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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ مارچ ٠٨
  

  ! روزھمبستگی زنان سرا سر جھانچفرحنده باد ھشتم مار

  
وازآن پس ھمه ساله زنان آزاده اين روز را  الم گرديدعنوان روز بين المللی زن اعه  بچ روزھشتم مار١٩١٠درسال 

خواه را  برای ۀ نيروھای انقالبی وترقيگذرانند وھم  مبارزه ودستآوردھای خودرا از نظرمیۀگرامی می دارند ، ترازنام

  .ھدف نھائی يعنی آزادی کامل زن از قيود اجتماعی فرا می خوانند

  ۀ ارتجاع وواپسگرائی بدون توجه  به سنت ھای  بيش از صد سالۀ جرثوماما رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی اين

  روز نويد  مارچاگر روز ھشتم . عنوان روز زن ايرانی برگزيده استه  ، روز والدت دختر پيامبراسالم را بچھشتم مار

ً  ارتقاء يابد  وواقعاد يک انسان آزاد وبرابر با مرۀپيروزی زن است ، روز اين نويد که زن درجامعه تا مقام ومرتب

سوی  ه ازحقوق  انسانی بر خوردار  گردد،  روز زن  در جمھوری  زن ستيز اسالمی  نشانه  سير قھقرائی  زن ب

 ۀدوی آنھم در چھارده قرن  پيش  بر جامع  برقراری قوانين طايفه ای عقب مانده وبۀکنيزی و بردگی است، نشان

 ۀفاطم"ن  روز تولد  يين اسالم درمورد زن آشنا می باشند روشن است که تعکه به قواني برای کسانی. کنونی ماست

ه  نه يک جايگزينی  ساده و بی اھميت  بلکه  يک سمتگيری روشن بمارچعنوان  روز زن درمقابل ھشتم ه   ب"زھرا

  .سوی  لگدمال کردن  زن و پايمال نمودن حقوق انسانی اوست

  میءواقعيت ھولناکی را برمال...... جتماع ، از جھت فرھنگی واقتصادی  وبررسی وضع زن ايرانی درخانواده ودرا

ه دراينجا بايد خاطر نشان نمود  که عدم برخورداری زنان از حقوق اجتماعی  برابر با مردان درايران  تنھا  ب. سازد

لکه  قوانين  اسالمی  که   کنونی نيست و به دوران پس از انقالب تعلق  ندارد بۀت حاکميأخاطر اعتقادات  مذھبی ھ

  قبل از ًادھد ، در زمان  رژيم  پھلوی  وطبيع  سوق میءگردد  و آن را به قھقرا   ما تحميل  میۀامروز بر زنان  جامع
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 را  که یکنار  گذاشتن  قوانين مدنی  و يکه تازی  قوانين اسالمی ، آن آرايشه منتھا اکنون با ب .شد آن نيز  اعمال می

زدوده و آن را عريان    موقعيت  زن ايرانی  کشيده بود،ۀحت  نام حمايت  از خانواده و آزادی زنان  برچھررژيم شاه  ت

دھند  تعمق درمورد وضع زنان  زحمتکش  که اکثريت زنان ما را  تشکيل می. درمقابل  ديدگان جھانيان  قرارداده است

موقعيت غير .  آنان درگذشته وحال حاصل نگشته استسازد که تفاوت  اساسی درحقوق  انسانی واجتماعی روشن  می

با . مراتب  وخيم تر استه وجود اعتقادات اسالمی  و بھره گيری از قوانين  آن  وضع  زنان  ب انسانی  زنان  ايران و

 و غير و"  آزادی زن"  ما، قوانين  مدنی و رفرمھای  شاھنشاھی ۀفرھنگ حاکم  برجامع توجه به  شرايط  اقتصادی و

 ھم با ]دلو[نتوانست  ونمی توانست  وضع اکثريت  زنان ايران يعنی زنان زحمتکش  را بھبودی بخشد وانقالب بھمن

کف آورد بلکه  با کسب  قدرت ه  آنان را بۀ  زنان  نه تنھا  نتوانست حقوق پايمال  شدۀتمام جانفشانی ھا و شرکت گسترد

  :طور خالصه ه تری  به عقب  رانده  شده اند، بتوسط روحانيت  حاکم ، زنان  به درجات  بيش و

 فقر و بيسوادی قشر  و طبقه ای  ۀدرخانواده ، زن ازحقوقی متساوی  با شريک زندگی خود بھره مند نيست  وبنا به درج

زحمتکش  دراکثر  خانواده ھای  .  را  به او اختصاص  داده اند..... دوم ، سوم، چھارم  و"  مقام" که به آن  تعلق  دارد 

وحتا  اوالد ذکور  خود حق  کمترين مخالفتی  .... زنان  دربرابر  تصميمات شوھر ، برادر، برادرشوھر، دائی وعمو و

  بچه داری  امکان شرکت  درفعاليت ھای  اجتماعی ، تحصيل  ورشد  ۀکارخسته  کننده ودائمی  خانه  به اضاف. ندارند

  .وميت فرزندان خود بی بھره است م ھمين  زن از حق  قياما. کند استعدادھای  آنان را  سلب می

 پدر و دربرخی ۀ بنابه ارادًاازدواج زنان حتا در شھرھا و درخانواده  ھای مرفه نيز نه با فکر و انتخاب آنان  بلکه  اکثر

گی  بدون  اجازه طبق  قوانين  ايران  چه درگذشته وچه درحال  دختر تا سن چھل سال. گيرد موارد پدر ومادر انجام می

