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مراسم هائی به )  اسفند١٧( مارس ٨ در روز - در چند نقطه تهران و در مراکز بعضی استان ها -در خبرها آمده است که در ايران 
  .  مناسبت گرامی داشت روز زن بر پا گشته است

  
مراسم هائی . مراسم هائی برای بزرگداشت زنان!  جمهوری اسالمیزن ستيزيم  در ايران با اجازه رژروز زنبرگزاری مراسم جشن 

و روزنامه نگاران نيز از آن ها گزارش ! مملکتی هم در آنها ظاهرا به نفع زنان سخن رانی کردند" بلند پايه"رسمی و علنی که مقامات 
برای گرامی داشت روز زنان و برای بزرگداشت آنان در بلی جشن، جشنی ! های پر آب و تابی تهيه و در سراسر کشور توزيع نمودند

رژيمی که موجوديتش اساسا با تشديد هر چه بيشتر ستم بر عليه زنان و با گسترش هر چه فزونتر فضای خفقان بار در رابطه با آنان 
  ؟ !عجيب نيست. گره خورده است

  
 چنان -وص بر عليه زنان کارگر و زحمتکش  بخص-ه زنان  را جرم می شمارد و بر عليجمهوری اسالمی که در يک کالم زن بودن

شرايط نکبت باری را بوجود آورده است که جامعه برای آنان به يک زندان جهنمی تبديل شده است، زندانی که زندگی برای  زنان 
زن صادر می کند و اين زحمتکش در آن جز مواجهه با انواع مصيبت ها و مرگ تدريجی معنای ديگری ندارد، حال اجازه بزرگداشت 

آن هم نه در . طور نشان می دهد که اگر چه نه در قانون ولی ظاهرا در عمل، برگزاری روز زن در ايران را به رسميت می شناسد
  روزی که به پيشنهاد يک- هفده اسفند - مارس ٨ره می باشد، بلکه در روز فاطمه و زينب و غي" حضرت"روزی که مناسبتش تولد 

  !     يعنی کالرا زتکين، به عنوان روز زن نامگذاری شده استستزن کموني
  

ادعا )  ؟(!انگار که ديگر دهانت را نمی بويند مبادا گفته باشی دوستت می دارم" ! نازنين" غريب ".  روزگار غريبی است"براستی، 
 حائری ها ، موسوی ها  حجت السالم ها ،گذشت آن روزها و ماه ها و سال ها که آيت اله ها و.  می کنند که آن روزگاران گذشت

کثيفشان، خمينی جالد عربده می " کبير" ، خلخالی ها ، حسنی ها و طاهری ها به  همراه رهبر ، محمد گيالنی ها )اردبيلی و تبريزی(
عشق را " اگرچه هنوزهم ، نه".  اگر نيمه جان است تمام کشش کنيد.  "، با بی رحمی و قساوت تمام بکشيدشان ، بکشيد بگيريد: کشيدند

 ، عشق به آزادی و ، عشق به کارگران و زحمتکشان و هنوز هم روزگاری است که عشق را" کنار تيرک راه بند تازيانه می زنند
امروز .   آن فرياد ها و عربده کشی ها نيستزمان، عشق به برابری زن و مرد را بايد از چشم رژيم نهان نمود ولی حاال ديگر  برابری

 از گل که بايد در دستمان بگيريم و آن را به سرکوبگرانمان تقديم صحبت،   از آشتیصحبت. است" دوست داشتن" از صحبتمه جا ه
.  زمان صلح و آشتی است.   از خشونت نيستصحبت، ديگر زمان  ، حاال زمان ، دشمنانمان را ، خودمان را دوست بداريم ياران. کنيم

.  ، آشتی کنيد اين است راه رستگاری صلح کنيد.  ، با آن ها که روزگارمان را سياه کرده اند  بند کشيده اندآشتی با آن ها که ما را به
جمهوری ! ، بزرگداشت گرفت ، در ايران با حفظ رژيم جمهوری اسالمی حتی می توان برای زنان نيز در روز جهانی زن ببينيد

آخر خاتمی رو سياه هم بوده .  عوض می شود(!!) دارد به تدريج به نفع مردمهمه چيز . اسالمی ديگر جمهوری اسالمی سابق نيست
بر پائی علنی روز جهانی زن تحت سلطه رژيم مذهبی و : اين هم  نماد بارزش!! همچنان در جريان است" جنبش اصالح طلبی"باشد 

  ؟!!زن ستيز جمهوری اسالمی
  

به در نمی کوبد؟  ديگر " کشتن چراغ"برای " شباهنگام" نيست ؟ ديگر کسی "روزگار غريبی"براستی چه شده است؟ آيا واقعا ديگر 
اندکی در اين " ( کباب قناری ، بر آتش سوسن و ياس"نيستند؟ آيا " بر گذرگاه ها مستقر"، "کنده و ساتوری خون آلود"با " قصابان"

