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بكارانهي فریك بازيران ي ایاست جمهوريانتخابات ر  

 
  ١٣٨٨اد خرد ١٨شنبه دو                                                                                                         "گري دیزنان" دوم هيانيب
 

  
 یب عمومين فريد در ايز نبايده و آزاده نيك از زنان ستمديچيده ما هيم و به عقي آنی شرآت نمی اسالمیاست جمهوريما در انتخابات ر

رون ي بی رایگز از درون صندوق ها زنان هریم آه حقوق اساسيم و تجربه آرده ايده اي سال گذشته دیما در تمام س. شرآت آنند

شرآت در .  نكرده و نخواهد آردیريي آن تغیض مهره هاي با تعوی اسالمیامده و نخواهد آمد و برخورد دولت ضد زن جمهورين

شرآت در . ه زنانيض علي و تبعی سال ستمگری صحه گذاشتن بر سیعنيرد، ي گیز انجام مي آه توسط حكومت زن ستیانتخابات

 و شان انسان در یر آزادي تحقیعنيرد، ي گی انجام میي پدرساالر و قرون وسطای و شرعین مدنيان قوانين مجريي تعی آه برایانتخابات

ه طبقه حاآمه است؛ مكان وعده يم و توجي استثمارگر، ابزار تحكیم هايران، مانند انتخابات در همه رژيانتخابات در ا. كميست و يقرن ب

ن يا.  استی و مصالح عمومین اراده فردير پرچم دروغيت آورآورانه زي تبعیحانه و سازماندهي وقی هایسازبكارانه، چهره ي فریها

 یكين به شدت ضد دمكراتي نگهبان و قوانی مانند شورای استبدادی، وجود نهادهای اسالمی انتخابات است آه در جمهوریمفهوم واقع

  . آندی میت تهي، از هرگونه مشروعی به لحاظ ظاهریخابات را حتد بر علت است و انتي، مز“ینظارت استصواب”مانند 

گر نگهبانان حكومت يخ ها و سرداران و دي افتد به ناگهان شی براه میبساط انتخابات یوقتكبار يچند وقت   سال است آه هریمدت س

 ی رای صندوق هاینكه ما را به پاي ایفا برا صر؛خته اندي زنان اشك تمساح ری حقوقی بی زنان افتاده و برایاد خواسته هاي به یاسالم

 یين مشارکت، هر باليخواهند، تا بعد به حكم همي می از ما مشارآت و را. رنديت بگيش مشروعي تداوم نظام ضد زن خویآشانده و برا

  .اورنديخواهند بسرمان بيم

شود آه يداها زده مي از جانب آاندیيحرفها. ديابين را در آنایبكاريد تا عمق فري نگاه آنیاست جمهوري ریداهاين آانديغات امروزيبه تبل

دن مردم و سرآوب هر ي سال به بند آشی سین افراد آه به ازايبدنام تر. ستlرون آمده يكند از دوره اصحاب آهف بيانسان تصور م

 سبقت از هم یآنچنان گواز حقوق زنان " تيحما"س جمهور بشوند، در يت قرار گرفته آه رئين موقعي امروز در ا، مخالفیصدا

  . ز استيرت انگي شان حیشرمي تازند آه بیربوده و م

ل ي را به مردم ما تحمی حقوقی سال رنج و درد و بی است آه  سیستمياو حافظ س. استمثل روز روشن  نژاد یت و عملكرد احمديماه

 از مردم  یي قشرهای و جهل و خرافه یخردي، بیصادت جذب آرا بر فقر اقیكند براي میاو مانند چهارسال قبل آماآان سع. آرده است

 ی باالتری او به منابع اقتصادی آه در دوره یه داراني و سرمایتي و امنی اطالعاتیروهاي از نینكار را با آمك  بخشيه آرده و ايتك

د زنان را در يافته است آه بايز دري نست متحجرين فاشياما ا. دهديب زدند، انجام مي را به جیاردها تومان درآمد نفتيليافتند و ميدست 

كند و يره دور خود را از زنان محجبه هوادارش پر مي و داآردهبرگزار " ش زنانيهما"ن جهت يبه هم.  شرآت دهدی انتخاباتین بازيا

  .كشدي شان و منزلت زنان عربده میبرا

 آرده و یردم را دستكارمحافظه  كنندي می و سعنموده ی بردارخود بهره" مبهم"ت يگر آه از موقعي دیدايم به سه آانديندازي بیاما نگاه

