدن کرمان و نیشکر هفت تپه دیدیم، یکی . می شوند

: از زنان معدن کرمان فریاد زد و توده های مردم را به این صف مبارزاتی با این عبارت فرا خواند

ه معترضان از هر صنفی از باید هم. مردم نباید این کارگران جان به لب رسیده را تنها بگذارند"

."این یک درد مشترک است. فرصت استفاده کنند و به تجمعات این چنینی بپیوندند  

یکی از بارزترین دستاوردهای این حرکت به میدان آمدن زنان کارگر و خانواده های کارگری است، 

فوالد اهواز،  که نمونه مشخص آن در مبارزات زنان کارگر نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد،

زنان کارگر و خانواده های . که ما در گذشته ما شاهد آن بودیم…هپکو و کارگران معدن خاتون آباد

کارگران معدن کرمان بمثابه یک بخش مهم این حرکت در صف مقدم دوش به دوش با کارگران مرد 

ر کسب خواست ها و معدن قرار گرفتند ، این زنان آگاهانه منفعت طبقاتی خود را تشخیص دادند، د

مطالبات شان به سان پرولتر و در مبارزه مشترک با همسران خود و مردان کارگر به سان ههم 

زنجیران و همرزمان طبقاتی به مبارزه برخاستند، آنها به این ضرورت مهم رسیدند که فقط با اتکاء به 

ر مقابل توطئه های بورژوازی و نیروی طبقاتی خود و هم طبقه ای هایشان نه تنها خواهند توانست که د

کارفرمایان مقاومت نموده و آن را خنثی نمایند، بلکه می توانند که بسیاری از مطالبات و خواستهای 

.برحق خود را نیز بدست بیاورند  

زمانی که طبقه کارگر یکپارچه، متحد و متشکل با درک درست از منافع مشترک طبقاتی از لحاظ 

است که در این مبارزه پرولتاریکل  این ی سرمایه قرار می گیرد، در واقعسیاسی و اقتصادی رودرو

خانواده های کارگری نه فقط به عنوان همسران و خواهران کارگران مرد، بلکه .طبقاتی درگیر می شود

. بعنوان آن نیمه دیگر طبقه کارگر می توانند نقش مهمی در مبارزات روزمرە کارگران ایفاء نمایند

ده های کارگری و زنان کارگر زنانی هستند یا خود کارگراند و مستقیم استثمار می شوند یا چون خانوا

زنان همچنین بعنوان . در روابط و مناسبات استثمارگرانه ایی که بر همسرانشان روا می شود سهیم اند
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طبقاتی همسر و مادر، در کار خانگی بدون مزد مشغول کار هستند، و در جامعه مورد ستم جنسیتی و 

تجربه شرکت زنان کارگر و خانواده های . قوانین سرمایه داری قرار می گیرند و استثمار می شوند

کارگری معدن کرمان، نیشکر هفت تپه، هپکو، فوالد اهواز و سندیکای شرکت واحد در اعتصابات و 

ران و اعتراضات آنان مصداق این حقیقت استکه حضور آنها در فشرده شدن صف مبارزاتی کارگ

این درد مشترک است و هرگز . متحقق شدن خواست ها و مطالبات می تواند سهم بسزائی داشته باشد

جدا جدا درمان نمی شود، بنابراین رزم مشترک می طلبد و پیروزی طبقه کارگر گرە خوردە به اتحاد و 

ست که هیچ جنبشی بدون تاریخا نیز این به اثبات رسیدە ا .تشکل او با آن نیمه دیگر که زنان می باشند

.شرکت فعال زنان به پیروزی نخواهد رسید  

تشکل یابی و سازماندهی زنان کارگر اعم از شاغل و بیکار، خانهدار و که  دریابیم حائز اهمیت است

تک سرپرست، روستایی و حاشیه نشینان شهرها و بعالوە گسترش یابی کارزار زنان سوسیالیست در 

ی طبقاتی زنان آگاه و کل مدافعین جنبش کارگری  باید هموارە نگرش و دغدغه برابر فمینیسم بورژوایی

و سوسیالیستی باشد. اما نباید فراموش کرد که رهائِی کامل دنیای زنان پرولتر تنها در جامعۀ 

سوسیالیستی امکان پذیر است. تنها در چنین جامعه ای، با محو سلطۀ اقتصادی و روابط مالکیت 

موجود، کلیه تضادهای اجتماعی بین دارا و ندار، بین مرد و زن و بین کار فکری و یدی.... محو 

خواهد شد. انقراض کاپیتالیزم نه تنها تضاد کار و سرمایه، بلکه همچنین، تضاد بین کار زنان و کار 

مردان را نیز، محو خواهد کرد. بنابراین نبرد نهائی جنبش زنان برای نیل به انسانیت کامل، نه در 

عرصۀ فمینیسم، بلکه باید در مبارزە طبقاتی و در مقابله با سلطه سرمایه، و لغو کامل مالکیت 

 خصوصی صورت پذیرد.

 زندە باد سوسیالیسم

٢-٣-٥۰٢٢ 

 



 Sida 33  2022 رسبولتن زنان ویژه هشت ما
 

آن ردنای ک مبارزات زنان وضرورت توده  

 فراست صالحی

  طلااب بااه یاباارمااارس روز جهااانی زن را بااه شااما و تمااامی زنااان و مااردان آزادیخااواه و بر ٨پیشاااپیش 

 .خصوص زنان کارگر و زحمتکش درسراسر جهان تبریک میگویم

 اقتصااادی-هااای سیاساای ارس روز جهااانی زن میاارویم کااه بحرانماا  ٨امسااال در شاارایطی بااه اسااتقبال 

اجتمااااعی ، پانااادمی کروناااا ، جناااگ هاااای خانماااان ساااوز و بسااایاری از ناهنجاریهاااای دیگااار جامعاااه و

، بیکاری وسایع، گرانای و بااال رفاتن سرساام آور فقر.  است رش یافتهسرمایهداری بیشتر از گذشته گست

، شاکاف توساط دولات هاا هزینه های کمار شاکن زنادگی، کااهش خادمات اجتمااعی، بهداشاتی و درماانی

مااردم تهیدساات و کااارگران و مزدبگیااران در وضااعیت فالکاات . طبقاااتی را عمیااق و عمیقتاار کاارده اساات

در زیار فشاار تبعایض  وزنان چند برابر دشوارتر  اسفبار، وضعیت در این  شرایط .باری بسر می برند

وضعیت بسیار ناامن در  زنان امروز سوا از شرایط سخت اقتصادی در .سرمیبرند مضاعف بیشتری به

 .جامعه مورد خشونتهای بسیاری قرار گرفته و میگیرند خانواده و

ها و  تماامی انساان را بار خشاونت  رالیولیبئانجهاانی باا اجارای طرحهاای  سارمایهداری باید گفت سالطه

 .استاعمال نموده طبیعت، بویژە زنان 

مردسااالری که زائادە نظاام طبقااتی در .  خشونت علیه زناان  اماروزه بشاکلی عریاان  صاورت میگیارد

به نظام سرمایهداری، زیر پوشش نظم و قانون حکومت های ماذهبی  ءطول تاریخ بودە و امروز با اتکا

یران و دیگر کشورهای اسالم زدە ،  بدون ترس از پیگرد قانونی و مجازات و اتفاقآ با اتکا از جمله در ا

 .با قوانین زن ستیز و مردساالر زندگی زنان را بیشتر از جاهای دیگر به مخاطرە انداخته است

 سیاسی جامعه طبقاتی است که ستم بر زن  و زن-خشونت علیه زنان بخشی از کارکرد سیستم اقتصادی

