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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

٠۶/٠٣/١١  

  

 !فرخنده باد صدمين سالگرد روزجھانی زن

  
اين روز تاريخی . دمين سالگرد روز جھانی زن استاسفند ص]حوت[ برابر با  ھفده مارجروزسه شنبه ھشتم 

خاطر رھائی از قيود ارتجاعی و قرون وسطائی و نيل به تساوی ه روزھمبستگی زنان سراسر جھان در پيکار ب

درطول اين مدت . زمانی که زنان روز ھمبستگی خود را بنيان نھادند  صد سال ميگذرد از. حقوق با مردان است

ه رغم افت و خيزھای فراوان توانسته اند دروضع اجتماعی خويش تغييرات بسياری به يش بزنان با مبارزات خو

تغييرات شگرفی که در وضعيت اجتماعی زنان با انقالب کبير اکتبرشوروی و تاثيرات آن درزندگی . وجود آورند

 سوسياليستی و تعرض احيای سرمايه داری درکشورھای سابقا. وجود آمد انکار ناپذير استه سراسر زنان جھان ب

به حقوق زنان واستقرار نظام نوين برده داری، ذره ای از اھميت واعتبار انقالبات پيروزمند سوسياليستی ورھائی 

  .زن از قيد بردگی و استثمارو درھم شکستن   نظام کھن نمی کاھد

عرب ارکان رژيمھای وفان خلقھای ن ميرويم که طامسال درشرايطی به استقبال صدمين سالگرد روز جھانی ز

. پوسيده وقرون وسطائی وضد زن را به لرزه درآورده و نقش گسترده زنان دراين انقالبات تحسين برانگيز است

پبروزی نھائی بر ارتجاع و امپرياليسم و استقرارتساوی کامل بين زنان و مردان  و لغو تمامی مظاھر نظام کھن 

  . کوبيدن مھر خود بر آن امکان پذير نمی باشدبدون شرکت فعال زنان عرب  دراين مبارزه و

رغم تبليغات فراوان اما از برابری زنان و مردان خبری نيست و زنان اولين قربانيان  درجھان سرمايه داری علی

اگر به موقعيت زنان در اين جوامع و درزمينه ھای روبنائی و زير بنائی چون . بحران و رکود اقتصادی ھستند
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آموزش و پرورش، کار و حرفه، حقوق مدنی و جايگاه اجتماعی و سياسی نظری   پزشکی،بھداشت و خدمات

خود نپوشيده است، بلکه ه بيفکنيم، متوجه می شويم که برابری و مساوات ميان زن و مرد نه تنھا جامه عمل ب

يه داری تعرض به حقوق زنان درجوامع پيشرفته صنعتی از ماھيت نظام سرما. گرايش به پسرفت نيز دارد

آزادی زنان و تساوی کامل آنان با . برميخيزد و تنھا با بر انداختن جامعه طبقاتی ميتوان به اين وضع پايان بخشيد

فقط . مردان جز با دست طبقه کارگر، جز درجامعه سوسياليستی ودرجريان ساختمان سوسياليسم امکان پذير نيست

د کليه استعدادھای جسمی و روحی خودرا به کاراندازند و در درجامعه سوسياليستی است که زنان امکان می يابن

حقوق بيھوده نيست که رھائی زنان از ھرگونه قيد اجتماعی و تساوی . پروسه توليد اجتماعی فعاالنه شرکت جويند

ن سياسی، اقتصادی و اجتماعی يکی از اصول مرامی حزب طبقه کارگر و جزو اليتفک مبارزه اين آنان درتمام شئو

  .زب استح

زنان مانند مردان از کليه باليای اجتماعی و . زنان ايران نيمی از سکنه کشورند اما نيمی محروم تر و رنجکش تر

چشم ه اما ميان زنان و مردان عدم تساوی شديدی ب. اقتصادی ناشی از سلطه ارتجاعی رژيم اسالمی در رنج اند

زنان .  حقوقی که مردان از آن برخوردارند، محرومندزنان دريک رشته ازحقوق سياسی و اجتماعی و. ميخورد

