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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ مارچ ٠٨

   روزجھانی زن چماررسيدن ھشتم  به مناسبت فرا

   زنان برای تحقق حقوق دموکراتيک آنھاۀسمت درست مبارز

  

، ھمراه با مردان به خيابانھا آمدند تا رژيم وابسته به امپرياليسم و ١٣۵٧ ]دلو[ر انقالب شکوھمند بھمنزنان ايران د

 مردم ۀخواست دموکراسی و آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی در قلوب ھم. مستبد ستم شاھی را سرنگون کنند

  .ری از جمعيت ايران نيز محسوب می شد نيم ديگۀانقالب ايران در عين حال محصول مبارز. ايران فروزان بود

نفس شرکت زنان . ميليونھا زن ايرانی در نمايشات اعتراضی شرکت کرده، جانباختند تا ايران بتواند بقاء داشته باشد

در انقالب و تحولی که در محيط خانواده ھا و حتی خانواده ھای مذھبی صورت گرفته بود، حصر خانگی زنان را 

 ملی و ۀآنھا دستآوردھای خويش را در اين مبارز.  صورت ميليونی راھی خيابانھا کردشکست و آنھا را به

 مذھبی ديگر مقدور نبود که سيل ميليونی را که به حقوق - دموکراتيک به روشنی می ديدند و برای مردان سنتی

برای تظاھر به عکس رژيم جمھوری اسالمی ه ب. خويش آگاه شده بودند، مجددا به پستوھای خانه ھا بفرستند

 زنان پيشرو و مترقی ايران، برای نمايش قدرت خويش تا قدرتھای خارجی را ۀمدرنيسم و برای مقابله با مبارز

 نخست چنين ۀگرچه در درج. بترساند، به سازماندھی زنان مذھبی دست زد و سازمانھای مذھبی زنان را بنياد گذارد

تسلط روز افزون خويش بر جامعه از نيروی زنان نيز استفاده می به نظر می آيد که رژيم جمھوری اسالمی برای 

 سياسی دارد، ولی از نظر عينی در جامعه ھمين زنان مذھبی نيز بسياری از سنتھای ۀکند و اين داوطلبی ريش

اين جبِر تحول و . خانوادگی را در ھم شکستند و به دستآوردھائی رسيدند که پس گرفتن آنھا ديگر مقدور نبود

امروز اکثريت دانشجويان ايرانی را زنان تشکيل می دھند و اين در سطح جھان نيز کمتر . تآورد انقالب بھمن بوددس

 ايران، که ايران را زير و رو کرد، به سران رژيم ۀاين ھمان وضعيتی است که تحول انقالبی در جامع. نظير دارد

شرکت زنان را در انتخابات و يا نامزد شدن آنھا را ديگر خمينی نمی توانست . جمھوری اسالمی تحميل کرده است

زنی که در انقالب . را غير اسالمی و حرام بداند ممنوع کرده و آن... برای شرکت در مجلس شورای اسالمی و

باره نمی  يکه حضور يافته و در ھمه پرسی انقالب شرکت کرده و در تصويب قانون اساسی دخالت نموده را، ب

  .دست آورده استه ھر صورت به قوقی دانست که در روند انقالب بشود فاقد ھمان ح
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ارتقاء سطح فرھنگی و آموزشی آنھا قابل توجه می باشد و اين تازه آغاز . رشد جنبش زنان در ايران چشم گير است

و اين کار است، زيرا که چنين زنانی، مادرانی در آينده خواھند بود که نسل جديدی را به جامعه تحويل می دھند 

 ضد حاکميت هثيرات خويش را حتی بأھمان دستآوردھای انقالب است که در طی يک روند کم و بيش طوالنی ت

بسياری از ھمان زنان مذھبی که از پستوی خانه ھا بدر آمده . کنونی و مستقل از خواست آنھا بر جامعه می گذارد

بينانه، به پرچمداران حمايت از حقوق زنان بدل شده  طبقاتی و اجتماعی و عينی، واقعۀ مبارزۀاند، امروز در عرص

