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ھا در حق زنان روا داشته  قرار نبود و نيست که اين تبعيض"

  "!!شود
  

 با جمعی ار اعضای - چھارم خرداد ماه –د دار ديروز خوي در دھمراه ميرحسين موسویه اين را زھرا رھنورد ب

ن اھا و ماھيت مدافع عجب بلبشو بازاری شده است و مفاھيم واژه. جوانان و دانشجويان حزب اعتماد ملی گفته است

روزھا کسانی از حق و حقوق مردم و لگدمال  اين. شود بی حقوقی زنان در درون جامعه ھم وارونه جلوه داده می

ای بسيار سنگين و مملو از قتل و جنايت زنان و  آورند که پرونده ی زنان سخن به ميان میئ شدن مطالبات پايه

به مصلحت ءکنند و بنا دنيای عجيب و غريبی را به انسان و انسانيت تحميل می. شان دارند ۀھای محروم در کيس توده

ا رھنورد ھم برای عقب نماندن از در اين ميان زھر. کنند شان، رنگ عوض می منظور پايداری نظامه روزگار و ب

دھد؛   رژيم جمھوری اسالمی سر میۀھم در زير ساي  و آن کاروان سرمايه، ندای دفاع از حقوق زنان و رفع تبعيض

ً علنا و قانونا لگدمال می حقوقی که سی سال آزگار است   .شود و مختص به يکی و دو سال اخير نيست ً

روزھاست که خالف آن قرار و مدارھا را در حق زنان در  اسالمی فقط اينال اين است مگر جمھوری ؤ سراستیه ب

ًگيرد؟ مگر حمله به زنان و سرکوب حقوق اولی آنان صرفا و صرفا به بعد از انتخابات رياست جمھوری و  پيش می ً

ِاول حاکميت رژيم جمھوری اسالۀ گردد؟ مگر زن در دھ  بر می٨٨موسوی در خرداد " شکست"زمان با  ھم می که ّ

چه در شرايط کنونی شاھد آنيم بود و  ، بھتر از آن نمايندبرای بازگشت آن سينه چاک می" سبز"ن ارھبران و مدافع

  برخوردار بوده است؟" وااليی"زن در آن دھه از حقوق 

 به دولتی و" مغلوب"ھا و ترديدھا را بايد کنار گذاشت و از تحريف حقايق و آويزان شدن به جناح   حدس و گمان

ھا   اينۀکه اسناد سوزانده نشده است و مھمتر از ھم برای اين. دوری جست" غالب"اصطالح مبارزه با جناح 

اند که چگونه رژيم  ُاند و از ياد نبرده رژيم، در قيد حياتۀ ھای سرکوب و تجاوزگرايان شماری از سياست قربانيان بی

اش، يورش به زنان را سازمان داده است و جدا از اسيد "قرآن"جمھوری اسالمی، به پاس قانون اساسی منتج از 

ِپاشی بر سر و صورت زنان  چنان  دور ساخت و آنه  اجتماعی ب–ھای سياسی  فعاليتۀ ، آنانرا از عرص"بی حجاب"ِ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  خواه تحميل لباس دل. دھنده است  ھولناکی بر پيکره و روح و روان آنان وارد ساخت که توضيح آن تکانۀضرب

جمعی زنان  ھای دسته نيمی از جمعيت جامعه، تجاوز به زندانيان سياسی زن از ھمان اوان حاکميت و اعدامخودی به 

رژيم جمھوری اسالمی دارد؛ رژيمی که در چارچوب قانون ۀ سه دھۀ و غيره، نشان از موقعيت زنان در زير سلط

چنان و در ھمان مسير انتخابی و  است و ھم، به ھيچ احد الناسی رحم نکرده "اسالم"اش به  اساسی و وفاداری عميق

  . خود در پيش استۀ نوشته شد

شمارد؛ قرار بر اين بود  درون جامعه را محترم بھای عدالتی نظام جمھوری اسالمی آمده است تا قرار تبعبض و بی

