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مارس روز جھانی  زن و روز گراميداشت تالشھای خستگی  ٨
برای رھائی زنان از قيد ھر گونه ظلم و ستم و ناپذيری است که 

که به ١٩١٠از سال . در سراسر گيتی انجام گرفته استسرکوب 
به مثابه روز جھانی زن تعيين  سمار ٨ابتکار زنان کمونيست 

ل مختلف و از ابه اشکتا امروز که در سراسر جھان زنان گرديد  
روزی نبوده است  ،روز جھانی خود را جشن می گيرند مختلفبا برگزاری تجمعات و ميتينگھای جمله 

لحظه ای از پای و ھمچنين نفی ھر گونه ستم بر زن که زنان برای رسيدن به حقوق برابر با مردان 
تاوردھای  غير قابل انکاری در اين يا آن نقطه جھان  داشته و به زنان مبارزه ای که دس. ايستاده باشند

، جھانی که  بنای جھانی عاری از ظلم و ستم ستمديده امکان داده تا گام ھای ھر چه بزرگ تری جھت
   .به پيش بردارندزن به مثابه انسانی آزاد و متکامل شناخته می شود، 

رئيس روز جھانی خود را برگزار می کنند که حتی امروز زنان کارگر و زحمتکش در شرايطی 
ماه مارس را ماه تاريخ زنان "ھم مجبور شده است   يعنی اوبا بزرگ ترين قدرت امپرياليستیجمھور

برای پاک کردن باقی مانده نابرابری ھائی که امروز " تعھد مجدد خود" اعالم کرده و از "در آمريکا 
از  .اين نکته از يک جھت از اھميت زيادی برخوردار است. بگويدسخن " در برابر زنان ما قرار دارد

ھای موجود بر " رابریناب"ھمين که بورژوازی مجبور می شود از زبان رھبران خود به  اين نظر که
 انعکاس و بيانگر خود ، اين امرخود جھت رفع آن تاکيد کند" تعھد" اعتراف کرده و برزندگی زنان 

صد سال پيش   اگر. زنان ستمديده می باشدر ناپذير مبارزات صد ساله ی انکايکی از دستاوردھا
ساعت  ٨به  دستيابیبرای مارس  ٨در  نيويورک در آمريکا  کارگران رزمنده کارخانه ھای نساجی

و اگر ھمواره  جنگيدند مسلط در آمريکا کار روزانه و بھبود شرايط کار خود بپاخاسته و با بورژوازی 
وقتی اما امروز  ،تبليغ کرده اند که فرودستی زن امری ازلی و ابدی است مرتجعاين بورژوا ھای 

موجود خود  برای رفع نابرابری " تعھد" از که مرتجعين مجبور شده  رئيس جمھوری از قماش ھمان
، اين امر نشان می دھد که جنبش زنان تا چه حد در سطح جھان به جلو سخن بگويند" در برابر زنان"

، مجبور است در برای فريب زنان و به کجراه بردن مبارزات آنھاکه بورژوازی امروز رفته است 
تا قادر نمايندگان بورژوازی چنين برخوردی می کنند . ظاھر خود را مدافع حقوق زنان نشان بدھد

ستم مضاعفی نقض حقوق زنان در جوامع امروزی و الپوشانی نمايند که راحت تر شوند اين حقيقت را 
بر بنياد استثمار از نيروی کار و بھره کشی مضاعف از نيروی کار اتفاقا  آنان وارد می شود، که بر

بدون نابودی نظم ناعادالنه ھرگز ستم بر زنان در مفھوم وسيع و واقعی خود، زنان استوار بوده و 
  .مبتنی بر مالکيت خصوصی بر طرف نمی گردد

جمھوری  سرکوبگرھانی خود می روند که رژيم امسال زنان ايران در شرايطی به پيشواز روز ج
اسالمی به مثابه حافظ نظام سرمايه داری حاکم بر کشور روزی نبوده و نيست که حقوق و مطالبات بر 

