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  کميتۀ جوانان بلژيک: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ٠٢

 

  !سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی: ی زنانأر

  !جھانی بدون ستم استثمار: انتخاب زنان

ھای رأی  شان پای صندوق ستيز جمھوری اسالمی و فريب مردم برای کشاندن  رژيم زنباز ھم برای مشروعيت دادن به

! شان انتخاب کنند  جديدی برای ماشين سرکوبۀرياست جمھوری به راه افتاده است، تا مردم رانند» انتخابات «ۀمضحک

شته و با احتياط به شرکت ھای امپرياليستی در يک قرارداد نانو ھای جمھوری اسالمی و سردمداران دولت  جناحۀھم

دانند که آتش خشم مردم، به فوتی ُگرخواھد گرفت و بساط ستم و  اند، چرا که خوب می مردم در اين انتخابات چشم دوخته

  .استثمارشان را دود خواھد کرد

 توھم ٨٨ش بسته است، ھرچند در پی حوادث خيزش مردم بعد از انتخابات سال ھم حاکميت چشم اميد به انتخاباتباز 

داری بھترين ابزار  انتخابات و مشارکت مردم در آن بيش از پيش رنگ باخت، اما کماکان انتخابات در سيستم سرمايه

ھای  فرايند انتخابات چه در استبداِد مذھبی از نوع ايران و چه دمکراسی. ست اجباری» مشروعيِت مردمیِ «برای گرفتن 

امپرياليستی اين است که بتواند خصومت طبقاتی را بپوشاند و به مردم ی در ساير کشورھا خصوصا کشورھای ئبورژوا

شان و تنھا مجال برای مشارکت سياسی، شرکت در انتخابات حکومتی  ن سرنوشتييحقنه کند که تنھا راه دخالت در تع

  کثر حقحدا.) اصطالح دمکراتيک و قانونی، چه انتصابی و غيرقانونی   انتخابات بهۀحاال چه در پروس. (است

  ! در کنار ھم تمرين دمکراسی کنند»  مدنیۀجامع«گری مردم اين است که با استفاده از نعمِت  دخالت
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سؤال اين است که چرا انتخاب بين بد و بدتر ھرگز منافع طبقات فرودست و تحت ستم جھان را برآورده نکره و نخواھد 

ھا در ميدان  فشانی اند که پس از جان آيا زنان مصری انتخاب کردهاند؟  کرد؟ آيا واقعا مردم دنيا حق واقعی انتخاب داشته

ھا تجاوز شود؟ آيا زنان و مردم مصرانتخاب کردند، ُمرسی از درون صندوق  التحرير برای سرنگونی مبارک، به آن

وند؟ آيا کارگران ورزی سنگسار ش اند که به جرم عشق  و پاکستانی انتخاب کردهايد؟ آيا زنان ايرانی، افغانرأی بيرون بي

شان را از  ترين کارگران جھان باشند و ھزاران نفرشان در آتش و يا زير آوار جان بنگالدشی انتخاب کرده اند که ارزان

داری از فرط فشار  ھای سرمايه خانه اند که در مشقت انتخاب کرده... دست بدھند؟ آيا کارگران چينی، تايوانی، مکزيکی و

اند که در نوزادی زنده به گور شوند، به بھای ناچيزی فروخته شوند و يا   زنان ھندی انتخاب کردهکار خودکشی کنند؟ آيا

ھا تجاوز گروھی شود؟ آيا  ھا به آن اند که در اتوبوس شان به اجاره در آيد؟ آيا زنان برزيلی و ھندی انتخاب کرده رحم

اند که  خته شود؟ آيا مردم عراق و افغانستان انتخاب کردهھای فرانسوی بر سرشان ري اند که بمب مردم مالی انتخاب کرده

 بنيادگرايان اسالمی ۀھای غربی به وسيل اند که با سالح ی کشته شوند؟ آيا مردم سوريه انتخاب کردهئمريکاابا بمب ھای 

ای شرقی، فليپينی آيا زنان اروپ اند که به خاطر سقط جنين کشته شوند؟ ی انتخاب کردهئمريکااتکه شوند؟ آيا زنان  تکه

