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 اشرف دھقانی

  ٢٠١۶ مارچ ٠٨
  

  !گرامی باد روز جھانی زن
  

 فرصتی برای و درود بر زنانی که از ھر! درود بر زنان کارگر و زحمتکش ايران!  ايرانۀبا درود به زنان ستمدي

  !روز جھانی زن بر شما مبارک باد. مبارزه در جھت سرنگونی رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی استفاده می کنند

بارھا .  سرمايه داری که مرد ساالری جزئی از ذات آن است، ستم بر زن امری ھميشگی استۀمی دانيم که در جامع

وجود آمدن جامعه ای عاری از طبقات استثمارگر و استثمار شده می تأکيد شده است که تنھا با نابودی اين سيستم و به 

 خودمان، ايران را در ۀاما اگر به طور مشخص جامع.  پايان گذاشتۀ نقط،توان بر ستم ھائی که بر زنان وارد می شود

فظ سرمايه داری نظر بگيريم آيا می توان گفت که برای نجات زنان از اسارت، راه ميانه ای ھم وجود دارد؟  آيا با ح

 ايران که يک سيستم وابسته به امپرياليسم می باشد و با وجود رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی که با ۀحاکم بر جامع

استفاده از ارتجاعی ترين قوانين مذھبی مدافع و حافظ اين سيستم است می توان راه ميانه رفت؟  می توان با انجام رفرم 

 نۀی که آن ھا را در منگتم بر زنان و سرکوب و ديکتاتوري از بار وحشتناک ظلم و سيا به عبارت ديگر با اصالحات

   خود گرفته است کاست و تا حدی آزادی زنان محروم و رنجديده را تأمين نمود؟

در سال ھای گذشته که با روی کار آمدن سيد خندان يعنی خاتمی، بازار به اصطالح اصالحات گرم بود، زنان طبقات 

يا کسانی که با گفتارھا و نوشته ھای رفرميستی شان منافع آن زنان را بيان می کردند ، کوشش زيادی به عمل مرفه و 

اما خود واقعيت .   بقبوالنند،را به اکثريت زنان ايران که متعلق به طبقات محروم جامعه ھستند" راه ميانه"آوردند که 

مايه داری حاکم حتی بيشتر از ھر دليل و استداللی ، نادرستی ھای زندگی در زير سيطره جمھوری اسالمی و سيستم سر

ديديم که ديکتاتوری حاکم حتی به اين زنان رفرميست ھم امکان تشکل . را به ثبوت رساند" راه"و فريبکارانه بودن اين 

 عۀشان داد که در جام يکبار مراسم جھانی زن را نداد؛ و اين واقعيت خود ن سالۀيا گردھم آئی و يا حداقل برپائی آزادان

ايران با رفرم و اصالحات نمی توان به آزادی دست يافت و با اين روش ھا نمی توان بار طاقت فرسای ظلم و سرکوب 

    . زنان ستمديده و محروم جامعه برداشتۀو توھين و تحقير را از گرد

يق ماھواره برای ايرانيان برنامه پخش می  اين اوضاع شاھديم که رسانه ھای گوناگون امپرياليستی که از طرۀاما با ھم

 که اين القاب البته بيشتر خاصيت - کنند با ترفندھای گوناگون از زبان اين يا آن به اصطالح کارشناس و جامعه شناس 

يشه  می کوشند با تقبيح قھر انقالبی و راه انقالب ھمان اند- ًمرعوب کنندگی دارند تا مبين واقعا سواد سياسی آن ھا باشند 

بر چنين اساسی .  زنان را به خورد شنوندگان و بينندگان برنامه ھای خود بدھندۀھای اصالح طلبانه در رابطه با مسأل
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بايد در اين فرصت تأکيد کنيم که کافی نيست ھمانند اين قبيل مبشران اصالح طلبی از ليست بيشمار ستم ھائی که رژيم 

 از تالش ھای اين رژيم برای حفظ سنت ھای -ده است مواردی ذکر شود زن ستيز جمھوری اسالمی بر زنان تحميل کر

