
 

  ! گرامي باد روز جهاني زن
ها و  نگيتيطی رور جهانی زن را با برگزاری میامروز زنان آگاه و مبارز در شرا

ض يزنان کارگر و زحمتکش در زیر بار تبعابانی گرامی می دارند که يشات خینما

 داری در فقر و ناامنی کاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلطه نظام سرمایهيو ب

حقوقی مضاعفی که نظام   با بی،بودنشان" زن"ه خاطر  و صرفا ب سر بردهه ب

های مختلف به آنان تحميل کرده نيز  استثمارگرانه و مردساالر حاکم در عرصه

 . دست و پنجه نرم می کنند

کتاتوری یداری وابسته به امپریاليسم و رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی، د  ر سلطه نظام سرمایهیدر ایران ز

 آن قاصر  ابعاد مخربانيفرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از ب اقتحاکم شرایط بس ط

ش شهروند درجه دوم ین ارتجاعی خويعنی زنان را رسما و بر اساس قوانیمی از جامعه يم نیرژن یا. است

 ادالنه و بدیهینقض و آنان را به خاطر خواست عانه يگر را وحشیمه ديها با ن محسوب کرده و برابری حقوق آن

بينيم اوضاع حيات و معاش زنان  در نتيجه سلطه چنين رژیم سرکوبگری است که ما می .سرکوب می کند برابری

تی يواقع. رديگ خودکشی زنان هر روز فزونی می خواب و تر شده و آمار دختران فراری، زنان کارتن ما روز بروز وخيم

تحت سلطه جمهوری اسالمی . بله با نظام حاکم سوق داده استبه مقا عتريکه زنان مبارز و آگاه را هرچه وس

حضانت فرزند ، حق دستمزد گرفته تا حق برابری انتخاب آزاد پوشش، حق طالقن حقوق زنان از حق یهی تریبد

ن ي به هم.تکار مصمون نمانده استیم جناین رژیاچ حقی از تعدی يرحمانه سرکوب گشته  و خالصه هي ب...و

... کز آموزشی واها و مر ها ،خيابان اعتراضات و مبارزات زنان در کارخانه  روز شاهد اخباری مبنی برهرما ل هم يدل

  نیفه دفاع از ايت نه تنها وظين واقعیا. ميمی باشبر عليه رژیم زن ستيز حاکم و قوانين سرکوبگرانه آن 

ق و يفه تعمي وظ ني بلکه همچن ،رو های انقالبی قرار می دهدياعتراضات و مبارزات را در مقابل زنان آگاه و ن

ن یروزی اي پها قرار می دهد که ستگی در مقابل آنج ز با بريان زنان را نين آگاهی در میگسترش آن و بردن ا

داری وابسته و سلطه  هی برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی به مثابه حافظ نظام سرمامبارزات به مبارزه

 انقالبی که نقش .ممکن است ز، نايآم  قهر ای و ق انقالبی تودهیجز از طر زين امر نیامپریاليسم گره خورده و ا

  . آفرینی زنان به مثابه نيمی از آحاد جامعه در آن انکار ناپذیر است

  

دن به يد تا مبارزه برای تحقق مطالبات برحق زنان جهت رسيد کوشی مارس روز جهانی زن با٨شت دايبا گرام

ه داری را آماج یعنی نظام سرماین نابرابری ی اچه بيشتر گسترش داده و عامل اصلیبرابری کامل با مردان را هر

ه داری است که ستم بر زنان یسرماخ ثابت کرده که تنها با نابودی نظام یچرا که تار . حمالت زنان مبارز نمود

ائی آزاد و رها از يها برای هميشه از زندگی جامعه رخت برکنده و امکان بر پائی دن همچون سایر مظالم و ستم

  .ا می گرددينابرابری مه

  
  ! مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش٨فرخنده باد 

  !قوق برابرهر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم برای تحقق ح

  !ش درونی ازن ستيز جمهوری اسالمی با همه دار و دسته هایضد خلقی و نابود باد رژیم 

  !زنده باد انقالب

  با ایمان به پيروزی راهمان

 ٢٠١٣ مارس ٧ - چریکهای فدایی خلق ایران


