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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن

درود بر پيكار دليرانه جنبش زنان ايران براي 

 رهايي از ستم جنسي و دستيابي به برابري حقوق 

  3ادامه در صفحه    

 !زنان آگاه و مبارز
كميته مركزي حـزب تـوده ايـران          

ــدن   ــي ــرارس ف
هشتم مـارس،  
روز جهاني زن، 
روز تــجــديــد   
عهد و اعـالم    
همبستگي بـا    
مبارزات همـه  
زنان جهان، در 
راه رهايـي از    
بندهاي سـتـم   
طــبــقــاتــي و   
جنسي، را بـه    
شما تـبـريـك    
ــد    ــوي ــي گ .  م

پيكـار غـرور      
آفرين، دشوار و 
پرفراز و نشيب 
زنان جهان، در 
سده گذشـتـه،   
در راه رهايي از 
بند هاي ستـم  
جنسي در كنار 
ستم طبقـاتـي   
نظام سرمـايـه   

داري و براي دست يابي بـه بـرابـري        

اجتماعي، اقتصادي و سياسـي، صـفـحـات       
درخشاني از تاريخ مبارزات بشري را بـراي    
زندگي بـهـتـر و      
عادالنه رقم زده   

ــت ــخ  .   اس ــاري ت
هشتم مـارس و      
آغاز مبارزان نوين 
جنبش زنان با اوج 
گيري جنبش چپ 
جهانـي و رشـد       
ــاي     ــه ه ــديش ان
سوسيـالـيـسـتـي      
پيوندي جـدايـي     
ناپذير دارد و آغـاز  
اين سنت فرخنده 
به تصميم گيـري  
كنفرانـس بـيـن      
ــي     ــلـ ــلـ ــمـ الـ
سوسياليست هـا،     

و    1910در سال 
پيشنـهـاد كـالرا      
تستكين براي نام 
گذاري اين روز به 
ــوان روز      ــنـ عـ
همبسـتـگـي بـا       
ــان      ــارزه زن ــب م

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

 گلبانـو
 

 زمان مي داند و آواي دهر پير گلبانو 
 كه از زخم شقاوت مانده برجانت

 هزاران بوسه ي زنجير گلبانو 
 كه مي گويد كه تنها پرورشگاه دليرانست دامانت

 تو تنديس بزرگ و پر شكوه رزم و پيكاري
 جهان آرا تويي آري

 ظفر از عزم پوالدين و واالي تو مي جوشد 
 و خورشيد از غرور بركه ي مهر تو مي نوشد

 و اين فتواي تاريخ است
 به هر آورد گاهي رد پاي تست
 روي قله هاي فتح جاي تست

 روزت خوش 
 بلند آواي نامت درخور تقدير گلبانو

                                                      
                          ايرج

  2ادامه در صفحه    

در سال هاي اخير و در مقابله با سياست هاي 
ضد مردمي رژيم واليت فقيه نقش و تـاثـيـر    
جنبش زنان به ميزان قابل توجهي افـزايـش     
يافته و همين مساله، سبب تقويت جـنـبـش      
دمكراتيك و آزادي خواهانه مردم ميهـن مـا     

 .گرديده است
حضور فعال هزاران زن مبارز كه در راه احقاق 
حقوق حقه خود پيكار مي كنند و با توسل بـه  

ميليون  1اشكال متنوع مبارزه از جمله كارزار 
امضاء سياست هاي تبعيض آميز و مـخـرب     
رژيم را به چالش مي گيرند، نمي تواند تاثـيـر   
جدي بر مسير مبارزه با استبداد و ارتجاع باقي 

 .نگذارد
به همين دليل طي يك سال اخير ارگان هاي 
سركوبگر جمهوري اسالمي فشار شديدي را   

!فرخنده باد هشتم مارس، روز جهاني زن و روز تجديد عهد با آرمان هاي واالي جنبش جهاني  

 !ويژه نامه هشتم مارس

 تاملي بر نقش جنبش زنان درمبارزه با استبداد



مساوي در برابر كار مساوي، لغو تعدد زوجات، برخورداري زنان از حق  طالق، تـغـيـيـر     
قوانين مربوط به قتل هاي ناموسي كه هر ساله جان گروهي از زنان بي گناه را مي گيرد، 
حق سرپرستي فرزند، تغيير قوانين ازدواج  كه اكنون يك طرفه و به زيان زنان است، حق 
ارث، ميزان ديه، اداي شهادت دردادگاه، سن مسئوليت كيفري، لغو اعدام و سنگسار، لغـو  
قوانين تبعيض آميز كه حقوق زنان كارگر و زنان سرپرست خانوار را پايمال مي سـازد و    

