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  زنان به مناسبت روز جهانی مبارزه عليه خشونت بر
  !ما در کنار مبارزه و مقاومت همه زنان عليه خشونت روزمره در هر نقطه از جهان ايستاده ايم

  !سالی دیگر پر از خشونت علیھ زنان در عرصھ  جھانی  سپری شد
  !طالق  بھ دست پدرش درسوئد کشتھ شد" جرم"الھ اھل کردستان عراق بھ  س٢١ھفتھ گذشتھ ژیان زن 

  !شھال جاھد تحت قوانین جمھوری اسالمی  بھ چوبھ دار سپرده خواھد شد
  !حکم سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی پس از اعتراضات گسترده بین االمللی بھ اعدام با طناب دار تبدیل شد

  !ندان اوین در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام بھ سر می برند نفر از زنان ز٣٢طبق گزارش رسیده 
  !ھزاران ھزار زن ساالنھ قربانی قتل ھای ناموسی در جھان می شوند

  ! میلیون زن تن فروش در ھند وجود دارد کھ عده کثیری از آن ھا از بنگالدش و نپال دزدیده و یا خرید شده اند٩
  !زو قربانی خشونت ھستند  میلیون زن ھر سال در انگلستان ج٣

  !  درصد زنان افغانستانی مورد خشونت خانگی قرار می گیرند٨٠ھر سالھ بیش از 
  !در ھر دو دقیقھ زنی در آمریکا مورد تجاوز و یا آزار جنسی قرار می گیرد

  ! زن تجاوز کردند٣٠٠تابستان گذشتھ در كنگو مردان مسلح در عرض دو ماه بھ 
  !مورد آزار و اذیت نیروھای سرکوبگر قرار می گیرند" بدحجابي"یران بخاطر ھزاران زن ماھانھ در ا

  ! و یا دوست پسر آنھا اعمال می شودھمسردر فنالند دومین عامل مرگ زنان، خشونتی است کھ از سوی 
ھشتاد ھزار مرد، فقط در لندن ھر ھفتھ . تجارت زنان تبدیل بھ یکی از تجارت ھای چند میلیارد دالری سرمایھ جھانی شده است

  ....و!  میلیون پوند عاید گردانندگان این بازار می کند٢٠٠سکس و خدمات سکسی می خرند کھ چیزی حدود 
  و اکثریت زنان ھر روزه بھ اشکال گوناگون حکم خشونت. ھر مورد خشونت علیھ زنان آئینھ ای از خشونت علیھ ھمھ زنان در سطح جھان است

دختر جوانی برای فرار از فقر مجبور بھ انتخاب بین تن فروشی در خیابانھا یا نوع دیگری از تن . تجربھ می کنندفرودستی و سرکوب خود را 
زنی رنج بی عدالتی را در نداشتن حق سرپرستی فرزندانش می . فروشی دائمی یعنی تن دادن بھ ازدواج با مردی چند برابر سن خود می شود

زنی دیگر از ترس تجاوز اتکا بھ نفس خود را برای بیرون . بھ مردی کھ دوست دارد، سنگسار می شودزن دیگری بخاطر عشق ورزیدن . چشد
  .این گونھ است کھ زنان تاوان زن بودن خود را پس می دھند .آمدن از خانھ  از دست می دھد

  . روزانھ علیھ زنان اعمال می شود اجتماع یا دولت؛ بشكل عریان و یا پوشیده؛ توسط خانواده؛یخشونت علیھ زنان مدرن و یا سنت
زبان مشترک ما نالھ ھای دردی است کھ ! ما در کنار مبارزه و مقاومت ھمھ این زنان علیھ خشونت روزمره در ھر نقطھ از جھان ایستاده ایم

  .فریادش می کنیم تا بگوییم خشونت علیھ زن مرزی را نمی شناسد
قرار داریم و مصممیم كھ با ھم  در دفاع از حقوق زنان ... ، فلسطینی ، آفریقائی و اروپائی ویانستان، افغیما زنان ایرانی در کنار خواھران عراق

  . ، اجتماعی و خانگی بھ مارش خود تا پیروزی و رھایی زنان از ھر گونھ ستم و استثمار ادامھ دھیمیو در مبارزه ضد خشونت دولت
 بھ طور سیستماتیک علیھ زنان اعمال می شود را ؛  نمی توان در چارچوب استانداردھای مبارزه علیھ خشونتی کھ روزانھ در پھنھ این جھان

  .سازمانھای بین المللی وابستھ بھ دولتھای قدرتمند جھان بھ پیش برد
خود سیاست ھای برای پایان بخشیدن بھ خشونت اجتماعی،خانگی و دولتي؛ از بین رای نمایندگان مجلس و پارلمان اروپا و آمریکا کھ " راه حل"

  .خشونت زای جھانی ای مانند گلوبالیزاسیون را تدوین می کنند بیرون نمی آید
کھ ھیچ تضمینی برای اجرایش وجود ندارد؛ تبعیض جنسیتی ای را کھ زنان روزانھ در خانھ و خیابان و " برابری زن و مرد"عبارت تھی شده 

  .محل کار و زندان  تجربھ می کنند؛ محو نمی کند
نین ابزار مبارزه ما زنان؛ دنبال کردن سیاست ھای نرم سازمان ھای بین المللی کھ بھ جایزه دادن بھ كسانی كھ با قلمشان بھ تطھیر و یا دفاع ھمچ

  .از جمھوری زن ستیز اسالمی مشغولند، نیست
 برای مبارزه با ھر نوع خشونت خانگی و دولتی ابزار مبارزه و مقابلھ ما اتحاد رزمنده ما زنان در ھر نقطھ از جھان است کھ بر پایھ آگاھی

  . شکل می گیرد، می باشد
 ■ ٢٠١٠ نوامبر ٢٥                                                      .خشونت می شودھر گونھ پیكار ما زنان است كھ ضامن رھایی مان از قید 
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 گزارشی مختصر از ھشتمین مجمع عمومی
 

 و ٦ ،٥شکل زنان ھشت مارس در روزھای مجمع عمومی ساالنھ ت
 نوامیر با حضور اعضا و دوستداران آن و برخی فعالین جنبش ٧

  . زنان در محیطی گرم و صمیمانھ برگزار شد
مجمع عمومی با خواندن پیامی از طرف ھیئت مسئولین و انتخاب 

مسئولین ضمن معرفی خود مختصرا در . ھیئت رئیسھ آغاز شد
سپس تک تک . د وظایف شان صحبت کردندمورد چگونگی پیشبر

فعالین حاضر در جلسھ، بھ معرفی خود و حیطھ فعالیت شان 
  . پرداختند

طبق روال ھمیشگی قبل از برگزاری مجمع عمومی، بولتن داخلی 
 در اختیار  و برخی جمعبندی ھاناظر بر فعالیت دو سال گذشتھ

  . اعضا و ھم چنین برخی از مھمانان قرار گرفتھ بود
پس از تصویب دستور جلسھ مجمع عمومی توسط حاضرین و ھم 
چنین استعفای ھیئت مسئولین سابق، جمعبندی ارائھ شده توسط ھیئت 
. مسئولین از آن لحظھ بھ بعد مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ھدف ھمھ شرکت کنندگان این بود کھ با جمعبندی صحیح و ھمھ 
امھ ای منسجم و مطابق با جانبھ از فعالیت ھای دو سال گذشتھ، برن

اھداف سازمان زنان ھشت مارس برای گامھای آتی طراحی کنند، 
برنامھ ای کھ ضمن تاکید بر دستاوردھا و شناسائی کمبود ھا و نقاط 
ضعف بتواند تداوم فعالیت ھای تشکل زنان ھشت مارس را تضمین 

  .کند
یکی از مھمترین مباحث جلسات روز اول و دوم مجمع عمومی، 

ررسی مبارزات مردم پس از انتخابات و نقش زنان در این ب
جلسھ بحث شد کھ حضور بخشی از در ھم چنین . مبارزات بود

در جنبش آزادیخواھانھ " سبز"حاکمیت جمھوری اسالمی تحت نام 
تداخل صف دوست . بش بودنمردم  یکی از ضعف ھای جدی این ج

.  متفاوت بودو دشمن در واقع انعکاس دو تضاد از دو جنس کامال
یکی تضاد درون ھیئت حاکمھ جمھوری اسالمی و دیگری تضاد 

تالش داشت کھ مجموعھ » سبز«مردم با کل این نظام بود و جریان 
مبارزات مردم با کل نظام را بھ دنبالچھ تضادھای درونی خود تبدیل 

کل این جنبش را مھار کنند بلکھ ط از این طریق نھ فق کنند و
لیھ نظام را بھ وسیلھ ای برای نجات نظام مبارزات مردم ع

  . کنند ورشکستھ جمھوری اسالمی تبدیل
از دیگر مباحث این بخش بررسی صف بندی ھا و تحرکات سیاسی 
و طبعا گرایشات سیاسی متفاوتی بود کھ طی مبارزات مردم پس از 

شامل زنان یک گرایش . انتخابات در جنبش زنان مشاھده شد
 غیر حکومتی بود کھ تالش کردند سطح ی واصالح طلب حکومت

و مسئلھ " رای من کو"خواستھ ھا و مبارزات مردم را در چارچوب
در بین " سبز"کھ توسط  رھبران آشکار و پنھان جریان " انتخابات"

 کھ ی بودندفعالین زنگرایش دیگر . مردم اشاعھ میشد، محصور کند
ش حرکت سعی و کوشش می کردند تا خالف جریان خودبخودی جنب

و بھ مردم و بخصوص بھ زنان بگویند کھ نباید انرژی و . کنند
مبارزه و فداکاری شان ذخیره رقابتھای درونی دو جناح درون 

و اینکھ زنان ایران ھم چنان کھ در صف . جمھوری اسالمی شود
مقدم مبارزات مردمی بوده اند می توانند و نشان داده اند کھ 

در جلسھ برخی . ام زن ستیز را دارندجسارت و توانایی دفن این نظ
زنان تاکید کردند کھ خالف جریان رفتن از طریق طرح افق و 
جامعھ ای فرای آنچھ موجود است، از طریق تالش برای چرخش 
مباررزات خودبخودی بھ مبارزات آگاھانھ شرط حیاتی کسب 

چرا کھ مردم . پیروزی و موفقیت برای جنبش ھای اجتماعی است
ودبخودی این تمایل را دارند کھ راه حل را در ھمان در جنبش خ

بھ ھمین جھت جریانات و گرایشات . چارچوب موجود جستجو کنند
سیاسی کھ بخشی از نظم موجود ھستند و در شرایطی کھ رقابت 
ھایی سیاسی میان طبقات حاکمھ حاد شده و موجب دستھ بندی 

ره آنان بھ اصططالح چھ طبقات حاکمھ می شود، برخی از
بھ خود گرفتھ و حتی  مخالف برخی سیاست ھای بخش " مخالفین"

آنان می توانند در جنبش ھای . ھایی از ھیئت حاکمھ می شوند
در شرایط نبود آگاھی سیاسی، بسادگی بخش ھایی از  خودبخودی و

  .  مردم را بھ زیر برنامھ و علم و کتل خود بکشند
روی بسیاری از فعالین ما در طی مبارزات سال گذشتھ شاھد دنبالھ 
بسیاری از . بودیم"سبز"سیاسی و سازمانھا و فعالین زنان از جریان 

مبارزات "این فعالین ھیجان زده دیگران را نیز دعوت بھ حمایت از 
می کردند و البتھ منظورشان از مبارزات مردم حمایت از " مردم

 ما االن"آنان استدالل می کردند کھ . جریان موسوی و کروبی بود
زورمان بھ سرنگونی کل این رِژیم نمی رسد بنابراین با موسوی و 

زھرا "می گفتند کھ ". کروبی وحدت کنیم برای زدن احمدی نژاد
رھنورد  در رھبری سبز قرار دارد و می تواند مسئلھ زنان را حل 

در مقابل این دنبالھ روی و سر فرود آوردن در برابر ... و." کند
ارتجاعی ترین نظرات، ما و تعدادی از تشکالت عقب افتاده ترین و 

م کھ نھ تنھا مخالف این نظریات تیو احزاب مبارز قرار داش
عوامفریبانھ بودیم، بلکھ می باید خالف جریانی کھ بھ راه افتاده بود 

  .نیزحرکت می کردیم
 بررسی فعالیت تشکل زنان ھشت مارس کھ سالیان طوالنی علیھ 

المی و مظاھر گوناگون سرکوب و ستم رژیم زن ستیز جمھوری اس
زنان در این نظام مبارزه کرده بودیم، نشان می داد کھ چگونھ نھ  بر

فقط مسحور جو حاکم نشدیم بلکھ وفاداری بھ منافع مردم و 
خصوصا منافع اکثریت زنان تضمین حرکت خالف جریان ما شد، 

دنبالھ  بھ ٥٧ما اعالم کردیم کھ حتی اگر اکثریت مردم مانند سال 
روی از جریان ارتجاعی خمینی، امروز بھ دنبال جریان ارتجاعی 
سبز بروند،  ما تالش می کنیم ضمن ھمراھی با مبارزات عادالنھ و 
حق طلبانھ آنان، افکار و ایده ھای عقب مانده درون آنان را نقد کنیم 
و از ھمھ مھمتر جریانات ارتجاعی و رسوایی چون  توده ای ھا، 

و ملی مذھبی ھا را کھ نقش تاریخی شان فریب توده ھا  اکثریتی ھا
و داللی و کارچاق کنی برای ارتجاعی ترین و متحجرترین 

بھ ھمین دلیل درھمان روزھای . نیروھای طبقاتی است را افشا کنیم
اول مبارزات مردم، در دوره ای کھ بیانیھ ھای رھبران جریان 

ھوری اسالمی نھ جم"مردم را دعوت می کردند کھ برای " سبز"
مبارزه کنند، تشکل زنان " یک کلمھ بیشتر و نھ یک کلمھ کمتر

ھشت مارس نیز بیانیھ ھائی منتشر کرد و در آن بھ درستی بھ این 
حمایت واقعی از مبارزات مردم ایران نھ :" امر مھم پرداخت کھ 
سبزینھ کردن گردھمایی ھا، بلکھ فریاد زدن  گرفتن پرچم سبز و

خواست . نان در فضای دیگر کشورھای جھان استخواست ھای آ
جدایی دین از دولت، خواست لغو قوانین سرکوبگرانھ علیھ زنان، 
حق تشکل یابی کارگران و سایر اقشار مردم، لغو سانسور، آزادی 

از ملیت  بیان و اندیشھ، آزادی کلیھ زندانیان سیاسی، رفع ستم ملی
عامالن جنایت علیھ ھای تحت ستم و محاکمھ و مجازات آمران و

مردم ایران طی سی سال گذشتھ، از مسیر سرنگونی نظام جمھوری 
اسالمی میسراست، نظامی کھ خمینی بنیانگذار آن بود و موسوی 

 مستحکمنیز تا یک دھھ با سرکوب خونین مردم پایھ ھای آن را 
تدفین نظام جمھوری اسالمی نھ فقط در خدمت رھایی  ....کرد

صوص سی میلیون زن ایرانی است بلکھ ضربھ اکثریت مردم و بخ
بزرگی بھ جریانات بنیادگرای مذھبی است کھ زنان را برده می 

  بویژه زنان با یاری ھمھ نیروھای مترقی و  ما مردم ایران... .دانند



   ٢٢ هشمارھشت مارس                                                                                                                                           ٤صفحھ   

 

 
  

آزادیخواه جھان، عزم کرده ایم، این برخاستگان از موزه تاریخ را 
  مھم در جھت رھایی مردم این گامی. متیبھ زبالھ دان تاریخ بفرس

ھر گام پیشروی مردم ایران . ایران و خاورمیانھ و جھان است
و عادالنھ، پیشروی ھمھ  بسوی جامعھ ای آزاد، سکوالر

  ."آزادیخواھان جھان برای تحقق رویای جھانی دیگر است
یکی دیگر از مباحث جلسھ سھ روزه مجمع عمومی، بررسی 

د و تداوم مبارزات مردم از یک اوضاع و شرایطی بود کھ با تشدی
سر چگونھ حفظ  طر ف و انشقاق ھر چھ بیشتر مرتجعین حاکم بر

کردن رژیم جمھوری اسالمی از طرف دیگر بوجود آمده، ھمھ 
نیروھای طبقاتی را وادار کرده است کھ افق خود را روشن تر و 

بھ ھمین دلیل است کھ گرایشات گوناگون . صریح تر پیش گذارند
ان نیز تالش دارند برنامھ ھای خود را برای رسیدن بھ جنبش زن

اگر تا دیروز گرایش . اھدافشان فرمولھ تر و روشن تر بیان کنند
اصالح طلب جنبش زنان بر این باور بود کھ مسئلھ زنان سیاسی 

 در این دوره بر اساس شرایط عینی و منافع خود از این ،نیست
کالن و استراتژی خود را صحبت می کند کھ زنان نیز باید مسائل 

بھ بیان دیگر ھمھ و از آن جملھ گرایشات گوناگون . پیش گذارند
جنبش زنان نیز بنا بر شرایط و اوضاع، ھر یک بنابر جایگاه و 
خاستگاه و اھداف کوتاه مدت و دراز مدت خود، نظراتشان را در 
مورد اینکھ بدنبال چھ نوع جامعھ ای با چھ مختصاتی ھستند بیان 

  .  کنندمی
در پرتو این بحث، موضوعات گوناگونی در مورد اھداف و 
استراتژی بخش رادیکال جنبش زنان مورد بحث و گفتگوی جمع 

جمع حاضر در مجمع عمومی بر این جمعبندی مھم . قرار گرفت
تاکید کردند کھ اگر تا قبل از مبارزات اخیر معیار سرنگونی 

ام در راه رھائی زنان جمھوری زن ستیز اسالمی بعنوان اولین گ
برای سنجش گرایشات گوناگون درون جنبش زنان پیش گذاشتھ 

