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 روز جهانی زن، به مناسبت هشتم مارچ 

 اتی ـتم طبقـیتی با سـتم جنسـس

 و

 ت ــورده اسـتی گره خ ـتم امپریالیسـس

بقدرت  گر امریکا دوباره بقدرت رسیده اند. طالبان بعد از  کاری امپریالیزم اشغال رویم که طالبان به هم ما امسال در حالی به پیشواز هشتم مارچ می 

ه  را از زنان سلب نمودهای اجتماعی های اجتماعی زنان وضع نمودند. حق تحصیل، حق کار و حق فعالیت های بیش از حد بر فعالیترسیدن محدودیت 

، روانی و جسمی بر  فشارهای روحی   گان جنسی مبدل نموده ودرا به بر نگرند، بلکه آنان  جنس درجه دوم می   به زنان به عنوانتنها  . طالبان نه اند

 . نماینددختران را از عرصه اجتماعی حذف   تالش دارند تا زنان و نموده و الزنان تحت پوشش شریعت اعم

دختران از تحصیالت. این وضعیت نا    زنان و )دانشگاها( و مکاتب به روی ذکور و حذف    هاهشتم مارچ امسال مصادف است به بازگشایی پوهنتون 

تحت فشار قرار داده است. اکثریت مردم به خاطر تحصیل دختران شان مجبور به    رای وسیع کشور  هاتوده آزارد و  روح و روان زنان را می هنجار  به

  بدانند  مردم باید کشور را ترک خواهند کرد. ،شوده نشود، تعداد بیشتری از مردممکاتب و دانشگاها به روی دختران گترک افغانستان گردیده اند. اگر 

چارهکه   راه  نیست.  چاره  راه  کشور  که   اساسی   ترک  آنست  مصیبت  توده   این  و  انقالبی  ستمنیروهای  در های  افغانستان  و   دیده    آهنگی هم   مبارزه 

اده واین  دختران تن دا و مکاتب به روی  قدر تحت فشار قرار دهند تا به بازگشایی دانشگاهو طالبان را آن   علیه طالبان متحد شده با زنان  مشترک  

 یم ادامه یابد. ژمبارزه تا سرنگونی کامل ر

 زنان مبارز! 

هرگاه به تاریخ افغانستان نظر  باشد.  ها نسبت به زنان می دهی رفتارها وروش ترین عامل شکل دهد که عمده خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می 

شود   ازانداخته  زن  بر  ساختارهای  ستم  وافغانستان    اجتماعی   جمله  اد.  باشدی م  بوده  از  در  زیرا  زنان  مورد  در  غالب  دیدگاه  کنون  تا  گذشته  وار 

که افغانس  است،  فیودالی  دیدگاه  از    تان  زنان  اجباری  اجتزادیآمحرومیت  و مهای  فیزیکی   اعی  ضرررسانی  مختلف  و-اشکال  از    روانی   جنسی 

در این جو مسلط با  لط در افغانستان بوده و جبار این بار ستم را متحمل گردیده اند. مردساالری یک قانون مس زنان بااال. باشدن می آخصوصیات عمده 

   حامل شئونیزم مردساالری اند.توان گفت که همه مردان به شکلی از اشکال جرأت می 

ترین کشورها زنان در دایره ستم  عد جهانی دارد، و حتی در دموکرات زن ب  دیده افغانستان باید بدانند که ستم بر  دیده و به خصوص زنان ستمزنان ستم 

یک ادعای  نان و مردان  ابری میان زمبنی بر بر   هاآن   ادعایو  نمایندکاالی تجارتی استفاده می عنوان    به   ها از زنانامپریالیستبرند. امروز  سر می به

بی   دروغین یا  پایه است.و  و  نیمه مستعمراتی  ـ  فیودالی  نیمه  مناسبات  مانند    نیمه  کشورهای  در کشورهای تحت سلطه که  ـ  ـ مستعمراتی  فیودالی 

د  نگردبه عنوان بردگان مرد محسوب می   ً تری تحت ستم قرار دارند. در چنین کشورهایی زنان آشکارا زنان به شکل وحشیانه   تسلط دارد،  افغانستان ـ  

  د.نرومانند هر شی دیگر ملکیت مردان به شمار می  و زنان

که " دفاع از حقوق زنان"    این كشور گردیده اند   در   "مدافع حقوق زنان"  گرهای اشغالچنان است كه حتي امپریالیستآن در افغانستان  وضعیت زنان  

