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ن زناش و جنبی جنبش کارگرتيمارس روز تقو  

 
  ١٣٨٧  اسفند١٧شنبه                                                                                             یصالح -صالح زاده 
 

  
ما در اين روز ياد زنان کارگر . زنان مقدمش را گرامی ميداريمما کارگران در کنار. رد فراميرسدروز جهانی زن دا

 اين روز به ياری. نيويورک به خاک و خون کشيده شدند در١٨٧۵ مارس ٨را گرامی ميداريم که در مبارزی 

ما جهانی بودن اين روز را . جهانی تبديل شدراس آنها کالرا زتکين به يک روزمبارزان راه رهائی کارگران و در

 امروز به ياد ميآوريم که پيوند بين جنبش ما. ئی مخالفت ميکنيم پاس ميداريم و با محلی کردن آن بهر شکل و بهانه

.  ميکوشيمتقويتشا اين پيوند را پاس ميداريم و درم. کارگران و جنبش زنان به قدمت تاريخ اين روز فرخنده است

ئيهای  به خاک و خون کشاندن هم طبقهدارن در گران يادآور توحش سرمايهجهانی ما کار مارس، همچون روز٨روز 

  . ما اين رزمندگی را پاس ميداريم.  روزها در عين حال نمايانگر رزمندگی جنبشهای ما نيز هستاما اين. ماست

تخفيف و . داری دارد زن و تبعيض عليه زنان ريشه در مناسبات سرمايهستمکشی بر زن، تحميل نابرابری بربقای 

 متحد ۀ،  به مبارز اين تبعيضنابودی اين ستمکشی، تعديل و محوکردن اين نابرابری و تضعيف و از بين بردن

 و هستند تا پيوند ضروری  مدتی است که ليبرالها در ايران در تالش بوده. جنبش کارگری و جنبش زنان احتياج دارد

ما اعالم ميکنيم که . ی حقوقی محدود ميکنند به عرصه"  زنان را عمدا آنها مبارزه. بين اين دو جنبش را از بين ببرند

های ستمکشی  ئی به نفع زنان پشتيبانی ميکنند، اما  در کنارش هميشه پايه رگونه بهبود در هر عرصهکارگران از ه

ما اعالم ميکنيم که هرگونه بهبود موقت در شرايط زندگی زنان نيز توسط صف متحد . زنان را يادآوری ميکنند

سته نخواهيم شد که مبارزه برای ما از يادآوری اين واقعيت خ. جنبش کارگری و جنبش زنان بهتر بدست ميآيد

برابری اقتصادی و اجتماعی و ايجاد برابری کامل بين زن و مرد فقط کار جنبش ضد استثماری ما زن و مرد 

داران زيانهای جبران  ما به زنان مبارز هشدار ميدهيم که هر گونه توهم نسبت به ليبرالها و سرمايه. کارگر است

دولت بايد به زنان خانه دار و بيوه زنان  . زنان مبارز بايد آگاه باشند . رده و ميآوردناپذيری به جنبش زنان وارد آو

  . ان است که بايد برايش مبارزه کرداين شعار و خواست زن. دستمزد پرداخت کند 

بحران بيکاری ميليونی يکی از نتايج اين . داری در جهان را فراگرفته است بحران جهانی رو به تعميقی نظام سرمايه

تاثيرات اين بحران در . اند اطالعات پخش شده نشان ميدهند که زنان کارگر از قربانيان اصلی بيکاريها بوده. است

اين بحران فقر موجود در جامعه را تشديد . ايران نيز قربانيان خود را نخست از ميان زنان گرفته و خواهد گرفت

ضرورت اتحاد جنبش کارگری و جنبش زنان برای . واهند کشيدخواهد کرد و زنان بار بيشتر اين فقر را بدوش خ

      . ما کارگران برای تقويت اين اتحاد بيشترين تالش را خواهيم کرد. مقابله با اين بحران امروز بيش از گذشته است

   مارس روز جهانی زن٨گرامی باد 
  ٢٠٠٩مارس        یمحمود صالح   نجيبه صالح زاده  


