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  سھيال دھماسی: فرستنده

 ٢٠١٣ مارچ ١٠

  ! گرامی باد روز جھانی زن
 

 خيابانی گرامی می دارند ھا و نمايشات  جھانی زن را با برگزاری ميتينگزامروز زنان آگاه و مبارز در شرايطی رو

داری در فقر   نظام سرمايهۀکه زنان کارگر و زحمتکش در زير بار تبعيض و بيکاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلط

حقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردساالر حاکم  بودنشان، با بی" زن" به خاطر به سر برده و صرفاً  و ناامنی

  . تحميل کرده نيز دست و پنجه نرم می کنندھای مختلف به آنان  در عرصه

داری وابسته به امپرياليسم و رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی، ديکتاتوری حاکم   نظام سرمايه ۀدر ايران زير سلط

اين رژيم . فرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از بيان ابعاد مخرب آن قاصر است شرايط بس طاقت

 و بر اساس قوانين ارتجاعی خويش شھروند درجه دوم محسوب کرده و برابری امعه يعنی زنان را رسماً نيمی از ج

در .  ديگر را وحشيانه نقض و آنان را به خاطر خواست عادالنه و بديھی برابری سرکوب می کندۀحقوق آن ھا با نيم

تر شده و آمار  روز وخيمه عاش زنان ما روز ببينيم اوضاع حيات و م  چنين رژيم سرکوبگری است که ما میۀ سلطۀنتيج

واقعيتی که زنان مبارز و آگاه را ھرچه . گيرد خواب و خودکشی زنان ھر روز فزونی می دختران فراری، زنان کارتن

تحت سلطه جمھوری اسالمی بديھی ترين حقوق زنان از حق انتخاب . وسيعتر به مقابله با نظام حاکم سوق داده است

بيرحمانه سرکوب گشته و خالصه ھيچ ...  حق طالق گرفته تا حق برابری دستمزد، حق حضانت فرزند وآزاد پوشش،

به ھمين دليل ھم ما ھر روز شاھد اخباری مبنی بر اعتراضات و . ون نمانده استقی از تعدی اين رژيم جنايتکار مصح

 آن می ۀ عليه رژيم زن ستيز حاکم و قوانين سرکوبگران...ھا و مراکز آموزشی و خيابان ھا، مبارزات زنان در کارخانه

 دفاع از اين اعتراضات و مبارزات را در مقابل زنان آگاه و نيرو ھای انقالبی قرار می ۀاين واقعيت نه تنھا وظيف. باشيم

ابل آن ھا  تعميق و گسترش آن و بردن اين آگاھی در ميان زنان را نيز با بر جستگی در مقۀدھد، بلکه ھمچنين وظيف

 حافظ نظام ۀقرار می دھد که پيروزی اين مبارزات به مبارزه برای سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی به مثاب

ی و قھر آميز، نا ممکن  ئ امپرياليسم گره خورده و اين امر نيز جز از طريق انقالبی تودهۀداری وابسته و سلط سرمايه

  .  نيمی از آحاد جامعه در آن انکار ناپذير استۀانقالبی که نقش آفرينی زنان به مثاب. است

حق زنان جھت رسيدن به برابری ه  روز جھانی زن بايد کوشيد تا مبارزه برای تحقق مطالبات بچ مار٨با گراميداشت 

کامل با مردان را ھرچه بيشتر گسترش داده و عامل اصلی اين نابرابری يعنی نظام سرمايه داری را آماج حمالت زنان 

چرا که تاريخ ثابت کرده که تنھا با نابودی نظام سرمايه داری است که ستم بر زنان ھمچون ساير مظالم و . رز نمودمبا

  .ھا برای ھميشه از زندگی جامعه رخت برکنده و امکان بر پائی دنيائی آزاد و رھا از نابرابری مھيا می گردد ستم
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  ! روز جھانی زنان کارگر و زحمتکشچ مار٨فرخنده باد 

  !ھر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم برای تحقق حقوق برابر

  !نابود باد رژيم ضد خلقی و زن ستيز جمھوری اسالمی با ھمه دار و دسته ھای درونی اش

  !زنده باد انقالب

  با ايمان به پيروزی راھمان

  ٢٠١٣ چ مار٧ - ی خلق ايران ئچريکھای فدا

 

 


