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  چريکھای فدائی حلق ايران
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  ، ، روز جھانی زنچ مار٨
 ! ايران گرامی باد ۀبر زنان ستمديد

  

امسال از معنا و ارزش مبارزاتی خاصی برای زنان محروم و ستم  روز جھانی زن ،

امسال در شرايطی زنان مبارز ما به استقبال روز جھانی . است  ايران برخوردارۀکشيد

 آنھا ھمدوش با مردان جان به لب رسيده در حدود ۀقھرمانان خود می روند که مبارزات

 که طی آن ]جدی[خيزش دی ماه. بر اندام رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی انداخته است صد و چھل شھر کشور ، لرزه

انقالبی  رژوازی تحت ستم شھری ، قھر ضدپاخاسته ، کارگران و زحمتکشان و اقشاری از خرده بوه ب توده ھای

پوسيدگی و بی آيندگی رژيمی بود که  ی را با قھر انقالبی پاسخ دادند ، نمايش آشکار عدم مشروعيت وجمھوری اسالم

  .تداوم بخشيده است  خود را با دار و شکنجه حفظ وۀ سال است سلط٣٩

صحت اين گفته را جمھوری .   ھمواره گفته شده است که سرکوب زن ، سرکوب جامعه استدر ادبيات انقالبی ،

و خانه نشين کردن زنان گرفته تا   گذشته با ارتکاب به ننگين ترين جنايات از بيکار سازی  سال٣٩ در طی اسالمی

خانواده آنان و کل  روی زنان تا سنگسار کردن آنان و سرکوبگری ھای ديگر که نه فقط متوجه زنان بلکه اسيد پاشی به

ھا که زن ستيزی يکی از   رغم اعمال شديدترين ديکتاتوریاما اين رژيم به  .جامعه می باشد ، به اثبات رسانده است

مقاومت و مبارزات زنان ايران عليه رژيم جمھوری  جلوه ھای بارز آن می باشد ، ھرگز قادر به خاموش کردن آتش

و درنده خوئی ھای دژخيمان حاکم جھت پيشبرد سياست زن ّبه رغم ھمه تشبثات  و در تمام اين سالھا  .اسالمی نشد

 زنان آزاديخواه ما با مبارزات خود عليه نقض حق آزادی پوششان اين رژيم را به مصاف ستيزانه ، اما روزی نبوده که

 ر و با خستگی ناپذيۀ ھمين مبارزۀدرست در ادام  .ُنطلبيده و ديگر مقررات زن ستيزانه اش را به سخره نگرفته باشند

جريان خيزش ، خود شاھد بوديم  اوج گيری مبارزات قھرمانانه و درگيری ھای قھر آميز توده ھا با دژخيمان رژيم در

حجاب "به جنگ " کشف حجاب "برداشتن روسری خود کرده و با برخی از زنان در مجامع عمومی اقدام به که

  .رفتند" اجباری

  توده ھای دربند ايران ، شرايط مبارزاتی نوينی در جامعه]جدی[ديماهدر شرايطی که با خيزش  در چنين اوضاعی و

مرگ اين رژيم را در آستانه می  )امپرياليستھا(شکل گرفته ، امروز سرمايه داران وابسته و اربابان جمھوری اسالمی 
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نان و در ھمين رابطه آ  زنان و ستم برلۀأاين رو آنھا دست به ترفند ھائی می زنند که دستاويز قرار دادن مس  از .بينند

 ۀنکوشد ھم  امپرياليستی نيست کهۀامروز ھيچ رسان  .ًظاھرا دفاع از لغو حجاب اجباری يکی از آن ترفند ھا می باشد

سعی نکند توجه مردم ايران و مردم جھان  مبارزات انقالبی توده ھای ما را در مبارزه با حجاب اجباری خالصه کرده و

 به -چه مسايل دردناک معيشتی و اجتماعی و چه مسايل مبارزاتی آن  -  ملتھب ايران ۀمعرا از بسياری از مسايل جا