زنان از تولید در محایط کاار  یردا در جامعه سرمایه. ستیزی را به اشکال متعدد تولید و باز تولید میکند

تا کار بی اجر و مزد خانگی نقش تعیاین کننادەای در فاروش نیاروی کاار خاود بمثاابه بردگای و  نیاروی 

شکل میدهد ، به شاکلی زن همچون ابزار تولید روابط تولیدی مشخصی را . کاال دارند کار به مثابه یک

که زمانی که در بیرون از خانه کار میکناد همچاون کاارگر مارد نیاروی کاارخود را بفاروش میرسااند و 

دادن سارویس باه  ، تولیاد مثال ، بچاه داری و د  از طریق کاار خاانگی بازمانی که در خانه حضور می ی

ایاان دو رویکاارد، زن کااارگر از قباال ایاان . اسااتثمار میشااوند (همساارش ، پاادر ، باارادر )کااارگر ماارد 

 .می آفریندبرای سرمایه  کالنی را سودآوری
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نقشی که زنان در تولید و باز تولید نیروی کار دارند یکی از محوری ترین بنیانهای  ستم و خشونت بار 

زنان نیز می باشد  و از پایه ای ترین رکن های  انباشت سرمایه از طریق  تولید ارزش اضافه است که 

خانواده که مرکازی اسات بارای تولیاد و بااز تولیاد نیاروی . وش نیروی کارش صورت میگیردتوسط فر

باه هماین دلیال اسات کاه حفاظ و نگهاداری خاانواده . ترین و اساسی ترین این عرصهها است کار، از مهم

هنوز هم  به شکل های مختلف از خواسته های سرمایه داری است و در این زمیناه باا حمایات از نظاام، 

هب ، مردساالری به تبلیغ و ترویج خانواده پرداخته و زنان را به حفظ و نگهداری  خانوادە تشویق و مذ

 مردسااالری در خاانواده تحکایم نماودن  او عماال با می نمایند وضع قوانین جدیدآنها را به تبعیت از گاهآ 

 .نموده اندقانون بر زن تبدیل  مرد را به عامل اجرای

ر دهاه اسات کاه رژیام زن ساتیز جمهاوری اساالمی بناا باه قاانون و شارع اساالمی ر ایران بیش از چهاد

موقعیتی برده وار را باه زناان  را بر زنان نهادینه کرده وخشونت  تحقیر و، مردساالر، تبعیض جنسیتی

زناان را پاسدار و مالک زن در خانواده و جامعاه عنوان مردان به  با گماردن. است ایران  تحمیل نموده

  .تدائی ترین حقوق اجتماعی محروم نموده انداز اب

هرروز در هر کوی و برزنی در  جامعه، خانواده و محل کار، شاهد خشونتهای سیستماتیک علیه زناان 

است  که بدست نزدیکان  در رابطه با زنانقتل های ناموسی  از همه وحشتناکتر خشونت عریان. هستیم 

در واقاع مجارمین قتلهاای ناموسای در . ونی انجاام میگیاردزن بدون تارس ازمجاازات و تحات پیگارد قاان

اسالمی بدون نگرانای از مجاازات، اقادام ارتجاعی قانون  ٣۰%و  ٢٢۰دو ماده قانونی با اتکاء به ایران 

 .به قتل زنان و جنایات سازمانیافته می کنند

شاد، قصااص نمیشاود پدر یا جد پدری که فرزند خاود را بک" قانون مجازات اسالمی می گوید ٢٢۰ماده 

این بند از قانون عمآل تشویق مارد به ." و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

  . به مذهب اسالم است ءقتل زن با اتکا

اساتناد و   قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به قتل رسایده اناد باا

ین ماده قاانونی خاود را مباری از مجاازات مای دانناد و باا خااطری آساوده اقادام باه قتال زناان اطالع از ا

متاسافانه و . اسات این امار اماروزە در کشاورهای اساالم زدە به معضال فعاالین زناان تبادیل شادە. میکنند

شاااهد گسااترش  علیاارغم تااالش و مبااارزات بساایاری از طاارف زنااان، بخصااوص در یکاای دو دهه اخیاار

تحارک  بایاد گفات جهاانی شادن سارمایه،. قتلهای ناموسای علیاه زناان در ابعاادی جدیاد هساتیم وخشونت 

که  شوونیسم، ناسیونالیسم و تبعیض جنسایتی و نژادپرساتی های اسالمی بنیادگرا و سلفی، وحشیانه گروه
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کاردە وضاعیت و شارایط را  پیچیادەتر و بغارنج تار مقابلاه باا ایان  جهان را به خاک و خاون کشاانده اناد 

 .است

و پیگیارانه زناان باا حمایات  تنها راه نجات از این وضعیت مباارزه ای اگاهاانه ، متحادانه ، ساازمانیافته 

درجوامع بشری از جمله ستم بر ستم  مردان آزادیخواە و برابری طلب با افقی سوسیالیستی علیه هرگونه

انساان  اساتثمار ر گونه تبعیض وساتم واین جهان باید تغییر کند و برای جهانی عاری از ه .زنان میباشد

در تماامی عرصاه رناگ زناان  اماروزه حضاور پار   .از انسان  پیگیر و خستگی ناپذیر باید پیکار کارد

و  جهاان گساترده و چشامگیر اسات کاه ماورد توجاه واقاع شادە های پیکار علیه ستمگران در اقصی نقاط

رادیکاالتر قبل  ات زنان هر سال به نسبت سالایران مبارز در. است افکار عمومی را به خود جلب کرده

،علیرغم مبااارزه زنااان بخصااوص در چنااد سااال اخیاار.  رود به پاایش  ماای سااالهای گذشااتهوساایعتر از و 

هار لحااظ بار دوش زناان باودە، علیاه مناسابات پوسایده  ازمحدودیتهای پاندمی کروناا که باار سانگین آن 

کاه قاادر باه برانادازی مناسابات سارمایه داری عظایم شای اجتمااعی بمردساالری به پیش میرود تاا به جن

جنبشی کاه نطفاه اش از هماان روزهاای اول سارکار آمادن جمهاوری . تبدل شودجمهورس اسالمی باشد 

علایه حجااب  اجبااری  و قاانون زن ساتیز اساالمی  ٩٣۱١اسافند درساال  ٩١ در اولین مراسم اسالمی و

کاه جمعیات وسایع تظااهر کننادگان را شاامل میشادند  هزنان مترقی و آزادیخاوا در این روز. شکل گرفت

هاا  هماراە باا ماردان براباری طلاب، چاپ و ساکوالر در شاهرهای مختلاف و باویژە در تهاران  باه خیابان

ریختند و به حجاب اجباری  این نماد بردگی و بندگی زن در نظام تازە به قدرت رسیدە اسالمی نه گفتناد 

ت خود را از همان روزهای اول از به قدرت رسیدن  این رژیم ضاد و باسردادن شعارهای انقالبی، نفر

تظااهرات زناان آزاده باا ( …ما انقالب نکاردیم تاا باه عقاب برگاردیم و.)زن با صدای رسا اعالم  کردند

 .یورش پاسداران وحزب الهی ها روبرو شد و زنان را مورد تحقیر، اذیت و آزار و سرکوب قرار دادند

اولاین  نقطه عطفی بود در مباارزات زناان ایاران و ٩٣٥١ اسفند ٩١اعتراضی در باید گفت این حرکت 

ایی   در جنابش زنااان ایااران باود کااه در صاف چنااد صاد هزارنفااری تااوده و اعتراضاای بااا شاکوه ارسما ٨

