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به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، بخش های مربوط به زنان و مسائل زنان در سند 
گزیده  را  پیشنهادی(  )پیشنویس  ایران  نوین  اساسی جمهوری سوسیالیستی  قانون 
کرده و منتشر می کنیم. در مواردی توضیحات تشریحی که به روشن تر شدن موضوع 
و مساله یاری می رساند را نیز افزودیم. شمارۀ صفحات مربوط به هر بخش داخل 

پرانتز آمده است و از سند اصلی قانون اساسی است.
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از سرنگونی دولت و رژیم جمهوری  ایران که پس  نوین  جمهوری سوسیالیستی 
اسالمی تأسیس شده است، به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل 
دولت کهنه و رژیم آن است. جمهوری اسالمی، دولت طبقۀ سرمایه داران و وابسته 
به نظام سرمایه داری امپریالیستی بود و منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم در 
ایران و جهان را برآورده و تقویت می کرد. اما جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، 
منافع طبقۀ پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم واستثمار مانند ملل تحت ستم و 
تا  آنان خدمت می کند  به  نمایندگی کرده و  را  اکثریت مردم  به طور کلی  زنان و 
ادارۀ جامعه  اِعمال قدرت سیاسی و  منافع اساسی شان نقش گسترده ای در  مطابِق 
به  بیشتر  هرچه  آگاهی  و  اراده  با  و  باشند  داشته  جامعه سوسیالیستی  اصول  طبق 
سمت ریشه کن کردن کلیۀ روابط استثمارگرانه و ستم گرانه در ایران و استقرار نظام 

کمونیستی در سراسر جهان حرکت کنند. )ص 39 و 40(

ستم بر زن، هزاران سال پیش همراه با ظهور تمایزات طبقاتی و روابط استثمارگرانه 
در میان انسان ها به ظهور رسید و تا به امروز تداوم یافته و یکی از شاخص های 
دولت حاکم در دولت و رژیم پیشین بود. قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین 
ایران، برابری قانونی کامِل میان زن و مرد را تضمین کرده است. این دولت همچنین 
سیاست های مستمری برای ریشه کن کردن ستم بر زن در همۀ اشکال سنتی یا مدرن 
آن، در کلیۀ عرصه ها و سطوح جامعه و در جهت برهم زدن نقش و تقسیم کارهای 
جنسیتی دارد. دولت سوسیالیستی، به زنان قدرت می دهد تا به اندازۀ مردان در هر 
جنبه از مبارزه برای دگرگون کردن جامعه و جهان، برای ریشه کردن و محو کلیه 
روابط ستم و استثمار و به طور کلی رهایی بشریت، آگاهانه دخالتگری کنند )ص 

44 و 45(
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جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بعد از سرنگونی دولت موجود تشکیل می شود... 
پس از سرنگونی جمهوری اسالمی، شورای حکومت موقت توسط جبهه متحدی 
انقالب و  فرآیند  در  که  نهادهایی  نمایندگان  و  انقالب شکل گرفته  فرآیند  در  که 
درهم شکستن دولت کهنه به وجود آمده اند )مانند نمایندگان شوراها و کانون ها و 
تشکالت توده ای( تحت رهبری حزب کمونیست، تشکیل می شود. شورای حکومت 
موقت، سرنگونی جمهوری اسالمی را اعالم و فرمان هایی مبنی بر اعالم سرنگونی 
آزادی های  بنیادین و  آن؛ حقوق  نهادها و ساختارهای  الغای  و  اسالمی  جمهوری 
اساسی مردم و مقابله فوری با فقر و محرومیت را صادر کرده و بالدرنگ اجرای مفاد 
آن را آغاز می کند. در بند چهارم فرمان های شورای حکومت موقت آمده است که:

4. اعالم جدایی کامل دین از دولت. لغو حجاب اجباری. اعالم ممنوعیت استفاده 
از دین به هر شکل در نظام قانونی، قضایی و آموزش و پرورش. لغو فوری کلیۀ 
اجتماعی  فرزندان، محدودیت   ازدواج و طالق و حضانت  قوانین شرعی )شرایط 
و هنری و علمی، چند همسری و صیغه و حق تجاوز به همسر، ازدواج کودکان، 
سنگسار، جداسازی جنسیتی( و قوانین مدنی که ناقض برابری کامل زنان با مردان 

هستند. )50 و 51(

در بند دوم حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم آمده است:

مذهب،  و  دین  عقیده،  از  نظر  صرف  شهروندان،  همۀ  حقوق  کامل  برابری   -2
ملیت، جنسیت و گرایش جنسی، در کلیۀ زمینه های سیاسی و فرهنگی و آموزش 
و اشتغال و بهداشت و مسکن. برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همۀ 
عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی. ممنوعیت تن فروشی 
و پورنوگرافی. آزادی سقط جنین. برابری و آزادی در ازدواج و طالق و عشق. آزاد 
بودن ال.جی.بی.تی.ها. ممنوعیت شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل، 