 مذھبی، که البته تنھا مربوط به مذھب اسالم نيست و در يھوديت ۀآنھا نيز می فھمند که با نظريه ھای زن ستيزان. اند

 زن ستيزی را بايد در اصل بھره کشی ۀآخر ريش. و مسيحيت نيز وجود داشته و دارد، نمی توانند موافق باشند

لق و خوی مردان،  دختران و خواھران جو کرد و نه خُ  و  طبقاتی جستۀتثمار انسان از انسان و در واقعيت جامعاس

و مادران و زنان آنان که به خيابانھا آمده و از نظر فکری رشد بی سابقه کرده اند، بايد حق حضانت کودکان را 

... نتخاب کردن و انتخاب شدن و حق گزينش مسکن وداشته باشند و يا اصل تک ھمسری را قانونی کرده و يا حق ا

شدت به درون خانواده ھای متدين مذھبی کشيده شده است ه حتی اين مبارزه امروزه و بعد از انقالب ب. را دارا باشند

ديگر نمی شود چرخ تاريخ را به . که فرزندانشان در دانشگاھھا به آموزش مشغولند و يا به سفرھای خارج آمده اند

 زنان با شتاب روبه ۀمبارز. شدت شکست خورده استه رژيم جمھوری اسالمی در اين عرصه ب. ب برگرداندعق

پيشروی است و عقب ماندگی فکری آخوندھا، سنت پدر ساالری و مرد ساالری و ريشه ھای عميق مذھبی ديگر 

  .ز دست می دھندناچار سنگر به سنگر را ابه نمی توانند در مقابل اين تحوالت پايداری کنند و 

 زنان برای تحقق حقوق ۀکه مبارز البته در اين مبارزه بايد جانب احتياط را نيز رعايت کرد و مانع شد از اين

که عدالت  در جامعه ای.  عمومی جامعه برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی جدا شودۀخويش، از مبارز

 تنھا حقوق زنان، بلکه حقوق مردان و ھمگان نيز به زير پا اجتماعی نقش نداشته باشد و استبداد حاکم گردد، نه

 دموکراتيک ۀمبارزه برای تحقق حقوق زنان که بايد مورد حمايت مردان نيز باشد، بخشی از مبارز. گذارده می شود

قابل در رسميت شناختن حقوق متساوی مته  ايران بايد بتوانند با احترام متقابل و بۀاحاد جامع.  ايران استۀدر جامع

اين مبارزه در عين .  افراد در قانون اساسی بايد در ھمه موارد دارای حقوق مساوی باشندۀھم. کنار ھم زندگی کنند

.  جھانشمول خويش را حفظ کندۀکه آلت دست عمال امپرياليسم و دشمنان ايران قرار نگيرد، بايد جنب حال برای آن

 ۀ مبارزۀرا بخشی از مجموع وق در ايران مبارزه می کنند و آنخاطر تساوی حقه که ب زنان ايران در عين اين

و تحليلھای خويش، از تساوی حقوق زنان در ھمه جا ه ھا دموکراتيک در ايران می بينند، بايد در عين حال در نوشت

در ضد سرکوب زنان فلسطينی توسط صھيونيسم در داخل اسرائيل و يا مناطق اشغالی و يا ه مبارزه ب. دفاع کنند

عربی، عراق و افغانستان و در خود فلسطين و لبنان نيز بخشی از ۀ عربستان سعودی و کويت و امارات متحد

  . ايران خواھد بودۀ زنان تساوی طلب در جامعۀمبارز

 امپرياليستھا سعی می کنند از واقعيت بی حقوقی زنان ايران که محصول تسلط رژيمھای مستبد و از جمله رژيم 

 سياسی برای خويش بسازند تا در اين جنبشھا رسوخ کرده، رھبری ۀی اسالمی در ايران است، سرمايمستبد جمھور

پايگاھھای آتی ... دست گرفته، با دادن کمکھای مالی به آنھا و گذاردن کالسھای آموزشی برای آنھا وه را ب آن

اين سياست . اصد خويش سود بجويندانقالب مخملی در ايران را فراھم آورند و از آن در شرايط بحرانی برای مق

