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  )افغانستان-ايران( مارچ ٨سازمان زنان : فرستنده

  ٢٠١٧ می ١٣
  

  !انتخاب زنان ايران، سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی است 
 

اين   انتخاباتۀفلسف که داند مین کسی ستيز جمھوری اسالمی، چه رژيم سرکوبگر و زن حاکميت سال ٣٨ از بعد

ھا اين است که بتوانند با کشيدن مردم   جناحۀتالش ھم. تقسيم قدرت است سر حاکم، بر باندھای رژيم عمالً کشمکشِ 

گونه برای خود در سطح جامعه و جھان مشروعيت  فزايند و اينين خود بيھای رأی، به عمر ننگ به پای صندوق

 .بخرند

 سرمايهداری و مردساالر جمھوری اسالمی، بعد از رھبر و اراذل و اوباش بيِت رھبری، در ِھرم حاکميت نظام

 اين نظام، امروز و بعد از نزديک ۀدر ساي. ساالِر نظام آپارتايد جنسيتی است ترين عنصر و قافله جمھور مھم رئيس

خته به حقوق فردی و به چھار دھه حاکميت و پشت سر گذاردن يازده دوره رياست جمھوری، تعرض لجام گسي

ھای جنسيتی بر آنان به يک ضرورت سياسی برای بقای رژيم جمھوری اسالمی  اجتماعی زنان و اعمال تبعيض

گردانی از مذھب و ورشکستگی ايدئولوژيک اسالم سياسی آشکارتر  تبديل شده است؛ و ھر اندازه ابعاد روی

دھند   خود میۀستيزان ھای زن ای به سياست ن روند ابعاد تازهگردد، سران رژيم جمھوری اسالمی برای مقابله با اي می

ھای مختلف اقتصادی، سياسی و اجتماعی بر زنان تحميل  گونه خشونت بر زنان را در ابعاد وسيع و در عرصه و اين

  . کنند می

ای که  رهمھ. جمھور ھرکس که باشد، مھرەای است از مھرەھای اين رژيم در نظام جمھوری اسالمی ايران، رئيس

يافته بر زنان را به مھمترين  برای اجرای قانون اساسِی برگرفته از شريعت اسالمی، تعرض ھر روزه و سازمان

کاری، فقر و  از بیدر اين نظام مردساالر طبقاتی، . کند رکن سياست خود، برای به بند کشيدن کل جامعه تبديل می

ستثمارخانگی، چندھمسری، خودکشی و خودسوزی، اسيدپاشی، فروشی، ا خانمانی گرفته تا افزايش خشونت، تن بی

  .شرايطی ھستند که زنان را تبديل به قربانيان اصلی اين نظام کرده است... اعتياد، فرار از خانه، ازدواج اجباری و

، »طلب اصالح«گرا يا  جمھور از ھر جناحی که باشد، اصول در نظام آپارتايد جنسيتی جمھوری اسالمی، رئيس

ھای قانونی بر زنان، تبعيض  کند با اعمال انواع خشونت اين رژيم تالش می. اوتی به حال زنان ايران نداردتف

ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی با   عرصهۀجنسيتی را در اجتماع و خانه پاسداری کند؛ و زنان را در ھم

در حراست از رژيم جمھوری اسالمی و داند که   خود میۀ حاکمه وظيفۀطبق. رو سازده ھای بيشتری روب دشواری
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 اسالم و نظام ۀاسالمی باشد؛ و پايهھای مردساالری را در ساي شريعت اسالم، مبلغ، مروج و پاسدار حجاب

تقويت کرده و ) ھای اسالمی عليه زنان اساسی و مجازات قانون(آميز جنسيتی  سرمايهداری و با تدوين قوانين تبعيض

ھا و افکار نوين برای زير و رو  يابی به ايده گی نگه دارد که از دست چنان در بند برد زنان را آنگونه تالش دارد  اين

  . کردن اين مناسبات ستمگرانه دور بمانند

برد و دفاع از  ال میؤزمانی که عدم رعايت حجاب اسالمی و آشکار شدن تار موی زنان ايدئولوژی حاکم را زير س

 زنان خصلتی سياسی و ۀ و به مبارزتقابل فرا می خواندليت نظام سياسی را به حق برابر زنان با مردان، ک

ناپذيری به مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم  طور اجتناب ی زنان بهئژی جنبش رھايدھد، سترات ضدمذھبی می

 کردن مبارزه در چنين شرايطی از دستور کار خارج. خورد جمھوری اسالمی و برچيدن نظام طبقاتِی حاکم گره می

 که از -  رھنمود شرکت در انتخابات کشی زنان و مبارزه با ساختار رژيم سياسی حاکم و متعاقباً  ھای ستم با ريشه

 -شود  ھای نئوليبرال در درون جنبش زنان  تجويز می ی و فمنيستئجانب بخشی از نيروھای اپوزيسيون بورژوا

گونه به بقای رژيم حاکم ياری  کند و اين تجاعی حاکم محصور میعمالً جنبش زنان را در چارچوب تنگِ قوانين ار

  . رساند می

زنان ھمواره از حق انتخاب پوشش، حق انتخاب . حقوقی زنان است  اين رژيم گواه بیۀتاريخ سی و ھشت سال

... ھمسر، حق داشتن غذای مکفی، حق کارکردن غيرمشروط، حق سالمتی جسمی و روانی، حق شاد بودن و 

 یماند، ھيچ کسی برای زنده ماندن اعضا  آن ھيچ کسی گرسنه نمیای است که در حق ما زنان جامعه. اند ممحرو

ش سقط نی جنين دخترش را به خاطر جنسيتفروشد، ھيچ ز خاطر فقر تنش را نمی فروشد، ھيچ زنی به بدنش را نمی

فروشد، ھيچ  ای زنده ماندن دخترش را نمیای بر لرزد، ھيچ خانواده کند، ھيچ زنی از ترس تجاوز بر خود نمی نمی

کند، ھيچ زنی  ل نمیوشود، ھيچ مذھب و دولت و فردی بدن زن را کنتر ورزی سنگسار نمی زنی به خاطر عشق

کند،  شود، ھيچ زنی فرزندش را راھی جنگ به نام غرور ملی نمی اش وادار به ازدواج نمی بدون خواست و اراده

اش تجربه  شود، ھيچ زنی خشونت را در بندبند زندگی روزانه ل و کشته نمیور و کنترھيچ زنی به نام ناموس تحقي

  ... شان دارند و کند و ھمه حق مشارکت واقعی در تعيين سرنوشت نمی

ناپذير برای سرنگونی انقالبی جمھوری  گير و سازش  پیۀای، مبارز در نتيجه اولين گام برای ساختن چنين جامعه

 ۀ تحريم انتخابات، شرکت نکردن و مبارزاحت. واست از درون صندوق رأی بيرون نخواھد آمداين خ. اسالمی است

  ! گيری و انتخابات اين دولت را در ھم ريخت بايد بساط رأی. کند منفی ھم ديگر کفايت نمی

 ببريم نه اش پيش ناپذير برای سرنگونی گير و خستگی  پیۀبله ما زنان سرنوشت جمھوری اسالمی را بايد با مبارز

   !ھای رأی پای صندوق

  !ما به شورش و طغيان رأی می دھيم

  !انتخاب زنان ايران سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری اسالمی است

  کارزار مبارزه عليه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ايران
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