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  )توفان(حزب کار ايران 

 ٢٠١٧ مارچ ٠٧
  

   روز بين المللی زنچ مار٨فرخنده باد 
  )لنين(شرکت زنان در آن دارد ميزانکه موفقيت يک انقالب بستگی به  درتجربيات تمام جنبشھای آزادی مشاھده شده

  

وازآن پس ھمه ساله زنان آزاده اين روز را  عنوان روز بين المللی زن اعالم گرديده  بمارچ روزھشتم ١٩١٠درسال  

خاطر رھائی از قيود ارتجاعی و ه اين روز تاريخی روز ھمبستگی زنان سراسر جھان در پيکار ب. گرامی می دارند

حزب ما فرصت را مغتنم شمرده اين روز تاريخی را به ھمه .  به تساوی حقوق با مردان استقرون وسطائی و نيل

  .زنان  ايران وجھان تبريک می گويد

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

 چشم میه اما ميان زنان و مردان عدم تساوی شديدی ب. می در رنج اند ارتجاعی رژيم اسالۀاقتصادی ناشی از سلط

زنان ايران  نه . زنان دريک رشته ازحقوق سياسی و اجتماعی و حقوقی که مردان از آن برخوردارند، محرومند. خورد

ز آن نظر شايان تنھا در معرض نابرابری و تبعيض طبقاتی و پی آمدھای  اجتماعی مترتب از آن  قرار دارند، بلکه  ا

ستون ھا وارکان اين . کنند که  بر آپارتايد جنسی استواراست توجه خاصی ھستند  که در سيستم و نظامی زندگی می

شدت واپسگرای ه اری کشور ، برشرع اسالمی ، بر نظام واليت فقيه و برفرھنگ و سنتھای بذآپارتايد جنسی برقانون گ

  .فئودالی و مرد ساالری بنا گرديده است

رشد مبارزات مردم تحت ستم ايران برای سرنگونی رژيم استبدادی و زن ستيز جمھوری اسالمی از شرکت روز 

پاخاسته اند ه امروز نام بسياری از زنان پيکارجو که پا به پای مردان برای رھائی از ستم ب. افزون زنان حکايت دارد

ن ايرانی است که پيروزی مردم ايران را تضمين خواھد در لوحه افتخار می درخشد و ھمين مشارکت ميليونی فعال ز

  .کرد
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آنھا فشار . زنان در ايران چه در رژيم گذشته و چه در رژيم جمھوری اسالمی تحت فشارھای چندگانه بوده و ھستند 

اری در دوران رژيم سرمايه د.  مردساالر ايران را در کنار فشارھای مذھبی و فرھنگی و سياسی تحمل می کنندۀجامع

 دولتی نيز يافته است و زنان يکی از بزرگترين قربانيان اين مذھب دولتی ھستند ۀجمھوری اسالمی فشارھای مذھبی جنب

  .که با بی شرمی و استناد به نيروھای آسمانی تساوی حقوق زنان با مردان را نفی می کند

عدم امنيت در خانواده و تالش برای زيستن و اين فشارھا که بر زنان ايران وارد می شود بسياری از آنھا را در اثر 

ھل و دختران جوان بی پشت أداستانھای زنان خيابانی و مت. دامن فحشاء پرتاب کرده استه مين حداقل شرايط زندگی بأت

کدام ايرانی .  خويش مشغولند دل ھر انسانی را ريش می کندۀمين معاش خود و خانوادأو پناه که به تن فروشی برای ت

در . در داخل و خارج ايران معذب نشود ايرانیمافيائی که وجدانش از فروش دختران ايرانی توسط باندھای است 

رو ھستيم بلکه باندھای مافيائی با چھره ھای ه دوران رژيم جمھوری اسالمی ما نه تنھا با سقوط اخالقی جامعه روب

تی می توانند دسته دسته دختران ايرانی را به منطقه راحه مذھبی را می نگريم که از مراجع باال تحت حمايت اند و ب

برای کامجوئی سرمايه داران گسيل دارند و سودھای سرسام آور نصيبان شود و ھرگز تحت پيگرد قضائی قرار 

رسميت ه رژيم مذھبی ايران برای زنان حقوق مساوی با مردان ب. بسياری از زنان به اعتياد روی آورده اند. نگيرند

  . د و آنھا را انسانھای درجه دوم به حساب می آوردنمی شناس

.  برگزيند تابعيت ايرانی خويش را از دست می دھد و بايد با شوھرش به افغانستان برودھر زن ايرانی که ھمسر افغان

ازه می خود اجه اين تفکر نژاد پرستانه وفاشيستی نفرت انگيز است و آنھم در کنار اين واقعيت که نظام حاکم مافيائی ب

تو گوئی عده ای مافيائی مالک ايران ھستند و در مورد . ن کند چه کسی ايرانی است و چه کسی ايرانی نيستييدھد تع

معلوم . ن تکليف می داننديي زندگی آنھا و اصليت آنھا نيز خود را مجاز به تعۀ مردم و شيوۀسرنوشت زندگی روزمر

  .داری بربرمنشانه را از کجا آورده اندنيست که آنھا اين اعتماد به نفس و حق خود پن

 آنھا ھميشه در ايران بعد از انقالب در صفوف اول مبارزه ، اين بيعدالتيھا و تعرضات نسبت به زنانۀرغم ھم ولی علی

