
 
  مارس روز جهانی زن٨گرامی باد 

  اقتصادی وبرای تغيير شرايط ناعادالنهجهان  زنان آور مبارزات يادسمبل و رس همواره  ما٨
 توده های  امروز زنان ايران در شرايطی به استقبال روز جهانی زن می روند که.اجتماعی بوده است

 و مبارزه ماعی ظالمانه حاکم بپا خاستهتاقتصادی و اجعظيمی از مردم ايران برای دگرگونی شرايط 
.ميبخشد عظمتآن  هب زنان در اين جنبشحضور گسترده  .ميکنند  

ما امروز شاهديم که زنان در مبارزات عظيم جاری بر عليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 
خته به حيرت اندا می دهند که جهانيان را  از خود نشانقابل تحسينی یشجاعت ها و دالوری هاي

 علت اين امر و قاطعيت زنان در مبارزه بی امان خود با رژيم  دقيقا به دليل ستمی است که .است
بطور مضاعف تحت حاکميت نظام سرمايه داری ايران بر زنان روا می شود و اين امر انگيزه ای 

  . قوی برای مبارزه در ميان آنان بوجود آورده است

در حق خويش رژيم جمهوری اسالمی است که شاهد جنايتهای  سال ٣٠زنان ستمديده ايران بيش از 
ساليان سال است که تفکرات .  قرار دارند اجتماعیآنان تحت شديدترين فشارهای سياسی و. ندهست
رژيم زن ستيز عنوان ابزار قدرتمند و موثری در دست عقب افتاده مذهبی به تجاعی و سنتهای ار

 سلب آزادی پوشش از زنان . بکار گرفته می شودايه داران سرم  حفظ منافعجمهوری اسالمی در جهت
 در ارتباط با حق سفر،  طائی در کنار قوانين تبعيض آميزیهمراه با اعمال مجازات های قرون وس

 که زنان چه در عرصه خصوصی و از جمله مسايلی هستندحق طالق، حق حضانت فرزندان 
به طور کلی به هر حوزه از  . پنجه نرم می کنندخانوادگی  و چه در عرصه اجتماعی با آن دست و

، درجه تحت ستم بودن و محروميت زنان بيشتر آشکار می زندگی زنان در جامعه ايران توجه شود
فقر و بدبختی و باعث  اين امر خود بسيار باالست ونيز  زناندر ميان آمار بيکاری همچنانکه . شود

   .تدربدری گسترده در ميان زنان جامعه ما اس

 جمهوری اسالمی در تمام طول حيات ننگين رژيم  اين نکته بسيار مهمی است که زنان ايران با اين که
همواره در ها  اما آنقرار داشته اند، بی عدالتی های اجتماعی در معرض شديدترين اجحافات و 

بيرحمانه های  ها و سرکوب تمامی صحنه های مبارزاتی حضوری فعال داشته و عليرغم تمام خشونت
رژيم همچنان با جديت تمام بر مطالبات خود پافشاری کرده و هزينه های سنگينی نيز در اين راه 

   . اندهپرداخت



پيگيری و تداوم مبارزات   که از خرداد ماه سال جاری در جامعه ما آغاز شده در حرکت انقالبی ای
شورانگيز و قابل تقدير بوده و اميدهای بسياری در دل ستمديدگان مبارز و رزمنده ايران بسيار زنان 

همين مبارزات در بستر اما اگر چه اين مبارزات شديدا مورد سرکوب قرار گرفته است . زنده می کند
مثًال .  و برداشت های نادرست از بين می بردبسياری از توهماتاست که  در جريان همين جنبش 

 و مسير حرکت و الح طلب که خواهان حفظ رژيم جمهوری اسالمی بودهيم زنان اصاست که می بين
.  را اين امر تعيين می کند، نمی توانند متحد زنان مبارز ما باشند با مسأله زن در رابطهتالش هايشان

 با نابودی جمهوری اسالمی گره خورده است، آنها زنان دلير و مبارز ايران  منافع و مصالح اما چون
نه در اتحاد با در جهت سرنگونی رژيم زن ستيز و جنايتکار جمهوری اسالمی را گ خود مبارزه ستر

زنان اصالح طلب در جهت .  به پيش می برند همرزمان مرد خودهمدوش بازنان اصالح طلب بلکه 
حتی منتظری را که يکی از بانيان انحراف آن از مسير سرنگونی رژيم، کند کردن آهنگ مبارزات و 

خواندند، در " پدرحقوق بشر"ه ما بود، ند کشيدن زنان و پايمال کردن حقوق آنها در جامعاصلی به ب
 اکثريت زنان آگاه و تحت ستم ايران همراه با مردان آگاه و مبارز از مراسم های مذهبی نيز  کهحالی

نيز  "اين ماه، ماه خون است، رژيم سرنگون است"  سرنگونی طلب از قبيل شعاربرای سر دادن شعار
 . کليت رژيم زن ستيز جمهوری اسالمی را آماج حمله های خود قرار ميدهند واستفاده می کنند

 ئی که در اختيار مردم قرار می دهد، گرانبهاهایتجربه با   مبارزاتی، هر حرکتواقعيت اين است که
و تا جائی  و موجب آگاهی بيشتر در ميان توده های مردم خواهد شد بودهگشای حرکتهای بعدی  راه

 به دست توده های مردم، زنان و مردان  بساط ظلم و جور اين ستمگران باالخرهپيش خواهد رفت که
اين است که همه  در حال حاضر آنچه دارای اهميت اساسی است .از ميان برداشته شودآگاه انقالبی و 

با همه دارو می اسالرژيم زن ستيز جمهوری کليت سرنگونی  ما انرژی مبارزاتی خود را در جهت
خواسته های برحق زنان ايران تحقق  با نابودی اين رژيم امکان دسته های ارتجاعی آن بکار گرفته و

  .را مهيا سازيم
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