کباب : " مندانه در اين عبارت به تصوير در آمده استدنائت و عمق جنايت کاری رژيم جمهوری اسالمی چقدر هنر! استعاره تًامل کنيد
، فقط به گذشته رژيم نکبت بار جمهوری اسالمی تعلق دارد؟  نه، نه، نه، حتی لحظه ای نيز توهم در "!)قناری بر آتش سوسن و ياس

ن می گويند يا مغرض اند و يا نه، آن ها که از اصالح پذيری اين رژيم سخ.  مورد واقعيت اين رژيم سراپا ننگ و جنايت جايز نيست
فجايع جنايت بار رژيم به همان صورت و با همان ماهيت که در گذشته اعمال می .  تبليغات آنان را دروغ هائی بيش مپنداريد. نادان

  .  هم در جامعه اختناق زده ما جريان دارد و کماکان معرف واقعيت اين رژيم می باشد شد، امروز
  

اين .  در ايران است) سرمايه داری وابسته(افظ و مدافع سيستم گنديده و به غايت ظالمانه سرمايه داری رژيم جمهوری اسالمی ح
سيستم که زمينه ساز اصلی همه مصائب و بدبختی هائی است که مردم ستمديده ما با آن ها مواجهند جز با توسل به ارتجاعی ترين 

و اين رژيم درست در جهت حفظ و برقراری سيستم سرمايه داری ؛  و تداوم  ندارداعمال و ارتکاب به  ننگين ترين جنايات امکان حفظ
از اين روست که امروز هم جمهوری اسالمی دسته دسته از جوانان .  وابسته در ايران است که به هر ننگ و جنايتی متوسل می شود

در حق توده های مبارز و روشنفکران انقالبی .  ی سپاردآن ها را به جوخه اعدام م.  به زندان می افکند.  معترض را دستگير می کند
گاه بر آن می شود که برای زهر چشم گرفتن . به طور علنی می کشد. مخفيانه می کشد. می کشد. شکنجه های وحشيانه اعمال می کند

ر زند بلکه در همه جا علنا به جنايات خود را نه فقط جا ، از مردم مبارز ايران و باز داشتن نيروهای مبارز از اعتراض و مبارزه



در خيابان ها شالق . پس جالدان در هر کوی و برزن در جلوی چشم عابرين بساط دار و شکنجه خود را بر پا می کنند.  نمايش بگذارد
هم .   می دهندجوانان را به جرثقيل ها می بندند و اعدامشان می کنند؛  آنگاه پيکر بی جانشان را در معرض ديد همگان قرار.  می زنند

در روزنامه ها و نشرياتشان خاطرات زندان بنويسند و از شکنجه های  اجازه می يابند" خودی ها"رديف با اين اعمال کسانی از 
در زندان ها، " خودی ها"حتی سند های زنده ای از جنايات مزدوران رژيم در حق . وحشتناکی که بر آن ها اعمال شده سخن بگويند

اگر با خودی ها چنين می کنند وای به حال "باشد و آن ها بگويند " غير خودی ها"بيرون درز پيدا می کند تا عبرتی برای به " مخفيانه"
تا ديگر دم بر نياورند، در الک خود فرو روند و بگذارند جمهوری اسالمی با قدر قدرتی هر چه بيشتری به ظلم و " ما غير خودی ها

  .  جنايات خود ادامه دهد
  

در سرزمينی که سرکوب زنان، ستم بر زنان، تحقير (!!). ای  بوجود آمده است" زمين لرزه"در ايران . ، روزگار غريبی استبلی
است، جائی که حتی دخترکان کم سن و سال، اين غنچه ها و گل های نو شکفته هم برای " عادی"زنان، توهين به زنان اموری جاری و 
همان نوجوانان و جوانانی که می بايست در مدارس و دانشگاه ها باشند و به تحصيل (رده اند گذران زندگی به تن فروشی روی آو

مشغول شوند اما حال يا چون کاال های رنگين گرفتار باندهای سود جو شده اند و يا سرگردان در خيابان ها، خود به دنبال مشتری می 
 چنان دوزخی تبديل کرده اند که خودکشی، به خصوص در شکل خود ، جائی که شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان را به)گردند

بگذاريد تنها از يکی از ... جائی که... سوزی به امری رايج در ميان دختران جوان و زنان زحمتکش و ستمديده در آمده است، جائی که
 سازمان داده اند که در خيابان ها با بی شرمی انزنان نقاب داری را در اصفهآخرين اقداماتشان بر عليه زنان بگوئيم ، جائی که اخيرا  

