زنده باد  ٨مارس ،نابود باد ھر گونه ستم و تبعيض عليه زنان

ھشت مارس روز جھانی زن ،روز مبارزه عليه ھر گونه ستم ،تبعيض و نابرابری جنسیست .ھشت مارس روز خروش و جوشش
زنانیست که رنج دوران را بر چھره دارند .روزی که غريو فرياد “رھايی زن ممکن است” جھان را تسخير میکند .روزی که در
کنار دردھا و رنجھا ،طعم شيرين پيروزی را مزه مزه میکنيم ،آنھم در فضايی که از ھياھو و پايکوبیمان به وجد آمده است.
بگذار در کنار ھم و دست در دستان يکديگر ،بار ديگر فرياد بزنيم“ :زنده باد  ٨مارس ،نابود باد ھر گونه ستم و تبعيض عليه
زنان” و اينگونه گرامی بداريم راه و مبارزات زنانی را که در طول تاريخ برای رھايی زن و پايان دادن به تمامی نابرابریھا
جنسی ،قھرمانانه به پای آرمانھایشان ايستادند.
زنان مبارز ايران! زنان کارگر و ستمديده!
شما در زير چکمهھای خونين حکومتی زندگی میکنيد که میتوان آن را يکی از ضدزنترين حکومتھای تاريخ معاصر ناميد.
آنھم در دنيايی که روز به روز در برابر عظمت و توان شما بيشتر سر خم میکند.
دنيايی که در آن بيش از پيش برابری زن و مرد به يک شعار ھمگانی تبديل شده است .فرياد برابری زن و مرد آنچنان طنين
افکنده که ديگر کسی را يارای ابراز مخالفت با اين شعار نيست ،و اين تنھا کودنترين بازماندگان قرون سپری شده ھستند که ھنوز
در تفکر پوسيدهی خود دستوپا میزنند و زن را نه يک انسان که چيزی در حد بردهی جنسی مرد مینامند ،آنھم با تکيه بر
باورھای خرافاتی و قوانينی که مانند خودشان بازمانده از قرون سپری شدهی تاريخ ھستند.
آنھا مزورانه از مقام زن در اسالم میگويند و از اين که پايه و اساس خانواده با زن است ،اما وقتی که پای بديھیترين حقوق يک
مادر مانند سرپرستی کودک بهميان میآيد ،قوانين اسالمی به جلو آمده ،فرياد “واسالما” بلند میشود و با وقاحت تمام میگويند:
“نه! سرپرستی کودک متعلق به پدر است ،اگر پدر نبود پدربزرگ ،اگر پدربزرگ نبود عمو” و اينگونه است که معنای واقعی
“پايه و اساس خانواده زن است” آشکار میگردد ،زنانی که حقی برای سرپرستی کودکان خود ندارند .از محدوديت جنسی برای
زنان به عنوان افتخار و نتيجهی مقام باالی زن در اسالم ياد میکنند!! اما ھرگز حاضر نمیشوند اين افتخار را به گردن مردان نيز
آويزان کرده و آنھا را از ازدواج دوم و سوم و چھارم و گرفتن زنھای صيغهای محروم کنند .وقتی صحبت از حق مسافرت
میشود ،حتا با وقاحت از ضرورت اجازه داشتن زن تا سن  ۴٠سال از ھمسر يا پدر برای مسافرت ،بهمنظور جلوگيری از فساد
زنان در خارج از کشور سخن میرانند ،اما معلوم نيست که چرا حق مسافرت برای مردان ،مردانی که در اسالم دارای آزادی

