
 مارس روز جهانی زن8ویژه نامه  -7931اسفند71ضمیمه اخبار وگزارشات کارگری

 روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردندبازداشتی تجمع کنندگان 

 (مرد59زن و93)نفر88

 شد دهیزنان به خشونت کش یتجمع اعتراض -

 خبرنگار در تجمع مقابل وزارت کار 2بازداشت  -

فرزندان و  یمقابل بازداشتگاه وزرا منتظر آزاد ها  آن انیشدگان و حام تبازداش یها خانواده -

 شان هستند دوستان

 :یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

  میکن یزن را محکوم م یشرکت کنندگان در تجمع روز جهان یریدستگ

 :کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یانجمن صنف -

 سرکوبگران قرار گرفت ورشیزن مورد  یمراسم روز جهان

 (0931اسفند01)2108مارس8بیانیه تجمع کنندگان مقابل وزارت کاربتاریخ -

 ! دختران انقالب یسکو یهشت مارس امسال  در بلندا:ندای زنان -

 زن یمارس روز جهان 8به مناسبت  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 زن یجهانروزمارس  8باد یگرام:یکارگر یتشکل ها دجایکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

 زن یمارس روز جهان۸باد  یگرام:کانون مدافعان حقوق کارگر -

 زن یمارس روز جهان 8باد  یگرام:رگران برق و فلزکار کرمانشاه کا یصنف انجمن-

 :زن یبه مناسبت روز جهان رانیا سندگانینو کانون هیانیب -

 !زن فرخنده باد یبش آزادکوشندگان جن یمارس بر همه 8

 ۸۱۰۸مارس  ۸اطالعیه اتحاد بین المللی به مناسبت روز جهانی زن،  -

 درباره زنان كارگر در شهرهاي كوچك یگزارش -

 شد دهیزنان به خشونت کش یتجمع اعتراض

از  یاریبس.  شد دهیزنان در مقابل وزارت کار به خشونت کش یاسفند تجمع اعتراض 01روز  صبح

به محل تجمع در برابر وزارت کار با ضرب و شتم، خشونت و  دنیاز رس شینندگان پتجمع  ک

افراد را پراکنده  یاز شکل گرفتن هر تجمع شیماموران از قبل آماده بودند تا پ. مواجه شدند یریدستگ

گرفت  یشکل م گریدر نقاط د یکوچک تر یها، تجمع ها یپراکنده ساز نیدر هم.  و بازداشت کنند

 یرا م یزن حضور زندگ یتجمع کنندگان  سرود ا. شد یماموران مواجه م دیدا با برخورد شدو مجد

 :دادند یخواندند و شعار م

 یکار تو ستمگر یما برابر حق



  یعدالت جنست یبرابر یآزاد

 یکار آزاد نان

 یاریپوشش اخت یکار آزاد زنان

 یما همه با هم هست نینترس نینترس

   : اسفند در مقابل وزارت کار 01در روز  تجمع کنندگان یکی تیروا

ها حمله کردند و پسرها را  یکه موتور میربع به دوازده در کوچه کنار وزارت کار بود کی»

از بازداشت  یکی ریهر کدام درگ.  بود یلبش خون دمیزهره اسدپور را زدند و  د. بازداشت کردند

  ارهکردند و  مردم دوب یما را پراکنده م. کرد یرا  جدا م گرینفر د کیزهره هم داشت . میشدگان شد

 .دادند یشعار م یگرید یرفتند در جا یم

همانجا هم به  یول میو سرود بخوان  میو شعار بده میستیوزارت کشور با یرو به رو ییجا میتوانست ما

 «.ما حمله کردند

 091 تیامن سیده را به پلاست و  زنان بازداشت ش ادیها ز یتعداد بازداشت دهیاساس اطالعات رس بر

بنفشه : است ریشده است به شرح ز یکه خبر بازداشت شان  قطع یکسان یاسام. نصر انتقال داده اند

 سالم یعل و یاریپرستو اله ،یزهره اسدپور، مهرداد فالح ،یجمال

 خبرنگار در تجمع مقابل وزارت کار 2بازداشت 

 .بر دادروزنامه نگار خود خ 2روزنامه شرق از بازداشت 

سالم   یعل یروزنامه نگار خود به نام ها 2روزنامه شرق از بازداشت   ،یبه گزارش خبر فور

در تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت ( الملل نیعضو گروه ب)رخش   و سودابه( شهیعضو گروه اند)

 .کار خبر داد

فرزندان و  ینتظر آزادمقابل بازداشتگاه وزرا م ها  آن انیشدگان و حام بازداشت یها خانواده

 دشان هستن دوستان



 



 

 



 

 :یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

  میکن یزن را محکوم م یشرکت کنندگان در تجمع روز جهان یریدستگ

 ،یآزاد ابانیزن، در خ یاسفند ماه  به مناسبت روز جهان 01تجمع امروز  یافتیگزارشات در طبق

از  یادیقرار گرفته و تعداد ز یتیامن یها یروین ی انهیمورد هجوم وحشمقابل وزارت کار 

 .افتندیوزرا انتقال  ابانیگاه خ و به بازداشت ریتجمع دستگ نینفر در ا 31کنندگان در حدود  شرکت

ضمن محکوم نمودن حمله و ضرب و شتم و  ،یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

حقوق زنان  نیتر ییزن را از ابتدا یروز جهان یتجمع، برگزار نیدگان در اشرکت کنن یریدستگ

 .باشد یشدگان م و شرط بازداشت دیق یو ب یفور یدانسته، خواهان آزاد

 یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 0931اسفند17

 :کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یانجمن صنف

 سرکوبگران قرار گرفت ورشید زن مور یمراسم روز جهان

اشاعه  یضد زن و سنتها و باورها نیکه در روز اعتراض به قوان یخواهیزنان و مردان آزاد امروز

سر دادند، توسط  یطلب یبرابر ادیدر مقابل وزارت کار تجمع کرده و فر یتیجنس ضیدهنده تبع

 رفتهمورد هجوم قرار گ انهیو وحش درندانه یا وهیو ستم بر زن به ش ینابرابر ستمیمحافظان نظم و س



 3 یاند که اسام دهینصر منتقل گرد 091 یآگاه سیبا ضرب و شتم بازداشت شده و به پل یو تعداد

 :نفر از آنان مشخص شده است

 -1 ش،یآزاده بهک -5 ،یاریپرستو اله -4 ،یمهرداد فالح -9زهره اسدپور،  -2 ،یبنفشه جمال    -1

 .یبهار اسالن -3سالم،  یعل -8 ،یرازچه مانیپ -1 ،یالنیآذر گ

تر و  قیعم اریتر و از نظر محتوا بس عیوس اریماه بس یاعتراضات د انیزنان که در جر مبارزه

 یتیو امن یمقامات قضائ داتیدختران انقالب و تهد یو ببندها ریتر شده است، با وجود بگ یا شهیر

 یبرابرو  خواهیدرت را به زنان و مردان آزادتوان و ق نیزن، ا یدر برخورد با مراسمات روز جهان

مقامات، امروز با عزم راسخ  یها دنیو خط و نشان کش داتیتوجه به همه تهد یطلب داده است که ب

 .و ضد زن شعار بدهند یهر نوع قانون، سنت و باور قرون وسطائ هیو عل ندیایب ابانیبه خ

 کیسرکوب،  یدستگاهها داتیرغم تهد یعلزن  یامروز مردان و زنان در مراسم روز جهان حضور

 یو نابرابر ضیتبع هیمتحدانه و قدرتمندتر عل ،یمبارزات سراسر یریشکل گ یبه جلو برا گریقدم د

اثر بودن هر نوع سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان در ممانعت از  یاست بر ب یاست و بشارت

 .رانیا طلبانه زنان و مردان یتر شدن مبارزات برابر تردهگس

مارس به همه زنان و  8 کیو تبر داشتیکارگران برق و فلزکار کرمانشاه ضمن گرام یصنف انجمن

فرستد و از همه  یطلب، به شرکت کنندگان در مراسم امروز درود م یو برابر خواهیمردان آزاد

زن  یخواهد نسبت به سرکوب شرکت کنندگان در مراسم روز جهان یطلبان م یو برابر خواهانیآزاد

 .و شرط همه بازداشت شدگان شوند دیو بدون ق یفور یکرده و خواهان آزاد راضاعت

 زن یمارس روز جهان 8باد  زنده

 0931 02 01کارگران برق و فلزکار کرمانشاه    یصنف انجمن

 زن یروز جهان مارس 8 خجسته باد

https://www.youtube.com/watch?v=WEAtN7eypZ0&feature=youtu.be 

 (0931اسفند01)2108مارس8بیانیه تجمع کنندگان مقابل وزارت کاربتاریخ

در هشتم مارس  یو مردساالر یدار هیاز خاکستر زنان مبارز سوخته در آتش طمع و قساوت سرما