هم زمان با و وقاحت هر چه تمامتر ضمن توهين و بی حرمتی به زنان، مزاحم تردد آزادانه آن ها می شوند؛ بلی در چنين سرزمينی 
ران خود در نيروهای  مارس بر گزار شود؛ در حاليکه مزدو٨، اجازه می دهند که مراسم بزرگداشت زن در روز تشديد سرکوب زنان

  .انتظامی را هم به مراقبت می گمارند تا هيچکس نتواند خللی در برنامه برگزار کنندگان مراسم بوجود آورد
  

 مارس بطور علنی و رسمی با ٨می گويند اولين بار دو سال بعد از روی کار آمدن خاتمی بود که در فرهنگسرائی در تهران مراسم 
اين را هم می دانيم که در سال بعد و سال های بعدتر سردمداران رژيم تشخيص دادند که نبايد . باشد.  شدحضور جمعيت بزرگی برگزار
پس  چنان مراسم هائی بر گزار نشدند مگر در مجالس خصوصی و در خانه ها ؛ و بنا به گزارشاتی . چنان مراسم هائی برگزار شوند

امسال نه فقط اجازه برگزاری علنی و رسمی .  مسال وضع به گونه ديگری استاما ، ا. بعضا در دسته های کوچک در اماکن عمومی
 مارس از طرف رژيم صادر شده بلکه مبلغين رسمی و غير رسمی اين رژيم کوشيده اند اين امر را با برجستگی ٨مراسم روز زن در 

يب مصاحبه هائی با زنان سخنگو در آن مراسم ها هر چه تمامتر در رسانه های جمعی مطرح  نمايند ؛ و رسانه های خارجی نيز با ترت
همه در کار بوده اند تا به مردم ايران و به " ماه و خورشيد و فلک"به اين برجستگی ابعاد هر چه بيشتری داده اند و باالخره امسال 

اول بنا به " زمين لرزه("ديگری " هزمين لرز"اعالم کنند که گويا !) شايد هم بيشتر برای اين جماعات(مردم خارج از ايران و جهانيان 
در ايران تحت ) ادعای کاسه ليسان رژيم و سازشکارانی در اپوزيسيون گويا در هنگام جلوس خاتمی به رياست جمهوری پديد آمده بود

  ؟!براستی چرا.  سلطه رژيم جمهوری اسالمی بوجود آمده است
  

اما .  مارس به رژيم تحميل شده و رژيم باالجبار به آن تن داده است٨مراسم شايد پاسخ سر راست به سئوال فوق اين باشد که برگزاری 
اين پاسخ ناکافی است و گمراه کننده خواهد بود اگر بدرستی توضيح داده نشود که رژيم در رابطه با جنبش زنان چه سياستی را دنبال 

 ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسالمی هيچ يک از اهيتمبا در نظر گرفتن (می نمايد و در اين رابطه اهداف ضدانقالبی آن چيست 
  ).  ضدانقالبی و ضدمردمی نباشنداهداف سياست های اين رژيم نمی توانند دارای

  
مصداق اين امر را ما همواره در جامعه خود، به .  مبارزه هم هست.  به درستی گفته شده است که هر جا ظلم هست مقاومت هم هست

همه می دانند که در مقابل ظلم و ستم های وحشتناکی که جمهوری اسالمی از ابتدای .  ،  شاهد بوده ايمخصوص در رابطه با زنان
استقرار خود بر زنان تحميل کرده است، زنان ايران هيچوقت ساکت ننشسته و همواره به مبارزه و ستيز با اين رژيم و سياست های زن 

ايران به ويژه آن ها که متعلق به طبقات و اقشار زحمتکش و تهيدست جامعه می باشند و عالوه بر آن، زنان .  ستيزانه آن پرداخته اند
زنان روشنفکر انقالبی در هر مبارزه عمومی که بر عليه رژيم صورت گرفته و می گيرد حضور فعال داشته و نقش بارز خود را ايفاء 

 آشاميدنی گرفته تا جنبش های اعتراضی گسترده دانشجوئی همه از جنبش مردم زحمتکش اسالم شهر در اعتراض به قطع آب. نموده اند
و تا آنجا که به طور کلی به موضوع مشخص مبارزه ؛ جا می توان حضور زنان انقالبی و نقش دخالت گرانه آنان را مشاهده نمود 

ک در ايران به دليل ديکتاتوری و  هرچند اين جنبش همانند ديگر جنبش های  دموکراتيبرای رهائی زنان مربوط می شود بايد گفت که
جنبشی است گسترده در . اختناق موجود مدام سرکوب می شود، اما جنبشی است بسيار وسيع که با حدت و شدت تمام جريان دارد

جنبشی بسيار قوی و دارای پتانسيل بسيار قدرتمند که . سطح جامعه وجاری در اعماق آن در ميان زنان زحمتکش و ستمديده
 راه دور نرويم، انعکاس اين واقعيت را می توان در وجود .ادر به انکار آن نيست و رژيم هم نمی تواند آن را ناديده بگيردهيچکس ق