 از طریاااقاز آن پاااس مباااارزات  زناااان .  درشاااهرهای بااازرگ ایاااران ازجملاااه در تهاااران برگااازار شاااد

در آگاه سازی فعال  و برانداز و انقالبی رژیم به پیش رفت و زنان پیشروسازمانهای چپ و اپوزیسیون 

باه تاا کناون  زنان و معرفی  جامعه مرد ساالر  و ضد زن  فعالیت خود را علیه قانون و عملکارد رژیام 

وجود و فعالیت سازمانهای سیاسی و پیشرو نقش بسزایی در آگاهگری زناان و شاناخت از . اندپیش بردە

 . یده مردساالر اسالمی داشته استفرهنگ پوس

سااازمانهای سیاساای ، بخصااوص نیروهااای چااپ و کمونیساات ، افاازون باار نشااریات سااازمانی خااود ،  

کتابهای  بسیاری نیز در باره مسایل خاص  زنان  و مسائل تئوریک مبنی بر  نظرات مارکس، انگلاس، 
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ی درجهااان، در مااورد مبااارزە و لنااین ،  روزالوکزامبااورگ، کالرازتکااین و دیگاار رهبااران مارکسیساات

رهایی زنان  وتجربیات انقالبای مباارزە زناان  در کشاورهای مختلاف و جنابش هاای انقالبای و همچناین  

مسایل زنان درخانواده ، ازدواج ، تبعیض در قوانین  و غیرە  منتشر و در سطح قابل تاوجهی بصاورت 

اگاااهی و مبااارزە زنااان باارای آزادی و غیرعلناای و بعضااا علناای پخااش ماای کردنااد که تااآثیر ویااژەای در 

زناان و مباارزات  بدین شایوه اگااهگری در میاان زناان و جواناان گساترش یافات. رهایی زن داشته است

توجه به مسئله زنان که تا . ادامه داشت آزادیخواه  وفعالین احزاب سیاسی چه به شیوه علنی و غیر علنی

کتابها  ،چشمگیر نبود، در سطح وسیعی گسترش یافت زیاد خورشیدی ٩٣٥١سال قبل از قیام سال   چند

 .و مقاالتی در باره محدودیتها و بی حقوقیهای زنان در سطح گستردەتری منتشر شد

خورشایدی از طارف رژیام جنایتکاار اساالمی  ١%و  ۰%های  در قتل عامهای زنادانیان سیاسای در ساال 

.  ن عرصااه زنااان دسااتگیر و اعاادام شاادند فعااالی شاامار زیااادی از زنااان مبااارز از سااازمانهای سیاساای و

شماری نیز برای نجات جان خود مجبور به ترک کشور گردیدند که خالء چشمگیری در جنبش زنان از 

 .کادرهای توانا ایجاد کرد

اگرچه مبارزات زنان روز به روز بیشتر زیر فشار و منگنه حکومت و اوباشان مردساالر حزب اللهای 

نباارد زنااان در شااکلهای .  ، امااا هرگااز تساالیم نشاادناای بخااود گرفاات.ال گوناااگاشااکبااود و  مبااارزە زنااان 

متفاوت علیه قانون زن ستیز  جمهوری اسالمی و حجاب اجباری ادامه یافات و در حالات هاای فاردی و 

گروه های مختلف  در کوی و برزن، محل کار، محیط خانواده ، مدارس و دانشگاها به عنوان بخشی از 

و هام ساو  با پشتیبانی مردان برابری طلب و زنان مبارز در خارج از کشور همراە  جنبش فراگیر زنان

 .شد

در درون جنبش جاری زنان  واقعیتی به وسعت جامعه و نبرد میان اقشاار و طبقاات  گرایشهای مختلف  

 توان به مبارزات مادران پارک الله، ماادران خااوران ، جنابش در این دوران می. اجتماعی بوده وهست

هر چند این بخاش . دادخواهی ، مادران جانباختگان کردستان، دختران خیابان انقالب وغیره اشاره کرد 

ازمبااارزات زنااان  تبعاایض جنساایتی  و مسااایل حقااوقی  زنااان را  برجسااته نماای کاارد و کمتاار بااه آن ماای 

ع کل جنبش توازن جنسیتی را به نف ، تغییر مبارزاتیپرداخت، اما افزایش حضور زنان در عرصههای 

 . زنان تا حدودی تغییر داد

منافع طبقاتی و گروهی ، دوری ونزدیکی  مواضع و دربررسی ازجنبش زنان باید گفت تنوع دیدگاهها ،

به قدرت حاکمه و آگاهی جنسیتی و طبقاتی موجب شکل گرفتن گرایشهای  متفاوتی در درون این جنبش  

از این . سبات اجتماعی، سیاسی و طبقاتی درون آن است شده است که بر گرفته از واقعیات جامعه و منا
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باه هماین منظاور .  برد رو است که جنبش زنان را جنبشی اجتماعی برای کسب حقوق زنان  میتوان نام

ن قابل مقایساه باا جنبشاهای کالسایک گذشاته آباشد و شکل  جنبش زنان جنبشی جاری و غیر متمرکز می

ب پررنااگ شادن عنصاار دمکراتیااک و براباری طلباای درروابااط هماین جاااری بااودن آن موجا. نمای باشااد

 . است نیز شدە آن درون گروهی و ائتالف و همکاریهای

که بعد از حدود چهل سال حاکمیت جمهوری اساالمی که   ٦٩فصل نوین جنبش زنان از خیزش  دی ماە 

 گرساانگی اد و، فسافقار بزرگتارین حرکات فراگیار فرودساتان جاامعه باود که علایه بای عادالتی، تبعایض،

، شااکل تااازەای یافاات و درفاارم  رادیکااال در همسااویی بااا دیگاار جنبشااها  از جملااه جناابش شااکل گرفاات

کال حاکمیات و  جناحهاای  ٦٨جنبشاهای اعتراضای  ایان دوره تاا آباان . کارگری و معلمان حرکت کارد 

مااه ایاان زنااان در ادا. آناارا  هاادف گرفاات و شااعار ساارنگونی کلیاات نظااام را در دسااتور قاارار خااود داد

جناابش زنااان ساایر تحااولی و . نیااز حضااور پاار شااوری داشااتند  ٦٨اعتراضااات  و در اعتراضااات آبااان 

گسترده و رادیکالی بخود گرفت ، بطاوری کاه اماروز جنابش زناان خاود را باا جنابش سارنگونی تاداعی 

 . میکند

ن  در مقابال هرجا نشانی از اعتراض بوده باشد، زنان حضور داشته و با شهامت و جسارتی قابل تحسای

هاارروز میبیناایم زنااان و دختااران . نیروهااای ساارکوبگر سااینه سااپرکردە وآ نااان را بااه عقااب واداشااتهاند 

آزادیخااواه  در متروهااا، میااادین شااهرها و مااالء عااام یااا در حااین رفااتن بشااکل گروهااای کوهنااوردی و 

جتمااعی ااقتصاادی، خواندن سرودهای انقالبی مردم را به مبارز فرامیخوانند و خواستههای  ورزشی با

 .کنند و باکی از دستگیری و زندان ندارند و مدنی خود را بیان می

را به پار رناگ خاود  دهه پیش توانستهاند تا اندازەای حضور اجتمااعی و جنسایتی ٤زنان  در مقایسه با 

درزمینههاایی چاون تحصایالت دانشاگاهی و سارپیچی از اوامار و ممانعات هاایی که . رژیم تحمیل کنناد 

مبارزات زناان . قابل انکاری کسب کردەاند غیر پیشرویهایی ژیم برای زنان ایجاد کردە سر باز زدە ور