تأمین ضمانت های اجتماعی برای زنان. )54(

در اقتصاد سوسیالیستی بر منافع جمعی و محرك های جمعی تأکید می شود. مبارزه 
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برای محو کلیه تمایزات اجتماعی و مبارزه برای پیشبرد انقالب جهانی، در سرلوحه 
کار قرار می گیرد. مبارزه اقناعی برای ریشه کن کردن عادات و سنن کهنه و جهان 
بینی بورژوائی، عاملی تعیین کننده در حرکت آگاهانه توده ها برای برچیدن تمایزات 
ترویج  و  تبلیغ  و  پرولتری  انترناسیونالیسم  تشویق  است.  اجتماعی  و  اقتصادی 
ارزش هایی مانند حس تعاون داوطلبانه، نشان دادن حداکثر خالقیت و ابتکار عمل 
برای پیشبرد منافع جمع، مبارزه با تفکر نخبه گرایی، مبارزه با قیود مردساالرانه بر 
سوسیالیستی  تولید  ایدئولوژیك  محرك های  از  ملی  خودپرستی  با  مبارزه  و  زنان 

است. )79(

در امور آموزش و پرورش باید بر گسترش دانش و تالش های فکری ارزش گذاشت 
و فضا و موقعیت های مساعد برای آن فراهم کرد... دانشجویان )و کِل مردم( باید 
شناخت عمیقی از واقعیت و ریشه های ستم، فالکت و مصائب بی شماری که تحت 
نظام سیاسی و ایدئولوژیك و اقتصادی پیشین از سر گذرانده اند پیدا کنند. هم از 
ریشه های عمومی آن که در ستم و استثمار طبقاتی ریشه دارد آگاهی بیابند و هم 
از شکل ها و تبارزات خاص آن در تاریخ ایران. باید شناخت عمیقی از واقعیت و 
اساس همۀ ستم ها و نابرابری ها، همچون ستم بر زن و ستم ملی، کنده شدن دهقانان 
جنگ های  شهرها،  کالن  در  فقر  حاشیه های  آمدن  وجود  به  و  روستا  و  زمین  از 
ویرانگر، تبدیل شدن کودکان به بردگان کار، نابودی محیط زیست، تن فروشی زنان 
و ستم بر زن و به طور کلی از کارکرد نظام سرمایه داری در جهان و تاریخ آن بیابند. 
یکی از مهمترین اهداف نظام آموزش و پرورش در این جمهوری، پرورش توانایی 
کسب این شناخت در دانش آموختگان و کِل مردم است. کسب چنین شناختی آنان 
را مصمم و متعهد می کند که برای ریشه کن کردن این روابط در ایران و جهان مبارزه 
کنند. همین رویکرد در مقابله با تبعیض علیه افراد به صرِف باورهای دینی شان، تعلق 
محتوای  نوین،  آموزشی  نظام  در  شد.  اتخاذ خواهد  گرایِش جنسی شان  ملی شان، 
طبقاتی و منافع طبقاتی نهفته در پشت مردساالری و شووینیسم ملی و ناسیونالیسم 
به طور همه جانبه نقد و افشاء خواهد شد و نشان داده خواهد شد که چگونه همۀ 
ستمگرانه  روابط  به حفظ  ارتجاعی،  طبقات  ایدئولوژیك  زرادخانه  مثابه  به  این ها 

خدمت می کنند. )101 و 102(
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سامان دهی خدمات درمانی ویژۀ زنان از جمله موارد زیر، جزئی الینفك از سیاست 
عمومی  معاینه  است:  نوین  سوسیالیستی  جمهوری  عمومی  درمان  و  بهداشت 
کار گرفتن سالم ترین  به  زنان روستایی،  به  با توجه خاص  منظم  به صورت  زنان 
قرار  دسترس  در  و  رایگان  تأمین  بارداری،  از  جلوگیری  وسایل  بی ضررترین  و 
دادن وسایل جلوگیری از بارداری و ترویج و تشویق مردان به استفاده از وسایل 
جلوگیری، پروژه تربیت گسترده پزشکان و بهیاران زن به ویژه برای معاینه و معالجه 

و ارایۀ آموزش های جمعی. )111(

- زندگی انسان صرفًا محدود به تأمین نیازهای مادی و داشتن سواد پایه ای نیست. 
طبیعت  بخش های  دیگر  با  انسان  و  انسان ها  میان  روابط  از  مهمی  بخش  فرهنگ 
است. هنر بخشی از فرآیند فکر کردن و خالقیت انسان است که اثرات اجتماعی 
عمیق دارد. سرکوب اَشکال هنری خاص مانند رقص و آواز به ویژه در مورد زنان 
طبقاتی/ پایه های  و  شد  خواهد  نقد  توده ای  سطح  در  اسالمی،  جمهوری  توسط 
از  کردن کسی  زیرا محروم  افشا می شود.  و  بر مال  آن  در  نهفته  و ستم  اجتماعی 
خالقیت هنری و استفاده از هنر تولید شده مانند محروم کردن کسی از حرف زدن 
و زبان گشودن است که تأثیر مهمی بر گسترش افق فکری انسان داشته است. هنر 
یا  آن،  ارزش های  و  نظم حاکم  از  در طرفداری  مردم  ذهنیت  بر  تأثیرات شگرفی 
به زیر سوال کشیدن و شورش علیه آن دارد و میدان مهمی است که در آن نقطه 
نظرات و ارزش های ایدئولوژیك فرموله می شوند یا بازتاب و انتقال می یابند. هنر 
حوزه ای است که مبارزه ایدئولوژیك میان نقطه نظرات و ارزش های گوناگون و 
متنوع و مخالف جاری می شود. این کلیت شالوده و چارچوب رویکرد جمهوری 

سوسیالیستی نوین نسبت به فرهنگ و هنر است. 