آن را می .   مشاهده نمود- از جمله تشکل هائی که تحت نام انجمن های خيريه و نيکوکاری کار می کنند-بيش از صد تشکل دولتی زنان
نشريات  و يا می توان انتشار مجالت و.  غير دولتی و غير رسمی زنان در سطح کشور مالحظه نمودتوان در پا گيری تشکل های

متعدد زنان را شاهد گرفت که هر چند که صرفا در چهارچوب هائی که برای رژيم قابل تحمل است، منتشر می شوند اما در هر حال 
مساله اصلی در اين جا آن . وه ای از آن را به نمايش می گذارندوجودشان حاکی از رشد و گسترش جنبش زنان در ايران است و جل

است که ببينيم رژيم با توجه به ماهيت ضد خلقی خويش و بنا به سياست های زن ستيزانه اش، در مقابل اين جنبش چه برخورد و 
  ؟  !ابی نمود مارس از طرف رژيم را چگونه بايد ارزي٨عملکردی داشته و اکنون صدور اجازه  برای برگزاری 



واقعيت را بخواهيم رژيم در رابطه با جنبش زنان از همان سياست عمومی پيروی می کند که از زمان روی کار آمدن خاتمی در پيش 
سياست سرکوب همراه با کوشش در انحراف مسير مبارزات توده ها از طريق حصر آن همان سياستی که می توان آن را . گرفته است

ضادهای درونی حکومت و باالخره گرفتن رهبری مبارزات و اعتراضات توده ای به دست خود و يا به عبارتی ها در چهارچوب ت
بی دليل نيست که مردم ايران سال هاست که از يک طرف شاهد تشديد سرکوب و هجوم گسترده و .  ، ناميد ديگر سوار شدن بر آن ها

ه می باشند و از طرف ديگر تبليغاتی را می شنوند که از امکان اصالح پذيری وحشيانه رژيم به منافع همه اقشار و طبقات تحت سلط
 خواست های دموکراتيک بخش  یم بريدهو ُد ررژيم دم می زند و افراد يا تشکل های دولتی و غير دولتی را می بينند که با طرح َس

مبارزات دموکراتيک را از محتوای واقعی خود خالی کوشند انرژی های انقالبی را به سوی خود جلب نموده و  های مختلف مردم، می
می توان ديد که چگونه چهره های شناخته شده و يا . اين واقعيت را در رابطه با مبارزات کارگران بروشنی می توان ديد. نمايند

ود را به مبارزات کارگران م و دستگاه حکومتی می کوشند با دخالت فعال در آن مبارزات، سمت و سوی دلخواه خناشناخته مرتبط با َد
هرچند که به دليل برخورداری کارگران از روحيه انقالبی و هشياری آن ها، خيلی وقت ها رشته امور از دست نيروهای به (بدهند 

. )ظاهر طرفدار کارگران خارج شده و آن ها به سختی می توانند مجددًا مبارزات کارگران را در چهار چوب های دلخواه مهار نمايند
چنين سياستی نه فقط در داخل در خدمت پيشبرد اهداف ضد خلقی رژيم قرار دارد بلکه جمهوری اسالمی از آن در خارج از کشور نيز 

با توجه به پی گيری اين سياست دغلکارانه که فريب و نيرنگ بخش بزرگی را . در جهت تداوم سلطه ضد مردمی خود استفاده می نمايد
بيعی است که رژيم بکوشد در رابطه با جنبش زنان نيز در صدد کنترل و انحراف مسير دموکراتيک اين جنبش در آن اشغال می کند، ط

با توجه به شکست پروژه حتی می توان گفت که . و سوء استفاده از آن در خارج از کشور به نفع تحکيم سلطه ارتجاعی خويش بر آيد
ز می کوشند با تکيه روی جنبش زنان که موضوع بسيار حساسی هم  در امرو" اصالحات از باال"خاتمی و ورشکستگی آشکار 

 هم چنان که با راه اندازی تشکل .ايران و  هم در خارج از ايران است، آن را دستاويز پيشبرد سياست ها ارتجاعی خود قرار دهند
  .يت از زن به خود گرفته و دموکرات جلوه کنندهائی و پا دادن به انتشار مجالت و نشريات  گوناگون زنان  نيز سعی دارند قيافه حما

  
 مارس در ايران ٨اتفاقا هر دو جنبه سياست فوق الذکر را می توان در رابطه با مورد مشخص صدور اجازه برای برگزاری مراسم 

نه و دموکراتيک زنان را به در رابطه با جنبه اول می توان ديد که رژيم با چنين اقدامی در تکاپو است تا مبارزات عادال.  مشاهده نمود
مسيرهای انحرافی و تا حد ممکن بی خطر برای رژيم، کاناليزه نموده و اين مبارزات را  درچارچوبی قرار دهد که خود را قادر به 