در یکی دوسال اخیرهمسو باا ساایر اعتراضاات کاارگری، اعتصاابات کاارگران هفات تپاه ، اعتراضاات 

ر درون زندانها  و اعتراض و اعتصاب غذای زنان زندانی د، اعتراضات مقابل معلمین و بازنشستگان 

تغییار در جهات  ات خاودمباارزباا زناان . رژیام اساالمی میباشادا ، همه نشانگر به چاالش کشااندن زندانه

هاای  دستگیری و زندان و حکم ،اند را متحمل شده  وضع تحمیلی نامطلوب و ضدزن  هزینه های زیادی

زینب جاللیان . سر میبرندهای رژیم ب اکنون شمار زیادی از فعالین زنان در زندان. سنگینی را گرفتهاند 

در حالیکه به مریضای کروناا مباتال شادە اجاازە .  زندانی سیاسی اهل کردستان   به ابد محکوم شده است

از و   ساپیدە قلیاان دوباارە باه زنادان برگرداناده شادە.ت ندارد و به مکان نامعلومی منتقال شادە اساتامالق
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الین زنان که هناوز حکام شاان معلاوم نشاده اسات شمار زیاد دیگری از فع. مریضی در زندان رنج میبرد

 .در زندان اسیر حاکمان مذهبی زن ستیز هستند

باشاد  باید گفت نقطاه ضاعف جنابش زناان  تاا کناون عادم ساازماندهی  و تشاکل در درون ایان جنابش می 

یاک باه  از پراکنادەگی بیارون آیاد وخود الزم است  جنبش زنان برای به آنجام رساندن  وظایف انقالبی.

زنان در محیط های کار، تولید و ادارات الزم است در نهااد و تشاکل . شود جنبش توده ای رزمندە تبدیل

، در سازمانهای غیردولتی و ضدسرمایهداری متحاد و متشاکل گردناد موجود با مردان همنوع خود های

 .که ممکن است تشکل و نهادهای خودساخته خود را ایجاد کنند یو در جاهای

ه ای شدن  جنبش زنان  الزم اسات در ساطح نظاری و عملای برناماه داشات و در جهات عملای برای تود

را به شارایط مناساب در  کردن مطالبات زنان اقدامات وحدت بخش و تغییردهندە وضع نامطلوب کنونی

 .قرار داد دستور کار خود

روساتا زناان فعاال  متاسفانه جنش زنان امروز  پراکندە و بدون حضور و دخالت زنان زحمتکش شهر و

در مراکز دولتی ،زنان حاشیهنشین  شهرها ، زنان کارگر درکارهاای غیررسامی از جماله کشااورزی ، 

. همین امر موجب عدم تشکل و سازمانیابی آنان شدە  اسات.باشد  باغداری ، دستفروشی و خانهداری می

گسااتردە زنااان کااارگر و ضروریساات  پیشااروان و فعااالین جناابش زنااان در بساایج و سااازماندهی  تااودەی 

زحمتکش دست بکار شدە و به میان آناان رفاته و  تبلیاغ و تارویج  آگااهی سیاسای و طبقااتی در صافوف 

آنان  و شناخت ازحقوق خود و چگونهگی مبارزە برای کسب خواست و مطالبات آناان  تاالش مضااعف 

هی ابزارهاای مباارزاتی در دل همسو با زناان کاارگر و زحماتکش باا اقادام به ایجااد و ساازماند.  بنمایند

اینکارحوصاله ، پشاتکار و جادیت مای طلباد اماا مسایر درسات و عملای باا . نبرد جاری روزانه بپردازند

مشکالت عدیدە  فرهنگی و اقتصادی از جمله  موانع بزرگی هساتند . دست آورد ملموس اجتماعی است 

فااع تمااام ایاان ررا شااناخت و در جهاات در سار راە پیشااروی جناابش زنااان قاارار دارنااد که الزم اساات آنااان 

 .موانع قدم برداشت

قشری از زنان  به همات نظاام مردسااالر و ماذهبی جمهاوری اساالمی از عادم ساواد کاافی و آگااهی باه  

ضروری است بیاموزند که برای پایان دادن به این هامه بیحقاوقی . حقوق خود ناتوان ویا کم توان هستند

ها قربانی میگیرد و برای تغیر جامعه و بهباود زندگیشاان و رهاایی از ، ستم و تبعیض که هرروزە از آن

خودشااان به میاادان مبااارزە بیاینااد و باارای آن الزم اساات  قیااد و بناادهای اسااارت بااار جااامعه ساارمایهداری

 .بجنگند
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هساتند بایاد کااری جادی دردرون وضاع موجاود  به حرکات بارای تغییار پیشروان سوسیالیستی که معتقاد

 .پیش ببرند و فعالیت خودرا در نقاط کارگری و محالت محروم متمرکز کنندجامعه را به 

زنان کارگر رفت،  یعنی محل کار کارگری ، محالت محروم و  یستو ز برای اینکار  باید به محل کار

هستند،  و روستاها که محل استثمار و ستم و تبعیض و مکانی برای نیروی انقالب تودەای حاشیه شهرها

 .باشد یم یت روزانهمکان فعال

اگاار تااوجه داشااته باشاایم جمهااوری اسااالمی روی ایاان مناااطق متمرکااز شاادە و بشاایوە سااازمانیافته درایاان 

تقویاات میکنااد وبطااور مرتااب  در ایاان مکانهااامناااطق نیااز نیااروی بساایجی، پاساادار و بقاایه نیروهااایش را 

 .تبلیغاتش را در این مناطق پیش میبرد

این مراکز متمرکز شویم تا هم نقشه رژیم راخنثی کردە و هم نقشهمند در  به همین دلیل  ما نیز باید روی

میان تودەی زنان زحمتکش این مناطق محروم کار اگااهگری کاردە و زناان محاالت محاروم و خاانهدار 

 .یابندسازمان شهرها،  در روستاها و حاشیه

های خااود  خااود تشااکلایاان بخااش از زنااان الزم اساات آمااوزش داده شااوند تااا در محااالت و محاال کاااری 

علیااه نهادهااای شاارکت کننااد و در اعتراضااات  راسااازمان دهنااد و از ایاان طریااق در فعالیتهااای اجتماااعی

 . دولتی از خواست و مطالباتشان دفاع کنند

برای اینکار بایاد از روشاهای متناوعی اساتفادە کارد و زناان را بشایوە جمعای بارای اقادامات مشاترک و 

در شکل  دوست و همکار عاادی به میاان انهاا رفات و راباطهای دوساتانه  استالزم .هماهنگ  فراخواند

را ساازمان داد  یضاروری اسات گاروە هاای. ایجاد نمود و در زندگی و مشکالت روزمرە آنان سهیم شاد

ماثآل از ابازاری اساتفادە کارد که . رفاع آناان بکوشاند تا به درد و مشکالت زنان ستمدید رسیدگی و برای

آب، ایجااد مدرساه و  از قبیل نظافت و بهداشت محله، رفع کمباود.  ور آن جمع شوندمردم محله راحت د

، مبارزە باا اعتیااد و تان فروشای و دیگار معضاالت اجتمااعی که به در محالت و روستاها سواد آموزی

ایان  .همت جمهوری اسالمی و سیاست هاای ضادمردمیش به پدیادەهای مرساوم در جاامعه تبادیل شادەاند

آدامه خود به  اعتراضاات مردمای  و ساپس  به ساازماندهی منجار میشاوند و ساطح مباارزە، اقدامات در 

 .خواهند داد ءاگاهی و سازمانیابی تودەها را ارتقا

درکردسااتان در دوران کرونااا زنااان و جوانااان زیااادی در حاشاایه شااهرها  در اماار کمااک رساااندن  به 