جالدان و   اين رژيم و اولينۀدر داخل ايران نيز کار به جائی کشيده است که برپا کنندگان اولي .سوی اين امر بکشاند

ًقا ، يکی از جلوه ھای پوسيدگی رژيم اتفا  .سرکوبگران زنان نيز سعی دارند خود را مخالف حجاب اجباری جا بزنند

در آمد ، اجبار بخش  ويژه پس از خيزش انقالبی توده ھا در سطحی وسيع به نمايشه ستيز جمھوری اسالمی ، که ب زن

که ھيچ  آن ھم در شرايطی  .اجبار در حجاب می باشد ی از اين حکومت زن ستيز مذھبی در اعالم توافقشان در عدمئھا

زنان يکی از اولين تھاجمات  است که تحميل حجاب اجباری با پايمال نمودن حق آزادی پوششکس فراموش نکرده 

 سردمداران جمھوری اسالمی و ۀ سال گذشته ھم٣٩که در   ما بود ، ھجومیۀجمھوری اسالمی به مردم ما و زنان آزاد

و لحظه ای از اعمال آن از طريق کيد نموده أرژيم زن ستيز ھمواره بر ضرورت آن ت  دار و دسته ھای درونی اينۀھم

   .ھای وحشيانه باز نمانده اند سرکوب

در  با دگرگون کردن فضای سياسی جامعه و با به نمايش گذاشتن پوشالی بودن ديکتاتوری حاکم امروز خيزش دی ماه

 ۀداشته که قيافو تباھی بر آن   فسادۀُھر کوی و برزن ، بخش ھائی از جمھوری اسالمی را در راستای حفظ اين جرثوم

 حق هبکوشند تا بر موج اعتراضات زنان سوار شده و مبارزات ب حق به جانب مخالفت با اجبار حجاب به خود گرفته و

سيد حسين ،   با اجبار در حجاب مخالفت می کندًحکومتی علنااگر تاج زاده از اصالح طلبان .   ببرندآنھا را به بيراھه

اين   .جلوه دھد که حتی خمينی جنايتکار ھم با اجبار در حجاب مخالف بوده است موسوی تبريزی نيز می کوشد چنين

مرفق به خون زنان آزاديخواه و مردان مبارز ما آغشته است ، حال در   جمھوری اسالمی که دستانش تاۀجالد شناخته شد

ای  توسط عده سفانهأی متخواستند با زور شالق حجاب اجباری شود ؛ ول امام نمی ":مدعی شده که کسوت اصالح طلب

اين   ). با سايت مباحثاتصاحبهمدر . (" انداختندھای انقالب ، گشت ارشاد راه ھا درکميته اين تصميم گرفته شد و بعضی

تر از امروز و با اختيار خودشان ،  ، بيش ھا شدن حجاب ، خيلی از خانم قبل از اجباری" جالد ھمچنين با گفتن اين که

خود را مخالف اجباری بودن حجاب نشان دھد ، در حقيقت شکست فاحش اين  ، در حالی که تالش دارد" حجاب داشتند

 ديگر الزم نيست تأکيد شود که اين الطائالت در  .حجاب اجباری بر زنان را بر زبان آورده است رژيم در تحميل

اين رژيم مذھبی  ر طول حيات سردمداران جمھوری اسالمی از ريز تا درشت ، دۀشرايطی گفته می شود که ھم

  آنھا در اوج تعرض .خود جا می زدند سرکوبگر ھمواره حجاب را جزئی جدائی ناپذير از فرھنگ منحط اسالمی

توسط قداره بندان خويش ،   ، حتی۶٠ خود به توده ھای آزاديخواه و انقالبی ايران در اوايل دھۀ ۀو سرکوبگرانمرگبار 

   .و می کردندپونز به سر زنان بی حجاب فر

و به خصوص زنان مبارز ايران بايد بيش از ھر زمان ديگر ھوشيار بوده و  ھمه واقعيات فوق بيانگر آنند که مردم ما