عالوه بر این . امروز دیگر این معیار بھ تنھائی کافی نیست میشد،
گذاشتن مختصات جامعھ نوین و انقالبی آینده در  مرز تمایز، پیش

مورد جایگاه و موقعیت زنان، در تشخیص دوستان و دشمنان جنبش 
بحث دیگر در  .و آزادی زنان، معیار تعیین کننده ای استرھایی 

پس از سی و یک سال . مجمع عمومی، مسئلھ حجاب اجباری بود
مبارزه و مقاومت زنان علیھ حجاب اجباری، در مبارزات اخیرنیز 

با برداشتن حجاب نشان  حرکت جسورانھ زنان پیشرو و شورشگر
طی بیش از سھ دھھ دادند کھ مبارزات زنان علیھ حجاب اجباری 

یکی از جدی ترین مبارزات آنان است و اینکھ اکثریت زنان 
علیرغم سرکوب سیستماتیک توسط نیروھای نظامی ویژه کنترل 

 سر این موضوع بحث  بر واند تن بھ حجاب اجباری نداده ،حجاب
شد کھ اگر بخواھیم بھ مکانیزم ھای سرکوب زنان در ایران 

مسئلھ حجاب تنھا . مرکز آن قرار دارد بی شک حجاب در ؛بپردازیم
یک پوشش نیست بلکھ نشانھ ای برجستھ از مناسبات اجتماعی و 
مناسبات قدرت در جامعھ است و برای تقویت این مناسبات قدرت 

و متعاقب آن بی ) فرودستی و بی حقوقی زنان در خانھ و اجتماع (
جھت از بھ ھمین . حقوقی اکثریت مردم ایران بکار گرفتھ می شود

بدو قدرت گیری جمھوری اسالمی مسئلھ بی حجابی و یا بھ 
. یل شده استتبداصطالح حکومتیان بدحجابی بھ یک مسئلھ سیاسی 

طی سھ دھھ بویژه دھھ اول، بیشترین حجم سخنرانی ھای سران 
در ... حکومت و زنان حکومتی ھم چون مطھری، زھرا رھنورد و

جمھوری اسالمی بوده نظام   حجاب و نقش آن در حفظ" فواید"باره 
آن و چھ بھ ھم چنین تاکید شد کھ حجاب چھ بھ شکل اجباری . است

داوطلب و  شکل داوطلبانھ مفھوم و نقش معین خود را داراست و
   و لوژیک ایدئوغیر داوطلب بودن استفاده از حجاب در نقش 

  سیاسی آن بمثابھ سمبل فرودستی و اسارت زن تغییری ایجاد نمی

  
  . بلکھ شیوه برخورد بھ آن را تعیین می کندکند،

بنابر جایگاه و اھمیت مسئلھ حجاب اجباری در مجموعھ قوانین 
سرکوبگرانھ رژیم جمھوری اسالمی علیھ زنان، در مجمع عمومی 

 روز جھانی زن ٢٠١١ مارس ٨پیشنھاد شد کھ موضوع مبارزاتی 
ل زنان بھ مسئلھ حجاب اختصاص یابد و از ھم اکنون فعالین تشک

ھشت مارس کارزاری را برای پیشبرد این امر در کشورھای 
  .مختلف سازماندھی کنند

موضوع مورد بحث دیگر در مجمع عمومی، بررسی موقعیت 
کنونی زنان در افغانستان پس از اشغال توسط امپریالیستھای 

در این بررسی تاکید شد، اگر زنان قبل از . آمریکائی و شرکا بود
ان اسیر نیرویی متحجر و جھنمی طالبان بودند، اینک اشغال افغانست

نیروھای مرتجع رنگارنگ دیگری بر آن اضافھ شده و بر ستم و 
ھ این مسئلھ اشاره شد کھ بھم چنین .رنج زنان نیز افزوده اند

موقعیت زنان افغانستان را نمی توان با تعداد انگشت شمار زنانی 
مپریالیستی غرب ھستند کھ سوژه تبلیغات نشریات و رسانھ ھای ا

زنان در افغانستان عالوه بر تحمل ستم ھای ناشی از . بیان کرد
مناسبات و سنت ھای حاکم درجامعھ و ھم چنین ستم ھای برنامھ 

 کھ اپوزیسیون مسلحیریزی شده از جانب حاکمین در قدرت و 
بصورت غیر رسمی حکومت می کنند، مجبورند کھ تاوان بسیاری 

  .ای جامعھ را نیز بپردازنداز نابسامانی ھ
این حرف زدند کھ  اگر برای اشغال افغانستان آمریکا و شرکا از

ھدف این جنگ سلب قدرت از طالبان است، امروزه طرح مصالحھ 
میان ارتشھای ارتجاعی امپریالیستی و بنیادگرایان طالبان پیش 

روشن است کھ دولت دست نشانده کرزای کھ در . گذاشتھ شده است
 افغانستان بر سرکار آمده آنچھ کھ می تواند و می الھ اشغنتیج

خواھد بھ طالبان در مقابل مصالحھ عرضھ کند، عقب نشینی بیشتر 
بھ عبارت دیگر قوانین شرعی و زن . در مورد حقوق زنان است

ستیزانھ، سنت و افکار عقب مانده و پوسیده را ھر چھ بیشتر شدت 
  .بخشند

ر این مجمع بر این اصل درست ان یک بار دیگر دیدراین م
پافشاری شد کھ بدون مبارزه علیھ اشغال امپریالیستی و بدون 
سرنگونی جمھوری زن ستیز اسالمی در افغانستان، بدون مبارزه 
علیھ نیروھای واپسگرای مذھبی، علیھ سنن و افکار پوسیده و زن 
ی ستیز، علیھ قوانین و مناسبات ضد زن، گام گذاشتن در جاده برابر

  . واقعی زنان ممکن نیست
درآخرین روز مجمع عمومی قطع نامھ سیاسی در رابطھ با 
وضعیت کنونی زنان در ایران، گرایشات مختلف جنبش زنان و 
اھداف و استراتژیھای گوناگون و وظایف ما بعنوان بخشی از زنان 
رادیکال و انقالبی درون جنبش زنان با اکثریت آرا بھ تصویب 

ویژگیھای مجمع عمومی امسال حضور سھ نسل از یکی از . رسید
زنانی . زنان کھ تعداد بیشتری را زنان جوان تشکیل می دادند، بود

از نسل قبل با کولھ باری از تجارب مبارزاتی ھمراه با زنان جوانی 
کھ برای تحقق خواستھ ھای عادالنھ خود جسارت داشتھ و در تالش 

 عاری از ھرگونھ ستم و و مبارزه برای دست یابی بھ جامعھ ای
مجمع عمومی با انتخاب . استثمار جنسیتی جدی و مصمم ھستند

  . ھیئت مسئولین جدید، کار خود را بھ پایان رساند
 نوامبر ٧ھشتمین نشست عمومی سازمان زنان ھشت مارس در روز

با امید بھ تالشھای پیگیرانھ تر و جدی تر برای انجام وظایف مان 
 در فضائی گرم و دوستانھ بھ پایان رسید و در قبال جنبش زنان،

شرکت کنندگان بھ سطحی باالتر از اتحاد و ھمبستگی، بار دیگر در 
راه مبارزه علیھ ھر شکلی از مردساالری در سراسر دنیا، با 

 ■ .یکدیگر تجدید عھد کردند
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  افتتاحيه هشتمين مجمع عمومی  

 
مبارزات توده ھای بپا خاستھ چیده شدند تا سمبل مبارزه علیھ ظلم و استبداد،  گلزار و سھراب از چون شیرین، ترانھ، ندا، فرزاد، كیانوش یگلھای

  . تاریك اندیشی و عقب گرایی گردند
مبارزاتی كھ مردم شمھ . بر داشتھ ایم ما اینبار در شرایطی جمع می شویم، كھ دوره ای از مبارزات شورانگیز مردم علیھ جمھوری اسالمی را در

  . نیروی قدرتمند خود را بھ نمایش گذاردند و تحسین و حمایت مردم جھان را برانگیختندای از
  .با درود بھ مردم جسوری كھ در مقابل درندگان اسالمی بھ پا خاستند تا حكومت استبداد دینی را بھ مصاف بگیرند

با جنگ ر مارش توده ھا و الھام بخش مبارزات در كھ با حضور پر فروغ خود درصف مقدم این مبارزات، روشنگزنان طغیانگری درود بھ 
  .استبداد و زن ستیزی بودند

  .خود را یك پارچھ بھ آتش خشم و انزجار از رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی بدل كردندشورشگری درود بھ جوانان شجاع كھ شور و 
  .كرده و ایستاده نگاه دارندگرامی باد یاد آنانی كھ جان نھادند تا نھال مبارزه برای رھایی را آبیاری 

  .گرامی باد یاد آنانی كھ شكنجھ و تجاوز و زندان را بھ جان خریدند تا الھام بخش ھمرزمان خود در میدان ھای دیگر نبرد باشند
ش را كھ ضعفش را در شور وشعف جوانان می بیند، حكومت زن ستیزی كھ مرگرژیم جمھوری اسالمی این مجمع خشم و نفرت خود از  ما در

  .می بیند، حكومتی كھ شادی اش با غم مردم و غمش در شادی مردم است، ابراز می داریمزنان در شكفتگی 
، اعدام و زندان، یمذھبی و ملاستثمار، ستم ، یتیحكومتی كھ بر پرچمش ستم جنس. حكومتی كھ از فضای مسموم و ضد مردمی نفس می كشد

  .شكنجھ و تجاوز حك شده است
 اراده اشان در این مبارزات  نشان دادند کھ  در مقابل ھیبت ظاھری و سالھا ظلم و زور مرعوب نشدند و مبارزان نوین را از دل مردم با عزم و

  . خود بیرون خواھند داد
را كھ مرتجعین و منجالبی  ، نظم كھن را بھ مصاف طلبیدند و فضای مسموم  دینیاستثمار، استبداد ستم جنسیتی،زنان با پرواز خود بر فراز كوه 

  . اسالمی و حامیانشان در آن دست و پا می زنند، برمال كردند
با شورش برحق خود، کارگران با اعتصابات خود و  مردم با صدای اعتراض و مشت گره كرده خود، زنان با طغیان حیات بخش خود، جوانان

پیام .  ای مرتجعین، ای ورشكستگان تاریخ، بھ سر آمده است،زمان شماخلق ھای تحت ستم با مبارزات الھام بخش خود بھ مرتجعین پیام دادند كھ 
  .دادند کھ جھان از آن مردم است، چرا کھ این مردمند کھ تاریخ را می سازند

   .بھ راستی كھ چھ با شكوه و شورانگیز است ھنگامی كھ توده ھا مرتجعین را در معرض یک قضاوت تاریخی قرار می دھند
، با این ھمھ شور و شعف توسط سركوب وحشیانھ حاكمین تا بھ دندان مسلح از یك طرف و از طرف یھمھ مبارزه و قھرماناما افسوس كھ این 

 و جمھوری و ثمره آنرا را یكبار دیگر بسرقت برندمردم  الھام بخش كھ در تالش بودند این مبارزات ی" سبز"ع مرتجرھبران دیگر توسط 
  .عقب نشستموقتا ان را از در دیگری وارد کنند، اسالمی رنگ و رو باختھ و رسوایش

. را در ردای دمكراسی و آزادیخواھی بپوشانندخود وابستگان و طرفداران امپریالیستھا در این میان در تالش بودند ماھیت خونخوار و چپاولگرانھ 
  .دم تحمیل كنندو سیستم استثمار و استعمار را در قالبی دیگر با و یا بدون نام جمھوری اسالمی بر مر

بھ طغیان بر است ، علیھ جمھوری زن ستیز اسالمی و ستم وحشیانھ ای كھ بر آنھا روا رفتھ یعلیھ حكومت ظلم و استبداد دین در حالیكھ زنان
این جنبش را یا ن آن،  ی زنان و یا بھ حداقل رساند تا بھ نام جنبش زنان با انحالل خواستھ ھامی برند، كسانی تمام ھم وغم خود را بكار استھ اندخ

  .بدل كنندارتجاعی بكلی منحل كنند و یا بھ ذخیره اختالفات درونی حكومت اسالمی و زائده این و یا آن جناح 
اما طغیان زنان برای این نبود كھ زمینھ اتحاد با جناحی علیھ جناحی دیگر از رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی را ایجاد كند، شورش جوانان برای 

تحمل شكنجھ و تجاوز و زندان برای این نبود تا شكنجھ گری جای شكنجھ گر دیگری را بگیرد و یا .  روغن كاری جمھوری اسالمی نبودرنگ و
  .بنشیندستم گری جای ستم گر دیگری 

 ھرگز بھ بارزه کردندمھ برای رھایی از ستم ملی و مذھبی کسالبت مبارزات مردم، سالبت شورش زنان، سالبت عصیان جوانان ، سالبت آنانی  
  . ما اجازه نمی دھد كھ در مقابل این ھمھ فریبكاری و بھ معاملھ گذاشتن سرنوشت توده ھای مردم مھر سكوت بر لب بگذاریم

ن جناح بھ زائده این جناح و آزنان برای اینکھ زنان بتوانند خشم خود را بعنوان نیروی قدرتمندی برای آزادی و برابری رھا سازند، برای اینکھ 
 و اینگونھ ندمتشکل شدن دار نقشھ و برنامھ و د، نیاز بھ آگاھی بیشتر،نبدل نشو زن ستیز، این قدرت امپریالیستی و یا آن قدرت مردساالر حکومت
بر ند کھ جمھوری اسالمی این واپسگریان زن ستیز را سرنگون سازند و پیام آور جامعھ نوین و انقالبی باشرژیم  ،ند ھمراه با مردمنمی توا

  .تارکش مسئلھ رھائی زنان ھم چون ستاره ای بدرخشد
   . کھ برای جھانی عاری از ستم و استثمار مبارزه کردند با یک دقیقھ دست زدن یادشان را گرامی می داریمیبھ یاد ھمھ جانباختگان

  ■ ٢٠١٠ نوامبر ٥
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!به نام زنان، عليه زنان
  نقدی بر نظرات نوشین احمدی خراسانی

 پرنيانليال
خیزش توده ای اخیر و نقش رادیکال زنان در آن کھ کل جامعھ ایران 
را تکان داد، از اھمیت زیادی برخوردار است و تاثیرات مھمی را 

این خیزش یكباره و تنھا در برخورد بھ انتخابات . در بر داشتھ است
زاده نشد، بلكھ تاریخ خود را داشت كھ حداقل بھ تاریخ روی كار 

این خیزش . یم جمھوری اسالمی تا بھ امروز بر می گرددآمدن رژ
علیرغم اینکھ فروکش کرد،  تاثیرات قدرتمندی بر افکار و روندھای 
اجتماعی از خود باقی گذاشت و جھت گیری ھای نیروھای سیاسی و 

نقاط قوت و ضعف نیروھای اجتماعی . افراد را مشخص تر کرد
ار شدند كھ نمی توان بی درگیر در این مبارزات بھ گونھ ای آشك

  .  تفاوت از كنار آن ھا گذشت
از طرف دیگر زنان در این خیزش قدرت سھمگینی از خود نشان 

آنان خشم خود را از كلیھ ستم ھا و آزار و اذیتی كھ طی این . دادند
سی و یک سال بر آنان روا شده نشان دادند و نفرت خود را از بانیان 

رده زنان بھ یك نقطھ رجوع برجستھ و شركت گست. آن ابراز داشتند
بررسی این خیزش و بخصوص . غیر قابل انكار این خیزش تبدیل شد

رابطھ آن با جنبش زنان از اھمیت فوق العاده ای برخوردار است كھ 
  . باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد

در این میان نظراتی كھ خود را منسوب بھ جنبش زنان می دانند، 
ش دارند كھ بھ جای تقویت جنبش زنان با جمعبندی ھا و نتیجھ تال

گیری ھای كامال معكوس و با بھانھ ھای متفاوت این جنبش را بھ 
ذخیره نیروھای مرتجع مردساالر تبدیل كنند و در نھایت زیرآب آنرا 

  . بزنند
كمپین یك میلیون "نظرات نوشین احمدی خراسانی یكی از فعالین 

او ھمچنین . از این جملھ است" یی جنبش زنانھمگرا"و" امضاء
بوده " اصالح طلب"سالیان سال از طرفداران پرو پا قرص جناح 

بررسی نظرات وی از این نظر اھمیت دارد كھ این طرز تفکر . است
  . مصمم است نقش مخربی را در جنبش زنان بازی كند

ا کھ نوشین احمدی از آغاز فعالیتھایش تالش داشت کھ جنبش زنان ر
یكی از قدرتمندترین جنبش ھای اجتماعی است بھ بیراھھ رفرمیسم 

جریان خیزش اخیر از این ھم حتی فراتر رفتھ و در  او در. كشاند
او با غیر ممكن و محال . صدد انحالل کامل جنبش مستقل زنان است

جلوه دادن تغییرات بزرگ و آرزوھای بلند ھر مسیر بیراھھ ای را 
در تالش است كھ جنبش زنان را نھ تنھا برای او . توجیھ می كند

جمھوری اسالمی خنثی و بی خطر كند بلكھ فراتر این كھ آنرا بھ 
نیرویی برای جان گیری دوباره رژیم ورشكستھ جمھوری اسالمی 

تحت این عنوان كھ بدون یاری باالیی ھا تغییر در موقعیت . مبدل كند
دو دھھ بھ ھر دری زده در این راه وی نزدیك بھ . زنان میسر نیست

است كھ بر تضاد عمیق میان زنان از یك طرف و حاكمان جمھوری 
اسالمی و حامیانشان از طرف دیگر سرپوش گذارد و در این راه 

  را مخدوش كند و نتایج دلخواه ٥٧تالش كرده كھ واقعیات انقالب 
  . خود را گیرد

   پل زدن بر دره تضادھا
ر توجیھ نظراتش تالش بسیاری نوشین احمدی خراسانی بھ منظو
حكومتی و مردم " اصالح طلب"كرده تا میان نظرات گروھھای 

