
  
  
  

  

  "گری دیزنان"ھ دوم یانیب
  

  ران یك بازي فریبكارانھی ایاست جمھوریانتخابات ر
  

  
یده ما ھیچیك از زنان ستمدیده و آزاده نیز نباید در این فریب عمومي شركت ما در انتخابات ریاست جمھوري اسالمي شركت نمي كنیم و بھ عق

ما در تمام سي سال گذشتھ دیده ایم و تجربھ كرده ایم كھ حقوق اساسي زنان ھرگز از درون صندوق ھاي راي بیرون نیامده و نخواھد آمد . كنند
شركت در انتخاباتي كھ توسط حكومت زن . یري نكرده و نخواھد كردو برخورد دولت ضد زن جمھوري اسالمي با تعویض مھره ھاي آن تغی

شركت در انتخاباتي كھ براي تعیین مجریان قوانین مدني . ستیز انجام مي گیرد، یعني صحھ گذاشتن بر سي سال ستمگري و تبعیض علیھ زنان
انتخابات در ایران، مانند انتخابات . در قرن بیست و یكمو شرعي پدرساالر و قرون وسطایي انجام مي گیرد، یعني تحقیر آزادي و شان انسان 

در ھمھ رژیم ھاي استثمارگر، ابزار تحكیم و توجیھ طبقھ حاكمھ است؛ مكان وعده ھاي فریبكارانھ، چھره سازي ھاي وقیحانھ و سازماندھي 
تخابات است كھ در جمھوري اسالمي، وجود این مفھوم واقعي ان. تبعیت كوركورانھ زیر پرچم دروغین اراده فردي و مصالح عمومي است

، مزید بر علت است و انتخابات را حتي “نظارت استصوابي”نھادھاي استبدادي مانند شوراي نگھبان و قوانین بھ شدت ضد دمكراتیكي مانند 
  .بھ لحاظ ظاھري، از ھرگونھ مشروعیت تھي مي كند

اتي براه مي افتد بھ ناگھان شیخ ھا و سرداران و دیگر نگھبانان حكومت اسالمي بھ بساط انتخابوقتي چند وقت یكبار  مدت سي سال است كھ ھر
 صرفا براي اینكھ ما را بھ پاي صندوق ھاي راي كشانده و براي ؛یاد خواستھ ھاي زنان افتاده و براي بي حقوقي زنان اشك تمساح ریختھ اند

راي میخواھند، تا بعد بھ حكم ھمین مشارکت، ھر بالیي میخواھند بسرمان  از ما مشاركت و . تداوم نظام ضد زن خویش مشروعیت بگیرند
  .بیاورند

حرفھایي از جانب كاندیداھا زده میشود كھ انسان . بھ تبلیغات امروزین كاندیداھاي ریاست جمھوري نگاه كنید تا عمق فریبكاري آنان را دریابید
 ، ترین افراد كھ بھ ازاي سي سال بھ بند كشیدن مردم و سركوب ھر صداي مخالفبدنام. ستlتصور میكند از دوره اصحاب كھف بیرون آمده 

از حقوق زنان آنچنان گوي سبقت از ھم ربوده و مي تازند كھ " حمایت"امروز در این موقعیت قرار گرفتھ كھ رئیس جمھور بشوند، در 
  . بیشرمي شان حیرت انگیز است
او حافظ سیستمي است كھ  سي سال رنج و درد و بي حقوقي را بھ مردم ما تحمیل كرده . استمثل روز روشن ماھیت و عملكرد احمدي نژاد 

 قشرھایي از مردم  تكیھ كرده و يصادي، بیخردي و جھل و خرافھ تاو مانند چھارسال قبل كماكان سعي میكند براي جذب آرا بر فقر اق. است
 و سرمایھ داراني كھ در دوره ي او بھ منابع اقتصادي باالتري دست یافتند و میلیاردھا اینكار را با كمك  بخشي از نیروھاي اطالعاتي و امنیتي

. اما این فاشیست متحجر نیز دریافتھ است كھ باید زنان را در این بازي انتخاباتي شركت دھد. تومان درآمد نفتي را بھ جیب زدند، انجام میدھد
  . دور خود را از زنان محجبھ ھوادارش پر میكند و براي شان و منزلت زنان عربده میكشد و دایرهكردهبرگزار " ھمایش زنان"بھ ھمین جھت 

ردم را دستكاري كرده و عجالتا محافظھ   و سعي میكنندنمودهخود بھره برداري " مبھم"اما نگاھي بیندازیم بھ سھ كاندیداي دیگر كھ از موقعیت 
  . تصویر دیگري از خود در این نمایش زشت ارائھ دھند