تاکنون بر فراز جهان در پرواز است و  شیال پجان گرفت که از صد و ده س یققنوس ۰۰۱۸

  .شده است یطبقات یو نابرابر یتیبخش مبارزات زنان به جان آمده از ستم جنس الهام

و خاطره زنان  ادیزن، با بزرگداشت  یاز زنان در هفدهم اسفند و مقارن با روز جهان یجمع ما

تا  میا اند، گرد هم آمده ننشسته یود از پااحقاق حقوق خ یتاکنون برا تیکه از انقالب مشروط یمبارز

و  یشدن حقوق انسان مالیزنان و پا یناگوار و رو به قهقرا تیو اعتراض خود را به وضع یتینارضا

 یمان را در فضا مانده نیگرفته شده و بر زم دهیمطالبات ناد گریو بار د مییاعالم نما مان یاجتماع

 .میکن یادآوریجامعه  یعموم

دست  یو برا ونیکه با مشارکت و حضور زنان در صفوف انقالب ۷۵هار دهه از انقالب گذشت چ با

 یدهایو ام اهایکه نه تنها رو میو برابر به ثمر نشست، اکنون شاهد آن هست یانسان یبه زندگ افتنی

، یاش فقدان حقوق اجتماع مشخصه نیرقم خورده است که بارزتر یتیزنان محقق نشده، بلکه وضع

 .زنان است یاسیس یو انزوا یاقتصاد یوابستگ

https://www.youtube.com/watch?v=WEAtN7eypZ0&feature=youtu.be


با تمام قوا در مقابل  یمردساالر یها آن با توسل به آموزه یغاتیتبل یها حاکم و دستگاه یدئولوژیا

 یمراتب اجتماع نیتر و پست یانزوا، فرودست ،ینینش زنان قد علم کرده و خانه یها مطالبات و خواست

وجه برخورد شده  نیدتریزنان به شد یا اعتراض و حق خواهاند و در مقابل ب نموده لیرا به زنان تحم

  .، خشونت، بازداشت و زندان بوده است هایحق خواه نیو پاسخ ا

در حوزه اشتغال و کار بوده است که  یتیستم بر زنان، ستم جنس قیمصاد نیزتریآم ضیاز تبع یکی

 .و فقر زنان شده است یفرودست ،ینابرابر دیمنجر به تشد

 ستیدرصد محدود مانده؛ ب ۰۷٫۰زنان به  یکه نرخ مشارکت اقتصاد میهست یطیشرا در اکنون

و  سانسیل لکردهینفر زن تحص ونیلیها محبوس و سه م خانه یواریدار عمالً در چهارد زن خانه ونیلیم

و  تیمحروم یطیشرا نیدر چن. اند خارج شده کارانیشغل سرخورده و از شمول ب افتنیباالتر از 

 یزیر طور برنامه ادامه دارد؛ زنان به یدولت یها در دستگاه یاز اشتغال و استخدام رسم زنان طرد

 شیاز پ شیب شان یشغل تیو وضع شوند یشده و عامدانه از بازار کار و اشتغال حذف و طرد م

مشغول به  یبه کار در بخش خصوص ازیضرورت و ن که بنا به یزنان. شود یو نامطمئن م داریناپا

تحت  یقانون تیو در فقدان حما یشغل تیو هر نوع مز مهیو بدون ب زیاند، با دستمزد ناچ کار شده

 .بر زنان بسته شده است یشغل یاند و راه ترق و استثمار قرار گرفته یکش نوع بهره نیتر ستمکارانه

 یرویار ناشتغال زنان وجود ندارد، زنان عمدتا و به ناچ یبرا یدیو ام ریتدب گونه چیکه ه یطیشرا در

از ... و  یدستفروش ایکوچک و  یها و با اشتغال در کارگاه دهند یم لیرا تشک یررسمیکار مشاغل غ

قرار دارند  یجنس یهاو آزار ها بیزنان در معرض انواع آس نیا. اند بهره یب زیقانون کار ن یها حداقل

آزار ماموران قانون، همچون  و بیگرفته بلکه هر از گاه مورد تعق دهیو نه تنها قانون آنها را ناد

 دیکه در تول یا و کشاورز با وجود نقش برجسته ییزنان روستا. رندیگ یقرار م یمأموران شهردار

و  بهره یحقوق کار ب نیتر هیولاز ا دهند یم لیرا تشک یاز کارگران کشاورز یدارند و بخش بزرگ

 یشدگان جامعه ،ستم ذوفان و فراموشزنان مهاجر به عنوان مطرودان و مح انیم نیدر ا. اند محروم

 .کنند یرا تجربه م تر قیو عم شتریمراتب ب به

دادن به ستم  انیپا یتالش برا یزنان و در راستا تیبهبود وضع یتجمع برا نیحاضران در ا ما

 ییخواهرانه تمام زنان رها یو خواستار همبستگ میکن یشرح اعالم م نیمطالباتمان را به ا یتیجنس

 :میهست یمطالبات حداقل نیا شبردیپ یخواه برا دالتو ع طلب

حضور زنان در تمام مشاغل بدون  نهیدر حوزه کار و اشتغال، فراهم شدن زم یتیجنس ضیرفع تبع -۰

و  یدولت یها در استخدام زنان در دستگاه یتیاستثناء و اغماض و حذف تمام موانع جنس چیه

زنان خانه  یو خانه دار و برخوردار کاریهمه زنان ب یبرا یمکف یکاریب مهیب یبرقرار ،یردولتیغ

 یو از کار افتادگ یدار از حقوق بازنشستگ

 مشابه یشغل یپرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان در رده ها -۸

 خانواده شتیحداقل دستمزد زنان کارگر بر اساس سبد مع شیافزا -۳

ا به قرارداد دائم،  نظارت بر بازار کار بخش همه آنه لیموقت کار و تبد یلغو قراردادها -۴

 یو مرخص یشغل یایمزا مه،یکار منصفانه با ب طیشرا نیاعاده حقوق زنان و تأم یبرا یخصوص

 نیبه زنان و تضم مانیزا یحق مرخص یبه اعطا یبخش خصوص انیملزم کردن کارفرما -۷

 مانیزا یدوره مرخص انیبازگشت زنان به کار پس از پا



 گانیرا یمادران شاغل و خانه دار  همانند احداث مهدکودک ها یالزم برا التیم کردن تسهفراه -۶

 نام کودکان در مهدکودک ثبت  نهیپرداخت هز ای یدر محل کار و زندگ

 یبرا... زنان شاغل اعم از کارگر ، پرستار، معلم و  اتیبه شکا یدگیرس نهیفراهم کردن زم -۵

 ییو قضا یشان در مراجع قانون به حقوق از دست رفته یدگیرس

ها و ملزم کردن  کردن  آن یبرا مهیو ب یشغل تیامن نیاز زنان کشاورز، تأم یقانون تیحما -۸

 یبه انعقاد قرارداد با زنان کارگر بخش کشاورز انیکارفرما

 زنان و مردان یبرا یو صنف یکارگر یها تشکل جادیشناختن حق ا تیبه رسم -۰

دادن به  انیو پا یها و مراکز آموزش عال دانشجو در دانشگاه رشیپذ یتینسج یها هیحذف سهم -۰۱

 یآموزش یدر فضاها یتیجنس کیتفک

 .ها دانشگاه یعلم ئتیبه ه طیحذف موانع ورود زنان واجدالشرا  -۰۰

کارگران و  طیبه شرا زننده بیکار جوان و آس یرویاستثمار کننده ن یها دادن به طرح انیپا -۰۸

 .یطرح کارورز رینظ رانیمزدبگ

و اعمال فشار بر زنان و محروم کردنشان از  تیجمع شیافزا یاجبار استیدادن به س انیپا -۰۳

همه زنان به همه  یو دسترس یبرخوردار یدادن به نقش مادر تیبه بهانه اولو یحقوق اجتماع

 .یدادن داوطلبانه به باردار انیو حق پا ،یاز باردار یریشگیپ یها روش

و  تیوال ت،یخروج از کشور، تابع  مربوط به ازدواج، طالق، نیحقوق برابر در قوان بیصوت -۰۴

و سن ازدواج  یفریک تیسن مسئول رییتغ ،یشهادت، لغو چندهمسر ه،یحضانت بر فرزند، ارث، د

 سال ۰۸دختران و پسران به 

 از زنان مهاجر یتیقوم ضیرفع هر نوع تبع -۰۷

 طیدر مح یو آزار جنس یابانیآزار خ ،یمنع خشونت خانوادگ نهیزمدر  یتیحما نیقوان بیتصو -۰۶

 یخشونت خانوادگ یزنان قربان یامن برا یخانه ها جادیکار و ا

و از مطالبات امروز زنان است و  یهیشناختن حق انتخاب پوشش که حق بد تیبه رسم -۰۵

 ها مجرم شناختن آن و یبا معترضان به حجاب اجبار زیآم از هر نوع برخورد خشونت یریجلوگ

در اجتماع، محل کار، خانواده، رسانه، مراکز  ریزن ست یها مبارزه با باورها و فرهنگ و سنت -۰۸

 ... و یآموزش

آزادانه به کنشگران حقوق زنان  یها تیو اجازه فعال رانیجنبش زنان ا یها تیاز فعال ییزدا جرم -۰۰

