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 ٢٠١۵ جون ٠٨
  

 : رژيم جمھوری اسالمیۀبرنام
 تشديد فرودستی زنان، با تحريم يا بدون تحريم

 
 يکی از پر سر و ١+۵جمھوری اسالمی ايران و کشورھای ی بين رژيم ئ ھای اخير موضوع توافق ھسته ھفتهدر 

 پايانی آن ۀاگرچه نتيج. ھای گوناگون در سراسر جھان انعکاس يافت  بود که از طريق رسانهئیصداترين خبرھا

 سياسی ايران و جھان است و ۀنتيجه برسد، چه نه؛ رخداد مھمی در پھن چه به» یئ توافق ھسته«نامشخص است اما اين 

 به ايران و امريکا و امريکاھای سياسی بزرگ و مھمی در رويکرد سياسی ايران به  يش عناصر چرخشپيشاپ

پای چنين توافقی رفتند از اھميت زيادی  بررسی اين که چرا طرفين در اين دوره به. را در خود دارد... خاورميانه و 

را که تحليل نادرست از اين توافق و اميد بستن چ.  نيروھای انقالبی زنان برخوردار استً نيروھا و خصوصاۀبرای ھم

اين توافق و ھمکاری  که ھر نوع توھمی نسبت به تر اين تواند به پيشروی مبارزات زنان لطمه وارد آورده و مھم آن می به

  . ستيز جمھوری اسالمی تمام شود  تواند برای يک دوره به نفع رژيم زن می

ھای علنی و پنھان سران دو دولت ايران و   مھمی در نشستۀی وزنئ ته ھسۀھای اخير که موضوع برنام در سال

ريزی  ای عليه زنان، توسط رژيم جمھوری اسالمی برنامه ستيزانه و گسترده شود، يورش جدی، زن  محسوب میامريکا

اش آغاز  گيری گرانه و ضدزن جمھوری اسالمی از فردای قدرت ھای ستم اگرچه سياست.  گذارده شده استءو به اجرا

ای که دو سه سال گذشته آغاز کرده، در نظر دارد زنان جامعه را در  گرديد، اما واضح است با تھاجم لجام گسيخته

تصادفی نيست که درست در ھمين دوره که ھر دو دولت ايران و . تری از فرودستی قرار دھد مراتب عميق موقعيت به

م و ھمکاری بين خود بودند، طرح افزايش جمعيت تحت اين عنوان که  در پی خلق افکار عمومی برای ايجاد تفاھامريکا

 نژاد مطرح و توسط دولت حسن روحانی و  جامعه ظرفيت دو برابر شدن جمعيت کنونی را دارد، از جانب دولت احمدی

، اما در کند روشن است که افزايش جمعيت اھداف مختلفی را دنبال می. د و تأکيد قرار گرفتئيھا، مورد تأ کل جناح

ِتر زنان، فقط به افزايش  اما فرودستی ھر چه عميق. گاه فرودست اوست ل بدن زن و تضمين جایوھا کنتر  آنۀصدر ھم
روی کار آمدن دولت   و بهامريکاھای متعدد سران رژيم ايران با  شود؛ بلکه در کوران نشست جمعيت خالصه نمی

قرار » جديد«ن به عمق فرودستی زنان در دستور کار دولت ھای ديگری برای شدت بخشيد ، طرح»تدبير و اميد«

، محدوديت »آمران به معروف و ناھيان از منکر«، »صيانت از حريم عفاف و حجاب«چون طرح   ھمئیھا طرح. گرفت

ھای  ھای گوناگون در مورد تحصيل دختران، طرح اشتغال برای زنان، تسھيل بازنشستگی قبل از موعد، ايجاد محدوديت

ھا و ممنوعيت کار شبانه برای  ھای مربوط به تفکيک جنسيتی در ادارات و دانشگاه يا طرح» تکريم بانوان«وط به مرب

عبارت ديگر محدوديت تحصيل دختران در مراکز آموزشی خارج از محل  به(گزينی  بندی جنسيتی، بومی زنان، سھميه
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د و تحکيم ممنوعيت ئيچنين تأ ھم.  گذاشته شده استءرابه اج... ، طالق، حساب بانکی، مسافرت و گذرنامه و )سکونت