سازش ایجاد كند و آنتاگونیسم میان مردم و حكومت را تا حد ممكن 
   :او در مورد فضای قبل از انتخابات می گوید. الپوشانی كند

خوشبختانھ در فضای متفاوت و متحول در داخل و در سطح بین «
کھ در ماھھای منتھی بھ انتخابات ریاست جمھوری دھم ..... ی الملل

شاھد بودیم، و با توجھ بھ ھوشیاری و توافق نانوشتھ و دستھ جمعی 
گروه ھای مختلف فکری و اقشار گوناگون کھ طیف ھای قابل 
مالحظھ ای از نیروھای درون حاکمیت تا نیروھای گوناگون در 

بھ ایجاد تغییر جان تازه ای اعماق جامعھ را شامل می شد، امید 
  )١(» .گرفت

یكم بھ فضای مناسب در داخل : اشارات نوشین احمدی از این قرارند
و درسطح بین المللی اشاره می کند كھ برخورد بھ آنرا بھ وقت 

دوم اشاره او بھ ھوشیاری و توافق نا نوشتھ . دیگری موكول می كنم 
بھ تغییر در نتیجھ این و باالخره امید . نیروھای مختلف فكری است

  .است" ھشیارانھ"توافقات 
برخورد مثبت نوشین احمدی بھ چنین صحنھ ای كھ خود می چیند، 

  .این نكتھ را می رساند كھ راه رسیدن بھ تغییرات ازاین راه است
یكسان و یا الاقل نوشین احمدی مردم عاصی با جناحھای حكومتی را 

 كمتر كسی است كھ بھ تفاوت در حالی كھ. در یك زمره قرار میدھد
تضاد بین مردم با . كلی و ماھوی این تضادھا اذعان نداشتھ باشد

حكومت و اختالف بین دوجناح حكومت از دو تضاد با ماھیت 
یكی عصیان علیھ ستم و استثمار افسار گسیختھ . متفاوت بر می خیزد

ای است کھ بیش از سی و یک سال از جانب حكومت از جملھ ھمین 
در حالیكھ تضاد دیگری . آنان تحمیل شده است بر" صالح طلبانا"

 بر سر تقسیم منافع و تقسیم قدرت است، بر سر چگونگی حفظ رژیم
و یا بعبارت دیگر طوالنی تر كردن عمر رژیم جمھوری اسالمی 

  .است
اگر بخواھیم بھ زبان تغییر سخن بگوییم، یكی از آنھا تغییری را می 

 و فساد و فشارھای ناشی از آن بر مردم بر خواھد كھ بساط ظلم
جوانان و بر زنان ھر چھ زودتر پایان یابد، دیگری تغییری را می 

موقعیت آنرا مستحكم خواھد كھ بتواند عمر این رژیم را طوالنی تر، 
  .تر و آنرا بصورت كارآمدتری بازسازی كند

م قدرت شكافی كھ در میان باالترین رده ھای حكومتی كھ بر سر تقسی
و چگونگی حفظ رژیم جمھوری اسالمی بوجود آمد شرایطی را 

تا کنون خصلت . ایجاد كرد كھ تضاد مھمتر دیگر خود را برخ كشد
اینكھ مبارزات مردم بھ چھ . عمده این مبارزات خودبخودی بوده است
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امیدھایی جان بخشد، بستگی بھ این دارد كھ این مبارزات در چھ 
  . و توسط چھ نیرویی رھبری خواھد شدمسیری حركت خواھد كرد

نوشین احمدی و امثالھم گردن گذارند " رھنمودھای"اما اگر مردم بھ 
بھ این معنی است كھ باید تضاد خود با رژیم جمھوری اسالمی را بھ 
فراموشی بسپارند و ھمھ در پشت جناحی از ھمین حكومت صف 

 روز عاشورا اما مبارزات مردم در. کشیده و سیاھی لشگر آن شوند
نشان داد كھ مردم خواست این را ندارند كھ مسیری را كھ نوشین 

دختران و پسران جوان علیرغم . احمدی ھا پیشنھاد می كند دنبال كنند
و نوشین احمدی " سبز"نصحیت ھا و توصیھ ھای رھبران جریان 

ھا، تصمیم گرفتند پا را از چارچوب ھای تعیین شده فراتر نھند و كل 
را بھ چالش بگیرند و شمھ ای از قدرت خود را بھ نمایش سیستم 
اما این نمایش قدرت مردم با نمایش ضعف و زبونی و عقب . بگذارند

ھنگامی كھ . نشینی موسوی و كروبی و دارودستھ ھایشان ھمراه شد
مردم بنای ظلم و بیداد را لرزاندند، این دار و دستھ بھ لرزه افتاده و 

  . ضاد خود با جناح دیگر بر آمدنددر پی كاستن از شدت ت
اما . نوشین احمدی بر طبل سازش میان مردم و حکومت می كوبد

شكاف بین مردم و دولت عمیقتر از آن است كھ بتوان آنھا را سازش 
خشونتی كھ از جانب کلیت رژیم . داد و یا آنھا را تخفیف داد

ه کھ جمھوری اسالمی بر مردم روا شده چنان شکافی را ایجاد کرد
این شکاف بھ دره ای عمیق و گسترده بدل . بھ سادگی پر نخواھد شد

  .  شده کھ ھیچ پل شكستھ و ورشكستھ ای را بر نمی تابد

کھ حکومت " تغییری"تغییری بنیادی در جامعھ یا 

  را حفظ کند؟
نوشین احمدی سالھای متمادی است مخالفت خود با  تغییر و تحوالت 

با رفع ستم علیھ زنان و عموما قدم اساسی و بنیادی در رابطھ 
گذاشتن در راه رفع ھر گونھ ستم و استثمار در جامعھ کھ تنھا از 
طریق سرنگونی جمھوری اسالمی و در نتیجھ یک انقالب اجتماعی 

او جوانان را از انقالب و تالش . حاصل می شود را ابراز کرده است
غییر اساسی را در حقیقت چنین ت. برای تغییرات اساسی منع می كند

او نگاھش را بھ دعواھای درون حكومتی برای . ممكن نمی بیند
. دوختھ است و از دیگران می خواھد كھ نیز چنین كنند" تغییر"

او .  اوج رضایت اش بود١٣٧٦انتخاب خاتمی در دوم خرداد سال 
  : در این مورد می گوید

 بود در انتخابات دوم خرداد و فضای ایجاد شده تجربھ ی درخشانی"
  )٢".(یاثبات نحوه ستاندن حق بھ طرق قانون

 سال بگوییم این یك ١٢الزم بھ اثبات نیست كھ امروز بعد از 
زیرا این گونھ تجربھ ھا ھزاران بار پیش از این . جمعبندی قالبی بود

نھ تنھا در ایران بلكھ در سراسر جھان قالبی بودن خود را نشان داده 
کھ سیاه برسفید، زنان را بھ برده " یانونق"چگونھ در چارچوبھ . اند

نوشین احمدی ابایی . تبدیل كرده می توان بھ چنین نتیجھ گیری رسید
ندارد كھ برای مقبول جلوه دادن بحث ھایش آنانی را كھ بھ قول او 

را " قوانین تبعیض آمیز"استفاده از این " فرھنگ"و یا " خواست"
  )٣. (ندارند مورد نكوھش قرار دھد

ین احمدی تالش می کند زنانی را كھ تشنھ تغییرات اساسی و نوش
او بدین منظور زن و . فرا بخواند" اصالح طلبی"بنیادی ھستند بھ 
اندیشھ «از نظر او . معرفی می کند" اصالح طلبی"زنانگی را سمبل 

عمق بینش . زنانھ، اندیشھ ای انتقادی است و نھ تفكری برانداز
تحول تدریجی ھمگام است، توانایی و حركت اجتماعی زنان كھ با 

)  ٤..."(پتانسیل بسیار زیادی برای حركت ھای اصالح گرایانھ دارد
مشخص نیست بر چھ پایھ ای او می گوید كھ اندیشھ زنانھ اندیشھ ای 
رفرمیستی است و بر چھ مبنایی حركت اجتماعی زنان حركتی 

یخ مبارزات تار. واقعیات خالف این را نشان می دھند. تدریجی است
حداقل در دو قرن اخیر نشان می دھد كھ ھر گاه شركت زنان در 

  .مبارزات اجتماعی وسیعتر بوده، آن مبارزات رادیكالتر شده است
ھمین خیزش اخیر در ایران را در نظر بگیریم، زنان نقش تعیین 

زنانی کھ تصاویر . عھده داشتندکننده ای در رادیکالیزه کردن آن بر
 شان در دل مردم جھان شجاعت کاشت و بسیاری از مخابره شده

  . مردم را شگفت زده کرد
اما در مقابل این واقعیات تاریخی نوشین بر این نظر خود اصرار 

، یحركت اجتماعی زنان كوششی كامال فرھنگ: "كرده، می گوید
از نظر او كوشش زنان كامال ." مسالمت آمیز و دمكراتیك است

ی اینكھ جایی برای سیاسی بودن آن نمی كامال یعن. فرھنگی است
سیاسی نیست چرا دارای صفات سیاسی اما معلوم نیست اگر. گذارد

اند و با معیارھای سیاسی ھم چون مسالمت آمیز و دمکراتیک 
اما . سنجیده می شوند؟ واقعیت اینست كھ قافیھ بھ تنگ آمده است

تالش كند كھ نوشین مجبور است كھ حرف خود را بزند و با تمام قوا 
جنبش زنان را تا جایی كھ می تواند در چارچوب رژیم جمھوری 

بدین ترتیب بھ زعم . در درون آن كنترل كند" تغییراتی"اسالمی با 
  .خود ھم زنان را راضی نگاه داشتھ و ھم جمھوری اسالمی را

امری كھ در اینجا آگاھانھ پوشیده می شود اینست كھ گویا جمھوری 
در صورتی کھ . ایی مھره ھایش، عوض خواھد شداسالمی با جابج

سی و یک سال اخیر نشان داد کھ بارھا نگھبانان جمھوری اسالمی 
عوض شده اند اما ھیچ تغییری در ماھیت ستم گرانھ اش نسبت بھ 

ھر . این ماھیت عوض شدنی نیست. زنان صورت نگرفتھ است
 جزیی ھم کھ صورت گیرد، جمھوری اسالمی برای حفظ تغییر

اسالمی بودن خود مجبور است کھ زنجیر اسارت زنان را محکم نگھ 
دارد، زیرا جمھوری اسالمی با این زنجیر ستم بر زنان است كھ 

  . اسالمی بودنش معنی و مفھوم پیدا می كند
نوشین احمدی می خواھد زنان خارج از فضای سیاسی پر التھاب 

طف و كرم  آنان جامعھ از حاكمان شرع گدایی كنند تا شاید مورد ل
و آنگاه با بوق و كرنا ھمچون دوران دوم خرداد آنرا . قرار گیرند

او زنان و جوانان را . نشانھ اثبات و پیروزی راه مسالمت آمیز بنامد
آنھا را از شركت در مبارزات . از آرزوھای بزرگ بر حذر می كند

اما جوانان و بخصوص زنان جوان در خیزش . بزرگ منع می كند
ھا و ھشدارھا را بھ پشیزی نخریدند، بھ " رھنمود" خود این بزرگ

بھ خط قرمزھای تعیین شده وقعی ننھادند و بھ مارش پر قدرت خود و
  روحیھ پر جسارت و الھام بخش . چالش گرفتن كل سیستم ادامھ دادند
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این زنان بار دیگر نشان داد، كھ حنای فریب كاری عناصر حكومتی 
شان دیگر رنگی " روشنفكر"و مداحان بھ اصطالح اصالح طلب 

ندارد و زنان و كل مردم بھ تجربھ دریافتھ اند كھ باید حقوق خود را 
  .در میدان نبرد بدست آورند و نھ با گدایی از دربار حاكمان شرع 

 بگذارید در انتھا بر این واقعیت تاکید کنیم تا خیال برخی خوش
ھایی مطلوب بدون تاریخ نشان داده کھ رفرم. خیاالن راحت شود

رفرمھایی کھ بھ . ھای سھمگین و انقالبی مردم بدست نمی آیدحركت 
نتیجھ رسیده اند نھ در نتیجھ حركتھای رفرمیستی بلكھ عموما نتایج 

  . فرعی مبارزات انقالبی مردم بوده است
  دشمنی با  آرمانخواھی 

      گرفتن از تاریخو درس وارونھ 
ی تئوری ھای خود پشتوانھ ای بیاورد برای اینكھ نوشین احمدی برا

و از این طریق بیحاصلی و بیھودگی انقالب را نتیجھ گیرد ناچار 
او در این .  ارائھ دھد٥٧است كھ جمعبندی وارونھ ای از انقالب 

میان بیش از ھمھ با نسل دوران انقالب بھ دشمنی بر می خیزد و آنرا 
 نابسامانی ھای ھدف ضربات خود قرار می دھد و آنان را مسئول

  . جامعھ معرفی می كند
و حاال نسل من پس از وقایع خشونت : " ... او در این باره می گوید

بار ماھھای اخیر، از فشار این ھمھ دوگانگی فرھنگی و تناقض 
درونی میان زندگی روزمره با رمانتیسم انقالبی، میان خرد اسطوره 

، بھ یقوانین آسمان، و میان مقتضیات زمینی و یاندیش و خرد مدن
مدام از خود می پرسد کھ . سرگیجھ و فلج فکری دچار شده است

من کجاست؟ آیا بھ سان جوانان دیروز عمل کنیم و با " یمیدان باز"
و یا ( قلبی شکستھ و لبریز از کینھ و آرمان خواھی، بھ انزوا بگرویم 

، چند بار می یمگر یک نسل تاریخ).... حداکثر راھی دیار غربت
  )٥.... "(تواند از یک آزمون، سرافکنده و رفوزه بیرون آید

یک بار دیگر نوشین احمدی می خواھد بیھودگی انقالب و تغییرات 
شكی نیست كھ نسل گذشتھ دچار اشتباه شد، . ریشھ ای را نشان دھد

اما تنفر این نسل از ستم گران و . برخی از این اشتباھات فاحش بود
.  عامل و نیروی مھم خیزش مردمی بوداستثمارگران رژیم پھلوی

مگر می توان این قانون را نفی كرد كھ ھر جایی كھ ظلم باشد 
مبارزه نیز خواھد بود؟ مگر می توان بدون نفرت از ستمگران از 
مبارزه ای بزرگ سخن راند؟ مگر می توان بدون آرمانخواھی بھ 

  ز ستم مبارزه ای عمیق برای سازمان دادن یک جامعھ نوین عاری ا
از طرف دیگر علیرغم ھمھ مبارزات، جانفشانی . دست زد و استثمار

  ھیچ مبارزه ای پیروزی تضمین شده ھا و از خود گذشتگی ھا در
برای پیروزی در یك مبارزه عوامل و فاكتورھای مھمی تاثیر . نیست
بر ھمین اساس است كھ علیرغم تمام از خود گذشتگی ھای . دارند

انقالب . ب ما و مبارزین آن نسل شكست خوردندنسل گذشتھ ، انقال
. مردم در وسط راه توسط نیروھای مرتجع اسالمی بسرقت رفت

تغییراتی در سطح . جلوی تغییرات بنیادی در جامعھ گرفتھ شد
یك ستمگر جای ستمگر دیگر را گرفت و این گونھ . صورت گرفت

  . جلوی یك انقالب اجتماعی سد شد

  
 بعد از نشستن بر مسند قدرت حملھ بھ نیروھای مرتجع اسالمی

انقالبیون و آزادیھای بدست آمده در نتیجھ مبارزات مردم را آغاز 
بر كسی پوشیده نیست كھ یکی از برجستھ ترین شواھد این . كردند

 و صدور فرمان ارتجاعی ٥٧مسئلھ حملھ خمینی بھ زنان در سال 
اه بھ مبارزه خود اما انقالبیون این نسل آرمانخو. حجاب اجباری بود

 ٨ روزه زنان در ٥شورش . علیھ جمھوری اسالمی ادامھ دادند
گواه " ما انقالب نکردیم تا بھ عقب برگردیم" ، با شعار ٥٧مارس 
  . آن است

اما سبعیت رژیم جمھوری اسالمی حدی نداشت و بھ ھمین دلیل دھھا 
ا این آیا اینج. ھزار از جوانان مبارز را در زندانھایش  اعدام كرد

نسل مبارز است كھ بھ زعم نوشین احمدی محكوم است و یا رژیم 
جنایتکار جمھوری اسالمی؟ اگر نسلی كھ با تمام وجود برای یك 
انقالب فعالیت و كوشش كرد شكست خورد این نھ بھ معنی محكومیت 
این نسل مبارز است و نھ بھ معنی رفوزه شدن آن است و نھ بھ معنی 

بازھم تكرار می كنیم . دن انقالب در كل استبیھوده و بیحاصل بو
اما خوب است كھ . پیروزی در ھیچ مبارزه ای تضمین شده نیست

حداقل یكی دوتا از عوامل مھم شكست انقالبیون و مبارزین نسل 
بدون شك عوامل زیادی در این شكست دخیل . گذشتھ را برشماریم

ی را می تواند بودند و ھر كسی از دیدگاه و نظر خود اشتباھات مھم
اما اشتباھی را كھ تقریبا ھمھ در مورد آن متحدند و كمتر . برشمارد

كسی آنرا انكار می كند، ساده لوحی نسبت بھ نیروھای مرتجع 
اما اگر در آن دوران كمتر كسی تجربھ ای از ماھیت . اسالمی بود

نیروھای مذھبی مرتجع را داشت، امروز پس از سی ویک سال 
م و استثمار زمانی کھ نوشین احمدی و ھمفکرانش سرکوبگری و ست

بھ مردم توصیھ می کنند کھ با جناحی از ھمین جنایتکاران ھمگام و 
دیگر اوج " نقد اشتباھات نسل گذشتھ"ھمگرا شوند، صحبت از 