 مطالبات و حقوق از دست رفته یریگیپ یبرا

تجمع و  یرسانه، برگزار شه،یاند ان،یب یحکومت به آزاد یبندیشناختن و پا تیبه رسم  -۸۱

 یو صنف یاسیس ،یاجتماع یها تیکه به جرم فعال یو شرط تمام کسان دیق یب یتظاهرات و آزاد

 شده اند ریدستگ

کالت رفع مش یبرا یواقع یگذار هیبودجه وسرما نیو تام ادیکن کردن فقر، فحشا، اعت شهیر -۸۰

 هوا یاز جمله آلودگ ستیز طیمح

 ! دختران انقالب یسکو یهشت مارس امسال  در بلندا:ندای زنان



شد و توانست مبارزات زنان در اسفند  نیهشت مارس به قامت استوار دختران انقالب مز خیتار امسال

   .انقالب وصل کند ابانیرا به مبارزه پر صالبت دختران خ یحجاب اجبار هیعل ۷۵

دهه ،  نیچند یو پونز نتوانست عزم راسخ زنان را ،در ط دیکه زندان و شکنجه و اس یا ارزهمب

 وندیسر آغاز پ تواندیانقالب م ابانیهشت مارس دختران خ. در هم بشکند  یانسان تیداشتن هو یبرا

 .باشد ایزنان در سراسر دن ییرها نیمبارزات  نو

 : میاوریبر م همگام با دختران انقالب بانگ یرو نیهم از

 .رفع شود یلیو تحص ی،شغل ییقضا ،ی، اجتماع یاسیس یحقوق نیقوان یزنان در تمام هیعل ضیتبع-0

 تیفعال یورزش یرشته ها یلغو شده و زنان بتوانند در تمام ومیورود زنان به استاد تیممنوع-2

 .داشته باشند

ودر  ابانیکار و خ یها طیزنان در برابر هرگونه خشونت و تعرض و تجاوز درمح تیامن-9

و  ی، روح یاشکال جسم یبه زنان در تمام نیمتعرض هیشود وعل نیچهارچوب خانواده ، تضم

 یها تیمورد حما  یو اجتماع یخانگ یو خشونت ها تجاوز انیاعالم جرم شود و قربان یکالم

  .رندیقرار گ یقانون

 . ممنوع شودشده و ختنه زنان  یجرم تلق یناموس یها تا قتل ها تیزنان از آزار و اذ هیخشونت عل-4

 نیتحت عناو ابانیبه زنان در خ  یو خشونت قانون یحرمت یلغو گردد و ب یحجاب اجبار-5

، متوقف شود و همه معترضان  شودیانواع خشونت به زنان م هیعفاف و حجاب  که دستما یطرحها

 .آزاد شوند و شرط دیق یانقالب فورا و ب ابانیو دختران خ یبه حجاب اجبار

که به واسطه  یاز رشد روز افزون آمار زنان یریزنان و جلوگ یحفظ حرمت و شان انسان یبرا-1

افتند و به تمام زنان  یو قاچاق م یتن فروش یایبه گرداب ماف یاجتماع یها تیفقر و نداشتن حما

 .پرداخت شود یکاریحقوق ب کاریب

لغو گردد و زنان از مزد برابردر  یلیو تحص یشغل یها تیدر موقع یتیجنس کیو تفک ضیتبع-1

 .ابدی شیتومان افزا ونیلیم ۷کار برابر با مردان برخوردار باشند و حداقل دستمزد به  یازا

برابر با  یحقوق فرد یشغل و باق اریحق طالق و حضانت فرزندان و سفر و اخت دازیزنان با-8

 . شود مردان برخوردار باشند و ازدواج کودکان ممنوع اعالم

فرزندان خود ثبت  یبرابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند برا یشهروند تیاز هو دیزنان با-3

  .کنند افتیکرده و شناسنامه در تیهو

برخوردار شوند و بتوانند  فرزندانشان را  گانیرا مهیاز ب دیبا یدرمان یها مهیزنان فاقد ب یتمام-01

 .خود قرار دهند مهیتحت پوشش ب

است  یو نابرابر ضیتبع دیانسان از ق ییرها دیزنان که در واقع نو ییمارس نه فقط بانگ رها شته

 !انسان ، مبارزه کنند اریبر اساس اخت ییایساختن دن یبرا خواندیو همه انسانها را فرام

 زنده بادهشت مارس

 زنده باد دختران خیابان انقالب

 زنده باد برابری زن ومرد



 رانیزنان ا یندا

 31 اسفند

 زن یمارس روز جهان 8به مناسبت  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب

طلب از  یو برابر خواهیکه زنان و مردان آزاد دیفرا رس یزن، در حال یمارس روز جهان 8 امسال

و  یتیجنس ضیکشور، خواهان رفع تبع یاز شهرها یاریدر بس یابانیبا اعتراضات خ شیماهها پ

اعتراضات متوقف نشد و امروز به  نیسرکوب خشن، ا رغمیشده و عل یاجبار شدن حجاب دهیبرچ

 لیبار پس از دهه ها سرکوب و تحم نیاول یکننده،  برا نییاقدام مهم و تع کیمارس در  8مناسبت 

اقدام به تجمع  یبا فراخوان قبل یاریکشور، زنان و مردان بس تیاز جمع یمیبه ن ضیو تبع ینابرابر

 .رت کار کردنددر مقابل وزا

حضور  ز،یمبارزات شورانگ نیا یانقالب و در پ ابانیچند ماهه گذشته و ظهور دختران خ تحوالت

سرکوب و  ینیب شیپ رغمیطلب در مقابل وزارت کار عل یو برابر خواهیزنان و مردان آزاد

بر با مردان برا یبه حقوق یابیدست یبرا رانینقطه عطف در مبارزات زنان ا کیگسترده،  یبازداشتها

 .عقب راندن آنرا نخواهد داشت یارای یسرکوب یرویدرجه از اختناق و ن چیه گریکه د  تاس

 یهمه  شتازانیبلکه پ ستندین یتیجنس ضیحاضر به تن دادن به تبع ینه تنها لحظه ا گرید رانیا زنان

  .ستیکشور جار یجا یهستند که در جا یا خواهانهیمبارزات عدالت طلبانه و آزاد

صفوف مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و  شیشاپیکشور در پ تیاز جمع یمیبه عنوان ن آنان

در  یمردم یزشهایقرار دارند و با شرکت گسترده و جسورانه در خ رانیا دهیاقشار مردم ستم د گرید

  .کشور هستند یاجتماع یاسیدر تحوالت س  یخیکننده و تار نییتع ینقش یفایحال ا

 یجنبشها نیکننده تر نییاعتبار، جنبش زنان از تع نیآنان انسانند و به هم ستند،یانسان ن مهین زنان

  یوندیاست و پ یونیلیجنبش م کیجنبش  نیا. کشور است یشارویپ یخیدر تحوالت تار  یاجتماع

ر معاص خیدر تار یرو هم است که جنبش زنان در هر دوره ا نیانسان دارد، از هم  ییبا رها قیعم

 .آن داشته است یو افق و آرمانها یبا جنبش کارگر یو ناگسستن  یشگیهم یوندیپ

 یو هر گونه نابرابر یتیجنس ضیاز تبع یاز جنبش خالص یخود را بخش رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

به زنان و مردان عدالت طلب   ورشیبا محکوم کردن  لهینوسیو بد داندیانسانها م یاجتماع یدر زندگ

در مقابل  هاشده  ریشرط همه دستگ دیق یو ب یفور یدر مقابل وزارت کار، خواهان آزاد خواهیادو آز

دادن  انیآنان  و پا یقضائ بیانقالب، منع تعق ابانیدختران خ هیوزارتخانه، لغو احکام صادره عل نیا

 .شده است لیتحم رانیچهار دهه گذشته به زنان ا یاست که ط ییها ضیتبع یبه تمام

  زن یمارس روز جهان 8باد  هزند

 0931اسفند ماه  01 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد 

 زنی مارس روزجهان 8باد یگرام:یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

از آن زنان  یمیو مبارزه انسان ها که ن یدر زندگ شهیبشر،ر یخیتار یشک همه دست آوردها یب

است  یخیتار یدستاوردها نیرگذارتریو تاث نیاز مهمتر یکیزن  یز جهانمارس رو 8. هستند،دارد

 رسما 8.شده است لیتحم یدار هیزنان کارگر به وجود آمده  وبه جامعه سرما رانهیکه با مبارزات دل



 یظلم وستم و  نابرابر هیزن در سراسر جهان،عل ونهایلیاعتراض م ادیزن،روز فر یروز جهان

  .کند یبر زنان اعمال م یدار هیاست که جامعه سرما یانه اواستثمار چندگ ضیوتبع

اشکال  یدار هیدارد، در جامعه سرما یبه اندازه قدمت جوامع طبقات یوستم بر زنان که قدمت یفرودست

تر  میزنان را به مراتب وخ تیموقع زین یدار هیسرما ریبه خود گرفته وبحران اخ یتر دهیچیو پ نینو