در ليست نام برگزارکنندگان و سخنگويان مراسم مذکور به نام هائی چون عطااله مهاجرانی، دو چنين است که ما . کنترل آن می بيند
خردادی سرشناس ، وزير ارشاد اسبق خاتمی و رئيس کنونی مرکز گفتگوی تمدن ها بر می خوريم که در حاليکه همه فعاليت ها و 

رار دارد سعی کرده است حيله گرانه پرچم دفاع از حقوق زن تالش هايش در جهت تحکيم سلطه ننگين و زن ستيز جمهوری اسالمی ق
 مارس در ايران، ٨همچنين بايد توجه کرد که  در صدر برگزار کنندگان و سخنگويان مراسم های .  در ايران را نيز به دست گيرد

اما فعاليت آنان هميشه در چارچوب زنانی قرار دارند که در حاليکه از سال ها پيش به نوعی در رابطه با مساله زن فعال بوده اند 
در واقع، اين زنان خواهی نخواهی در راستای . سياست های جناح به اصطالح اصالح طلب محصور بوده و از آن خارج نشده است

که اکيدا البته در اينجا نکته ظريف و مهمی وجود دارد . سياستی عمل کرده اند که رژيم از آن در جهت تحکيم سلطه خود استفاده می کند
بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اين است که اين زنان، که اغلب متعلق به طبقات مرفه و نيمه مرفه جامعه می باشند، خود در رژيم 

واقعيت . ستم هائی که رفع آن ها  در خدمت پيشرفت و ترقی جامعه قرار دارد. حاکم به دليل زن بودنشان ستم هائی را متحمل می شوند
همان (پذير در اينجا آن است که سنت های عقب مانده مذهبی بجا مانده از اعصار قبل که در قوانين حکومتی منعکس می باشند انکار نا

همراه با سياست های زن ستيزانه جمهوری اسالمی برای هرچه بيشتر به بند کشيدن استثمار ) طورکه در دوره شاه نيز چنين بود
مثال به طور برجسته می توان از سلب آزادی . کش و ستمديده، دامن اين زنان را نيز گرفته استشوندگان و سرکوب زنان طبقات زحمت

هر چند با تاکيد بايد گفت که حتی در اين مورد هم رنج اين قبيل زنان با توجه به (آنان در انتخاب لباس دلخواهشان نام برد 
، يا می توان به )نان متعلق به طبقات پائين جامعه قابل مقايسه نيستبرخورداريشان از امکانات مختلف اندرونی و بيرونی با رنج ز

از کودکان اشاره نمود که حتی  چنين زنانی ) حضانت(قوانين ارتجاعی موجود بر عليه زن مربوط  به حق طالق يا به حق نگهداری 
به ويژه از طريق فعاليت های روزنامه نگاری بر اين اساس در سال های اخير اين زنان از طرق مختلف، . نيز از آن ها رنج می برند

  .سعی کرده اند ضمن طرح مسايل زنان از ديدگاه خود در عين حال به جنبش زنان طبقات ستمديده سمت و سوی دلخواه خود را بدهند
نيست، پر مسلم است که در شرايطی که رژيم قادر به نابودی جنبش زنان انقالبی در جهت تحقق خواست های دموکراتيک شان 

زنان طبقات صرفه ترين و بهترين راه برای وی آن است که همراه با تداوم جو سرکوب و اختناق و پی گيری سياست محروم ساختن 
نموده  و شرايطی بوجود آورد   از ابراز آزادانه نظرات و خواست های خود، امکاناتی را برای زنان معترض طبقات مرفه فراهمپائين

  بيهوده .ک زنان ستمديده ايران تحت رهبری آن ها قرار گيرد و به اين ترتيب از مسير واقعی خود خارج شودکه جنبش دموکراتي
 مارس در پارک الله تهران و يا در اماکن ديگر را با بوق و کرنا ٨نيست که درست در شرايطی که مبلغين رژيم خبر برگزاری مراسم 

يدند،  در همان زمان حتی به تجمع چند نفره زنان مبارز و انقالبی برای گراميداشت اعالم می نمودند و در جهت تدارک آن می کوش
روز زن وحشيانه حمله می بردند به طوری که  در کردستان، زنان مبارز و انقالبی تنها با رفتن به خارج از شهر و يا با کوه پيمائی 

  . زار نمايند مارس را بدور از ديد و توجه نيروهای انتظامی بر گ٨توانستند 
  

اتفاقا ارزش .  مارس با اجازه رژيم در ايران در رابطه با طرف های خارجی رژيم مطرح است٨از جنبه ديگر، بر پائی مراسم 
  .   مصرفی آن در خارج برای جمهوری اسالمی از اهميت خاصی  برخوردار می باشد

  



