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 همبستگى با آارزار زنان

 
اسفند ماه هشتاد و پنجدهم دواز                                                                                        اتحاد بين المللی  

 
 

!همرزمان گرامى  
 به صدا ١٩٠٦برانگيزتان که با تظاهرات زنان کارگر کارخانجات نساجی نيويورک در سال ناقوس مبارزات غرور

در آمد، يک سال بعد برای اولين بار جامعه مرد ساالر و قوانين حکومتی آن را نشانه گرفت و شعار حق رای برای 

.زنان را مطرح کرد   

کنگره بين الملل زنان برسميت شناخته جهانی زن در مارس به عنوان روز٨به پيشنهاد کالرا زتکين  ١٩١٠در سال 

اکثر قريب به اتفاق کشور های جهان، اين روز نه فقط بعنوان روز جشن و پايکوبی، در  تا کنون ١٩١١از سال . شد

.ر ادامه دارديه، دينداران زن ستيز و جامعه مرد ساالبلکه همزمان روزاعالم دادخواهی تان عليه حاکميت سرما  

 مارس که ريشه در مبارزات زنان کارگر داشت، در تداوم خود بعنوان يکی از پويا ترين و خالق ترين ٨در حقيقت 

يه زنان را دردستور کار خود جنسی و خشونت عل جبنش های اجتماعی توانست مبارزه با جامعه مردساالر، آپارتايد 

.دهدقرار  

 

!همرزمان گرامی  
 طنين کرديد،آغاز را  اسالمی  جمهوری   زن ستيز حکومت بيداد  زنان، عليه  زارکه کار هنگامی  سال پيش، دو 

ما در حال  رياليسم پ امجمهوری اسالمی نه بهبه  نهامسال هم با طرح شعار بخش بود، و اميد شعارهايتان
 مدافعين جنبش کارگری اين رو مااز. ، تاکيد مجددی بر اهداف انسانی خود نموده ايدخلق دنيای ديگری هستيم

نگ، ايران، در آلمان ضمن همصدائى همراهی و همدلی با شما، ونيز دفاع و تا کيد مجدد بر افشاگری شما عليه ج

ستگی و همياری با را به همب  و آارگران می باشند، توجه تان   و زنان همه کودکانو بيش از که قربانيان آن قبل 

فشاگرانه تان عليه جمهوری مبارزات اتالش وسنگراهان آن هستيم که درلب کرده و خوايران ججنبش کارگری در

:زنان، موارد ذيل را نيز در دفاع وهمبستگی با جنبش کارگری طرح نماييد حقوقدفاع از، دراسالمی  

 

 اسفند ۵تاريخ علنی دردادگاه غيرسنديکای شرکت واحد دراسانلو دبيرانسانی منصورمه غيرمحکوم نمودن محاک -١

همبستگی بی و. اتهامات ساختگی و بازگشت آنان به کاررئه ايشان و سايراعضای سنديکا ازخواست تب و١٣٨۵ ماه

امن دريغ با همسران اعضای سنديکا در اين شرايط سخت و نا   

ن ديوارگر، محکوم نمودن احکام صادره زندان عليه فعالين و سخنرانان اول ماه مه سقز، محمود صالحی، برها -٢  

دوشادوش مردانشان  تبرئه آنان و حمايت از زنانی که در اين مبارزات  جالل حسينی و محسن حکيمی و خواست 

.اندمبارزه کرد  



محکوم کردن بيکارسازی و اخراج فعالين کارگری -٣    

.يشانشائبه از همسر و خانواده او حمايت بي. اعتراض به محاکمه جوانمير مرادی در کرمانشاه -۴  

محکوم نمودن سرکوب کارگران وخانواده های آنان -۵  .  

.دفاع وحمايت از ايجاد تشکالت مستقل کارگری درايران که از حقوق طبيعی زنان نيز هست -۶  

 را از شما عزيزان اعالم  و حمايت خود  و پيوند جنبش زنان با جنبش کارگری تاکيد کرده و برهمبستگی ديگربار

.ها را آرزوميکنيمبرايتان بهترين   

 

٢٠٠٧  مارس پيروزی از آن شماست  

 

 کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن

 کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ

 کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران ـ هانوور

نلگروه همبستگی با جنبش کارگری ـ بر  