آنها نسبت به  یساز آگاه نهیباکشاندن زنان به بازار کارزم یدار هیسرما هنهمیبا ا. نموده است

 یحق طلبانه وبرابر یموجبات به وجود امدن جنبشها جهیو در نت دهیگرد زخودیآم ضیتبع تیموقع

  .خواهانه زنان را فراهم نموده است

سالها  7881درسال  ورکیوین ینساج یمبارزات زنان کارگر کارگاه ها و کارخانه ها نیاز اول اگرچه

روز  نیشناخته شده،ا تیزن از طرف سازمان ملل به رسم یسال است که روز جهان 34گذرد و یم

همچنان  رانیزن در ا یندارد وتجمعات و مراسم روز جهان ییجا رانیا یرسم میهنوز در تقو

  .شوند یم بسرکو

را در  731رتبه  یتیجنس یبربه لحاظ شاخص نابرا رانیا 7171گزارش سازمان ملل در سال طبق

 31111از ازدواج ثبت شده تیحکا 7434شده در سال هیگزارش ته. کشور داشته است 738 انیم

سال  78از ان است که ازدوج دختران کمتر از یحاک نیموجود همچن یگزارش ها. کودک دارد

 یعقد رسم یبرمبناگزارشات و امارها  نیتوجه کرد ا دیبا نکهیضمن ا. است شیفزارو به ا رانیدرا

 یهاست هست که درآمارها وگزارشات م نیاز ا شیب اریوعمق فاجعه بس دهیگرد هیوثبت شده ته

  .میخوان

و  یشتیو مع یاقتصاد یها تیسازد، محروم یکه ازدواج کودکان را ممکن م ینیبروجود قوان عالوه

 نیا.باشد یم یا دهیپد نینچ شیعوامل افزا نیاز مهمتر یکیاز خانواده ها  یاریفقر و فالکت بس

 یوفروش دختران در بعض دیتجارت و خر یبرا یجنبه معامله داشته و پوشش یازدواج ها گاه حت

  .است یو از جمله مناطق مرز مناطق

 یآوردن به مشاغل یمجبور به رو شیاز پ شیزنان را ب ،یکاریو ب یفقر،گران شیافزا

نازل و  اریبس ییبا دستمزدها. . . و فروشگاه ها و  کار دررستوران ها ،یدستفروش ،یرکارخانگینظ

  .کرده است. . . و  مهیاز حق ب یبدون برخوردار

 هیوسهم ی،اموزشیو فرهنگ یواجتماع یقانون یضهای، زنان از تبع یاقتصاد یبر فشارها عالوه

ومند ، از از حق انتخاب پوشش محر. برند یرنج م زین. . . و  یدانشگاه یرشته ها یتیجنس یهایبند

 راورزشگاه ها  رینظ یاجتماع یو حق تردد به مکانها ستندیبرخوردار ن ابانهایتردد در خ تیامن

 ریو امکانات الزم نظ یتیحما نیاز قوان یو خشونت خانگ یاجتماع یها بیزنان در مقابل آس. ندارند

  .ستندیبرخوردار ن رهیوغ گانیرا لیو وک یحقوق نیامن و مشاور یخانه ها

جنگ طلبانه وجنگ افروزانه  یها استیرا ازس بیآس نیشتریجهان ،ب ینان و کودکان در همه جاز 

 یکمپان یفروش برا یبازارها جادیکه با ا ییاستهایس. نندیب یم یدار هیسرما یو دولت ها هیسرما

 متیرا به ق یدار هیحاکم بر نظام سرما یاقتصاد یبحران ها فیقصد تخف ،یحاتیبزرگ تسل یها

     .هزاران زن و مرد و کودک دارند یخانمان یو ب گمر

از  شیهر روز ب ران،یو ازجمله در ا ایدن یتلخ، زنان در همه جا یها تیواقع نیهمه ا رغمیاما عل 

 یو اجتماع یاقتصاد یو خشونت ها یو نابرابر ضیتبع هیاعتراض خود را عل ادیفر شیروز پ



 یخواسته ها ریگیپ ،یو گروه یفرد یختلف و صورت هابلند کرده و به اشکال م یوفرهنگ یاسیوس

 ی،خواهان برابر یمبارزه اجتماع نیاز ا یبه عنوان بخش زیما ن. طلبانه خود هستند یو برابر یسانان

و  یو خانوادگ یو فرهنگ یو اجتماع یاسیو س یاقتصاد یها نهیزم یکامل حقوق زن و مرد در همه 

تا تحقق  ماا. کرد میفروگذار نخواه یتالش و کوشش چیمهم، از ه نیبه ا دنیرس یو برا میهست. . .  

  :میکن یمبارزه وتالش م ریز یبه خواسته ها یابیکامل آن جهت دست

 یخانواده  کی شتیدستمزد زنان کارگر، بر اساس سبد مع شیموقت کار و افزا یلغو قراردادها -

  .در محل کار یتیجنس یو نابرابر ضیعتومان، و رفع هرگونه تب ونیلیم 8تا  یچهارنفره کارگر

و  یمکف یکاریب مهیب  یبرقرار ای ،یاجتماع نیتام یها مهیاز ب یشغل مناسب، با برخوردار جادیا ــ

  . . . و یزنان خانه دار، دستفروش، کشاورز، مشاغل خانگ یبرا یو بازنشستگ یحقوق از کارافتادگ

 نهیپرداخت هز ایو یدر محل کار و زندگ گانیار یهمه مادران از مهد کودک ها یبرخوردار ــ

  .مهدکودک  به آن ها

فرزندان،  تیمربوط به ازدواج، طالق، خروج از کشور، حضانت و وال زیآم ضیتبع نیــ رفع قوان 

 78وازدواج دختران و پسران به  یفریک تیسن مسئول شیافزا ،یشهادت، لغو چند همسر ه،یارث، د

  .سال

 جادیو ا ابانیکار و خ طیدر مح تیامن جادیا ،یمنع خشونت خانگ نهیدر زم یتیماح نیقوان بیتصو ــ

و  دهید بیزنان آس یبرا ژهیو یوامکانات حقوق گانیرا لیبه وک یامکان دسترس جادیامن ، ا یخانه ها

  . و خشونت بیزنان در معرض آس ای ده،یخشونت د

  . . . و یکز اموزشدر دانشگاه ها و مرا یتیجنس یها یبند هیحذف سهم ــ

  . حق انتخاب پوشش ــ

   . . . ورزشگاه ها و ،یعموم یها، مکان ها ابانیجهت تردد در خ تیامن یبرقرار ــ

  .جنگ طلبانه وجنگ افروزانه یها استیتوقف س-

که زنان بتوانند درآن جا در  ییمکان ها ارگذاشتنیو در اخت یابیشناختن حق تشکل  تیــ به رسم 

  .نندیبه گفتگو و تبادل نظربنش گریکدیئل و مشکالتشان با مورد مسا

مراسم و  یکشور و رفع ممانعت از برگزار یرسم میزن در تقو یشناختن روز جهان تیبه رسم ــ

  .شوند یمناسبت برگزار م نیکه به ا یتجمعات

ت شکل گرفته جامعه به طبقا میو تقس یخصوص تیمالک شیدایکه ستم برزنان همزمان با پ میمعتقد ما

تواند  به  یخود نم یها یژگیهمه و رغمیاحقاق حقوق زنان، عل یهم مبارزه برا لیدل نیاست و به هم

  .ببرد ییراه به جا یو جدا از مبارزه طبقات ییتنها

 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 ۰۳۰۶اسفند  ۰۶

 زن یز جهانمارس رو۸باد  یگرام:کانون مدافعان حقوق کارگر



کرده  که  شامل  ینامه ا ژهیو هیزن، کانون مدافعان حقوق کارگر اقدام به ته یمناسبت روز جهان به

 : است از جمله یمقاالت متعدد

 ایزن بودن  شیدر ستا ت،ی، زنان و مبارزه، زبان و جنس ییچند گام تا رها ران؛یزنان در ا مبارزات

، ۰۳۷۸خانواده  تیاعتراض به لغو قانون حما ران،یزنان امبارزات  خیاز تار یزن، برگ یروانکاو

 …بلوطستان سوخته و سم،یجُون بائز، زنان و آنارش

 نجایاز ا دیتوان یمجموعه را م نیاف ا ید یپ لیفا. منتشر خواهد شد تیدر سا جیبه تدر مقاالت

 :دیدانلود کن

http://www.kanoonm.com/2960 

 زن یمارس روز جهان 8باد  یگرام:کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  یصنف انجمن

از حقوق برابر با مردان  ینابرابر خیاز جامعه هستند که در همه مقاطع تار یمین رانیا زنان

 .قرار داشته اند یتیجنس زیآم ضیاعمال تبع نیدتریبرخوردار نبوده و مورد شد

و ضد زن، مجال  یانسان ریغ نیاز سنن، باورها و قوان یزنان به خاطر رهائ 81ب انقال انیجر در

به تنگ آمده از  یشمرده و همگام و شانه به شانه کارگران و محرومان و همه انسان ها متیرا غن