شان  اند که محيط زيست فريقا انتخاب کردهاھای اروپا باشند؟ آيا مردم  خانه  جنسی فاحشه ۀاند که برد انتخاب کرده... و

که به ما فرودستان ارزانی " انتخابی"بنابراين اين حق ... ھای صنعتی دنيا باشد؟ ی و زباله ئھای ھسته دانِی زباله اشغال

  تخاب چيست؟ به غير از نکبت، بدبختی، جنگ، فقر، فالکت، فرودستی، ستم و استثمار ؟شود برای ان می

ايم، آبستن  ش تجربه کردهھای عبوس يا خندان ه اب بين چھر سال استبداد دينی را با انتخ٣۴ی که ما ئجا! اما ايران

ی ئجا. یئای چون انتخابات کذا اقعه رخدادھای بزرگی شود؛ از جمله وۀتواند جرق ای می ھر واقعه. تحوالت بزرگی است

المللی در آن   داخلی و بينۀ که به خاطر شرايط پيچيدئیجا. کنند  می ای را تجربه سابقه که مردم فقر و شکاف طبقاتی بی

تضاد بين مردم و جمھوری اسالمی با تضاد بين جناح ھای مختلف جمھوری اسالمی و تضاد جمھوری اسالمی و منافع 

اين شرايط پيچيده اما بيشترين فشار خود را به روی طبقات فرودست آورده . جھانی در ھم تنيده شده استداری  سرمايه

کشوری که اقتصاد بيمار و وابسته به . ای ھستيم بينی نشده است و روز به روز ما شاھد فجايع غيرقابل تصور و پيش

 ۀفقر روز به روز سفر. مللی دچار بحران جدی شده استال ھای بين داری جھانی و متکی به نفت آن در اثر تحريم سرمايه

ھا و  ھای ارزی، تحريم ر و شوکالر نرخ دييتغ.  ميانی آن در حال از بين رفتن استۀکند و طبق تر می مردم را کوچک

لی، در حالی که در ھمين شرايط دال.  فلج کرده است مردم را کامالً ۀزندگی روزمر... داری  بحران جھانی سرمايهۀادام

ھا،  ھا و کارگاه فقر، بيکاری و تعطيلی کارخانه. مافيای نفتی و تجاری قشر نازکی را پروارتر از گذشته کرده است

ھای زندگی، بيماری و مرگ و مير، کمبود دارو و امکانات پزشکی  داغان شدن بيش از پيش کشاورزی، باالرفتن ھزينه

ھای دسته جمعی يا  ن آمده، خودکشیئي آن اميد به زندگی مردم بسيار پاشرايط اجتماعی حادی را پديد آورده که در... و

  .به شدت باال رفته است... ھا به کارھای پيش پا افتاده و  خانوادگی، منع کودکان از تحصيل و اشتغال آن

قات جوانان طبکند؛  در اين ميان جمھوری اسالمی بسيار ھدفمند دو قشر را به شدت و به شکل عريان سرکوب می

کنند و بيشترين پتانسيل را برای  يعنی کسانی که بيشترين خسارت و فشار را در اين بحران تحمل می. زنان و تحتانی

داند در اثر افزايش روزافزون فقر و شکاف  جمھوری اسالمی که خوب می. شورش و عصيان عليه وضع موجود دارند

 ھدف اصلی خشم و انتقام جوانان طبقات فقير و  ندارد بلکهدر بين طبقات تحتانی طبقاتی ديگر نه تنھا مشروعيتی 

بينند و با از دست دادن  ھای اقتصادی جمھوری اسالمی می  قربانی سياستکسانی که خود را مستقيماً . کش است زحمت

عه ی در جامئ رات ريشهييھا، ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند و پتانسيل مھارنشدنی برای شرکت در تغ حداقل

به طور متوسط » اراذل و اوباش«از ھمين رو جمھوری اسالمی در يک طرح سيستماتيک تحت نام مبارزه با . دارند

  ! جوانان فقير و عاصی را مرعوب نمايد تا بدين وسيله کند، ھر ھشت ساعت يک نفر را اعدام می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