  ! عوامفریبی است
بر خالف نظرات نوشین احمدی جمھوری اسالمی و شرایط امروز 

ی است بلكھ ثمره ضد انقالب و ضدیت با نھ ثمره انقالب و نسل انقالب
ثمره انقالب، آزادیھای کوتاه مدتی  بود كھ عمرش با . انقالب است

  .   قتل عام جوانان انقالبی بھ پایان رسید
محكوم كردن نسل انقالبی و آرمانخواه، محكوم كردن انقالب و 
انحالل ھمھ چیز و آنگاه ارائھ جمعبندی ھای وارونھ و دنبال 

ی ارتجاعی رفتن و پیچیدن این نسخھ برای نسل جدید روانھ نیروھا
  . کردن آگاھانھ مردم بھ سالخ خانھ مرتجعین است

   انحالل جنبش مستقل زنان
برگردیم بھ جنبش زنان تا ببینیم كھ نوشین احمدی با این تفكراتش چھ 

  . ھدفی را در این جنبش دنبال می كند
ن ستیزان پیوستھ دعوت بھ نوشین و ھمفكرانش زنان را در مقابل ز

صبر و بردباری كرده و از آنان می خواھد كھ گاندی وار در مقابل 
زن ستیزان، مرتكبین بھ اعمال خشونت، تجاوز و شكنجھ، عطوفت و 

  ) ٦.(بخشندگی از خود نشان دھند
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علیرغم جعلیات تاریخی كھ از جانب نوشین احمدی و ھمفكرانش در 
نده شده، نسل جوان تنھا راه نجات مورد رفوزه گی نسل قبل پراك

  . خود را حملھ بھ پایھ ھا و ستونھای این رژیم زن ستیز می بیند
شركت وسیع و گسترده زنان در مبارزات اخیر و نقش مھم آنھا در 
رادیكالیزه كردن این مبارزات بود كھ موسوی را مجبور كرد كھ رك 

تر و نھ یك نھ یك كلمھ كم"و روشن اعالم كند، جمھوری اسالمی 
و تا جایی كھ بھ مسئلھ زنان مربوط می شود این معنی ".  كلمھ بیشتر

را "زن ستیزی نھ یك كلمھ كمتر و نھ یك كلمھ بیشتر"دیگری غیر از 
  .در خود ندارد

اما در ھمان ھنگامی كھ انقالبیون نسل قدیم از جانب نوشین احمدی 
 نقطھ مقابل مسئول اوضاع نابسامان كنونی معرفی می شوند او در

 ٢این قھرمانان در یك زمان خاتمی و . قھرمانانی نیز معرفی می كند
خردادیھای درون حكومت بودند، و امروز دارودستھ موسوی و 

ھمان کسانی کھ دیروز در مسابقھ با رقبای خود در . كروبی ھستند
حاکمیت جمھوری اسالمی تالش داشتند با ھر چھ فرودست کردن 

ھمان کسانی کھ امروز .  بودن آن را باال برندزنان درجھ اسالمی
زنان " یآزاد"نوشین احمدی ھا تالش دارند آنان را بھ مثابھ منجی 

ھمان کسانی کھ نسلی انقالبی دیروز را . بھ نسل امروز جا بزنند
سرکوب کردند و امروز نوشین احمدی ھا می خواھند جوانان امروز 

  .نندرا بدنبال این قاتلین نسل دیروز بكشا
اما متجاوزین بھ حقوق و جان مردم، دزدان انقالب و زن ستیزان 
واقعی را دوست مردم معرفی كردن و تخطئھ انقالبیونی كھ برای 
مردم مبارزه کردند فراتر از مخدوش كردن مرز دوست و دشمن 

  ! بیشتر سنگ سینھ دشمنان مردم را بھ سینھ زدن است. است
در مبارزات اخبر جدایی دین از یکی از خواستھ ھای واقعی مردم 

دولت بوده است؛ چرا کھ مردم ماھیت ستمگرانھ چنین دولتی را تا 
مغز استخوان حس کرده اند، زنان فرودستی مطلق خود را تحت 

بنابراین نگرانی ھا و ضدیت مردم . حاکمیت حکومت مذھبی دیده اند
ھ چرا اما سوال اینجاست ك. با چنین حكومتی پایھ ھای واقعی دارد

دولت اسالمی این چنین بھ كام نوشین احمدی شیرین آمده است در 
متاسفانھ .... برخی از افراد سیاسی "  :غیر اینصورت نمی گفت كھ

بھ طرزی مکانیکی، خطر اسالمی شدن دوباره جامعھ کھ در زمان 
بدون آن . اتفاق افتاد را بھ نسل ما گوشزد می کنند) ٥٧انقالب ( آنھا

ند کھ بن مایھ و گوھر این جنبش از اساس و بھ ماھیت، کھ متوجھ باش
  )٧." ( تفاوت دارد٥٧با انقالب سال 

 را اسالمی كرد؟ آیا ٥٧سوال این است كھ چھ كسی جنبش ھای سال 
رھبری جریانات اسالمی برآن و آنانی كھ می خواستند قوانین 
اسالمی را بر زنان و کل مردم ما تحمیل كنند، عامل اسالمی شدن 

 این غاصبان و دزدان انقالب بودند كھ با سوء استفاده ٥٧نبودند؟ در 
. از اعتقادات مذھبی مردم رھبری مذھبی را بر مردم تحمیل كردند

حاال ھنگامی كھ آقای موسوی تمام دار و ندار سیاسی خود را از قبل 
دریافت داشتھ، " عصر طالیی دوران خیمنی"جمھوری اسالمی و 

خاتمی و كروبی ھنوز لباس مذھبی و مقام مذھبی ھنگامی كھ آقایان 
  خود را دارا ھستند و سنگ جمھوری اسالمی را بھ سینھ می زنند،

ھنگامی كھ ھنوز بھشت برینشان و مدینھ فاضلھ شان دوران حاكمیت 
امامشان است، و اینان قرار است با کوشش شبانھ روزی نوشین 

 آیا مردم حق ندارند احمدی ھا در رھبری جنبش مردم جا زده شوند،
نگران اسالمی شدن مبارزات خود شوند؟ آیامبارزه برای كنار زدن 

  آنان یك ضرورت واقعی نیست؟
 بنابراین وجود جناحی از حاكمان اسالمی در رھبری جنبش مردم 
بالعكس آنچھ نوشین احمدی و ھمفكرانش می اندیشند نھ یك نقطھ 

ضعفی كھ در صورت قوت بلكھ یك نقطھ ضعف واقعی است، نقطھ 
  . دوبتداوم برای زنان و جنبش زنان فاجعھ بار خواھد 

اما نوشین احمدی كھ خود را فعال جنبش زنان می داند بھ حمالت 
او در جریان . خود علیھ جنبش زنان از زوایای مختلف ادامھ می دھد

خیزش اخیر بصورت فریبكارانھ ای تالش کرد تا ھویت مستقل 
پایھ ای آنان را فدای مردساالری جناحی از جنبش زنان و منافع 
  . جمھوری اسالمی كند

جنبش زنان تنھا جنبشی بوده است كھ جمھوری اسالمی را از ھمان 
عصیان و سركشی دختران جوان بھ . ابتدا بھ چالش گرفتھ است

خواست . اشكال مختلف نظام حاکم را دائما بھ مبارزه طلبیده است
ف از حجاب اجباری گرفتھ تا لغو عرصھ ھای مختلھای زنان در

مجازاتھای اسالمی و قوانین نابرابر تا لغو سنگسار بھ نابودی 
شیشھ عمر حكومت دینی در . جمھوری اسالمی گره خورده است

بدون سرنگونی جمھوری اسالمی و جدایی . دست زنان قرار دارد
قطعی دین از دولت، ھرگونھ وعده تغییر اساسی در موقعیت زنان 

  . ی بیش نیستسراب
در شرایطی کھ حضور زنان در صحنھ سیاسی جامعھ، بھ مبارزات 

تمام ھم و غم مردم تحرک و شور و ھیجان بخشیده،  نوشین احمدی 
را بر این می گذارد تا مبادا زنان با خواستھای مستقل خود وارد خود 

آسمان و ریسمان بھ ھم می بافد تا نظر خود را او . مبارزه شوند
چرا کھ بھ زعم نوشین احمدی ھا مسئلھ زنان از .  جلوه دھدمقبول

مسائل کالن جامعھ نیست و طرح خواستھای مشخص زنان مکانیکی 
یکی از ریشھ ھای مھم ابھام و : " او در این باره می گوید. است

شاید ناشی از مقایسھ جنبش مدنی کنونی .... سردرگمی برخی فعاالن
ستان بھ واسطھ قیاس ظاھری این دو این دو.... باشد٥٧با انقالب 

رخداد بھ این نتیجھ می رسند کھ اگر امروز زنان خواستھ ھای خود 
سرشان کاله خواھد "٥٧را بھ طور مستقل مطرح نکنند مانند سال 

  ، غافل از آن کھ زنان چھ در ھمین پروسھ انتخابات و چھ در "رفت
را بر عموم " معیارھای جنسیتی" سال اخیر توانستھ اند، ١٥طول 

و نیز بخشا در کل جامعھ تا حد " گروه ھای مرجع"و " نخبگان"
زیادی تحمیل کنند و اتفاقا این آن روند مبارکی است کھ باید تداوم 

طرح خواستھ ھای "بیابد و نھ لزوما حرکت ھای مکانیکی ھم چون 
در یک تند پیچ بزرگ سیاسی و مقطعی کھ اکثر " یصرفا جنسیت

" زمین مشترک"ی و مطالبھ محور کشور در آن جنبش ھای اجتماع
  ) ٨". (توافق کرده اند" یخواستھ معین حداقل"بر سر یک 

ھمیشھ خواستھ ھای زنان تحت عنوان . بحث آشنا و سابقھ داری است
  تحت این عنوان كھ زنان . عمده بودن بھ كناری گذاشتھ شده استغیر
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شان " حق"؛"یپیروز" حمایت کنند تا پس از " جنبش"بھتر است از 
نظریھ ای تجربھ شده کھ ورشکستگی خود را بارھا نشان . داده شود
حال کھ نوشین احمدی ما را بھ اشتباھات نسل گذشتھ . داده اشت

رجوع می دھد خوب است كھ  از این زاویھ نیز بھ اشتباه نسل گذشتھ 
 نھ تنھا مطالبات زنان بلكھ بسیاری از ٥٧در انقالب . بپردازد

جریانات . ستھ ھای دیگر مردم نیز قربانی ھمین طرز تفكر شدندخوا
بسیاری از .  با این استدالل فرودستی زنان را تدارک دیدندیاسالم

نیروھای چپ نیز با چنین منطقی ھمراھی کردند و خود و جنبش 
" کسب حق پس از پیروزی"اگر نظریھ . زنان را خلع سالح کردند

وج فرودستی زنان در جمھوری در دوره ای طرح شد كھ ھنوز ا
اینك بعد از سی و . اسالمی و ابعاد زن ستیزی آن تجربھ نشده بود

یک سال تجربھ و زیستن تحت رژیمی بغایت زن ستیز، سخن گفتن 
از این کھ مسئلھ زنان از مسائل کالن جامعھ نیست، نھ تنھا موجب 

نھ تفكرات مردساالراتضعیف و نابودی جنبش زنان می شود  بلکھ  
را تقویت می کند و آگاھانھ زنان را بھ سیاھی لشگر جناحی از ھمین 

  . رژیم زن سیتز جمھوری اسالمی بدل می کند
آیا اصرار روی  " :نوشین احمدی در ادامھ بحث ھایش می گوید كھ 

مطالبات زنان مقرون بھ فایده می تواند باشد؟ آیا جدایی طلبی 
." مورد نظر خود را بگیردجنسیتی در این شرایط می تواند پاسخ 

)٩(  
این كھ جدایی طلبی جنسیتی در شرایط كنونی بتواند پاسخ خود را 
بگیرد یا خیر نمی توان با قطعیت آنرا از قبل تعیین كرد، چرا كھ بھ 

واقعیت . بستگی داردمشخصا تالش نیروھای انقالبی عوامل بسیاری 
جنبش تنھا با اینست كھ شركت وسیعتر ھر قشر اجتماعی در یک 

از طرف دیگر طرح خواستھ و . طرح مطالباتش امكان پذیر است
شعار ھاست كھ می تواند ماھیت ھر جنبش اجتماعی را بھ روشنی 

  . نشان دھد
منحل كردن خواستھ ھای زنان قدمی در جھت انحالل جنبش مستقل 

  تنھا برای كسانی كھ قرار است بخشی از جمھوری . زنان است
، و یا جمھوری اسالمی را از نوبازسازی كنند، طرح اسالمی باشند

چرا کھ طرح . خواستھای جنسیتی زنان مقرون بھ فایده نیست
مطالبات مشخص زنان ھمھ جناحھای حکومتی را نشانھ می رود و 
در روند تکاملی خود بھ ھر چھ قطبی تر شدن مبارزات مردم کمک 

  یت اینست واقع. می كند و صف دوست و دشمن را مشخص می کند
، حمایتشان از این یكھ پاشنھ آشیل ھر دو جناح جمھوری اسالم

  .موقعیت اسارت بار زنان است
اما مسئلھ تنھا تبدیل جنبش زنان بھ ذخیره و سیاھی لشگر جناح 

  حکومت نیست بلكھ نوشین احمدی در صدد است كھ "  اصالح طلب"
زنان را در وحدت با بخشی از زنان حکومتی کھ قصد دارند جنبش 

کھ اینان در پی " اصالح طلب"بھ بیراھھ کشانند، بھ درون حکومت 
  .  درآن ھستند، بخ

بدون شک ھمھ فعاالن جنبش زنان دغدغھ آن را دارند :" او می گوید
کھ جنبش سبز در آینده خود و سوگیری ھایش، منافع زنان را از یاد 

 ولی بھ نظر من .نبرد و بتوانند در این جنبش منافع زنان را حفظ کنند
شدن فعاالن جنبش زنان در این جنبش " شریک"این کار صرفا با 
  )١٠." (امکان پذیر است

این نوع دیگری است برای گفتن این كھ زنان و فعاالن آن مسایل 
مشخص جنبش زنان را بكلی فراموش كنند، و فعال ھورا كش 

ین شوند تا شرایط برای شركت كسانی مثل نوش" سبز"رھبری جریان
. احمدی ھا فراھم شود و توسط  رھبری سبز بھ بازی گرفتھ شوند

  . این آن خرده ریزی است کھ امثال نوشین احمدی بھ دنبال آنند
 و غیر یاز اصالح طلبان حکومت(نوشین احمدی و ھمفکرانش 

در تالشند كھ با فریبكاری و دروغ، زنان  را از مبارزه ) یحکومت
مسئلھ سرنگونی کلیت رژیم جمھوری برای کسب مطالباتشان کھ بھ 
گرد ھم آمدن جمعی از زنان حكومتی . اسالمی گره خورده دور کنند

بھ ھمراه بخشی از فعالین كمپین یك میلیون امضاء در جریانی بھ نام 
خدمت ھمین  در" ھمگرایی سبز جمعی از فعاالن جنبش زنان"

عاالن معامالت سیاسی بین این جناح حكومتی و این بھ اصطالح ف
شکاف پیش آمده بین دولت و " این اتحاد قرار است . زنان می باشد

  )١١. (را پر کند" ملت
ارائھ این گونھ نظرات از جانب نوشین احمدی و متحدین درون 
حكومتی وی و گام نھادن در این مسیر ھدف معینی را دنبال می كند، 
 جلوگیری از سرنگونی جمھوری اسالمی و اصالح و ترمیم ھمین

  . نظام زن ستیز
  

  :زیر نویس ھا
   :یمقاالت نوشین احمدی خراسان

   ده روزی کھ ایران را لرزاند، و چالش ھای تازه جنبش زنان-١
  از محافل زنانھ تا تشکل ھای مستقل زنان-٢
   ھمانجا-٣
   ھمانجا-٤
   ده روزی کھ ایران را لرزاند، و چالش ھای تازه جنبش زنان-٥
   جنبش زنان و جنبش سبزروزی از آن"  خرداد٢٢"-٦
   ده روزی کھ ایران را لرزاند، و چالش ھای تازه جنبش زنان-٧
   بھ ھمبستگی جنبش زنان، جنبش سبزبسیار حساس اند-٨
  ھمانجا-٩
  ھمانجا-١٠
 سخنرانی نوشین احمدی خراسانی در سومین نشست ھمگرایی سبز -١١

  ■  آمنھ کرمی-جنبش زنان بھ مناسبت سالگرد مشروطیت
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  ع نامه سياسیقط
  )افغانستان-ایران(سازمان زنان ھشت مارس 

مبارزاتی کھ پس از انتخابات دھمین دوره ریاست جمھوری بطور 
گسترده در جامعھ رخ داد و اوج آن و رادیکال شدن بیشترش در 
. تظاھرات عاشورا بود، ھمھ نیروھا را مجبور بھ موضع گیری کرد

  .   نبودجنبش زنان نیز از این قاعده مستثنا

ما از ھمان آغاز مبارزات توده ای و حضور گسترده زنان و نقش 
رادیکال آنان، نھایتا با دو تحلیل کامال متضاد از جانب گرایشات 

  . درون جنبش زنان روبرو ھستیم

یك گرایش رفرمیستی کھ تالش دارد مبارزات مردم و زنان را در 
ھ کند و بر خالص’ را ی من کو‘ چارچوب مسئلھ حق شھروندی و

پایھ آن مبارزات زنان را محدود، خواستھایشان را بھ حداقل برساند 
و آنان را بھ سیاھی لشگر جناح دیگری از ھمین نظام زن سیتز 

  .جمھوری اسالمی مبدل کند

در مقابل این گرایش، گرایش دیگری وجود داشت کھ تالش کرد 
عصبانی نشان دھد کھ  مردم و زنان معترض تنھا رای دھندگانی 

نیستند بلكھ این مبارزه و گستردگی آن نشان داد کھ مردم زیر فشار 
ستم و استثمار سی سالھ جانشان بھ لب رسیده و تقلب انتخاباتی فقط 