 .کردند یمبارزه و جانفشان یامهریاختناق و سرکوب آر

به  ورشیکننده برآورده نشد و با  امیمردم ق یاز آرزوها کیچیشاه ه میرژ یسرنگون با

شده بودند، بازپس گرفته  لیکه قبل از انقالب، به حکومت تحم یاز حقوقهائ یاریبس یدستاوردها،حت

 کیستماتیمورد تعرض س وهیش نیتر دیاز جامعه بودند که به شد یمیو ن میبخش عظ کیزنان . شدند

زنان درآمدند و با تمام  هید زنانه به قانون علض یسنتها وباورها نیو ممکن تر نیشتریب. گرفتند رقرا

 .قدرت زنان سرکوب شدند

سال گذشته به  31 یعقب ننشستند و در تمام دورها دیجد افتهیهمه جانبه و سازمان  ورشیزنان با  اما

 یبا پونس روسر. ادامه داده اند زانهیو اعمال زن ست نیقوان هیمختلف به مبارزات خود عل یها وهیش

را سازمان دادند،  انو کشتارش یا رهیزنج یقتل ها دند،یپاش دیاس شانیچسباندند، به رو شانیانشیبر پ

ضد  نیو تن به قوان امدندیکوتاه ن یاز منکر قرار گرفتند، ول یمورد ضرب و شتم گشت ارشاد و نه

 .زن ندادند

ماه  ید زشیخ انیاست که در جر خواهیمبارزات سرسختانه زنان آزاد یدوره طوالن نیادامه ا در

 یآمدند و با برداشتن حجاب از سر و بستنش بر سر چوب، نقطه عطف دانیبه م عایزنان و دختران وس

 یسطح همبارزات چهل ساله خود را خلق کردند که نه تنها مبارزان زنان را ب خیکننده در تار نییتع

 .دندیجامعه گرد گرید یبخشها ارزاتیو سطح م وهیدادند، بلکه باعث تحول در ش عیباالتر ترف

 یآن داشته اند، امکان برگزار جادیدر ا یامروز جامعه که زنان خود نقش بسزائ یمبارزات یفضا

 .ساخته است سریزن را م یمارس روز جهان 8مراسمات باشکوه 

 زن یو باشکوه روز جهان یمراسمات سراسر یبه برگزار دیام با

 71/77/7431ه     کارگران برق و فلزکار کرمانشا یصنف انجمن

 :زن یبه مناسبت روز جهان رانیا سندگانینو کانون هیانیب

http://www.kanoonm.com/2960


 !زن فرخنده باد یکوشندگان جنبش آزاد یمارس بر همه 8

 یرانسانیغ طیآمدند تا به شرا ابانیبه خ ورکیوین ینساج عیزنان کارگر صنا 7881مارس سال  8 در

 یابانهایدر آن روز بر سنگفرش خکه  یخون زنان کارگر. خود اعتراض کنند یکار و زندگ

و  یدار هینظام سرما. شد پس از صد و شصت سال هنوز گرم و تپنده است ختهیر ورکیوین

 یمبارزهز. زنان را خاموش کنند یدادخواه ادیاند فر و سرکوب آن هرگز نتوانسته قیمتح یها دستگاه

امروز جنبش . ادامه داشته است همواره یانسانی ستهیشا یو زندگ یآزاد ،یعدالت اجتماع ینان برا

 .بدل شده است یجهان یبه جنبش یتیرفع ستم جنس یزنان برا

ضدزِن  نیقوان یو اجرا بیو با تصو یسنت و فرهنگ مردساالر ن،یبر د هیبا تک تیحاکم ران،یا در

 یاست، صورت قانون یدار هینظام سرما یکه از ملزومات سودآور یتیجنس ضیبه تبع ییقرون وسطا

 دمور ییو جزا یحقوق نیزنان در تمام قوان. کرده است لیمضاعف را بر زنان تحم یو فشار دهیبخش

انسان  مهیانسان کامل، بلکه ن کیچون ارث و شهادت نه  یکه در موارد یقرار دارند تا حد ضیتبع

بلکه از  ندارند، یبرابر دسترس یِ لیو تحص یشغل ،یاجتماع هایزنان نه تنها به فرصت. ندیآ یبه حساب م

خود مانند حق انتخاب پوشش، حق انتخاب همسر، مراوده و معاشرت آزاد،  یحقوق انسان نیتر ییابتدا

 یورزش نیادیو حضور در م یحق سفرکردن، آواز خواندن در مجامع عموم یبدن خود، حت اریاخت

 شیاز پ شیرمند بو هن سندهیزنان نو یابراز وجود و بالندگ یعرصه برا ان،یم نیدر ا. اند محروم شده

هنر هنر خود  ی و عرضه اتهااحساس شهیاند یآزادانه انیو هنرمند از ب سندهیزنان نو. تنگ شده است

 .کند یو بّراتر عمل م شتریبدن زن ب یقلم، صدا، چهره و حت ان،یسانسور بر فکر، ب غیت. محرومند

وقف نشده و حرکت زنان به هرگز مت یتیو ستم جنس ضیرفع تبع یزنان برا ی همه، مبارزه نیا با

 یصدا ر،یاخ یها ماه یدر جنبش اعتراض. ادامه داشته است ار،یبس یزهایبا افت و خ ییرها یسو

 کرد یفکر م تیکه حاکم یدرست هنگام. شد یم دهیشن گرانیزنان بلندتر و رساتر از د ی دادخواهانه

بودند که « انقالب ابانیتران خدخ»زنان جواِن مشهور به  نیدر سرکوب معترضان موفق شده است، ا

پس از  یکی ،یحرکت نیچن زیآم¬با اطالع کامل از عواقب مخاطره ،یدر اعتراض به حجاب اجبار

و حجاب از سر برداشتند تا سکوت  ستادندیآمدند، در سکوت بر سکوها ا ابانیبه خ یگرید

 نیبرحق ا یبه خواسته تیماست که پاسخ حاک یدر حال نیا. باشد یآزاد ادیفر نیبلندتر دارشانمعنا

اکنون  هم نان،یافزون بر ا. زندان و شکنجه نبوده است ،یریجز ضرب و شتم، دستگ یزیزنان چ

گفتن و نوشتن از حقوق « جرم»به  فشرند،یم یخود پا یکه شجاعانه بر حقوق انسان یاز زنان یشمار

 یاریبس. برند یزندان به سر مدر  یعدالت¬یو ب یو نابرابر ضیخود و اعتراض به تبع یها خواسته و

شان  اعتراض و مقاومت یتا صدا اندازند یبه خطر م یطوالن یاز آنان جان خود را با اعتصاب غذا

 .زندان به گوش جامعه برسد یها-لهیاز پشت م یحت

چرا که  کند، یم تیو از آن حما نهد یزنان را ارج م ی خواهانه یجنبش آزاد رانیا سندگانینو کانون

طلبانه و  حق یکانون در فضا. زنان در آن جامعه است یآزاد یا هر جامعه یآزاد اریدارد معباور 

که  یروز دارد یم یرا گرام یروز جهان نیو ا رود یمارس م 8سانسورشکن زنان آزاده، به استقبال 

  .است ضیاز ستم و تبع یآزاد و عار ییایدن آور امیپ

 رانیا سندگانینو کانون

 7431اسفند  78

 ۸۱۰۸مارس  ۸اطالعیه اتحاد بین المللی به مناسبت روز جهانی زن، 



در گرامی  توسط حزب سوسیالیست آمریکا  7313از برگزاری اولین مراسم روز زن در فوریه  

و سپس اعالم روز جهانی زن ” اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک” سال روز اعتصاب داشت 

مسئله زنان اما همچنان . بیش از یک قرن می گذرد 7371ن سوسیالیست در سال در کنفرانس زنا

تقرببا همه دست آوردها و پیش روی ها در عرصه برابری جنسیتی، در طول این . مسئله انسان است

حاصل اراده، عزم و مبارزه مستمر و همیشگی جنبش زنان، جنبش کارگری و نیروهای آزادی  قرن، 

به بیان دیگر، هر پیش روی در عرصه برابری حقوقی زنان، اساسا  . بوده است برابری طلب  خواه

طبقه سرمایه دار حاکم . در مبارزه ای دائم ، شجاعانه و گاه خونین بر بورژوازی تحمیل شده است

کشورها آنگاه نیز که مجبور به عقب نشینی شده، در اولین فرصت و در شرایطی که  تقریبا در همه  

ی طبقاتی را به نفع خود ارزیابی کرده، برای باز پس گیری این دست آوردها تالش کرده توازن قوا

به این گونه، اکنون در انتهای دهه دوم قرن بیست ویکم، به رغم دستاورد های گرانبها . است

، زنان به (شامل کشوری پیشرفته در غرب)درعرصه برابر حقوقی زنان، در جهان سرمایه داری 

زنان در بسیاری مشاغل، در برابر . فاوت، تنها به دلیل زن بودن تحت ستم قرار دارندنسبت های مت