روهی  به آنها یاری رسااندە وهمکااری و بصورت فردی و گبضاعت وکم بضاعت  سالمندان وافراد بی

 در این شایوە از کاار. همبستگی  خاصی از خود نشان دادە و موجب نزدیکی و ایجاد روابط با آنها شدند
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ایان نهادهاا .شاکل بگیارد یندە میتواند  به ایجاد کمیتههای محلی برای کارها و اقدامات مشخص تعیاین وآ

و رهباران عملای  از درون ایان حرکات هاا  دادهخاود را نشاان اگر ایجااد شاوند  در دوران بحاران نقاش 

 .پرورش خواهند یافت

تجرباه . در خاتمه باید گفت برای  تحقق  مطالبات زنان مبارزه بدون تشکل و سازمان میسار نمای باشاد 

دهاد کاه مباارزە  دهه علیه رژیم زن ستیز جمهاوری اساالمی ایان را نشاان می ۴مبارزات زنان در طول 

 .زماندهی و تشکل نه کافیست و نه موثربدون سا

ی هجناابش زنااان  باارای دساات یااابی بااه مطالبااات و باارای دخااالتگری در صااحنه سیاساای بااه سااازماند

زناان بارای مقابلاه باا فرهناگ مارد سااالری باا دولات و قادرت . وتشکیالت رسمی و منضبط نیاز دارناد

 .دسیاسی روبرو هستند که مبارزه ای سیاسی و طبقاتی را می طلب

توانااد به بخاش بزرگای از جناابش  زنااان کاارگر و زحماتکش را بااا خاود داشاته باشاد میزناان اگار  جنابش

های جاری مباارز در جاامعه باه نیاروی  رهایی زنان تبدیل شدە وهمراە با جنبش کارگری و سایر جنبش

 .انقالب برای سرنگونی استبداد مذهبی و رهایی زنان تبدیل شود

و باا حوصاله میخواهاد که تنهاا از پیشاروان و فعاالین چاپ باا افاق سوسیالیساتی این امر کااری پیگیراناه 

 .امکان پذیر خواهد بود

طلتتب در سراستتر  یو برابتتر ەختتوایزنتتان و متتردان آزاد طبقتتاتی همبستتتگیو  اتحااادزنااده باااد 

 جهان
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جنبش اعتراضی زنان و مردان ایران واقعی است ما به رسالت طبقاتی وتاریخی خویش 
 :داریم اعالم می بار دیگریم و امروز خواستهای برحق و انسانیمان را معتقد

 
و لغو هر . . . برابری کامل حقوق زنان و مردان در همۀ عرصه های زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی و   -۱

 . رصه های مختلف محروم می نمایدقوانین زن ستیزانه و جنسیتی ، که زنان را از دستیابی به حقوق خویش در ع  نوع
 
 . ــ برخورداری از حق اعتصاب، اعتراض و حق ایجاد تشکلهای مستقل زنان وآزادی های دموکراتیک ۲
 
و توهین نوع ، جنسیتی، ملی، قومی اعمال هرگونه خشونت علیه زنان اعم از آزارجنسي و فیزیکی، آزارهای روحی، تحقیر -۳

 .، مبارزه و توقف خشونت خانگیشودرفتارغیرانساني جرم محسوب 
 
متوجه زنان محروم و تحت ستم جامعه خواهد   ــ لغو قرار دادهای موقت کار، که بیشترین فشارها و پیامد های آن ، مستقیم یا غیر مستقیم ۴
 . بود
 
 .هرگونه جدا سازی میان زنان و مردان در اجتماعات و مكانهای عمومی ممنوع باید گردد -۵
نگ مردساالر پدیده ای غیر انسانی است و تبعات ناشی از آن ازجمله قتلهای ناموسی و سنگسار جنایت محسوب میشود و مسببین آن فره - ۶

  .باید بر اساس قوانین انساني محاكمه شوند
 
سال منسوخ  ۱۱زیر سن آزادی انتخاب حق مسلم هر انسانی است و تحمیل هرنوع فشار اعم از ازدواج اجباری، تعدد زوجات، ازدواج  - ۷

  .باید گردد
 
ــ كار خانگي به منزله شغل تلقي شود، در نظر گرفتن دستمزد و حقوق ماهیانه، برای زنان خانه دار که به کار شبانه روزی ، تکراری و  ۱

دک رایگان برای این بخش طاقت فرسای خانگی مشغولند و برخورداری از حق استفاده از مزایای بیمه های اجتماعی و برخورداری ازمهد کو
 . از زنان

 
زنان باید از آزادی انتخاب پوشش، حق مسافرت آزاد، حق تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب همسر و سایر حفوق اولیه خود برخوردار باشند  -۹

  .و هرنوع پوشش اجباری ممنوع میباشد
 
 . ی ویژۀ بهداشتی و روانی و آموزشی و حرفه ای از آنانــ تأسیس خانه های امن برای زنان آسیب دیده در جامعه و حمایت ها ۱۱
 
 . دستمزد برابر در ازای کار برابر برای زن و مرد شاغل -۱۱
 
حقوق زنان کارگری که در طول مدت کار ، در صد حق بیمۀ آن ها ، از حقوق شان کسر شده است ، در صورت فوت باید عیناً مثل  -۱۲

  .گیردتعلق   مردان ، به فرزندان آنان
 
 .حمایت از تمامی جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلب و جلوگیری از بازداشت، محاکمه ، تهدید و تعقیب فعالین جنبش های اجتماعی -۱۳
 
پدیده ی زنان و كودكان خیابانی و بي شناسنامه ازپیامدهای نظام سرمایه داری است و برخورداری کودکان از زندگي سالم ازحقوق   -۱۴
  .كار ناپذیر آنان استان
 
  .ازدواج موقت شكلي از تن فروشی است و باید ممنوع شود -۱۵
 
 . سال سابقۀ کار ۲۱برای هر نوع بازنشستگی ِ پیش از موعد ، از جمله باز نشستگی با   برخورداری از حقوق و مزایای کامل -۱۶ 
 
  . سی و عقیدتیزندانیان سیافوری آزادی فوری هرگونه شکنجه و اعدام، لغو  -۱۷
 

 . مهاجرین و پناهندگان، کودکان و زنان از حقوق برابر برخورد باشند و مانند دیگر شهروندان شامل تمامی امکانات باشند -۱۸
 

 .آموزش و درمان رایگان برای همگان و تامین معیشت همگانی – ۱۹

...  