ايران  نه تنھا در معرض نابرابری و تبعيض طبقاتی و پی آمدھای  اجتماعی مترتب از آن  قرار دارند، بلکه  از آن 

ستون ھا . تواراستنظر شايان توجه خاصی ھستند  که در سيستم و نظامی زندگی ميکنند که  بر آپارتايد جنسی اس

ه اری کشور ، برشرع اسالمی ، بر نظام واليت فقيه و برفرھنگ و سنتھای بذوارکان اين آپارتايد جنسی برقانون گ

  .شدت واپسگرای فئودالی و مرد ساالری بنا گرديده است

ارشان دراشکال امسال درشرايطی به استقبال روزھمبستگی بين المللی زنان ميرويم که زنان قھرمان ايران به پيک

ھيچ اقدام . متنوع اجتماعی عليه رژيم پس مانده جمھوری اسالمی ادامه ميدھند ودرسنگر مبارزه پيشگام ھستند

بھمن  ] دلو[ ٢۵ فرياد آزاديخواھانه آنھا در جنايتکارانه و بربرمنشانه ای نتوانست مانع به خيابان آمدن زنان و

 زن جمھوری اسالمی ازرشد و پيشرفت مبارزات زنان ايران عليه نظام رژيم کثيف و ضد. امسال و يکم اسفند گردد

و مردساالر اسالمی به وحشت مرگ افتاده است و چاره ای جز تشديد سرکوب  زنان و فضای رعب  ضد بشر

 نشان داد که زنان ٨٨ خرداد ٢٢ويژه پس ازه مبارزات درخشان زنان ايران درچند سال اخير ب .ووحشت نمی بيند

 ومھر أ در انقالب آينده و سرنگونی رژيم قرون وسطائی جمھوری اسالمی نقش عظيم و تعيين کننده ای ايفايران

  . مردم ايران خواھند کوبيدۀخود را بر جنبش آزاديخواھان

که درمسير انقالب سوسياليستی ايران گام بر ميدارد براھميت  نقش زنان درانقالب  توجه  )توفان(حزب کارايران

ی به خاطر مبارزه عليه ارتجاع ئرای جلب آنھا به صفوف خويش، برای بسيج آنان درسازمانھای توده دارد و ب

  .اسالمی و امپرياليسم ميکوشد

حزب ما در برنامه خويش به روشنی از حقوق زنان دفاع کرده و درمسير استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، 

لغو ھرگونه تبعيض ومحدوديت برحسب جنسيت، آزادی پوشش، لغو کليه قوانين ارتجاعی مذھبی و غير مذھبی، 

آزادی ازدواج و انتخاب ھمسر و ازدواج غير مذھبی، لغو کليه قوانينی که به بھانه ناموس ارتکاب جنايت عليه زنان 

نام صيغه گری، آزادی سقط جنين و به رسميت ه طور کلی و فحشا مذھبی به  بءرا توجيه ميکنند، ممنوعيت فحشا

ميکوشد و پيگيرانه درجھت تحقق آن که با برافکندن رژيم سرمايه داری جمھوری .....اختن اين حق برای زنان وشن

  .اسالمی ميسر است گام برميدارد
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صدمين سالگرد روزبين المللی زن را به زنان دلير ايران تھنيت ميگويد و يقين دارد که  ،مارج حزب ما روزھشتم 

ايسته خودرا دربرانداحتن رژيم زن ستيز اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندھای سرمايه زنان تحت ستم ايران نقش ش

  .  خواھند کردأداری و ماقبل سرمايه داری با سربلندی ايف

  

  !     فرخنده باد صدمين سالگرد روز جھانی زن

  !لغو فوری حجاب اجباری

 !لغو فوری تبعيض جنسيتی و تمامی قوانين ارتجاعی ضد زن

  !کامل دولت از دين و آموزشی جدائ

  !سرنگون بادرژيم  زن ستيز سرمايه داری جمھوری اسالمی

!زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

  )توفان(             حزب کارايران                                       

      ٢٠١١ مارج
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