مدتھاست که توسط امپرياليستھا در ايران در حال اجراست و در داخل و خارج ايران يا سازمانھای دست نشانده می 

ھمين اقدامات نشان می دھد که بايد سازمانھای زنان . سازند و يا سعی می کنند در سازمانھای موجود رخنه کنند

ويژه کودکان را به خطر ه طر جنگ و يا تحريم اقتصادی ايران که جان ميليونھا ايرانی و بايران به مسايلی نظير خ
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وگرنه اين . می اندازد برخورد فعال داشته باشند و مرز خود را با سازمانھای امپرياليست ساخته روشن گردانند

. اسارت ايران رھائی زنان ھستند تاتوھم ايجاد می شود که اين سازمانھا بيشتر آلت دست قدرتھای امپرياليستی برای 

فرھنگ برھنگی را تبليغ " تابو شکنی "ۀشما در اين رابطه به جريانھای مشکوکی نيز برخورد می کنيد که به بھان

 زنان را به کژراه می کشاند، مظھر ۀمی کنند و اين نظريه ارتجاعی را که در ھيچ کجای جھان بُردی ندارد و مبارز

  . زنان جلوه می دھندۀ ترقيخواھانۀمبارز

که افرادی تمايل داشته باشند خود را برھنه کنند، مشکل شخصی و يا آزادی فردی آنھاست و کسی نبايد   اين

ھر کس حق دارد نوع زندگی خويش را خودش تعيين کند، تا اينجا نمی توان به . آزاديھای فردی آنھا را سلب کند

 سرمايه داری شمال اروپا که مسايل جنسی تا حدودی حل شده و ۀتحتی در ممالک پيشرف. کسی ايرادی وارد کرد

اينگونه تعصبات جای کوچکتری را در فرھنگ اجتماع می گيرد، در مورد اين قبيل آزاديھا قوانينی وجود دارد که 

به عنوان مثال کسی حق ندارد، لخت و عريان در مجامع عمومی ظاھر . ديگران رعايت شوده بايد برای احترام ب

ولی اگر کسی . بر ھمين آزاديھای شخصی نيز حد و مرزی گذارده اند.  عمومی استفاده کندۀشود و از وسايل نقلي

بزار مبارزه سياسی بسازد بخواھد عالقه به لخت شدن خويش را امری انقالبی و سياسی جلوه دھد و بخواھد از آن ا

تسکين دھد، آنوقت ديگر نه از مبارزه برای تساوی حقوق " تابو  شکنی"و عقده ھای شخصی خودش را به عنوان 

حزب "اين نوع تبليغات خاص دارو دسته ھای .  سياسی زنانۀزنان می تواند سخنی در ميان باشد و نه از مبارز

حکمت است که برای آزادی ھای جنسی که امر شخصی افراد است، و مريدان منصور " کمونيست کارگری ايران

معلوم نيست چه نيازی آنھا را به اين تئوری سازی ھای مسخره می . دنبال داليل من در آوردی سياسی می گردنده ب

تساوی حقوق زن و مرد چه ربطی به لخت شدن زنان دارد؟ مگر مردان حق دارند لخت شوند و در مجامع . کشاند

می حضور پيدا کنند؟ اين تبليغات گمراه کننده از زمانی مجلسی شد که گويا دختر خانمی در مصر بعد از عمو

و " مرد ساالری"سرنگونی مبارک برای مبارزه با اسالمگرايان پيکر خود را به نمايش عموم گذارد تا با 

دختر خانم مصری لخت شدند و به تبليغ فورا دختران اسرائيلی نيز در ھمبستگی با اين . مبارزه کند" اسالمگرائی"

 دختران و زنان مصری از مبارزه ۀ مبارزه منحرف کردن مبارزۀھدف از تبليغ اين شيو.  مبارزه پرداختندۀاين شيو

. با ژنرالھای حاکم در مصر بود که ھمدستان حسنی مبارک و ياران صھيونيستھای اسرائيلی محسوب می شوند

تنھا برای زن و ھمسر و ناموس سايرين توصيه می شود، حرمت " انقالبی ھا"سط اين ھا که البته تو"تابو شکنی"