  . ش زشت ارائه دهندين نماي از خود در ایگرير ديعجالتا تصو

 ٥ – یاعتماد مل. (» من زنان هستندی برنامه هایمحور اصل«: ديگويشده و م)  اشیالبته از نوع اسالم(ست ينيك فميل به ي، تبدیآروب

 یاستش بر مجلس، حكم حكومتياست آه در دوران ر یفردهمان و ا")  زنانیهمگرائ"ندگان ي با نمایب آروی نشست مهد– ٨٨خرداد 

، در ین حكومتي رنگ و لعاب به قوانی ذره این حكم حتيطبق ا. دي بخشیي و اجرای را جا انداخت و به آن جنبه عملیاز طرف خامنه ا

 انقالب ینست آه از همان ابتداي ایکروبافتخار بزرگ .  شودیفرستاده م یه با آن مخالف باشد، به زباله داني فقی آه ولیصورت

 ، داشتهیني با احكام خمین مخالفتي آه آوچكتری بوده و با هر آسینيوسته سر به فرمان خمين نظام داشته و پين در اي سنگیت هايمسئول



ن حكم اوباش يطبق ا.  آورندی را خوب بخاطر میر بر اعمال حجاب اجبای مبنینيران حكم خميزنان ا. قاطعانه برخورد آرده است

ست؟ يع متعاقب آن چين حكم و وقاي در مورد ایکروبموضع .  فروگذار نكردندیتيچ جنايابانها به جان زنان افتاده و از هيحزب اهللا در خ

ش ي و فرمای اسالمیت جمهوريسالمنكه با ايش را با صد تا اما و اگر و به شرط اين وعده هاي ترید ندارد آه آبكي تردی ذره ایکروب

ه آننده و ي حاآم توجیدئولوژيستم بافته شده و بعنوان اين سي آه در تار و پود ایتياسالم. ان آندي نداشته باشد، بیه تناقضي فقی ولیها

 زن یآن نافرمانن ي آه طبق قوانیتياسالم.  زن استی جنسی زنان و بردگیاسي و سی و اقتصادی اجتماعی هایم آننده نابرابريتحك

با "  زنانیجنبش همگرائ"ندگان يگر در نشست خود با نمايدهد، از طرف ديكطرف وعده مي از یکروب. مستحق سرآوب و مرگ است

  )همانجا(» )خنده جمع(»  هم در خانواده و هم در جامعه،ديس ماهستيرئ) زنان(االن آه شما «: دي گوی میلودگ

ت آنها در تحمل يد ظرفيآي شود؛ و بنظر میم" یهمگرائ"ندگان يح موجب نشاط نماي وقفردن يط ا و مسخره آردن زنان توسیمزه پراآن

  ! ر خارج از اندازه استيرش اهانت و تحقيو پذ

 حقوق زنان اجرا ی را در راستایيند و برنامه هاي چیابانها بر مي ارشاد را از خی شده آه اگر انتخاب شود گشت های مدعیموسو

 ارشاد، تحت عنوان مبارزه با بد ین گشتهايژه سرآوب زنان، منجمله همي ویجاد ارگانهايست آه طرح اين در حاليا. خواهد آرد

ن ي در ایپرونده موسو. دي نژاد به ارث رسیان افتاد، گام به گام اجرا شد و به احمدين فرد بجري ایري نخست وزی در دوره ،یحجاب

ن هستند آه با چه ترفند و ي ایآنها در پ. ز شده استي طرفداران خودش نیت آه دغدغه ف اسي آثیبقدر) ر موارديهمانند سا(مورد 

نها مردم را احمق تصور آرده و خود يا.  اش ارتباط برقرار آنندیت و عملكرد واقعي با ماهی امروز وین دروغهايتوانند بي میيژستها

 شصت و در دوره ی است آه نداند در سالهایآمتر آس.  آرده اندیره گذاي عدم شناخت نسل جوان سرمایدانند و برويار دانا ميرا بس

 آشوب ی اسپانسر اصلیعني، ی اسالمیر روزنامه جمهوري در آن سالها سردبیو. ن جامعه آمدي چه بر سر ای موسویرينخست وز

و مشوق حجاب ان به اصطالح بد بر صورت زنید پاشين، حمله به اعتراضات عادالنه مردم، اسي در جامعه، قلع و قلع مخالفیارتجاع

 تماما در ٦٧ در سال یاسيان سي شصت و فاجعه قتل عام زندانیل سالهاي در اوایاسيان سيشكنجه و آشتار زندان.  بودیبزرگ چماقدار