. زیرا ما به خوبی آگاهیم که ایاالت متحده امریکا در ظرف هفت دهه اخیر برای  تواند باشدنمی ها جز عوام فریبي چیزي دیگري  توسط امپریالیست 

 شد دهد.  رایی اسالمی را توأم با تروریزم رایجاد امپراطوری خویش با تکیه بر اسالم سیاسی کوشیده تا بنیادگ 

از  را  حسب منافع شان طالبان   خورشیدی(  1374میالدی )   1995در سال    که امپریالیزم امریکا و متحدینش   دانندمی دیده افغانستان به خوبی تم زنان س 

های  لبان از تمامی برنامه اها تحویل دادند، و در ظرف شش سال حاکمیت طن کشیدند و قدرت سیاسی را به آنوبیر  های مدارس دینی پاکستانحجره 

   نان حمایت به عمل آوردند. شان به شمول اعمال ستم وحشیانه بر ز

کند. زیرا سیاست خارجی امپریالیزم  امپریالیزم امریکا از سپردن قدرت به طالبان هیچ هدفی جز رشد و حمایت بنیادگرایی در افغانستان را دنبال نمی 

عبارت دیگر سیاست خارجی امریکا برای حفظ   باشد. یا بهکه کامالً بر عکس می امریکا به هیچ عنوان به دنبال مهار کردن موج بنیادگرایی نیست، بل

بین  که  المللی تالش می تروریزم  نمودن اوضاع کشورهایی است  بنیادگرایی متشنج  از رشد و حمایت  امریکا  آن. زیرا هدف  مبارزه علیه  ورزد، نه 

 گوش به فرمان امریکا نیستند. 

ت به  جهان  در  بنیادگرایی  خوانایی  أرشد  امریکا  منافع  براندازی مین  باعث  بنیادگرایی  رشد  که  ساخته  ثابت  دهه  چند  ظرف  در  جهان  تاریخ  دارد. 

 های غیر مذهبی گردیده و دولت مذهبی را جایگزین آن نموده است. دولت 
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آورد و میلیتی را پدید می  مانند افغانستان درکوتاه مدت اختالفات قومی، اجتماعی، ی داند که بنیادگرایی اسالمی در کشورهایامپریالیزم امریکا دقیقاً می 

امروز تمامی کشورهای اسالمی    و نیروهای انقالبی را در سازمان دادن علیه نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی را متزلزل می نماید. توانایی مردم  

های به عنوان وسیلۀ خلع سالح جنبش   مثال برجستۀ آن است. بناًء امپریالیزم و در راس آن امپریالیزم امریکا از رشد و حمایت بنیادگرایی اسالمی 

ملی و جنبش آزادی استفاده می بخش  افغانستان حاکم  های کمونیستی  در  بار دوم  برای  را  امریکا طالبان  امپریالیزم  که  نماید. روی همین دلیل است 

 ساخت.

كه در پي منافع  بل نبوده و نیستند،    منجمله زنان   ،هابدنبال حقوق انسان   هرگز   هایستامپریالدرک کنند که  کته را  کشور باید این ن  خواهیزنان آزاد

که از "حقوق زنان" و "حقوق بشر" در افغانستان صحبت نمایند به   اندشده  ناگزیر امروز  كه حتي آنانسیاسي خودشان هستند. ولي این  اقتصادي و

آماده    و   نامه دوحه" را باالی شان عملی سازند. هرگاه طالبان حاضر مندرج در "توافق   این خاطر است تا طالبان را زیر فشار قرار داده و تمامی مواد

را  پذیرند و آن نامه امنیتی و استراتیژیک" ایاالت متحده امریکا با رژیم پوشالی کرزی و غنی را به شوند که بطور مطلق سر به خط گذارند و "توافق 

نمایند،    به تمدید  دیگر  سال  ده  آن صومدت  طبق "توافق در  امریکا  رت  امپریالیزم  دوحه"  با  نامه  و  داشت  نخواهد  کاری  داخلی طالبان  سیاست  با 

   نوایي نشان خواهد داد.درمورد زنان هم  نطالباوحشیانه و ظالمانه هاي سیاست

درت رساندن  گرفتند، امروز نیز با به قنای ستم قرار  میالدی( در تنگ  2001الی    1995)  خورشیدی  1380الی    1374که زنان از سال    ریوطهمان 

همین علت است که بیست  سرکوب زنان بود. به  گیری دوبارهبعد از قدرت  . اولین هدف طالباننای ستم شدیدتر قرار دارنددوباره طالبان، زنان در تنگ

   و چند فرمان زن ستیزان یکی بعد از دیگری نافذ و عملی گردیده است. 