 .جز اينها حمايت و پشتيباني كرد
حزب ما به عنوان نخستين جريان سياسي تاريخ معاصر ايران كه مساله برابري حـقـوق     
زنان را طرح و در راه آن پيگيرانه مبارزه كرده است، ضمن گراميداشت روز جهاني زن، از 
خواست ها و حقوق زنان و جنبش زنان كشور حمايت كرده و تمام نيرو و توان خود را در 

 !تقويت، ارتقاء و كاميابي آن بكار گرفته و خواهد گرفت

1387اسفند ماه   12شنبه  دو  2  812شمارة  

 ...ادامه تأملي بر نقش مبارزه 

به جنبش زنان وارد ساخته و ده ها فعال آن را دستگير و روانـه  
زندان نمودند، اعمال فشارها فقط به بازداشت زنان فعال محدود 
نمي گردد، تهديد چهره هاي سرشناس جنبش زنان، ايجاد انواع 

ميليون امضاء و  1محروميت هاي اجتماعي براي مبارزان كارزار 
ساير مبارزان ترقي خواه و جز اينها بخش هايي از سـيـاسـت        
هدفمند ارتجاع حاكم در مقابله با رشد فزاينده آگـاهـي زنـان        
كشور و حمايت و پشتيباني آنان از جنبش موجود زنـان ايـران     

علي رغم اين جو رعب و وحشت و سيـاسـت سـركـوب       .  است
هدفمند، جنبش زنان ميهن ما هوشيارانه و با حفظ اتحاد عمـل  
در صفوف خود و پافشاري بر حقوق قانوني دمكراتيك، كاميابي 
هاي ارزنده اي در سال گذشته به دست آورد كه مهمتريـن آن    
به عقب نشيني وادار كردن رژيم واليت فقيه در قبال اليـحـه     

اگر وضعيت دشواري را كـه    .  بود”  حمايت از خانواده“ ارتجاعي 
جنبش زنان در آن قرار دارد، در نظر آوريم، بيشتر به اهميت اين 

اين دستاوردي فقط منحصر بـه زنـان     .  كاميابي پي خواهيم برد
نبوده و نيست بلكه در پرتو مبارزه شجاعانه زنان مترقي و آزاد     
خواه، مسكوت ماندن اليحه حمايت از خانواده و از دستور كـار    

آن به معني يك پيروزي براي جنبش  25و  23خارج شدن مواد 
آنچه زنان با درايـت  .  سراسري مردم برضد استبداد و ارتجاع بود

و شجاعت براي آن رزميدند، در حقيقت دفاع از يك دسـتـاورد     
تاريخي بود كه پس از انقالب مشروطيت با پيكـار نـيـروهـاي       
ترقي خواه جامعه ايران به دست آمده بود و ارتجاع حاكم مـي    

مخالفـت بـا     .  كوشيد اين دستاورد تاريخي را محو و نابود سازد
نقش و جايگاه زنان در جامعه همواره از سوي نيروهاي تاريـك  
انديش و نمايندگان سياسي سرمايه داري تـجـاري بـزرگ و          
متحدان آن در حاكميت كنوني دنبال شده است، در نخستين ماه 
هاي پس از پيروزي انقالب زير فشار جريانات راسـت گـرا و       
روحانيت مرتجع وابسته به بازار، قانون حمايت از خانواده كه بـا  
كوشش زنان و زير تاثير افكار نيروهاي مترقـي در پـيـش از          
انقالب تدوين شده بود، ملغي گرديد و با آغاز فعاليـت شـوراي     

 . نگهبان مواد سودمند و مترقي آن به كلي حذف شد
مطابق آن قانون حق زنان در اموري مانند ازدواج و طالق مورد 
تاكيد قرار گرفته بود، به طور مثال طالق از حـق انـحـصـاري       
مردان خارج و تصريح مي شد كه زن و مرد هر دو در شرايطـي  
مي توانند از دادگاه تقاضاي طالق كنند و همچنـيـن شـرايـط       
ازدواج مجدد مرد بسيار محدود تر از قبل شده بـود و جـلـب          

اشاره به  قوانين قـبـلـي و      .  رضايت زن مورد تاكيد قرار داشت
مقايسه آن با اليحه كنوني حماي خانواده، براي آن اسـت تـا       
ريشه نيرومند افكار واپس گرايانه در رژيم واليت فقيه نمـايـان   
گردد و اهميت به عقب راندن ارتجاع در خصوص آن روشـن      

به هر روي مبارزه كنوني جنبش زنان در راه الغاي سـتـم   .  شود
جنسي و برابري در تمام عرصه هاي اجتماعـي بـا مـاهـيـت          
دمكراتيك خود، به پشتوانه اي نيرومند براي مبارزه در راه طـرد  

