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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ مارچ ٠٨

  فرخنده باد ھشتم مارچ
 ! روز ھمبستگی زنان سراسر جھان

 

اين روز تاريخی روزھمبستگی .  روز جھانی زن است صد وسومين سالگرد]حوت[ برابر با ھفده اسفندمارچروزھشتم 

. خاطر رھائی از قيود ارتجاعی و قرون وسطائی و نيل به تساوی حقوق با مردان استه زنان سراسر جھان در پيکار ب

درطول اين مدت زنان با مبارزات . گذرد اززمانی که زنان روز ھمبستگی خود را بنيان نھادند صد وسه سال می

رات ييتغ. وجود آورنده رات بسياری بييم افت و خيزھای فراوان توانسته اند دروضع اجتماعی خويش تغرغه خويش ب

ه ثيرات آن درزندگی سراسر زنان جھان بأبرشوروی و توشگرفی که در وضعيت اجتماعی زنان با انقالب کبير اکت

عتبار انقالبات پيروزمند سوسياليستی شکست موقتی سوسياليسم ، ذره ای ازاھميت وا. وجود آمد انکار ناپذير است

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

زنان مانند مردان از کليه باليای اجتماعی و .  اما نيمی محروم تر و رنجکش تر کشورندۀزنان ايران نيمی از سکن

 چشم میه  اما ميان زنان و مردان عدم تساوی شديدی ب. ارتجاعی رژيم اسالمی در رنج اندۀاقتصادی ناشی از سلط

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

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

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

                           

  مبارزه برای حقوق دمکراتيک زنان

کند و درمسير استقرار تساوی حقوق زنان و مردان،  به روشنی از حقوق زنان ايران دفاع  می) توفان(حزب کارايران

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

 ناموس ارتکاب جنايت عليه زنان را توجيه ۀازدواج و انتخاب ھمسر وازدواج غير مذھبی، لغو کليه قوانينی که به بھان

نام صيغه گری، آزادی سقط جنين و به رسميت شناختن اين ه  مذھبی بیطور کلی و فحشاه  بءکنند، ممنوعيت فحشا می

نه درجھت تحقق آن که با برافکندن رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ميسر کوشد و پيگيرا می.....حق برای زنان و

  .دارد  گام برمی،است
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  ھمبستگی زنان ايران  با زنان منطقه

 و ساير زنان ا امروزسرنوشت زنان ايران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحرين و فلسطين و سوريه و ليبي

 حق زنان ايران بدون پيوند آگاھانه با مبارزه عليه تجاوزات هطرح مطالبات باين است که . منطقه گره خورده است

نمی توان مدافع .   فاقد محتوا و ترقی خواھد بود»!دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد«امپرياليستی و فرياد 

حمايت نمود .....  ، افغانستان وبحرين ، سوريه، لبنان، فلسطين،عراقاحقوق زنان ايران بود اما ازتجاوز نظامی به ليبي

تا امپرياليسم و ارتجاع طبقاتی . واين سياست امپرياليستی را درقالب مبارزه با اسالم سياسی تئوريزه و تبليغ کرد

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

 خودرا دربرانداحتن رژيم زن ۀد که زنان تحت ستم و مبارزر ايران با اتحاد و يکپارچگی نقش شايستحزب ما يقين دار

 ءستيزسرمايه داری جمھوری اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندھای سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری با سربلندی ايفا

  .جز اين نخواھد بود و خواھند کرد

  

 !ی باد روز جھانی زن گراممارچ ٨   

  !لغو فوری حجاب اجباری

 !لغو فوری تبعيض جنسيتی و تمامی قوانين ارتجاعی ضد زن

  ! کامل دولت از دين و آموزشئیجدا

  !دست مردم ايرانه سرنگون بادرژيم زن ستيز سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

!زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

)توفان(حزب کارايران  

      ٢٠١۴  مارچ
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