و طالبان از آن حمایت    به عنوان ایدئولوژی و فرهنگ ضد زن به رسمیت شناخته شده است  ئولوژی و فرهنگ غالب فیودالی یدامروز در افغانستان ا

نماید که زنان باید تابع مردان باشند و بدون چون و چرا از مردان اطاعت کنند. هر  افغانستان حکم می   ه . ایدئولوژی حاکم بر جامعآورندبه عمل می 

   تابعیت زن از مرد قانون به رسمیت شناخته مذهبی است.  داند که شخص می 

چوكات قانون    قایل شدن براي زنان درحق    .راست مي گویند   گویند، دروغ نمی ،  دهیمبه زنان حق مي   شرعیت  گویند ما مطابق قانونوقتي طالبان مي 

  سنت فئودالي با  فیودالی و همین قانون شرعی اند. هاي فرهنگيقرباني سنتکنند. امروز در افغانستان زنان  مین است كه طالبان عملي مي ه  شرعیت

  جنس دیگر در معرض خرید و   دارد. در فرهنگ فئودالي مسلط افغانستان زنان مانند هرمي  ایدئولوژي مذهبي زنان را در انقیاد بیشتر نگه   الهام از 

 نماید. اش را سلب ميآزادي  آورد وبه ملكیت مرد در مي  وناً . خریدن زن از طرف مرد، وي را قانگیرندمي  فروش علني قرار

وسعت    قرار دارد و  ت و در پیوند با ستم طبقاتي و ستم امپریالیستی یكي از اجزاي اصلي ساختار جامعه اس   طوری که گفتیم اعمال ستم بر زن همان 

از  براي رهایي زنان    مبارزهیگر جدا نیستند. بناًء  دو از یک  ي ( با هم توآم بودهیتگانه ستم ) طبقاتي ، ملي و جنس گیرد. اشكال سه مي   خودبه   عمومي

   مي باشد. مبارزه انقالبي ناممكن    برد مبارزه علیه تمامي این اشكال ستم موفقیت نهایي در امر و ملي جدایي ناپذیر بوده و بدون پیش مبارزه طبقاتي 

.  گونه نقشي در تغییرات زیربنایي و روبنایي ندارند هیچ   دیواري خانه زنداني اند وچهار  نفوس آن عمال در  فیصد50تر از  امروز در افغانستان بیش 

پیش  از  نیست.بناًء صحبت  بیش  توهمی  یک  افغانستان  در  وتغییر  در  رفت  زنان  شركت  جامعهعرصه تمام    بدون  اجتماعی  دگرگوني    و  تغییر  های 

هم قرار گرفته و    بدون هیچ امتیاز و تبعیضي كنار  بگوییم كه زنان و مردان  انساني سخن  توانیم از یك اجتماع سالم ومي ما  زماني    ،ناممكن مي باشد

باشند  در به هیچ تغییرات آن جامعه سهیم  طالبانی .  نظام  از سیستم  نباید  در    وجه  را  نفوس جامعه  انتظار  چهار  كه نصف  نموده  دیواری خانه مقید 

 . خوردمي ننابود شدن   به هیچ دردی جز این سیستم  ترقي جامعه را داشته باشیم. رفت وپیش 

یه روي مسئله  تك  است  زنان از طرف ارتجاع طالبانی بطور روز افزون افزایش به عمل آمده  ستم بر  شدت  اوضاع کنونی كه بر حدت و  در شرایط و

مبارزه   هاي جدي در مسیر  توانند گام زنان مي   دهد. انقالبیون با تكیه روي مسئلهبرد مبارزه انقالبي را تشكیل مي زنان یك امر بسیار جدي در پیش 

 . به پیش بردارند  بخاطر سرنگوني نظام طالبانی 

 زنان مبارز و انقالبی افغانستان!   

