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  ن خلق ايرائیفدا چريکھای

 ٢٠١٨ فبروری ٠۶
 

  ! حجاب بر ضرورت سرنگونی جمھوری اسالمی
دستيابی به کار و نان و آزادی ، عدم  در اوضاع و احوالی که خيزش قھرمانانه اردوی کار ، به ھمراه متحدينش برای

اسالمی را در مقابل چشم جھانيان قرار داده است ، در شرايطی که  مشروعيت و فقدان ھر گونه پايگاه مردمی جمھوری

تنفر شديد  رسيده از مظالم بی حد و حصر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با ابراز توده ھای جان به لب

نيز به اعمال قھر و اقدامات مبارزاتی ديگر  ًژيم نه تنھا فرياد سرنگونی آن را سر می دھند ، بلکه عمالخود از اين ر

ھای مذبوحانه ای از طرف دشمنان مردم برای مقابله با اين خيزش و با ھدف  عليه آن دست می يازند ، ما شاھد تالش

 .آتش انقالبی آن ھستيم خاموش کردن

از يک سو ، رژيم جمھوری اسالمی .   دارددر حال حاضر از دو سو مورد ھجوم ارتجاع قرارجنبش انقالبی توده ھا 

از کشتار توده ھا در  - توده ھا به ھر تالش جنايتکارانه ای ۀمھار آن و خاموش کردن فرياد ھای آزاديخواھان برای

ھای  دسيسه  و از سوی ديگر ، شاھددست می زند  - خيابان گرفته تا شکنجه و قتل در زير شکنجه در زندان ھای خود 

تا آنجا که به قدرتھای   .باشيم رنگارنگ قدرتھای امپرياليستی جھت به انحراف کشاندن اين جنبش انقالبی می

بزنند ، به فکر  مربوط می شود ، آنھا از ھمان آغاز در حالی که کوشيدند خود را دوستار مردم ايران جا امپرياليستی

آشکارا با ريا    ،امريکا ۀمپ ، رئيس جمھور نژادپرست اياالت متحدتر  . خاص خويش افتادندآلترناتيو سازی ھای

می دانست که   مبارزاتی مسالمت آميز جلوه دھد ، در حالی که خود نيزًتا مبارزات مردم ما را صرفا کاری تمام کوشيد

جز توسل به قھر انقالبی در مقابل مردم  یجمھوری اسالمی با جنايات و سرکوب ھای وحشيانه مبارزات توده ھا ، راھ

 نحيف نيرو ھای ضد ۀکردن در جث آلترناتيو سازی ھای امپرياليستی از طريق باد  .تحت ستم ما باقی نگذاشته است

راستای ھمين خط ضد  اين روزھا نيز درست در  .آميز آنان بود انقالبی ھمچون سلطنت طلبان از اولين کارھای توطئه

 و بی بی سی امريکاھای امپرياليستی از صدای  د تالش ديگری از سوی آنھا ھستيم و می بينيم که رسانهمردمی ، شاھ

ھای ارتجاعی ديگر چگونه می کوشند با چھره سازی و تمرکز تبليغات خود بر روی گرفته تا رسانه " من و تو "و

برای نان و  مردمی توده ھای ستمديدهزنانی که روسری خود را برداشته و بر سر چوب می کنند ، خيزش  اعتراض

به  برداشتن روسری اسير نموده و آن را کار و آزادی را در حصار صرف خواست الغاء حجاب و يا محدودتر از آن

 .حاشيه ببرند
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برای سرکوب انقالب به نام انقالب با توافق امپرياليستھای غرب   رژيمی کهۀجمھوری اسالمی از بدو پيدايش ، به مثاب

ً مجددا  ايران راۀبر سر کار آمد و می بايست با اجرای سياست ھای ضد انقالبی خويش جامع  کنفرانس گوادولوپدر

داران داخلی و بر اساس منافع آنان  و سرمايه) امپرياليستھا(برای غارت و چپاول و استثمار سرمايه داران خارجی 

با سلب .  رسيدن در صدر برنامه ھای خود قرار دادبه قدرت سازمان دھد ، سرکوب زنان را از ھمان روزھای اول

 و تحميل حجاب به آنھا ، اين رژيم کوشيد دست خود را برای دخالت در) تدريج از مردان و به(آزادی پوشش از زنان 

جامعه را برای خويش  خصوصی ترين امور زندگی مردم باز گذاشته و از اين طريق امکان سرکوب ھر چه شديدتر

بود ، چرا   خود ايجاد فاصله بين زنان و مردانۀاز مھمترين اھداف رژيم از اقدامات زن ستيزان يکی ديگر  .دتأمين نماي

عليه آن رژيم وابسته به امپرياليسم ، پشت   شاه ، رزم دالورانه و مشترک زنان و مردان مبارز و انقالبیۀکه در دور

 زنان و مردان ۀمشترک و متحدان ص از ھفتم دی ماه با مبارزاتامروز نيز که به خصو  .امپرياليستھا را لرزانده بود

است ، چه قدرت ھای غارتگر خارجی و چه سرمايه داران  رزمنده ، شرايط انقالبی جديدی در جامعه به وجود آمده

 .جدی مواجه ديده و می کوشند به ھر ترتيب در اين اتحاد خلل ايجاد کنند زالو صفت داخلی خود را با خطری

حقی ست که مورد حمايت  ه، اعتراض باز طرف زنان  اعتراض به حجاب اجباری کی نيست که برداشتن روسری وش

 بايد برای ًبلکه اساسا" حجاب اجباری " ايران نه فقط بايد عليهۀًاتفاقا زنان ستمديد. نيروھای آزادی طلب می باشد ۀھم

