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  صبا راھی

 ٢٠١٨ فبروری ٠٩ 
  

   بی حجابیۀمجسم
 رتالشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخي

  

" دختر انقالب" ھمزمان با خيزش ھای جاری در ايران در برخی از مناطق خلوت تھران زنانی که خود را ًريباتق

") بسيار مدنی(" ابولھولۀنامگذاری کردند مشاھده شدند که حجاب اجباری خود را، بر نوک چوبی بسته و مانند مجسم

ژيم سرکوبگر اسالمی نوکر امپرياليسم به رياست شود يکی دو نفر از آنھا را ر گفته می. را در دست گرفته اند آن

جمھوری روحانی، آخوند جنايتکاری که اعدام در مالء عام پيشنھاد اين مزدور انگليس بود ، دستگير کرده يکی را با 

دانھا خشمگين از رژيم در زن ۀيد بماند زيرا بسياری از جوانان بيکار بی آيندآ اين پول از کجا می(  پانصد ميليونیۀوثيق

 غربی ھم از دستگيری آنھا خبر ۀی شان جان ھای شيرين شان است که در معرض خطر است و ھيچ رسانئتنھا دارا

  .زاد کرده استآ )دھد نمی

 چوبی بسته  سياھی را به نوکۀی رفته و پارچئدر کنار اين زنان بی حجاب زنی با چندين اليه حجاب نيز بر باالی سکو

حسين ابراھيمی   نامه ران بی حجاب دھن کجی کند و دو روز بعد از آن ھم آخوند مفت خوری بتا به اين وسيله به دخت

  .نيز بر باالی ھمان سکو رفت و پرچم منفور رژيم اسالمی را بر نوک چوب زد

توان دريافت که جناح  م نيست بسيار ساده میو اين مجسمه ھا بر باالی سکوھا با ديدگاه ھای مختلف کشف اتۀمشاھد

 رژيم که دست ھر دوی آنھا به خون بھترين فرزندان ايران آغشته است و در سرکوب و دستگيری و شکنحه و ھای

برای منحرف کردن افکار عمومی جھان از ) با برنامه ای از قبل تدارک ديده شده(تجاوز با ھم شريک بوده و ھستند 

ز جوانان مبارز که سه نفر آنھا توسط دژخيمان رژيم  ھزار نفر ا۴ش ھای اخير در ايران و دستگيری نزديک به زيخ

خودکشی شدند و يا در خيابان توسط سرکوبگران به قتل رسيده اند به ميدان آمده اند ودر شکل و وادار به در زندانھا يا 

  .کنند دھن کجی می) اصالح طلب و اصولگرا(ديگر  به يک" مدنی"شمايلی بسيار 

ياليستی شد و بلندگوھای بشدت مسمومی از جمله بی بی سی منفور؛ سرعت پوشش رسانه ھای امپره خبر مجسمه ھا ب

ی با سه نفر از زنان طرفدار اصالح طلب ئحامی، نشر و ترويج پوسيده ترين افکار ارتجاعی نيز مصاحبه ھا  اين مرکز

 حامی و حافظ منافع سياسی رژيم در بی بی سی، در خارج از "برزين"نام ه اصطالح تحليل گر سياسی به و يک ب

بشدت از مدنی بودن حرکت مجسمه ھا دفاع کرده و مدام  بی بی ارتجاع ھر چھار نفر مھمانان. ايران ترتيب داده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀ ھفتۀخطر نينداخته اند و مجری برنامه را ب خسارتی به دولت نزده و امنيت ملی کردند که اين زنان ھيچ پافشاری می

   .کرد تا بتواند از روحانی جالد دفاع کند آخر بی بی ارتجاع ھم بنا به ماھيت سياسی اش با الفاظ بازی می

از طرفی بسيار طبيعی است که ھر اعتراض جمعی مانند خيزش ھای اخير در ايران که بنياد رژيم را نشان گرفته است 

بشدت با   کند تا ن شود، اما حرکت ھای فردی درفضای جاری ھمواره افکار عمومی را وادار میباعث شوک ھمگا

 حق زنان جا هخود را در راستای حقوق ب مذبوحانه شک و ترديد به آن حرکت نگاه کند ھر چند که آن حرکت بخواھد

ن اين است که درست در زمانی که در چرا نگاه شک و ترديد؟ به يک لحاظ بسيار ساده و قابل فھم برای ھمه و آ. بزند

 تبعيض و چپاولگری ،بی حقوقی، یگ بی آيند، بيکاری، شھر ايران جوانان خشمگين از بی عدالتی١٠٠بيش از 

سردمداران رژيم و آقازاده ھايشان به خيابان ھا ريخته اند و کمر ھمت به سرنگونی رژيمی سرکوبگر، ضدکارگر و 