 !باید باشد تعطیل رسمی، مارس روز جهانی زن ۱
  

 مستقل زنانپیروز باد تشکل 
 ستم جنسیتی استثمار و جهانی عاری از  پیش بسوی
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 آلترناتیو کارگری و مبارزه برای رهایی ازستم مضاعف
 

"مارس 8به مناسبت  "  

 
ستم مضاعف زنان سابقه تاریخی در زندگی انسانها داشته است واز قدیمی ترین ستمهایی است که با پیدایش طبقات، تقسیم کار 

سرمایه داری ضمن مقدس کردن خانواده وکارخانگی بدون مزد زنان، آنها را با خرید . انواده بوجود آمداجتماعی و تشکیل خ

چنان . به عبارت دیگرستم بر زنان را بنا به نیازش دراشکال دیگری بازتولید کرد. ارزان نیروی کارشان به محل کارکشانید

نیز رفع تبعیض را فراهم کرد و پایه هشت مارس را در تاریخ رقم شرایطی ملزومات مبارزه زنان کارگربرعلیه سرمایه داری و

به هردرجه که مبارزه طبقه کارگرکه زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می دهند اجتماعی می شود، مبارزه بر علیه رفع . زد

تماعی طبقه کارگر، شرایط درصد سال گذشته، با گسترش مبارزات اج. انواع ستم و بویژه رفع ستم مضاعف نیز گسترش می یابد

عینی برای رفع تبعیض مضاعف نیزفراهم شد و زنان توانستند عموما به دستاوردهایی دست یابند وموقعیت اجتماعی خود را 

دستیابی به آزادی های فردی و اجتماعی و بهره مندی از خدمات اجتماعی نتیجه مبارزه زنان وپی گیری فعالین زن . ارتقاء دهند

.کارگردرچنین شرایطی بوده است آگاه طبقه  

با یورش لجام گسیخته سرمایه به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، موقعیت اجتماعی زنان و بخصوص زنان کارگرنیز 

سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی، با یورش خود به نهادهای اجتماعی ودرهم شکستن ساختار درونی . دچارآسیب جدی گردید

جلوگیری ازکاهش سود وافزایش بارآوری نیروی کارصورت گرفت، هویت های فردی را در مقابل توانایی های آنها که با هدف 

چنین یورشی با سیاست جهانی کردن اقتصاد درنقاطی از جهان نتایج فاجعه باری برای گروههای . اجتماعی برجسته کرد

یانه و شمال آفریقا و حتی آمریکای التین، سرمایه با اتکا به درکشورهای منطقه خاورم. اجتماعی منجمله زنان را به همراه داشت

بازار آزاد نئولیبرالیستی و تعدیل . گرایشات مذهبی برای زنان شرایطی فراهم کرد که در معرض آسیب های جدی قرارگرفتند

میان زنان کارگربازتر نیروی کاروقراردادهای موقت وحذف خدمات اجتماعی دست سرمایه داری را برای شدت استثماربویژه در

افغانستان وایران در . سیل عظیم مهاجرت و آوارگی ناشی از جنگ و عدم امنیت جانی موقعیت شکننده زنان را تشدید کرد. کرد

. دهه های شصت و هفتاد میالدی جوامع بسته ای نبودند که ماحصل آن در دهه های آخر قرن بیست عروج خمینی و طالبان باشد

.یت اسالمی در ایران و افغانستان نتیجه مستقیم استراتژی سرمایه جهانی بود واولین قربانی های آن زنان بودندشکل دادن حاکم  

به " ما انقالب نکردیم، تا به عقب برگردیم"اما، با تشکیل حکومت اسالمی در ایران، زنان اولین گروه اجتماعی بودند که با شعار

. ا پوشش حجاب اجباری نمی توانند، آنان را از مبارزات  و احقاق حقوقشان باز دارندمیدان آمدند و خاطر نشان ساختند که ب

در . درطول  حاکمیت سرمایه داری ارتجاع اسالمی، با وجود سرکوب به اشکال مختلف، موفق نشدند زنان را به سکوت وادارند

ن، دراعتراضات و مبارزات روزمره شرکت دو دهه گذشته با گسترش مبارزات کارگری، بخش های مختلف جامعه، بویژه زنا

با گشایش هر چه بیشتر حرکت های اجتماعی و مبارزه برعلیه پایه های سرمایه داری نقش زنان و . وسیع داشته  و دارند

.توانمندی های آنها برجسته می شود  

آلترناتیو کارگری که آلترناتیو . سازد مبارزه زنان در ایران تعطیل ناپذیر است و پایه های اصلی جنبش قدرتمند اجتماعی را می

جنبش زنان برای رفع تبعیض مضاعف . زنان و مردان کارگر است، شکل گیری جنبش سازمان یافته زنان را ضروری میسازد

جنبش زنان برای رفع تبعیض مضاعف در .مانند هر نوع جنبش رفع ستم دیگردر جامعه سرمایه داری ایران، پایه عینی دارد 

تنها با نقش پرقدرت خود در شکل دادن به آلترناتیو کارگری قادر است، این غده چرکین و قدیمی جامعه طبقاتی را ریشه  جامعه ،

.کن سازد  

 
 

shorayehamrahi@gmail.com 

2222مارس   
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  ۲۲۲۲مارس  ۸زنان در  امیپ
 نینمودن قوان نهیبا نهاد. فاجعه بار است رانیزنان در ا یاجتماع -یاقتصاد تی، موقع یاسالم یجمهور یدار هیسرما میرژ تیباحاکم

کودک  ،یچندهمسر ،یحجاب اجبار ن،یسقط جن لیبر زنان از قب یدار هیسرما یو طبقات یتیجنس ضیضد زن واعمال تبع یاسالم

،وابسته کردن  یکار خانگ لیکنج خانه و محروم ساختن از اشتغال و تحم جنس دوم، باز گرداندن آنها به گاهیسفر، جا تیمحدو ،یهمسر

 ،یورزش یها  تیقانون حجاب، محدود ایمشاغل همچون قضاوت و  یبرخ یبه مردان، عد م تصد یآنها از نظر اقتصاد شتریهر چه ب

وراثت، عدم حضانت،  ،یدانشگاه یانتخاب رشته  تیمحدود ،یقیموس یدراجرا تیمحدود ،یورزش یم ها ویعدم ورود به استاد

شدن کنترل  نهیخشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، نهاد ،یـ فرهنگ یاجتماع ضی، انواع تبع( مرد کیدو زن برابر ) شهادت 

سار ، سنگ رانیدر ا ینیقوان نیچن جینتا. زنان حاکم نموده است  یرا بر زندگ یا ندهیفزا ینابرابر یزنان، مرد ساالر یمردان بر زندگ

، زنان ۱۹ دیو کوو یدار هیدربحران سرما.زنان بوده است  یوکشتار قانون ی، خودکش یناموس یها ،قتل ها بی، انواع آس یپاش دیاس

منجمله  یاجتماع یها بیدر معرض انواع آس ستندین یتیگونه حما چیشامل ه کارکهیزنان ب. ها بوده اند یکارسازیشاغل درصف مقدم ب

از مردان دارند و شدت استثمار بر آنها  یتر نییدستمزد پا کسانی طیدر برابر کار با شرا زیزنان شاغل ن. هستند  یو تن فروش ادیاعت

 . است شتریب

 نیچن انیقربان نیزنان اول.در وحله اول برسر زنان خراب شد  یجهان هیدوباره طالبان توسط سرما یریقدرت گ استیدرافغانستان ،س 

نموده است، زنان شاغل اجازه برگشت  لیتا کنون دست به قتل عام دهها زن زده است، مدارس دخترانه را تعط طالبان. هستند یطیشرا

تهاجم گسترده زنان افغانستان  نیاما در رابطه با ا. ندیایب رونیاز خانه ب دیخر یمرد محرم برا کیبا  دیبا نزنا. به سر کار ندارند

زنان در افغانستان نه  یاجتماع تیوضع. دهندیطالبان به مبارزه ادامه م هیبه اعتراض بر عل ابانهایساکت ننشسته اند و هر روز در خ

 . دیبا طالبان کنارآمده اند برکش یحقوق بشر یمدرن که پشت شعارها یدار هیازچهره سرما بتنها عملکردارتجاع طالبان ، که نقا

در سرکوب زنان و  رانیا یاسالم ینستان و سران مرتجع جمهورهم در رقابت با طالبان افغا هیترک یاسالم یگرا ادیبن دولت

که به دستور اردوغان " منع خشونت  سونیکنوان" چند ماه گذشته در رابطه با طرح خروج از  یدر ط.شده است  شتازیپ خواهانیآزاد