اما عامل اصلی سرریز کردن مردم . دریچھ ای را برایشان باز نمود
بھ خیابانھا تضاد بین اکثریت مردم با کل نظام جمھوری اسالمی 

 زنان نیزعالوه بر  و. در سی سال گذشتھ انباشت شده استاست كھ 
ستم و استثماری کھ از جمھوری اسالمی نصیبشان شده است، 
بخاطر زن بودن  سی سال فرودستی مطلق، سی سال ھمھ مظالم و 

بھ واقع زنان بردگانی . پلشتی ھای این نظام بھ آنان وارد شده است
دند و بھ خاطر ھمین در شورش کر ھستند کھ علیھ نظام برده دار

مبارزه با سرکوبگران در خیابانھا سر سازش ندارند و در فرمولھ 
کردن شعار ھائی کھ مضمون ضد رژیمی آن بیشتر است نقش 

  .مھمی بازی کردند

با تکامل مبارزات مردم و حضور چشم گیر زنان در آن، مناسبات 
 مھمی دچار تغییرات" سبز"بین مردم با حکومت و رھبران جریان 

یکی از این تغییرات این است کھ برگشت جامعھ بھ دوران قبل . شد
از این مبارزات نامحتمل است و مھم تر اینکھ مردم بھ جمھوری 

خود این مسئلھ موجب عمق یافتن ھر چھ . اسالمی تن نخواھند داد
  . بیشتر تضاد بین جناحھای غالب و مغلوب شده است

ارزات مردم و اوج پیشروی بی دلیل نیست کھ پس از تکامل مب
  تعرض توده ای در تظاھرات عاشورا و نقش برجستھ زنان از یک 

طرف با سرکوب وحشیانھ و گسترده  رژیم جمھوری اسالمی 
مواجھیم و از طرف دیگر با طرح سازش با حکومت از جانب 

 کھ در بیانیھ ھایشان منعکس شده بود، روبرو" سبز"رھبران جریان 
انعكاس ھراس ” سبز“ بیانیھ ھای رھبران جریان می شویم در واقع

بیشتر آنھا نسبت بھ از دست دادن مھار و كنترل مبارزات مردم بود 
تا ) كھ تا درجات زیادی آنرا در تظاھرات عاشورا از دست دادند(

ھراس از جناح حاكم، چرا کھ پیشروی مبارزات مردم و عمق یافتن 
مھوری اسالمی کھ خواستھایشان خطری است برای کل رژیم ج

  .بعنوان جزئی از این نظام خواھد گرفت دامن خود اینان را نیز

برخورد گرایشات مختلف جنبش زنان بھ مبارزات 
  آن  مردم و نقش زنان در

در مبارزات پس از انتخابات و حضور گسترده و نقش فعال و 
شورانگیز زنان ھمھ نیروھا از امپریالیستھای مرد ساالر آمریكایی 

تھ تا جمھوری اسالمی، از احزاب منتسب بھ چپ گرفتھ تا گرف
نیروھا و گرایشات مختلف جنبش زنان را وادار بھ موضع گیری و 

  .واكنش نمود

 گرایش رفرمیست و اصالح طلب جنبش زنان کھ قبل از انتخابات 
داعیھ رھبری جنبش زنان را یدک می کشید و بسیاری از نیروھا 

 شتھ بودند، با حضور وسیع زنان درنیز بھ این ادعا گردن گذا
مبارزات از یك طرف از پتانسیل مبارزاتی و رادیكال زنان بھ 
ھراس افتادند و با منحل كردن خواستھ ھای مشخص زنان و جنبش 

ش برای زنان در كل بھ عقب نشست و از طرف دیگر آنھا را بھ تال
ھنوز کمتر از دو ھفتھ از . كنترل و مھار مبارزات زنان انداخت 

مبارزات مردم و زنان نگذاشتھ بود کھ شیپورعقب نشینی و کوتاه 
آمدن از مطالبات زنان تحت این عنوان کھ مسائل زنان از مسائل 

" حق شھروندی و رای من کو"کالن جامعھ نیست و امروزه مسئلھ 
 است از جانب رھبران این گرایش صادر فصل مشترك ھمھ مردم

اینان در عمل نشان دادند کھ برایشان حفظ چارچوبھای حاکم . گردید
  .با برخی اصالحات مھم تر از فرودستی زنان است

از آن پس تا کنون کل این گرایش تالش دارد کھ تاکتیک ھا و 
 استراتژی خود را بر پایھ شرایط عینی کنونی تدوین کرده و آنرا را

اما برای تدوین تاکتیکی . جنبش زنان پیش گذارد" راه حل "بعنوان 
  . کھ در خدمت استراتژی شان قرار گیرد دچار اختالف ھستند

  دستھ ای از این گرایش ھمراه با برخی زنان حکومتی بر این باور
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  است کھ موضوع زنان و مطالبات آن باید تابع مطالبات عمومی مثل 

پیش " سبز"نتخابات کھ رھبران جریان حق شھروندی و مسئلھ ا
گذاشتھ است، قرار گیرد و برای اینکھ بتوانند این خواست را در 

  بین زنان فراگیر کنند و بر این پایھ سوار بر جنبش زنان شوند باید 

دستھ دیگری از ھمین گرایش . وارد شوند" سبز"در رھبری جریان 
ی است برای قرار بر این اعتقاد است کھ طرح مسائل زنان تاکتیک

بھ واقع ھر دو گرایش رفرمیست و " سبز"گرفتن در رھبری جریان 
اصالح طلب بر سر استراتژی خود کھ ھمانا وارد شدن بھ جمع 
رھبری جریان سبز است با ھم توافق دارند، اما تاکتیک وارد شدن 

  . بھ این رھبری است کھ مورد اختالف آنھا می باشد

رای سھیم شدن در رھبری جریان سبز تالش و كوشش این گرایش ب
با این ھدف است كھ از یک طرف مبارزات رادیکال زنان را کھ 

بھ . شمھ ای از آن چشم دوست و دشمن را خیره کرد، مھار کنند
را با جمعی از " ھمگرایی سبز جنبش زنان"ھمین دلیل است کھ 

زنان حکومتی شکل دادند تا از این طریق بتوانند جنبش زنان و 
از طرف دیگر با ایده مبارزه . بارزاتش را بھ انحراف بکشانندم

برای حل ریشھ ای مسئلھ زنان کھ در گرو سرنگونی جمھوری 
  . اسالمی بدست می آید، مقابلھ نمایند

برای چنین كاری یک باردیگر فلسفھ ھای کھنھ و ارتجاعی ھمانند 
ا جنبش پراگماتیسم را این بار بھ این صورت فرمولھ کردند کھ گوی

زنان جنبشی صلح طلب است و نمی تواند و نباید با ستمگران خود 
می گویند جبنش زنان باید پلی باشد بین مردم و . بھ مقابلھ برخیزد

دولت؛ می گویند زنان و جوانان معترض باید با سرکوبگران خود 
با صبر و بردباری رفتار کنند و حتی در زندان ھا ی جمھوری 

  .انبانان خود با مھربانی برخورد کننداسالمی نیز با زند

در تبلیغات اینان علیھ سنگربندیھای جوانان درمقابلھ با نیروھای 
سركوبگر، این جوانان و زنان فعال ھستند كھ بھ محاكمھ كشیده می 

  .شوند

دراین دوره " سبز"موضع گیریھا وھمراھی اینان با رھبران جریان 
المی را از سرنگونی برای این ھدف است كھ نظام جمھوری اس

باشند کھ توده ھا و " تغییر"نجات دھند و ھم بیان نوعی از 
  .بخصوص زنان را تا حدی راضی نگھ دارند

اما رویكرد گرایش دیگر یعنی گرایش رادیکال و انقالبی بھ 
مبارزات مردم و خصوصا شرکت وسیع زنان درآن این بود كھ 

ین و زن ستیز ترین زنان بخاطر سی سال حاکمیت یکی از منفورتر
  وارد با این درجھ از رادیکالیسم  بھ این گستردگی و ژیم ھای جھان

  

مبارزات زنان نشان داد کھ یکی از نقاط تالقی و تمرکز تضادھای 
این مبارزات نشان . اجتماعی مختلف جامعھ ما، در اینجا قرار دارد

ی داد کھ زنان می توانند مرکز زلزلھ ای باشد کھ طومار جمھور
  .اسالمی را در ھم بھ پیچد

بنابراین مقاومت و مبارزه را باید در چارچوب ھدف سرنگونی 
کلیت رژیم زن ستیزجمھوری اسالمی سازمان داد و نھ در 

 خامنھ ای و -چارچوب اصالح آن یعنی  زدن جناح احمدی نژاد
قدرت گیری جناح دیگری از این نظام یعنی موسوی و دارودستھ 

ایش رفرمیست و اصالح طلب جنبش زنان ھمراه اش کھ امروزه گر
  .با برخی زنان حکومتی در پی متحقق کردن آن ھستند

در نتیجھ اگر تا قبل از مبارزات اخیر معیار سرنگونی جمھوری 
زن ستیز اسالمی عامل اصلی فرودستی زنان بعنوان اولین گام در 
 راه رھائی زنان برای سنجش گرایشات گوناگون جنبش زنان پیش

عالوه . بھ تنھائی کافی نیست این معیار گذاشتھ میشد، امروز دیگر
بر این معیار، پیش گذاشتن مختصات جامعھ نوین و انقالبی آینده 
در رویكرد بھ مسئلھ رھائی زنان در تشخیص دوست و دشمن 

  .جنبش زنان معیار تعیین کننده ای خواھد بود

  حجاب سنبل اسارت زنان
ان جوان در مبارزات اخیر روسریھای بسیاری از زنان و دختر

 زنان با  بواقع. خود را در مقابلھ با حجاب اجباری برداشتند
برداشتن حجاب این سمبل اسارت زنان، مناسبات اجتماعی و 

  . مناسبات قدرت در جامعھ را بھ چالش كشیدند

مسئلھ مخالفت زنان با حجاب اجباری در مبارزات اخیر نشان از 
نھ باید اسالمی بودن این رژیم را کھ با مسئلھ این داشت کھ چگو

مخالفت زنان با . حجاب اجباری گره خورده است، نشانھ رفت
، مخالفت با غل و زنجیری است کھ جمھوری یحجاب اجبار

اسالمی از بدو قدرت گیری بر زنان تحمیل کرده است، مبارزه علیھ 
حھای مھم حجاب اجباری مقابلھ آگاھانھ ایست بر علیھ یکی از سال

مبارزه . ایدئولوژیکی رژیم  کھ برای تقویت حاکمیتش بکار می برد
علیھ حجاب اجباری مبارزه آگاھانھ ایست علیھ بردگی زن و مقابلھ 
با ارزشھا و سنن و فرھنگ عقب مانده و پوسیده حاکم؛ مبارزه علیھ 
حجاب اجباری پیش گذاشتن عملی خواست جدائی دین از دولت 

  . زمان اجتماعی حاکم در ایران استبعنوان شاخص سا

  ■٢٠١٠ نوامبر ٧

  .زنان نیروی انفجاری این جنبش مردمی بودند. مبارزه شده اند
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  نگاهی اجمالی
  موقعيت زنان در افغانستان  در رابطه با  

-ایران(ھشتمین مجمع عمومی سازمان زنان ھشت مارس 
یك دھھ  را در شرایطی برگزار می کنیم کھ نزدیک بھ) افغانستان

قرار ی و اروپایی اشغالگران آمریكایی زیر چكمھ ھاافغانستان 
ی با صدھا ھزار كیلو بمب بر سر مردم غیر نظامدھھ ای کھ . دارد

  . ه استجنایت ھمراه بودو و كشتار 
ی اگر اشغال افغانستان با دھھا ھزار نیرو آغاز شد، اینك نیروھا

 یھھا ھزار نیرونظامی اشغالگر بھ بیش از صد ھزار نفر و د
  . افزایش یافتھ اندی خصوصی نظام
زنان و رھاندن مردم از ی بزرگ متجاوز بھ بھانھ آزادی قدرتھا

طوالني، و از بین بردن طالبان و خطر تروریسم  ی جنگ ھا
 یاما در حقیقت بدنبال منافع امپریالیست. افغانستان را اشغال كردند

 مھم از جھان آنجا را یو مستقر شدن در یك منطقھ استراتژیكخود 
  . اشغال كردند

طالبان ی متحجر و جھنمی اگر زنان قبل از اشغال اسیر نیروی
بر آن اضافھ شده و ی مرتجع رنگارنگ دیگری بودند، اینك نیروھا

  . بر ستم و رنج زنان نیز افزوده اند
كھ سوژه تبلیغات نشریات ی روشن است كھ تعداد انگشت شمار زنان

کنونی موقعیت ی غرب اند بیان واقعی پریالیستامی و رسانھ ھا
  . اكثریت زنان افغانستان نیست

آنچھ ستم بر زنان افغانستان را چند الیھ كرده است، عالوه بر 
چون ی ارتجاعی قوانین زن ستیز اسالمی حاکم بر کشور، سنت ھا

كند و مناسبات ی می سنگینی بر دوش ھر زن افغانستانی بار سنگین
 و افکار عقب مانده نیز حامی و پشتیبان سنت ھانستان بر افغاحاکم 

 این حاكمین ،برابر زنانعین حال دردر . و ضد زن می باشد
دولت و اپوزیسیون  قرار دارند كھ در لباسی مرتجع زن ستیز مذھب

 بھ مردم و ،و بشكل عریانترش در شكل اپوزیسیون مسلحی دولت
  .دارند یرا روا می بخصوص بھ زنان ستم چند الیھ ا

از مناسبات و سنت ی ناشی زنان افغانستان عالوه بر تحمل ستم ھا
شده از ی برنامھ ریزی حاكم در جامعھ و ھمچنین ستم ھای ھا

كھ بصورت غیر ی جانب حاكمین در قدرت و اپوزیسیون مسلح
ی از نابسامانی كھ تاوان بسیارند كند، مجبور ای حكومت می رسم
  .دنجامعھ را نیز بپردازی ھا

زنان افغانستان و . این جنگ تجاوزكارانھ اندی اصلی قربانآنان 
دارند از فقر و  بخصوص آنانیكھ مسئولیت یك خانواده را بر عھده 

و ی آنھا از اولیھ ترین حقوق زندگ.  و مصیبت در رنجندی نوایی ب
آنان قربانیان . در عذابندی و بھداشتی ترین امكانات درمانی از ابتدای

و گروگانگیری نیروھای جنگ ساالرند و یکی از ضرب و شتم 
زنان افغانستان از . ان طالبان می باشندایآماج ھای عمده بنیادگر

. نھ در خانواده و نھ در جامعھ برخوردار نیستندی ھیچگونھ امنیت
 موقعیت یو آینده شان قربانی این دختران خردسال ھستند كھ زندگ

زور شوھر داده شده و یا شود، یا بی خانواده ھا می بد اقتصاد
  . رسندی بھ فروش می مستقیما در مقابل مقدار ناچیز

 تحت بھانھ ھائی ھم چون  زنا، ترك خانواده ،تعداد وسیعی از زنان
رسند و یا ی شوند و یا بھ قتل می انتخاب ھمسر یا روانھ زندان  م، 

در ھمین چند ماه گذشتھ . شوندی سنگسار می بطور وحشیانھ ا
قندوز در شمال افغانستان كھ بھ  دری مرد جوان زن وسنگسار 

 سالھ ٤٨كشتن یك زن بیوه . خاطر مخالفت خانواده باھم فرار كردند
توسط طالبان بھ جرم رابطھ با یك مرد كھ بھ او قول ازدواج داده 

 سالھ ای بھ نام عایشھ کھ ١٨دختر و باالخره  بود بود و از او حاملھ
ش گوش و بینی اش توسط مرتجعین بھ جرم فرار از دست شوھر

از صد ھا نمونھ کھ ھر روزه در  ھائی است مثالطالبان بریده شد، 
  . افغانستان بھ وقوع می پیوندد

نمونھ . گیردی اما این جنایات فجیع تنھا از جانب طالبان صورت نم
توسط جنگ ساالران ی شمار از تجاوز و گروگانگیری بی ھا

ھان و والیان و قاضیان ھستند و یا اینكھ كھ یا خود از فرماندی دولت
وابستھ بھ آنانند در گوشھ و كنار افغانستان بدون درج خبر و یا 

  .توجھ مطبوعات در جریان است
بھ ی زنان افغانستان پی ببریم نظری اینكھ بھ موقعیت كلی برا
 از طرف مشاور صحت و بھداشت رئیس جمھور افغانستان یخبر

در ی تعداد خودكش: در كابل گفتی انس خبربیفكنیم كھ در یك كنفر
ی اگر در ابتدا. میان زنان افغانستان بشدت در حال افزایش است

پدیده جدیدی بود، اینك جنبھ رایج تر ی اشغال كشور پدیده خودسوز
ی او نیز اعالم كرد كھ تعدا زنان مبتال بھ افسردگ. بخود گرفتھ است

 ٢٥ی سی بی ب. (ی باشد مدر افغانستان نزدیك بھ دو میلیون نفر
ی در میان زنان بھ چھ معنی این رقم بزرگ افسردگی براست) مرداد

 اشغال افغانستان بر ابعاد ستم بر  کھدھدی مناست؟  آیا این نشان 
  زنان افزوده است؟

ی امپریالیستی ارتجاعی كھ مسئلھ مصالحھ میان ارتشھاامروزه ھم 
ی د، آنكھ باید تاوان و قربانآیی طالبان نیز بھ میان میان بنیادگرا و

  دست نشانده بر این اعتقادند كھ دولت ی بسیار. ند ابدھد، نیز زنان
ی بر سر كار آمده آنچھ كھ مکرزای کھ در نتیجھ اشغال افغانستان 

  بھ طالبان در مقابل مصالحھ عرضھ كند، عقب و می خواھد  دتوان
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 دیگر قوانین و یا بعبارت. بیشتر در مورد حقوق زنان استی نشین
ھر ، سنت و افکار عقب مانده و پوسیده را و زن ستیزانھی شرع