 ای آنجب عده ای انگشت نما /ديگه تمومه ماجرا / اصالح طلب اصولگرا : زند  اد میدانشگاه فري ضد زن بسته اند، و

عنوان اتحاد و ھمبستگی با موج مبارزات از ه ن مصمم پيوسته و در آنجا روسری ھای خود بابه صفوف اين معترض که

و بقای اين  "حاتاصال"عکس خود را درست مقابل اين خشم خروشان قرار داده و خواھان  هسر خود بردارند اما ب

ُرژيم سرتا پا جنايت شده اند و رسانه ھای اربابان رژيم ھم بسرعت خبر مجسمه ھای بی حجاب در تھران را نقل مجلس 

   .خود کردند

قدرت رساندند تا بتوانند با سرکوب زنان، کارگران ه امپرياليستھای مرتجع اين رژيم سرتا پا ارتجاعی را به اين دليل ب

ھر چه بيشتر از پيش منابع سرزمين ما را غارت کنند و بايد اذعان داشت که " الھی" ھای تاقوام مختلف با توصل به آي

وندھا نتوانستند خادمی تمام و کمال خود را به امپرياليستھا تا به امروز نشان ھيچ کدام از نوکران امپرياليسم به مانند آخ

ت أدو ھي روباه پيرمکار امپرياليسم انگليس که درست در جريان خيزشھای اخير در ايران  بی سبب ھم نيست که. دھند

لمان ابه ايران فرستاد تا ) دبوريس جانسون و جک استروا که سفرش را بسيار راضی کننده ناميده بو( سياسی بازرگانی

" تغيير رژيم"مريکا خواھان او فرانسه خواھان بقای بيشتر اين رژيم ھستند و تنھا شريک آنھا يعنی امپرياليسم قلدر 

  !مريکا استا ۀ تمام رژيم ھای دست نشاندۀتوسط سی آی ای پدر خواند

" غيرمدنی"ر را يکوبند تا خيزش ھای اخ  ھا می"مجسمه"بودن حرکت " مدنی"گريان مدام بر طبل   ی کهئالبی ھا

قادر ) دتراحتی به دامان بورژوازی می غلخرده بورژای دالل که ب( دليل موضع طبقاتی شانه نشان دھند يک نکته را ب

 چندين دھه مبارزات زنان در ايران بيانگر اين واقعيت است که زمانی حقوق ۀنيستند درک کنند و آن اين است که تجرب

ين ميسر گردد و نه با دخيل بستن البی ھا به حرم ئد که مبارزه و مقاومت آنان از پاگرد حق زنان متحقق می هب

  .مريکااامپرياليستھای مرتجع و از طريق شبکه ھای مسموم بی بی ارتجاع و سی ان ان و صدای 

در جنبش زنان بوده اند که حل ھای  ُسالھاست که اصالح طلبان و حاميان ھمفکر آنان به طرق مختلف مبلغ اينگونه راه

 اجتماعی را روز به روز بر ۀی نبرده است بلکه سبب شده تا رژيم اسالمی نوکر امپرياليسم عرصئنه تنھا راه به جا

شد که   بی بی ارتجاع با ھيجان مدعی میۀ آخر شبکۀ ھفتۀطور مثال يکی از اين البی ھا در برنامه ب. زنان تنگ تر کند

 رای داده و در روزھای رای دادن در خارج از کشور در سفارت خانه ھای رژيم برخی از زنان خودش به روحانی"

رفتند يا زنان توانسته بودند به استاديوم ھا بروند اما بعد از انتخابات در  ی داده به داخل سفارت میأبی حجاب برای ر

يقين داشته باشند که خود را به ريسمان اينگونه زن ھای ھمفکر اصالح طلب ." م ھا به روی زنان بسته شديواستاد

ی در ميان روشنفکران واقعی در دانشگاه که فرياد برآوردند ئ رسانه ھای امپرياليستی آويزان کرده اند که ھيچ جاۀپوسيد

  .اصالح طلب اصولگرا ديگه تمومه ماجرا ندارند
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 مبارزاتی بود که بنياد رژيم ۀم مقد١٣٩۶ ]جدی[اھميت بسيار است اين است که اعتراضات دی ماه اما حائز  آنچه

 برای دوره ھای بعدی اين اعتراضات خود را آماده دزنان نيز باي. ِسرکوبگر ضدکارگر و ضد زن را نشان گرفته است

  .سازند

  

  یمرگ بر امپرياليسم و رژيم ھای نوکر آن در ھر شکل و شمايل و رنگ

  من در جھت سرنگونی رژيم اسالمی نوکر امپرياليس بيکاران و محروما، زحمتکشان،پيروز با مبارزات کارگران

  زنده باد انقالب

  

  یصبا راھ

  ١٣٩۶] دلو[ه دھم بھمن ما

  


