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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ مارچ ٠٧
  

  زنیبه مناسبت روزجھان) توفان(راني حزب کاراۀيانيب

   زنین المللي روز بمارچ ٨فرخنده باد 
- شرکت زنان در آن دارد زاني به میک انقالب بستگيت يکه موفق  مشاھده شدهی آزادی تمام جنبشھااتيدرتجرب

  )نيلن(

   

 زنان سراسر جھان در ی روز ھمبستگیخين روز تاريا. رسد یگر فرا مي زنان باردین المللي روز بمارچھشتم 

حزب ما فرصت را . ق با مردان است حقویل به تساوي و نی و قرون وسطائیود ارتجاعي از قیخاطر رھائه کار بيپ

 یران برايرشد مبارزات مردم تحت ستم ا .دي گویک مي زنان جھان تبرۀ را به ھمیخين روز تاريمغتنم شمرده ا

امروز نام . ت داردي از شرکت روز افزون زنان حکای اسالمیز جمھوري و زن ستیم استبدادي رژیسرنگون

 درخشد و ی افتخار مۀپاخاسته اند در لوحه  از ستم بی رھائیردان برا میکارجو که پا به پاي از زنان پیاريبس

  .ن خواھد کرديران را تضمي مردم ایروزي است که پیراني فعال زن ایونيلين مشارکت ميھم

آنھا فشار .  چندگانه بوده و ھستندی تحت فشارھای اسالمیم جمھوريم گذشته و چه در رژيران چه در رژيزنان در ا 

ه يم سرمايدر دوران رژ.  کنندی تحمل میاسي و سی و فرھنگی مذھبیران را در کنار فشارھايالر ا مردساۀجامع

ن مذھب يان اين قرباني از بزرگتریکيافته است و زنان يز ي نی دولتۀ جنبی مذھبی فشارھای اسالمی جمھوریدار

  . کندی میا مردان را نف حقوق زنان بی تساوی آسمانیروھاي و استناد به نی شرمی ھستند که با بیدولت

ستن و ي زیت در خانواده و تالش براي از آنھا را در اثر عدم امنیاري شود بسیران وارد مين فشارھا که بر زنان ايا

 یھل و دختران جوان بأ و متیاباني زنان خیداستانھا. دامن فحشاء پرتاب کرده استه  بیط زندگين حداقل شرايمأت

کدام .  کندیش مي را ریش مشغولند دل ھر انساني خوۀن معاش خود و خانواديمأ تیرا بیپشت و پناه که به تن فروش

ران معذب يدر داخل و خارج ا یرانيا یائيماف ی توسط باندھایراني است که وجدانش از فروش دختران ایرانيا

 با یائي مافیاندھام بلکه بيرو ھسته  جامعه روبی ما نه تنھا با سقوط اخالقی اسالمیم جمھوريدر دوران رژ. نشود

 را یراني توانند دسته دسته دختران ای میت اند و براحتيم که از مراجع باال تحت حماي نگری را می مذھبیچھره ھا

 یگرد قضائيبان شود و ھرگز تحت پي سرسام آور نصیل دارند و سودھايه داران گسي سرمای کامجوئیبه منطقه برا

ه  با مردان بی زنان حقوق مساویران براي ایم مذھبيرژ.  آورده اندیاد روي از زنان به اعتیاريبس. رنديقرار نگ

  .  آوردی درجه دوم به حساب می شناسد و آنھا را انسانھایت نميرسم
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د با شوھرش به افغانستان ي دھد و بایش را از دست مي خویرانيت ايند تابعي برگز که ھمسر افغانیرانيھر زن ا

 دھد یخود اجازه مه  بیائيت که نظام حاکم مافين واقعيز است و آنھم در کنار اي انگ نفرتیستين تفکر فاشيا. برود

ران ھستند و در مورد ي مالک ایائي مافی عده ایتو گوئ. ستي نیراني ای است و چه کسیراني این کند چه کسييتع

معلوم .  دانندیف مي تکلنييز خود را مجاز به تعيت آنھا ني آنھا و اصلی زندگۀوي مردم و شۀ روزمریسرنوشت زندگ

  . را از کجا آورده اندۀ بربرمنشانین اعتماد به نفس و حق خود پنداريست که آنھا اين

ران بعد از انقالب در صفوف اول يشه در ايھا و تعرضات نسبت به زنان آنھا ھميعدالتين بي اۀرغم ھم ی علیول

 ۀويک و شي و دموکراتی، قشریل حقوق صنفخاطر کسب حداقه ده اند و بي جنگی اسالمیم جمھوريمبارزه با رژ

  . آنھا سرمشق مردانند. ده انديکار کرده و نھراسيش پي خوی شخصیزندگ

انه و ينه شکنجه ھا و نه تجاوزات وحش. ده اندي است که دست از مبارزه نکشیران مملو از زناني ایزندانھا

ر زنان يتحق.  ران را درھم شکندين زنان ايآھن ۀ، نتوانسته است ارادی اسالمیم جمھوريبربرمنشانه مزدوران رژ

ن مقاومت يا.  توانستند بکنندی منجر شده که آخوندھا تصورش را ھم نمی به مقاومتی اسالمیم جمھوريتوسط رژ

ا ھمسرانشان از آنھا ي اند، یا دختران آنھا فراريز شکاف انداخته و ي نیت مذھبي حاکمی در درون خانواده ھایحت

ژه به انگلستان، يوه  به خارج از کشور و بی عادیل و زندگي تحصۀ ادامیش را برايا فرزندان خوي و  شوند،یجدا م