دور ه اش ب  انتخابیھای مرد به حساب آورد؛ قرار بر اين بود تا زن را از تعيين دروس و فعاليتۀ تا زن را، نيم

" ّدست دوم"سازد؛ قرار بر اين بود تا مردان بر زنان مسلط باشند و قرار بر اين بود تا زن به موجودی بی اختيار و 

چنين ھم ادامه  اند و اين چنين رفتار کرده چنين نوشته شده است و سران حکومت ھم تاکنون اين اين. به حساب آيد

پايداری چنين رفتار و کرداری را نسبت به زن بايد در قوانين رژيم جمھوری اسالمی دليل اعتباری و . خواھند داد

 -"سبز"بار با رنگ   و اين- که زھرا رھنورد برای اجرای کامل آن با رقيبان دولتی خود  ھمان قانونی. جستجو نمود

  !! جنگد می

ًخته به زن صرفا و صرفا به بعد از  امروزی حقوق زنان بايد گفت که حمله و يورش افسار گسي "مدافع"خالف  ً

با سر کار آمدن .  ديرينه و قدمت سه دھه داردۀگردد و ريش رياست جمھوری اسالمی بر نمی" انتخابات نھم و دھم"

 اجتماعی زنان آشکارتر گرديد و در اين –رژيم جمھوی اسالمی و با تصويب قانون اساسی بود که موقعيت زندگانی 

داران و از سوی   حاکمه و سرمايهۀسو وفاداری خود را به رژيم و طبق ا از آغاز تاکنون از يکھ دولتۀ ميان ھم، ھم

ًاصال و ابدا چنين . اند مھری خود را ھمراه با چوب و چماق و زور و سرکوب به زنان نشان داده وفائی و بی ديگر بی ً

ش نسبت به محترم ناداران و مدافع سرمايهۀ ائقًابدا در خالف ذو ًمان تازگی ندارد و اصال  ۀ رفتاری در درون جامع

  .ی زنان نيستئ ِشمردن حق و حقوق پايه

، رژيم جمھوری اسالمیۀ که قانون مصوب برای اين. ست رژيم جمھوری اسالمیۀ ھا ھمان سياست پای ريخته شد اين

 و در خدمت به رشد و بالندگی ِکه قانون مرتجعين است برای اين. ی زنان نوشته نشده استئ راز با مطالبات پايهت ھم

ِاين قانون . خورد ن تبعيض در درون جامعه میاِدرد خود ظالمان و مدافعه اين قانون سرمايه است و ب. زنان نيست
  . ست و کاری ھم به حق و حقوق زنان و محرومان ندارد خاصیۀ  عد مدافع

چون نظام  ی ھمئھا حيات نظام. ی بيھوده استئھا بندی به آزادی و دموکراسی در چنين نظام بنابراين سخن از پای

گمان، بدون لگدمال  کش جامعه گره خورده است و بی ِجمھوری اسالمی با تعرض به حقوق نيمی از جمعيت زحمت

ۀ سرمايه در درون جامعۀ ِنمودن و اجحاف و استثمار و سرکوب ممتد زنان، سران حکومت قادر به گرداندن تسم

بندی عميق و عملی به قانون  ِگرائی و عدم دخالت در زندگی زنان، نيازمند پای  حقيقی قانونبه بيانی. مان نيستند 

 ۀکه ريش واضح است تا زمانی.  زنان باشدمن جملهھا انسان محروم   مليون قانونی که متضمن منافع. ست انسانی

 اجتماعی –د، موقعيت سياسی اش سوزانده نشو ن رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی و قانون اساسی ارتجاعیامدافع

  .تر ھم خواھد گرديد تر و بغرنج و زندگانی زنان پيچيده

  ١٣٨٩ خرداد ۵

  ٢٠١٠ مه ٢۶

  

 