 خرداد 5 –اعتماد ملي . (»محور اصلي برنامھ ھاي من زنان ھستند«: شده و میگوید) البتھ از نوع اسالمي اش(كروبي، تبدیل بھ یك فمینیست 
است كھ در دوران ریاستش بر مجلس، حكم حكومتي از طرف خامنھ  یفردھمان و ا") ھمگرائي زنان" نشست مھدي كروبي با نمایندگان – 88

طبق این حكم حتي ذره اي رنگ و لعاب بھ قوانین حكومتي، در صورتي كھ ولي فقیھ با .  انداخت و بھ آن جنبھ عملي و اجرایي بخشیداي را جا
 اینست كھ از ھمان ابتداي انقالب مسئولیت ھاي سنگین در این نظام یکروبافتخار بزرگ . آن مخالف باشد، بھ زبالھ داني فرستاده مي شود

زنان ایران .  قاطعانھ برخورد كرده است، سر بھ فرمان خمیني بوده و با ھر كسي كھ كوچكترین مخالفتي با احكام خمیني داشتھداشتھ و پیوستھ
طبق این حكم اوباش حزب هللا در خیابانھا بھ جان زنان افتاده و از ھیچ . حكم خمیني مبني بر اعمال حجاب اجباري را خوب بخاطر مي آورند

 ذره اي تردید ندارد كھ آبكي ترین وعده ھایش را یکروب در مورد این حكم و وقایع متعاقب آن چیست؟ یکروبموضع . كردندجنایتي فروگذار ن
اسالمیتي كھ در تار . با صد تا اما و اگر و بھ شرط اینكھ با اسالمیت جمھوري اسالمي و فرمایش ھاي ولي فقیھ تناقضي نداشتھ باشد، بیان كند

افتھ شده و بعنوان ایدئولوژي حاكم توجیھ كننده و تحكیم كننده نابرابري ھاي اجتماعي و اقتصادي و سیاسي زنان و بردگي و پود این سیستم ب
 از یكطرف وعده میدھد، از طرف دیگر در یکروب. اسالمیتي كھ طبق قوانین آن نافرماني زن مستحق سركوب و مرگ است. جنسي زن است

»  ھم در خانواده و ھم در جامعھ،رئیس ماھستید) زنان(االن كھ شما «: با لودگي مي گوید" مگرائي زنانجنبش ھ"نشست خود با نمایندگان 
  )ھمانجا(» )خنده جمع(

مي شود؛ و بنظر میآید ظرفیت آنھا در تحمل و " ھمگرائي" وقیح موجب نشاط نمایندگان فردمزه پراكني و مسخره كردن زنان توسط این 
  ! رج از اندازه استپذیرش اھانت و تحقیر خا

. موسوي مدعي شده كھ اگر انتخاب شود گشت ھاي ارشاد را از خیابانھا بر مي چیند و برنامھ ھایي را در راستاي حقوق زنان اجرا خواھد كرد
 دوره ي  در،این در حالیست كھ طرح ایجاد ارگانھاي ویژه سركوب زنان، منجملھ ھمین گشتھاي ارشاد، تحت عنوان مبارزه با بد حجابي

) ھمانند سایر موارد(پرونده موسوي در این مورد . نخست وزیري این فرد بجریان افتاد، گام بھ گام اجرا شد و بھ احمدي نژاد بھ ارث رسید
روز آنھا در پي این ھستند كھ با چھ ترفند و ژستھایي میتوانند بین دروغھاي ام. بقدري كثیف است كھ دغدغھ ي طرفداران خودش نیز شده است

اینھا مردم را احمق تصور كرده و خود را بسیار دانا میدانند و بروي عدم شناخت نسل . وي با ماھیت و عملكرد واقعي اش ارتباط برقرار كنند
وي . كمتر كسي است كھ نداند در سالھاي شصت و در دوره نخست وزیري موسوي چھ بر سر این جامعھ آمد. جوان سرمایھ گذاري كرده اند

سالھا سردبیر روزنامھ جمھوري اسالمي، یعني اسپانسر اصلي آشوب ارتجاعي در جامعھ، قلع و قلع مخالفین، حملھ بھ اعتراضات در آن 
شكنجھ و كشتار زندانیان سیاسي در اوایل . و مشوق بزرگ چماقداري بودحجاب عادالنھ مردم، اسید پاشي بر صورت زنان بھ اصطالح بد