 هیزنان در ترک یزیزن ست نیل ااما در مقاب.قرار گرفته اند یشتریب یناموس یو قتلها خشونتانجام گرفت، زنان عمال در معرض 

 .  اش پرداخته اند یارتجاع نیدولت و قوان هیعل عیننشسته اند و به اعتراضات وس زساکتین

شدند و به  ریها سراز ابانیبودند که به خ یگروه اجتماع نیزنان جزء اول رانیدر ا یدار هیسرما یاسالم میرژ یریآغازقدرت گ با

زنان در اشکال مختلف در طول چهار دهه بر  ی بعد از آن مقاومت و مبارزه. عکس العمل نشان دادند یمذهب یارتجاع نیاعمال قوان

 تیو موقع طیزنان به شرا. جنبش زنان را به خود اختصاص داده است خیاز تار ینیبرگ زر ،یاسالم یدار هیحکومت سرما هیعل

 زشی، خ۹۱، آبانماه ۹۶ ماهید یزشهایعتراض زنان در صف مقدم خنابرابر خود بطور روزمره دست به اعتراض و مبارزه زده اند؛ ا

اعتراضات زنان مبارز . از خود نشان داده اند یمبارزات یقو لیاست و پتانس ربودهیمردم اهواز و بلوچستان و اصفهان چشمگ یتوده ا

استبداد و  هیدر مبارزه عل ابانیو درخ درعرضه کار، آموزش، کارخانه، در مدرسه و دانشگاه یهر گونه نابرابر هیعل خواهیو آزاد

معلمان، بازنشستگان و دفاع از  گران،کار یاجتماع یاستثمار هر روز افزوده شده و حضور پر رنگ و فعال آنان در جنبش ها

زنان  نیفعال رانیرا اکنون در ا یومدن یاسیس انیاز زندان یکه بخش بزرگ ستین یاتفاق. است نیقابل تحس یو اجتماع یاسیس یها یآزاد

 .  دهند یم لیتشک

 یتهاجم نیبوده است وزنان در صف اول چن یخیتار یدر چند دهه گذشته تهاجم گسترده به دستاوردها یجهان یدار هیسرما استیس

ان، ، افغانست رانیدر ا یاسالم یحکومت ها تیو موجود انهیدر منطقه خاورم یبر ارتجاع اسالم یجهان یدار هیسرما هیتک. بوده اند 

 انهیزنان در خاورم یمبارزات لیپتانس. بوده است هیمنافع سرما نیدر جهت تام یدار هیسرما یجهان یها استیس جیاز نتا هیعراق وترک

و به عقب  یدار هیدهند که درجنبش ضد سرما لیرا تشک یبالفعل یاجتماع یرویتوانند ن ینشان داده است که در صورت متشکل شدن م

شود  لیتبد یتواند به جنبش پر قدرت یمبارزه زنان در صورت متشکل شدن م. کنند فاءیا یکننده ا نییاکم نقش تعح یها استیراندن س

زنان  ییجامعه و در وحله اول رها یبه اهداف انسان دنیرس یبرا یکننده ا نیینقش تع ،یدار هیسرما هیکه درمبارزه طبقه کارگر برعل

 . را در بر داشته باشد

 با جنبش کارگری در ایران ــ خارج کشورنهادهای همبست
ی

گ  
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 !زنان متشکل مبارزات سوی به پیش صدا هم و همگام امسال، مارس ۱
 !باد خجسته زن جهانی روز مارس ۸

 

 -فشارهای اقتصادی ۱۹ وجود همه گیری کوید  با  که میرویم زن جهانی روز مارس ۱ استقبال به شرایطی در امسال
 ژیمدر ایران نیز ر. است داده افزایش زنان بویژه و جهان مردم بر فقررا و کشی ریاضت جهانی داری سرمایه سیاسی

ایی را بر تمامی کارگران و مزدبگیران جامعه تحمیل  با تهاجمی همه جانبه فقر و فالکت گسترده اسالمی جمهوری
 و شده اعمال زنان بر طبقاتی و جنسیتی تبعیض بیشترین اسالمی ارتجاع قوانین اعمال و  حاکمیت حتت. نموده است

 خانه کنج به زنان شدن رانده مداوم، سازیهای بیکار .اند یافته را دوم درجه موقعیت سیاسی -اجتماعی نظر از آنها
 عنوان تحت افزون روز سرکوب و خشونت خانگی، کار مردان، به اقتصادی نظر از آنها بیشتر هرچه کردن وابسته
 فعالیتدر از زنان نمودن محروم ناموسی، قتلهای مالی، فقر از ناشی فروشی تن و همسری اسالمی،کودک حجاب
 در را مردان دست اسالمی قوانین مدد به زنان زندگی بر مردان کنترل شدن نهادینه سیاسی، -اجتماعی های عرصه
 .است گذاشته باز زنان بر زندگی شئونات و امورات تمام

ستم جنسیتی بر زنان روا داشته شده  اسالم وسطایی قرون قوانین اجرای ی من هاگر چه در طول بیش از چهار دهه ب
 دهند، می تشکیل را جمعیت از ای همالحظ قابل بخش که کارگر زنان یعنی زنان همین از وسیعی بخش اما است،
طبیعتا  .ناآشناست ودارا مرفه طبقات زنان برای که میبرند رنج هم مضاعفی ستم از جنسی وآپارتاید تبعیض بر عالوه

قادر به سیر کردن فرزندان تحت سرپرستی خود  که نانیزنان خانواده های کارگری و زحمتکش جامعه، ز
کارهای حاشیه ایی و مقاطعه کاری و کار در منازل برای کارفرماها عرق می ریزند و  در اشتغال به که زنانی نیستند،

ناگزیر تن به تن فروشی می دهند،  که زنانی استثمار می شوند وهنوز نمی توانند نان بخور ونمیری را کسب کنند و
 .ازستم طبقاتی عمیقی رنج می برند

 زنان بیشتر چه هر گرفتن خدمت به با سازیها خصوصی و سمنئولیبرالی طرحهای اجرای با سرمایه داری جهانی
 زنان کار از بیشتری سود دستمزدها داشتن نگه پائین با دارد سعی رسمی، غیر مشاغل در جامعه زحمتکش و کارگر

 می کار بازار رسمی غیر بخش و درآمد کم مشاغل جذب بیشتر چه هر زنان اقتصادی، فشار افزایش با .کند استخراج
 .دشون

همچنین سازمان . میدهند تشکیل زنان را جهان بضاعت بی کارگر میلیون ۱۵۵ از درصد ٠۱ طبق آمار بانک جهانی
اعالم کرده است که غالب این  نفر میلیون ۳۵ در سراسر جهان را خدماتی و خانگی کارگران تعداد جهانی کار
خانگی بدون هیچ قراردادی  ارگران بخش خدمات تشکیل میدهند با توجه به اینکه اغلب ک مهاجر زنان کارگران را

در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به شرایط . مشغول به کار میشوند باید گفت آمارهای واقعی بیشتر از اینها است
فالکت بار اقتصادی، روز به روز زنان بیشتری با دستمزدهای ناچیز و بدون هیچ قراردادی در رستورانها، منازل، 

ها، مطبها، فروشگاهها، آرایشگاهها، کارگاههای کوچک وخدمات خانگی و مراکزی از این دست مشغول به مهد کودک
 .مشغولند خانگی کار به خود های خانه در رایگان بطور آن بر عالوه. کار میشوند

زنان برابر  نیروی کار است، یافته افزایش میلیون دویست جهانی کار نیروی حوزه در زنان تعداد در دهه های اخیر
 هستند کسانی جزو زنان ولی بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، .باشد می جهانی کار نیروی کل از درصد ۴۱ با
 در زنان. باشند می کار به مشغول رسمی غیر بصورت بیشتر و بیرون باالجبار معین دستمزد با ثابت کار حیطه از که