كھ امپریالیستھا و ی در واقعیت تنھا امتیاز. چھ بیشتر شدت بخشند
توانند بھ طالبان بدھند این است كھ بازھم بر سر ی نوكرانشان م

این تصویر واقعی  .فرودستی ھر چھ بیشتر زنان با آنھا معاملھ كنند
  . استی سال اشغال امپریالیست٩ت زنان افغانستان بعد از موقعی

دولت دست  امپریالیستی و گرانمبارزه علیھ اشغالدر مقابل،  
  مبارزه علیھ نیروھای واپسگرای مذھبی دو بخش شان،  نشانده

  

  
مبارزات ما زنان برای آزادی و رھایی از قید ستم و  الینفک از

  .و ھمزاد یکدیگرنداستثمار جنسیتی است، چرا کھ این د
بدون مبارزه علیھ اشغال امپریالیستی و بدون سرنگونی نظام 
کنوني، گام گذاشتن در جاده برابری واقعی زنان ممکن نیست و 

، علیھ سنن و افکار یبدون مباره علیھ نیروھای واپسگرای مذھب
عقب مانده و زن ستیز، علیھ قوانین و مناسبات ضد زن، رھایی از 

الیستی و دست بایی بھ آزادی و برابری واقعی ما زنان اشغال امپری
  .ممکن نیستدرافغانستان 

  ■ ٢٠١٠  نوامبر٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .زنان با طغیان خود مرتجعین و واپسگرایان زن ستیز اسالمی را بھ مبارزه می طلبندچھ شورانگیز است ھنگامی کھ 
  .کھ زنان با مبارزات گسترده خود نظم کھن و پوسیده را بھ مصاف طلبیدندچھ مسرت بخش است ھنگامی 
 .خشم زنان را بمثابھ نیروی قدرتمندی برای انقالب رھا کنیم! زنجیرھا را بگسلیم

    جمھوری اسالمیدسرنگون با  
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   شودی که بر ما ميی ستم هاهي مبارزه علیراهها
  آزاده صمیمی

از کودکی، خانواده و دین وعرف بھ دختر می :  پرده دری کنیم-١
بھ تبعیضی کھ علیھ او بھ دلیل دختر !  بسازدآموزند کھ بسوزد و

از  اگر. از پدر و برادر حرف بشنود. بودن می شود اعتراض نکند
» خدا«پدر یا برادر و یا شوھر کتک خورد دم بر نیاورد و شکر 

دم برنیاورد ) بھ شوھر(وقتی او را تحویل مرد دیگر می دھند . کند
 در خانھ شوھر، کنیز او .و اگر عاشق است، آن را در سینھ دفن کند

اگر شوھرش بھ او . بزاید) »پسر«ترجیجا(باشد و برایش بچھ 
خیانت کرد و یا شالق مردانھ اش را بر پیکرش ورود آورد، برای 

سکوت کند و قبل از ھر کس خود را سرزنش کند کھ » آبرو«حفظ 
ھرگز فکر طالق بھ سر راه ندھد و بداند . بلد نیست» شوھرداری«

  .ا کفن از خانھ شوھر بیرون خواھد آمدکھ فقط ب
  !دیری است کھ زمان دریدن پرده ھا و ھوارکشیدن فرا رسیده است

آرزوی زندگی . نمی خواھد کھ بھ سرنوشتم مادرانش دچار شود
بھ دانشگاه می رود یا شغلی . مستقل و سربلند را در سر می پرورد

ر نوری را در افتادن بھ آن سیاھچالھ کھ ھ دست و پا می کند تا از
اما شبکھ مخوف مردساالری در ھمھ جا . خود می بلعد، بگریزد

. شالق منکرات جایگزین شالق پدر و شوھر می شود. ھست
مکتبی دانشگاه و صاحبکاران پست و » استادان«حراستی ھا و 

بسوزد و « اینجا نیست عادت . سودجو طلبکارانھ آزارش می دھند
 کند تا بتواند نمره بگیرد و شغلش او را وادار بھ سکوت می» بساز

  .را حفظ کند
درغیر . عصیان باید کرد» ھزینھ ھا«روشن است کھ بدون محاسبھ 

گام اول در راه عصیان، پرده . اینصورت زندگی مرد تجری است
بھ مادرانم نیز . حکایت کنیم. ھوار بکشیم. حرف بزنیم. دری است

  ! جسارت بدھیم کھ چنین کنند
رده دری، اعتراض کالمی است کھ برای براه حکایت رنج و پ

در خانھ، در : افتادن یک جنبش اعتراضی رادیکال ضروری است
کارخانھ، در اداره، در مدرسھ، در دانشگاه علیھ روابط پدرساالری 

در . در خانواده، درعشیره و طایفھ پرده دری و اعتراض کنید
ست و دانشگاه علیھ اذیت و آز جنسی و توھین استاد و حرا

در کالس درس بھ باورھا و . دانشجوی مرد پرده دری کنید
) چھ مرد و چھ زن(رفتارھای مردساالرانھ ی معلم ھای خود 

  . اعتراض کنید
در جامعھ علیھ باورھای پوسیده ای کھ درعرف و سنت و دین و 

حتا در سازمان ھای سیاسی  .قانون در مورد زن ھست سخن بگوئید
در مورد رفتارھا و سیاست ھای مدعی برابری زن و مرد 

  . مردساالرانھ بدون مصلحت اندیشی افشاگری کنید
برای اینکھ دیگران ھم یاد بگیرند، حکایت رنج ھا و پرده دری ھای 

و عکس العمل ھای مردم را نیز . خود را برای عصیان بفرستید
  .گزارش کنید

! دمنتظر نمانید تا کسی بھ شما بگوئید چھ کنی:  متشکل شویم-٢
عصیان را بھ دختران جوان و زنان دیگر معرفی کنید و از آنھا 

بھ آنان بگوئید کھ باید بھ ھم پیوست و . دعوت بھ جمع شدن کنید
چھ برده، دھقان و (در طول تاریخ، ھیچ ستم دیده ای . قدرتمند شد
اولین قدم . بھ تنھایی خود را از اسارت نجات نداده است) چھ کارگر

در مورد نوشتھ ھای آن و سپس پخش آن   نظردرعصیان و تبادل
  . در محل کار و زندگی است

استمرار در این کار باعث افرایش تعداد نفرات محافل عصیان گر و 
با گسترش آگاھی . گسترده تر شدن شبکھ پخش عصیان خواھد شد

زنانھ و محافل متشکل عصیان، خواھیم توانست جنبشی بھ را 
  .ن را خیره کنداندازیم کھ چشم دوست و دشم

 مردساالری : فعالیت ھای خود را از دید دشمن پنھان نگاه داریم-٣
و زن ستیزی جزوه رکن ھای حساس نظام حکومتی و نظام 

  .اجتماعی و سنت ھای جامعھ است
ما . بنابرین شورش علیھ آن یک فعالیت جدی و خالف جریان است
ھ زن ضمن شجاعت و جسرت در پرده دری علیھ ستم ھایی کھ ب

می شود، باید فعالیت ھای خود را از دید ارگانھای دولتی پنھان کنم 
  .تا نتوانند با استفاده از قدرت خود فعالیت ھای ما را متوقف کنند

اما فقط ارگان ھای دولتی نیستند کھ از جنبش زنان احساس خطر 
این حرکت اجتماعی رھائی بخش بھ منافع پدران و . می کنند

ن نیز ضربھ می زند و اکثریت آنان تالش در شوھران و برادرا
پس و مھارت و شجاعت و . ممانعت از فعالیت ھای ما خواھند کرد

بدور از چشم ھا باید آگاھی خود را باال بریم، با ھم زنجیران خود 
متحد شویم، و زمانی کھ بھ اندازه کافی آگاھی و اعتماد بھ نفس و 

ان خانواده و طایفھ نیز قدرت جمعی یافتیم آشکارا در مقابل مرد
ما می . عصر برده داری بسر آمده است: برخیزیم و اعالم کنیم

از شما نیز دعوت می کنیم . خواھیم انسان ھائی آزاد و برابر باشیم
در غیر این صورت آماج انتقاد و پرده . بھ حمایت از ما برخیزید
  .دری و خشم ما خواھید شد

 در روزھای مبارزاتی :یم بھ نمادھای ستم بر زن ضربھ بزن-٤
 اسفند است، ١٧ مارس روز جھانی زن کھ برابر با ٨شاخص مانند 

درایران حجاب . باید اعتراض خود علیھ ستم بر زن را عملیاتی کنیم
اجباری فراگیرین نماد فرودستی زن، تحقیر و جنس دوم شمردن 

شکل اولیھ ی این . پس باید بھ این نماد فراگیر ضربھ زد. اوست
. ر اشباع کردن دیوار ھای شھر با شعارعلیھ حجاب اجباری استکا

اما با شکل ھای ابتکاری دیگر و جسورانھ تر نیز باید کاری کنیم 
کھ نگاه جامعھ متوجھ عزم ما برای درھم شکستن نظام مردساالر 

 .حاکم شود
  ■  عصیان٢شماره برگرفتھ از نشریھ 

Osyan-zan.blogspot.com
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  حمدی آشتیانیحکم اعدام سکینھ م
  زنی در مرکز کشمکش سیاست ھای داخلی و بین المللی جمھوری زن ستیزاسالمی

 آذر درخشان 

  سال پیش بھ ٤سکینھ محمدی آشتیانی 
جرم ھمکاری در قتل ھمسرش محکوم بھ 

اولیای "اما توسط خانواده . قصاص شد
ھمچنبن بھ دلیل رابطھ  .بخشیده شد" دم
ربھ تازیانھ  ض٩٩محکوم بھ " نامشروع "
 ٢٠ و ٤٠دو مرد متھم ھر یک بھ . شد

ضربھ تازیانھ، سکینھ در کنار این تازیانھ 
اما . ھا بھ ده سال حبس نیز محكوم شد

چند ماه پس از مختومھ شدن پرونده وی 
قوه قضائیھ با دست و پا کردن پرونده ای 

" زنای محصنھ"جداگانھ او را بھ اتھام 
ار محکوم برای بار دوم محاكمھ و این ب

البتھ این بار ھیچ زانی . (بھ سنگسار کرد
وجود ندارد و فقط پرونده یک زانیھ دارد 

پس از اعتراضات ). کھ سکینھ است
گسترده بین المللی بھ این مجازات، قوه 
قضائیھ با لغو حکم سنگسار سکینھ 

 .مجازات اعدام او را اعالم کرد

از زمانی کھ ماجرای سنگسار سکینھ 
 مصطفایی بھ خارج از توسط وکیلش

مرزھای ایران کشانده شد، سرنوشت 
سکینھ کامال ابعادی سیاسی آن ھم در 

بھ جرات . سطح بین المللي بخود گرفت
می توان گفت کھ طی دو ھفتھ اخیر تقریبا 
اعتراض بھ سنگسار سکینھ جای خود را 

و یا مسئلھ " تحریم ایران"بھ خبر 
غنی سازی "مذاکرات با ایران بر سر 

با این تفاوت کھ این خبر نھ . داد" اورانیوم
فقط در رسانھ ھای بزرگ اروپایی مانند 

طرح شد بلکھ ... گاردین، لیبراسیون و 
علیرغم تعطیالت تابستانی درغرب توجھ 
افکار عمومی را نیز بشدت بھ خود جلب 

   .کرده است

 بسیاری از سران دولت ھای غربی از

  جھخار ھیالری کیلینتون وزیر امور

 آمریکا گرفتھ تا  انجال مرکل صدر اعظم 
آلمان بھ حکم سنگسار سکینھ آشتیانی 
اعتراض کرده اند و آن را نشانھ وخیم 
بودن وضعیت حقوق بشر در ایران 

پاسخ دولت ایران بھ این . برشمردند
درخواستھا و اعتراضات بیش از پیش 
نشان می دھد کھ مسئلھ دیگر صرفا جان 

سکینھ بھ نمادی از سکینھ نیست بلکھ 
، "اورانیوم غنی شده"کشمکش بر سر 

سھ جوان آمریكایي بھ گروگان گرفتھ "
تصادمات و تخاصمات ایران و "، "شده

میان دولت احمدی "  غرب در خاورمیانھ
از سوی . نژاد و دول غربی شده است

دیگر سکینھ گروگان انتقام گیری از ھمھ 
زنان و دخترانی شده است کھ طی یک 

صف اول مبارزات جرات   گذشتھ درسال
کردند ارزشھای کھنھ و پوسیده نظام زن 
ستیزجمھوری اسالمی را زیر سئوال 

  .برند

 نمایش  مرداد،٢٠ شب چھارشنبھ در

تلویزیونی اعترافات این زن ستمدیده در 
صدا و سیمای جمھوری اسالمی در واقع 
اعترافی علنی از جانب رژیم جمھوری 

واھد زندگی و اسالمی بود کھ می خ
سرنوشت سکینھ را بھ ابزاری برای 
اعمال قدرت در درون کشور و ھم چنین 
وسیلھ ای برای باج گیری و چانھ زنی و 
. تنظیم روابط سیاسی با دول غربی کند

در آغاز شوی اعتراف گیری مسئول 
موضوع این «:برنامھ اعالم می کند 

گزارش جنجال و ھیاھوی رسانھ ھای 
ک پرونده جنایی در غربی در مورد ی

اگر قرار بر جنجال و ھیاھو ". ایران است
است رژیم جمھوری اسالمی سی و یک 
سال تجربھ ھیاھوگری و فضاسازی و 

ھر کلمھ ای کھ از . دروغگویی دارد
بھ ) اگر وافعا خود وی باشد(دھان سکینھ 

عنوان اعتراف بیرون می آمد نشان از 
استیصال و ذلیلی نظامی است کھ تصور 
می کند می تواند مردم را اینگونھ 

  .مرعوب کند

با این حال برای فھم این نمایش تلویزیونی 
و ھم چنین پرونده سازی قوه قضائیھ 
برای زن بی پناه و ستمدیده ای چون 
سکینھ  باید پرده ھای پشت این ماجرا را 

  .یکی پس از دیگری کنار زد

یکی از مھمترین ستونھای روابط قدرت 
بقاتی، رابطھ قدرت بین زن در جامعھ ط
از زمان استقرار جمھوری . و مرد است

اسالمی فرودستی و سلب حقوق زنان 
ھمراه با  دادن امتیازاتی بھ مردان، سلسلھ 
مراتبي در جامعھ شكل گرفت کھ تاثیر 
. مھمی بر دیگر روابط اجتماعی داشت

فرمان حجاب اجباری، اعمال قوانین 
نگسار قرون وسطایی دیھ و قصاص و س

ھمھ برای تحمیل این فردوستی در درجھ 
نخست بھ خود زنان و سپس بھ کل جامعھ 

مھم نیست کھ حجاب اجباری شامل . بود
اکثریتی از زنان است و سنگسار یا 
قصاص و دیھ شامل تعداد کمتری از زنان 
جامعھ؛ ھمھ آنھا مظاھر قانونی و 

   ایدئولوژیکی و اقتصادی  فرھنگی،

قوقی زن ھستند کھ  فرودستی و بی ح
حذف ھر یک . را  تكمیل می کنند یکدیگر

از این حلقھ ھای ستم، تضعیف مجموعھ 
بھ ھمین دلیل ھم مشاھده می کنیم . است

  کھ دولتمردان جمھوری اسالمی طی بیش 

ازسھ دھھ علیرغم اعتراضات گسترده 
جھانی حاضر بھ لغو این احکام قرون 

  .وسطائی نشدند



  ١٧ صفحھ                                                                                                    ٢٢ه شمارھشت مارس 
 

 

نان، فقط مربوط از سوی دیگر سرکوب ز
بھ انسجام بخشیدن روابط قدرت و حفظ 

نظام . نظام اسالمی در داخل کشور نیست
جمھوری اسالمی از بدو پیدایش خود 
ادعای تشکیل امت اسالم و صدور انقالب 

اعمال اتوریتھ . اسالمی را داشتھ است
جمھوری اسالمی بر جنبش ھای بنیادگرا 

  ،یمال، در خاورمیانھ فقط رابطھ سیاسی
 نیست بلکھ ھم چنین رابطھ ای ینظام

برای این جنبش ھا . ایدئولوژیک است
. ایران الگوی حکومت اسالمی است
. حکومتی کھ پرچمش حجاب زنان است

بھ ھمین دلیل سرکوب زنان عالوه بر 
مصرف داخلی نقش مھمی در حفظ رابطھ 
دولت جمھوری اسالمی با جنبش ھای 

جلب . ردبنیادگرای اسالمی در منطقھ دا
حمایت و پشتیبانی جریانات بنیادگرای 
اسالمی در منطقھ وسیلھ ای برای چانھ 
زنی ایران بر سر میز مذاکره و امتیاز 
گیری از دول غربی است کھ خاورمیانھ 

  .مرکز تاخت و تازشان است

بنابراین مشاھده می کنیم کھ بدن زن 
ازھمان ابتدا مرکز کشمکشی بود برای 

قدرت روحانیون بر استقرار و تحکیم 
ایران و شکل گیری حکومت اسالمی و 
ھم چنین وسیلھ ای برای تنظیم روابط 
قدرت این حکومت با جریانات بنیادگرای 

منطقھ و کل نظام سرمایھ  اسالمی در
  .داری امپریالیستي حاکم بر جھان

در این میان، بحران مناسبات رژیم 
باره  جمھوری اسالمی با دول غربی دو

این بحران پس از عدم . تھ استاوج گرف
  توافق ایران با متوقف کردن غنی سازی 

  .اورانیوم بھ مرحلھ حساسی رسیده است

 سیاسی ایران و -از یکسو تحریم اقتصادی
جھت گیری دول غربی با  از سوی دیگر
بھ سبز و ھم چنین ماجرای  جریان موسوم

