
 

ترین طبقات . نیروی اصلی این خیزش را تحتانیرا به چالش گرفت نظام حاکمهای جناحمتام  درستیبهایران  اسالمیخیزش اخیر مردم ایران علیه رژیم جمهوری 
درصد ۷۰کنند و در میان کارگران این رقم به جمعیت زیرخط فقر زندگی می درصد۴۰داد. تشکیل می اند،شده ی اقتصاد رسمی خارجاز دایره جامعه و اقشاری که

چند سال . حقوِق کارگران و کارمندانی هم که شغلی دارند چندین ماه و در برخی موارد تا است شده زدهدرصِد نیروی کار تخمین  ۴۰کاری تا رسد. بییم
نوعی به حکومت ی حکومت هستند و یا بهی قلیلی که در دایرهثروت در دست عده زیراافتاده است. اختالف طبقاتی به باالترین حد خود رسیده است، عقب
انگلی در جامعه و منافع آنان ی کار مردم، منابع ملی و کل جامعه در دست این عده و در خدمِت این بخش نازک و اند، متمرکزشده است. زندگی و مثرهوصل

 گیرد.قرار می
در جامعه به  فروشو تنخواب ی زنان کارتنپدیدهاست. که فقر در ایران به درجات زیادی زنانه شده گی مهم دیگر هم دارد؛ ایناما فشار فقر یک ویژه

کار سه برابِر مردان است. ی بیکردهشود که تعداد زناِن تحصیلو گفته می شودبیشرت می روزروزبهکاری در میان زنان ترین سطح خود رسیده است. بیسابقهبی
ازهمه  کارفرمایان معموالً اول ،کارسازیی بیدر پروسه تر است.یندر برابر کار یکسان با مردان، پایشان انی هم که دارای شغل هستند، حقوقزن کهایندر عین 

ستم تنهانهحقوقان هستند و این موقعیت خاص زنان در جامعه تصادفی نیست. زنان بی ترینحقوقزنان بی واهند.خکارگران و یا کارمندان زن را می عذرِ 
توان چنین انتظاری هم داشت که فقر تا این حد زنانه شده می در جامعهپدر/مردساالر  روابطشدت با توجه به. اندجامعهترین قرش شدهبلکه استث�ر تریندیده

مشخص در مورد  طوربهو سلطه و استث�ر در کلیت جامعه  . روابط مبتنی بر مالکیت،بیشرتی یافته است در جامعه شدت و حدتنیز شونت علیه زنان باشد و خ
نی بر مالکیت، . در مرکز این قوانین و روابط مبتشودمیاع�ل است،  و مناسبات طبقاتی گرقوانین رسکوبآن از طریق شکل  شدیدترینکه آشکارترین و زنان 

 قانون حجاب اجباری قرار دارد.
چنین حجاب اجباری �اد و پرچم ایدئولوژیک این اش را در حجاب زنان فرشده کرد و این»انقالب اسالمی«های ترین پایهسال پیش خمینی یکی از مهم ۴۰حدود 

این رژیم با فرمان حجاب اجباری اعالم کرد . ی حاکمیت خود اعالم کردعنوان پایهجمهوری اسالمی با اعالم اجباری بودن حجاب، مناسبات نابرابر را به .نظام شد
رژیم قصد داشت با اجباری کردن حجاب، زن را به قبول اطاعت و درجه دوم بودن،  .گی زنان استوار استی رسکوب، تبعیض، خشونِت گسرتده و بردهکه بر پایه

شدت یل حجاب اجباری، فرهنگ بهین رژیم با تحم. ااش بیگانه کندگونه او را از هویت و شأن انسانیو این بزدل و هیچ بودن و تحقیر و توهین عادت داده
چه در گذشته داشتند، تری نسبت به آنگاه ویژهی اسالمی را در کل جامعه تبلیغ کرد و هم در قانون و هم در فرهنگ و سنت به مردان جایمردساالرانهپدر/

ای که نیمی از جمعیت آن توسط نیم دیگر کنرتل ی این خشونت بر زنان در جامعهعمق و گسرته .اعطا کرد تا زنان را بخشی از مایملک خصوصی خود بدانند
 کنندمینقش مهمی را در مبارزه ایفا  تنهانهدر نتیجه زنان  .بر جامعه داردای است که ربط مستقیم به روابط تولیدی حاکم شود، بازتاب روابط پدرساالرانهمی

 .اندانفجاری ییک نیروی ویژه شودمیبلکه به دلیل ستم خاصی که از راه قوانین ضد زن به آنان اع�ل 
ستیز ترامپ/پنس ـ گرفته تا شدت زنفاشیستی و به های آمریکایی ـ در رأس آن رژیمی نیروهای طبقاتی از امپریالیستی پرآشوب کنونی که همهدرصحنه

برای رهایی زنان نقش بسیار  بودن و مبارزه آگاه های مردساالر اروپایی و روسیه که هر یک به دنبال منافع کوتاه و درازمدت خود در ایران هستند،امپریالیست
ها نسبت به مبارزات مردم و نقش زنان در آن بودیم که حکایت از ی این دولتنهطلباشدت فرصتفریبانه و به. ما شاهد ادعای توخالی، عواممهمی دارد

مردساالر امپریالیستی گان اصلی سیستم پدر/ود گردانندههایی که خبرداری از مبارزات مردم و خصوصاً زنان دارد. دولتها برای بهرههای ارتجاعی این دولتنقشه
اعرتاضات مردم و حقوق زنان در ایران معرفی  »مدافع«هاست، حال خود را های سیستم مبتنی بر نابرابری آناز پایهدر سطح جهان هستند و ستم جنسیتی یکی 

 .کنندمی
 ی زندگی زنانشدن مقاومت و کشمکش روزمرهترین حقوق زنان در مقابله با جمهوری اسالمی و تبدیلایعنوان یکی از پایهی مبارزه با حجاب اجباری بهمسأله

ی جنبش زنان در این دوره ی سیاسی در فضای علنی و به شکلی کامالً آگاهانه حتا به شکل فردی را باید یکی از دستاوردهای مهم و برجستهبه یک مبارزه
 .ای هدفمند دارندارزیابی کرد؛ اما زنان برای حفظ این دستاورد نیاز به پیرشوی رسیع و جدی با نقشه و برنامه

را ساخت.  اندشدهکه در آن متام مردم از ستم و استث�ر رها ی نوینی توان جامعه�یانقالبی و بدون مبارزه برای آزادی و برابری زنان،  هایلتشکبدون ایجاد 
د بلکه به ساخنت کشیر تیز جمهوری اسالمی را به زستنها رژیم رستاپا زننه زمان آن فرا رسیده است که زنان متحد و متشکل و در صف مقدم انقالبی باشند که

 .ی نوینی یاری رساند که آغازی برای رهایی زنان و آحاد جامعه از ستم و استث�ر استجامعه
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