 عراق و آغاز دوره بازسازی که لزوم عقد قراردادهای امپرياليستی را همانطور که می دانيم با پايان گرفتن جنگ امپرياليستی ايران و
  بوجود آورده بود، يکی از مشکالت دولت رفسنجانی در معامله با امپرياليست ها آن بود که چهره ديکتاتور و جنايت به طور آشکار

 معامله سرمايه داران غربی با چنين رژيمی بار رژيم جمهوری اسالمی در ميان مردم غرب کامال شناخته شده بود و به اين خاطر
افکار عمومی در غرب چنان بر عليه جمهوری اسالمی برانگيخته شده بود که در آن زمان حتی . چندان به آسانی قابل توجيه نبود

می نيز هر چند که جمهوری اسال" معتدل"و " مدره"تبليغات گسترده رسانه های امپرياليستی مبنی بر معرفی رفسنجانی به مثابه چهره 
يم جمهوری ر ارتباط سرمايه داران غرب با رژدر نتيجه مشکل حفظ  ظاهر د.  بهرحال موثر بود باز نتوانست کار زيادی از پيش ببرد

در اين دوره ، با توجه به جنايت رستوران ميکونوس و رو شدن دست مقامات رسمی رژيم در آن (اسالمی همچنان پا بر جا ماند 
روی کار آمدن  خاتمی به عنوان رئيس جمهور به اصطالح اصالح طلب و گويا طرفدار جوانان و زنان ). ع  بدتر نيز شدجنايت، وض

که با توافق  گردانندگان اصلی رژيم صورت گرفت، عالوه بر الزامات داخلی در عين حال پاسخی به يکی از نيازهای جمهوری 
اتفاقا مجموعه تبليغات امپرياليستی به همراه تبليغات نيروهای سازشکار . ن خارجی بوداسالمی در رابطه با معامله با سرمايه گذارا

اپوزيسيون به نفع خاتمی و در مورد تغييراتی که گويا به نفع تحقق حقوق بشر در ايران در شرف وقوع می باشد، اين موفقيت را برای 
 اروپا و امريکا را تا حدودی فريب داده و زمينه را برای نفوذ هر چه رژيم جمهوری اسالمی در بر داشت که بتواند افکار عمومی مردم

البته واقعيت وحشی گری های رژيم جمهوری اسالمی در حق توده های ستمديده . بيشتر سرمايه های امپرياليستی به ايران تسهيل نمايد
 خبر اين واقعيات در خارج از کشور، همواره به مثابه مردم در ايران و مبارزه و مقاومت توده های مبارز ما در مقابل رژيم و انعکاس

بر اين . يک عامل و فاکتور عينی مهم مانع از آن شده است که آن ها بتوانند در زمينه فريب افکار عمومی مردم غرب کامال موفق شوند
 هر چند در روی -ی تنظيم کند که اساس اين مساله هميشه برای جمهوری اسالمی مطرح است که بتواند سياست های خود را به گونه ا

همانطور که اخيرا اين مانور را در مورد .  در بين افکار عمومی مردم غرب رژيمی متعهد به رعايت حقوق بشر جلوه نمايد-کاغذ 
قانون بربرمنشانه قانون سنگسار به هنگام ديدار هياتی از اتحاديه اروپا از ايران  به نمايش گذاشت؛ يعنی بدون اين که واقعا قصد الغای 

سنگسار را داشته باشد از طريق اقدامات رياکارانه ای نظير ترتيب دادن چند مصاحبه با مقامات فريبکار رژيم، در اين زمنيه دست به 
. تبليغات دروغين زد و اين توهم را بوجود آورد که گويا در رژيم جمهوری اسالمی ديگر قانون سنگسار وجود ندارد و ملغی شده است

در زمينه فوق اين گرايش در بين مقامات مختلف رژيم مطرح است که  برای گريز از محکوم شدن مدام در مجامع بين المللی و 
مثال مدت هاست . ١*به خاطر نقض حقوق بشر،  در ظاهر قانون ها و به طور کلی در ظواهر امور تغييراتی بوجود آورند" سرزنش"

از جمله از سال . يون منع تبعيض عليه زنان سازمان ملل کوشش هائی صورت می گيردکه در جهت  پيوستن رژيم به کنوانس
اتفاقا رژيم دست . (بعضی از تشکل های رسمی زنان با انجام اقداماتی نظير جمع آوری طومار، در اين جهت تالش می کنند١٣٧٩

  ). نسيون پيوسته استنشانده حميد کرزای، درست در راستای تحقق چنان سياستی است که  به اين کنوا
  

. کوشش در زدن ماسک دموکراتيک به چهره ضد دموکراتيک جمهوری اسالمی مسلما به صورت های مختلفی می تواند انجام شود
، خود در خدمت بزک کردن چهره ضد دموکراتيک رژيم ) و نه در روز ديگر( مارس ٨برگزاری مراسم روز زن در روز مشخص 