جمهوری  استقرار  و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  از  پس  فوری  اقدامات  از   
آثار  تولید  و  نشر  از  حمایت  و  شرط  و  بی قید  آزادی  اعالم  نوین،  سوسیالیستی 
ادبی و هنری و فرهنگی که در رژیم گذشته ممنوع بوده و به دلیل مخالفتشان با 
نظم کهنه سرکوب می شدند، است. این آثار همراه با دیگر آثاری که به روش های 
مستقیم یا غیرمستقیم در قالب فرم های هنری متنوع، به نقد جامعه طبقاتی و افشای 
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افکار و آداب کهنه نشسته و آینده ای عاری از تمایزات اجتماعی را تصویر می کنند، 
اجرا  به  و  شده  گذاشته  مردم  دسترس  در  کشور  سراسر  در  حکومت  حمایت  با 
درخواهند آمد. کلیۀ آثاری که سابقا به علت رقص و آواز زنان ممنوع بود، از آن 
جمله اند. اکران و اجرا آثار هنری بین المللی که چنین مضامینی را دارند و آثار هنری 
دولت های سوسیالیستی پیشین نیز در الویت گام های اول هنری و فرهنگی حکومت 
خواهد بود. دولت سوسیالیستی نوین با اتکاء به هنرمندان حرفه ای و غیر حرفه ای 
و دانش آموختگان هنر از همان ماه های اول استقرار دولت سوسیالیستی نوین، آثار 
هنری و ادبی را در سطحی که پیش از این سابقه نداشته در مناطق محروم کشور در 
اختیار مردم قرار خواهد داد و دسترسی به آثار هنری و آموزش هنری و خلق آثار 

هنری را برای کودکان و جوانان آن مناطق امکان پذیر خواهد کرد. )117 و 118(

بخش سوم. محو ستم بر زن

1. روابط اجتماعی پدرساالری و مردساالری از ستون های نظام تمایزات طبقاتی در 
طول تاریخ و سراسر جهان بوده و در ایران، در نظام جمهوری اسالمی، رژیم پیش 
از آن ودر کلیۀ ادوار ماقبل سرمایه داری و سرمایه داری، بخشی از ساختار دولت 
دیکتاتوری طبقات استثمارگر و عاملی در ایجاد انسجام در نظام اجتماعی ستم گرانۀ 
طبقات حاکم بوده است. به همین علت، بدون مبارزه علیه کلیۀ شکل های روابط 
پدرساالری و مردساالری، نابرابری و تبعیض علیه زنان، بدون درگیر شدن میلیونی 
زنان در فرآیند انقالب سوسیالیستی، سرنگونی جمهوری اسالمی به نحوی که به 
استقرار دولت سوسیالیستی نوین بینجامد، ممکن نبود. با استقرار دولت سوسیالیستی 
نوین، مبارزه برای ریشه کن کردن نهایِی ستم بر زن، قوۀ محرکۀ تعیین کننده ای در 
پیش برد انقالب در دوران گذار سوسیالیستی به سمت هدف نهایی کمونیسم در 

سراسر جهان است.

2. در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین 
در ایران، شورای حکومت موقت، طی فرمان هایی، نهادهای سرکوب و کنترل زنان 
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مانند نهادهای گشت ارشاد و سازمان امر به معروف و نهی از منکر و غیره را منحل 
و  را صادر  قوانین شرعی  کلیۀ  و  اجباری  الغای حجاب  فرمان  کرد.  غیرقانونی  و 
و  فرهنگی  اجتماعی، حقوقی،  سیاسی،  اقتصادی،  امور  کلیۀ  در  مرد  و  زن  برابری 
در زندگی مشترك را اعالم کرد. قوانین مدنی که پیشتر ناقض برابری کامل زنان 
که  آزادی هایی  و  حقوق  برقراری  زنان،  کامل  برابری  و  ملغی  را  بودند  مردان  با 
برای رهایی زنان حیاتی هستند )مانند آزادی تولید مثل وحق سقط جنین و کنترل 
بارداری( را اعالم کرد. اکنون، این قانون اساسی با تاکید بر آن فرمان ها اعالم می کند:

2. الف- زنان در کلیۀ امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی، 
برابر  برابر در مقابل کارِ  با مردان هستند. دستمزد، حقوق و مزایای  برابر  ورزشی 
برای زنان و مردان از اصول تخطی ناپذیر برابری زن و مرد در این جمهوری است. 
شرکت  زمینۀ  در  مردان  با  برابر  حقوق  از  اساسی،  قانون  این  چارچوب  در  آنان 
در باالترین مراجع قدرت سیاسی کشور و مناطق و نواحی خودمختار، شوراها و 
سندیکاها و در کلیۀ سطوح دیگر، در نهادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و 
اجتماعی برخوردارند. قانون از حقوق فردی آنان، حق تعیین سرنوشت شان، مستقل 
از خانواده، مردان خانواده، طایفه و ساختارهای دینی حفاظت می کند و در هر کجا 
مجازات  برای  اساسی  قانون  این  از  منبعث  مقررات  و  قوانین  است،  که ضروری 

هرگونه ایجاد سد و مانع در برخورداری زنان از این حقوق، تدوین خواهد شد. 