امپریالیست طوری گردید،  بیان  قبالً  امپریالیزم "شوروی"  که  فروپاشی سوسیال  با  قدرت رساندند،  به  را  اول طالبان  برای بار  منافع شان  ها حسب 

سلطه و کشورهای تازه استقالل یافته  گرگ وحشی به جان کشورهای تحت    نچواش و گسترش ناتو هم امپریالیزم امریکا با اعالن حکومت صد ساله 

)طالبان( را از قدرت به زیر کشد و مستقیماً با    گردید. حسب این پالیسی مناسب دانست تا دست پروردگان خود   وراز سلطه سوسیال امپریالیزم حمله 

 اش را بر مسند قدرت برساند. حضور نظامی اش رژیم دست نشانده 

ستیز و تروریست خواندند، در  ، و طالبان را متحجر، زنسرایي كردندغربي شروع به افسانه   کشورهای  بورژوازي  هايطور ناگهان رسانه به   بناءً 

را از طریق   قرون وسطایی  امریکا و متحدینش طالبان  امپریالیزم  که  آفریدند، پرورش دادند و در سال    I S Iو    C I Aحالی  پاکستان    1995در 

 های این کشورها حتی یکرسانه  کشورهای امپریالیستی و  در ظرف شش سال حاکمیت طالبان هیچ یک از  ندند ومیالدی درافغانستان به قدرت رسا

خانه    در  ها كساني بودند كه وقتي طالبان زنان را از مشاغل محروم واین   ستیزی و تروریزم طالبانی سخنی بر زبان نیاوردند.ای در مورد زن کلمه 

ها ها كساني هستند كه میلیون اي نكردند. اینند، حتي زمزمه متعرضانه " به شالق بستنكرات و تقوامگذاردن قوانین "زنداني كردند یا بخاطر زیر پا

مستقیماً  را  خونین  بن   دالر  طریق  از  جنگویا  دیگر  و  طالبان  تقویت  صرف  شان  سعودي  خادمین  دیگر  و  نیروهاي  الدن  و  ارتجاعي  ساالران 

 ستان كردند.  ، درافغان" ضد زنمجاهدین"
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به افغانستان هجوم آوردند    و "مبارزه علیه تروریزم"   ن زنان از چنگال طالبان قرون وسطایی"ا و متحدینش به بهانه "آزاد نمود امپریالیزم امریک 

 شاندند.ننشاندگی و این کشور را اشغال نموده و رژیم پوشالی را بر چوکی دست

اشغال  نظامی  و  حضور  امریكا  در گران  یك   متحدینش  بطور افغانستان  دیگر  حلقه   بار  كه  داد  نشان  ستم عریان  زنجیر  دست هاي  در  زنان،  وگران  پاي 

 جهان در نظام امپریالیستي است.  دیدگان سراسراز زنجیر اسارت ستم  ی هایحلقه 

فیودالی بررسی نمود؟ جواب کامالً منفی است. انقیاد زنان  ستم حاکمه نیمه  توان جدا از بافت سیرا می   افغانستان  انقیاد و تحت ستم بودن زنانآیا  

ماندوهاي ك  مریكایي وهاي انباید فراموش نمود که بمب.  جامعه افغانستان تنیده شده است  مانده عقب   نیمه فیودالي  -مستعمره  سیستم  افت  ب  در  عمیقاً 

گناه را به گلوله بستند و  ، و هزاران انسان بی " دهند كشتند نجات   رون وسطایی از چنگال طالبان ق بریتانیایي هزاران زن افغانستاني را كه قرار بود "

  تنداحترامی نمودند. در ظرف بیست سال اشغال کشور هزاران زن و دختر جوان مورد تجاوز زورگویان و جنگ ساالران قرار گرفبه جسدهای شان بی 

ثابت نمودند   گران امریکایی و متحدینش اشغال  اشغال کشور، . در ظرف بیست سالندشد و یا مثله هو هزاران زن توسط شوهر و یا برادر به قتل رسید

خواهی و تحکیم سلطه مردساالری    که هدف شان خفه نمودن صدای آزادینداشتند، بل قصد ضربه زدن به مناسبات نیمه فیودالي را    وجهبه هیچ   که

 رای بار دوم قدرت سیاسی را به طالبان واگذار نمودند.  " دوحه بجامعه بود. به همین علت بود که طبق "توافق  در

بنیادگرایان فئودال اسالمي وجود دارد.    انند که چه وجه مشتركی میان متعصبین فاشیست مسیحي وبد  دیدگان و به خصوص زنان مبارز بایدهمه ستم

