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مارس روز ٨کارگران ايران خودرو   

ويندگ زن را به همه زنان زحمتکش تبريک می جهانی  

 
   ١٣٨٧ اسفند ١٩شنبه دو                                                                           ورانخودري از کارگران ایجمع

  
   گرامیدوستان و همکاران

کارگران ايرانخودرو نيز در پيوند با همه زنان آزادی خواه جهان که . رسيده است هشت مارس روز جهانی زن فرا

 به اعمال  زنان ميهنمان ويژه برای احقاِق حقوق زنان تالش می کنند، اين روز را جشن گرفته و همراه با ديگر به

 کنند  اعتراض می نابرابری ها و ناروايی ها،

 ايران در کش بخصوص به زنان همکارزحمت نانزجهانی زن و تبريک آن به تمامی  مارس روز٨با گراميداشت 

   بدينوسيله اعالم ميداريم خودرو

 .بهرکشی انسان از انسان در سيستم سرمايه داری جنسيتی نيست  .ما زنان منافع جدا از هم نداريم

   ساعت کار می کنيد٨بيش از  انه شما زنان دوش به دوش ماکارگران خطوط توليدی روز

امنيت شغلی  . ما هستيم  ا تورم روبرو هستيد کهمزدشما همان قدر کم می باشد که مال ما کم است شما همين قدر ب

برای شما همان قدراهميت دارد که مشکل ما نيز است اکثر شما قراردادی و شرکتی کار می کنيد ما نيز همانند 

  . شرکت وجود دارد برای همه ما يکسان استهزاران مشکل که در. شماييم 

مشکالت ما مواجهه هستيد که ظلم مضاعفی را بر شما تحميل می کند کار وزندگی خانوادگی ازشما با مشکالتی غير

 نگرانی از  با وآوردن بچه به سرکارکه هزاران مشکل برای نگهداری آنها پيش پايتان گذاشته می شود و روزانه

  .ده آنرا به دوش می کشيدفرزندان و خانوا

ی حراست برای سختگيرسطوح توليدی جداسازی زنان در سرويسها،ها دراجباری ميدان ندادن به شماتحميل حجاب 

  .ما نيست تحميل روپوش اجباری حتی برای رفتن به خانه يک ستم ظالمانه به شما زنان استازشما بانوان کمتر

  همکاران محترم
است ولی ناپذيرانکار  اصلی شما برای ما کارگراننقش .تواند به پيروزی برسدهم نميدا ازمبارزه ما کارگران ج

مبارزه برای يک زندگی بهتر  .بيش به صف ما بپيونديدزيدن به خواسته هايتان بايد بيش اکافی نيست شما برای رس

اين راه به ما کمک بيشتری در نيدتوااشت وبه صف کارگران پيوست شما ميجنسيتی نيست اين ديوارها را بايد برد

  متاسفانه با وجود قشر عظيمی از زنان در ايران خودروهنوز به نقش خودتان آگاه نيستيد کميته بانوان به قهقرا  .بکنيد

  رفته است شما بايد اين کميته را فعال کنيد افراد سازشکار رااز کميته بيرون بياندازيد 



 و ايده های تبعيض جنسيتی در ميان انسانها، ارکان اقتصادی بهره کشی انسان  ن مبارزه برای عقب راندن قواني  وبا

   که از ماهيت نظام سرمايه داری در عصر حاضر بانی و مسبب آن است بيش از پيش پايه های آنرابه    از انسان

   لرزه در آوريدتا بشريت برای هميشه از هر گونه نابرابری و ستم و تبعيضی خالصی پيدا کنند

ما آمال و اهداف جنبش برابری طلبانه زنان را يکی از ارکان اصلی پيشروی خالصی نسل بشر از هر گونه ستم و 

 خواهان رفع هر گونه تبعيض و ستم   ميدانيم و ضمن اعالم همبستگی با جنبش برابری خواهی زنان،  نابرابری 

  ی هستيم جنسيتی از زنان در کليه شئون زندگی اقتصادی و اجتماعی و سياس

مارس شما زنان رابه شرکت گسترده در مراسم روز ٨ ايران خودرو ضمن گرامی داشت   ما جمعی از کارگران 

   .نيماجهانی زن فرا می خو

  

 زنده باد همبستگی طبقاتی زحمتکشان

مارس روز جهانی زنان زحمتکش عليه نابرابريها ٨زنده باد   
 

 جمعی از کارگران ايرانخودرو
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