2. ب- تجاوز و آزار و اذیت خیابانی زنان، ایجاد جو ترس در جامعه برای ممانعت 
از فعالیت و رفت و آمد آزادانه زنان، در زمره جرائم جدی کشور محسوب شده و 

شامل مجازات قانونی، در چارچوب این قانون اساسی است.

2. ج- بر اساس این قانون اساسی، قوانینی به نفع زنان در مورد ازدواج و طالق 
تدوین شده است. این مفاد دارای محتوی تبعیض مثبت، در خدمت به اصل برابری 
زن و مرد هستند. زیرا تأمین برابری، گاه به ناگزیر نیازمند قوانین نابرابر است. مفاد 
تبعیض آمیز نسبت به مردان در قانون نوین ازدواج و طالق و سایر عرصه ها بر این 

پایه استوار است.

2. د- قانون نوین، ازدواج و طالق را بر پایه برابری زن و مرد، مقابله با تمایزات و 
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تبعیضات اجتماعی و آداب و سنن منسوخ، و با جهت گیری الویت دادن به منافع 
زنان و فرزندان تدوین می کند که شامل نکات زیر است و عدول از این ها، مصادیق 
جرم هستند و طبق قانون اساسی، و قوانین دیگر که خود در تطابق با قانون اساسی 

هستند، با آن ها برخورد خواهد شد.

بردگی  اشکال  دیگر  و  صیغه  همسری،  چند  کودکان،  ازدواج  اجباری،  ازدواج   -
و طبق  بوده  ممنوع  زنان  ناقص سازی جنسی  بکارت،  معاینۀ تست  زنان،  جنسی 

قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

- شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم ممنوع است. 

- ازدواج بر مبنای انتخاب آزادانه طرفین برای زنان و مردانی که به سن 18 سالگی 
رسیده اند مجاز است. مداخلۀ طرف سوم ممنوع است. 

- ازدواج می تواند در دفاتر ویژه دولتی، بدون تاخیر و هزینه و صرفًا با ارایۀ گواهی 
سالمت پزشکی که به طور رایگان در تمام مراکز درمانی در دسترس است، ثبت 
از حقوق  نیز  هستند  رسمی  ثبت  بدون  مشترك  زندگی  که خواهان  کسانی  شود. 
از  خارج  که  فرزندانی  علیه  تبعیض  هرگونه  و  بوده  برخوردار  خانواده  به  مربوط 

ازدواج ثبت شده متولد می شوند، جرم است. 

- هر فرد بالغی حق دارد، خارج از قیود خانواده و ازدواج رسمی، با هر فرد بالغ 
دیگر، روابط جنسی داشته باشد. 

-طالق با رضایت طرفین صادر می شود. در صورتی که زن مایل به طالق نباشد، مرد 
در دوران بارداری زن و تا یك سال بعد از تولد بچه حق تقاضای طالق ندارد. پس 
از طالق حق سرپرستی فرزند متعلق به مادر است اما به معنای آن نیست که مادر 
باید آن را بپذیرد. تأمین نیمی از هزینه ضروری معاش و تحصیل فرزند یا فرزندان 
بر عهده پدر است. در صورتی که مادر از عهده نیم دیگر بر نیاید، دولت موظف 

است این مسئولیت را بر عهده بگیرد. 

- ضرب و شتم زنان خانواده، تجاوز شوهر به زن، بدرفتاری و تبعیض در مورد 
فرزندانی که نتیجه ازدواج قبلی هر یك از طرفین هستند، ممنوع و مصداق جرم 
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است. 

به  اساسی،  قانون  این  در  اصول مدون  ناموسی، طبق  قتل های  عاملین  و  آمرین   -
شدت مجازات خواهند شد. 

- فحشاء ممنوع و پورنوگرافی جرم است.

استقالل  حفظ  برای  الزم  اجتماعی  ضمانت های  است  موظف  جمهوری  این   .2
زنان و اعمال حق برابر زنان را فراهم کند. مجلس قانونگذار مرکزی در چارچوب 
قانون اساسی، قوانینی با در نظر گرفتن مسائل خاص مربوط به زنان را به تصویب 
می رساند. از جمله تأمین شرایط کاری سبك تر به هنگام عادت ماهانه و زایمان و 
ایجاد تسهیالت  استراحت و مرخصی ویژه.  تأمین دوره های  زنان و  برای  منوپوز 
ضروری برای شیرخوارگاه، مهد کودك و مراکز نگهداری از کودکان پس از ساعات 
مدرسه. مجالس قانون گذار مناطق و نواحی نیز با توجه به ویژگی های منطقه ای، 
قوانین دیگری را در چارچوب این قانون اساسی، و در راستای ایجاد ضمانت های 
جامعه،  عرصه های  همۀ  در  زنان  برابری  و  استقالل  اعمال  برای  الزم  اجتماعی 
می توانند تصویب کنند. در تقویت این سیاست، دولت ایجاد تشکالت ویژه زنان، 

انتشار مطبوعات و یژه زنان را تشویق و حمایت می کند. 

