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  روز جهانی زنمارس  ٨خجسته باد 

 
  

 ! رانيا دهيزنان ستمد
  
٨  ) د  دهي فرارس  یطي زن، در شرا  ی اسفند) روز جهان   ١٧مارس  دشمن سوگند   ني ا  ،یاسالم  یجمهور  زي ست زنستمگر و     ین ي است که دولت 

خود را در    یورشکستگ  ،آشکار نموده  راني ا  های مردمتوده بخش    ني ترماندهعقب بر    یخود را حت   یرسوا   تي زن و مرد، ماه  یخورده برابر 
   است. فراگرفتهسراسر کشور را   راني مردم ا یهاتوده ري گي مبارزات پ و  نمايش گذاشتهها به تمام عرصه 

  
. در هر را هراسناک کرده است  راني حاکم بر ا  ني ، چنان آشکار است که مرتجعاندگرفتهبرعهده   جاریکه زنان در مبارزات    یانقش برجسته  
از  است.    شدهلي تبد  انکاررقابلي غ  یت ي به واقع  هاستآن  یو آگاه  یداري فعال زنان که بازتاب ب   حضور است،    اني جرايران در  که در    یابارزهم

و    برجستهنقش   تظاهرات  از    رژيم  گونین سر  رایب قيام  در  اعتصابات  حضور،  در  تجمع  فعال  و و  کارگران  پرستاران،  معلمان،  های 
در دفاع از حقوق زنان در مراکز عمومی و به دور افکندن علنی حجاب و درگيری با مزدوران رژيم ،    های علنی  بازنشستگان، تا سخنرانی

 .  زاستي ست زنبارزه برای سرنگونی رژيم زنان در مبرجسته نقش  دهندهنشانهمه 
  

رسيد،  کهیهنگاماز   قدرت  به  ايران  در  اسالمی  جمهوری  ارتجاعی  اعدام   رژيم  جوخه  به  آگاه  و  مبارز  زنان  از  تن  صدها  امروز  به  تا 
  زنان یو نابرابر ضي برانداختن تبع  یمبارزه برا جرم ها تن از زنان به دهنيز   اکنونهمبه حبس محکوم شدند. ها سالو هزاران تن  اندشده سپرده

 . ستي ن  دهي پوش یبر کس اين نقش فعال در تمام اين مبارزات  لي دل اند.شده دهي به بند کش یاسالم یجمهور  یهادر زندان
  
تحت حاکميت دولت دينی    فقطنه جهان است که    یاز معدود کشورها  یکي  راني هستند. ا   راني بخش مردم ا  نيتر دهي ستمد  زنان  ،راني در جامعه ا 

رسم  یبرابر  ،گرااسالم به  مرد  و  زن  دينیفوق  دولت  بلکه    ،نشدهشناخته   تي حقوق  قوان   ،زي ست زنو    ارتجاعی  عرخود    ني در  و   نيتراني به 
است. در   شدهگذاشته صحه    ضي و تبع  یبر نابرابر  اني کرده و آشکار و عر  یزن را نف  یاسي و س  یحقوق اجتماع  یشکل ممکن برابر  ني ترخشن 

 یزن از مرد شکل  یبردارو فرمان   تي به تبع  یاسالم  یاست. جمهور   قرارگرفتهاز مرد    ترنيي پا  یازن در مرتبه  یاسالم  یجمهور  ني تمام قوان 
قانون   یرسم قوان   فقط نهدولت دينی    داده است.    یو  د   ني در  برا  ،عمل  ربلکه  امکانات  خود را  قدرت و  از      ،یمردساالر  ت ي تقو  یتمام  دفاع 

  ی به کار گرفته است. جمهور   اسارت زن  کالمک ي و در    زن از مرد  تي مرد در خانواده و تبع  یفرمانروائ ،  مردساالرسنتی    - خانواده اسالمی
فشار    ري زنان زست که  رو  هميناز    قرار داده است.    ديي تأمورد  زنان را    هي خشونت علحتی در قوانين رسمی خود، آشکار و ضمنی    یاسالم
 جامعه ها زن  در  ميليون  هرسال.  قرار دارندو محل کار    ی، مراکز عموم  باناي و در خارج از خانه در خ  هخانواد  درو اقسام خشونت    انواع

حاکم تحت  و  د  تي مردساالر  آن،  ین ي دولت  ارتجاعی  قوانين  شوهر    و  و  برادر  پدر،  فحتی  توسط  خشونت  اين .  گيرندمی قرار    یکي زي مورد 
رسند. در خارج از خانه  ی خانواده به قتل مها تن از زنان توسط مردان  ده  هرسالای به خود گرفته که  خشونت عليه زنان چنان شکل وحشيانه

حجاب    تي بر سر رعا  س ي خشونت پل  و  ني و توه  ري تحق  ،یدستگاه دولت مزدوران    فيزيکی    سرکوبو  متعدد    یهازنان در معرض خشونت   زي ن 
  .اندقرارگرفته  یاجبار

  
  ی مشاغل و حضور در برخ  یبه برخ  یامکان دسترس   از  یو علن   یطور رسمفقط زنان به نه  ،زي ست زندولت دينی    یارتجاع  یهااست ي س  جهي درنت 