. کند تبعات افزايش اين شکاف طبقاتی و سياست سرکوب بيش از پيش و بيش از ساير اقشار بر دوش زنان سنگينی می

فروشی، استثمارخانگی، چندھمسری، خودکشی و  خانمانی گرفته تا افزايش خشونت، تن از بيکاری و فقرو بی

رايطی است که زنان را قربانيان اصلی اين نظام ش... خودسوزی، اسيدپاشی، اعتياد، فرار از خانه، ازدواج اجباری و

  .کرده است

ھای اصلی ستم و   خود ھميشه يکی از ديرکۀ سال٣۴ستيزجمھوری اسالمی که در تاريخ  اين در حالی است که رژيم زن

ر حقوقی زنان بوده است، برای حفظ اين ديرِک متزلزل در ھمين شرايط حاد بيش از پيش ب استثمارش، فرودستی و بی

. از فشارھای قانونی، نظامی و امنيتی گرفته تا تصويب قوانين جديد عليه زنان. افزايد سرکوب و تشديد پدرساالری می

جمھوری اسالمی که افتخار اين را دارد که اولين نيروی نظامی را برای کنترل بدن زنان در سطح جھان سازماندھی 

ھای  ھا و رشته حجاب و پوشش زنان، با جداسازی جنسيتی در دانشگاهاست، باز ھم با تشديد فشار بر روی کنترل  کرده 

 ۀ سالگی، با تقديس ازدواج و نھاد خانواده به وسيل۴٠تحصيلی، با لوايح قانونی جديد برای کنترل زنان مجرد تا سن 

... ايش مواليد، و نياز به افزۀفقيه و در نھادھای تبليغاتی و صدا و سيما، با کارزار آموزش خانه به خان شخص ولی

 و پرقدرت اجتماعی را رزمندهخشونت گسترده بر زنان را در دستور کار قرار داده است تا بيش از پيش اين نيروی 

در عين حال جمھوری اسالمی که به خوبی به عدم . ھای مبارزاتی، دور نمايد کنترل نموده و از ورود به صحنه

خواھد بخشی از قشر سنتی و  ق تشديد روابط پدرساالرانه در جامعه میمشروعيت خود در بين مردم واقف است از طري

  . تر کند گرا را با خود متحد واپس

دانند که ديگر  می. کنند  جنبش زنان اين بار چراغ خاموش حرکت میۀداد خودخوانده و امتحان پس» نفعاال«اما 

ه کردن نيروی راديکال جنبش زنان بود رنگی برای ھای ديروزشان، که ھدفش کاناليز ھا و فراخوان ئیھا، ھمگرا کمپين

محتوا و  ھای بی  پيوستن به کنوانسيونۀبه بھان" انتخابات "ۀ که در دور گذشتئیھا ھمان. زنان و جنبش زنان ندارد

 ئیھا انھم. خواستند که دست به دامن کانديداھا شوند از زنان می... المللی يا فرستادن وزير زن به دولت و  بينۀپشتوان بی

پروا و راديکال به صحنه آمده بودند، دختران جواِن   مبارزه، پرشمار، بی  که زنان در صف٨٨ خيزش ۀکه در ھنگام

آميز زنان با جمھوری   مسالمتۀدر واقع مسامح» آميز  مسالمتۀمبارز«کردند و خواستار  قانون خطاب می مبارز را بی

گويند  شان ديگر از شرکت فعال زنان در انتخابات سخنی نمی نمای ھای نخ حليلھا امروز بعد از اين ت ھمان. اسالمی بودند

 ۀھای جامع آورد اند و شرکت در انتخابات را يکی از دست بلکه مدتی است که مجيزگوی جنبش زنان برای حق رأی شده

ويسِی وارونه، واقعيت را ن شان اين است که با تاريخ باز ھم ھدف. کنند مدنی که نبايد از آن چشم پوشيد، معرفی می

 ۀ اخير و در ھمين منطقۀ سی و چند سالۀاما ما با بازخوانی واقعِی وضعيت زنان در ھمين تجرب.  کنندئیوارونه بازنما

