
   رهايي زنان بدون سرنگوني 

  !ميسر نيست جمهوري اسالمي
 مارچ روز جهانی زن، روز اعتراض به ستم بر زن و در عين حال  روز گراميداشت ٨

مبارزات و تالشهای بی وقفه ای است که زنان در طول تاريخ برای رسيدن به آزادی و 

 مارچ به مثابه روز جهانی زن تعيين ٨ابتکار زنان کمونيست،  که به ١٩١٠از سال . انجام داده انددر سراسر گيتی برابری 

ها و   مارس زنان مبارز جهان با بر پا کردن ميتينگ٨در روز . گرديد، اين تالشها هر روز ابعاد گسترده تری يافته است

ئی قطعی را مورد گردهمائی هائی ضمن تجليل از مبارزات تاکنونی و دستاوردهای انکار ناپذيرشان، راه دستيابی به رها

روشن است که در جهانی که بنيادش بر نابرابری و استثمار نيروی کار قرار گرفته، رهائی زنان . کنکاش قرار می دهند

درست به همين دليل . زحمتکش به مثابه اکثريت زنان جهان جز از طريق نابودی اين جهان طبقاتی ميسر نمی باشد

.ه برای نابودی جهان طبقاتی همسو و به هم تنيده استاست که مبارزه زنان زحمتکش با مبارز

  

به اعتبار سلطه يک رژيم زن ستيز مدافع  امروز زنان تحت ستم ايران روز جهانی زن را در شرايطی گرامی می دارندکه

درشرایطی که حتی در . سيستم گندیده سرمایه داری، تحت شدیدترین استثمار و ستم های وحشتناک قرار گرفته اند

قوانين نيز عدم برابری حقوقی بين زن و مرد به رسميت شناخته شده و خواستها و مطالبات بر حق شان هر روز به 

 بهمن ماه امسال بود که دو زن کارگر و فعال ٣٠همين چندی پيش در روز .  وحشيانه ترين شکلی سرکوب می شود

ر مراسم روز جهانی کارگر در ساختمان دادگستری جنبش زنان را با سبعيتی باور نکردنی در سنندج به جرم شرکت د

در کوچه و " طرح امنيت اجتماعی"اگر تا ديروز مزدوران جمهوری اسالمی زنان را  به بهانه . اين شهر به تازيانه بستند

حال خيابان مورد تعرض قرار داده و به بهانه عدم رعايت حجاب اسالمی تحقير کرده و مورد ضرب و شتم قرار می دادند، 

اين . توحش خود را به این صورت نشان می دهند که خود حکايت گر شرايط وخيم زيست و مبارزه زنان زحمتکش ماست

 جمهوری اسالمی بوده و  امپریاليسمواقعيت عينی جلوه ای از سرکوب به اصطالح قانونی زنان توسط رژیم وابسته به 

 به مثابه نيمی از جامعه به زنجير کشيده و از هيچ اجحاف و  سال است زنان را٣٠از بربريتی پرده بر می دارد که 

  .ستمی بر آنها کوتاهی ننموده است

 

طبيعی است که زنان مبارز ما بر عليه اين بربريت در هر سطح و شکلی به اعتراض برخاسته و بکوشند با در هم کوبيدن 

 به همين خاطر است که روزی نيست که فرياد . بساط جور و ستم ديکتاتوری حاکم مسير رهائی خود را هموار سازند

مسلم است که اکثریت زنان زحمتکش و تحت . زنان مبارز پايه های نظام زن ستيز موجود را به لرزه در نياورده باشد

ستم ایران رهائی خود از زير بار همه مظالم موجود را در سرنگونی رژیم مرتجع جمهوری اسالمی و بر پائی نظامی 

شاهديم که اصالح طلبان حکومتی که   اما درست در چنين شرايطی است که.کراتيک جستجو می کنندکامًال دمو

همواره کارشان در اين سالها به انحراف کشيدن مبارزات و اعتراضات مردم مبارز جهت خريد زمان برای تداوم سلطه نظام 

ديده اين مملکت به آنها چنين حقنه کنند که راه حاکم بوده است در مورد مسئله زنان نيز در تالشند با فريب زنان ستم