 یكيشان بعنوان يفعال از نقش ا. ، آه امروز بنا به اقتضا و موقتا رنگ عوض آرده است، صورت گرفتی موسویريدوران نخست وز

ست، پاك يان آموني از دانشجوی و اعدام شمار بزرگیريآه منجر به دستگ" یانقالب فرهنگ"س جلسات ستاد ي و رئی اصلیاز مهره ها

 است و پرونده اش بسته یتين خود حكايم آه ايآن ی نمی شد صحبتین ساله مراآز آموزش عالي چندیلي و تعطی مترقی استادهایساز

  . نشده است

ن آردستان و ي آشتار مردم و مبارزیفرمانده .  تا اآنون٦٠  ی سرآوبگر در دهه هایروين نيمخوف تر ین فرمانده ي ا:یو اما رضائ

ب و ي تعقیبرا" گمنام امام زمان"ان ير و سازمانده شبه نظامي، مدی سرآوب اعتراضات آارگریترآمن صحرا، سازمانده باندها

 سوزاند و یان ستاره دار دل مي دانشجوین فرد برايامروز هم. ديشي اندینان نمي ا آه مانندی و به قتلگاه فرستادن هر آسیريدستگ

 ی در مقام دفاع از گذشته ی اش با آروبیونيزي تلوی در مناظره یو» ! ستاره دار بودمیمن خودم هم در زمان شاه دانشجو«: ديگويم

» !ر جنگ آردمي و از آارگر و دانشجو و آشاورز را درگ آردن حكومت را اجرا آردمی هستم آه مردمین آسيمن اول«: ديگويخود م

 و خانمان سوز آه موجب آشتار صدها هزار نفر از مردم و نوجوانان و ی ارتجاعی مهم در تداوم جنگیاو نقش خود را بعنوان مهره ا

ه آشور قرار يدر مقام قوه مجرد اگر يد منتظر بود و ديبا.  خواندیم"  آردن حكومتیمردم" از منابع آشور شد، ی بخش بزرگینابود

ت ها ين جناي به همه ای مردمی در دادگاهیز بسته نشده و روزين پرونده ها نيا! چه خواهد آرد"  آردن حكومتیمردم "یرد برايبگ

تر يا ت بیه ايانيفتد در مورد زنان بي عقب نی دروغ ساالری آن آه از قافله یست براين فرد بدنام فاشياآنون ا.  خواهد شدیدگيرس

 را یخانه دار«د يگويكند و ميدها آس رو ميگر آانديصادر آرده و در برابر د "نان گمنام مانده اندين حماسه آفريغ آه ايدر"جانگداز 

ح يچ توضي دفاع از حقوق زنان بدون هی مدعیت هايرت آور آن آه سايو ح. »دهدينه آرده و به زنان خانه دار پول ميبعنوان شغل نهاد

  ). خرداد١٢ – ی برابریر براييت تغيسا. (آنند یبانه را منتشر ميه عوامفريانين بي ایريو تفس

ن ضد ي قوانین و اجراي، تدویحجاب اجبار.  هستندیخچه اي تاریز داراي نی اسالمین افراد و نظام جمهوريا.  داردیخي تاریزيهر چ

 و به اسارت در آوردن آارگران، یرآوب اعتراضات آارگران، سي، ستاره دار آردن دانشجوی ارشاد، احكام حكومتیزن، گشت ها



ك، بستن يستماتي، سانسور سی و مذهبینيض دين مردم، تبعي ایر فارس و به خون آشاندن مقاومت هاي ملل غی حقوقیض و بيتبع

 ارشاد، و هزار درد و  دهنده در وزارتی و آگاهی مترقیلمهايش، خاك خوردن آتابها و في دگر اندیروزنامه ها و خفه آردن هر صدا

ت ي سال حاآمیك زندان بزرگ آرده، محصول سيل به يران را تبديع آه اين فجاي ایهمه .  هستندیخي تاریگر دارايبت ديمص

راث ي نژاد میاحمد. ض آرده انديگر تفويكديت را به ين وضعيكبار استمرار اي آه هر چند سال ی است، با نگهبانانی اسالمیجمهور

ن نظام قرار ي ایاست جمهوري او در مقام ری بجایگري خرداد فرد د٢٢ حفاظت آرده و اگر در یخ است و از آن بخوبيرن تايدار هم

  . ميده و تجربه آرده اي سال به چشم خود دی سین را طيا. ن خواهد آرديا زود چنير يز ديرد، ماترك به او منتقل شده و او نيگ