پرورش،  و  آموزش  شورای  به  اتکاء  با  است  موظف  اجرایی،  مرکزی  شورای   .3
فورا محتوای دین ساالرانه، مردساالرانه و همجنس گرا ستیزانه را از دروس و منابع 
آموزشی، از برنامه های رسانه های گروهی و از زبان گفتاری و نوشتاری پاك کند. 
در این راستا، شورای آموزش و پرورش موظف است برنامه هایی برای دامن زدن به 
نقد ریشه ای ایده ها و سنن و آثار فرهنگی کهنه که مضمون زن ستیزانه دارند، تهیه 
کند. شورای امور فرهنگ و هنر، موظف است توجه خاص به آثار ادبی و هنری زنان 
کرده و معرفی این آثار را در برنامه های آموزش و پرورش بگنجاند. شورای آموزش 
عالی موظف است در زمینه های پژوهش علمی و نوآوری فنی برای دانشجویان زن 
که مایل به ورود به عرصه های گسترده تر و عالی تر علم و فن آوری هستند، به طور 

خاص راهگشایی کند. 

زنان و  اشتغال  است.  این جمهوری  در  زنان  پایه ای  از حقوق  اشتغال  4. تضمین 
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دستمزد برابر در مقابل کار برابر، ایده کهنه برتری مرد و فرودستی زن را زیر سوال 
می کشد و امکان آن را به وجود می آورد که زنان هر چه بیشتر از چهاردیواری خانه 
خارج شده و به کار و آموزش بپردازند، آگاهی طبقاتی خود را باال ببرند و درگیر 

مبارزات حیاتی سیاسی و ایدئولوژیك شوند. 

5. اصل دستمزد برابر در برابر کار برابر از اصول سوسیالیستی است. اعمال این اصل، 
نیازهای  توانایی ها و  اما  تا حدی کم خواهد کرد.  میان زنان و مردان را  تمایزات 
نوین،  این، حتا در جمهوری سوسیالیستی  بر  است. عالوه  متفاوت  افراد  معیشتی 
مردان تا مدت ها از بقایای روابط اجتماعی و افکار کهنۀ به جا مانده از جامعۀ قبلی 
منتفع خواهند شد. از جمله، در زمینۀ تقسیم کار نابرابر خانگی. این امتیازها، مردان 
را در موقعیت برتر اقتصادی و اجتماعی قرار می دهند. محدود کردن امتیازاتی که 
از اعمال »دستمزد برابر در برابر کار برابر« نصیب مردان می شود در چارچوب پیش 
برد جنبش تعمیق سوسیالیسم که در مرکز آن »محدود کردن حق بورژوایی« و مبارزه 
سوسیالیستی  دولت  بود.  خواهد  ممکن  دارد  قرار  جهانی  کمونیسم  استقرار  برای 
موظف است، در چارچوب این قانون اساسی و تاکید بر این افق ، جنبش زنان را در 
مبارزه برای کاهش اختالف دستمزدها و محدود کردن طبقه بندی دستمزد تشویق و 
حمایت کند. این خود یکی از موضوعات مهم مبارزه ای است که بر سر تحدید یا 
توسعه حق بورژوایی میان راه پرولترِی پیشروی به سمت کمونیسم و راه بورژوایی 

بازگشت به سرمایه داری، در جامعه سوسیالیستی به راه خواهد افتاد.

6. محو کامل ستم بر زن بدون زوال نهاد خانواده ممکن نیست. زیرا خانواده نیز 
مانند دولت، در نتیجۀ ظهور مالکیت خصوصی و تمایزات طبقاتی به وجود آمد. این 
نهاد آغازی داشته و پایانی هم خواهد داشت. روند زوال خانواده روندی طوالنی 
است و به موازات پیشروی به سمت استقرار نظام کمونیستی ممکن می شود. در 
جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نهاد خانواده نابود نمی شود اما تغییرات مهمی 

در آن صورت می گیرد. 

- در جمهوری سوسیالیستی نوین، در خانواده، زن تابع شوهر نیست. والدین اقتدار 
مطلق بر فرزندان ندارند. نهاد و واحِد خانواده، نقش تولیدی در جامعه ندارد و به 
اجتماعی  و  تولیدی  روابط  در  انقالبی  تحوالت  و عمیق تر شدن  موازات وسیع تر 
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از سالمندان، و دیگر  مانند پرورش نسل جدید و مراقبت  افکار مردم، وظایفی  و 
و  توزیع  نقش  خانواده  و  می شوند  اجتماعی  وظایف  به  تبدیل  سنتی،  نقش های 

مصرف درآمد را نیز از دست می دهد. 

- در خدمت به دگرگون کردن جایگاه زن در خانواده و تغییر نقش نهاد خانواده، 
همراه با شروع اشتراکی کردن اقتصاد در شهر و روستا، پروسۀ اشتراکی کردن گام به 
گام اموری که سنتا بر عهده خانواده بوده، آغاز می شود. شوراهای محالت شهری و 

روستاها، بازوی پیشبرد اشتراکی کردن در این عرصه ها هستند.