 . استبداد و ارتجاع بدل گرديده است
كسان و يا جرياناتي كه مي كوشند اين مبارزه را كم اهميـت و    
صرفا منحصر به زنان معرفي سازند از درك اوضاع حـاكـم بـر      

مبارزه در راه حـقـوق   .  كشور و صحنه سياسي آن ناتوان هستند
دمكراتيك بويژه در لحظه كنوني، حقوق بديهي و غيـر قـابـل      

طبقاتي بخش جـدايـي   -انكار زنان و رهايي از تبعيض جنسيتي
ناپذير مبارزه با استبداد و ارتجاع براي نيل به عدالت اجتماعي و 

به اعتقاد ما سازماندهي سياسي جامعه بـه قصـد       .  آزادي است
تامين حقوق دمكراتيك و در درجه اول حقوق دمكراتيك تـوده  
هاي محروم جامعه كه بخش بزرگي از آن را زنان تشكيل مـي  
دهند، دفاع از حق حاكميت مردم در برابر استبداد و خودكامگـي  
در لباس واليت فقيه قلمداد مي گردد و در خـدمـت ايـجـاد           
وضعيت ضرور براي دگرگوني هاي بنيادين و آماج هاي مرحلـه  

مبارزه براي تامين حقـوق زنـان     .  دمكراتيك است-انقالب ملي
دقيقا و كامال در چارچوب پيكار با رژيم واليت فقيه به مثابه سد 
اصلي راه تكامل جامعه قرار دارد و هر كاميابي جنبش زنان در   
اين نبرد بسيار دشوار به سود آماج هاي ضد استبدادي و ضـد      

از اين رو ضرور است قاطعانه از خواست هاي به .  ارتجاعي است
حق و مشروعي همچون تغيير قوانين نابرابـر، خـواسـت مـزد         

 !حقوقي كه به زنان خانه دار تعلق مي گيرد

يكي از جدي ترين مباحث در مـيـان       
فعاالن جنبش زنان و مبارزان راه عدالـت  
اجتماعي دركشورما، وضعيت زنان خـانـه     
دار و چگونگي تامين حقوق و مـنـافـع        

در اواخر آذر ماه سـال  .  مشروع آنان است
جاري، خبرگزاري ايلنا به نقل از مديركـل  
تامين اجتماعي استان كردستان گـزارش    

با تصميمات گرفته شده، زنان خانـه  “ :  داد
دار با رعايت شرايط مقرر در بيمه صاحبان 
حرفه و مشاغل آزاد در زمره مشمـولـيـن    

 ”.تامين اجتماعي قرار مي گيرند
اين مقام مسئول در توضيح شرايط بيمه 

زنان خانه دار   “ :  شدن زنان خانه دار گفت
در صورت تمايل مي توانند به صورت خود 
اظهاري به عنوان خانه دار و يا انعقاد قرار 
داد و پرداخت حق بيمه از تعهدات قانوني 
سازمان تامين اجتماعي برخوردار شـونـد،   

 18-14-12نرخ هاي پرداختي حق بيمه 
سن زنان خانه داري كه مايل . درصد است

به بيمه شدن هستند، نـبـايـد هـنـگـام           
سال تمام بيشتر باشد و    45درخواست از 

در صورتي كه سن آنها باالتر از سال ذكر 
شده باشد در صورت داشـتـن سـابـقـه          
پرداخت حق بيمه قبلي بـه ازاي نصـف       
مدت سابقه، به سقف نسبي مجـاز آنـهـا      

درخواست بيـمـه شـدن      .  افزوده مي شود
 10براي متقاضياني كه داراي حـداقـل       

سال سابقه حق بيمه هستند، بدون شـرط  
 ”.سني پذيرفته مي شود

البته در اين گزارش و موضعگيري مدير 
كل تامين اجتماعي استـان كـردسـتـان       
روشن نيست، آيا اين جزييات و پذيرفتـن  
حق بيمه زنان خانه دار به عنوان بـيـمـه    
صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، به تصويـب  
نهايي ارگان هاي تصميم گيرنده رسـيـده   
است يا فقط يك طرح در حال بررسي آن 
! هم فقط در يك اسـتـان كشـور اسـت        

بعالوه شرايط بيمه شدن زنان خـانـه دار     
بسيار كلي و مبهم بوده و مشخص نيست 
شرط سني چرا و با كدام معيار براي زنـان  

