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 اشرف دهقانی 

، روز جهانی زن، درودهایم را نثار زنان مبارز ایران می کنم که در جنگ آشکاری که  مارس  8در آستانه  

بین کارگران و زحمتکشان جامعه با استثمارگران و  به خصوص  ماه هاست بین مردم تحت ستم ایران و  

با ارتجاع حاکم می    ، ستمگران حاکم بر میهن ما جریان دارد، با شجاعت و سلحشوری قابل تقدیری

 . جنگند

 

خون دختران و زنان مبارز ریخی زنان کارگر و زحمتکش دنیاست،  مارس سمبل و یادآور مبارزات تا  8اگر  

آیالرها و بسیاری    آینازها،  ها،، حدیث نیکاها  ، خون ژیناها، ساریناها،ایران جنبش انقالبی کنونی  ما در  

اصلی    ریشه   مبارزات زنان نیز برای از بین بردنثابت کرد که تا فقر و استثمار و نابرابری وجود دارد  دیگر  

 ستم بر زنان وجود خواهد داشت. 

 

ها در ایران، یعنی  امسال روز جهانی زن در شرایطی فرا می رسد که رژیم دست نشانده امپریالیست 

توصیف غیرقابل  جنایات  ترین  وحشیانه  از  یکی  به  ارتکاب  با  اسالمی  جنایتکار جمهوری  و  پلید    ، رژیم 

در جامعه    رعب و وحشتچنان فضای    در صدد ایجاد،  دخترانهشیمیایی به مدارس    گازی حمله با  یعن

به بردگان مطیع استثمارگران و  تا مردم مصیبت دیده و تحت ستم ما دست از مبارزه برداشته و    است

 کاران تبدیل شوند. ستم

 

رژیم   این  بار  اند که هر  بوده  بارها شاهد  و  بارها  ایران  بر    برایمردم مبارز  زنجیر اسارت  محکم کردن 

مردان  و  زنان  پای  و  بخشیدن    ،دست  با شدت  را  کار  این  پرداخته،  جامعه  در  تشدید سرکوب  بر  به 

زنان انقالبی ایران از  نه فقط برای باز داشتن    هماخیر  حمالت شیمیائی    سرکوب زنان آغاز کرده است.

و آنها این کار را برای غلبه بر    ؛مبارزه صورت می گیرد بلکه هدف نهائی آن سرکوب کل جامعه است 

  جنبش انقالبی ای که از پای نیفتاده و هنوز شعله های آن در اینجا و آنجا و به خصوص در بلوچستان  

 سرفراز شعله می کشد، الزم می دانند. 

 

در   تعمق  اندکی  سرکوب  با  این  چرائی  وضع  هم  مورد  حفظ  سر  بر  مسأله  همه  که  دید  خواهیم 

ثروت و  وسیع  کار  نیروی  از  برخورداری  با  ایران  است.  ایران  در  موجود  از  استثمارگرانه  و  طبیعی  های 

غ معادن  داشتن  با  این    ،نی جمله  اما،  باشد.  می  جهان  کشورهای  ثروتمندترین  از  یکی 

که از کانال رژیم های دست نشانده خود که امروز جمهوری اسالمی    های غارتگر هستندامپریالیست 

و البته با مکانیسمی که وجود دارد سرمایه داران داخلی    اندثروت ملی مردم ما را تصاحب کرده   است،

م در دشت قهاوند، فلزی که  ویکشف اخیر دو معدن لیت  سهم خود را می برند. ما،  غاز این خوان ینیز  

بر  این سرمایه دارن بین المللی   تا زمانی که   می باشد نیزیکی از گران ترین و کمیاب ترین ها در جهان  

اینان دشمنان اصلی مردم و از جمله زنان    .ست، بی هیچ تردیدی، به سود آنها دارندجامعه ما سلطه  

سال گذشته با دفاع و حمایت و حفظ رژیم پوسیده    44در طول  که    هستند نجدیده و تحت ستم ایران  ر

اند.   بوده  ایران  زنان  اوضاع جهنمی کنونی و فقر و بی حقوقی  ا مسبب  انقالبی  در جریان جنبش  ج 

به هر تالشی  انحراف این جنبش    برایو    هم از هر روزنه ای برای نفوذ در جنبش استفاده کردند  جاری

 .  دست زدند

 

کردهمن   صحبت  جامعه  مبارز  و  آگاه  مردان  و  زنان  با  قبال  مورد  این  این    در  که  کردم  نشان  خاطر  و 

بودند،   آن  پیشاپیش  و مبارز در  زنان زحمتکش  از مشاهده خیزش گرسنگان که  دشمنان چگونه پس 

تاریست  از طریق مهره ها و پارلمانریاکارانه سعی کردند خودشان را دوست زنان ایران جلوه دهند. آنها  

انداختند  ،ها و رسانه های خود  راه  به  بران"  آمده مراسم "گیس  تمام به صحنه  فریبکاری  انقالب    ؛ با 

انجام نمایشی به  هر یک با    و برای این منظور  مردم گرسنه و بی خانمان ایران را انقالب زنانه خواندند

آزادی"ترویج شعار   زندگی  زیر    "زن  در  تا  و    راقطمطُ پر ُشعار  این  پرداختند  اصلی  دلیل  توخالی،  ولی 