 مصرفی سرمايه داری است که زن را به عنوان ۀزنان را از بين می برد و صحه گذاردن به ھمان تبليغات جامع

را مدتھاست " بوتا"سرمايه داری اين .  تمتع جنسی مرد و بمب اتمی سکسی به جامعه معرفی می کندۀکاال و وسيل

 ۀشکسته است و صحه گذاردن بر اين سياستھای امپرياليستی کشف جديدی نيست و دسيسه ای برای انحراف مبارز

 سياسی و دموکراتيک آنھا را منحرف کرده و اين ۀسياسی زنان و کشاندن آنھا به اعمالی است که جھت مبارز

فرض . ی، و حريمھای خصوصی افراد می کشانده را به عرصه ھای تاريک، جزئی، شخصی، خرده کارزمبار

به ميدان آيند و مدعی شوند مفھوم تساوی حقوق زن و مرد در انتخاب اصل تک ھمسری " انقالبی"کنيد که مشتی 

آيا اين نظريه ھا به زنان ايران برای . نيست، بلکه زنان نيز بايد حق داشته باشند به سنت چند شوھری روی آورند

  تيکشان ياری می رساند و يا به آن صدمه می زند؟کسب حقوق دموکرا

نکرده اند و بايد از " تابو شکنی" مھم ديگری در نقض حقوق زنان که ۀيک نکته  جا دارد که ما بچماردر ھشتم ماه 

 تھران ارائه ۀبه گزارش خبر آنالين، اين طرح را ماه ھا پيش زھره الھيان نمايند. آن به حمايت برخاست، اشاره کنيم

داده بود طرحی که در بطنش به دنبال احقاق حقوق فرزندان زنان ايرانيی بود که با اتباع افغانستان يا عراق ازدواج 
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 تحصيل، اشتغال و حتی دريافت يارانه مشکل دارند و از حقوق اجتماعی ۀکرده اند و اين فرزندان در ادام

رزندان که تنھا مادرانشان ايرانی ھستند، ايرانی به طراحان اين طرح در نظر داشتند که اين ف. برخوردار نيستند

  "شمار روند

 اعطای ازدر مذاکراتی که برای احقاق حقوق اين افراد صورت گرفته است، وزارت کشور به مقاومت دست زده و 

 والن وزارتؤمسالھيان پس از اين موضوع با : "مطبوعات می نويسند. تابعيت ايرانی به آنھا خودداری کرده است

به اين . کشور وارد مذاکره شده و نظر موافق اين وزارتخانه برای اعطای حق اقامت به اين افراد را اخذ کرده است

اين کار می ه ب".  اقامت اعطا می شودۀترتيب اگر چه به چنين فرزندانی حق تابعيت ايرانی داده نمی شود اما اجاز

 نظر وزارت کشور صحه گذارده است و فرزندان زنان، و زنان خانم الھيان در حقيقت بر. توان شق القمر نام نھاد

  .ايرانی را از حقوقشان محروم کرده است

که پدر خانواده تابعيت  اساس اين تصميم اگر مرد مسلمان ايرانی، زن افغانی و يا عراقی بگيرد، به صرف اينه ب

ی اگر يک زن ايرانی شوھر افغانی و يا ول. طور خودکار ھم ايرانی و ھم مسلمان استه ايرانی دارد، فرزندش ب

زن سنگين تر " ايرانيت "ۀمرد، از وزن" عراقيتِ "و يا " افغانيت  "ۀچون وزن. عراقی کند، فرزندش ايرانی نيست

 مايه يکم، جداً و اين ارزش گذاری منفی به زن ايرانی و برخورد ناشايست به حقوق آنھا، آنھم در قرن بيست . است

 کوچک نشان می دھد که تا به چه حد اين نابرابری انسانی عمق يافته است و بر ۀاين نمون. استرسوائی بی نظيری 

توجه کنيد فرزندی که از پدر ايرانی باشد، ايرانی است و . ثير می گذاردأسرنوشت فرزندان اين آب و خاک ت