.  استین حاآم بر آن، تماما ضد مردمي آه در آن به رقابت بر خاسته اند، قوانیا و عناصر، جناح هی انتخابات آنونیط برگزاريشرا

گر مردم را از ي دی توان از ابزار و فرصت انتخابات استفاده آرد و خواسته ها و تحقق منافع زنان و قشرهایند ميگو ی آه میآسان

 ی بندند آه تا جمهوریت مين واقعيبند چون چشمشان را بر ايخود فر. بيا عوامفريبند يا خود فرين نظام طلب آرد، يندگان همينما

 یحت. دين پاشنه خواهد چرخي مردم صورت نخواهد گرفت و در به همیصادت و اقیات اجتماعي در حی اساسیريي وجود دارد تغیاسالم

 و ، شوندید ميد و بازتوليد از دل آن تول نژای آه امثال احمدی اسالمیستم جمهوريت سين رقابت باشد، آلي نژاد بازنده ایاگر احمد

 بتواند از سد ید مردميك آاندي اگر بر فرض محال یحت. دار خواهد مانديدهد، پاي را میتي حاآم به آنان مجوز هر جنایساختار ارتجاع

، آه ی اسالمیور نظام جمهی برسد، ساختار آلیاست جمهوري ها بگذرد و به مقام ری نگهبان و انواع نظارت ها و بازرسیشورا

چ يكند و هي است، مانند سد در برابر او قد علم می برده دارانه اسالمیدئولوژي بر ای و استثمارگر و متكیان ضدمردمي از بنینظام

 د آهنني آفرین توهم را مي ها آرده و ایي باالی را وارد بازیبند چون اهاليآنها مردم فر.  تابدی را به نفع مردم بر نمیر اساسييتغ

 ین تنها راه ممكن برايند ايگوي آه میآسان.  در جهت مطالبات مردم بردارندی آه در باال ذآر شرشان رفت قادرند گامیيداهايآاند

ك جناح حكومت يدن به ي آوشند با چسبی آه میآسان. كنندي مین بندي به نفع زنان است، فقط سنگفرش راه جهنم را آذیراتييدن به تغيرس

بون به دست آورند، فقط ي ها تریيان بااليدا آنند و در مي پیك متحد قوي زنان یي جنبش رهایگر، به اصطالح برايدر مقابل جناح د

  .  آنندیل مي حاآمان مردساالر تبدی درونیزنان را به خدمتكار رقابت ها

 شود، فقط یش برده ميبه پ“ ن زنایيجنبش همگرا”ن شده، و مشخصا توسط يتدو“ مطالبه محور” آزار ی آه امروز تحت نام بیاستيس

ده شده آه يا دي دنیتا بحال در آجا.  انجامدی میستيك توهم رفرميد زنان در يم و به هرز دادن شور و شوق و اميبه سازش و تسل

. ارد مطالباتش دی تقاضای راه و روش خود را برایيرويض را صدقه داده باشند؟ مسلما هر ني از ستم و تبعی و خالصین، آزاديمستبد

 را از ی و موسویخ آروبي شی انتخاباتی در ستادهای چندرغاز پاشنه یبه دست و پا افتاده و برا" یهمگرائ"ن ينكه امروزه فعالياما ا

محدود . ار حقارت بار استيرند، بسيگين ستادها قرار مين همي مسئولی احترامی آورند، و با همه قناعت شان باز مورد بیپاشنه در م

ه زنان، و اصالح چهار يض علي رفع تبعیون جهاني به آنوانسی اسالمیوستن جمهوري پیعني زنان به دو مساله، ی هاآردن خواسته

در . ستندي در وضع اسارت بار زنان نیر جديي تغیها، در پ" یهمگرائ"نست آه ي، خود نشانه ای اسالمی جمهوریاصل از قانون اساس

 از لغو حجاب یچ حرفيه. ستيان ني آه مختص سرآوب زنان است در میياست هايو سدن نهادها ي از برچی آنان سخنیبرنامه ها

 مستقل زنان را به یت آزادانه تشكل هايحق فعال.  آورندیان نمي آه نماد اسارت زنان و سلطه قدرت مردساالر است، به میاجبار

  . آنندیل نمي بدون اما و اگر تبدیمطالبه ا

آنها به نام .  هستندی ستمگر خارجیا نهادهاي و یز داخليم زن ستي آنها، رژیكنند آه ضامن اجرايم را مطرح یيآنها فقط خواسته ها