موضوع بيمه .  خانه دار تعيين گرديده است
زنان خانه دار و تالش براي بهره مـنـدي   
آنان از مزايايي چون بازنشستگي و جـز      
اينها، ارتباط مستقيم با چگونگي محاسبـه  
كارخانگي زنان و ميزان ارزش اضـافـي       
توليدي آنان هماهنگ يك نيـروي كـار     
دارد، امري كه تا امروز در جـمـهـوري        
اسالمي از پرداختن به آن عمـدا طـرفـه      

برخي اقتصاددانان مترقي دركنار .  رفته اند

مدافعان عدالت اجتماعي مـعـتـقـد بـه        
محاسبه كارخانگي زنان بوده و يـادآوري  
مي كنند، كار و فعاليت زنان خـانـه دار     
قابل احتساب در توليد اجتـمـاعـي مـي       
باشد، زيرا كارخانگي ارزش آفرين بوده و 
سهم معيني را در توليد به خود اختصاص 

 .مي دهد
در يك پژوهش در خصوص فعالـيـت   
زنان خانه دار كه چندي پيـش بـا نـام        

” جايگاه زنان در اقتصاد غيـر رسـمـي     “ 
 65“ :  منتشر شد، خاطر نشـان گـرديـده     

درصد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف 
درصـد     15اعضاي خانواده توسط زنان، 

درصـد     11و   )  همسـران ( توسط مردان 
. بوسيله فرزندان ايـجـاد شـده اسـت          

درهمين رابطه دكتر ابراهيـم رزاقـي از       
كارشناسان اقتصادي چندي قبل در يك 
: مصاحبه با روزنامه سرمايه اعالم داشـت 

كارخانگي اعم از خاماتي كه زنـان در      “ 
خانه بدون دريافت مزد انجام مي دهـنـد   
است و اين خدمات هر چند جزو وظايـف  
سنتي زنان به شمار مي آيند، اما قـابـل     

 ”.محاسبه و شايسته دريافت مزد هستند
وي در توضيح ديدگاه خود تاكيد مـي    

دردنياي امروز خدماتي كـه زنـان     “ :  كند
خانواده انجام ) زندگي(براي بهبود كيفيت 

. مي دهند، درخارج از خانه ارايه مي شود
كاري كه درخارج از خانه كار به شـمـار     
مي رود و در برابرش دستمزد ارايه مـي    
شود، اما همين كار در خانه به عـنـوان     

زنـي كـه     .  وظيفه و بدون مـزد اسـت      
كودكش را خود به مهد كودك مي بـرد    
در واقع هزينه اين انتقال را به عهده مي 
گيرد، در حالي كه همين خدمات را فـرد  
ديگري در ازاي پول و دستمزد انجام مي 
دهد، بنابر اين محاسبه كار خانگي زنـان  

 ”!امكان پذير است
با توجه به وضعيت حاكم بـركشـور و     

-برنامه هاي ضد مردمـي اقـتـصـادي      
اجتماعي رژيم واليـت فـقـيـه بـويـژه           

 44خصوصي سازي برپايه ابالغيه اصل   
و نيز برنامه به شدت مخرب طرح تحول 
اقتصادي، زنان خانه دار كـمـاكـان در        
چارچوب روابط واپس مانده، از دستيابـي  

تاميـن  . به حقوق مسلم خود باز مي مانند
حقوق اين بخش زنان در گروه مبارزه بـا  

اجتماعي رژيم و   -سمت گيري اقتصادي
 !طبقاتي است-لغو تبعيض جنسيتي
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 .جهان، باز مي گردد
مبارزه زنان در سطح جهان، از كشورهاي پيشرفته سرمايه داري تا آسـيـا،     
آمريكاي التين و آفريقا، شاهد تحوالت شگرف و پيشرفت هاي تـحـسـيـن     

توفيق وسيع در باال بردن سطح آگاهي عمومي در رابطه با .  برانگيز بوده است
”  مرد سـاالر “ نقش زنان در جامعه، در هم شكستن قوانين زن ستيزانه جوامع 

و به دست آوردن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سـيـاسـي در بسـيـاري از              
كشورهاي جهان توانسته است شرايط مبارزه براي برچيني نا برابري جنسيتي 

سده اخير همچنين شاهد نقش قاطع و تعيين كننده زنان در .   را دگرگون كند
پيشبرد مبارزه جهاني براي جلوگيري از جنگ،  تالش در راه  ارتقاء حـقـوق     

 . زحمتكشان، دستيابي به صلح و حفظ محيط زيست بوده است
 

 !زنان مبارز ايران
از نضـج    .   جنبش زنان در كشور ما پيشينه اي طوالني و پر افتخـار دارد   

گيري نخستين حركت هاي مبارزه جويانه زنان بر ضد خرافات و عقايد قرون 
نخستين جشن روز .  وسطايي حاكم بر ميهن ما نزديك به يك سده مي گذرد