آمیزترین  براي تحمیل حقارت   ایکنند و از مذهب بعنوان وسیلهداد می قلماین دو نیرو چه درحكومت باشند چه نباشند، زنان را به مثابه اشیاي جنسي  

   نمایند.زنان استفاده مي  بر مردساالری انقیاد اجتماعي و عبودیتاشكال 

ي را بطور  رتجاع هاي انقیاد و سنن ا اجباری و دیگر زنجیر   حجاب  خواهند کهاند و می   خواهان حمایت از مبارزات زنان افغانستان  كه صادقانهكساني

ها و  هاي امپریالیست فریبي بكنند افشاي فعاالنه عوام   اولین خدمتي كه به این كار مي توانند  رستی درک کنند باید این نکته را به د  دفن نمایند شگی  یهم

از خشم بر    بایدن و امثال شان  دهند جانیاني مانندها در سراسر جهان است. زنان مبارز و انقالبی نباید اجازه  مقابله با تجاوزات عریان امپریالیست 

   . " پنهان كنند زنان افغانستان حقوقدفاع "  ت پردهرا پش   آلودشانهاي خوناستفاده كنند و دست و مبارزات شان سوء  حق آنان

بافت نیمه فیودالي غیر قابل تحمل    توانند اینتحت رهبری حزب پیش آهنگ شان مي   نیروهاي دموكراتیك نوین افغانستان  آهنگی ن در هم تنها خود زنا 

ی که حامی منافع  امپریالیستستم     نظام نیمه فیودالي را ریشه كن كنند و توانند كامال. تنها آنان مي بود كنند و مناسبات اجتماعي را دگرگون سازندنا  را

 باشد محو نمایند. فیودالیزم در افغانستان می 

از را   هاالیست امپری  انتظارداشتن  نمي   هیچ دردي  نباید   . کنددوا  انقالبی  و  مبارز  امپریالیست   زنان  انتظاری  از  چنین  و  ها  مبارز  زنان  باشند.  داشته 

فقطمی   انقالبی  که  نیروي خودمان مي   دانند  به  اتكا،  بر   توانیمبا  از ریشه  کل  را بطور  نظام موجود مي   و   اندازیم.ستم  نابودي  با  پایه تنها  هاي توان 

 بوجود آورد.  و عاری از هرگونه ستم را مستقل جامعه آزاد و ریزي نمود و اجتماع سالم را پي 

نیروي مهیب براي انقالب رها كنید ! «»زنجیرها را بشكنید، خشم زنان را هم:  باید چنین باشد  مائوئیست  هرشعار ن معنا شعار به آ  این  چون 

و    است باید درهم شکسته شود. و بدان معناست که همه زنجیرهاي آشكار   راه مبارزه زنان براي رها كردن جامعه   که مانع   هایيهمه زنجیراست،  

مانده  کشورهای عقب چه درو    زن را چه در کشورهای امپریالیستی   )مذهبی و غیر مذهبی( كه سلطه مرد بر  ا و نیروهای ارتجاعی هپنهان امپریالیست 

   مستحکم می نماید باید درهم شکسته شود و نابود گردد.

میان آورد  ه ایي كامل سخني بزنان در مسیر رهتوان از قرار گرفتن  نمي   )مذهبی و غیر مذهبی(  موجود  ارتجاعی  سرنگوني نظام  واضح است كه بدون

زیرا   قرار دارد.  جنسیتی(ستم  ستم طبقاتی، ستم ملی و)  ستم بر زن بخشي از نظام مسلط ارتجاعي موجود است  و در پیوند با سایر اشكال ستم زیرا

تواند روي مسئله زنان بعنوان یك قضیه جدي نگاه كند كه در  مي   ی فقط آن نیروی  ستم جنسیتی با ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی گره خورده است.