 تماما در دوران نخست وزیري موسوي، كھ امروز بنا بھ اقتضا و موقتا رنگ 67م زندانیان سیاسي در سال سالھاي شصت و فاجعھ قتل عا
كھ منجر بھ " انقالب فرھنگي"فعال از نقش ایشان بعنوان یكي از مھره ھاي اصلي و رئیس جلسات ستاد . عوض كرده است، صورت گرفت

ت، پاك سازي استادھاي مترقي و تعطیلي چندین سالھ مراكز آموزش عالي شد صحبتي دستگیري و اعدام شمار بزرگي از دانشجویان كمونیس
  . كنیم كھ این خود حكایتي است و پرونده اش بستھ نشده است نمي

فرمانده ي كشتار مردم و مبارزین كردستان و تركمن .  تا اكنون60مخوف ترین نیروي سركوبگر در دھھ ھاي  ي  این فرمانده :و اما رضائي
براي تعقیب و دستگیري و بھ قتلگاه " گمنام امام زمان"حرا، سازمانده باندھاي سركوب اعتراضات كارگري، مدیر و سازمانده شبھ نظامیان ص

من خودم ھم در زمان «: امروز ھمین فرد براي دانشجویان ستاره دار دل مي سوزاند و میگوید. فرستادن ھر كسي كھ مانند اینان نمي اندیشید
من اولین كسي ھستم كھ «: وي در مناظره ي تلویزیوني اش با كروبي در مقام دفاع از گذشتھ ي خود میگوید» !نشجوي ستاره دار بودمشاه دا

او نقش خود را بعنوان مھره اي مھم در تداوم » !مردمي كردن حكومت را اجرا كردم و از كارگر و دانشجو و كشاورز را درگیر جنگ كردم
مردمي "نمان سوز كھ موجب كشتار صدھا ھزار نفر از مردم و نوجوانان و نابودي بخش بزرگي از منابع كشور شد، جنگي ارتجاعي و خا

این ! چھ خواھد كرد" مردمي كردن حكومت"باید منتظر بود و دید اگر در مقام قوه مجریھ كشور قرار بگیرد براي . مي خواند" كردن حكومت
اكنون این فرد بدنام فاشیست براي آن كھ از .  دادگاھي مردمي بھ ھمھ این جنایت ھا رسیدگي خواھد شدپرونده ھا نیز بستھ نشده و روزي در

صادر كرده و در برابر  "دریغ كھ این حماسھ آفرینان گمنام مانده اند"قافلھ ي دروغ ساالري عقب نیفتد در مورد زنان بیانیھ اي با تیتر جانگداز 
و حیرت آور آن كھ سایت . »خانھ داري را بعنوان شغل نھادینھ كرده و بھ زنان خانھ دار پول میدھد«یگوید دیگر كاندیدھا آس رو میكند و م

 12 –سایت تغییر براي برابري . (كنند ھاي مدعي دفاع از حقوق زنان بدون ھیچ توضیح و تفسیري این بیانیھ عوامفریبانھ را منتشر مي
  ).خرداد

حجاب اجباري، تدوین و اجراي قوانین ضد زن، .  و نظام جمھوري اسالمي نیز داراي تاریخچھ اي ھستنداین افراد. ھر چیزي تاریخي دارد
گشت ھاي ارشاد، احكام حكومتي، ستاره دار كردن دانشجویان، سركوب اعتراضات كارگري و بھ اسارت در آوردن كارگران، تبعیض و بي 

ن مردم، تبعیض دیني و مذھبي، سانسور سیستماتیك، بستن روزنامھ ھا و خفھ كردن حقوقي ملل غیر فارس و بھ خون كشاندن مقاومت ھاي ای
ھر صداي دگر اندیش، خاك خوردن كتابھا و فیلمھاي مترقي و آگاھي دھنده در وزارت ارشاد، و ھزار درد و مصیبت دیگر داراي تاریخي 

محصول سي سال حاكمیت جمھوري اسالمي است، با نگھباناني كھ ھر ھمھ ي این فجایع كھ ایران را تبدیل بھ یك زندان بزرگ كرده، . ھستند
احمدي نژاد میراث دار ھمین تاریخ است و از آن بخوبي حفاظت كرده و . چند سال یكبار استمرار این وضعیت را بھ یكدیگر تفویض كرده اند

 ماترك بھ او منتقل شده و او نیز دیر یا زود چنین خواھد  خرداد فرد دیگري بجاي او در مقام ریاست جمھوري این نظام قرار گیرد،22اگر در 
  . این را طي سي سال بھ چشم خود دیده و تجربھ كرده ایم. كرد