 مارس، روز جهانی زن با توجه به اين واقعيت که ٨ی برگزاری اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر و يا در جوامع غرب. قرار دارد
يا قانونا به رسميت شناخته می شوند و يا عمال رسميت دارند شاخص هائی به نظر می آيند که درجه برقراری و وجود  چنين روزهائی

بر اين اساس رژيم درجهت تداوم سياست های دغلکارانه .  سنجش قرار می دهندبا آن ها مورد دموکراسی در يک جامعه را از جمله
خويش ناچار است با اهميت الزم به اين مساله برخورد نموده و در حاليکه می کوشد خود را موافق برگزاری  چنين روزهائی جلوه 

 قادر شود به هر ترتيبی اينطور جلوه دهد که گويا اتفاقا اگر رژيم. دهد به گونه ای آن ها را از محتوای واقعی خويش خالی نمايد
 مارس را آزادانه جشن بگيرند اين موفقيت بزرگی برای او در ٨کارگران و زنان در ايران می توانند روز خود يعنی اول ماه مه و 
کمونيسم و کمونيست ها چه، پذيرش برگزاری مراسم هائی که با . پيشبرد سياست های رياکارانه اش در خارج از کشور خواهد بود

، ظاهرًا به اين معنا خواهد بود که گويا ) همچون رژيم جمهوری اسالمی(شناخته می شوند از طرف يک رژيم مذهبی ضد کمونيست 
 مارس در ايران ٨بنابر اين برپائی مراسم هائی چون اول ماه مه و . اين رژيم از ظرفيت دموکراتيک بسيار باالئی برخوردار است

اين امکان را بوجود می آورد که طرفداران علنی و غيرعلنی رژيم با آن ) البته تحت کنترل دولت(شش تشکل های غير دولتی تحت پو
در بين افکار عمومی در غرب تبليغات موذيانه ای را دامن زنند و بگويند که رژيم جمهوری اسالمی آنقدر دموکرات است که اجازه می 

آنگاه با راحتی بيشتری اين توهم را اشاعه خواهند داد که در ايران .  مه در ايران آزادانه برگزار شود مارس يا اول ماه٨دهد مراسم 
حداقل تا حدودی دموکراسی برقرار است؛ و از اين طريق اين طور جلوه خواهند داد که آن هائی که از سيطره يک ديکتاتوری عنان 

در جمهوری اسالمی " تغييرات مثبت"و يا افراد بدبينی می باشند که قادر به ديدن گسيخته در جامعه ايران سخن می گويند يا مغرضند 
  .  نيستند

  
 ُمبين خواستهای واقعا دموکراتيک زنان نه می خواهند و نه می توانند  مارس در ايران توسط زنانی که٨امروز با برپائی مراسم 

در مراسم هائی که برگزار شد اين زنان حتی نتوانستند از (ائی زن باشند کارگر و زحمتکش و يا ديگر زنان ستمديده جامعه ما برای ره

                                                 
وی به . گذاشت آشکار نمود که جائی برای هیچ توجیهی باقی ن" صراحتی"اکرم مصوری منش، رئیس فراکسیون زنان در مجلس این واقعیت را با چنان ) 1381مهر ماه  6(اخیرا  *

 هدف از تصویب طرح حق طالق زنان اصالح عبارت توهین آمیزی بود که در قانون وجود ": دنبال رد مصوبه مجلس در مورد حق طالق زنان ، به وسیله شورای نگهبان مطرح کرد 
شور ناقض حقوق بشر هدف انتقاد و سرزنش مجامع بین المللی قرار می به دلیل وجود چنین عبارتی، ایران همواره به عنوان یک ک......داشت؛ نه ایجاد حق ویژه برای زنان

    ".هدفمان در درجه نخست  اصالح عبارت و سپس پاسخگو بودن هم به مجامع بین المللی در خارج از کشور و هم به قشر زنان و جوانان در داخل کشور بود.....گرفت



يکی از برجسته ترين و در عين حال ابتدائی ترين خواست های خود يعنی خواست آزادی پوشش ، سخنی نيز به ميان آورند؛ چه رسد 
اين امکان در اختيار بنگاه های دروغ .)  برابر باشندبه اينکه آن ها بخواهند يا بتوانند مثال صراحتا خواهان مزد برابر در مقابل کار
 مارس به مثابه روز زن در صدد تغيير سياست های ٨پراکنی قرار گرفته است که ادعا کنند رژيم جمهوری اسالمی با قبول برگزاری 

  .     و به بهبودی می رودخود به نفع زنان در ايران می باشد؛ و اوضاع وحشتناک زنان تحت سلطه اين رژيم  دارد به تدريج  ر
  