- در روستاها اشتراکی کردن کشاورزی، ارکان نظام خانواده پدرساالر را تضعیف 
نقش  می زند.  هم  بر  را  خانواده  در  مرد  و  زن  بین  سنتی  کار  تقسیم  و  می کند 
تعیین کننده ای که اشتراکی کردن در تحرك اجتماعی و آزاد کردن نیروی نهفته و امر 
رهایی زنان بازی می کند، زنان را در صف مقدم مبارزه برای تبدیل تولید کشاورزی 

به کشاورزی اشتراکی و دیگر پیشروی های سوسیالیستی قرار می دهد. 

زمین های  بر  مالکیت  از  زنان روستایی و عشایری  اسالمی سهم  در جمهوری   .7
کشاورزی ایران تنها یك درصد بود و زنان درگیر در کار کشاورزی، عمدتًا کارگران 
و  نوین  سوسیالیستی  استقرار جمهوری  با  بودند.  طایفه  و  خانواده  اراضِی  بی مزد 
اجرای قانون تقسیم اراضی در چارچوب ماده چهارم از این قانون اساسی، این زنان 
به طور فردی، صاحب اراضی کشاورزی، دام و آب شده و در چارچوب اقتصاد 
گذشته  مانند  آن ها  می شوند.  کشاورزی  تولید  در  درگیر  برنامه ریزی سوسیالیستی 
نقش تعیین کننده در تهیه غذا و نگه داری غالت و حبوبات و باغات میوه و تأمین 
پروتئین اهالی کشور، ذخایر اضطراری، بازی می کنند، اما این بار در چارچوب روابط 
اقتصادی و اجتماعی بنیاداً متفاوت و روابط اجتماعی بنیاداً متفاوت در خانواده و 
میان زن و مرد. به حکم قانون و پشتوانۀ آن، حکومت های منطقه ای و شوراها و 
اقتصادی  برنامه ریزی  تعاونی ها و کمون ها تضمین می کنند که زنان نقش مهم در 
تعاونی ها و کمون ها، در شوراهای حوزۀ جغرافیایی مربوطه، در راه اندازی صنایع 
فرهنگی  اجتماعی و  اقتصادی و سیاسی و  ... و در تصمیم گیری های  و  روستایی 
اداره  ایفا کنند و زنان روستایی و زنان مناطق خودمختار، نقش تعیین کننده ای در 

حکومت های محلی و خودمختار داشته باشند. 



15زنان در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

انداختن  راه  به  و  شدن  متشکل  به  مردان  و  زنان  تشویق  حکومت،  سیاست   .8
کارزارهای ویژۀ مبارزه با روابط و افکار کهنه در مورد زنان، در شهر و روستا، در 
اصول  اعمال  برای  مهمی  بازوی  این تشکالت،  است.  زندگی  و محل  کار  محیط 
قانون اساسی و مرجع مهمی برای مجلس قانونگذار و شورای مرکزی اجرایی در 
زمینه وارد آوردن ضربات بیشتر بر ستم بر زن خواهند بود. اما تشکالت زنان دیگری 
که منتقد این قانون و دولت حاکم هستند نیز، تشویق به این نوع فعالیت می شوند. 

9. این ها حقوق و اقداماتی هستند برای گسستن زنجیرهای هزاران سالۀ ستم بر زن 
و رها کردن نیرو، استعداد و قدرت ابتکار و خالقیت زنان در خدمت به محو آن 
فرآیند تاریخی-جهانی که همراه با تمایزات طبقاتی ستم بر زن را به وجود آورده و 

در عین حال خدمت به پیش برد انقالب کمونیستی در جهان. 

10. هیچ شکل از رفتار جنسی غیرقانونی نیست. ال.جی.بی.تی.کیوها از کلیۀ حقوق 
شهروندی برخوردار هستند. از جمله، ازدواج قانونی و فرزند خواندگی. با هموفوبیا 

و فرهنگ تحقیر گرایش های جنسی متفاوت، مبارزه خواهد شد. )194-183(

اقتصاد  توسعۀ  چارچوب  در  کشاورزی  قطب های  ایجاد  و  اراضی  تقسیم  برنامۀ 
ناعادالنۀ  مالکیت های  خلع  جبران  برای  دارد.  قرار  سوسیالیستی  شده  برنامه ریزی 
کشاورزان در رژیم پیشین، و نابودی اقتصاد زراعی به ویژه در مناطق ملل تحت 
ستم و همچنین نابودی بقایای روابط فئودالی، از جمله در رابطه با زنان، حکومت 
اقتصاد  برنامه ریزی شدۀ  توسعۀ  چارچوب  در  نوین،  سوسیالیستی  جمهوری 

سوسیالیستی، برنامۀ تقسیم اراضی را پیش می برد. )226(

... در کلیۀ بهره برداری هایی که بر نیروی کار خانواده متکی است و زنانی که روی 
بیگاری آزاد می شوند و  این  از  نیستند،  این زمین کار می کنند ولی صاحب زمین 
سرمایه داری  ماقبل  استثمار  روابط  از  آن ها  در  که  بزرگ  زمین های  دهقانان  مانند 
استفاده می شد، می توانند طبق طرح تقسیم اراضی کشاورزی زمین دریافت کنند. 
در این صورت زنانی که با دریافت زمین تبدیل به زارعین مستقل کوچك شده اند، 
تشویق خواهند شد وارد تعاونی ها شوند و در چارچوب برنامه ریزی مرکزی دولتی، 