در شعار   که  انقالب  به  ایران  مردان  و  زنان  زدن  چرائی دست  آزادی" واقعیت  کار مسکن  نهفته    " نان 

در همین روزها  آنها  می بینیم که  اما، با همه این ریاکاری ها،    .است را الپوشانی کرده و به کنار بزنند

میزبان و خوشامدگوی نمایندگان زن ستیز و جالد رژیم بوده اند. حتی شاهد بودیم که سفیر سوئیس  

، شادی کنان در پشت سر آخوندهای مرتجع و  چاقچور به سر و حافظ منافع امریکا در ایران با چادر و  

ری هم گرفت. آیا همین  "حضرت معصومه" در قم رفت و عکس یادگابه اصطالح  ضد زن به زیارت حرم  

  زنانه مورد تبلیغ آنها، خودشان در کدام جبهه ایستاده اند؟ انقالب  امر نشان نمی دهد که در باصطالح  

اینها طرفدار آزادی زنان ایران  جبهه حفظ و تقویت رژیم زن ستیز و وابسته جمهوری اسالمی.  در  له،  ب

فریاد زنان طبقه کارگر و زحمتکش و محرومان    دآنها می خواهن .  نیستند بلکه عامل انقیاد آنها هستند

های جامعه  رهائی از همه ستم که اکثریت مطلق زنان ما و نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، برای  

 و تحقق حقوق برابر در تمام زمینه ها با مردان در یک نظام دمکراتیک را خفه کنند.طبقاتی 

 

یا فعال جنبش زنان  واقعیت ها باعث شود که  این  دیدن  امیدوارم   با عنوان چپ  ترویج  به  کسانی که 

داقل امروز به خود آیند و دست از این شعار فاقد بار طبقاتی،  حمی پردازند    " زن زندگی آزادی"شعار  

دست بردارند تا به  صف انقالب و ضد انقالب،    "  مخدوش کننده"همه با هممورد قبول بورژوازی و  شعار  

 نشوند. ترویج شعارهای درست و راهگشا برای جنبش زنان سد راه به خود نو

 

در  یکی از نشانه های عمیق بودن انقالب در هر جامعه ای، شرکت وسیع زنان در آن انقالب است.  

از این    مبارزه طلبی قدرتمند و پرشور آنها بوده اند.   و  ش پیشروی زنان قانقالب ایران نیز همگان شاهد ن

. به همین دلیل جمهوری اسالمی  دشمنان مردم برای سرکوب انقالب روی سرکوب زنان تأکید دارندرو  

را   خود  زهرآلود  و  خونین  های  دادبا  چنگال  نشان  دخترانه  مدارس  به  شیمیائی  چهره  ه  حمالت  و 

حاضر  نکته قابل توجه هم این است که    . عیان تر می کنددر مقابل همه مردم ایران،  فاشیستی خود را  

نیست مستقیماً به جنایتی که مرتکب می شود اعتراف کند، اگر چه خود به خوبی می داند که مردم  

بگویند که چرا دوربین های امنیتی چیزی    خودشان است".  دالیل کافی در دست دارند که بگویند "کار  

کنند؟ و چراهای  ثبت نمی کنند؟ چرا نهادهای امنیتی و انتظامی در این مورد اظهار بی اطالعی می  

سالح های بیولوژیک شیمیائی مستقیما در دست    دیگر. همچنین تأکید کنند که کارخانه های ساخت  

سپاه پاسداران و بسیج است و در نتیجه، این مزدوران و جیره خواران خود جمهوری اسالمی هستند  

رف دیگر وحشیگری  دست به چنین حمالتی می زنند. از ط  که تحت نظارت دست اندرکاران این رژیم

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در برخورد به والدین معترض دانش آموزان، دستگیری آنان و حتی  

تجمع خانواده های   به  فلفل  زدن گاز  و  آور  گاز اشک  بود،   دانشپرتاب  در رشت  که    آموزان همانگونه 

واقع می شو آنچه  که  گذارد  نمی  باقی  ایران شکی  مبارز  و  آگاه  مردم  توطئه جدید جمهوری  برای  د 

 اسالمی برای حفظ شرایط ظالمانه حاکم به نفع سرمایه داران داخلی و خارجی می باشد. 

 

جامعه است، همانطور  تاکنونی نشان می دهند که سرکوب زن، سرکوب    تمام تجاربدر آخر بگویم که  

زن آزادی  امپریالیستکه  تحت سلطه  که  ما  جامعه  در  است.  جامعه  آزادی  یک  ها    ،  تنها  دارد،  قرار 

برکند،   از ریشه  را  را سرنگون و سیستم سرمایه داری  رژیم جمهوری اسالمی  انقالب اجتماعی که 

می تواند آزادی زنان و آزادی جامعه را تضمین کند. به همین دلیل زنان و مردان مبارز ایران باید ضمن  

بارزه خود را در این جهت پیش  م  دست در دست هم  نفی هر گونه راه حل های ارتجاعی و رفرمیستی 

 ببرند.

 مارس در ایران آزاد و دموکراتیک.  8به امید برگزاری جشن  
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