آيا اين قانون که اسالميست  انسانی نيز ھست؟ اين قانون  نشانگر آن است  که زن  !  پدر قادر به ازدواج نيستۀنام

قابل  توجه آن .    انسانی  که خود قادر به تفکر واتخاذ تصميم  می باشد به حساب  نمی آيدۀمثابه دراسالم و درايران  ب

که عدم برخورداری  زن از حق  انتخاب  تنھا  به شريک  زندگی ختم نمی شود بلکه  شامل  تمام مسائل  حتا  انتخاب  

زن  به ھمين اندازه  و شايد  بيش ازاين  درمورد طالق  ھم وضع . شود نيز می....   تحصيلی  وۀرشت لباس ، شغل و

ياد    ننگ  وۀ لک– جز برای  قشر بسيار کوچکی  اززنان  متمول – ما  علی االصول  طالق ۀدرجامع. اسفناک است

بايد استفاده  ازدادگاھھای حمايت ازخانواده  در زمان رژيم گذشته  را نيز  با توجه  به . شود   ضعف  محسوب  میۀنقط

اکنون  که ديگر حتا  برروی .خصوص  زحمتکشان  درنظر گرفت ه فرھنگ  حاکم  بر اکثر خانواده ھا  ب  وبيسوادی

.. که شاغل  نباشد رقتبار است ويژه  آنه وضع زن طالق گرفته  ب. کاغذ ھم  قانونی  به حمايت  از زنان موجود نيست

ظن ، تھمت  ومحيط اطراف او سرشار از سوءد ايران ھمواره تحت فشار ھای  شديد قراردارۀزن تنھا  درجامع

وکنجکاوی  ديگران است وتنھا  پيوند وازدواج  با مرد  شرافت و پاکی  اش را  تثبيت  نموده ووی را تحت  حمايت 

با روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی  اين فقر فرھنگی  با قوانين  رسمی  واسالمی  نيز تثبيت  .  دھد خود قرارمی

سرکوب وفقر .   يورش  به زنان  آنان را نه به مقام  دوم  بلکه ازمقام  انسان  نيز  به عقب  رانده است شده است و

فرھنگی که  رژيم بدان  دامن می زند  امروز  ابعاد تازه ای  يافته و توھين  ودستبرد  به حقوق  زنان  به حد  جنايت 

  .  روی زنان  تبلوری ازاين سياست ضد بشری استعلنی  رسمی  درمورد آنان رسيده است و  اسيد پاشی به

رغم تبليغات فراوان اما از برابری زنان و مردان خبری نيست و زنان اولين  دردنيای سرمايه داری وامپرياليستی علی

 اگر به موقعيت زنان در اين جوامع و درزمينه ھای روبنائی و زير بنائی چون. قربانيان بحران و رکود اقتصادی ھستند

آموزش و پرورش، کار و حرفه، حقوق مدنی و جايگاه اجتماعی و سياسی نظری بيفکنيم،  بھداشت و خدمات پزشکی،

خود نپوشيده است، بلکه گرايش به پسرفت ه  عمل بۀمتوجه می شويم که برابری و مساوات ميان زن و مرد نه تنھا جام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

خيزد و تنھا با بر  ماھيت نظام سرمايه داری برمی صنعتی از ۀتعرض به حقوق زنان درجوامع پيشرفت. نيز دارد

 ۀآزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبق. توان به اين وضع پايان بخشيد  طبقاتی میۀانداختن جامع

 سوسياليستی است ۀفقط درجامع.  سوسياليستی و درجريان ساختمان سوسياليسم امکان پذير نيستۀکارگر، جز درجامع

 توليد اجتماعی فعاالنه ۀزنان امکان می يابند کليه استعدادھای جسمی و روحی خودرا به کاراندازند و در پروسکه 

ون سياسی، ؤبيھوده نيست که رھائی زنان از ھرگونه قيد اجتماعی و تساوی حقوق آنان درتمام ش. شرکت جويند

  . اين حزب استۀ اليتفک مبارز کارگر و جزوۀاقتصادی  و اجتماعی يکی از  اصول مرامی حزب طبق

دارد براھميت  نقش زنان درانقالب  توجه دارد و برای جلب  حزب ما که درمسير انقالب سوسياليستی ايران گام بر می

 ی به خاطر مبارزه عليه ارتجاع اسالمی و امپرياليسم میئآنھا به صفوف خويش، برای بسيج آنان درسازمانھای توده 

  .کوشد

 خويش به روشنی از حقوق زنان دفاع کرده و درمسير استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو ۀامحزب ما در برن

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

وس ارتکاب جنايت عليه زنان را توجيه  نامۀازدواج و انتخاب ھمسر و ازدواج 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

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

  .ددار است گام برمی

ئيد پيکار زنان کارگر جھان درجھت بھبود وضع  اقتصادی خود و برابری درحقوق  أ يعنی تمارچداشت ھشتم گرامي

ئيد مبارزه  أئيد جنبش ھای  مترقی  زنان جھت کسب  برابری  کامل با مردان، يعنی  تأصنفی وسياسی با مردان ، يعنی ت

ئيد آزادی، برابری ومحو أدوراوکشيده است ، يعنی  ته سيت  ب  زن ازحصاری که تفاوت جنۀبرای رھائی فکر وانديش

  .را گرامی بداريم آن! ستم

  ! روز ھمبستگی زنان سراسر جھانمارچزنده باد ھشتم 

  !دست مردم ايران ه سرنگون بادرژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۴ ]حوت[اسفند
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