 دریافت مردان از کمتری حقوق هستند، زن آن کارکنان بیشترین که لیمشاغ حیطه در حتی مردان، با مشابه کار ازای
 زدگان قحطی از درصد ۶۲ ولی کنند می تولید را جهان غذایی مواد نصف زنان بر اساس گزارشات متعدد .کنند می
 این تند،هس زن جهان فقیران درصد ۷۱ اما شود می انجام زنان توسط جهان کار ۳/۲ با اینکه. دهند می تشکیل را آن
 .کنند می کسب را جهان عایدی از درصد ۱۱ فقط آنان که حالیست در
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 ۶۷ است که در رابطه با وضعیت زنان این  نئولیبرالی سیاستهای و سرمایه سازی جهانی پیامدهای یکی دیگر از
 اختیار در ار جهان دارایی از درصد یک از تر  کم زنان ولی دارد، تعلق زنان به جهان در کار ساعات از درصد
ی وضعیت ناگوار موقعیت شغلی و دستمزدهای پایین زنان کارگر نسبت به مردان کارگر  این فرایند نشان دهنده. دارند
همگام با مردان هم سرنوشت خود در محیط های کار برای  سو یک از بایست می کارگر زنان اینچنین است که. است

به  کسب حقوق به شدت پایمال شده اجتماعی شان  برای دیگر سوی زد، ااحقاق حقوق اقتصادی شان قدم به پیش بگذارن
 .عنوان زن به مبارزه بر خیزند

با بقدرت رسیدن و قوی شدن نیروهای بنیاد گرا و فاشیست طالبان با حمایت امپریالیسم امریکا و  افغانستان در
و کل شئونات زندگی مردم افغانستان بویژه  رژیمهای ارتجاعی درمنطقه، ارتجاعی ترین قوانین اسالمی را بر جامعه

 اند، آفریده فاجعه زنان سرکوب و درکشتار ارتجاعی قوانین اجرای با طالبان جنایتکار نیروهای .است زنان حاکم شده 
 به زنان ساختن محکوم و راندن ها، دانشگاه بستن فروشی، تن به زنان کردن وادار همسری، کودک اجباری، ازدواج
 کردن جدا موارد برخی در حتی مردان از زنان کامل سازی جدا اجباری، وحجاب ب رقه در آنان پوشاندن ها، خانه
 اعضای قطع جمعی، های رسانه محدودیت و منع جوان، دختران و زنان روی به مدارس بستن همسرانشان، از زنان
 است اسالمی ارتجاع وحشیگری از هایی نهنمو عام، مالء در کشتارزنان زنان، سنگسار مردم، عام قتل و کشتار و بدن
در کنار این فجایع فقر و فالکتی که جامعه را فرا گرفته باعث شده که والدین . میشود گذاشته نمایش به روز هر که

آمار باالئی از . فرزندان خود بخصوص دختران را بفروش برسانند تا بتوانند بقیه خانواده را از گرسنگی نجات دهند
 .خودسوزی زنان افغانستان خود گویای موقعیت فاجعه بار زنان را در این کشور نشان می دهدخودکشی و 

سالها سلطه رژیم اسالمی زنان همیشه یک پای اصلی مبارزه بر علیه این  در طول  میگردد بر ایران به که جائی تا
 خانواده و کارگر زنان مبارزه جامعه، در جنسیتی های کلیشه و تابوها شکستن در جوان دختران تالش .رژیم بوده اند

 در زنان مبارزات از بخشی تنها …و ناموسی های قتل با مبارزه زنان، همیاری های صندوق تشکیل کارگری، های
اما زنان به این هم اکتفا نکرده اند با  .است ایشان از شده سلب حقوق ترین بدیهی به دستیابی برای روزمره زندگی

مبارزه ایی  اسالمی جمهوری ستیز زن قوانین فشایفریاد زدن مطالبات و خواسته های خود و ا حضور در خیابانها و
 بلوچستان، خوزستان، خیزشهای ،۹۱ آبانماه ، ۹۶ دیماه خیزشهای در. گسترده را بر علیه این توحش دامن زده اند

 را خود مطالبات و خواستها رزاتمبا این مقدم صف در زنان گان بازنشسته و معلمان سراسری اعتراضات و اصفهان
 .اند کشیده چالش به را اسالمی جمهوری ستیز زن رژیم سخنرانیها وارائه نفس به اعتماد و شجاعت با و زده فریاد

وکیل انقالبی کارگران نیشکر هفت تپه  زیالیی فرزانه و دمحمی عسل ،قلیان سپیده و جاللیان زینب زنان زندانی همچون
  غذا اعتصاب و اعتراض با که زندانها در دیگر زن زندانی دهها و ن و ارعاب و پرونده سازی شدهکه تهدید به زندا

که با جمع شدن در  الله پارک و خاوران مبارز مادران فریاد.  میرسانند جامعه و سیاسی زندانیان دیگر به را پیامشان
 و کارگر زنان مبارزه در چنین شرایطی. می ربایند مقابل زندان ها و دادگاه ها خواب راحت را از جنایتکاران سرمایه

 داران سرمایه حاکمیت سلطه علیه بر سیاسی ای مبارزه به مستقیما اقتصادی و رفاهی مطالبات برای بگبران حقوق
 .میشود تبدیل

 گیریدست ارعاب، ، سرکوب ، جزگرسنگی ای نتیجه امروز تا که حاکمیت، علیرغم تمام فشارهای اقتصادی و سیاسی 
 به یافتن دست برای زنان اجتماعی نیروی امروز ضرورت  شدن متشکل و همبستگی و اتحاد ، است نداشته شکنجه و

محله، خیابان و خانه حضور دارند  در بلکه ها در کارخانه تنها نه زنان کارگر. است اجتماعی عدالت و برابری
 هم خود ویژه های تشکل به نیاز میدهد، جای خود در در را مرد و زن کارگران که کارگری های برتشکل عالوه و

 معنای به تنها بلکه نبوده، کارگری جنبش از زنان جداسازی معنای به هیچوجه به زنان ویژه های تشکل ایجاد. دارند
 .کارگراست طبقه از بخشی های ویژگی گرفتن درنظر
 پایانی نقطه بایست می که روبروهستند طبقاتی و جنسیتی ستم با جهانی سطح در حاکم داری سرمایه نظام در زنان
 طبقاتی و جنسیتی ستم رفع. این کشمکش تاریخی و این معضل اجتماعی مبارزه ای دائمی را می طلبد. شود نهاده برآن
 خصوصی مالکیت لغو با اجتماعی و سیاسی-اقتصادی های عرصه همه در مرد و زن کامل برابری به دستیابی زنان،

 زنان استثمار در نفعی و بوده همگان برای اجتماعی توزیع و تولید بر مبتنی که اجتماعی مالکیت با آن وجایگزینی
کارگران، رشد و حرکت رو بجلو آن خواهد توانست تضمین کننده رشد   مبارزه طبقاتی. یابد تحقق تواند می باشد نداشته

 پیش را افقی چنین تواند می که است کارگران طبقاتی مبارزه تنها  جنبش برابری طلبانه زنان و زنان کارگر باشد و
 .دهد قرار زنان روی

 !زنان متشکل اعتراضات بسوی پیش مارس، ۸ جهانی روز گرامیداشت با
 

 کشور خارج -ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای
 ایران در کارگری آلترناتیو با همراهی شورای

 برابری و زن – زنان واحد
 ۲۱۲۲ مارس 
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