ارتجاعی گذشته عليه زنان گرفته تا اعمال خشونت بر زنان از طريق قوانين شرعی ، از جدائی انداختن بين زن و مرد 

حتی . برابر به آنانتا به بند کشيدن آزادی زنان در انتخاب پوشش ، از بيکار سازی زنان تا پرداخت حقوق و دستمزد نا

بيان چنين اموری .  مبارزات زنان توسط جمھوری اسالمی سخن گفته شودۀًکافی نيست که صرفا از سرکوب وحشيان

واقعيت ديگر که از اھميت اساسی . ھر چند در جای خود مثبت است اما تنھا بيانگر يک بخش از واقعيت می باشد

پنھان می گردد، اين است که بايد ببينيم ھر کس يا ھر " جامعه شناسان"و " کارشناسان"برخوردار است ولی توسط اين 

ًنيروی سياسی با انگشت گذاشتن روی يک سری واقعيت ھا که برای خود زنان ايران نيز کامال آشکار است چه راه 

ا؟ راھی برای راه اصالح طلبی و يا راه انقالب ر. حلی برای پايان دادن به ستم و سرکوب عليه زنان ارائه می دھد

اصالح رژيم اصالح ناپذير حاکم و يا راه سرنگونی جمھوری اسالمی و نابودی سيستم سرمايه داری در ايران؟  که اين 

  . ما امکان پذير می باشدۀامر البته تنھا با قطع قطعی ھر گونه نفوذ امپرياليست ھا در جامع

ی که به واقع مبشر ايده ئنيروھااز رسوا ھستند که گاه برخی ی  ايران به حدۀمی دانيم که اصالح طلبان امروز در جامع

آن ھا خود را مدافع حقوق زنان جلوه می .   واقعی خود را از مردم پنھان می کنندۀھای غير انقالبی آن ھا ھستند چھر

 سرنگونی جمھوری اسالمی و حتی نابودی امپرياليسم ھم سخن می گويند ولی وقتی پای راه حل دھند و از ضرورت

 و يا حداکثر زنان را به مبارزه ای  برای رھائی زنان به ميان می آيد، بسيج شدن زنان عليه مردان را توصيه می کنند

چون زنان . به حفظ وضع موجود کمک می کنداين راه حل نيز در نھايت . جدا از مردان با رژيم حاکم تشويق می کنند

خود قادر به رھائی خود از نظام زن ستيز حاکم ھستند و اگر در اين ۀ طبقات ستمکش تنھا در اتحاد با مردان ھم طبق

در نتيجه آن ھائی که زنان را در .  اتحاد خللی ايجاد شود ، از اين امر خواھی نخواھی تنھا دشمنان سود خواھند برد

مردان قرار داده و در اتحاد آن ھا عليه دشمنان شان تفرقه ايجاد می کنند ، ھر چه قدر ھم عليه رژيم و امپرياليسم مقابل 

ن نه ابيھوده نيست که اين قبيل مبلغ.   حق شان باز می دارندهشعار دھند در نھايت زنان را از رسيدن به خواست ھای ب

 را درک کنند و نه غرش سالح ھای ٨٨ی سال ئران در جنبش توده  زنان سلحشور ايۀھرگز قادر شدند عظمت مبارز

مريکا ، آن ھا را به ازنان رزمنده کوبانی عليه داعش، اين سگ زنجيری جديد امپرياليست ھای غرب و در رأس آن ھا 

مومی و با آن ھا حتی زبان به شکوه گشودند و ايراد گرفتند که اين زنان انقالبی با شرکت در يک جنبش ع. خود آورد

به زعم اين قبيل توصيه ھا ، گويا زنان به صرف زن !   خود را فراموش کرده اندۀايستادن در کنار مردھا حقوق زنان

اما واقعيت اين است که زنان طبقات محروم . بودن شان بايد صف خود را از مردان جدا کرده و با خود زنان متحد شوند

 سرمايه ۀ طبقات مرفه ندارند و تجربه نشان داده است که زنان متعلق به طبقبرای رھائی خود منافع مشترکی با زنان