ھا برای تماشای مسابقات ھمگی خبر از  ھای ورزشی و نداشتن حق ورود به ورزشگاه شرکت زنان در بسياری از رشته

 از اين رخیالبته برخورد ابزاری با ب. ( تشديد فرودستی زنان انجام شده استۀگرايانه با نقش تحکيم قوانين تبعيض

ً ھا که تقريبا در وضعيت زنان خواھد بود، مثل ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه» رييتغ« اثبات ۀھا احتماال دستماي طرح

  .)لوزان، آزاد اعالم شد» توافقات«زمان با  ھم

ھای   و ساير قدرتامريکاھای سران و سالطين دولت ايران و  در ھمين چند ماه اخير و در کوران نشست و برخاست

  ای به دختران جوان پيش برده شد و با اين کار يک بار ديگر کل طبقه رياليستی بود که موج اسيدپاشی زنجيرهامپ

اعالم کردند در ھر زمان از حيات » کار محافظه«تا جناح » طلبان ھا و اصالح پراگماتيست«ی ايران از  حاکمه

المی بر عليه زنان را برای تشديد ھر چه بيشتر ترين قوانين، سنن و اخالقيات اس شان اعمال عقب افتاده ننگين

ھای  چرا که فرودستی زنان يکی از مؤلفه. شان در دستور کار خود قرار داده و ھرگز از آن غافل نخواھند شد فرودستی

  .ستيز اسالمی است حياتی برای بقای رژيم زن

داری در لوزان برای  ھای سرمايه قدرت و ديگر امريکااين ھم اتفاقی نيست؛ در دورانی که نمايندگان ايران و 

حکومتی و غيرحکومتی در پنجاه و نھمين اجالس » اصالح طلب«کردند، زنان  زنی می رسيدن به توافق بين خود چانه

دميدند که اين توافق موضوع مھمی در رابطه با زنان و اشتغال  کميسيون مقام زن در سازمان ملل در بوق و کرنا می

اين زنان تالش دارند اذھان عمومی و خصوصا زنان را از واقعيات پشت پرده اين توافقات منحرف . آنان خواھد بود

ی زنان پيش بگذارند و  عنوان خواست کليه  کوچک و حقير را بهئیھا کرده و يا بار ديگر منافع قشری از زنان و خواسته

  . اين گونه برای بقای رژيم وقت بخرند

/ گذاران جھان امپرياليستی پدر زنند که سياست ، با ھمان زبان رمزی حرف میھا ھم واقعيت اين است که آن

. ی آن صرفا حافظ منافع طبقات فوقانی است گونه ھای رمزی و واژه زبانی که کدواژه. کنند مردساالر با ھم گفتگو می

ارانه را در زندگی واقعی ک ھای پرتمطراق و فريب توان معنای اين گزاره ھاست که می  اين کدواژهئیفقط با رمزگشا

اقتصادی » محققين«ھای فارسی زبان امپرياليستی و  ی رسانه چه که زنان اصالح طلب و ليبرال و کليه آن. مردم فھميد

ھا اقتصاد ايران رو به بھبود خواھد  خود فروخته تالش دارند به خورد مردم بدھند، اين است که با برداشته شدن تحريم

اما واقعيت چيست؟ و اين . کاری و فقر نجات خواھند يافت ن خيل عظيمی از زنان و مردان از بیی آ رفت و در نتيجه

 را به پای چنين توافق و امريکائیھای  ی تاريخی ھم رژيم جمھوری اسالمی و ھم امپرياليست که چه چيزی در اين دوره

  ھمکاری آشکار کشانده است؟ 

ی تک محصولی،  اين واقعيت بيندازيم که اقتصاد ورشکسته ايد نگاھی بهاين سوال مھم ابتدا ب  بهئیگو برای پاسخ

کاری، فقر، اعتياد،  ی بی سابقه کشان، گسترش بی سرکوب وحشيانه، دستگيری و زندانی کردن کارگران و زحمت

واند به ت وجود آورده است که ھر آن می شرايطی را به... فروشی، تشديد فرودستی زنان و افزايش شکاف طبقاتی  تن