سال پـيـش    86، يعني 1301) مارس 8(اسفندماه  17جهاني زن در ايران، در 
مبارزه زنان براي بـردن    .  به ابتكار زنان پيشرو ميهن ما در رشت  برگزار شد

آگاهي در درون جامعه به شدت عقب مانده ايران آن دوران، و مبارزه بـراي    
حقوق اوليه همچون حق راي از صفحات درخشان تاريخ مبارزات مـردم مـا     

پايه گذاري تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، .   براي پيشرفت اجتماعي است
، تأثير كيفي عميقي بر سازمان دهي مبارزات صنفي و سياسـي  1320در دهه 

صفحات تاريخ معاصر ميهن مان به حق مشـحـون از     .  زنان بر جاي گذاشت
مبارزات تحسين برانگيز زنان كشور در مقاطع تعيين كننده اي هـمـچـون        
انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن صنايع نفت كشور، مبارزات انقالبـي بـر     

، مبارزه براي صلح و  بـراي    1357ضد رژيم ديكتاتوري شاه،  انقالب بهمن 
عراق، و مبارزه بر ضد سياست هاي ارتجاعي  -خاتمه جنگ هشت ساله ايران

سركوب خشن حقوق زنان  نزديك به سـه دهـه       . است” واليت فقيه“رژيم 
گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتكرانه زنان ميهن ما رو به رو بوده و   

پيكار حماسي زندانيان سياسي زن، از جمله قهرماناني همـچـون    .   خواهد بود
،  در زندان هاي قرون وسطايي و ) سيمين فردين( رفيق شهيد فاطمه مدرسي 

در مقابله با شكنجه هاي ضد انساني دژخيمان رژيم، از صفحـات درخشـان     
 . جنبش رهايي بخش مردم ميهن ما در پيكار بر ضد استبداد حاكم است

ادامه مبارزات زنان ميهن ما و اوج گيري كيفي و كمي آن در سـال هـاي     
اخير تحسين جنبش جهاني زنان را نسبت به جنبش زنان در مـيـهـن مـا           
برانگيخته است و نشانه درخشاني از آگاهي، دليري و پيگيري تاريخـي ايـن     

مبارزات سال هاي اخير با قوانين قرون وسطايي رژيم واليـت    .  جنبش است
فقيه و لوايح زن ستيزانه مجلس برگمارده ارتجاع، با وجود همه دشواري هـا،  
فشارهاي سركوبگرانه و دستگيري و آزار فعاالن جنبش زنان مويد ريشه هاي 
عميق اجتماعي جنبش زنان ميهن ما و پيوند هاي محكم آن با مبارزات مردم 

 . ميهن ما در راه آزادي، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه است
برگزاري هر ساله روز جهاني زن در كشوري كه سران واپسـگـرا و ضـد        
مردمي آن زنان را شهروندان درجه دوم به حساب مي آورند، فرصت مناسبـي  
براي بررسي دستاوردهاي مبارزاتي، بررسي شرايط عيني و ذهـنـي مـبـارزه       
كنوني، و برنامه ريزي براي غلبه بر موانع و دشواري هاي اجتماعي پيش رو   

يازده  سال پيش،  هنگامي كه نيروهاي مدافع اصالحات با شعار هاي .   است
ايجاد جامعه مدني در عرصه مبارزات سياسي كشور ظاهر شدند،  اين زنـان    
ميهن ما بودند كه در كنار جنبش دانشجويي و كارگران و زحـمـتـكـشـان          
توانستند با شركت قاطع و تعيين كننده در مبارزات انتخاباتي و با شـكـسـت      

، صفحه درخشان ديگري 1376خرداد  2 نماينده رژيم واليت فقيه، در رفراندم
 . را در تاريخ معاصر مبارزات مردمي  كشور رقم بزنند

جنبش مستقل زنان ميهن ما در سال هاي اخير دست آورد هاي ارزنده اي 
ايجاد شمار زيادي از تشكل هاي صنفي و اجتمـاعـي،   .   به همراه داشته است

تالش تحسين برانگيز در زمينه باال بردن آگاهي اجتماعي، خصوصاً در ميـان  
زنان زحمتكش، در كنار كار گسترده فرهنگي و اجتماعي بي شـك نـقـش        
موثري در زمينه سازمان دهي جنبش مستقل زنان ميهن ما داشته و خـواهـد   

 .  داشت و بايد تالش ها را در اين زمينه دو چندان كرد
نقش موثر زنان ميهن ما، در دو سال گذشته، از جمله ايجـاد كـارزارهـاي      