زنان در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران 16

شوند  مالك  نخواهند  زنان  این  چنانچه  بپردازند.  زمین های شان  از  بهره برداری  به 
می توانند در یکی از قطب های کشاورزی که تحت مالکیت همگانی-دولتی است 
کار کنند و دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند. زنان روستایی و زارع، تشویق 
خواهند شد در راستای مبارزه با قیود پدرساالری و مردساالری و عشیره و طایفه 
و دین، شوراهای خود را که موضوع آن به طور ویژه تضمین برابری و آزادی زنان 

است تشکیل دهند. )228-227(

برنامه ریزی  بر  مبتنی  اقتصاد سوسیالیستی  عنوان  با  و 11 بخش ششم  بند 10  در 
جامع آمده است: 

10. اقتصاد سوسیالیستی نیازهای خاص زنان را در نظر می گیرد و در عین ممنوعیت 
تفکر  شیوۀ  و  ارزش ها  روابط،  کلیۀ  کردن  دگرگون  روند  زنان،  علیه  تبعیض 
پدرساالرانه را با این هدف که در نهایت کلیۀ این نوع روابط، ارزش ها و شیوه های 

تفکر از بین بروند و رهایی کامل زنان به دست آید، تقویت می کند. 

11. در سوسیالیسم، بسیج سیاسی، شریان حیاتی کار اقتصادی است. کارخانه ها و 
مزارع اشتراکی تبدیل به دانشگاه مبارزه طبقاتی می شوند. توده ها از طریق فعالیت های 
و  حاکمیت  اعمال  امکان  جامعه،  کل  در  و  کار  مراکز  در  ایدئولوژیك  و  سیاسی 
احاطه بر کلیه امور را می یابند. برای اینکه توده ها بتوانند مضمون و اهداف طبقاتی 
سیاست های اقتصادی مختلف را تشخیص دهند، باید در مورد کلیه امور زیربنایی 
و روبنایی جامعه، مبارزه و دخالت گری کنند. دولت سوسیالیستی از طریق به راه 
انداختن کارزارهای سیاسی و ایدئولوژیك، توده های مردم به ویژه کارگران، زنان، 
مردم مناطق خودمختار، مهاجرین مقیم کشور را برمی انگیزد تا هر چه وسیع تر و 
نقش  سوسیالیستی  توسعه  و  اقتصادی  برنامه ریزی  به  مربوط  مباحث  در  عمیق تر 
قوا شرکت  تمام  با  برنامه ها  این  درآوردن  اجرا  به  در  داوطلبانه  و  آگاهانه  گرفته، 

جویند. )239(

در بند 4 بخش هشتم با اشتغال و کار، بافت اجتماعی و رابطه شهر و روستا
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4. اماکن کار صرفًا واحدهای تولیدی نیستند. محل کار، میدان سیاست، ایدئولوژی 
و فرهنگ است و میدان مبارزه برای نوسازی جامعه است. مسایل حیاتی، از امور 
بین المللی تا سیاست های آموزشی و مبارزه برای از بین بردن نابرابری های ملی و 

رهایی زنان باید در این اماکن مورد بحث و بررسی قرار گیرند. )242(

ماهیت جامعه سوسیالیستی، در حال گذار بودن آن است. به این معنی که بشریت 
اکثریت  است.  جهانی  کمونیسم  یعنی  دیگر  اجتماعی  نظام  به  مکان  نقل  حال  در 
مردم در پیروزی انقالب کمونیستی و استقرار سوسیالیسم با هدف رسیدن به جامعه 
کمونیستی جهانی، ذینفع هستند، اما این امر بسیار متناقض است. زیرا از یك طرف، 
جامعۀ سوسیالیستی شالوده و اساس سرمایه داری را برهم زده و نظام اجتماعی کامال 
متفاوتی را برقرار می کند که در آن هر کس به عنوان دارندۀ کاالیی )از جمله کاالیی 
به نام نیروی کار( با دیگران روبه رو نمی شود و روابط اجتماعی میان مردم بر مبنای 
منافع متضاد و متخاصم برقرار نمی شود، محیط زیست غارت و نابود نمی شود، زنان 
انسان ها ملیت، مذهب و تفاوت های  نیستند و در روابط میان  تحت سلطۀ مردان 
دیگر مانند رفتار جنسی، رجحان و برتری یکی بر دیگری محسوب نمی شود. اما 
از طرف دیگر، توده های مردمی که در این انقالب و استقرار جامعه سوسیالیستی 
ذینفع هستند، به طبقات و قشرهای مختلف تحت استثمار و ستم تقسیم شده اند 
و بخش بزرگی از آن ها متعلق به خرده بورژوازی هستند. با استقرار سوسیالیسم، 
این تمایزات و افکار تولید شده توسط آن ها یك شبه از میان نخواهند رفت و حتا 
پس از گسست اولیه از روابط ستم و استثمار، تمایزات میان مردم و نیروی عادت 
به روابط و افکار قدیم تا مدت ها دوام خواهد داشت. به طور مثال در سوسیالیسم، 
آحاد جامعه به نسبت کارشان، از تولیدات جامعه بهره مند می شوند و نه بر حسب 
نیازشان. همین امر، رده بندی های متفاوت دستمزدی را ایجاد می کند. هنوز تمایزات 
میان کسانی که در تولید مستقیم درگیر کار بدنی هستند با کسانی که درگیر در کار 
فکری هستند، میان زن و مرد، میان مناطق گوناگون از میان نرفته است. سهولت یا 
سختِی فرآیند از بین بردن آثار و تمایزات برجای مانده از جامعۀ کهنه، با پیشروی 