کش و کارگر  تشديد اين شرايط برای خيل عظيم زنان، خصوصا زنان زحمت. ای در جامعه منجر شود انفجارات توده

شکل پيچيده، چنداليه و چندباره افزايش داده  دھشتناک و زجردھنده است و فرودستی اجتماعی و اقتصادی آنان را به

برد  گويد که در پيش ير خود خطاب به نيروھای انتظامی میدليل نيست که حسن روحانی در سخنرانی اخ بی. است

 رسيده است که سران رژيم ئیجا موقعيت زنان در جامعه به. »زنان و جوانان«: توجه کنيد» دو طبقه«تان به  وظايف

خواھد وار خود شورش  ترديد دير و يا زود اين نيروی خشمگين بر عليه موقعيت فرودست و برده دانند که بی آشکارا می

ھای مبارزات و  تواند شعله ای می چنين شرايط برای قيام جوانان ناراضی و بدون آينده آماده است و ھر جرقه ھم. کرد

  . خودی را بگستراند ھای خودبه شورش
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طور علنی با دخيل بستن به درگاه  بار به خواھد اين ست که رژيم جمھوری اسالمی می در پس چنين اوضاعی ا

ای ديگر تضمين کند؛ ھرچند انباشت انفجاری نارضايتی داخلی يکی از   بقای خود را برای دورهريکاامامپرياليسم 

ی ايران از اين توافق و ھمکاری اين است  انتظار طبقه حاکمه. باشد اما تنھا فاکتور نيست فاکتورھای مھم اين توافق می

ھای  دروازه» ِقانونی«نفت و گاز و باز کردن آشکار و آوری استخراج  ھا، به روز رسانی فن که با برداشته شدن تحريم

ی خود بدھد و از اين طريق  ای به اقتصاد ورشکسته و وابسته ھای امپرياليستی بتواند، جان تازه کشور بر روی سرمايه

 چه که برای رژيم جمھوری از طرف ديگر آن. ی ديگر از بروز انفجارات اجتماعی نيز جلوگيری کند برای يک دوره

ھای  گاه مھمی را در برنامه ای برخوردار است، اين است که با اين توافق بتواند جای ن کنندهئياسالمی از درجه اھميت تع

  . در منطقه برای خود دست و پا کندامريکا

 ای ی توافق ھسته  در نتيجهئیھای بورژوا ھا و ايدئولوگ در رابطه با بھبود اقتصادی و تبليغاتی که از جانب رسانه

 بھبود يابد و در نتيجه آن امريکائیھای  شود بايد گفت که حتا اگر رابطه جمھوری اسالمی با امپرياليست پيش گذاشته می

ی اھداف رژيم در پس اين توافق در رابطه با ايران بدون تضاد پيش رود، در بھترين  ھا برداشته شود؛ و کليه ھمه تحريم

اما بسيار . بخشد» رونق«ران وارد کرده و چند صباحی بخشی از اقتصاد را  به اقتصاد ايئیھا تواند شوک حالت، می

داری  ھم در شرايط بحران جھانی سرمايه فريبانه و به دور از حقيقت است که اقتصادی چنين ورشکسته و وابسته آن عوام

داری در رنج  ستم سرمايهمگر جمھوری اسالمی که از ھمان تضادھای ساختاری سي. ر يابدئي تغئیطور زيربنا بتواند به

ھا ثابت نکرد که چقدر اقتصادش وابسته به اقتصاد جھانی است و محتاج پيوستن ھرچه  است، در تمام دوران تحريم

ھا، جمھوری  حاال بعد از برداشته شدن احتمالی تحريم!  و فاسد جھانی است؟ اين روابط تاريخ مصرف گذشته بيشتر به

ًاين شريان سرطانی متصلند و طبيعتا تفاوت   قرار خواھد گرفت که بدون واسطه بهئیاسالمی در شرايط ساير کشورھا

بايد پرسيد مگر ايران . نخواھد داشت... ی امروزی و   برای نان و يا ترکيه چندانی مثال با مصر و تونس پيش از خيزش

چالش کشيده  در باالترين سطوح آن، بهداری را  در مقابل بحران اقتصادی جھانی که امروزه تمام عناصر اقتصاد سرمايه