جنسی ھستند ،منشا فساد نمیتواند باشد!! حکومتی که زنان ،را به بند و زنجير کشيده و با بھرهگيری بيشتر از قوانين اسالمی تنھا
محدوديتھای بيشتر را بر آنھا اعمال میکند که تشديد آپارتايد جنسيتی در دانشگاهھا که دختران را از بسياری از رشتهھای
دانشگاھی محروم ساخته يکی از اين سياستھاست.
زنان مبارز ايران! زنان کارگر و ستمديده!
رھايی زن و برابری زن و مرد ممکن است ،اما اين برابری زمانی به شکلی ھمه جانبه تحقق پيدا میکند که کارگر نيز آزاد شود.
تا وقتی که مناسبات طبقاتی حاکم است و تا زمانی که اين مناسبات مانع رشد آزادانهی انسانھا و تکامل فکری و جسمی آنھا
میگردد ،نمیتوان از برابری واقعی و به طريق اولی از آزادی و رھائی زن سخن گفت.
نابرابری زن و مرد محصول مناسبات طبقاتی میباشد و جامعهی سرمايهداری بهعنوان شکلی از مناسبات طبقاتی ،به اين نابرابری
اشکال نوينی بخشيد .سرمايهداری نه تنھا زنان را با دستمزدھايی بهمراتب کمتر از مردان بهکار گرفت که با تحميل کارخانگی به
زنان ،و در واقع کاھش ساعات استراحت آنھا ،مانعی افزون بر مردان ،بر سر راه رشد فکری و جسمی زنان فراھم آورد و
اينگونه شرايط را برای قرارگرفتن آنھا در جايگاھی به مراتب پايينتر از مردان و اعمال انواع گوناگون ستم بر آنان مھيا نمود،
از خشونت خانوادگی تا خشونت اجتماعی ،از خشونت و سوءاستفاده جنسی تا بردگی جنسی ،از پست و حقير شمردن تا کشتن به
جرم دوست داشتن و عشق ورزيدن .شرايطی که عدم استقالل اقتصادی زنان و موقعيت برتر اقتصادی و اجتماعی مردان ،موجب
تشديد آن گرديد.
اگرچه مبارزه برای برابری زن و مرد ھرگز به انقالب اجتماعی منوط نمیشود و در ھر شرايطی اين مبارزه برای زنان و بر سر
خواستھای مشخص جريان دارد ،اما در کنار مبارزه برای برابری حقوق ،سياسی ،اجتماعی زن و مرد در جامعهی سرمايهداری،
ھمانقدر که برای يک کارگر مرد شرط اصلی رھايی در نابودی نظام سرمايهداری و انقالب اجتماعی است ،برای يک کارگر زن
اصلی رھايی ھمان میباشد .ھمانطور که برای يک معلم زن ،يک پرستار زن و يا ديگر زنان زحمتکش و ستمديدهی
نيز شرط
ِ
جامعه ھمچون زنان خانهدار در خانوادهھای کارگر و زحمتکش ،اين مسالهای حياتی است.
زنان مبارز ايران! زنان کارگر و ستمديده!
کمونيستھا ھمواره پيگيرترين مدافعان برابری زن و مرد بودهاند و سازمان ما ،بعنوان يک سازمان کمونيست مدافع پيگير آزادی
و برابری زن و مرد در تمامی عرصهھا میباشد و اين را در برنامهھای خود نيز بازتاب داده است .سازمان ما که برای يک
جامعهی سوسياليستی مبارزه میکند ،معتقد است که تنھا با يک انقالب اجتماعی میتوان به برابری بين زن و مرد و رھايی زن به
طور واقعی و اصولی تحقق بخشيد .سازمان ما بر اين عقيده است که اولين شرط يک انقالب اجتماعی موفق در ايران ،برپايی
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان است که از جمله وظايف فوری اين حکومت پايان دادن به ھرگونه تبعيض،ستم و
نابرابری جنسی و تحقق بی قيد و شرط و کامل حقوق سياسی و اجتماعی زن و مرد است .در برنامه سازمان ما آمده است

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات ،صيغه ،حق طالق يک جانبه ،تکفل و سرپرستی فرزندان ،قوانين و
مقررات تبعيضآميز در مورد ارث ،مقررات حجاب اجباری ،جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی وتمام مقررات و
اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق ،سنگسار و غيره بايد به فوريت ملغا شوند.
ھرگونه فشار ،تحقير ،اجبار ،اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع گردد و مجازات شديدی در مورد نقض
آنھا اعمال گردد.
مزد برابر در ازای کار برابر ،برابری حقوق زن ومرد درامرطالق ،ارث وتکفل اوالد ،حق زنان در انتخاب پوشش ،حق سقط
جنين بدون قيدوشرط ،،آزادی زن در انتخاب ھمسر و مصون ماندن زندگی خصوصی زن از ھرگونه تعرض ،نيز از جمله
مواردی است که بايد به فوريت به مرحله اجرا درآيد.
زنان مبارز ايران! زنان کارگر و ستمديده!
سازمان فدائيان )اقليت( متعلق به تمامی زنان کارگر ،زحمتکش و مبارزیست که برای انقالب اجتماعی مبارزه میکنند ،از
ھمينرو با پيوستن به صفوف سازمان ،به مبارزه برای برابری و رھايی زنان نيرويی بيش از گذشته بخشيد.
ما فرا رسيدن ھشت مارس روز جھانی زن را با قلبی سرخ و گلھايی به رنگ فردا ،به تمامی زنان آگاه و مبارز ،به تمامی زنان
کارگر و ستمديدهی ايران و جھان تبريک میگوييم.
ما روزی را آرزومنديم و برای آن تا آخرين نفس پيکار میکنيم که دست در دستان يکديگر رھايی زنان و برابری واقعی و کامل
زن و مرد را در سرزمينی به وسعت جھان جشن بگيريم.
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