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  یصبا راھ

 ٢٠١٨ مارچ ٠٨
  

 "! و ھر نکته مکانی داردئیھر سخن جا"
  )در گراميداشت ھشت مارس روز جھانی زن(

 بی امان طبقاتی خود به ۀرک را که با مبارزا زنان کارگر و زحمتکش نساجی ھای شھر نيويۀگرامی بداريم ياد و خاطر

که ھر روز جان ھای شيرين کودکان و  ھستی گير  به سرمايه داریچشرايط دھشتناک کاری شان در روزھشت مار

 ۀ و نيز گرامی بداريم خاطرکرد اعالن نبرد دادند  پشت چرخ دندانه ھايش زير ستم مضاعف طبقاتی له میزنان را

کردند زيرا بدرستی آگاه   حق آنان دفاع میهزنان و مردان روشنفکر و مترقی که دوش به دوش زنان کارگر از حقوق ب

 ماشين سرمايه داری و در ۀتمامی مناسبات ظالمانُابند مگر با خرد کردن  ي خود دست نمیۀبودند که زنان به حقوق حق

   .س آن ھرم مالکيت خصوصی ھستی گير آنأر

گرسنگان و  روند که خيزش تا کنونی کارگران،  میچامسال در ايران زنان در حالی به استقبال روز جھانی ھشت مار

يزش تاکنونی زنانی که در دانشگاه خ. محرومان و بيکاران منبر قدر قدرتی حاکمان ظالم را به لرزه در آورده است

ما تماشاگر  /ديگه تمومه ماحرا / اصالح طلب اصولگرا  :تھران ھمراه مردان ھمرزمشان به رژيم اعالن جنگ دادند

  /به ما محلق شويد/ خواھيم  نمی

 اين دارند  را، که اسناد و شاھدان آن زمان گواه بر٨٨ خاطر بياوريم اعتراضات و شورش ھای ساله الزم است که ب

به مصاف با نيروھای  سنگ در دست که اين زنان و دختران بودند که مشوق معترضان بودند، آنان در صف مقدم،

دانستند که بدون به گور سپردن رژيم  گذاشتند زيرا بخوبی می رفتند و از جان ھای شيرين خود مايه می سرکوبگر می

اما .  از قيد و بند ارتجاع و استثمار در ھر شکل آن امکان نداردئیھار و ھستی گير سرمايه داری اسالمی در ايران رھا

کردند؟ کجای صف مبارزه قرار داشتند؟ در کنار آنان بودند يا در برابر ھستی راديکال اين  عاالن اصالح طلب چه میف

  ؟زنان

خدا ه  بئیسردار طال:"فتندگ شان می" ئیسردار طال" با گريه و التماس به -   فعاالن اصالح طلب مانند سالھای قبل تر

 مدنی و ۀمبارز" ، " نفی خشونت"باز ھم امسال به ميدان آمدند و باز ھم بر طبل "! ما حتی يک شيشه ھم نشکستيم

 که بر باالی سکوھا از خود ساختند در برابر مبارزات زنان و یکوبيدند و با مجمسه ھای بی حجابي" مسالمت آميز

زند، زنان و مردانی که خواھان به گور  بقاتی تمام ھستی شان را بی وقفه شالق مرگ میمردانی قرار گرفتند که ستم ط
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خواھند بلکه برای  ن بوده و ھستند، رژيمی که نه تنھا برای خود نمیآو دسته ھای ھا سپردن رژيم اسالمی با تمام جناح 

  !خواھند ھيچ قشر و گروه ديگری نيز نمی

 زنان و مردانی که از جانشان ۀجمسه ھای چوب بر سر حجاب اجباری مبارزآری فعاالن اصالح طلب با علم کردن م 

را بار ديگر در  گذاشتند را مذموم دانسته و سعی داشتند که آن  با سرکوبگران دشمن طبقاتی شان مايه میئیدر رويارو

 اضافه ھا بی اعتباری آنجھت منافع اصالح طلبان کاناليزه کنند، اما از خيزش تا به امروز سيلی سختی خورده و تنھا بر

، بلکه سخنگوی قشر  نه زنانۀ تودۀشد زيرا اين حرکت انحرافی فعاالن اصالح طلب ثابت کرد که آنان نه تنھا نمايند

قشری که در برابر مبارزات راديکال زنان و ھر گروه . از حکومت ھستند طرفدار جناحی خاصی از زنان مرفه و