 ميليارد نفر از ۶، ٢٠١۶شدت بحرانی در سطح جھان که در سال  روابط اقتصادی به آيا پيوستن به! مصونيت دارد؟

ی ايران را  ِتواند، اقتصاد به گل نشسته می)  درصد جمعيت جھان٩٠(جمعيت کره زمين را تحت تاثير قرار خواھد داد 

ی طبقات تحتانی و فرودستان، خصوصا  عکس قرار است با گذاردن بخشی از بار اين دھشت بر گرده يا به! برھاند؟

  ! زنان در ايران، از خطر فروپاشی اين سيستم کاسته شود؟

اقتصادی به کداميک از اقشار و » رونق«موضوع ديگری را که در اين مورد بايد در نظر داشت اين است که اين 

اقتصادی در خوش » رونق«ورت مقطعی ياری خواھد رساند؟ بدون شک اين درجه از ص طبقات جامعه حتا به

طور واقعی  در نتيجه به. تواند بخشی از جامعه، خصوصا طبقات متوسط به باال را در بر گيرد ترين حالت تنھا می بينانه

جامعه نخواھد داد که ھيچ؛ بلکه کش  ھا نفر زن و مرد کارگر و زحمت کاری و فقر و فالکت ميليون بی و عملی جوابی به

ھزاران ھزار ھا مرھون تشديد فالکت اقتصادی طبقات تحتانی خواھد بود؛ و در عمل جوابی به  ئیرونق اقتصادی باال

زنند، نخواھد داد؛ جوابی به زنان کارتن  فروشی برای بقای زندگی می کاری دست به تن زنی که به خاطر فقر و بی

ھا زن سرپرست  طور روز افزونی در حال گسترش است، نخواھد داد؛ جوابی به ميليون ھا به د آنخواب يا معتاد که تعدا

  ... کنند، نخواھد داد و  گاری می  ميليون کودک کار که برای بقای زندگی خود و خانواده بی١٠خانوار و جوابی به 

 ھم چون ئیھا دھشت است که برخی از زنان در ايران و خارج و ھم چنين رسانهبرای وارونه نشان دادن اين 

ھا قرار دارند، اين نگرش را به ميان مردم  که در خدمت اھداف و منافع امپرياليست...  و امريکاسی و صدای  بی بی

رفت از اين اوضاع خراب  با ھمکاری با ايران قصد دارد به زنان و مردم ايران برای برون امريکابرند که گويا  می

، »ای توافق ھسته«چون گذشته در ھمين  چرا که ھم. ای بيش نيست شرمانه مسلما اين دروغ بی! اقتصادی کمک کند
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ھمين تاريخ  در عين حال اگر به.  ستامريکاتر است، منافع  چه از ھم مھم اوباما نيز علنا اعالم کرد که در اين معامله آن

ی  اين حقيقت پی خواھيم برد که به قدرت رسيدن رژيم جمھوری اسالمی نتيجه نگاه کنيم، بهی اخير ايران  چند دھه

 بوده امريکا، در جھت تامين منافع ھر دو و خصوصا امريکاسازش و ھمکاری سران مرتجع اين رژيم با امپرياليسم 

رژيمی که . نی بر ستم و استثمار بودی آن سازش ھم به بند کشيده شدن مردم ايران، تحت يک نظام دينی مبت نتيجه. است

 بر مسند قدرت نشست، اولين حمله خود را بر عليه زنان با اجباری کردن حجاب آغاز کرد و از آن امريکابا حمايت 

 که انقياد زنان ئیزمان تا کنون تالش کرده است که اين نيمی از جامعه را به شديدترين شکل ممکن به انقياد بکشد؛ تا جا

مردساالر بوده و ھست؛ و تا پيش از ظھور طالبان و /داری پدر ّ◌ھای سرمايه ِسی تمايز اين نظام از ساير نظامپرچم سيا

ھای تحت ستم را در دستور کار خود قرار  رژيمی که سرکوب مليت. تاز ميدان بود داعش و ديگر اخالف اسالمی يکه

ھای  و امپرياليست...  به قتل رساند و ۶٠ را در دھه ھا رژيمی که ھزاران ھزار نفر از انقالبيون و کمونيست. داد