ا، وحشی گری های در حق زنان و بی عدالتی های موجود، صرفًا تغيير قوانين این رژیم در ه نجاتشان از تمامی ظلم

نبوده " بيراهه"که نتيجه آن جز اتالف انرژی مبارزاتی زنان در " راهی. "بستر مبارزه ای قانونی و مسالمت آميز می باشد

اين شعار ها و  . ع نکبت بار موجود در بر نداردو همانگونه که تجربه تاکنونی خود زنان نشان داده حاصلی جز تداوم وض

 سال سلطه ٣٠راه حل های سترون رفرميستی در شرايطی طرح و تبليغ می شوند که ديکتاتوری حاکم در طول 

ددمنشانه خود به کرات نشان داده که اساسًا غير قابل رفرم و اصالح می باشد و بطور قطع هيچ ارزشی برای آراء مردم 

اما عليرغم اثبات بيهوده و سترون بودن چنين القائات و راه حل هائی، اصالح طلبان هنوز ادعا می . و نيستقائل نبوده 

 



کنند که می توان و بايد با جمع آوری تعداد زيادی امضاء، ستمگران حاکم را به اصالح قوانين زن ستيز وادار نمود و اينطور 

اتفاقًا قابل توجه است که اين . ه به حق و حقوق خود خواهند رسيدجلوه می دهند که گويا از اين طريق زنان ستمديد

حرفهای فريبکارانه و اين راه های بی نتيجه، در شرايطی تبليغ می شوند که  ستمگران حاکم  هر روز زنجير های 

بيانگر آن است این واقعيت خود . اسارت زنان را محکمتر می سازند و قوانين زن ستيزانه موجود را ظالمانه تر می کنند

این زنان رفرميست از رژیم ددمنشی خواهان تغيير قوانين .  که تبليغ چنان نظراتی جزء توهم پراکنی معنای ديگری ندارد

آنها .  می بنددتازيانه خود به دادگستریو یا لغو آنها به نفع زنان می باشند که در روز روشن زنان کارگر را در ساختمان 

ظار معجزه دارند و از این نظر عملکرد آنها را باید با افراد عقب مانده متوهم و ساده اندیشی از جمهوری اسالمی انت

 بواقع، هر دو اینها در  !ظهور خواهد کرد" چاه جمکران"از " امام زمان"مقایسه کرد که بر اين باور اند که باالخره روزی 

  !انتظار معجزه هستند

  

بلکه همه مردم ستمديده ما نشان داده که بدون از بين بردن سيستم سرمایه داری تجربه مبارزات زنان و نه تنها زنان 

وابسته در ایران که دیکتاتوری و ستم بر زنان جزء ذاتی آن است و بطور کلی بدون بر انداختن بساط جور و ظلم حاکم که 

  .دی و تحقق مطالبات خود نمی رسندجز از طريق مبارزه متحدانه زنان و مردان زحمتکش امکان پذير نيست، زنان به آزا

  

 سال قدرتمداری فريبکارانه اصالح ٨ روز جهانی زن وظيفه همه زنان مبارز است که با درس گيری از تجربه ردگدر سال

انرژی مبارزاتی ، طلبان حکومتی و آنچه که خود در بستر مبارزات شان کسب نموده اند، اجازه ندهند که چنين افکاری

تجربه سلطه . راه ببرد و صدای زنان زحمتکش تحت الشعاع قدرت تبليغاتی زنان رفرميست قرار گيردآنها را به کج

پس بيائيد در . جمهوری اسالمی نشان داده است که جز با نابودی اين رژيم زن ستيز راه رهائی زنان هموار نمی گردد

نابود باد نظام !  رژيم زن ستيز جمهوری اسالمیمرگ بر: روز جهانی زن، بار ديگر در صفوفی فشرده تر فرياد برآوريم 

  .سرمايه داری حاکم بر ایران که عامل همه نکبت ها و نابرابری های موجود می باشد

  

  ! مارچ روز جهاني زن8گرامي باد 

  !هر چه پر توان تر باد مبارزات زنان زحمتكش براي رسيدن به آزادي

  !زنده باد كمونيسم!      پيروز باد انقالب

  

  با ايمان به پيروزي راهمان

  چريكهاي فدائي خلق ايران
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