و يا " اصالح طلب" مارس توسط بخشی از زنان ٨بلی ، رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی با صدور اجازه برای برگزاری 
 ای کسانی که فعاليت های خود را در اين چهار چوب محدود نموده اند، در واقع به هيچ اقدام عجيبی دست نزده است و هيچ زمين لرزه

 مارس امسال را از ٨تنها سازشکاران و دوستان نادان خلق می توانند اهداف ضدمردمی رژيم در برپائی روز زن در .  در کار نيست
واقعيت اين است که وقتی حرکات جمهوری اسالمی به طور عميق مورد بررسی قرارمی گيرد تنها ماهيت کثيف . ديده ها پنهان سازند

هر چه بيشتری  برمال می گردد و در اين جا بار ديگر آشکار می شود که رهائی زنان و تحقق خواست های و ارتجاعی آن با وضوح 
  .دموکراتيک آنان با وجود اين رژيم ارتجاعی امکان پذير نيست

  
 از آن در  مارس در ايران به رژيم تحميل شده است ولی جمهوری اسالمی٨در پايان، با تاکيد روی اين موضوع که برگزاری مراسم 

جهت حفظ وضع موجود و تداوم سلطه سرکوبگرانه خويش استفاده می کند، الزم است توضيح داده شود که جنبش زنان زحمتکش و 
ستمديده ما در جهت کسب حقوق دموکراتيک خود و برای رهائی کامل زنان، با اين معضل و يا خطر مواجه است که تحت تاثير 

زمينه . گيرد و نيروهای حامل چنين ايدئولوژی هائی بتوانند آن را به گونه ای زير انقياد خود قرار دهندايدئولوژی های بورژوائی قرار 
اين خطر آن است که عليرغم همه محدوديت ها و تضييقاتی که، به دليل سيطره يک ديکتاتوری شديدًا متمرکز در جامعه ما، حتی بر 

 نظرگاه های بورژوائی اعمال می شود، اين زنان در هر حال برای فعاليت های خود زنان طبقات مرفه و نيمه مرفه به عنوان حاملين
در رابطه با امور زنان از شرايط مساعدتری نسبت به زنان ديگر بر خوردارند و اساسا اين امر مسلمی است که برای رواج ايده های 

  . بورژوائی در رابطه با مساله زنان امکانات زيادی موجود است
  

ه گواه تجارب تاريخی واقعيت اين است که ايده های بورژوائی هرگز قادر نيستند در خدمت حل واقعی مساله زنان و رهائی کامل اما ب
چرا که دست يابی به آزادی واقعی زنان، خود اساسا در گرو نابودی سيستم سرمايه داری است و طبيعی است که با . آنان قرار گيرند

 لنينيسم به مثابه ايدئولوژی طبقه کارگر نه فقط -مارکسيسم ، اما . تم نمی توان به جنگ خود آن سيستم رفتايده های ناشی از اين سيس
در خدمت رهائی اين طبقه قرار دارد بلکه ايدئولوژی است که جنبش های دموکراتيک در جامعه ما تنها در پرتو آن می توانند 

بطه با مساله زنان نيز تنها هنگامی که چنين ايدئولوژی راهنمای جنبش زنان از اين رو در را. خواست های خود را متحقق سازند
مارکسيسم نه تنها دشمن هر گونه ستم بر زن می باشد . شود اين جنبش قادر به تحقق خواست های خود به طور همه جانبه خواهد شد

ت که اين ايدئولوژی چه از طرف دست اندرکاران بی دليل نيس. بلکه اساسا مخالف و دشمن هرگونه ستم و اجحاف در حق بشريت است
جمهوری اسالمی و چه از جانب نيروهائی که منافعشان با تداوم سيستم موجود گره خورده است، شديدًا مورد حمله قرار دارد و با تمام 

يز همواره سعی بر آن است در مجامع عمومی ن. قوا سعی می شود از اشاعه آن در بين زنان زحمتکش و ستمديده جلوگيری به عمل آيد
بنابر اين، اين نه فقط وظيفه زنان آگاه و انقالبی، بلکه .  که مارکسيسم تحريف شده ای را به جای مارکسيسم واقعی به خورد مردم بدهند

، به تبليغ وظيفه مردان آگاه و متعهد نيز می باشد که بکوشند ضمن توضيح مسايل و معضالت مربوط به جنبش زنان با ديد مارکسيستی
همچنين با کوشش در شناخت و طرد ايده های بورژوائی در اين مورد، . و ترويج ايده های مارکسيستی در رابطه با مساله زن بپردازند

از رسوخ آن ها در ميان  زنان زحمتکش و ستمديده ايران جلوگيری نمايند؛ تا به اين ترتيب مانع از هرز رفتن انرژی های انقالبی 
  .مکان يابند اين انرژی ها را در جهت نابودی نظام زن ستيز سرمايه داری حاکم کاناليزه کنندگشته و ا
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