ھا با دخالت  چگونه امپرياليست...  وابينيم که از ايران تا عراق و افغانستان و مصر و ليبي خاورميانه به روشنی می

اند و ما زنان اولين  ھای مذھبی نقش داشته  و تقويت حکومتئیيم يا نظامی و غيرنظامی خود در برپامستقيم و غيرمستق

به ھمين خاطر برای ما شکی باقی نمانده است که حقوق ما . ايم ھای اسالمی و ضدزن بوده قربانيان استقرار اين دولت

تأمين » انتخابات«ھای مدنی آن يعنی  می و کانالھای بنيادگرای اسال زنان نه از دل مشارکت و تلطيف ساختار حکومت

ما . شان ئیھای ارتجا» جرگه يه لو«ھا و  ساالران امپرياليست و چشم اميد به پارلمان شود و نه با تکيه به مراھم جنگ می

ن ييتعتوانيم در  گرا نمی  مردساالرانه و واپس-با شرکت در ھيچ نوع انتخاباتی در اين سيستم متکی به روابط پدر

  .ما در حفظ اين نظام پوسيده ھيچ نفعی نداريم. ر جدی و اساسی نقش بازی کنيمييسرنوشت خودمان و در ايجاد يک تغ

ھا شأن زندگی دارند، حق خوردن، حق کارکردن، حق سالمت جسمی و روانی،   ای است که در آن انسان حق ما جامعه

 بدنش را یماند، ھيچ کسی برای زنده ماندن اعضا سی گرسنه نمیای که در آن ھيچ ک حق ما جامعه... حق شاد بودن و

کند، ھيچ  ش سقط نمینی جنين دخترش را به خاطر جنسيتفروشد، ھيچ ز خاطر فقر تنش را نمی فروشد، ھيچ زنی به نمی
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خاطر فروشد، ھيچ زنی به  ای برای زنده ماندن دخترش را نمی لرزد، ھيچ خانواده زنی از ترس تجاوز بر خود نمی

کند، ھيچ زنی بدون خواست و  شود، ھيچ مذھب و دولت و فردی بدن زن را کنترل نمی ورزی سنگسار نمی عشق

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

کند و ھمه حق مشارکت  اش تجربه نمی بندبند زندگی روزانهشود، ھيچ زنی خشونت را در  تحقير و کنترل و کشته نمی

  ... شان را دارند و ن سرنوشتييواقعی در تع

ای  توانيم برای چنين جامعه يابی در يک تشکيالت مستقل و انقالبی است که می ما فقط با تکيه به آگاھی انقالبی و سازمان

ن بر سرنوشت خود، ييکنند، بلکه برای حق تع  رأی زندگی نمیخاطر داشتن حق ھا به ای که انسان جامعه. مبارزه کنيم

ای که رھائی زنان در  جامعه. ھا باشد  انسانۀ زيستن ھمۀای ھستيم که شايست ما خواھان جامعه. کنند مبارزه و زندگی می

  .خواھيم از يوغ ستم جنسيتی و فرودستی، از ستم و استثمار رھا شويم ما می! بله. دستور کارش باشد

ناپذير برای سرنگونی انقالبی   پيگير و سازشۀای، مبارز دانيم که اولين گام برای ساختن چنين جامعه ما خوب می

حتی تحريم انتخابات و شرکت نکردن و . اين خواست از درون صندوق رأی بيرون نخواھد آمد. جمھوری اسالمی است

بله ما زنان سرنوشت ! و انتخابات اين دولت را در ھم ريختگيری  بايد بساط رأی. کند  منفی ھم ديگر کفايت نمیۀمبارز

  !ھای رأی ن کنيم نه پای صندوقيياش در خيابان تع جمھوری اسالمی را بايد با مبارزه برای سرنگونی

  !ما به شورش و طغيان رأی می دھيم

  !آيد ھای رأی بيرون نمی سرنگونی جمھوری اسالمی از صندوق

  !ن خواھند کرديي را در خيابان تعزنان سرنوشت جمھوری اسالمی

  )  افغانستان–ايران (چ مار٨سازمان زنان 
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