 ظھور ی سربرافراشته و در عرصه جھانیشي قابل ستایران استعدادھايان زنان  اياز م.  فرستندیا ميکانادا و استرال

ل شده است که يران تشکيش از زنان ايت خويرران در اکثي ایدانشگاھھا. راننديافته اند که موجب افتخار مردم اي

ک دستآورد بزرگ انقالب ي ی اسالمیه داري سرمای جمھوریستيم فاشي چشم رژین بکوريرانند و اي ایمادران فردا

 ی روند و از قربانیش مي بزرگ به پی با گامھایرانيزنان ا. رنديرا پس بگ  توانند آنیگر نميران است که ديمردم ا

  .  ھراسندیران نمي اۀمع جای آزادیبرا

شه ير.  استی اسالمیم جمھوري تر از عمر رژیران طوالني ستم بر زنان اۀد فراموش کرد که سابقين حال نبايدر ع

 یشه ھاي ری دارای، اقتصادی طبقاتۀن حال صرفنظر از جنبي است و در عیميار قدي ستم بر زنان بسیھا

 است که خود را ی ابزاری مترقۀشيان اندي مدعی پاره ای مردان حتیاري بسیزن برا.  استیمردساالرانه و فرھنگ

رفته اند و به فرھنگ حاکم ي قرنھا پذین فرھنگ را در طي که ای زنانین مردان و حتيتفکر ا.  دانندیمالک آن م

سان از  انی بر بھره کشی متکی نظامھاۀسم و ھمي، فئودالی برده داری تفکر فرھنگۀمانديجامعه بدل کرده اند باق

انه يان داد واقعبيھا پاين نابساماني اۀھمه  توان بی می اسالمیم جمھوري رژین تفکر که با سرنگونيا. انسان است

 زنان را ی حقوقی تساوۀنين برده و زميقات را از بيين تضي از ای تنھا بخشی اسالمیم جمھوري رژیسرنگون. ستين

 فراھم یشه دار اجتماعي رفع موانع رینه را براي است که زمی طبقاتان دادن به ستميتنھا پا.  آوردیبا مردان فراھم م

 انسان از ی بر بھره کشی متکیمھاي رژۀ ھمی سرنگونیران نه تنھا براي زنان ای آزادید برايحزب ما با.  آوردیم

ز با ي نیالرشه دار مردسايد با فرھنگ ري مبارزه کند، بلکه بای اسالمیه داري سرمایم جمھوريانسان و از جمله رژ

 به تالش ین مبارزه و ارتقاء مداوم سطح دانش عمومي و شرکت فعال خوِد زنان در ای صبورانه و علمیکار فرھنگ

  .زديبرخ

 حقوق زنان و یر استقرار تساويکند و درمس ی م ران دفاعي از حقوق زنان ایبه روشن) توفان(رانيحزب کارا

 یت، آزاديت برحسب جنسيض ومحدودي، لغو ھرگونه تبعیر مذھبي و غیب مذھین ارتجاعيه قوانيمردان، لغو کل

ت ي ناموس ارتکاب جناۀ که به بھانینيه قواني، لغو کلیر مذھبي ازدواج و انتخاب ھمسر وازدواج غیپوشش، آزاد

ن و ي سقط جنی، آزادیغه گرينام صه  بی مذھبء و فحشایطور کله  بءت فحشايکنند، ممنوع یه ميه زنان را توجيعل
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ه يم سرمايرانه درجھت تحقق آن که با برافکندن رژيگيکوشد و پ یم..... زنان وین حق برايت شناختن ايه رسمب

  .دارد ی گام برم،سر استي می اسالمی جمھوریدار

ر زنان منطقه يه ساين و سورين و فلسطيران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحريامروز سرنوشت زنان ا 

ه تجاوزات يوند آگاھانه با مبارزه عليران بدون پي حق زنان اهاست که طرح مطالبات بن يا. گره خورده است

 توان مدافع ینم.  خواھد بودی فاقد محتوا و ترق !ران و منطقه کوتاه باديستھا از اياليدست امپراد ي و فریستياليامپر

ت يحما..... ن يعراق ، افغانستان وبحرن،يه، لبنان، فلسطي، سورايبي به لیران بود اما ازتجاوز نظاميحقوق زنان ا

سم و ارتجاع ياليتا امپر. غ کرديزه و تبلي تئور یاسي را درقالب مبارزه با اسالم سیستيالياست امپرين سينمود وا

سر نخواھد يک و برابر آنھا با مردان مي کامل زنان و تحقق حقوق دموکراتی درجھان حاکم است تصور آزادیطبقات

  .بود

م ي خودرا دربرانداحتن رژۀستي نقش شایکپارچگيران با اتحاد و ي ان دارد که زنان تحت ستم و مبارزيقيحزب ما  

 با یه داري و ماقبل سرمایه داري سرماید و بندھاي قی و زدودن تمامی اسالمی جمھوریه داريزسرمايزن ست

  .ن نخواھد بوديجز ا و  خواھند کردءفاي ایسربلند

   

  ! زنان سراسر جھانیز ھمبستگ رومارچفرخنده باد ھشتم 

  !رانيدست مردم اه  بی اسالمی جمھوریه داريز سرماي زن ست ميسرنگون بادرژ

!تين پرچم نجات بشريسم اياليزنده باد سوس  

)توفان(رانيحزب کارا  

یالدي م٢٠١۵مارچ برابر با  یدي  خورش١٣٩٣ ]حوت[اسفند ماه  
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