.   نگاه دارندافتادن در دام فريبی که اينان و رسانه ھای امپرياليستی بر سر راھشان می گسترند ، مصون خود را از

ی برای حجاب کشيدن بر ضرورت سرنگونی جمھوری اسالمی ، می کوشند از امپرياليست رسانه ھای ھمان طور که

 در خيزش دی ماه  زنان به حجاب اجباری سوء استفاده کنند ، اصالح طلبان حکومتی ھم در شرايطی که مردم اعتراض

ری ، حال با تکيه بر شکست سياست حجاب اجبا" اصالح طلب ، اصولگرا ، ديگه تمامه ماجرا "فرياد می زدند] جدی[

 یتالش اند تا در ميان مردم و زنان برای انديشه ھای اصالح طلبی جا  دفاع از حق آزادی پوشش گرفتن ، درۀو قياف

  .به بيراھه ببرند مبارزات آنھا نفوذ کنند و خشم انقالبی زنان ستمديده را از سرنگونی جمھوری اسالمی باز کرده ، در
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  مردم ماۀال گذشته نشان داده است که اصالح طلبان دشمنان قسم خورد س٣٩ تجربيات ۀھم واقعيت اين است و اين را

 رفع که شرط رھائی زنان و در حالی.  کنند" آسيب زدائی " حاکمۀ کارشان اين است که از نظام ظالمانۀبوده و ھم

سته حاکم می واب  سرمايه داریۀستم و تبعيض بر آنھا سرنگونی جمھوری اسالمی و نابودی نظام ظالمانھرگونه ظلم و 

 ست که زنان آگاه و مبارز ما در صفوفی فشرده تر و با انرژی مبارزاتی متراکم تری به در چنين شرايط حساسی  .باشد

  .استقبال روز جھانی خود می روند

  !زنان تحت ستم و مبارز ايران

 اصالح طلبان حکومتی و ۀپوز در جريان مبارزات طوالنی خود ھمدوش با بقيه توده ھای ستمديده ، بارھا توانستيدشما 

 امواج انقالب ۀ امروز اينھا که با مشاھدۀتالشھای مذبوحان  جمھوری اسالمی را به خاک بماليد وۀسياستھای زن ستيزان

خاطر مقاومت ھا و دالوری ھای شماست شده اند درست به " دلبخواھی بودن حجاب زن"و مدافع " آزاديخواه "یبرخ

بلکه  خون نسلی از زنان مبارز ما آلوده است ،  ضد انقالبی که دستشان بهۀتنھا اين دار و دستنه   .که صورت می گيرد

  جھانی شان قصد آن دارند که ضمن فريب مردم و زنان تحت ستم ايران ،ۀتبليغات گسترد اربابان امپرياليست آنان با

بيائيد در روز جھانی .   بخرند ايران زمانۀت سرمايه داری وابسۀ حيات جمھوری اسالمی و حفظ نظام گنديدۀبرای ادام

زن ستيز را   مبارزات پيشينيان خود در سراسر جھان ، فريبکارانۀگيری از روح مبارزاتی و حق طلبان زن با درس

عليه کليت نظام زن ستيز جمھوری اسالمی نقش   آنھا را با اتحاد خويشۀافشاء و نسخه ھای ضد انقالبی و تفرقه افکنان

کيد گردد که نابودی جمھوری أديگر بر اين حقيقت ت  فرصتی می سازند تا بارچ مار٨زنان آگاه ما از   .سازيمبر آب 

  .رھائی زنان و رسيدن به جامعه ای آزاد ، آباد و رھا از ظلم و ستم می باشد اسالمی ، با ھر جناح و دسته ، شرط

  !آزادیجھت رسيدن به   ايران درۀپيروز باد مبارزات زنان ستمديد

و مردان تحت ستم ايران در مبارزه برای به گور سپردن رژيم زن ستيز  ھر چه مستحکمتر باد پيوند مبارزاتی زنان

  !جمھوری اسالمی

  

  نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ٢٠١٨ چ مار۶ - ١٣٩۶ ]حوت[ اسفند١۵

  

 

  