کار برابر، دستمزد های کمتری دریافت می کنند، تبعیض شغلی و جلوگیری از ورود زنان به شغل 

های مدیریت و تصمیم گیری همچنان رایج است، زنان در محیط کارمعموال توسط مدیران و 

افزون بر این ها، پیش برد سیاست   .قرار می گیرند  آزار و یا تجاوز جنسی کارفرمایان مورد

اقتصادی موسوم به نئولیبرال طی چند دهه گذشته، از جمله کاهش و یا قطع خدمات رفاهی به ویژه 

خصوصی سازی مهد کودک ها باعث شده است که بسیاری از زنان به منظور مراقبت از فرزندان 

در کنار همه اینها . های نیمه وقت با دستمزد و امنیت شغلی کمتر روی آورند خرد سال خود به شغل

زنان قربانی فرهنگ حاکم مرد ساالر و اذیت و آزارهای جنسی و خشونت های خانگی و ناموسی 

 .قرار دارند

در ایران تحت حاکمیت رژیم اسالمی، تبعیض جنسیتی و نقض و سرکوب حقوق زنان بخشی از 

طبق این قوانین ارتجاعی، . تشکیل می دهد و در قوانین جاری رسمیت یافته است هویت حکومت را

زن ستیزی و سرکوب . زن نصف مرد نیز به حساب نمی آید و اصوال انسان شناخته نمی شود

خشونت بار و افسار گیسخته علیه زنان در همان حال وسیله ای برای تشدید و تداوم اعمال خفقان بر 

در عرصه کار و مشارکت اجتماعی نیز رِژیم اسالمی سیاست حذف و خانه . تکل جامعه بوده اس

درصد اشتغال زنان در ایران  در نتیجه این سیاست ها، اکنون . نشین کردن زنان را دنبال کرده است

این میزان، کمتر . است در صد باقی مانده  77قرار دارد؛ یعنی در همان حدود  7431 در سطح دهه 

بعالوه زنان کارگر در بسیاری از بخش های . اشتغال در منطقه خاورمیانه استنرخ   از نصف

بسیاری از زنان کارگر به   .خدماتی و تولیدی دستمزدهای کمتری در ازای کار برابردریافت می کنند

 .ویژه در کارگاه ها و واحدی های خدماتی کوچک، دستمزد شان پایین تر از حداقل رسمی مزد است

جمهوری اسالمی نبوده   ایران اما قربانی خاموش سیاست های زن ستیز و ارتجاعی ران زنان در ای

کسب حقوق برابر به اشکال و در سطوح مختلف شجاعانه  اند بلکه در طول حاکمیت این رژیم برای 

 . مبارزه کرده اند

بارزه زنان بر مارس، روز جهانی زن، در ایران شاهد دور نوینی از م۸امسال در آستانه گرامیداشت 

جنبش زنان در این دوره بر بستر خیزش عمومی دی ماه مردم . علیه رژیم جمهوری اسالمی هستیم

زنان، به خصوص، جوانان، . بر علیه رژیم و همزمان با این خیزش حرکت نوینی را آغاز کرد

را بر باد  جسورانه در میادین شهرهای مختلف بر روی سکوها رفته، سرفراز ایستاده و حجاب هاشان

دادند و آشکارا به حجاب اجباری یعنی به یکی از ارکان اساسی ایدئولوژی رژیم اسالمی اعتراض 



علی رغم خشونت و سرکوب نیروهای انتظامی و آزار و زندانی کردن زنان معترض، این .کردند 

ران و جهان در ای« دختران خیابان انقالب»به نام   حرکت اعتراضی کماکان ادامه دارد، حرکتی که

 .معروف شده است

مبارزه علیه حجاب اجباری یکی از خواسته های مهم جنبش زنان و مبازرات برابری طلبانه و 

آزادیخواهانه در ایران بوده و هست و می بایست از جانب طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی 

 .مترقی همچون جنبش دانشجویی مورد پشتیبانی قرار گیرد

ترین دستاورد انقالب اسالمی حجاب است به  ی با فتوای خمینی زمانیکه اعالم کرد مهمحجاب اجبار

 ۰۵مارس یا  ۸در مقابل این تعرض در روز جهانی زن به تاریخ  . زنان ایران مستبدانه تحمیل شد

آزادی نه ” “!آزادی زن، آزادی جامعه“: دهها هزار زن به خیابان آمدند و شعار دادند۰۳۷۵اسفند 

در صف مقابل تظاهرات زنان، دسته های حزب الهی بودند . ”…ی است نه غربی، جهانی استشرق

این نبرد از آن زمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد، و . ”یا روسری یا تو سری“: که شعار میدادند 

 هر ساله دهها. های دیگر با اوج و خیزهایی در چهل سال گذشته همراه بوده است مانند سایر حرکت

بازداشت و زندانی شده و اذیت و ” مقررات اسالمی“و یا عدم رعایت ” بدحجابی“هزار زن به جرم 

این عالوه بر تمامی قوانین و سنتهای زن ستیزی است که از خانواده تا خیابان تا مدرسه . آزار دیده اند

. کرده است و دانشگاه و محیطهای کار ایران را تبدیل به یک شکنجه گاه و ستمکده برای زنان

مورد پشتیبانی الزم و گسترده از طرف بسیاری  ۰۳۷۵واقعیت این است که اعتراض زنان در سال 

نیروهای چپ و مترقی در آنزمان قرار نگرفت و کماکان یکی از ضعفهای جنبش کارگری و 

سوسیالسیتی ایران در خصوص عدم حمایت فعال و دائمی از مقاومت و مبارزات زنان و همچنین 

 .ور مشخص زنان کارگر و وتهیدست جامعه بوده استبط

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از مبارزه شجاعانه زنان خیابان انقالب حمایت می 

ما این مبارزه را بخشی از خیزش سراسری علیه کلیت . کند و آنرا حرکتی نمادین و پیشرو می داند

و مبارزات توده های اعماق و کارگران و زحمتکشان ایران رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 

علیه استبداد و استثمار و برای برقراری جامعه آزاد و برابر در تمامی شئون دانسته و برای انعکاس 

 .گسترده و حمایت از آن خواهیم کوشید

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۸۱۰۸مارس  ۷

 كارگر در شهرهاي كوچك ی درباره زنانگزارش

 یها نیکوچک در دشتستان بوشهر، زم یو ازجمله شهرها یجنوب یها شهرستان شتریدر ب»

. هستند ازمندیو ن کار یزنان و مردان ب یفصل یها شغل یبرا یها فرصت ها و نخلستان باغ ،یکشاورز

 نیصبح و اگر زماز هفت  دهند، یم لیمناطق را تشک نیا یاز کارگران فصل یادیزنان که بخش ز

سر  نیزم یکارفرما یها و وانت ها سانیو با ن زنند یم رونیدورتر باشد، از پنج صبح ب یکشاورز

. خرما جعبه کنند یمحل یها در کارگاه ای اورندیدرب نیبکارند، گوجه از زم ازیتا پ روند یم نیزم

د به نوک یخورش دنیتا قبل از رسکه  کنند یم رونیو با اذان صبح دام را ب شوند یچوپان م نجایها ا زن

دام و چوپان  یکوتاه برا یفرصت شود، یکه زود گرم م یدر مناطق یچوپان. آسمان، دام را برگردانند

 «.شود یم آب یچوپان خشک و ب یو گلو ابانیاز علف ب زیچ زود همه یلیدارد و خ



 یها مؤلفه ریپاداش و سا ،یدیع مه،یشامل ب گاه چیرا دارند که ه یحقوق یها زنان کارگر حداقل»

هستند که نه  یزنان نهایا. شوند یمحسوب نم یدر آمار جامعه کارگر زین یزمان  چیو ه شود ینم یرفاه

وکتاب  عنوان زنان کارگر در حساب زنان سرپرست خانوار و نه به عنوان دار، نه به عنوان زنان خانه به

 «ند؛یآ یدولت نم

 یزنان کارگر، زنان کارگر مزرعه و هرجا:آمده است7431سفندا71درگزارش رسانه ای شده بتاریخ

فوت  ایاند،  از کار افتاده ای شانیمردها. که کارگر روزانه بخواهند و مزد روزانه بدهند یگرید

. دانند یمرد درست نم یکار کنند و کار در مزرعه را برا خواهد یدلشان نم ایمعتادند  ایاند،  شده

و  کنند یم یکارگر گرانید نیزم یتا حداقل عصر روز بعد، رو صبح شیوم از گرگ یادیز یها زن

کنار گاز  دیحداقل با فیاز وظا یکیدر  یعنیخود را در خانه انجام دهند؛  فیبالفاصله وظا دیبعد با

خودشان و فرزندان  یناهار ظهر فردا یبماند برا یبچه و شوهر بپزند و اگر جان یو شام برا ستندیبا

را  یحقوق یها زنان کارگر حداقل. آماده کنند ییغذا رود، یسر کار م ایمانده  خانهدر که  یو شوهر

در  زین یزمان  چیو ه شود ینم یرفاه یها مؤلفه ریپاداش و سا ،یدیع مه،یشامل ب گاه چیدارند که ه