های متعددی ايجاد کرده است.  محدوديت معمولی نيز    دسترسی زنان به مشاغل  دولت دينی حتی برای    ، بلکه  اندمحروم شده  ها و نهادهاارگان
تنها  ميليونی   ٨۵ یدر کشوری با جمعيت از همين رواست  که  . است  شدهف ي تعرجای زن در خانه  ،زي ست زندينی ی رژيم رسوا  از ديدگاه  چراکه

گزارش  طبق  .  اندانن زشوند،  های اقتصادی نخستين گروهی که اخراج می بر سر هر اتفاقی هم از نمونه بحران  زن شاغل هستند.  وني ل ي م  ٣/    ۵
 ون يل ي م    ٣/    ۵  به کمتر از  اين تعداد    در پائيز امسال  .اندشاغل بوده  راني هزار زن در ا  ۴۶٨و    وني لي چهار م  ٩٨سال    زيي پارژيم در  مرکز آمار  

  ٣٠حدود  طور متوسط  با مردان، به  یرغم کار مساوکه زنان مشغول به کارند به   يیدرجا  یاست که حت   یدر حال  همهن ي ا.  است    افتهي کاهش
فقبه. لذا روشن است که چرا سال رندي گی حقوق مدستمزد و  درصد کمتر از مردان   محتاج مستمری ناچيز گروهی  و    شوندی م  رتري سال زنان 

 شود. در شهرها افزوده می  و معتاد خانمانیب و  زنان  فروشتنند و مدام بر تعداد زنان گردکميته امداد می
  
از مطالبات زنان در چهارچوب اين   کي چي هدر ايران نشان داده است که  سال موجوديت ننگينش    ۴٣جمهوری اسالمی در طول متجاوز از   

نيست.   رژيم تحقق    ني هم  ز. استي ها ممکن نمطالبات آن  ن ي ترکوچک   یتحقق حت   یاسالم  یجمهور  یکه بدون سرنگون   اندافته يزنان در  پذير 
 فعال دارند.   یحضور  مي رژ یسرنگون  یبرا کنونی روست که در تمام مبارزات

  
اس برای  که  اقليت)  فدائيان(  میتی  سوسياليس    ینظم  قرارت سازمان  مبارزه  ايران  را  و    کنددر  خود  فوری  ارتجاعیهدف  رژيم   سرنگونی 

مطالبات زنان به شرح زير   درنگیب قرار داده است، در برنامه خود خواستار اجرای    يیشوراو برقراری يک حکومت    جمهوری اسالمی  
   است: 
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 برابر با مردان. یاسي و س یزنان از حقوق کامل اجتماع ی و برخوردار  تي جنس هيبر پا ضي ستم و تبع هرگونهلغو  –
  
 . یکار مساو  یکامل برابر با مردان در ازا یاي زنان از حقوق و مزا یبرخوردار  –
  
به تمام مشاغل و   یو دسترس یو فرهنگ یاسي س ،یاجتماع ،یاقتصاد یآزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگ یبرخوردار  –

 مناصب در همه سطوح. 
  
قوان   – تمام  ارتجاع  ني لغو  مقررات  زوجات، ص  یو  تعدد  به  طالق    غه،ي مربوط  سرپرست   جانبهک ي حق  و  تکفل  قوان   یمرد،  و   ني فرزندان، 

و تمام مقررات و اقدامات    یزن و مرد در مؤسسات و مراکز عموم  یجداساز  ،یدر مورد ارث، مقررات حجاب اجبار  زي آمضي بعمقررات ت 
 شالق، سنگسار.  ري نظ انهي سرکوبگرانه و وحش

  
 انتخاب پوشش.  یزنان از آزاد یفشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. برخوردار  هرگونه تي ممنوع ،یلغو حجاب اجبار –
  
 ها.در مورد نقض آن دي شد یهاخانواده و اعمال مجازات  طي زنان در مح ه ي و آزار و خشونت عل تي اجبار، اذ ر،ي فشار، تحق هرگونه تي ممنوع –
  
 ها.در مورد نقض آن  دي شد یهاات و اعمال مجاز یآزارکودک سال،  ١٨ازدواج کودکان تا  تي ممنوع –
  
 تعرض مصون باشد. هرگونهاز  دي زن با  یخود. روابط خصوص یزندگ کي کامل زن در انتخاب شر یآزاد –
  
 و شرط.  دي بدون ق ،ني جن سقط شناخته شدن حق    تي به رسم –
  
 حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و تکفل اوالد.  یبرابر –
  

را به تشديد   دهي ستمدو عموم زنان زحمتکش و    دي گویم  کي تبرايران    دهي تمدزن را به زنان س  یروز جهان   ،مارس  ٨)  ت ي (اقل  اني سازمان فدائ 
 خواند.فرامی  يیشورامبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت  

 
 
  

  روز جهانی زن  مارس ٨خجسته باد 
  يیبرقرار باد حکومت شورا  -یاسالم یجمهور ميرنگون باد رژس

  سمي اليباد سوسزنده -یآزاد بادزنده
  )تي( اقلانيفدائ سازمان

 ١۴٠٠ اسفند
  

  يیحکومت شورا -ینان، آزاد کار،