مندی خود را از عملکرد رژيم  داری، بسيار عامدانه در آن دوره با سکوت، رضايت ھای سرمايه  و ديگر قدرتامريکائی

شبرد طور کلی پي  به زنان و بهئیايران اعالم کردند؛ چرا که سرکوب و به بند کشيدن مردم، اعمال قوانين قرون وسطا

ّ◌ھا  امپرياليست.  قرار داشته و داردامريکاداری و در راس آن  ھای بزرگ سرمايه نفع قدرت يک نظام ستم و استثمار به

ھمواره از يک طرف با بستن عھد اخوت با جمھوری اسالمی و از طرف ديگر اشک تمساح ريختن برای نقض حقوق 

ی   برای استفادهئیھا ھم مثل طرف مقابل، تمايل و پتانسيل باال ه آناند ک در ايران ثابت کرده... و » حقوق بشر«زنان و 

اين توافق  بنابراين امروزه نيز بايد با چشمی باز به. يابی به مقاصدشان دارند ابزاری از زنان و موقعيت آنان برای دست

 را در پس مريکااداری خصوصا امپرياليسم  ھای بزرگ سرمايه و ھمکاری توجه کرد و اھداف و نيازھای قدرت

  .ادعاھای تو خالی آنان افشا نمود

ای با ايران از اھميت درجه اول برخورد دار   در رسيدن به توافق ھستهامريکائیھای  چه که برای امپرياليست  آن

. ی خاورميانه است است نه منافع زنان و مردم ايران، بلکه فائق آمدن بر مشکالت و کسب ھژمونی در جھان و منطقه

 در اين ھمکاری و توافق به دنبال اين است که نفوذ و کنترل خود برايران را افزايش دھد و از اين طريق ھم يکاامر

که بتواند در به کارگيری ايران در ايجاد نظم جديد  ی نفوذ رقبای خود مثل روسيه و چين را محدودتر کند و ھم اين دامنه

ريزی اقتصادی در درجه  در شرايط کنونی مستقيما برنامه. آورده سازددر کل منطقه به بيشترين وجھی منافع خود را بر

روشن است که نھادھای اقتصادی امپرياليستی ھم چون صندوق .  قرار نداردامريکائیھای  اول اھميت برای امپرياليست

دھند؛ و نتيجه آن  یکنند و شکل م ن میئيالمللی پول و بانک جھانی، اقتصاد ايران را در چارچوب اقتصاد جھانی تع بين

اند   که در چارچوب جھانی شدن سرمايه قرار گرفتهئیھم برای زنان و خصوصا طبقات تحتانی مثل بسياری از کشورھا

ست که بتواند نفوذ خود را  ن کننده است اينئي، تعامريکاچه برای  اما آن. حقوقی نخواھد بود چيزی جز فقر و فالکت و بی

ی ايران افزايش دھد و آن را در راستای منافع خود تا حد امکان متحد کند و از اين  مهاز نظر سياسی در ھيأت حاک

 در منطقه، رژيم امريکاھمين دليل است که در حال حاضر و با شرايط  به. طريق اھداف خود در منطقه را به پيش ببرد

ی تشديد فرودستی زنان،   که با ادامهای گزينه. ستامريکای مناسبی برای امپرياليسم  ستيز جمھوری اسالمی گزينه زن

تواند  سرکوب و اختناق و با زور سر نيزه، اشاعه ھر چه بيشتر دين و خرافه، و به يک کالم تشديد ستم و استثمار می

اين  به. نمايد شان را تامين می  است و به بھترين شکل منافعامريکائیھای  جامعه را کنترل کند و اين مطلوب امپرياليست

 قرار ندارد؛ و اين پيام برای کليت طبقه امريکادر دستور کار » ر رژيمئيتغ«کند که  ل ھم ھست که اوباما اعالم میدالي

  .  برخوردار استئیی ايران از درجه اھميت باال حاکمه

ت ر رژيم در ايران، متحد جديد خود را وادار نمايد که در جھئيجای تغ  در پی اين است که بهامريکااز ديگر سو 