 زندگی ۀخاطر کسب حداقل حقوق صنفی، قشری و دموکراتيک و شيوه با رژيم جمھوری اسالمی جنگيده اند و ب

  . آنھا سرمشق مردانند. پيکار کرده و نھراسيده اندشخصی خويش 

 ۀنه شکنجه ھا و نه تجاوزات وحشيانه و بربرمنشان. زندانھای ايران مملو از زنانی است که دست از مبارزه نکشيده اند

تحقير زنان توسط رژيم .   آھنين زنان ايران را درھم شکندۀمزدوران رژيم جمھوری اسالمی، نتوانسته است اراد

اين مقاومت حتی در درون . جمھوری اسالمی به مقاومتی منجر شده که آخوندھا تصورش را ھم نمی توانستند بکنند

خانواده ھای حاکميت مذھبی نيز شکاف انداخته و يا دختران آنھا فراری اند، يا ھمسرانشان از آنھا جدا می شوند، و يا 

ويژه به انگلستان، کانادا و استراليا می ه ه خارج از کشور و ب تحصيل و زندگی عادی بۀفرزندان خويش را برای ادام

 جھانی ظھور يافته اند که موجب ۀاز ميان زنان  ايران استعدادھای قابل ستايشی سربرافراشته و در عرص. فرستند

ی ايرانند و دانشگاھھای ايران در اکثريت خويش از زنان ايران تشکيل شده است که مادران فردا. افتخار مردم ايرانند

را  کوری چشم رژيم فاشيستی جمھوری سرمايه داری اسالمی  دستآورد مردم ايران است که ديگر نمی توانند آنه اين ب

  .  ايران نمی ھراسندۀزنان ايرانی با گامھای بزرگ به پيش می روند و از قربانی برای آزادی جامع. پس بگيرند

ريشه ھای .  بر زنان ايران طوالنی تر از عمر رژيم جمھوری اسالمی است ستمۀدرعين حال نبايد فراموش کرد که سابق

 طبقاتی، اقتصادی دارای ريشه ھای مردساالرانه و ۀار قديمی است و در عين حال صرفنظر از جنبيستم بر زنان بس

.  آن می دانند مترقی ابزاری است که خود را مالکۀزن برای بسياری مردان حتی پاره ای مدعيان انديش. فرھنگی است

تفکر اين مردان و حتی زنانی که اين فرھنگ را در طی قرنھا پذيرفته اند و به فرھنگ حاکم جامعه بدل کرده اند 
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اين تفکر که با .  نظامھای متکی بر بھره کشی انسان از انسان استۀ تفکر فرھنگی برده داری، فئوداليسم و ھمۀباقيماند

سرنگونی رژيم جمھوری .  اين نابسامانيھا پايان داد واقعبيانه نيستۀھمه وان بسرنگونی رژيم جمھوری اسالمی می ت

تنھا پايان .  تساوی حقوقی زنان را با مردان فراھم می آوردۀقات را از بين برده و زمينيياسالمی تنھا بخشی از اين تض

حزب ما بايد برای آزادی . می آورددادن به ستم طبقاتی است که زمينه را برای رفع موانع ريشه دار اجتماعی فراھم 

 رژيمھای متکی بر بھره کشی انسان از انسان و از جمله رژيم جمھوری سرمايه ۀزنان ايران نه تنھا برای سرنگونی ھم

داری اسالمی مبارزه کند، بلکه بايد با فرھنگ ريشه دار مردساالری نيز با کار فرھنگی صبورانه و علمی و شرکت 

  . اين مبارزه و ارتقاء مداوم سطح دانش عمومی به تالش برخيزدِفعال خود زنان در

امروز سرنوشت زنان ايران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحرين و فلسطين و سوريه  ويمن  وساير زنان 

زات  حق زنان ايران بدون پيوند آگاھانه با مبارزه عليه تجاوهاين است که طرح مطالبات ب. منطقه گره خورده است

نمی توان مدافع حقوق زنان . فاقد محتوا و ترقی خواھد بود امپرياليستی که نخستين قربانيان آن زنان و کودکان ھستند

حمايت نمود واين ..... ، سوريه، لبنان، فلسطين،عراق ، افغانستان وبحرين ويمن  اايران بود اما ازتجاوز نظامی به ليبي

تا امپرياليسم و ارتجاع . تئوريزه و تبليغ کرد" ومدرنيسم  اسالم سياسی"ه با سياست امپرياليستی را درقالب مبارز

  .طبقاتی درجھان حاکم است تصور آزادی کامل زنان و تحقق حقوق دموکراتيک و برابر آنھا با مردان ميسر نخواھد بود

تن رژيم زن خ خودرا دربرانداۀحزب ما يقين دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ايران با اتحاد و يکپارچگی نقش شايست

 أستيزسرمايه داری جمھوری اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندھای سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری با سربلندی ايف

  .خواھند کردوجز اين نيز نخواھد بود

  ! روز ھمبستگی زنان سراسر جھانمارچزنده باد ھشتم 

  !دست مردم ايران ه برژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  سرنگون باد

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۵اسفند 
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