، شركت فعال زنان آگاه ” مادران صلح“ مبارزه براي صلح و  تأسيس  سازمان 
و مبارز در ديگر فعاليت ها و كارزارهاي ضد جنگ و همچنين سازمان دهـي  

بر ضد تبعيض جنسي،  در كنار ايـفـاي نـقـش       ”  يك ميليون امضاء“ كارزار 

 ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب 

برجسته اي در مبارزه بر ضد نقض آشكار حقوق بشر و دفاع از قربـانـيـان    
رژيم، و تالش در راه برقراري پل هاي ارتباطي بين گردان هاي مبارزاتـي  
جنبش مردمي و از جمله كارگران و دانشجويان، تنها نمونه هايي از حيطه 

 . عملكرد و گستره جنبش زنان ميهن ماست
امسال زنان ميهن ما در شرايطي به استقبال روز جهاني زن مي رونـد     

كه سياست هاي سركوبگرانه و زن ستيزانه رژيم  واپس گراي حاكـم نـه     
تنها كاهش نيافته بلكه در ماه هاي اخير و با نزديك تـر شـدن مـوعـد         

رژيم در سال هاي اخيـر  .   انتخابات رياست جمهوري تشديد نيز شده است
سياسي بـه      -وحشت خود را از اينكه زنان ميهن در عرصه هاي اجتماعي

شكلي شايسته و در جهت احقاق نقشي برحق شركت و مداخلـه داشـتـه      
حمله عوامل چماق بدسـت و    .   باشند به صراحت به نمايش گذاشته است

مارس،  8قداره كش رژيم در سال هاي گذشته به اجتماعات زنان و مراسم 
روز جهاني زن، و بازداشت گسترده فعاالن زن در واقع افشاگر اين وحشت 

دستگيري هاي وسيع فعاالن زن و احكام سنگين زندان و محروميت . است
اجتماعي به خاطر فعاليت هاي قانوني و شركت در اجتماعات، جلوگيري از 
انتشار نشريات زنان،  از جمله احكام ظالمانه زندان براي عـالـيـه اقـدام         
دوست، به خاطر فعاليت براي تحقق حقوق زنان، در هفته هاي اخـيـر و       
ادامه تهاجم مزدوران رژيم به گردهمايي ها و همايش هاي فعاالن زن، از 

جهان براي بـيـش از نـيـمـي از              ”  نظام نمونه“ جمله دست آورد هاي 
 . شهروندان كشور ماست

 
 !زنان مبارز و آگاه ايران

كشور ما بار ديگر در شرايط حساس تصيمم گيري و نيازمـنـد مـبـارزه       
 . قهرمانانه زنان ايراني در كنار ديگر گردان هاي جنبش اجتماعـي اسـت    

آنچه در سال هاي اخير و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسيده 
اين است كه جنبش مستقل زنان در همبستگي و هم پيوندي بـا ديـگـر      
نيروهاي رزمنده اجتماعي همچون كارگران و زحمتكشان و دانشجويان و   
جوانان در كنار هم و در صورت سازمان يافتگي مي تـوانـد راه گشـاي          
. تحوالت جدي به سمت تحقق آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي باشد

بايـد بـا     .  بايد در سازمان دهي اين امر مهم همه امكانات را به كار گرفت
تشديد مبارزه بر ضد برنامه هاي ضد مردمي رژيم براي تحميل يك دوره   
فاجعه بار دولت مزدوري همچون احمدي نژاد مقابله كرد و برنامـه هـاي     

 .ارتجاع را با شكست رو به رو كرد
كميته مركزي حزب توده ايران، روز جهاني زن را به ميليون ها زن آزاده 
و مبارز ميهن ما صميمانه تبريك گفته و بار ديگر پايبندي خـود را بـه         
مبارزات و آرمان هاي واالي جنبش جهاني زنان براي رهايـي از سـتـم        

آيـنـده و     .  جنسي و طبقاتي و براي دست يابي به برابري اعالم مي كـنـد  
پيروزي به مبارزات مردم ميهن ما در راه آزادي، رهايي از ستم طبقاتـي و    

 .جنسي و حركت به سمت تحقق عدالت اجتماعي تعلق دارد
 

فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگي رزمجويانه با پيكار 
 !زنان سراسر جهان
درود آتشين به زندانيان سياسي زن و همه زندانيان 
 !سياسي
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ــود و       ــراي خ ب
يعني ( همكارانش 

زنان كارگر بيكار 
بي نتيـجـه   )  شده

ايـن  .  مانده است
گونه مشـكـالت   
براي بسياري از   
زنان كـارگـر در     
مــحــيــط هــاي   
شــغــلــي وجــود   