ی  ِکشی مستقيم، بازيگران جديدی را وارد صحنه جای قشون عبارتی به به. ای شود ھای منطقه  وارد جنگامريکامنافع 
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چه واضح است  آن. ی متزلزل و متشنج را مديريت نمايد ای بنمايد تا بتواند با آسودگی خيال خاورميانه ھای منطقه جنگ

ھم در  آن. طلبانه و مليتاريستی زنان خواھند بود ھای جنگ ستقيم سياستچون گذشته اولين قربانيان مستقيم و غيرم ھم

نمايش گذارده که  چنان سبعيتی را در مورد زنان به ی خاورميانه و شمال آفريقا آن ھای منطقه ی جنگ شرايطی که صحنه

عام مذھبی و قومی،  ، قتلی بشر رخت بر بسته بود؛ کشتار بدوی غيرنظاميان، تجاوز، آوارگی ی تجربه تقريبا از خاطره

فروشی و فروش زنان و دختران از سر فقر  خواھی جنسی، تن فروشی آشکار، غارت، زورگيری، باج داری و برده برده

  .کند  میئیدر توافقات اخير خودنما» صلح«ی   تصوير دھشتناکی است که پشت واژه اين ھمه... و استيصال و 

ای و ھرگونه ھمکاری با يکديگر ھيچ ربطی به منافع مردم و  ز اين توافق ھستهدر نتيجه اھداف ھر دو نظام پوسيده ا

  .ی خاورميانه ندارد خصوصا منافع زنان در ايران و منطقه

ھا آمدند و از امضای اين قرارداد ابراز  ای از زنان و مردان به خيابان زمانی که توافق اوليه لوزان اعالم شد، عده

ھا تنھا نبودند و  خصوص جناح خاصی از رژيم بودند، اما آن ھا وابستگان به رژيم و به نبخشی از آ. خشنودی نمودند

که اين  خصوص اين اين توافق و نتايج آن توھم خطرناکی دارند، به دادند که نسبت به ھا را مردمی تشکيل می بخشی از آن

ھا ھرچند با احتياط،  يامدند، وجود دارد؛ و آنتری که حتا به خيابان ھم ن توھم به صورت کم و بيش در ميان اقشار وسيع

اين در شرايطی . راتی در موقعيت اقتصادی و حتا سياسی جامعه شودئياما اميدوارند که اين توافقات بتواند باعث تغ

اين قرارداد و يا  ابراز خشنودی نسبت به. اعتمادی نسبت به رژيم در ميان مردم ھم چنان باالست است که حتا بی

ھا و مردم نيست بلکه در نھايت در راستای  ی آن در جامعه نه تنھا در خدمت منافع توده ی اين چنينی و اشاعه عهھرواق

تر ماھيت  از اين رو بسيار مھم است که ھر چه وسيع. ای موقتی خواھد بود منافع رژيم و استحکام آن ھرچند برای دوره

ای برای آگاه کردن و زدودن توھمات در ميان مردم   و آن را وسيلهو اھداف اين قرارداد را بررسی، تحليل و افشا کرد

  .نمود

ھا،  به ياد داشته باشيم که در دوران تحريم! موقعيت فرودست زنان با تحريم و يا بدون تحريم شدت خواھد يافت

.  ادامه داردنژاد و پس از آن حسن روحانی قرار گرفت و کماکان تشديد فرودستی زنان در دستور کار دولت احمدی

 که امروزه تحت امريکاطور که قبال گفته شد يکی از اھداف رژيم جمھوری اسالمی از توافق و ھمکاری علنی با  ھمان

راتی ھرچند کوچک در زندگی طبقات ميانی و از طريق تبليغات ئيبا تغ(رود اين است که  پيش می» ای توافق ھسته«نام 

چرا که آنان . ای، خصوصا زنان و جوانان جلوگيری کند بتواند از انفجارات توده) حول آن و تاثيرات اين طبقه در جامعه

 .از موقعيتی به شدت انفجاری و شکننده در جامعه برخوردارند

سختی در اين است که با وجود نارضايتی . بريم سر می دھند که ما در اوضاع بسيار سختی به اين واقعيات نشان می