كساني . شرایط برگزاري انتخابات كنوني، جناح ھا و عناصري كھ در آن بھ رقابت بر خاستھ اند، قوانین حاكم بر آن، تماما ضد مردمي است
ز ابزار و فرصت انتخابات استفاده كرد و خواستھ ھا و تحقق منافع زنان و قشرھاي دیگر مردم را از نمایندگان ھمین گویند مي توان ا كھ مي

خود فریبند چون چشمشان را بر این واقعیت مي بندند كھ تا جمھوري اسالمي وجود دارد تغییري . نظام طلب كرد، یا خود فریبند یا عوامفریب
حتي اگر احمدي نژاد بازنده این رقابت . صادي مردم صورت نخواھد گرفت و در بھ ھمین پاشنھ خواھد چرخیدتاقاساسي در حیات اجتماعي و 

 و ساختار ارتجاعي حاكم بھ آنان مجوز ھر ،باشد، كلیت سیستم جمھوري اسالمي كھ امثال احمدي نژاد از دل آن تولید و بازتولید مي شوند
حتي اگر بر فرض محال یك كاندید مردمي بتواند از سد شوراي نگھبان و انواع نظارت ھا و بازرسي ھا . جنایتي را میدھد، پایدار خواھد ماند

بگذرد و بھ مقام ریاست جمھوري برسد، ساختار كلي نظام جمھوري اسالمي، كھ نظامي از بنیان ضدمردمي و استثمارگر و متكي بر 
آنھا مردم فریبند چون . بر او قد علم میكند و ھیچ تغییر اساسي را بھ نفع مردم بر نمي تابدایدئولوژي برده دارانھ اسالمي است، مانند سد در برا

د كھ كاندیداھایي كھ در باال ذكر شرشان رفت قادرند گامي در جھت مطالبات مردم ناھالي را وارد بازي باالیي ھا كرده و این توھم را مي آفرین
كساني . ممكن براي رسیدن بھ تغییراتي بھ نفع زنان است، فقط سنگفرش راه جھنم را آذین بندي میكنندكساني كھ میگویند این تنھا راه . بردارند

كھ مي كوشند با چسبیدن بھ یك جناح حكومت در مقابل جناح دیگر، بھ اصطالح براي جنبش رھایي زنان یك متحد قوي پیدا كنند و در میان 
  .  بھ خدمتكار رقابت ھاي دروني حاكمان مردساالر تبدیل مي كنندباالیي ھا تریبون بھ دست آورند، فقط زنان را

بھ پیش برده مي شود، فقط بھ “ جنبش ھمگرایي زنان”تدوین شده، و مشخصا توسط “ مطالبھ محور”سیاستي كھ امروز تحت نام بي آزار 
 تا بحال در كجاي دنیا دیده شده كھ مستبدین، آزادي .سازش و تسلیم و بھ ھرز دادن شور و شوق و امید زنان در یك توھم رفرمیستي مي انجامد

اما اینكھ امروزه فعالین . و خالصي از ستم و تبعیض را صدقھ داده باشند؟ مسلما ھر نیرویي راه و روش خود را براي تقاضاي مطالباتش دارد
 آورند، و با ھمھ یبي و موسوي را از پاشنھ در مبھ دست و پا افتاده و براي چندرغاز پاشنھ ي در ستادھاي انتخاباتي شیخ كرو" ھمگرائي"

محدود كردن خواستھ ھاي زنان بھ دو مسالھ، . قناعت شان باز مورد بي احترامي مسئولین ھمین ستادھا قرار میگیرند، بسیار حقارت بار است
قانون اساسي جمھوري اسالمي، خود یعني پیوستن جمھوري اسالمي بھ كنوانسیون جھاني رفع تبعیض علیھ زنان، و اصالح چھار اصل از 

در برنامھ ھاي آنان سخني از برچیدن نھادھا و سیاست . ھا، در پي تغییر جدي در وضع اسارت بار زنان نیستند" ھمگرائي"نشانھ اینست كھ 
مردساالر است، بھ ھیچ حرفي از لغو حجاب اجباري كھ نماد اسارت زنان و سلطھ قدرت . ھایي كھ مختص سركوب زنان است در میان نیست

  .حق فعالیت آزادانھ تشكل ھاي مستقل زنان را بھ مطالبھ اي بدون اما و اگر تبدیل نمي كنند. میان نمي آورند
آنھا بھ نام زنان، فقط . آنھا فقط خواستھ ھایي را مطرح میكنند كھ ضامن اجراي آنھا، رژیم زن ستیز داخلي و یا نھادھاي ستمگر خارجي ھستند

