خجسﺘه بﺎد  ٨ﻣﺎرس روز جهﺎﻧﯽ زن
زﻧﺎن سﺘمديده ايﺮان!

 ٨مارس ) ١٧اسفند( روز جهانﯽ زن ،در شرايﻄﯽ فرارسيده است که دولت دينﯽ ستمگر و زنستيﺰ جمهوری اسﻼمﯽ ،ايﻦ دشمﻦ سوگند
خورده برابری زن و مرد ،ماهيت رسوای خود را حتﯽ بر ﻋﻘﺐماندهﺗريﻦ بﺨﺶ ﺗودههای مردم ايران آشکار نموده ،ورشکستگﯽ خود را در
ﺗمام ﻋرصهها به نمايﺶ گذاشته و مبارزات پيگير ﺗودههای مردم ايران سراسر کشور را فراگرفته است.
نﻘﺶ برجستهای که زنان در مبارزات جاری برﻋهدهگرفتهاند ،چنان آشکار است که مرﺗجعيﻦ حاکم بر ايران را هراسناک کرده است .در هر
مبارزهای که در ايران در جريان است ،حضور فعال زنان که بازﺗاب بيداری و آگاهﯽ آنهاست به واقعيتﯽ ﻏيرقابﻞانکار ﺗبديﻞشده است .از
نﻘﺶ برجسته در ﺗظاهرات و قيام برای سرنگونﯽ رژيم  ،از حضور فعال در اﻋتصابات و ﺗجمعهای معلمان ،پرستاران ،کارگران و
بازنشستگان ،ﺗا سﺨنرانﯽهای ﻋلنﯽ در دفاع از حﻘوق زنان در مراکﺰ ﻋمومﯽ و به دور افکندن ﻋلنﯽ حجاب و درگيری با مﺰدوران رژيم ،
همه نشاندهنده نﻘﺶ برجسته زنان در مبارزه برای سرنگونﯽ رژيم زنستيﺰاست.
از هنگامﯽکه رژيم ارﺗجاﻋﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در ايران به قدرت رسيد ،ﺗا به امروز صدها ﺗﻦ از زنان مبارز و آگاه به جوخه اﻋدام
سپردهشدهاند و هﺰاران ﺗﻦ سالها به حبس محکوم شدند .هماکنون نيﺰ دهها ﺗﻦ از زنان به جرم مبارزه برای برانداختﻦ ﺗبعيﺾ و نابرابری زنان
در زندانهای جمهوری اسﻼمﯽ به بند کشيده شدهاند .دليﻞ ايﻦ نﻘﺶ فعال در ﺗمام ايﻦ مبارزات بر کسﯽ پوشيده نيست.
در جامعه ايران ،زنان ستمديدهﺗريﻦ بﺨﺶ مردم ايران هستند .ايران يکﯽ از معدود کشورهای جهان است که نهفﻘﻂ ﺗحت حاکميت دولت دينﯽ
اسﻼمگرا ،برابری حﻘوق زن و مرد به رسميت شناختهنشده ،بلکه دولت فوق ارﺗجاﻋﯽ دينﯽ و زنستيﺰ ،در قوانيﻦ خود به ﻋريانﺗريﻦ و
خشﻦﺗريﻦ شکﻞ ممکﻦ برابری حﻘوق اجتماﻋﯽ و سياسﯽ زن را نفﯽ کرده و آشکار و ﻋريان بر نابرابری و ﺗبعيﺾ صحه گذاشتهشده است .در
ﺗمام قوانيﻦ جمهوری اسﻼمﯽ زن در مرﺗبهای پاييﻦﺗر از مرد قرارگرفته است .جمهوری اسﻼمﯽ به ﺗبعيت و فرمانبرداری زن از مرد شکلﯽ
رسمﯽ و قانونﯽ داده است .دولت دينﯽ نهفﻘﻂ در قوانيﻦ بلکه در ﻋمﻞ ،ﺗمام قدرت و امکانات خود را برای ﺗﻘويت مردساﻻری ،دفاع از
خانواده اسﻼمﯽ -سنتﯽ مردساﻻر ،فرمانروائﯽ مرد در خانواده و ﺗبعيت زن از مرد و در يﮏکﻼم اسارت زن به کار گرفته است .جمهوری
اسﻼمﯽ حتﯽ در قوانيﻦ رسمﯽ خود ،آشکار و ضمنﯽ خشونت ﻋليه زنان را مورد ﺗﺄييد قرار داده است .از هميﻦ روست که زنان زير فشار
انواع و اقسام خشونت در خانواده و در خارج از خانه در خيابان  ،مراکﺰ ﻋمومﯽ و محﻞ کار قرار دارند .هرسال ميليونها زن در جامعه
مردساﻻر و ﺗحت حاکميت دولت دينﯽ و قوانيﻦ ارﺗجاﻋﯽ آن ،ﺗوسﻂ پدر ،برادر و شوهر حتﯽ مورد خشونت فيﺰيکﯽ قرار مﯽگيرند .ايﻦ
خشونت ﻋليه زنان چنان شکﻞ وحشيانهای به خود گرفته که هرسال دهها ﺗﻦ از زنان ﺗوسﻂ مردان خانواده به قتﻞ مﯽرسند .در خارج از خانه
نيﺰ زنان در معرض خشونتهای متعدد و سرکوب فيﺰيکﯽ مﺰدوران دستگاه دولتﯽ ،ﺗحﻘير و ﺗوهيﻦ و خشونت پليس بر سر رﻋايت حجاب
اجباری قرارگرفتهاند.