ر يير پوشش تغي آرد و زی توان آن ها را از محتوا خالی، میر اسالميك تفسيا يك تبصره، يكنند آه با ي را طرح میزنان، فقط مطالبات

 یند فعال قصد رايگويها م" یهمگرائ" ندارد آه یتياهم. زنان را آماآان ادامه داده ي علی عدالتیض و بين و قبول تعهدات، تبعيقوان

 یك ائتالف طبقاتي. ك ائتالف استي ، خودشیبر اساس ادعا ،"یهمگرائ"اوال ". مطالبه محورند" را ندارند و صرفا یدادن به آس

ه يها و افراد خارج از حكومت آه مثل آب خوردن منافع پاروي از نی با بخشی اسالمیئت حاآمه جمهوري از هین جناح ها و افراديماب

 آه هنگام یني مانند همان ائتالف شكست خورده و توهم آفریزيچ. گذارنديمحاآم  مردم و زنان را به معامله با ستمگران یا

دوما، . ن نظام استيان در حفظ همقا منفعتشي خواهند داد، چون عمی از آنها رایاريد بسي تردین بيبنابرا. جاد شدي ای خاتمیداتوريآاند



 آه اتخاذ آرده اند، یروش بشدت مخربو است و راه ي در سیريين ائتالف در انتخابات شرآت نكنند، باز تغيان اي از می اگر آسانیحت

 از یو عار ی انسانی ك جامعهي خواستار ینيق بسر برده و بطور عي عمیتياست و روش، به مردم آه در نارضاين سيا.  شودیداده نم

. سر استين نظام، مين همي از خادمیت برخي و با عنای اسالمی تحت نظام جمهورین جامعه ايدهد آه چنيض و ستم هستند، وعده ميتبع

  . خطرناكیا توهمي بزرگ است یا دروغين يا

ان انتخابات ي ترازو در جریه هان آردن آفيي استوار نگشته، تا بتوان آن را با باال و پاین قدرت ستمگر بر آراء عمومي ایه هايپا

 سرآوبگر، فرهنگ سرآوبگر و یما با نهادها. ردي گیت برترش را از جبر و سرآوب ميقدرت ستمگر، توان و موقع. متزلزل آرد

 ید مستقل بود و بلند پروازانه حرآت آرد و به خواسته هاي، بایياروين رويروز شدن در اي پیبرا. ميرسانه سرآوبگر روبرو هست

  . موهوم دل نبستیز و وعده هاياچن

اتخاذ  یاورد و راه درستين آشور را بخاطر بي سال ایخ سي به نفع زنان است، بهترست تاری اساسیراتييجاد تغي ای واقعا در پیاگر آس

ار معرآه ي آتش بنكهي ایفا آند، بجاي مردساالر ای های زنان و حكومتیه اين منافع پاينكه نقش محلل را مابي ایبهتر است بجا. آند

است، ي درست و مستقل از سیري زنان آب سرد بپاشد، مسین و چند ساله يمبارزه و مقاومت چند یه ي شود و بر روحیانتخابات

م يت ستمكار رژي ماهی در جهت افشای انتخاباتید از فضايما با.  در قدرت، اتخاذ آندیاد هاين شيغات زود گذر اي و تبلیدئولوژيا

  .ميك دور باطل ندارد، استفاده آنيدن در ي بجز چرخید و توهم، آه حاصليدن ترد و زدویاسالم

چگاه ي سازشكارانه و مماشات جو هیاست هايك و نه سيستماتي وجود دارد آه نه سرآوب سین مردم و حكومت اسالميب یميشكاف عظ

 تحت ستم، روشنفكران یت هايان، معلمان، ملي دانشجورا زنان، آارگران، جوانان، نيا. آن نشده و نخواهد شدان بردن يقادر به از م

 زنان یراه رهائ. ميآن ی میست آه ما خود را به آن متكيه اينه و روحين زميا.  سال گذشته نشان داده اندی، به هزار شكل در سیمترق

بخش و مستقل زنان در اتحاد با يجنبش رها.  گرددین و بدون چشمداشت به صاحبان قدرت هموار مي مستقل، از پائیق مبارزه اياز طر

 ی اسالمیز جمهوريت نظام  زن ستيو با آماج قرار دادن آل.....) ن پرستاران وي معلمیي دانشجویآارگر( حق طلبانه یگر جنبش هايد

ر را ي زن، مس است و نه از ستم بریگر در آن نه از طبقات اثري عادالنه آه دی به جهانیابي دستید و براي گشایش مياست آه راه به پ

  .دهد یادامه م
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