و به اشکا ل گوناگون زن ستيزی ذاتی خود را به را لگد مال استبداد خونين خود نکرده باشد  آنانحق 
دستمزد  ،حق انتخاب پوششاز برخورداری  با پايمال شدن حقوق زنان در رابطه . نمايش نگذاشته باشد

 



خارج از کشور و به  هآزادانسفر حق حق طالق ،حق حضانت از فرزندان،  برابر برای کار برابر،
حقوقی از اين قبيل درکنار برخوردھای اجتماعی تحقير آميز و سرکوب آنھا به اشکال مختلف و از 

  .عدادھای آنان از ھمان کودکی و نوجوانی ھمچنان ادامه داردجمله سرکوب است

روشن است که اين اجحافات نمی تواند با اعتراض و مبارزه زنان ستمديده مواجه نشده  و آنھا بر عليه 
اين بربريت در ھر سطح و شکلی به اعتراض بر نخاسته  و نکوشند با در ھم کوبيدن سلطه استبداد زن 

به ھمين دليل ھم ھست که ما در خيزش سال گذشته که . ائی خود را ھموار سازندستيز حاکم مسير رھ
زنان را در صف اول اعتراض ومبارزه عليه  ،زمين را زير پای ديکتاتوری حاکم به لرزه در آورد

وضع موجود ديديم و شاھد بوديم که چگونه آنھا با جسارت تمام با نيرو ھای سرکوب به مقابله 
را تشويق به تداوم مبارزه و حمله به اوباش جمھوری اسالمی می " نيمه ديگر"مه جا برخاسته و در ھ

خيزش خودجوشی که چون فاقد سازماندھی و رھبری  بود به جناح ھای درونی طبقه حاکم که . کردند
امکان داده بود تا  ،ھمه موجوديت شان در تقابل با مطالبات بر حق زنان و امر رھائی آنھا می باشد

رسوخ در آن و به کج راه بردنش خود را ميدان دار اين مبارزات جا زده و از طريق  زنان  جھت
اما سير رو برشد مبارزه و آگاھی صيقل . اصالح طلب خود را طرفدار مطالبات زنان جلوه دھند

 زنان مبارز و انقالبی ايران اجازه نمی دھد که مرتجعينی که به دروغ نام اصالح طلب ھم رویخورده 
تجربه به دست آمده در بستر  .خود نھاده اند بتوانند انرژی انقالبی زنان ستمديده ايران را به ھرز ببرند

بدون نابودی نظام حاکم که  زنان و مردان تحت ستم ايران بر اين حقيقت مھر تأئيد زده است که مبارزه
ق مطالبات بر حق زنان وجود ديکتاتوری و ستم بر زن ذاتی آن می باشد امکان رسيدن به آزادی و تحق

به ھمين دليل ھم ھست که زنان مبارزو آزاديخواه ايران نبايد اجازه دھند که انرژی مبارزاتی . ندارد
  . آنھا جز در جھت نابودی جمھوری اسالمی بکار گرفته شود

مايه مبارز جامعه ما تنھا در بستر مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و نابودی سيستم سرنان ز
امکان می يابند داری در ايران و در اين بستر مبارزه و تالش برای تحقق خواسته ھای برحق خويش، 

در جھت نابودی نظام ظالمانه حاکم که مردساالری ذاتی آن می باشد گام برداشته و راه نابودی ھر 
  .گونه ستم بر زن  و رھائی قطعی  خود را ھموار سازند

ھائی زنان را به حرکت در اين رکارگر و زحمتکش و ھمه پويندگان راه  چريکھای فدائی خلق  رنان
  . جھت فرا می خوانند

  !ايران و جھان پيروز باد مبارزات حق طلبانه زنان ستمديده

  !د رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمیانابود ب

  !زنده باد کمونيسم!                                پيروز باد انقالب 

  با ايمان به پيروزی راھمان

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ١٣٨٩اسفند  ١٢  -  ٢٠١١س رما ٧

 



  

  

  

  

  

  

 


