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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان 

 ٢٠١۵ نومبر ١٢

  ما نه تنھا به سفر روحانی،
  ! بلکه به کليت نظام مردساالرامپرياليستی حاکم بر جھان معترضيم

  

آيد تا  می) ايتاليا و فرانسه(جمھوری اسالمی ايران به اروپا گر  بستيز و سرکو رژيم زن کليت ۀروحانی به عنوان نمايند

استثمار کارگران  کشی، فقر، سرکوب و فوق  ھای مردساالر برای تأمين منافع خود، رياضت دست در دست امپرياليست

  .را به مردم ايران تحميل نمايند... گی زنان و  کشان، برده و زحمت

گيری در ايران جنگ سياسی و ايدئولوژيک خود را با اجباری کردن   از زمان قدرترژيم بنيادگرای جمھوری اسالمی

حجاب و تصويب قوانين ريز و درشِت ضدزن مبتنی بر شريعت اسالمی، به عنوان اھرمی برای تثبيت حاکميت خود، 

ان اعمال کرده و گری ھمه جانبه را عليه زن  سال اين رژيم ضدزن، ستم٣٧در طول . بر کل جامعه تحميل کرده است

  . ھا زن را به تباھی کشانده است زندگی ميليون

چنان ھزاران  گيرد که ھم ی جمھوری اسالمی به اروپا ھنگامی صورت میئ رژيم قرون وسطاۀسفر روحانی نمايند

ھديد و شان ت ھای گيرند و خانواده برند، مورد شکنجه قرار می ھای جمھوری اسالمی به سر می زندانی سياسی در زندان

جنبش معلمان . اند اعتصابات کارگران سرکوب شده و بسياری از نمايندگان آنان دستگير و اعدام شده. شوند زندانی می

  . شوند  زندان میۀشان روان سرکوب و نمايندگان

 ھر صدای معترض، دستگيری و زندانی ۀی است که سرکوب وحشيانئت حاکميت رژيم جمھوری اسالمی، جاايران تح

 نفر ١٩٠٠از زمان رياست جمھوری روحانی تا کنون حداقل (ھا  کشان، نرخ روز افزون اعدام  کارگران و زحمتکردن

فروشی ھزاران ھزار زن، اسيدپاشی  کاری، فقر، افزايش شکاف طبقاتی، اعتياد، تن  بیۀسابق ، گسترش بی)اند اعدام شده

    .و تشديد خشونت بر زنان در آن بيداد می کند

، ميانگين سن اعتياد کنند  ھزاران ھزار کودک برای بقای زندگی خود و خانواده بيگاری میی است که در آنئايران جا

 افکار نوين و ۀخان ھا و سالخ ايران زندان ملت.  برابر شده است٤ سال ١٠ سال و رشد اعتياد در مدت ١٣دختران 

  .مبارزين با جھل است

بر مبنای اين قوانين . ارتجاعی بيشتری را عليه زنان تصويب کرده استتحت رياست جمھوری روحانی، مجلس قوانين 

صيانت از حجاب «، »افزايش جمعيت«چون  ی ھمئھا لت روحانی طرحدر دو. اند زنان تبديل به ماشين جوجه کشی شده

ان به لحاظ تضمين کند که زن. به تصويب رسيده است که عمق بخشيدن به فرودستی زنان را تضمين کند... و » و عفاف

  .   گی به سر برند اقتصادی و اجتماعی در شرايط نيمه برد
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گر   خود از روحانی و پشتيبانی از رژيم سرکوب »ۀسخاوتمندان«ی امروز در دعوت ئھای مردساالر اروپا امپرياليست

فوق سود در تر برای کسب ما طور که پيش ھمان. کنند جمھوری اسالمی منافع اقتصادی و سياسی خود را دنبال می

ھای   راهۀھا انسان را کشتند و يا آوار فريقا آتش افروختند و ميليونا خاورميانه و شمال ۀھای ارتجاعی منطق جنگ

شان را  طلبی پايان منفعت  زمين ھم عطش بیۀبازگشت کردند؛ و حتی تخريب کليت محيط زيست و حتی تخريب کر بی

  .سيراب نکرده است

ترين نيروھای  اش نياز به بازی گرفتن ارتجاعی رفت از بحران عميق ساختاری داری برای برون طور که امروز سرمايه ھمان