کشان وجود دارد، اما بديلی انقالبی  م زنان و ساير اقشار و طبقات مردمی، خصوصا زحمتعميقی که در بين خيل عظي

ی بنيادگرايان مذھبی،  وجود نيامده و کماکان جھان زير سيطره در مقابل آنان برای برون رفت از اين اوضاع به

 ھر دوره در مقابل ھمه زنان چه که امروزه بيش از آن. ھای مردساالر قرار دارد مرتجعين رنگارنگ و امپرياليست

ی آگاھی در ميان زنان به بسيج و  تر مبارزه و اشاعه انقالبی قرار دارد اين است که بتوانند با پيشبرد ھر چه وسيع

بايد نفرتی که از اعمال فرودستی بر زنان در قلب ھر زنی بوجود آمده است را به نفرتی . متشکل کردن آنان بپردازند

ِبايد چاشنی باروت انفجار بمب مبارزاتی زنان را با آگاه کردن و بسيج گسترده و .  تبديل کردآگاھانه و ھدفمند ِ
ای بايد به حد کافی نيروی آگاه و متشکل زنان وجود داشته باشد که بتواند  در انفجارات توده. دھی آنان مھيا کرد سازمان

 که زنان و کل ئی و روبنائیادين تمامی آن مناسبات زيربنار بنيئيمبارزه را ھمراه با ساير نيروھای انقالبی در جھت تغ

بدون داشتن نيروی آگاه و متشکل زنان و ساير اقشار و . جامعه را در بند ستم و استثمار قرار داده است، ھدايت کند

ان کش  بشريت، ھر چقدر ھم که مبارزات خود به خودی توسط زنان، جوانان و يا زحمتئیطبقات مردمی با افق رھا
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ری اساسی در مناسباتی که تشديد فرودستی زنان، سرکوب و اختناق و عمق بخشيدن به ستم ئيوقوع بپيوندد، تغ جامعه به

ھا زن و مرد در مصر و تونس،  ھمان طور که شرکت ميليون. دھد اش قرار دارد، نمی و استثمارکل جامعه در سرلوحه

ای و  ری ريشهئيرا در آن دوره به خود گرفت، تغ» ھار عربیب«نتوانست از درون مبارزات خود به خودی که نام 

 زنان ئیوجود بياورد؛ و نشان داد بدون يک آلترناتيو انقالبی واقعی که رھا ھا به بھاری واقعی برای زنان و ساير توده

 گذشته ھم ی مشتاق و پرشور و از جان ھا توده ھايش قرار داشته باشد، حتا با حضور ميليون ی برنامه در سرلوحه

ی باقی  ھا خالص شد و دوباره ھمان روابط کھنه و پوسيده گرا و وابسته به امپرياليست ھای واپس توان از شر دولت نمی

  . تر بازسازی خواھد شد شکلی عميق مانده از رژيم سابق، به

 محکوم به تکرار آن خواھيم ايم و مان باز کند ما از تاريخ ھيچ نياموخته اگر اين تجربيات تلخ نتواند راھی در مقابل

ھای تاريخی بيش و پيش از ھرکس ضرورتی است در مقابل زنان که ستمی ھزاران ساله و به  آموختن اين درس. بود

اندازی جنبش  کوبد و تنھا راه مقابله با اين اوضاع راه ضرورت بر درب می. کنند وسعت جھان را تجربه کرده و می

ديلی انقالبی است که بتواند نفرت عميق زنان و کل مردم ستمديده را در جھت سرنگونی انقالبی زنان، در جھت ساختن ب

طلبان و  ھای منفعت بايد فارق از زمزمه. ھا ھدايت کند تمام و کمال رژيم جمھوری اسالمی و قطع دست کليه امپرياليست

بايد خودمان را برای مبارزاتی .  باشد زنان و بشريتئیری باشيم که متضمن رھائيباکانه در پی تغ کاران، بی محافظه

بايد جنبشی انقالبی به راه . ر طوالنی و بنيادين جامعه باشدئيسخت آماده کنيم که محرک مبارزات کنونی ما برای تغ

  ٢٠١۵ جون  ✦.ھا در منطقه خاورميانه و جھان باشد بيندازيم که بتواند الھام بخش مبارزات زنان و کل توده
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