 ”.دارد
همچنين ايسنا 

بهمن مـاه از     9
قول يكي از زنان 
كارگر شاغل در   
واحدهاي صنعتي 
: ســاوه نــوشــت  

قرارداد همه مـا  “ 
زنان موقت است 

 90و تـقـريـبـا       
درصد شاغلـيـن   

وقتـي  .  زن از حق بيمه، حق اوالد و بازنشستگي و غيره محروم اند
مديريت از ركود و مشكالت توليد صحبت مي كند و مساله تعديل 
نيروي انساني مطرح مي شود، اول زنان كارگر را اخراج مي كنـنـد   
اين درحالي است كه با وجود اينكه كارهاي زنان و مردان كارخانه 
مساوي است از دستمزد و حقوق برابر خبري نيست و اصال هـيـچ   
كس هم به رعايت نشدن حقوق زنان در محيط هاي شغلي توجـه  

در خصوص اين موارد، چندي قبل رسانه هاي همگاني ”  . نمي كند
درصد اسـت     40اعالم كردند، در اوضاع كنوني، نرخ بيكاري زنان 

 .برابر نرخ بيكاري مردان ارزيابي مي گردد 2كه اين ميزان 
بعالوه زنان كارگر در برنامه خصوصي سازي صنايع نيز قربانيان 
نخستين محسوب مي شوند، زيرا در كليه كارخانه ها و مراكزي كه 
به بخش خصوصي غير مولد و دالل واگذاري مي شود، زنان كارگر 
يا به كلي اخراج مي شوند و يا اينكه قراردادهاي آنان به قـرارداد    

برنامه خصوصي سازي در سـال هـاي       .  موقت تغيير پيدا مي كند
 20تا  15اخير سبب اخراج هزاران زن كارگر كه برخي از آنان بين 

سال سابقه كار داشتند، شده است و برپايه برآوردهاي انجام شـده،  
كه از سوي  44با گسترش خصوصي سازي  براساس ابالغيه اصل 

ولي فقيه صادر شده، تعداد بيشتري از زنان شغل خود را از دسـت    
 27ايلنا .  خواهند داد و نيز نابرابري در دستمزد ژرفش پيدا مي كند

از آنجا كه “ :  دي ماه از قول يكي از فعاالن جنبش زنان يادآور شد
در ايران دولت كارفرماي اصلي است، نابرابري در دستمزد مـيـان     
زنان و مردان كمتر به چشم مي خـورد، در صـورت گسـتـرش           

 ” .خصوصي سازي مشكالت در اين زمينه افزايش خواهد يافت
زنان كارگر بعنوان بخشي از جنبش پر توان كارگري ميهن مـا،    

اجتماعي رژيم و در راه       -ضمن آنكه برضد برنامه هاي اقتصادي
سياسي طبـقـه كـارگـر و ديـگـر             -تامين حقوق و منافع صنفي

زحمتكشان مبارزه مي كنند، از اجزاي جدايي ناپذير جنبش زنـان    
براي الغاي ستم جنسي محسوب شده و حلقه پيوند نيـرومـنـد دو      

 .گردان جنبش مردمي به شمار مي آيند
مارس روز جهاني زن، براي زنان كارگر ميهن ما جـلـوه بـا         8

 !شكوه پيكار دراين دو عرصه سرنوشت ساز است
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با انتشار اخباري مبني بر آغاز اخراج هاي دستجمعي كارگران در چند ماه آيـنـده،   
موجي از نگراني طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را فراگرفته و در اين ميان هـزاران    

در اواسط بهمـن مـاه     .  زن كارگر در انتظار اخراج و از دست دادن شغل خود هستند
امسال گروهي از كارگران استان قزوين با وخيم توصيف نمودن اوضاع در مـراكـز       

كارگران استان قزوين در وخـيـم   “ : توليدي خطاب به وزير كار اعالم داشتند-صنعتي
ترين شرايط ممكن به سر مي برند و هر روزه بايد منتظر تجمع هاي كـارگـري در     

با توجه به بحران جهاني، كارفرمايان به شـدت    .  جاده ها و مقابل كارخانه ها باشيم
” . احساس خطر مي كنند و اخراج هاي دستجمعي در سال آينده دوراز انتظار نيسـت 

دركنار اين موضوع، صدها كارخانه و واحد توليدي در آستانه تعطيلي و ورشكستگـي  
پيش بيني مي شود كه سال آيـنـده     “ :  بهمن ماه گزارش داد 18ايلنا .  قرار گرفته اند