 عنوان بهدار، نه  عنوان زنان خانه هستند که نه به یزنان نهایا. شوند یمحسوب نم یآمار جامعه کارگر

 یاما وجود خارج ند؛یآ یوکتاب دولت نم عنوان زنان کارگر در حساب زنان سرپرست خانوار و نه به

 نیآمده و حاال به زم نیزن از زم. آورند یخدا نان درم نیچند نفر از زم یدارند، زنده هستند و برا

 .مهاجرت کنند ای نندبما ششانیپ ستیکه معلوم ن ییها بچه یبرا رد؛یگ یپناه آورده و نان از آن م

 یها نیکوچک در دشتستان بوشهر، زم یو ازجمله شهرها یجنوب یها شهرستان شتریدر ب 

. هستند ازمندیو ن کار یزنان و مردان ب یفصل یها شغل یبرا یها فرصت ها و نخلستان باغ ،یکشاورز

 نیت صبح و اگر زماز هف دهند، یم لیمناطق را تشک نیا یاز کارگران فصل یادیزنان که بخش ز

سر  نیزم یکارفرما یها و وانت ها سانیو با ن زنند یم رونیدورتر باشد، از پنج صبح ب یکشاورز

. خرما جعبه کنند یمحل یها در کارگاه ای اورندیدرب نیبکارند، گوجه از زم ازیتا پ روند یم نیزم

د به نوک یخورش دنیه تا قبل از رسک کنند یم رونیو با اذان صبح دام را ب شوند یچوپان م نجایها ا زن

دام و چوپان  یکوتاه برا یفرصت شود، یکه زود گرم م یدر مناطق یچوپان. آسمان، دام را برگردانند

 .شود یم آب یچوپان خشک و ب یو گلو ابانیاز علف ب زیچ زود همه یلیدارد و خ

کمرشان را با . ندیآ یم ها خانه یاز تو یکی یکیکه  میصبح و بعد از نماز منتظرشان هست ۳۱:٠

که  تر کینزد. دستشان است یریحص یکاله ایاند و نقاب  چندال و تاشده بسته یچادر ایبلند  یدستمال

اند  را گرفته تصور یاما با دستمال نم؛یصورتشان را بب کنم یم یشوند، سع یآب سانیتا سوار ن ندیآ یم

 ندیگو یاز کار دارند؟ م یخجالت ای تیه معذوراست ک نیا یبرا پرسم یم. دارد نچهیو دستشان هم آست

صبح زود بوق بزند، با دست  تواند یراننده که نم. کنند یکار را م نیا یسوختگ آفتاب لینه و فقط به دل

 میبمانند و حرف بزنند و عصر برو شتریب توانند ینم ندیگو یم. حرکت یعنیکه  زند یبه بدنه خودرو م

 .وندر یو م میو حرف بزن نیسر زم

 با دامن یچوپان 

 گرید طیشرا نیدر ا. کار کنند خواهند ینم ای توانند یکه مردان نم شود یم یزنان اجبار یکار برا یوقت

که دارند، آن کار را  یطیو شرا تیندارد و زنان با هر موقع یاجتماع یتابو ای بیع یهر نوع کار

 دیکه تنها با گرانیدام خودشان، دام د کارهاست؛ البته نه نیاز هم یکی یو چوپان دهند یانجام م

که  ام دهیرا در مناطق مختلف د یادیدختران و زنان ز. یو سالم به صاحبشان برگردان یمراقبشان باش

حدود  بردن رونیاند؛ اما ب برده یچند دام بزرگ و کوچک را به اطراف محل زندگ ایاند  کرده یچوپان



 دهید ادیبوشهر ز شتستانکوچک د یت که در شهرهااس یگرید طیحقوق حرف و شرا یصد دام برا

کار از توان آنها  نیمتفاوت که ممکن است ا یبدن طیسرپرست خانه با شرا ایدار  خانه یزنان شود؛ یم

 .کار را انجام دهند نیاما مجبورند ا د؛یایبرن

 رونیا بصبح، گله ر یحس و نگاهش به آسمان و روشن یرو داند، یاست و ساعت نم سواد یب آقجه

که شغل  یچوپان نیبا هم ییاز دست داده و تنها دخترش را تنها یشوهرش را در جوان. برد یم

شوهرش بوده، بزرگ کرده است و حاال که دخترش سه فرزند پسر دارد، به خانواده دخترش هم 

؛ کار ندارد نیادامه ا یبرا ییآقجه کمرش خم شده و زانوها. خرج دخترش است و کمک کند یکمک م

در  شتریخواب ب یاو برا گذارد ینم د،یآ یروز  به دست م که روزبه یریو درآمد بخورنم یاما زندگ

 .دهد یمردم م یها و دام ابانیدل به ب ،یو خاک یمشک نیصبح صبر کند، پس با همان دامن پرچ

 است، اما کارگران زن سر کارند لیتعط 

مشاهدات  نهیکه زم ییو روستاها شده نیکجانشی ییقاقش ریزنان عشا یمتفاوت برا یبا انواع یباف یقال

که دچار   شود یمحسوب م یو سنت یمیقد یگزارش در بخش بوشکان دشتستان بود، شغل نیا

 یها و کمدها شده خانه جمع یها حجم رختخواب یاز آن را رو ییها شده و فقط نشانه یافتادگ عقب

البته در . دید توان یاست، م زانیها آو خانه یورود که از خودروها و یبافتن یزهایآو ای  یمیقد یچوب

دوباره در  یباف یآن است، قال یاصل یپا کیامداد  تهیکه کم ییروستا ییزا اشتغال یها از طرح یبرخ

ن روستاها و یکه زنان در ا ییها شغل. زنان و دختران قرار گرفته است یخانگ یها شغل انیم

زنان و  نیا شتیو مع یزندگ طیهستند، متناسب با شراکوچک در آنها مشغول به کار  یشهرها

که  یاست عموما کارگر ییها شغل ست،یآنها ن یاحتمال التیو البته متناسب با تحص یبدن لیپتانس

 یگرید ینتخابا نهیروستاها بدون داشتن گز نیتجربه و محروم ا کم سواد، یدختران و زنان عموما ب

 .مجبورند در آنها مشغول شوند

و جدا و  نیهمان منطقه را دستچ یکه خرماها یمیو قد یمحل یکارگاه لیاست و روز تعط نبهپنجش

که  یمیکارگاه قد نیعمده کارگران ا. هم هستند لیاز کارگران زن اما روز تعط یتعداد. کنند یجعبه م

که  شود یثابت محسوب م یزنان کار نیا یبرا نجایا. زنان هستند ند،یگو یکارخانه م ها یالبته محل

 .صاحب کارخانه هستند یمشغول و دعاگو نجایهاست ا سال شان یبرخ

 یباف یشوهرش شکسته؛ قبال قال یچون پا کند یکارخانه کار م نیکه در ا شود یم یسال کی ستاره

اش از من  عذرا جثه. داشته باشد یدائم یکار دیکار کند، او با تواند یاما حاال که شوهرش نم کرده یم

 اش نکرده اصالح یمتوجه ابروها زند، یچشم م یقدر که چروک صورتش تو ت؛ آنتر اس کوچک

نگاهش « !من که شوهر نکردم اصال»: دیگو یم یبا خجالت. کنم یو از شوهرش سؤال م شوم ینم

خالصه جواب  یلیخ ؟یسرپرست ای یکن یخودت کار م یخب برا. گردم یو دنبال سؤالم م کنم یم

کار  یسالگ۰از »: دیگو یم. زودتر سر کار برگردند دیارگاه است و باچون او سرپرست ک دهد، یم

 نیکارگران زن ا. «خونن یدرس م هیبق کنم، یمن کار م. چهار تا خواهر و سه تا برادر دارم م،کرد

آور خانه  که تنها نان یزنان یشغل برا نیهزار تومان حقوق دارند و هم  ۳۱کارخانه کوچک روزانه 

و  باشدساله ازدواج کرده تا فقط ازدواج کرده ٠۱ یبا مرد یسالگ۰۸در  میمر. ستا یمتیهستند، غن

خواندن او را تنها  درس یحاال دخترش برا. دختر دارد کیتا قبل از مرگ همسرش  یاز آن زندگ

 دیآ یدخترم م یهم ندارم که وقت دیسف اهیس ونیزیتلو کی یحت نجایا»: دیگو یم. گذاشته و به شهر رفته

 نجایا یسخت یلیخ یبرگرده بره شهر چون زندگ خواد یمنه همش م شیپ یوقت. اش سر نرود حوصله

 .«میدار



 ِگل یبدون دستکش تو دست   

 ییجا کیهمسر و مادربودن را هم دارند اما از  یها نقش شان یکارگر در طول روزمره زندگ زنان

 کیزنان کارگر از  یبودن برا زن ند؛گذار یبودن را کنار م زود است، زن یلیآنها خ یبه بعد که برا

 نانکسب  یبرا شترشانیکارکردن ب یفقط جلو یاست که گاه کیولوژیزیف فیتعر کیبه بعد  ییجا

