بيانيه حزب کارايران)توفان( به مناسبت روزجھانی زن

فرخنده باد  ٨مارس روز بين المللی زن
درتجربيات تمام جنبشھای آزادی مشاھده شده
که موفقيت يک انقالب بستگی به ميزان
شرکت زنان در آن دارد)لنين(

ھشتم مارس روز بين المللی زنان بارديگر فرا ميرسد .اين روز تاريخی روز ھمبستگی زنان سراسر
جھان در پيکار بخاطر رھائی از قيود ارتجاعی و قرون وسطائی و نيل به تساوی حقوق با مردان
است .حزب ما فرصت را مغتنم شمرده اين روز تاريخی را به ھمه زنان جھان تبريک می گويد.رشد
مبارزات مردم تحت ستم ايران برای سرنگونی رژيم استبدادی و زن ستيز جمھوری اسالمی از
شرکت روز افزون زنان حکايت دارد .امروز نام بسياری از زنان پيکارجو که پا به پای مردان برای
رھائی از ستم بپاخاسته اند در لوحه افتخار می درخشد و ھمين مشارکت ميليونی فعال زن ايرانی است
که پيروزی مردم ايران را تضمين خواھد کرد.

علل اسارت زن و راه رھائی او
زن قرنھاست که در اسارت بسر می برد .تنزل مقام زن ونابرابری اودر جامعه از آسمان نازل نشده
است ،بلکه ھنگامی آغازشد که نقش اودر توليد اجتماعی تخفيف يافت ومالکيت خصوصی پديد آمد.از
آن پس او تنھا" برده ھوسرانی مرد شد و به ابزار توليد فرزند تبديل گرديد" .بنابراين اسارت زن
معلول جامعه طبفاتی است و آزادی او تنھا با محو جامعه طبقاتی امکان پذير است .اما محو جامعه
طبقاتی که از طريق برانداختن مالکيت خصوصی بر وسائل توليد امکان پذير است ،تنھا در رسالت
تاريخی طبقه کارگر می باشد .طبقه کارگر با انجام اين رسالت تاريخی نه تنھا آزادی خود ،بلکه آزادی
تمام جامعه وازآن جمله آزادی کامل زن را نيز تامين خواھد کرد .ازاين رو زنان درمبارزه بخاطر
آزادی به طبقه کارگر پيوسته و دراين پيکار دورانساز به ساليان متمادی اسارت خود پايان خواھند داد.
اين تنھا راه آزادی زنان است و تمامی" تابو شکنيھای برھنگی" و کلمات دھن پر کن بورژوازی و
فمنيستھا،مذھبيون و .....درباره رھايی زن تنھا برای انحراف مبارزه زنان بوده وھدفی جز دورساختن
آنھا از ھدف اصلی و حفظ وضع موجود ندارند.
آزادی زن دريکسانی استثمار با مرد و تنھا برای دستمزد برابر نيست .آزادی زن تنھا در لغو
محدوديتھای شغلی آنھا و يا شرکت برابر آنھا درانتخابات و يا تنھا درکاربرابر آنھا با مرد و يا آزادی
جنسی و آزادی طالق و و برابری درارث و ...نيست .مارکسيسم لنينيسم خواستار آزادی زن درکليه
شئون اجتماعی است .اين تئوری رھائيساز بشريت براساس کشف علل اسارت زن ،محتوای مبارزه او
برای رھائی ازاسارت را طبقاتی می داند که مطابق آن آزادی زن و برابری او با مرد تنھا در جامعه
ای آزادازھرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی بدست می آيد .بنابراين زنان برای رھائی ازاسارت
استثماروفرھنگ مرد ساالری با کليه نيروھای انقالبی تحت رھبری طبقه کارگر بسيج ميشوند تا با بر
پائی جامعه ای سوسياليستی راه آزادی خويش را ترسيم نمايند.

مبارزه برای حقوق دمکراتيک زنان
حزب کارايران)توفان( به روشنی از حقوق زنان ايران دفاع ميکند و درمسير استقرار تساوی حقوق
زنان و مردان ،لغو کليه قوانين ارتجاعی مذھبی و غير مذھبی ،لغو ھرگونه تبعيض ومحدوديت
برحسب جنسيت ،آزادی پوشش ،آزادی ازدواج و انتخاب ھمسر وازدواج غير مذھبی ،لغو کليه قوانينی

که به بھانه ناموس ارتکاب جنايت عليه زنان را توجيه ميکنند ،ممنوعيت فحشا بطور کلی و فحشا
مذھبی بنام صيغه گری ،آزادی سقط جنين و به رسميت شناختن اين حق برای زنان و.....ميکوشد و
پيگيرانه درجھت تحقق آن که با برافکندن رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ميسر است گام
برميدارد.

ھمبستگی زنان ايران با زنان منطقه
امروز سرنوشت زنان ايران به سرنوشت زنان عراق و افغانستان و بحرين و فلسطين و ساير زنان
منطقه گره خورده است .اين است که طرح مطالبات بر حق زنان ايران بدون پيوند آگاھانه با مبارزه
عليه تجاوزات امپرياليستی و فرياد دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد! فاقد محتوا و ترقی
خواھد بود .نمی توان مدافع حقوق زنان ايران بود اما ازتجاوز نظامی به ليبی ،سوريه ،لبنان،
فلسطين،عراق  ،افغانستان وبحرين  .....حمايت نمود واين سياست امپرياليستی را درقالب مبارزه با
اسالم سياسی تئوريزه و تبليغ کرد .تا امپرياليسم و ارتجاع طبقاتی درجھان حاکم است تصور آزادی
کامل زنان و تحقق حقوق دموکراتيک و برابر آنھا با مردان ميسر نخواھد بود.
حزب ما يقين دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ايران با اتحاد و يکپارچگی نقش شايسته خودرا
دربرانداحتن رژيم زن ستيزسرمايه داری جمھوری اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندھای سرمايه
داری و ماقبل سرمايه داری با سربلندی ايفا خواھند کردوجز اين نخواھد بود.
فرخنده باد ھشتم مارس روز ھمبستگی زنان سراسر جھان!
سرنگون بادرژيم زن ستيز سرمايه داری جمھوری اسالمی بدست مردم ايران!
زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت!

حزب کارايران)توفان(
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