 توسط دولت یگروگانگیری سھ آمریكای
.  پیچیده تر کرده استایران این بحران را

دول غربی از آمریکا گرفتھ تا دولت ھای 
اروپایی سالھاست در پی تغییرات مورد 

نظر در ایران ھستند، چرا کھ تاخت و 
خون  تازشان در خاورمیانھ و بھ خاک و

کشیدن مردم این منطقھ و ویران کردن 
ھمھ سامانھ ھای اجتماعی بدون ھمراھی 

بھ . ن نیستتام و تمام رژیم ایران ممک
نظر می رسد این دولتھا امروز تصمیم بھ 
جایگزینی اسالم معتدل با اسالم بقول 
خودشان تند رو درکشورھای خاورمیانھ 

  .کرده اند

از طرف دیگرمرتجعین جمھوری اسالمی 
بخوبی می دانند کھ مسئلھ برای دول 
غربی جان سکینھ نیست بلکھ بده بستان 

مین برای ھ. ھای دیگری در کار است
وقیحانھ صحبت از اعدام سکینھ می کنند 
و برای این کارزار رسانھ ای بین المللی 

مگر نھ اینکھ طی . تره ھم خرد نمی کنند
 تن زندانی کرد را اعدام ٥چند ماه گذشتھ 

کردند و اعتراضی از این دولتمردان 
البتھ دولتمردان . غربی شنیده نشد

جمھوری اسالمی سعی کردند بھ کارزار 
ی ھا در مورد سکینھ بعنوان نعمت غرب

الھی نگاه کرده و بحران کلی تر خود را 
کھ بحران مشروعیت کل این رژیم در 
نزد مردم ایران است را رفع و رجوع 

  .کند

آزادی زن معیار آزادی جامعھ است و 
  یالبتھ معیار سنجش ادعای آزادیخواھ

نیز چگونگی برخورد بھ مظاھر بی 
حكم سنگسار . تحقوقی و ستم بر زن اس

سکنیھ موجی از اعتراضات را در میان 
وجدان ھای بیدار، مردم آزادیخواه و 
مترقی و ھم چنین جریانات چپ و 

  کمونیست، فعالین و تشکالت زنان 

بطریقی ھر نیرو و فردی .برانگیختھ است
تالش دارد نھ فقط مانع سنگسار سکینھ 
شده بلکھ ھرچھ زودتر وی را از 

  . زنان تبریز نیز آزاد کندسیاھچال زندان

   در این میان رسانھ ھای گوناگون نیزچھ

وابستھ بھ قدرت ھای بزرگ و چھ مستقل 
اھداف سیاسی خود مرتبا بھ دادن  بنابر
  اند  پرداختھوضعیت سکینھ محمدی از برخ

دیدگاه نواندیشان دینی و فعالین اصالح 
  طلب سبز در مورد حکم سنگسار

ویان ریز و سبز و سخنگ اما جریان
درشتش کھ امروز مدعی دمکراسی ھستند 
و اخیرا درست یك ھفتھ قبل از شوی 
تلویزیونی اعتراف سكینھ  سومین نشست 
خود را با حضور زھرا رھنورد تحت 

سومین نشست ھمگرایی سبز " عنوان
جنبش زنان بھ مناسبت سالگرد 

زبان در كام . برگزار كردند" مشروطیت 
شرکت کننده در این خانم ھای . فرو بستند

نشست، ضمن ابراز دل نگرانی برای 
زندانیان سیاسی مرد کھ اعتصاب غذا 
کرده اند پیامی از جانب این نشست را بھ 
این زندانیان ارسال کردند اما دریغ از 

او  و سنگسار یک کالم در مورد سکینھ
با اینکھ خانم زھرا رھنورد سخن ) ١(
" میقرائت دمکراتیک از قوانین اسال"از

می کند اما تا این لحظھ در مورد قرائت 
خود از قانون زنا و " دمکراتیک"

مجازات سنگسار کھ در ھفتھ ھای اخیر 
بحث روز جامعھ ایران و افکار بین 

  .المللی است، لب بھ سخن نگشوده است

بعنوان سایتی کھ " تریبون فمنیستی"سایت 
را " ھمگرایان سبز زنان"دیدگاھھای 

در خصوص حکم منعکس می کند 
سنگسار سکینھ اقدام بھ درج نظرات زنان 
فعال جریان سبز کھ عمدتا زنان اصالح 
طلب ھستند و ھم چنین تھیھ گفتگو 
ویدیوئی با برخی وکال و قاضیان 

  . دادگستری و قرآن پژوه کرده است

تالش دارند موضوع " ھمگرایان سبز"
سنگسار را در چارچوب قرائت ھای نو 

و متناسب با عرف جامعھ از احکام الھی 
 ، ژیالیدر این گفتگوی ویدیوی. پاسخ دھند

شریعت پناھی بعنوان قرآن پژوه تالش 
 می کند با اتکا بھ برخی آیھ ھای قرآن

ثابت کند کھ مجازات سنگسار برای زنا 
در قرآن وجود ندارد بلکھ حداکثر این 

 وی. مجازات صد ضربھ تازیانھ است
اویان احادیث نمیمعتقد است کھ بر پایھ ر
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  )٢. (توان حکم فقھی سنگین صادر کرد

این در حالی است کھ جملیھ کدیور معتقد 
منابع استنباط احکام دین منحصر "است 

باشد، بلکھ عالوه بر قرآن و  قرآن نمی  بھ
حکم قطعی عقل، روایات معتبر منقول از 

نیز جزو منابع احکام ) ع(معصومین
بر "نین و ھم چ) ٣." (باشند شرعی مي

اساس احادیث و روایات موجود تردیدی 
نیست کھ حکم سنگسار ھم در زمان 

شده و ھم در زمان  پیامبر اجرا می 
. حکومت خلفا و ھم توسط امامان شیعھ

نیز در  ھای اسالمی  در احادیث تمام فرقھ
مورد سنگسار بسیار صحبت شده 

  )٤."(است

ای مناسب برای  او نیز در پی گزینھ
با توجھ بھ " ت و معتقد استسنگسار اس

دامنھ گسترده و متنوع آراء ذکر شده و 
بازخوردھای اجرای حکم سنگسار در 
شرایط حاضر، بھ نظر می رسد می شود 
بھ جای حکم اولیھ سنگسار، احکام ثانویھ 
جایگزین، ھمچون جلد، تعزیر و مجازات 

و یا ." حبس مورد اجرا قرار گیرد
تر ھمچون اجرای احکام جایگزین خفیف "

اجرای حد جلد، تعزیر و حبس، و تدوین 
آیین دادرسی خاص می توانند بھ عنوان 
راھکارھای مناسبی مد نظر قرار 

  )٥".(داد

فریده ماشینی نیز از حزب مشارکت و ھم 
در " ھمگرایی سبز زنان"چنین عضو 

بازخوانی آیات قرآن بھ این نتیجھ می 
آخرین مجازات رابطة نامشروع "رسد کھ 

 ضربھ ١٠٠در قرآن کریم ) زنا (یسجن
ای بھ  تازیانھ عنوان شده و ھیچ اشاره

مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد 
بلکھ دالیلي خالف این مجازات وجود 

  )٦".(دارد

نظرات این زنان اصالح طلب  نشان می 
دھد کھ اغلب آنان موافق مجازات اتھام 

ھستند اما در مورد نوع مجازات آن " زنا
  نگسار معتقدند کھ صد ضربھ یعنی س

  

تازیانھ جایگزین مناسبی برای سنگسار 
  .در اوضاع کنونی است

البتھ آیات عظامی کھ برخی فعالین جنبش 
 زنان مانند کمپین یک میلیون امضا و

مشروعیت " ھمگرایان سبز"امروز زنان 
مطالباتشان را با فتوای آنان اندازه گیری 

 حکم می کنند با دالیل گوناگونی مخالف
  .کنونی ھستند سنگسار در شرایط 

این با  بنابر"آیت هللا منتظری معتقد است 
فرض اینکھ اجرای حدی از حدود موجب 
  بدبینی عده زیادی از مردم دنیا بھ اسالم

و   و یا وھن مذھب باشد، باید آن حد موقتاً 
شدن اذھان و تبیین فلسفھ   تا زمان روشن

  ) ٧(».تشریع حد متوقف گردد

  )٨٤ دی٢١تظری،من(

در این مورد یا "هللا صانعی می گوید آیت(
باید آیین دادرسی خاص رعایت گردد و 

 نفر تحت ٤اقرار وجدانی و شھادت کامل 
شرایط سختی لحاظ شود و یا اینکھ بنا بر 

اجرای حکم را منوط  فتوای میرزای قمی 
بھ ظھور امام معصوم کنیم و بھ ھر حال 

  ».الک نیستعلم قاضی در این زمینھ م

  )٨)(سایت آیت هللا صانعی٨٦/٥/٢٤(

آیت هللا محقق داماد نیز بر این باور است 
علمای بزرگ قرن حاضر مانند "کھ 

هللا خوانساری اجازه  حضرت آیت
دادند کھ این حدود بھ جز زمان امام  نمي

محقق داماد، ." (معصوم اجرا شود
وی ھم چنین ) ٢٩/٧/٨٣روزنامھ شرق، 

دیدی نیست کھ عقل نیز تر "معتقد است
کند کھ بشر در بستر عرف  یحکم م

  احکام نیز از این . جامعھ حرکت کند

شاید در زمانی . قاعده مستثنی نیستند
عرف یک جامعھ سنگسار را برای 
  مبارزه با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانھ 

ای دیگر بتوان با شیوه ھایی بھتر با این 
ز گفتھ )٩" (مفاسد برخورد و مبارزه کرد

این آیات عظام ھم بر می آید کھ عمدتا 
را بعنوان بی عفتی و مفاسد " زنا"اتھام 

  اما بھ . دانستھ کھ باید شامل مجازات شود

  

  دلیل مصلحت اسالم و عرف جامعھ

معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود و 
اجرای آن را منوط بھ ظھور امام معصوم 

و یا قانع کردن و روشن کردن ) زمان(
ھان جامعھ بر سر این مجازات و نھایتا اذ

یافتن گزینھ مناسب و مد روزتری موکول 
  .می کنند

بنظر می آید زنان نواندیش دینی و مراجع 
تقلیدشان در چنبره تفکر بنیادگرایی و 

 خود فسیل شده اند ٦٠اسالم انقالبی دھھ 
و نمی توانند از این موضوع ساده کھ 

و یا " ازن"اصوال باور بھ اتھامی بنام 
روابط جنسی نامشروع و یا روشنتر 
روابط جنسی زن و مرد خارج از 

و خانواده در ھزاره " اسالمی"مقررات 
سوم، باوری کھنھ، منسوخ و متعلق بھ 
. عصر جاھلیت بشر است، دست بردارند

و از بد روزگار این باور و اعتقاد را با 
ھیچ ترفندی نمی توان بھ روز کرد، زیرا  

ست كھ " زنا"چیز خود  اتھام قبل از ھر 
  .باید بھ زبالھ دان تاریخ سپرده شود

اینکھ زنان اصالح طلب بویژه آنانی کھ 
خود را رھبران و یا فعاالن جنبش سبز 
می دانند و ادعای برابری حقوق زن و 
مرد را می کنند، دنبال گزینھ مناسب 

صد "برای سنگسار ھستند و پیشنھاد حکم 
از انتظار  ند، دورمی کن" ضربھ تازیانھ

اما بدون شک مایھ شرم و ننگ . نیست
ی است کھ تالش می کنند "سکوالر"زنان 

جنبش برابری طلبی زنان ایران را بھ نام 
 )١٠. (اینان ثبت کنند

شاید برای زنان اسالمی مخالفت با حکم 
صد ضربھ "سنگسار و جایگزینی آن با 

، زنانی کھ در دھھ پیشرفت باشد" تازیانھ
واھران حزب هللا بودند و در دھھ  خ٦٠
 دنبال اثبات رھایي بخشی اسالم برای ٧٠

درک شان از برابری  زنان بودند و نھایت
شانھ  زن و مرد این بود کھ چرا زنان تا

مردان تا کمر   ودر گودال سنگسار ھستند
البتھ . نابرابری بودند این و خواھان حذف
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  شرم برای برخی زنان عقب گرد و
 در دانشگاھھای غربی كھ ضمن آکادمیک

شور و شعف این را نشانھ ھای بروز 
دانستھ کھ در پی " فمنیست اسالمی"پدیده 

برای برابری " بومی"کشف راه حل ھای 
  .حقوقی زنان ھستند

مسئلھ سنگسار سکینھ و اعتراض گسترده 
جھانی علیھ این حکم نشان داد کھ بخش 
بزرگی از افکار عمومی جھان مخالف 

در میان ایرانیان . مل وحشیانھ استاین ع
داخل و خارج کشور نیز شاھد 

اما ھنوز . اعتراضات گسترده ای ھستیم
چرا کھ . این پایان پرده سنگسار نیست

ھنوز بین مخالفت با حکم سنگسار بعنوان 
یک عمل وحشیانھ و ھم چنین مخالفت با 

بعنوان اتھامی جاھالنھ فاصلھ " زنا"جرم 
  .است

بدرستی تالش دارند مسئلھ وکالی سکینھ 
را در پرونده سکینھ " زنای محصنھ"اتھام 

محمدی پاک کنند و اینکھ این اتھام ثابت 
  .نشده است

اما بین اعتراض وکال در چارچوب 
قوانین یک کشور و اعتراض عمومی 
. علیھ این اتھام و مجازات آن تفاوت است

مثال در برخی مطالب کھ در اعتراض بھ 
ینھ نوشتھ شده است می حکم سنگسار سک

زنای "خوانیم کھ او را بھ اتھام واھی 
محکوم بھ سنگسار کرده اند و یا " محصنھ

اینکھ تالش دارند نشان دھند کھ او 
مرتکب این اتھام نشده است یا در پرونده 

 سئوالی کھ مطرح) ١١(او شبھات است
   می شود این است کھ اگر این بھ اصطالح

بات شود کھ این حکم واھی نباشد و یا اث
عمل انجام شده است، در آن صورت 

حتی در سطح صد " اتھام"مجازات این 
ضربھ تازیانھ و نھ سنگسار عادالنھ 
است؟ با چنین گفتمانی نھ جنبش زنان و 

 نھ نیروھای آزادیخواه و مترقی نمی توانند
 مجموعھ قوانین زن ستیز برگرفتھ از

  .احکام الھی بھ مصاف بطلبند

الش خود را برای نجات جان ما باید ت
  سکینھ ادامھ دھیم و دست بھ کارزارھای

گسترده علیھ قوه قضائیھ و حکم سنگسار 
یک از این مبارزات علیھ  اما ھر. بزنیم

مظاھر خاص سرکوب زنان می تواند و 
 برای مبارزه جھت برچیدن یباید زمینھ ا

این قوانین و نظام ھای متکی بر این 
د و باید زمینھ ای قوانین شود، می توان

برای ارتقا و تعمیق آگاھی زنان و کل 
جامعھ شود، میتواند و باید بھ فرصتی 
جھت مقابلھ با  فصل مشترک باورھا و 
ارزش ھای رایج میان مردم با ارزش ھا 
. و ایدئولوژی نظام جمھوری اسالمی باشد

مبارزات ما علیھ ھمھ این بی حقوقی و 
تواند بی عدالتی ھا در حق زنان می 

مسیر تحقق جامعھ ای شود  سنگفرش ھای
کھ اکثریت زنان ستمدیده در اشتیاق دست 

مبارزه و . یابی آن بھ سر می برند
فداکاری ما تک تک زنان باید صرف 
جامعھ ای شود کھ ھیچ زنی مجبور نشود 
تن بھ ازدواج اجباری دھد، ھیچ زنی 
مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حق طالق 

 فرزندانش پس از طالق و حق سرپرستی
را نداشتھ باشد، جامعھ ای کھ عقد ازدواج 
قراردادی برای تملک جسم و روح زن 
نباشد و ھیچ زنی بھ جرم ابطال این 
قرارداد بھ ھر دلیلی مورد ھیچگونھ 

بلکھ زنان از آن . مجازاتی قرار نگیرد
چنان امنیت اقتصادی سیاسی فرھنگی 

نند اجتماعی برخوردار باشند کھ بتوا
داوطلبانھ ھمزی خود را انتخاب کنند و 
 در کمال آزادی و برابری و بھ راحتی

   اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن

  باید ضمن مبارزه برای نجات. فسخ کنند

  یونھا سکینھ درجان سکینھ بھ میل 

جھان، ھم چون عایشھ و عاطفھ و  سراسر
اندیشید و گفت دیگر بس است جھان .... 