ی شود از ھيچ  کوششی ئ مند منطقه گر قدرت ی  به يک بازکه تبديل   اين ھاست برای بنيادگرا دارد، جمھوری اسالمی نيز سال

که سران جمھوری اسالمی در   از زمان بر روی کار آمدن دولت روحانی برای اينبه ھمين دليل ھم . فروگذار نکرده است

توانند روی دولت ايران به عنوان يک دولت  ی به آنان اطمينان دھند که میئی و اروپائمريکااھای  مذاکرات با امپرياليست

تر از قبل و  ھای وسيع دست به اعدامداری و خاورميانه حساب کنند،  و مقتدر برای خارج شدن از بحران سرمايه» مشروع«

ی برای برون رفت از باتالق بحران خاورميانه که در ئی و اروپائمريکااھای  در مقابل ھم امپرياليست. ن زدندابازداشت مخالف

تشديد شان، در برابر اعدام و کشتار در دولت روحانی، در برابر  ۀھای بحران زد اند، برای جان دادن به سرمايه آن گير کرده

ن، در برابر سرکوب و زندانی کردن کارگران و اھر چه بيشتر فرودستی زنان، در برابر به بند کشيدن بسياری از مخالف

ای که در سی  مندانه ھمان سکوت رضايت. گويند شان به سران جمھوری اسالمی دست مريزاد می با سکوت... کشان و  زحمت

  . در ايران  داشتند۶٧ و تابستان ۶٠ ھۀ کشتار زندانيان سياسی در د خصوصاً ناو ھفت سال گذشته در برابر سرکوب مخالف

ی با ايران از اھميت درجه اول برخوردار است ئ به توافق ھستهھا در پی رسيدن   چه که برای امپرياليست امروز نيز آن

ستثمار خود و کسب ھژمونی در نه منافع زنان و مردم ايران، بلکه فائق آمدن بر مشکالت و بحران ھای نظام سلطه و ا

ی چون ايتاليا و فرانسه، تعيين کننده است که بتوانند نفوذ خود را ئ ھابنابراين برای دولت.  خاورميانه استۀجھان و منطق

دعوت از روحانی در اين . از نظر سياسی و اقتصادی در ايران افزايش دھند تا از اين طريق منافع خود را تضمين کنند

  . داردراستا قرار

  !خواه زنان و مردان مبارز و آزادی

کنند، اما اين دروغی  می» حقوق بشر و دمکراسی«ی صحبت از  قوانين خود در مورد ئھای مردساالر اروپا امپرياليست

عملی کردن اين قانون . شان اھميت دارد، به حداکثر رساندن سود است  قوانين برایۀچه که در رأس ھم آن. بيش نيست

  . دارد ستيز جمھوری اسالمی وا می چون رژيم زن ی ھمئھا نان را به حمايت و تقويت  رژيماست که آ

ترين اقشار  خواھيم که در رسا کردن صدای زنان ايران که از ستمديده خواه و مبارز می از شما زنان و مردان آزادی

  ! جامعه ھستند، با ما ھم صدا شويد

ی و رژيم ئھای اروپا ھای امپرياليست در کنار مردم ايران بايستيد تا سياستخواھيم که دست در دست ما و  از شما می

کشی، فقر و فالکت، تشديد فرودستی زنان، به بند کشيدن  گر جمھوری اسالمی که چيزی جز تحميل رياضت سرکوب

  !نيم کءتر افشا نخواھد بود را ھر چه وسيع... ن، اعدام زندانيان سياسی و زندانی ھای عادی و امخالف

سيتز جمھوری  مان در جھت سرنگونی انقالبی رژيم زن  مبارزاتۀخواھيم در کنار ما قرار گيريد تا در ادام از شما می

رزم ما، ! ای که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد، کمک کنيم اسالمی و حاميان امپرياليستش بتوانيم به ساختن جامعه

 .رزم شماست

 )افغانستان-راناي (چسازمان زنان ھشت مار

 ٢٠١۵مبر نو
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 سال ٣٧ برگزاری کارزار اعتراضی به ۀدر آکسيونی که کميت) افغانستان-ايران (چن سازمان زنان ھشت مارفعاال

  . شرکت خواھند کرد،جنايات رژيم جمھوری اسالمی ايران در پاريس فراخوانده است
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