درنتيجه سياستهای ارﺗجاﻋﯽ دولت دينﯽ زنستيﺰ ،نهفﻘﻂ زنان بهطور رسمﯽ و ﻋلنﯽ از امکان دسترسﯽ به برخﯽ مشاﻏﻞ و حضور در برخﯽ
ارگانها و نهادها محروم شدهاند  ،بلکه دولت دينﯽ حتﯽ برای دسترسﯽ زنان به مشاﻏﻞ معمولﯽ نيﺰ محدوديتهای متعددی ايجاد کرده است.
چراکه از ديدگاه رژيم رسوای دينﯽ زنستيﺰ ،جای زن در خانه ﺗعريﻒشده است  .از هميﻦ رواست که در کشوری با جمعيتﯽ  ٨۵ميليونﯽ ﺗنها
 ٣ / ۵ميليون زن شاﻏﻞ هستند .بر سر هر اﺗفاقﯽ هم از نمونه بحرانهای اقتصادی نﺨستيﻦ گروهﯽ که اخراج مﯽشوند ،زناناند .طبق گﺰارش
مرکﺰ آمار رژيم در پاييﺰ سال  ٩٨چهار ميليون و  ۴۶٨هﺰار زن در ايران شاﻏﻞ بودهاند .در پائيﺰ امسال ايﻦ ﺗعداد به کمتر از  ٣ / ۵ميليون
کاهﺶيافته است  .ايﻦهمه در حالﯽ است که حتﯽ درجايﯽ که زنان مشغول به کارند بهرﻏم کار مساوی با مردان ،بهطور متوسﻂ حدود ٣٠
درصد کمتر از مردان دستمﺰد و حﻘوق مﯽگيرند .لذا روشﻦ است که چرا سالبهسال زنان فﻘيرﺗر مﯽشوند و گروهﯽ محتاج مستمری ناچيﺰ
کميته امداد مﯽگردند و مدام بر ﺗعداد زنان ﺗﻦفروش و زنان بﯽخانمان و معتاد در شهرها افﺰوده مﯽشود.
جمهوری اسﻼمﯽ در طول متجاوز از  ۴٣سال موجوديت ننگينﺶ در ايران نشان داده است که هيﭻيﮏ از مﻄالبات زنان در چهارچوب ايﻦ
رژيم ﺗحﻘقپذير نيست .زنان دريافتهاند که بدون سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ﺗحﻘق حتﯽ کوچﮏﺗريﻦ مﻄالبات آنها ممکﻦ نيست .از هميﻦ
روست که در ﺗمام مبارزات کنونﯽ برای سرنگونﯽ رژيم حضوری فعال دارند.
سازمان فدائيان) اقليت( که برای استﻘرار نظمﯽ سوسياليستﯽ در ايران مبارزه مﯽکند و هدف فوری خود را سرنگونﯽ رژيم ارﺗجاﻋﯽ
جمهوری اسﻼمﯽ و برقراری يﮏ حکومت شورايﯽ قرار داده است ،در برنامه خود خواستار اجرای بﯽدرنگ مﻄالبات زنان به شرح زير
است:
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– لغو هرگونه ستم و ﺗبعيﺾ بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از حﻘوق کامﻞ اجتماﻋﯽ و سياسﯽ برابر با مردان.
– برخورداری زنان از حﻘوق و مﺰايای کامﻞ برابر با مردان در ازای کار مساوی.
– برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در ﺗمام شئون زندگﯽ اقتصادی ،اجتماﻋﯽ ،سياسﯽ و فرهنگﯽ و دسترسﯽ به ﺗمام مشاﻏﻞ و
مناصﺐ در همه سﻄوح.
– لغو ﺗمام قوانيﻦ و مﻘررات ارﺗجاﻋﯽ مربوط به ﺗعدد زوجات ،صيغه ،حق طﻼق يﮏجانبه مرد ،ﺗکفﻞ و سرپرستﯽ فرزندان ،قوانيﻦ و
مﻘررات ﺗبعيﺾآميﺰ در مورد ارث ،مﻘررات حجاب اجباری ،جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکﺰ ﻋمومﯽ و ﺗمام مﻘررات و اقدامات
سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شﻼق ،سنگسار.
– لغو حجاب اجباری ،ممنوﻋيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشﺶ زن .برخورداری زنان از آزادی انتﺨاب پوشﺶ.
– ممنوﻋيت هرگونه فشار ،ﺗحﻘير ،اجبار ،اذيت و آزار و خشونت ﻋليه زنان در محيﻂ خانواده و اﻋمال مجازاتهای شديد در مورد نﻘﺾ آنها.
– ممنوﻋيت ازدواج کودکان ﺗا  ١٨سال ،کودکآزاری و اﻋمال مجازاتهای شديد در مورد نﻘﺾ آنها.
– آزادی کامﻞ زن در انتﺨاب شريﮏ زندگﯽ خود .روابﻂ خصوصﯽ زن بايد از هرگونه ﺗعرض مصون باشد.
– به رسميت شناخته شدن حق سﻘﻂجنيﻦ ،بدون قيد و شرط.
– برابری حﻘوق زن و مرد در امر طﻼق ،ارث و ﺗکفﻞ اوﻻد.
سازمان فدائيان )اقليت(  ٨مارس ،روز جهانﯽ زن را به زنان ستمديده ايران ﺗبريﮏ مﯽگويد و ﻋموم زنان زحمتکﺶ و ستمديده را به ﺗشديد
مبارزه برای سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ و برقراری حکومت شورايﯽ فرامﯽخواند.

خجسته باد  ٨مارس روز جهانﯽ زن
سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمﯽ -برقرار باد حکومت شورايﯽ
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
سازمان فدائيان) اقليت(
اسفند ١۴٠٠
کار ،نان ،آزادی -حکومت شورايﯽ
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