. شان ايستاده و عليه اکثريت زنان تحت ستم عمل می کنندۀ دار در جريان مبارزه ھر جا پيش آيد در کنار مردان ھم طبق

دانند رغم اين که   می  مرفه علی انتخاباتی اخير جمھوری اسالمی شاھديم که زنانۀًاتفاقا ما امروز در رابطه با مضحک

خود برخوردار نيستند و برخی از آن ھا حتی با عنوان فمنيست، ۀ که در اين رژيم از حقوق مساوی با مردان ھم طبق

 جامعه که سرنگونی جمھوری اسالمی و يک ۀمدعی دفاع از حقوق زنان می باشند ولی درست در تضاد با زنان رنجديد

لبی آن ھاست، به صحنه آمده و برای سرپا نگھداشتن اين رژيم که به صرافت گرفتن رأی از انقالب واقعی خواست ق

. مردم افتاده است تا با فريب افکار عمومی به حاکميت خود مشروعيت ببخشد، ديگران را به رأی دادن تشويق می کنند

 جمھوری ۀن با وجود رژيم دار و شکنجًاين عمل آن ھا دقيقا بيانگر آن است که حفظ منافع طبقاتی که برای اين زنا

ی می باشند؛ و ر قانون ضد زن و ھر خفت و خوارياسالمی تأمين می شود ، آن قدر مھم است که حاضر به قبول ھ
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رغم زن   سرمايه داری و زنان کارگر و زحمتکش و ستمديده ، علیۀھمين ثابت می کند که بين زنان متعلق به جبھ

دارد، دره ای که با توصيه ھا و تبليغاتی از آن نوع که در امر ھمبستگی زنان با مردان در  عميقی وجود ۀبودن شان در

و چه آن ھا که اصالح طلبی خود را " اصالح طلبان"چه . مبارزه عليه دشمنان شان خلل ايجاد می کنند، پر شدنی نيست

دل می سوزانند ، ھر وقت اين زنان رنجديده ًدر پوشش عبارات انقالبی می پوشانند و ظاھرا برای زنان تحت ستم ايران 

عليه جمھوری اسالمی به پا می خيزند خود با ترفند ھای گوناگون در مقابل آن ھا قرار گرفته و در جھت حفظ نظام 

      .سرمايه داری حاکم که منبع و منشاء ھمه ظلم ھا و خشونت ھا عليه زنان می باشد با يکديگر مسابقه می گذارند

واقعيت اين است که تنھا از اين طريق . فدائی خلق ھمواره مبلغ اتحاد بين زنان و مردان مبارز ايران بوده اندچريکھای 

ھای دموکراتيک و در جريان يک جنبش انقالبی عمومی است که خواست ھای زنان تحت ستم ما که در رديف خواست

طرح گشته و در چنين بستری امکان تحقق پيدا می قرار دارد در کنار مطالبات ديگر طبقات و گروه ھای اجتماعی م

   .کنند

 دوشادوش اين ۀ اکثريت زنان تحت ستم ايران در گرو مبارزۀ درخشان زنان کارگر و زحمتکش و به طور کلی آيندۀآيند

ھائی بکوشيم در حين افشای تالش .   ماستۀخود عليه رژيم حاکم و سلطه امپرياليستی در جامعۀ زنان با مردان ھم طبق

 که سنگ راه اين مسير می باشند ، با قدم ھای ھر چه محکم تر در اين راه گام برداشته و در اتحاد مبارزاتی با يک

ديگر مسير انقالب ظفرنمون ايران را برای نيل به جامعه ای فارغ از ھر گونه ستم اقتصادی و سياسی و اجتماعی و از 

   .جمله ستم جنسيتی ، ھموار سازيم

  !د رژيم رن ستيز جمھوری اسالمینابود با

  ! زنان کارگر و زحمتکشۀپيروز باد رزم دالوران

  ٢٠١۶ چ مار٣ – ١٣٩۴ ]حوت[ اسفند١٣

  

  
  
  
  
 

 
 