زنان  نیا یبدن و ظاهر یروزمره و رفتارها یاست که در زندگ لیدل نیبه هم. ردیگ یرا م شتریب

 .نمیب یرا م یکمتر زنانگ

مجبور  ،یا سال دارد و با دو بچه مدرسه ۳۵کان است، حاال ساکن شهر کلمه در بخش بوش اعظم

 یا مغازه یقبال با وام. است کار یو ب کند یشوهرش کار نم. مردم کار کند یکشاورز نیزم یاست رو

نجا کار یمجبورم ا دیگو یم. مغازه بفروشند یندارند تو یزیاند اما ورشکسته شدند و حال چ را گرفته

  ٠۱ یو روز مییایکه ب کنند یکار باشد خبرمان م نیزم یهر وقت رو ست،ین شهیکار هم نیتازه ا. کنم

 خورند یظهر ناهار م کنند، یظهر کار م ۳۱/۰۸صبح تا  میون زنان از هفت نیا. میریگ یهزار تومان م

و  کند یتکه م را تکه ستشدارد گل د. کنند یعصر کار م میو دوباره تا چهارون کنند یم یو استراحت

 شود یاست نم ادیگل ز یوقت یول میدستکش هم دار»: دیگو یم ؟یچرا دستکش ندار پرسم یم اند،تک یم

درد  مانیدستمان و کمر و زانوها. میبا دست کار کن میمجبور شود، یکار کرد و دستکش خراب م

زود  شود یدر آن باعث م یزیبعد به چشمش که قرمز شده و چ« !گرید میمجبور... خب یول کند یم

هنوز دکتر نرفتم،  یبه خاطر گردوخاک چشمام ناخونک زده ول»: کند یزود پلک بزند، اشاره مبه 

 .«و پول هم ندارم کنم یفرصت نم

 یطور نیکار ا یعنی کند؛ یشوهرم کار نم»: دیگو یو فقط م زند یدرباره شوهرش حرف نم یلیخ اعظم

پول  دیو با میندار یدرآمد امین. ورممجب یول ادی یمن هم خوشم نم. کند ینم ینکرده و کار کشاورز

 .«میقسط مغازه رو بد

تعداد کارگر در  نیهم نیهر زم یرو نیانگیسه تا پنج نفرند و م کنند یکار م نیزم نیا یکه رو یزنان

 یخصوص برازجان، برا و به ابیرو، فار در طلحه، ده شتریو در آن محدوده ب کنند یهر روز کار م

 .روند یم یکار فصل

 توانند یاز آنها نم یاریهستند و بس شده نیکجانشیو ترک  ییقشقا ریمناطق عموما از عشا نیا زنان

زنان است که ازدواج نکرده و حاال پا به سن  نیاز هم یکیماهرخ . را کامل صحبت کنند یفارس

 شستانندارد دا یا ماهرخ عالقه. کشد یخودش را به دوش م یهاست که بار زندگ گذاشته و خودش سال

 .دیمن بگو یرا برا

درس نخوانده و مثل من . که ازدواج کرده، به کلمه آمده یسالگ ۰٠است، اما از  یبرازجان نرگس،

: دیگو یو م اندازد یبه من م یو او نگاه میکه همسن هست میگو یم. است و دوتا بچه دارد ١۰متولد 

فاصله  یا مهره کمرش در حادثه اما حاال چهار کرده، یم ییشوهر نرگس بنا. «ما را برده ،یزندگ»

 .کند یم یکارگر نیزم یپنج سال شده، رو گریگرفته و او از همان زمان که د

را کشت  جات یفیو س دیمثل شو جاتیسبز یو برخ ازیمنطقه عموما گوجه و پ نیا یها نیزم در

 ستدیکنار گاز با دیبا که حاال بعد از کار دیگو یم شیاز زانوها ستاده،یکمر ا به و نرگس که دست کنند یم

 .کار کند ستادهیو تا شب دوباره ا

قبال »: دیگو یشده، م ختهیهاست قبح کار زنان ر سال گرید نکهیکارگران زن و ا ادشدنیاز ز نرگس

 ای ضن؛یها مجبورن، چون مردا مر حاال زن یمردا بودند، ول. نبود ادیها ز خانم یقدر برا آن یکارگر



 یا دهینه کش دانند، یبد نم نجایکه کار زن را ا پرسم یم. «تو خونه دارن یکلمش ایکار کنن  تونن ینم

 .«بد بدونن؟ دیچرا با م،یارینون بچه رو درم»: کند یو اضافه م دیگو یم

شکر پا به سن گذاشته . چهار دختر دارد و سرپرست ندارد. دیآ یهرروز از تنگه زرد به کلمه م ِشکر

او هم . کند یم یته کرده، خودش سرپرست خانواده شده و کارگرسال قبل که شوهرش سک ۰۳و از 

شکر . «ما هستند نیخودشان هم ع م؛یکه مجبور دانند یم»: دیگو یدرباره واکنش مردم به کار زنان م

که هنوز نتوانسته عمل کند و حاال  دیگو یعصب دستش م یو از چسبندگ دهد یدستش را نشان م

 .رود یگل فروم یهرروز تو

ماست که  یقدر دور از ذهن برا آن یگاه کنند، یم یزنان با اجبار در آن زندگ نیکه ا یتکرار جنس

 م،یگو یو م کنم یکنار اعظم اشاره م ازیپ یها آنجا که من به دسته شود؛ یهم سخت م انشیاحساس و ب

قدر گوجه و  نآ»: دیگو یم یو اعظم با تلخ دیخور یو م دیزیر یغذا م یتو ازهایپ نیالبد هرروز از هم

 لیتبد یزندگ یعاد یها نهیزنان همه زم نیا یبرا« !خورد یهم م به ازیکه حالم از گوجه و پ دمید ازیپ

 .کنند یروز فکر م انینگذاشته و تنها به پول پا شانیبرا یاند که حق انتخاب کننده شده محدود یبه الزامات

گندم و جو و کنجد و  یمزرعه پدر نیاسال قبل در  ۸۱است و از حدود  نیمالک زم ،ییرضا یآقا

 شود یم ادیکار ز یوقت»: دیگو یم. را به کار گرفته است یداشته و کارگران محل یو کشت محل ازیپ

 نیو ا دهکارگر مرد کم ش. اند شده ادیز یلیها االن چند سال است که خ خانم. میریکارگر بگ میمجبور

رو مردها  نیزم یرو گرید یو کارها دنیاکثرا انجام مها  رو خانم ازیپ( یواکار)جاکردن  کار جابه

بوده، کار  یکشاورز نیزم نیاز اول انقالب که ا»: دیگو یم ییرضا. «است تر نیکه سنگ دنیانجام م

که  ییها شد و خانم شتریبوده است، اما بعد انقالب که موتور برق و آب آمد، کار هم ب یریو کارگ

که  کار یب»: دیگو یو م گذارد یحرف خودش تبصره م یبعد برا. «اند آمده یکار م یبودند برا کار یب

و  زدند یزانو نم نیزم یها رو ساعت یطور نینداشتند ا ازیوگرنه اگر ن ندیآ یدارند م ازیچون ن یعنی

 .«کردند یگل نم یدستشان را تو

ا به سمت است و عموم ادیز یلیکارگر خ یها حاال تعداد خانم دیگو یم یکشاورز نیزم مالک

 کی شهیهم یعنی روند؛ یتا برازجان م نیماش نیها چند صبح. روند یبرازجان م یکشاورز یها نیزم

 یزمان کیاست و  شتریبرازجان ب یموقع کی. روند یم یکارگر یها برا خانم نیهست که ا ییجا

 یگر رواز صد خانم کار شتریشهر کلمه ب نیدر هم دیگو یم ییرضا. است ادیدر کلمه ز جا نیهم

ها کمتر  خانم یاست، ول شتریکارگران آقا حقوقشان ب: دیگو یو درباره حقوقشان هم م کنند یکار م نیزم

 اه خانم یهزار تومان در روز است، ول٠۱تر است و حقوقشان تا  و سخت شتریب انیکار آقا. است

. رندیگ یتومان حقوق مهزار   ٠۱ یرا دارند که روز... کردن و و خرما پاک ازگذاشتنیمثل پ ییکارها

از  یاریشهرستان دشتستان استان بوشهر همانند بس یعنی م؛یکن یکه درباره آنها صحبت م یمناطق

 التمشک نیو مشکالت و عوارض مرتبط با ا یکار یفقر و ب ،یسال کشور دچار خشک یها استان

مردم را  یزندگ مشکالت به وجود آمده، نیکه در اثر ا یاجتماع یها بیآس حال نیدرع. هستند

آمار طالق در استان بوشهر رشد  ،ینمونه به گفته مسئوالن استان کیقرار داده و در  ریتأث تحت

و  وچکک یها و کارگاه یمحل یها اشتغال جادیا یها نهیزم دیآ یبه نظر م. داشته است یتوجه قابل

 یریجلوگ شتریمهاجرت باثرگذار باشد و از  تواند یکوچک م یو شهرها یجوامع محل یزودبازده برا

 . کند
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