انقالب کمونیستی در جهان، نسبت مستقیم خواهد داشت.
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ساختارها  نهادها،  )و  سوسیالیستی  دولت  یك  اساسی  قانون  وضعیتی  چنین  در 
اساسی  باید سمت  از یك طرف  آن(  توسط  گرفته  پروسه های حکومتی شکل  و 
روابط  کلیه  طبقاتی،  تمایزات  )کلیه  کلیت  چهار  بردن  بین  از  یعنی،  سوسیالیسم 
تولیدی که این تمایزات را تولید می کنند، کلیه تمایزات اجتماعی که برخاسته از 
این روابط تولیدی اند و کلیۀ افکار کهنه که از این روابط محافظت کرده و آن ها را 
تقویت می کنند( را حفظ کند. از طرف دیگر، باید وجود تمایزات و نابرابری های به 
ارث رسیده از جامعۀ کهنه را به حساب آورد و »حاکمیت قانون« نیز باید در قانون 
اساسی دولت سوسیالیستی تعبیه شده و به طور برابر درمورد تك تك افراد جامعه 

به کار برده شود. 

به  گوناگون  فشارهای  زیر  جامعه  که  است  این  چالش  بزرگترین  گذار  دوران  در 
نهایی  به سمت آن هدف  نکرده و هم زمان  احیای سرمایه داری عقب گرد  سمت 
وارد  گوناگون  جهات  از  عقب  به  بازگشت  برای  فشارها  دهد.  ادامه  پیشروی  به 
می شوند. چنانکه به تجربه دیده ایم، جوامع سوسیالیستی در جهانی پای به عرصه 
وجود می گذارند که عمدتًا در سیطرۀ نظام جهانی سرمایه داری است و این عامل 
خارجی مرتبًا تبدیل به چالشی داخلی می شود. نه فقط به شکل تهدید موجویت 
کشور سوسیالیستی توسِط دولت های امپریالیستی و ارتجاعی بلکه به شکل تضاد 
متفاوت که درهم تداخل کرده و ماحصل نمی تواند  بنیاداً  اجتماعی  نظام  میان دو 
چیزی جز بلعیده شدن یکی توسط دیگری باشد. دولت سوسیالیستی باید در حین 
سرمایه داری  سیطرۀ  گذشته،  از  مانده  برجای  تمایزات  کردن  محدود  برای  تالش 
باشد.  جهان  در  کمونیستی  انقالب  گسترش  پایگاه  و  گرفته  چالش  به  را  جهانی 
بنابراین در دوران گذار کماکان مواجه هستیم با تمایزات و نابرابری ها و افکار و 
عادات برجای مانده از گذشته و بازتولید جدید آن ها تحت تأثیر این »پسماندها« و 

تأثیرات جهانی که هنوز سرمایه داری در آن سلطه دارد. 

تکیه  با  و  کرده  ترویج  را  پرولتری  انترناسیونالیسم  سیاست  سوسیالیستی،  دولت 
بر قدرت دولتی و آگاهی توده ها آن را پیش خواهد برد. سیاست انترناسیونالیسم 
در  و  پیروزی  تا  امروز  از  ما  انقالب  فرآیند  کل  از  پرولتری، جزیی جدایی ناپذیر 
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تمام دوران گذار سوسیالیستی است. در تمام فرآیند انقالب سوسیالیستی و قبل از 
پیروزی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، یکی از فعالیت های مهم ما 
این خواهد بود که بخش بزرگی از پرولتاریا و مردم تحت ستم و زنان و جوانان 
با  امپریالیسم،  امپریالیستی و درکشورهای تحت سلطۀ  در کشورهای سرمایه داری 
نتیجۀ پیروزی آن استقرار خواهد یافت آشنا  انقالب و دولتی که در  این  خصلت 
شوند و آن را به عنوان پایگاهی برای حرکت به سوی آیندۀ کمونیستی در سراسر 
جهان بشناسند و بر این مبنا، آن را متعلق به خود بدانند. در نتیجۀ چنین فعالیتی، 
هنگامی که جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در محاصره و یا تعرض امپریالیست ها 
و دولت های مرتجع دیگر قرار گیرد، مردم اقصی نقاط جهان به ویژه در نقاطی که 
احزاب کمونیست انقالبی موجودند، با تعرضات دولت ها و بورژوازی آن کشورها 
یا  یك  پیشاپیش  چنانچه  کرد.  مقابله خواهند  نوین،  دولت سوسیالیستی  این  علیه 
گروهی از دولت های سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند، یا اگر هم زمان در 
یك یا گروهی از این کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز انقالب سوسیالیستی به 
پیروزی برسد، این چالش عظیم، ساده تر و سریع تر جواب خواهد گرفت. )22-18(



انتشارات حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست(