 . اي در جامعه باشدریشه  صدد تحول بنیادي و 

نهایت حافظ   در د نغییر اساسي مناسبات اجتماعي نباش د و در صدد تني مبارزه نكنیتجنس  یعني ستم طبقاتي، ملي وكه علیه تمامي اشكال ستم ی ایهنیرو

بهترین حالت از تخفیف كم و بیش آن سخني    زنان و در  از تغییر اشكال ستم بر  د تا حدود معینينتواننهایت امر صرفا مي   در  د.نباش می موجود    نظام

و تغییر اساسي    ها بدون ایجاد تحولد. به همین جهت تغییر دولت نرهایي كامل زنان را احیاء نمایمبارزه بخاطر    تواند. ولي هرگز نمي دنمیان بیاورهب

 ها بردارد. بصورت كامل از دوش آن   ساالري راتواند بار ستم مردرا كمي بهتر نماید ولي هرگز نمي  جامعه ممكن است وضعیت زنان در

بردن    باال  گردد که نیروهای مائوئیست برای باال بردن سطح آگاهی زنان کوشا باشند. زیرار می س یزمانی ممکن و م  مبارزه برای رهایی کامل زنان،

است   آگاهي انقالبي از طریقگردد. ارتقاي مبارزاتي زنان گام مهمي در جدي گرفتن و مهم شمردن مبارزه حق طلبانه آنان محسوب مي  سطح آگاهي و

خاطر رهایي زنان  مبارزه به   هاي زندگي روزمره رها نمود و در میدان مبارزات انقالبي و مشخصاً كاريو انقالبی را از خرده توان زنان مبارز  که می 

  نیروي قدرتمندي در  پیش برده شود. زیرا خشم زنانتنگاتنک مبارزه طبقاتی و مبارزه علیه ستم امپریالیستی به  این مبارزه باید در پیوند  فعال كرد.

ارتقاي سطح آمادگي    با بسیج زنان و   . فقط خواهد بود  کنونی  الب است كه اگر كامال رها گردد نیروي مهیبي در سرنگوني نظام ارتجاعي مسلطراه انق

 . قهار انقالبي را بحركت درآورد  توان یك نیروي قدرتمند ومي  له عظیم،كتیک مبارزاتي آنان بعنوان 

در صدد  آوردن این نیروی قدرتمند و قهار است. جنبش انقالبی کشور باید  ترین خالء مبارزاتی جنبش انقالبی کشور، عدم به حرکت درامروز بزرگ 

توقع داشته  شان    هاي امپریالیستي و مزدورانقدرت  از  مبارز و انقالبی  نباید  زنانبه همین ترتیب   .بعنوان  یك مسئله جدي بر آید  ءخال این  پرنمودن  

که از  . زنان عالوه بر آن را افزایش مي دهدكه آنكاهد بل وجه از شدت ستم نمي باشند تا زمینه را برای آزادی شان مهیا سازند. چنین توقعاتی به هیچ 

زیرا    ها قرار گیرند. روی با آن رویاگیر و  طلبند و در یک مبارزه جدی، پی که باید ایشان را به مصاف به نباید چنین توقعی بنمایند، بل   هاامپریالیست 
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سرنگوني شوونیزم  شرایط و اوضاع کنونی برای    . نیروي قهار انقالبي از پاي درآورد و نابود كرد  به مصاف طلبیدناز طریق  توان  را فقط مي دشمن  

توان دیوارهاي پوسیده کاخ  صورت مي   فقط به این   گیرتر خود را به این مبارزه و جنگ آماده سازیم. تر و پی چه جدی از ما می طلبد که هر   مردساالر

   .بن ویران كردواز بیخ  ستم را

توان  ا فقط مي طبقاتي رستم    ملي  و  ، ستمجنسي. گره تضاد ستم  زنان باید بدانند كه جز با تكیه بر نیروي قهر انقالبي امكان رهایي كامل میسر نیست

 شورش بر حق است ! :گوئیمبدین ملحوظ است که می   گشود، با ضربه گلوله 

 زنان انقالبی و مبارز! 

  را با استواري و استحكام علیه ستم بر بار دیگر خشم خود را به نیروي مبارزاتي تبدیل كنیم و روز مان» دراین روز، باید یك

 زن و هرگونه ستم دیگر پیش بریم  ... « 

جهت انقالب رها شود تاثیرات باالفعل بزرگي   باشند كه اگر درشوق انقالبي عظیمي مي   و  »زنان بصورت باالقوه داراي شور

 بر پیشرفت پروسه انقالب، خواهد داشت.«  

 روز جهانی زن گرامی باد! چروز هشت مار

 نابود باد نظام پوسیده مرد ساالر! 

  ! هاي ستم را پاره كنیمحجاب 

 !رها سازیم قدرتمندي در راه انقالبنیروي را به عنوان خشم زنان 
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