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هياطالع  
! استی برابریمارس، جنبش برا ٨  

 
 ماه هشتاد و ششدهم اسفند جه                                                               نراي ایاتحاد چپ کارگر

  
 

 زنان، همچنان  پابرجاست، هي علزبري آمضي تبعتي و موقعطي رسد که شرای فرا می مارس درحال٨ سالگرد نيصدم

 محروم ی با کارخانگاي طاقت فرسا دهند، ی تن به کارهایزي وجهان مجبورند با مزد ناچراني زن کارگردر اونهايليم

 لي درخیاريزنان بس.  را متحمل شوندمردساالر ی مضاعف جامعه ی ستم ها،ی اجتماعیايازهرگونه حقوق و مزا

شان با فقر دست و پنجه  شکم کودکان رکردني سی محروم ازشغل مناسب اند و ناچارند روزانه برااي هستند وکارانيب

  ،ی کنونطي درشرابي ترتنيبد.   خشونت اند ی و طعمه ی ازهمه درجنگها قربانشي زنان هستند که بنيا. نرم کنند 

سياست . ستي رونشي پی ندهي کننده از آدي امرناي تصوکي جز یزي دارانه چهي سرمای سازی زن از جهانونهايليسهم م

مطابق با شرايط  »ی ساختاریبازساز«  گسترده و تبعيت از برنامه ی های سازیخصوص »ی انسانیتعديل نيرو« 

 ی ، در اين ميان زنان جزو اولين گروههايه ميليونها کارگر شدی ، باعث بيکاری پول و بانک جهانیصندوق بين الملل

 زنان در خانه ها گسترش یليداستفاده از کار تو. بوده اند که در هر کارخانه يا کارگاه، کار خود را از دست داده اند

 انهي که مردان حاضر به پذيرش آن نيستند، به استثمار وحشی پايينی پرداخت دستمزدهايیپيدا کرده و کارفرمايان برا

 و ی نور کاف،یاين کارگاهها عمدتا فاقد امکانات بهداشت  . مشغولندی خانگی کوچک يا در کارهای درکارگاههانانز

 ی دوران زايمان، مهد کودک ، شرکت تعاونیند و کارگران زن در اين بخش از مرخصدرجه حرارت مناسب هست

 به ی از عدم دسترس،ی موارد کارمه کار برابر ، تبعيض در هیحقوق کمتر برا  . بهره هستندیب... مصرف

خانه را روز  همه و همه موقعيت زنان در محيط کاری گرفته تا ميزان پرداخت بيمه دوران بيماری حرفه ایکارآموز

 است که بر سر ی فقر و خشونت چون جغد شومراني در ایبرالي اقتصاد  نئولني اجي نتاگرياز د. به روز بدتر مي کند

آمار .   دهنده استرتکاني زنان اقشار فقاني در مادي و اعتیگسترش تن فروش.  زده استمهي خیراني از زنان ایاريبس

  زنان  توسط ی ناموسیقتل ها. است جهان باالتریهمه کشورها ازی اسالمیجمهوردختران جوان در زنان ویخودکش

.تن اس زناهي علده شی مکمل خشونت دولتی اسالمانيادگراي توسط بنیاباني خیخانواده و قتل ها  

 درزند  یروزانه به استثمارزنان دامن م  ی دارهيزسرماي آمضيتبع  ستميس طيکه تحت شرا عوامل نيمجموعه ا      

 طي شراهي مبارزه بر علیعني ، شي قرن پکي مارس در ٨ را به سرمنشاء ی برابری برای کنونی مبارزه زي نرانيا

 بودند که با نيرکالرازتکي نظیستيالي زنان سوسارزه مبني اشگاميپ.  زند ی موندي پیتي جنسضينابرابرورفع تبع

 حفظ ساختارقدرت ی برایني دارانه و فرهنگ حاکم مردساالرانه بر جامعه که تضمهي روابط سرماتيشناخت ازماه

.  مارس را آغاز نمودند ٨ ی همه موانع مارش جهانرغمي و علدندي نابرابر شورطي شراهي هست بر علزيبرترمردان ن

 ونقد شهي زنان و مردان داشتند اما با دست بردن به رني بی و حقوقیاسي سی های که به نابرابری اعتراضهمهآنان با 
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اعالم داشتند  ها رای نابرابرهيعل بری اشهيرمبارزه فراخوان   ی خصوصتيمالکبر  ی نابرابر، مبتنی اقتصاد روابط  

دشودنگ استثمارشدگان را ی همه ی مبارزاتونديوچشم انداز پ    

 ی اجتماعی زندگی عرصه های هي درکلعتي و کاربست شریم اسالمي تحت سلطه رژراني مبارزه در اني اطيشرا

 ی و حقوقی اجتماعی های نابرابری اشهي مواجه ساخته و رفع ری تردهيچي پی زنان را با چالش های مبارزه یاسيوس

 . زده استونديعرصه مطالبات مختلف را بهم پ طلب مبدل نموده و مبارزه دری برابری جنبشهای فوریرا به مسئله 

 به مسئله زنان تا اعماق به عوامل ی شانس گسترش آگاهش،ي افزازاني به مطي شرای گدهيچي روست که پنيازهم 

 درون ی از مطالبات طبقاتیاسيس - یمقدم وموخر کردن مطالبات حقوق.  داده است اتي حزامکاني نیانحرافات متعدد

 به همان رسکوالري غستمي سکيوزه حقوق زنان در چهارچوب  زدن به توهم انجام اصالحات در حنجنبش زنان ودام

 ی روزمره و عمومی از خواستهای موثر است  که چشم پوشی برابری انحراف جنبش برای و حتفي درتضعزانيم

زهيکاليراد  تحت نام رهيغ  ویگرفتن حجاب اجبار  دهيناد  پوشش وحق انتخاب  کودکان و یحق سرپرستگريزنان نظ  

  . رزرگتب مطالبات یمبارزه براکردن جنبش و   

 طلبانه ی جنبش برابری  طوالنی را دربزرگداشت حماسی روزجهانني مارس، ا٨ سالگرد آغاز مارش نيدرصدم

 مي کوشی خواهانه و عدالت طلبانه ،  همچنان می مبارزه درون جامعه، مطالبات برابر تيپاس داشته و در جهت تقو

 خود دانسته و بسهم ی دائمفهي را وظراني ان متفاوت سکوالر ، چپ و روشنگر درون جنبش زنای هاهي از التيو حما

  مطالبات کل جامعه حولیحوزه  مستقل دریابي سازمانني و همچنیکارگرو مستقل جنبش چپ یابي سازمانیخود برا

  . ميکوش یمسائل زنان م  
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