ی و شوھر دومش عراقی باشد، اگر زنی شوھر نخستش ايران. فرزندی که از جانب مادر ايرانی باشد، ايرانی نيست

اين درک جمھوری اسالمی نه . برادرند، ولی ھر دو ايرانی نيستند. فرزندانش در ايران دارای حقوق مساوی نيستند

. البته فراموش نکنيم که ھمين وضع در چند دھه پيش در اروپا نيز حاکم بود. تنھا ارتجاعی، بلکه نژادپرستانه است

لمانی که امحصول ازدواج با خارجيان بودند، دارای ھمان حقوقی نبودند که فرزندان مردان لمانی که افرزندان زنان 

در زمان شاه نيز دختران .  زنان در اروپا، اين وضع را به کلی تغيير دادۀمبارز. با خارجيان ازدواج می کردند

 آن زمان خارجيان به اتباع ايرانی که با مردان خارجی ازدواج می کردند، دارای چنين مشکلی بودند، ولی در

ھم اکنون . و فقير ساير دنيا تقسيم نمی شدند" عقب مانده"ممالک اروپائی، ممالک غربی، ثروتمند و آسيائی وممالک 

ی و يا ايتاليائی ازدواج کند، فرزندش می تواند تابعيت ايران را در نديسولمانی، ااگر يک زن ايرانی با يک نفر 

که از  ، ولی ظاھرا افغانھا و عراقی ھا و حتما پاکستانی ھا و ھندی ھا و ترکھا به علت اينصورت تمايل داشته باشد

اين تبعيض در ايران تنھا نفی تساوی حقوق انسانی و . لياقت دريافت تابعيت ايرانی را ندارند" پست ترند"نژاد 

 دشمنی با ھمه ۀايجاد روحيدموکراتيک زنان ايرانی با مردان ايرانی نيست، صحه گذاری بر نژادپرستی و 

طبيعتا در اعطا حقوق تابعيت به افراد می تواند عوامل فرضی و يا واقعی سياسی، امنيتی، . ھمسايگان ايران است

کدام از اين عوامل نمی تواند دستآويزی شود تا يک  اجتماعی و مالی و نظاير آنھا نقش بازی کنند، ولی وجود ھيچ

کناری گذارده شود و نژادپرستی کليد حل مسايل اجتماعی جلوه داده ه  بنای جامعه بۀاصل دموکراتيک و يک سنگپاي

 ۀکند، ولی ضربه ای که به ھمبستگی ملی و جامع" حل"نظر آيد و مشکلی را موقتا ه اين شايد ساده ترين راه ب. شود

  .و فرار از مشکالت است کوته بينی و کوته نظری ۀشھروندی می زند نتايج وخامت باری در آينده دارد و نشان

بی حقوقی زنان در تمام عرصه ھای اجتماعی ايران مشھود است، ولی بايد ھشيار بود که پرچم دفاع از حقوق زنان 

 عمومی مردم ۀمبارزه برای تحقق حقوق زنان ايران از مبارز. در دستان اجنبی پرستان و دشمنان ايران قرار نگيرد

کسانی که در شرايط تھديد امپرياليسم و . اد، مستقل و دموکراتيک جدا نيست آزۀايران برای استقرار يک جامع
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 ۀ ايران حمايت می کنند و ھم حاضر نيستند تحريم جنايتکارانرصھيونيسم برای نابودی ايران، ھم از تجاوز ب

 و مرد نيستند و اقتصادی امپرياليستھا را عليه کودکان و مادران و زنان ايرانی محکوم کنند، حامی تساوی حقوق زن

آنھا کاسبکارانی ھستند در خدمت امپرياليسم جھانی که ماموريت دارند با نقاب دفاع . بوئی از دموکراسی نبرده اند

و سازمانھا با " شخصيتھا"بايد نسبت به اين . به ميدان آيند... از حقوق بشر و يا حقوق زنان و کودکان و مادران و

وادار نمود تا در مقابل تجاوز و تحريم و امر مھم استقالل و آزادی در ايران آينده ھا را  ھشياری برخورد کرد و آن

  . از ھم اکنون موضعگيری کنند

*****  
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