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  زنی مارس روز جهان٨ سالگرد ني صدمکيدر آستانه 

  
ماه هشتاد و شش بهمن    چهارمبيست                                                                                    یبهزاد سهراب

  
   

گرکارخانجات زنان کار. است يورککارگر کارخا نجات نساجی شهرنيوآور مبارزات زنان ياد  ١٨٧۵ارسم ٨ 

پائين بودن دستمزدها دست به اعتراض زدند اما دراعتراض به و برای بهبود شرايط سخت کاريورک نساجی شهر نيو

  . شداين اعتراض با برخورد قهر آميز پليس مواجه و به شيوه  وحشيانه ای سرکوب

 ساعت کار دست به اعتراض و راه پيمائی زده ١٠ مجد دا کار گران نساج امريکا باخواست١٩٠٧ مارس ٨در روز 

 حزب سو سيا ليست آمريکا به تشکيل کميته ملی زنان ١٩٠٨سال . اين اعتراض نيز توسط  پليس سرکوب شد که

زن بافنده  با شعار ممنوعيت کار کودکان و کسب برای حق رای زنان در انتخابات اقدام و در همان سال کار گران 

 مارس بعنوان روز ملی زن در امريکا ٨ روز ١٩٠٩حق رای برای زنان دست به تظاهرات زد ند که در نتيجه سال 

 زن  ”کالرا زتکين   ” در کنگره بين الملل سو سياليستها که در شهر کپنهاک بر گذار شد،١٩١٠اعالم شد ودر سال 

 مارس را به پاس مبارزات خستگی ناپذير زنان کار ٨ياليست، عضو حزب سو سيال دمو کرات آلمان ، سومبارز و س

  .گر نيو يورک بعنوان روز جهانی زن به کنگره پيشنهاد و اين پيشنهاد به تصويب کنگره رسيد

  .تی بر پا شد در کشور های دانمارک، استراليا، سوئد و آلمان در گرامی داشت اين روز تظاهرا١٩١١مارس  ٨

 زنان روسيه به خا طر اعتراض به اخراج و افرايش قيمت ها و بستن کار خانجات دست به تظا ١٩١٧ مارس ٨ در 

يو نسکو  ١٩٧٧ از طرف سازمان ملل متحد اين روز به عنوان روز زن اعال م و در سال ١٩٧٥درسال . هرات زدند

 مارس تا کنون ادامه داشته و هر ساله 8نت گرامی داشت س.  مارس را بعنوان روز جهانی زن به رسميت شناخت٨

زنان  معترض جهان به همراه ديگر انسان های آزاديخواه در اکثر کشور های جهان در اين روز دست به اعتراض 

ميزنند و خواست و مطالبات خود را در برابر قوانين و مناسبات تبعيض آميز بيان و از منافع انسانی و طبقاتی  خود 

  .فاع ميکنندد

آن چه گذ شت تار يخچه بسيار مختصری از پيدايش روز جهانی زن و مبارزات زنان کارگر در جهت دستيابی به 

مطالبات خود و ديگر هم سر نوشتانی بود که طی يک قرن به دليل حاکميت مناسبات تبعيض آميزادامه داشته واکنون 

تمامی شتونات اجتماعی، همراه با ديگر انسان های عدالتخواه و در جهت نابودی آپارتايد جنسی و احقاق برابری در 

اينک اين مبارزات  ازهم فکری و حمايت و گستر ده ای برخوردار . برابری طلب مبارزات خود را پيش برده است

ن می بوده و دفاع از منافع مشترک و انسانی و طبقاتی به عنوان رکن اساسی در اين مبارزه سر لوحه خوا سته ها يشا

هم زمان با آن، زنان کارگر با توجه به توازن  قوا و شرايط مو جود در هر جامعه ای در برابر قوانين ضد زن . باشد

ايستاد گی کرده و دست به اعتراض زده و خواست های دمو کراتيک خاصه زنان را ابراز و از اين خواست ها دفاع 
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  . مينمايند

بط کار و سرمايه ای هستيم، که در آن زنان و مردان در عرصه کار و زندگی، امروز ما شاهد مناسبات توليدی و روا

به يک اندازه استثمار شده و در فضا ای آکنده به تما می اشکال ستمگرانه دست به گريبانيم که بيان هر خواست 

ند و احکام انسانی جرم تلقی شده و زن و مردمعترض، به اين مناسبات به يک ميزان دادگاهی و محاکمه می شو

صادره بدون  تبعيض بر سر زنان و مردان نازل شده و در اين هنگام است که چوبه دار بطور مساوی و برابر برای 

  .!!زنان و مردان معترض و برابری خواه بر پا می گردد و ما شاهد اعدام های  بدون  تبعيض هستيم 

ميال انسانی هستيم که تو سط سيستم بورژوازی قهراً و با ما هر روزه شاهد پايمال  شدن ابتدا ئی ترين خواست ها و ا

توجه به قوانين موجود بی مهابا و در دم، به نام دفاع از ناموس و غيرت وفرهنگ  خفه و سرکوب شده و  زنان و 

ز ما امروز شاهد فقر و فالکت رو. مردان را سنگ سار و احکام قرون وسطا ئی را در مورد آنان به اجرا در مياورند