کند و مردمی را که از حق حيات و حقوق اجتماعی، سياسی و  را توجيه میاجتماعی ديگری می ايستد، خشونت دولتی 

مشکالت و معضالت مردمی که برای نان و کار و آزادی . کند معرفی می" خشونت گرا"کنند  اقتصادی خود دفاع می

   .دھد را به ابزار چانه زنی با حاکمان تنزل می  به ميدان آمده اند

 از ھر قيد  برای رسيدن به آزادی واقعی و رھاشدن. باشد  زنان در ھر کجای دنيا میۀحق حقوق ۀانتخاب پوشش از جمل

و بندی بايد با چنگ و دندان جنگيد، و کسب اين حقوق بدون پيوند مبارزات جنش زنان با ساير مبارزات اجتماعی 

 خود از اين ۀتالش ھای مذبوحانھمانطور که سالھاست شاھد آن ھستيم که فعاالن اصالح طلب با . امکان پذير نمی باشد 

امسال جنبش ھای اجتماعی که تا ھمين امروز خيابانھای ايران را در نورديده است وقعی به اين . پيوند جلوگيری کردند

نگذاشته و با پوست و خون خود برای سرنگون کردن رژيم ھار حاکم به ميدان آمده است يکی از وظايف " ترمز"

 و انزوای تفکری است که تاکنون توانسته بر برخی جنبشھای ء، تالش دو چندان برای افشانيروھای چپ به ويژه زنان

که گفته  زنی با حاکمان تنزل دھد نه آن اجتماعی از جمله زنان سايه اندازد و معضالت و مشکالت آنان را به ابزار چانه

  .لوه دھند ج "درست بودن حرکت مجسمه ھای بی حجابی"را مالک " آل ھاشم"اين يا آن 

که در برابر خيزش ھای گرسنگان و " مجسمه ھای بی حجابی"به عبارت واضح تر ھر حرکت انحرافی، مانند 

کند و متعلق به جناح اصالح طلب رژيم است نه تنھا قابل دفاع و حمايت نيست بلکه برای پيشبرد  محرومان قد علم می

  . کرد و به انزوا کشاندءرا افشا بھتر جنبش بايد آن

 و نيروھای مترقی و روشنفکر انش ۀپيروز باد مبارزات زنان کارگر و زحمتکش دوشادوش و ھمراه با مردان ھم طبق

  .در جھت نابودی کامل رژيم ھستی گير حاکم در ايران

با خيزش ھای تا کنونی تحت   خلق در رابطهئین چريکھای فدادر خاتمه مايلم توجه شما را به ويدئو کليپی که فعاال

ساخته اند جلب کنم کليپی که نگاھی بسيار درست و عميق بر روی خيزش " بگذار برخبزد مردم بی لبخند"عنوان 

 و ھر ئین جاخھر س  درست را در نظر داشته باشيم کهۀبه اين کليپ نگاه کنيم و اين گفت. ھای تا کنونی داشته است

بود؟ در کنار و  کجا آن مکان سخن اين مجسمه ھای بی حجابی و  یجا سيم به راستی، و از خود بپرنکته مکانی دارد

  !!پيوند با خيرش گرسنگان و محرومان و بيکاران و کارگران ؟ يا در مقابل آن؟

  "بگذار برخيزد مردم بی لبخند" ويدئو کليپ

OcUY1nZWe4i=v?watch/com.youtube.www://https  

  ش دوھزار و سيصد و نود و ش]حوت[ شانزده اسفند– دوھزار و ھيجده چھفتم مار

  :در ھمين رابطه

  یاصالح طلبان جان  از" کاری"فريب مجسمه ھای بی حجابی 

  )رھنورد" زھرا خانم"در حاشيه نقاشی (
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html.98_post-blog/2018/02/com.blogspot.neweshtejat://https  

  رمجسمه بی حجابی تالشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخي

html.post-blog/2018/02/omc.blogspot.neweshtejat://https  

  

  

که نوشته ھای اين قلم را به بھانه ھای مختلف زير " زادی بيان و عقيدهآ"برای مقابله با سانسور سايت ھای مدعی 

   .دئيرا داريد تکثير نما برند اين نوشته را به ھر شکلی که امکان آن تيغ تيز سانسورشان می

  

  .در اين نوشته نيز از آن استفاده شدکه  رفيق آذربا سپاس فراوان از نظرات 

  هچھارشنب ،١۶ ]حوت[ اسفند١٣٩۶