 روشن مبارزاتی ۀب اجباری و آزادی پوشش ، يک وظيفحمايت از لغو حجا به ھمين دليل. آزادی پوشش مبارزه کنند

جبھه   سال گذشته ، يکی از٣٩دمکرات و آزاديخواه است و اين موضوع بزرگ اجتماعی در طول   نيروھایۀبرای ھم

 ۀنکت.   ما بوده استۀ تحت سلطۀھای مبارزاتی از طرف اين نيروھا عليه رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی در جامع

و حق آزادی  اين است که زنان آگاه و مبارز ما نبايد اجازه دھند تا مبارزه برای لغو حجاب اجباری اصلی امروز

 توده ھای تحت ستم عليه ۀدشمنان قسم خورد ، و مطالبات دموکراتيک ديگری از اين قبيل به دستاويزی در دستپوشش

 برخی از زنان روی سکوئی رفته و روسری خود را کرد که اگر امروز بايد روی اين نکته تأکيد. خود آنان تبديل گردد

بر   زنان و مردان انقالبی با شعار صريح مرگۀ متحدانۀاين امر در شرايط اوج گيری مبارز بر سر چوب می کنند ،

و باالتر از آن دست " !روسری نه " در نظر داشت که خواست به حقدمی باي. جمھوری اسالمی امکان پذير گشته است

 مشترک زنان و مردان در جھت سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی امکان ۀپيشبرد مبارزتنھا با " آزادی پوشش "يابی به

 . خواھد شدپذير

ً و قانونا نصف مرد ًاسالمی رسما زنان به عنوان نيمی از جمعيت کشور که از بدو استقرار رژيم زن ستيز جمھوری

 می شود ، زنانی که بديھی ترين خواسته ھايشان ، ءسنگسار اجرا حساب شده و عليه آنان مجازات ھای وحشيانه چون

دارند و   اين رژيم مذھبی گشته است ، داليل بيشتری برای مبارزه با جمھوری اسالمیۀزانستي لگد مال سياستھای زن

 که - ين توده ھای تحت ستم اين سرزم  پر شورتر و با انگيزه ھائی قوی تر از مردان در صف کارگران و ديگرًطبيعتا

 قرار گرفته و رزم مشترک و متحدی را جھت نابودی آن -آمده اند  از تاالنگری ھا و جنايات جمھوری اسالمی به تنگ

است که  اين نيز بديھی. حق خود که آزادی پوشش تنھا يکی از آنھاست پيش می گيرند هعادالنه و ب و تحقق خواستھای

انقالب و پيشبرد مبارزه عليه رژيم   زنان از مردان به امرۀمبارزھر گونه تالش تحت ھر عنوانی برای جدا کردن 

 .ضربه خواھد زد

 عليه حجاب ًمتمرکز کرده اند که صرفا امروز رسانه ھای امپرياليستی تبليغات خود را روی حرکات اعتراضی زنانی

ان به چنين مبارزه ای می کوشند آنھا دست به چھره سازی زده و با تشويق زن. اندبرخاسته " نافرمانی مدنی "اجباری به

برای تحقق خواستھای  انقالبی زنان و مردان رزمنده ای که سرنگونی جمھوری اسالمی برای آنان اولين قدم جنبش
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اين يکی از .  مبارزه عليه روسری پنھان سازندۀساي حقشان می باشد را به حاشيه برانند و آن را در زير هانقالبی و ب

 با( ايران ۀامپرياليستی جھت انحراف مبارزات انقالبی توده ھای کارد به استخوان رسيد ھایجلوه ھای تالش قدرت 

بايد خاطر نشان کرد که نه   .می باشد" نافرمانی مدنی "زير نام)  حق زنان عليه حجابهدستاويز قرار دادن خواست ب

 زنان از ۀجداگان ۀخواست با مبارززنان ايران در غير اجباری کردن حجاب خالصه می شود و نه حتی اين  خواست

ايران برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی  ۀدرعين حال خواست زنان و مردان رزمند. مردان می تواند متحقق شود

شرايطی که آنھا سينه ھايشان را سپر گلوله ھای سربازان گمنام امام زمان  حقشان در هجھت تحقق مطالبات انقالبی و ب

 .  نمودبه نافرمانی مدنی محدود  نمی توان، را  " ا می کنند برای آزادگیجان فد "کرده اند و

 تمامی ۀآزادی است که در برگيرند  ما، مطالباتی چون نان و کار وۀخواست ھای کارگران و ديگر توده ھای رزمند

 و رفع ھر گونه ستم  قوانين زن ستيز جمھوری اسالمیۀيوغ ھم مطالبات دمکراتيک توده ھا و از جمله رھائی زنان از

. دارند خواست ھا تنھا با نابودی جمھوری اسالمی از طريق به کارگيری قھر انقالبی امکان تحقق اين. بر آنان می باشد

به خوبی ... قھدريجان و نجف آباد و  توده ھای انقالبی ما در جريان قيام ھای خود در شھر ھائی چون درود و ايذه و

 . مسلحانه در مقابل آنھا نيستۀبرای رسيدن به آزادی راھی جز مبارز اين حقيقت واقفند که به ًنشان دادند که کامال

 !باد رزم زنان آگاه و مبارز برای سرنگونی رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی پاينده

 !حجاب و آزادی پوشش ، خواست زنان تحت ستم ايران استلغو 

  !زنده باد سوسياليزم   ! زنده باد انقالب

  ١٣٩۶ ]دلو[ بھمن١٢ – خلق ايران ئیفدا چريکھای

  

 
 
  