افزونی هستيم، که حاميان سر مايه و تمامی اعوان و انصار مدافع نظام سر مايه داری با تمام توان از اين بی حقوقی 

در هر طيف و منصب، از اين بی ها به انحا ه مختلف و با استفاده از تمامی مبلغان و ايد ئو لو گ های رنگا رنگشان  

حرمتی دفاع کرده و با ايجاد فضای اخالقی و عاطفی همراه با رعب و وحشت به دور ازيک ديد واقعی ، پرده ای 

 يندوبهابهام آميز بر روی اين جنايت و وحشيگر ی ها کشيده تا بدين گونه بتوانند افکار عمومی را پذيرای آن نما

  .گرايانه دفاع نماينده داری وباتوجه به تمامی امکانات ازاين مناسبات استثمارعنوان مدافعان سيستم سرماي

 ما امروز شاهد بی حقوقی ميليو ن ها انسانی هستيم که در بد ترين شرايط زيستی و معيشتی خود با اين زندگی 

ندان دور، اين مناسبات تبعيض تحميلی ماال مال از فقرو تحقير، دست و پنجه نرم ميکنند تا شايد بتوانند در آينده نه چ

ما امروزه شاهد انيم که در مراکز کارگری در ازا ء کار برابر . آميز را تغيير و به خواست های خود دست يابند

دستمزد پائين تری به کارگران زن پرداخت ميشود و رذالت و وقاحت را به جائی کشا نده اند که کارفرمايان وقيحانه  

ز های جنسی خود گاهًا کارگران زن را مورد سو استفاده جنسی قرار داده و حتی در بعضی در صد د بر آوردن نيا

از مراکز توليدی و خدماتی در رختکن زنان با گذاشتن دوربين های مجهز آنان را از هر حيث مورد تحقير 

  .قرارميدهند

 از روابط انسانی می باشد که خاصه  اين تنها  گوشه هائی از اين دنيای وارونه و پراز فقر، تحقير وتحجر و دور

نظام سر مايه داری بوده که هر روزه به خاطر عدم  انسجام و پراکند گی تو ده های کارگر اينچنين به حرمت و 

  .ا در تمامی موارد ميدانندمنازع مکرامت  انسانی دست درازی کرده و خود را مالک بال 

  زنان و مردان کارگر؛
و ) در کليه شئو نات خود (ات تبعيض آميز و از بين بردن تما می نا برابری های اجتماعی  برای رهائی ازاين مناسب

پايان دادن به اين آپارتايد جنسی و قوانين زن ستيز و لغوهر گونه استثمار انسان از انسان و دست يابی به يک زندگی 

 مناسبات  بورژوازی وجود د يت با کلشايسته انسانی، راهی جز اتحاد و همبستگی طبقا تی در پيش روی ما در ض

  .بی شک اولين گام در اين راستا دست يابی به اين مهم ، يعنی ايجاد تشکالت توده ای طبقاتی کارگری می باشد. ندارد

تاريخ مبارزه تا کنونی بشريت، بر سر تخاصم،  کشمکش طبقاتی  و در جهت دست يابی به يک زندگی انسانی تا به 

ته است و تا آن هنگام که نظام سر مايه داری سايه شوم خود را بر جامعه گسترانيده باشد ، ما شاهد امروز ادامه داش
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بی حقوقی  هر چه روز افزون تر اين مناسباث استثمارگرانه خواهيم بود و به تبع آن کار گران معترض و فعالين اين 

 . شد ن آنان می باشيم روز ما شاهد دستگيری و زندانیطبقه ، مورد هجوم قرارگرفته و هر

مان دهی کند و آگاهانه از مارس امسال بايد متفاوت ازساليان گذشته حول مطالبات طبقاتی، خود را ساز ٨ مراسم  

منافع  کارگران و زحمتکشان و تما می مزد بگيران  دفاع و با دور انديشی و پخته گی الزم به ايجاد تشکالت توده ای 

 در به دور از هر گونه مناسبات  قومی و مذ هبی و با حاکم کردن روحيه شورائیمليت و ی ازجنسيت و طبقاتی، جدا 

 گری حضور هر اساس مصالح و منافع و ديد طبقاتی و همسو و هم گا م  با تشکالت کارايجاد چنين تشکالتی، تنها بر

 به اين خواست ها با  داشتن زنان و مردان برابری خواه در جهت شناخت مطالبات خود و رسيدنچه  گسترده تری از

سبک کار مشخص، به کاری عملی و پراتيک شده ای  طبقاتی  و با شناخت معظالت و براساس استراتژی و آلتر ناتيو

شکنجه فراهم رای بوجود آوردن دنيائی عاری ازهرگونه تبعيض، زندان، اعدام ودست زد ه، تا  بتوانيم زمينه را ب

اتی طبقه کارگر آگاه وبا درک ضرورت نابودی  نظام سرمايه داری بر اساس منافع طبقکنيم و با حرکت همه جانبه ی 

 و نيروی خود طبقه به رهبری سخت اما ممکن،گامی موثررا برداشته تا دريک پروسه مبارزاتی و طبعا بسيار

  .پائی جامعه ای آزاد و برابر باشيمکارگرشاهد بر

   

   

   بهزاد سهرابی

٢۴/١١/٨۶  
  

  
 