برخي از واحدهاي توليدي ورشكسته شوند و اخراج هاي وسيع صورت بگيرد و شاهد 
اخراج هاي گسترده كه از هم اينك آغاز شـده، نـخـسـتـيـن         ”  . رشد بيكاري باشيم

در استان تهران اغـلـب واحـدهـاي         .  قربانيان خود را از ميان زنان كارگر مي گيرد
توليدي و صنعتي كه زنان كارگر هم در آن حضور دارند، اخراج ها را با لـغـو قـرار        

اغلب زنان كارگر با عقد قراردادهاي موقت مشغول بـه  .  دادهاي زنان شروع كرده اند
كار هستند و همين امر سبب گرديده، كارفرمايان هرگاه كه اراده كنند، قـرارداد را      
پايان يافته تلقي كرده و زنان كارگر بدون دريافت هيچ حق و حقوقي اخـراج مـي       

بـا  “ :  معضل اخراج زنان كارگر را چندي پيش ايلنا در گزارشي چنين بيان كرد.   شوند
توجه به وضعيت موجود سهم زنان در اشتغال در مقايسه با مردان نابرابر است و اين 
نابرابري كه گوياي بيكاري درصد بزرگي از زنان مي باشد موجب به وجـود آمـدن       

به اين معضل بايد طرح هاي ارتجاعي رژيم واليت ”  . مشكالت جدي اجتماعي است
فقيه را نيز افزود، يكي از اين طرح ها كه مستقيما امنيت شغلي زنان كارگر را هـدف  
قرار داده، اليحه كاهش ساعات كار زنان شاغل در صنايع كشور است كه چـنـدي     
پيش انتشار يافت و بالفاصله فعاالن سنديكايي و مبارزان جنبش زنان به آن واكنش 

براساس اين اليحه، زنان مـتـاهـل    .  نشان داده و اعتراض شديد خود را بيان داشتند
. از عرصه كار و توليد حذف مي شونـد ”  انجام وظايف مادري“ شاغل در صنايع براي 
. زنان كارگر نبايد از صنايع حذف شونـد “ :  آذر ماه نوشته بود 24در اين خصوص ايلنا 

بـهـتـر    .  اگر قرار است اين اليحه با ديدگاه تبعيض آميز نسبت به زنان تصويب شود
اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند يـك سـاعـت از        .  است كه هيچگاه تصويب نشود

ساعات كاري زنان كارگر كاهش يابد، اين زنان از محيط هاي كار و اشتغال حـذف    
با اجراي اليحه پيشنهادي وزارت صنايع و معادن، از اشـتـغـال زنـان         .  خواهند شد

 ”.كارگري كه تعداد ساعات كاري آنها كم است جلوگيري مي شود
برخالف ادعاي ارتجاع حاكم زنان ميهن ما ازجمله زنان كارگر خواستار فعـالـيـت    
بيشتر دركليه عرصه هستند و هرگونه كاهش ساعات كار تحت عـنـوان دروغـيـن       

را بخشي از تبعيض و نابرابري در حق خود قلمداد مـي  ”  وظايف مادري“رسيدگي به 
زنان كارگر به حق معتقدند، اگر رژيم خواستار توجه به وظايف مادري اسـت،    .  كنند

بايد برخي خواست هاي زنان كارگر نظير احداث مهدكودك در جنب كارخـانـه  و       
محفوظ ماندن محل شغلي و سمت زنان پس از زايمان و جز اينها را مـورد تـوجـه      

پر واضح است، كارفرماياني كه در نخستين گام زنان كارگر را اخراج مي . عملي سازد
كنند، هيچ رغبتي به استخدام زنان كارگري كه با ساعات كمتر به كاراشتغال خواهند 

توليدي و خدماتـي مـي     -داشت، نداشته و مانع بكارگيري آنان در واحدهاي صنعتي
يكي از مهمترين خواست هاي زنان كارگر عالوه بر توقف اخراج ها دريـافـت   .  شوند

در اين زمينه احجافات فراواني در حـق زنـان       .  مزد مساوي برابر كار مساوي است
حتي پس از اخراج نيز، اين زنان كارگر هستند كه بـايـد   .  زحمتكش اعمال مي گردد

ماه هاي متوالي انتظار بكشند تا بتوانند بيمه بيكاري همچون همكاران ديگـر خـود     
خانم چراغي يكي از جـملـه   “ :  دي ماه در گزارشي اعتراف كرد 4ايلنا .  دريافت دارند

نـفـر      120زنان كارگر شهرستاني است كه با وجود گذشت سه ماه از بيكاري وي و 
ديگر از كارگران زن يك كارخانه توليدي، تالش هايش براي دريافت بيمه بيكـاري  

 زنان كارگر درصف نخست اخراج ها 
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