
 

   مارس 8صدمين سالگرد 

  روز جهاني زن 

  !گرامي باد
  
  
  
ستمی که ذاتی جهان . تالش وقفه ناپذير زنان بر عليه ستم و نابرابری است  مارس روز جهانی زن، سمبل مبارزه و٨

ار اکثريت زنان جامعه قر طبقاتی کنونی است، جهانی که بنيادش بر استثمار و بهره کشی از نيروی کار و ستم مضاعف بر

به همت و ابتکار زنان کمونيست و به خاطره مبارزات رزمنده زنان کارگر کارخانه های نساجی ١٩١٠در سال . گرفته است

روزانه و بهبود شرايط کار خود قاطعانه با سرمايه داران   ساعت کار٨ که صد سال پيش جهت دستيابی به آمريکانيويورک در 

 به اعتبار مبارزات زنان  اين روز ، از آن زمان تاکنون هر روز که گذشته .زن انتخاب شدجنگيدند،  اين روز به عنوان روز جهانی 

آگاه، نقش متحد کننده تری در مبارزات زنان پيدا کرده و از حمايت وسيع تری برخوردار گشته و به وسيله ای جهت ارتقا 

  .تبديل شده است  آگاهی زنان و کشاندن آنها به مبارزه برای جهانی بهتر

  

در یک قرن گذشته روزی نبوده که زنان برای رسيدن به حقوق دمکراتيک برابر با مردان نجنگيده و گام هائی در اين راستا به 

جهان به  اين يا آن نقطه از مبارزه ای که دستاوردهای آن مطالباتی است که زنان توانسته اند در.  پيش بر نداشته باشند

 خود دست مايه ای برای پيشروی های آينده و بنای دنيائی عاری ن کارگر و ستمديدهها برای زنا اين دستاورد.  دست آورند

  .بر زن گشته است و از جمله ستم ستم هرگونه از 

  

امسال زنان ايران در شرايطی صدمين سالگرد روز جهانی خود را پاس می دارند که زير حاکميت رژيم جنايتکار جمهوری 

يه داری حاکم روزی نيست که شاهد  تعرض جديدی به حقوق و خواستهای زنان اسالمی به مثابه حافظ نظام سرما

می باشد که در چهار چوب آن به بهانه رعايت " امنيت اجتماعی"  آخرين شاهکار اين جنايتکاران طرح ضد مردمی .نباشيم

همين چند روز پيش بود که . ندپوشش اسالمی ، زنان را در کوچه و خيابان تحقير کرده و آزار می دهند و به زندان می انداز

شهر تهران دختر جوانی را به دليل عدم رعايت حجاب اجباری بيرحمانه مورد ضرب و شتم قرار دادند که بر اثر مقاومت آريا در

مرگ " شورشی در گرفت که در طی آن مردم فرياد می زدند و حمايت و پشتيبانی مردم ، و عکس العمل شجاعانه اين دختر

  ."حکومت اسالمی نمی خواهيم"، ما "بر نيروی انتظامی

واقعيت اين است که از آنجا که سرکوب به عنوان جزء ذاتی حيات دیکتاتوری حاکم، اصلی ترين پاسخ حکومت به مطالبات 

 جمهوری اسالمی امکان پذير نمی باشد و اين درست همان زنان می باشد، تحقق مطالبات زنان نيز بدون سرنگونی

 سال گذشته در سراسر ايران زنان و مردان ستمديده ٢٩حقيقتی است که نه تنها در تظاهرات اخير در آرياشهر بلکه در 

  . فرياد زده اند

  

م ثابت نموده که زنان مبارز ايران   ساله رژيم دارو شکنجه و مبارزات بی امان و وقفه ناپذیر زنان در این رژی٢٩سلطه خونين 

تنها با چنين  . رای نابودی رژیم جمهوری اسالمی  کاناليزه گرددب نبايد اجازه دهند که انرژی مبارزاتی آنها در مسير هائی جز



 به جهت گيری اصولی مبارزاتی ست که می توان با طرح همه مطالبات زنان و مبارزه برای تحقق آنها در راستای رهائی زنان

و تنها در چنين شرايطی است که زنان امکان می يابند در جهت نابودی مالکيت خصوصی و امحاء  طور واقعی گام برداشت؛

جامعه طبقاتی که مردساالری را هر روز به شکل های مختلف باز توليد می کند، گام برداشته و موفق گردند تا سرانجام به 

  .ستم طبقاتی و محو هر گونه ستم به زنان برسندهدف غایی یعنی ایجاد جامعه ای عاری از 

  

چريکهای فدائی خلق ايران در صدمين سالگرد روز جهانی زن، زنان کارگر و ستمديده و همه فعاالن انقالبی حقوق زنان را به 

  .گام برداشتن در اين راستا فرا می خوانند

  

  !گرامی باد روز جهانی زن

  !ديده زنان ستمحق طلبانه پيروز باد مبارزات 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  !زنده باد کمونيسم!      پيروز باد انقالب

 

  با ايمان به پيروزی راهمان

  چريکهای فدائی خلق ايران

  ١٣٨۶ اسفند ١١  - ٢٠٠٨اول مارس  
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