را طرح میكنند كھ با یك تبصره، یا یك تفسیر اسالمي، مي توان آن ھا را از محتوا خالي كرد و زیر پوشش تغییر قوانین و قبول مطالباتي 
ھا میگویند فعال قصد راي دادن بھ كسي را ندارند و " ھمگرائي"اھمیتي ندارد كھ . تعھدات، تبعیض و بي عدالتي علیھ زنان را كماكان ادامھ داد

یك ائتالف طبقاتي مابین جناح ھا و افرادي از ھیئت . یك ائتالف است ،بر اساس ادعاي خودش ،"ھمگرائي"اوال ". لبھ محورندمطا"صرفا 
حاكمھ جمھوري اسالمي با بخشي از نیروھا و افراد خارج از حكومت كھ مثل آب خوردن منافع پایھ اي مردم و زنان را بھ معاملھ با ستمگران 

بنابراین بي تردید بسیاري از . ي مانند ھمان ائتالف شكست خورده و توھم آفریني كھ ھنگام كاندیداتوري خاتمي ایجاد شدچیز. میگذارندحاكم 
دوما، حتي اگر كساني از میان این ائتالف در انتخابات شركت نكنند، باز . آنھا راي خواھند داد، چون عمیقا منفعتشان در حفظ ھمین نظام است

این سیاست و روش، بھ مردم كھ در نارضایتي عمیق بسر . روش بشدت مخربي كھ اتخاذ كرده اند، داده نمي شودو  راه تغییري در سیاست و
 انساني و عاري از تبعیض و ستم ھستند، وعده میدھد كھ چنین جامعھ اي تحت نظام جمھوري  يبرده و بطور عیني خواستار یك جامعھ
  .این یا دروغي بزرگ است یا توھمي خطرناك. ن نظام، میسر استاسالمي و با عنایت برخي از خادمین ھمی



. پایھ ھاي این قدرت ستمگر بر آراء عمومي استوار نگشتھ، تا بتوان آن را با باال و پایین كردن كفھ ھاي ترازو در جریان انتخابات متزلزل كرد
ادھاي سركوبگر، فرھنگ سركوبگر و رسانھ سركوبگر روبرو ما با نھ. قدرت ستمگر، توان و موقعیت برترش را از جبر و سركوب مي گیرد

  .براي پیروز شدن در این رویارویي، باید مستقل بود و بلند پروازانھ حركت كرد و بھ خواستھ ھاي ناچیز و وعده ھاي موھوم دل نبست. ھستیم
. اتخاذ كنداین كشور را بخاطر بیاورد و راه درستي اگر كسي واقعا در پي ایجاد تغییراتي اساسي بھ نفع زنان است، بھترست تاریخ سي سال 

بھتر است بجاي اینكھ نقش محلل را مابین منافع پایھ اي زنان و حكومتي ھاي مردساالر ایفا كند، بجاي اینكھ آتش بیار معركھ انتخاباتي شود و 
 مستقل از سیاست، ایدئولوژي و تبلیغات زود گذر مبارزه و مقاومت چندین و چند سالھ ي زنان آب سرد بپاشد، مسیري درست وي بر روحیھ 

ما باید از فضاي انتخاباتي در جھت افشاي ماھیت ستمكار رژیم اسالمي و زدودن تردید و توھم، كھ . این شیاد ھاي در قدرت، اتخاذ كند
  .حاصلي بجز چرخیدن در یك دور باطل ندارد، استفاده كنیم

جود دارد كھ نھ سركوب سیستماتیك و نھ سیاست ھاي سازشكارانھ و مماشات جو ھیچگاه قادر بھ بین مردم و حكومت اسالمي وشكاف عظیمي 
را زنان، كارگران، جوانان، دانشجویان، معلمان، ملیت ھاي تحت ستم، روشنفكران مترقي، بھ ھزار  این. آن نشده و نخواھد شداز میان بردن 

راه رھائي زنان از طریق مبارزه اي . كنیم  روحیھ ایست كھ ما خود را بھ آن متكي مياین زمینھ و. شكل در سي سال گذشتھ نشان داده اند
جنبش رھایبخش و مستقل زنان در اتحاد با دیگر جنبش ھاي حق طلبانھ . مستقل، از پائین و بدون چشمداشت بھ صاحبان قدرت ھموار مي گردد

 دادن كلیت نظام  زن ستیز جمھوري اسالمي است كھ راه بھ پیش مي گشاید و و با آماج قرار.....) كارگري دانشجویي معلمین پرستاران و(
  .دھد براي دستیابي بھ جھاني عادالنھ كھ دیگر در آن نھ از طبقات اثري است و نھ از ستم بر زن، مسیر را ادامھ مي

  

  گر ی دیزنان
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