  . بربریتی را نداردتحمل چنین

آینده ای را می توان ساخت چرا کھ  چنین
بشر در انقالبات سوسیالیستی قرن بیستم 

در . چنین مناسباتی را تجربھ کرده است
سوسیالیستی شوروی، طی چند دھھ  دولت

زنان قوانینی را تجربھ کردند کھ ھنوز 
ترین کشورھای غرب بھ آن  پیشرفتھ

 کشوری کھ در چین ) ١٢. (نرسیده بودند
تا قبل از انقالب سوسیالیستي زنان عمال 
برده بودند و پای شان را مي بستند و 

 كردند، تا حركاتشان برای یناقص م
مردان موزون و زیبا بھ نظر آید، جرئت 

 ستم را پاره كنند و در یكردند زنجیرھا
مدت كوتاھی بھ برابری حقوقی دست 
یابند و تا زمانی كھ انقالبشان در سال 

 بھ شكست نیاینجامید بھ مدت چند ١٩٧٦
دھھ روابط اجتماعی پیشرفتھ ای میان زن 
و مرد را تجربھ کردند کھ نمونھ ای از  
آزادی و برابری واقعی میان زن و مرد 

گرچھ حتی آن دوران نیز تا . بوده است
رھایی كامل فاصلھ داشت و بمثابھ اولین 
تجربھ ھای دولت سوسیالیستی در زمینھ 

دچار برخی ضعفھا و کمبودھا بود زنان 
اما تنھا با تكیھ بھ درسھای آن تجارب 
است كھ مي توان راه رھایی زنان را 

  .ھموار ساخت

ما زنان میتوانیم و باید پیشگام ساختن 
سوسیالیسمی باشیم کھ مھمترین مشخصھ 
اش نھ فقط برچیدن ستم جنسیتی بلکھ 

 كلیھ تمایزات یجھتگیری اش سرنگون
اجتماعی و کلیھ افکار و سننی طبقاتی و 

باشد کھ طی چند ھزاره بستر ستم و 
  .استثمار زنان در سراسر جھان بوده است

   ٢٠١٠ اوت ١٧
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  :منابع
سومین نشست ھمگرایی سبز :  سایت مدرسھ فمنیستی– ١

جنبش زنان بھ مناسبت سالگرد مشروطیت بھ روایت 
 ١٧ غذای از آسیب شناسی مشروطھ تا اعتصاب: تصویر

شیرین : عکس ھا/ آمنھ کرمی :  گزارش-زندانی سیاسی 
 ١٣٨٩ مرداد ١٤ -بھرامی 

:  ویدئو گزارش–"  سنگسار، ایران، اسالم و حقوق بشر-٢
  ١٣٨٩ تیرماه –نوشین احمدی خراسانی، تھران 

مجلھ (جمیلھ کدیور/  سنگسار؛ اسالم و دوران معاصر -٣
 )د اسالمی بابلعلمی پژوھشی فقھ و حقوق دانشگاه آزا

   منبع پش گفتھ-٤
   منبع پیش گفتھ-٥
) زنا(  فریده ماشینی، سنگسار و رابطھ نامشروع جنسي - ٦

  .از نگاه قرآن
تحقیق این خانم بسیار خواندنی است زیرا تالش دارد با 

نشان دھد کھ اسالم دین " زنا"رجوع بھ آیاتی برای مجازات 
ی گرفتار می آید کھ او در البرنت آیھ ھای. رافت و مھر است

ال خشونت تکمیل می کنند اما با این میکی دیگری را در اع
ن آیات آحال تصمیم گرفتھ است تفسیر و قرائتی نو از 

 سورة نساء ١٥آیة : فقط بھ این نمونھ توجھ کنید. بیافریند
شوند،  یو از زنان شما آنان كھ مرتكب فحشا م«: فرماید مي

اگر .  آنھا شھادت بخواھیداز چھار تن از خودتان بر ضد
شھادت دادند زنان را در خانھ محبوس دارید تا مرگشان فرا 

 از ٢وی سپس بھ آیھ » رسد یا خدا راھي پیِش پایشان نھد
زن و مرِد زناکار را ھریك صد «: سورة نور رجوع می دھد

و اگر بھ خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا . ضربھ بزنید
سورة (» . بھ آن دو دستخوش ترحم شدكھ در حكم خدا نسبت

خداوند بزرگ «سپس نتیجھ گری می کند کھ ) ٢نور، آیھ 
وجو و تجسس در زندگی شخصی یکدیگر  مردم را از جست

البتھ باید تسلط زیادی بھ شعبده بازی داشت » است باز داشتھ 
.  سوره نسا بیرون کشید١٥آیھ  تا چنین حکمی را مثال از
" زنا" شاھد درھنگام ٤ حضور بخصوص ھنگامی کھ بھ

  .یعنی ھنگام رابطھ جنسی یک زن و مرد تاکید می کند
مجلھ (جمیلھ کدیور/  سنگسار؛ اسالم و دوران معاصر - ٧

  )علمی پژوھشی فقھ و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بابل
   ھمان منبع– ٨
   ھمان منبع– ٩
  اخیرا خانم نیره توحیدی در کنفرانس بنیاد پژوھش ھای-١٠

 ٢٠١٠ ژوئیھ ١٧ و ١٦زنان ایرانی در پاریس در روزھای 
بعنوان سخنران ادعا کردند کھ چھ بخواھیم و چھ نخواھیم، 

  .خانم و آقای رھنورد رھبر جنبش مردم ھستند
  آزاده دواچی- سایت مدرسھ فمنیستی – ١١

  
  

انقالب اکتبر و مسئلھ " در این خصوص بھ مقالھ  – ١٢
جنبش "جموعھ مقاالت امید بھرنگ امید بھرنگ از م" زنان

  ■. رجوع کنید"  کمونیستی و مسالھ زنان، تجربھ ھا و نقدھا
  

:معرفی کتاب  
 فعالیتھا و اطالعیھ ھای سازمان زنان  مجموعھ ای از اسناد

 ) افغانستان- ایران( ھشت مارس
)٢٠٠٨ -١٩٩٨(غاز فعالیت بھ مناسبت دھمین سال آ  

 

          

   دیباچھ

، با انتشار ١٩٩٨ بیش از ده سال از آغاز فعالیت ما، از فوریھ سال
در آغاز برای . می گذرد"  مارس٨کمیتھ برگزار کننده "فراخوانی  با نام 

اینکھ حضور خود را بھ صحنھ سیاسی خارج کشور اعالم کنیم، اھداف 
ان خود را در اختیار صدھا فعال سیاسی زن و خود را بشناسانیم، فراخو

مرد و دھھا سازمان و تشکل دمکراتیک قرار دادیم تا با حمایت شان از 
فراخوان، پشتگرمی ما برای آغاز راھی باشد کھ می دانستیم، مسئولیت 

 …ھای سنگینی را بر دوشمان خواھد گذاشت

نان علیھ جمھوری اسالمی در این سالھا شاھد خیز نوین موج ھای مبارزه ومقاومت ز
جمھوری اسالمی از ھمان ابتدای قدرت گیری و جانشینی رژیم سلطنتی سابق، .  بودیم

سرکوب زنان را آغاز کرد و جایگاه فرودست آنان را در قوانین کشوری ، چھار میخھ 
. کرد و از ھمان ابتدا، با مقاومت زنان بعنوان یک نیروی اجتماعی مھم روبرو شد

رژیم سرکوبگر و زن ستیز، یکی از مھمترین دالیل رشد مبارزه و مقاومت وجود این 
با این حال، مقاومت زنان در مقابل جمھوری . زنان در ھمھ حیطھ ھا بوده است

جنبش زنان، . اسالمی، علیرغم  گستردگی و بالنده گی اش، متشکل و سازمانیافتھ نبود
نظام زن ستیز، نیاز بھ تشکیالت برای تبدیل شدن بھ یک نیروی جدی چالش گر علیھ 

داشتھ و دارد، نیاز بھ ابزاری کھ بتواند منافع کل این جنبش را در حیطھ سیاست ھای 
کالن بیان کند، نیاز بھ زنانی کھ بطور نقشھ مند و سازمان یافتھ و پیگیر، برای ارتقا  

ن صفوف جنبش زنان، نیاز بھ متحد کرد. آگاھی فمینیستی و سیاسی زنان تالش کنند
خود و در عین حال نیاز بھ انکشاف گرایش ھای گوناگون درونش داشت کھ ھر یک 

  ...بتوانند افق خود را تعریف و منسجم کنند
.جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تماس بگیرید  

zan_dem_iran@hotmail.com 

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
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  سنگسار زنان
  و خشونت هدفمندی دشمن

 ی قدرت ھا،یخی ادوار تاری تمامدر 
 تداوم نظم و یحاکم اھرم خشونت را برا

. ساختار غارتگرانھ خود بھ کار گرفتھ اند
 بھ یحت ییکتاتورھایدر ھمھ ادوار، د

 اعمال جنگ ی خواه، برایظاھر دمکراس
 یھی توجایو خشونت در مناطق مختلف دن

 و دفاع از تی نظم و امنیبھ جز برقرار
 مردم ارائھ یاسی و سیحقوق اجتماع

خشونت و سرکوب و اعدام و . نکرده اند
 منافع ی برای ابزارتایشکنجھ گرچھ ماھ

 حاکمان مرتجع بوده ی و اجتماعیاقتصاد
ر ھر منطقھ و کشور رنگ و لعاب  دیول

 و ی فرھنگ،یمناسب با مناسبات اجتماع
 . آن کشور را بخود گرفتھ استیاسیس

 برده ھیعلی  دوران برده داری ھاخشونت
ھا، سوزاندن زنان بھ عنوان ساحره و 

 و دی عقاشی تفتیجادوگر، دادگاه ھا
 یھودی ،ایی در قرون وسطسایشکنجھ کل
 جنگ ،یتلریھ) ھولوکاست(سوزان 

 اول و دوم، ظھور بن الدن و یجھان
 سربلند ،ی اسالمییادگرایالقاعده و بن

 در یحیس مستی فاشییادگرایکردن بن
 نی در ایھی توج ھمھ و ھمھ.....  وکایآمر

 و نی و دفاع از دتی حفظ امنیعنی(راستا 
  .داشتھ است....)  وتیمل

 نی نھ تنھا از ازی نرانی ای اسالمیجمھور
 نبوده بلکھ با جمع کردن یثنقاعده مست

 یی ھانھی در زمیتجارب ضد انقالب جھان
حضور .  شده استنیسرآمد ھمھ مرتجع

 سپاه و اطالعات یتی امن- ی نظامیروھاین
 شانی ترور دگراندا،ی دنیدر گوشھ گوشھ 

در خارج و داخل کشور، اعدام و قتل عام 
، اعدام و ٦٠ در دھھ یاسی سانیندانز

 تماما ره،ی و غرهیسنگسار زنان و غ
 ی دولت جمھوری از استراتژیبخش
 حفظ نظم و تداوم ساختار ی برایاسالم
 یپشتوانھ جمھور.  اش استنیننگ

 اعمال خشونت در ھمھ ی برایاسالم
 ی اسالمیدئولوژی اش، اتی حاکمیسالھا

 ھ و عقب مانده و خرافیو فرھنگ سنت
.  از مردم بوده استی و فقر بخشیپرست
 اردریلی می مولتیایسران ماف کھ ییدر جا
 ی مرزھا را برایرسپاھی و غیسپاھ

ورود و خروج مواد مخدر، فروش 

 وارد ر،یدختران و زنان محروم و فق
 ری بنجل و غیکردن انواع کاالھا

 خود امن کرده اند، یبرا.... استاندارد و 
 خرده ی فروش ھاد و اعدام موایریدستگ

 یات از فاصلھ طبقیکھ وجودشان ناش(پا 
)  در جامعھ استیکاری و فقر و بدیشد

 تواند ی میبی بجز مردم فریچھ مفھوم
 و صی کھ مردان حرییداشتھ باشد؟ در جا
 باد آورده اجازه یصاحب ثروت ھا

 و یچند زن قانون) دنی خردیبخوان(گرفتن 
 را دارند، سنگسار زنان بھ غھیده ھا ص

 ری بھ غی با فردیجرم داشتن رابطھ جنس
 خشونت نی ھمیان در راستااز ھمسرش

 است کھ زی حکومت زن ستافتھیسازمان 
 زنان ژهی وی اش مجازات ھانیدر قوان

 . برجستھ استاریبس
   در شرق و غربی خانواده ھستھ انھاد

شمال و جنوب کارکرد خود را چنان از 
 ی اقتصادی مشوق ھایدست داده کھ تمام

 تواند از ی ھم نتوانستھ و نمیو اجتماع
 ودی ھالینمایس.  آن ممانعت کندیشفروپا

 ارزش ی در راستالمیساالنھ صدھا ف
 نھی نھاد خانواده ھزی مثبت برایگذار
 بھ روز و قدم بھ قدم وز ری ولکندیم

 زانی خانواده و ازدواج گرلیمردم از تشک
 آن ی مناسب برایلیتر شده و بھ دنبال بد

 ریزناپذی گریامدھای از پیکی. ھستند
 آن بھ یکھ بار اصل (یاخانواده ھستھ 

دوش زن تحت عنوان مادر، ھمسر، 
 ،یدلزدگ) است ... ویآشپز، نظافت چ

.  استزنان ی برای و روزمره گیافسردگ
 قانونا رانی الی از قبیمردان در جوامع
 ارتباط خارج از یمجاز بھ برقرار

 مکاره نیچھارچوب خانواده ھستند و از ا
ھ آنان  اسالم بنی کھ درنگیبازار ننگ و ن

اما .  برندی وافر میعرضھ کرده، حظ
 نی کوچکتریزنان بھ محض بر قرار

 دی خارج از مناسبات خانواده، بایارتباط
 ی ادهی پدایآ.  انتظار سنگسار باشندرد

  توان سراغ داشت؟ی منی تر از اانھیوحش
 تی حماحھیال( دولت و مجلس ری اختحفھ

 نی از ایگری دنیبرگ ننگ) از خانواده
 ورق شروی زنان پدیاست کھ از ددست 
 ی گریفشار و الب. ستی نشی بیباطلھ ا

 و ستی اصالح طلب و رفرمیروھاین
 ھا کھ دل بھ ی مذھبی و ملبرالیل
 دارند حھی النی آن بند اای نی در ایراتییتغ
 جنبش زنان در النده بھ حرکت بانتیخ
  .  است و بسرانیا

 ی نخ نمای ھااستی در برابر سما
 بی کھ ھمانا فری اسالمیھورحکومت جم

و دروغ و سرکوب است تا بھ آخر 
ما زندان و شکنجھ و . می کنیمقاومت م

عفت "اعدام و سنگسار را بھ جرم حفظ 
 ی محکوم مرهیو محاربھ و غ" یعموم

ما خواھان لغو مجازات اعدام تحت . میکن
 ی آزادنما خواھا. می ھستیھرعنوان

 و دی قچگونھی بدون ھیاسی سانیزندان
 ھمانا ادی جرم و اعتشھیر. می ھستیشرط

 حد و ی و ستم و استثمار بیکاریفقر و ب
 است کھ بر جامعھ حکمروا یحصر
 ھا بر شھی رنی کھ ایما تا زمان. است

 .می داریکنده نشود از تالش دست بر نم
 کھ ی ادهیاز ھمھ زنان ستمد" گریزنان د"

تحت عنوان زنا محکوم بھ زندان و 
 کرده و خواھان یبانیند پشتسنگسار شده ا

 چیھ.  آنان استعتری ھر چھ سریآزاد
 حق دخالت و ی و مذھبینھاد حکومت

 ی و جنسیقضاوت در رابطھ خصوص
 دیزنان و مردان با.  افراد را نداردنیب

 بھ لی عدم تمارتآزاد باشند کھ در صو
 رھا شوند و ی بھ راحت،یرابطھ خصوص

  . کنندنیگزی را جاای شکوفا و پویرابطھ ا
 و افتھی سازمان ی زنان خشونتسنگسار

 ی فرودستتی موقعتیھدفمند بھ قصد تثب
 از ی اسالمی جمھورمیرژ. زنان است

 ھی زنان و دختران علیھرگونھ سرکش
.  ستمگرانھ بھ شدت ھراس داردنیقوان

 ھیمبارزه زنان و دختران جوان عل
 سنگسار، ،ی مانند حجاب اجبارینیقوان

 و انھی گرای بشدت جنسیمحتوا
 مدارس و یمردساالرانھ کتب آموزش

 نقش تواندی میھمگ..... دانشگاھھا و 
 ی بھ جامعھ ادنی رسی در راستایمھم

 ،یتی جنس،ی طبقاتیفارغ از تفاوت ھا
 .داشتھ باشد...  ویتی مل،ینژاد
 نی و آمرنی کھ عاملی زمانستی ندور
 ی جمھورتی چند دھھ حاکماتیجنا

با عمامھ  (یلباس در ھر رنگ و یاسالم
 مردم زجر شگاهیدر پ) و بدون عمامھ

 از جنگ و فساد ،ی از ستم مذھبدهیکش
 نندی بھ زانو بنش،ی و اخالقیاقتصاد
 و حضور در ھمھ شکل ی آگاھعنصر

 خواستھ قی و تعمی مردمی جنبش ھایھا
ھا و شعارھا، راه را کوتاھتر و ھموار تر 

  .دی نمایم
 
 ■١٣٨٩/٧/٣ گری دیزنان
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  !چوبھ ھای دار مرتجعیین زن ستیز اسالمی را در ھم شکنیم

   !زینب و سکینھ قربانی سیستمی ھستند کھ زن بودن در آن بالقوه جرم است         

احتمال اعدام دختر . خبرھای منتشر شده در روزھای اخیر حاکی از آن است کھ  اعدام ھای جدیدی در ایران در راه است
 نزدیک بھ دو سال است در راھروی مرگ بھ اتھام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بھ جوان زینب جاللیان کھ

ثابت نشده " جرمش "زنا با اینکھ در بیدادگاھھای اسالمی " جرم"سر می برد و ھم چنین سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی بھ 

ربانی سیستمی ھستند کھ زن بودن در آن بالقوه زینب و سکینھ ق. جملھ گزارشاتی است کھ اخیرا منتشر شده است است، از
  . جرم است

 سال است کھ حکومت دینی استفاده از شکنجھ و ٣١. جمھوری اسالمی از بدو قدرت گیری، زنان را برده بردگان کرده است

ای سرکوب عریان زنان اھرمی است در دست جمھوری اسالمی بر. تجاوز و اعدام و کنترل زنان را قانونی کرده است
  .و مطیع کردن مردمجامعھ کنترل امنیتی 

بدون شک حضور گسترده و نقش فعال زنان بخصوص دختران جوان در صف اول مبارزه علیھ جمھوری زن ستیز اسالمی 

خشونت . در خیزش ھای اخیر، آنان را مثل مار زخم خورده کرده است و می خواھند از زنان بھر طریق ممکن انتقام بگیرند
بھ ھمین جھت در . تھ نظام مردساالر و پدر ساالر جمھوری اسالمی برای تحکیم و تثبیت فرودستی زنان استافسار گسیخ

تنھا راه رھایی زنان از خشونت . نظام زن ستیز حاکم بر ایران این خشونت با اقدامات حک و اصالح از بین نخواھد رفت

  . بر بردگی و فرودستی زنان استوار شده استسیستماتیک دولتی و خانگی سرنگونی نظامی است کھ پایھ ھایش

می خواھند با اعدام ! جنایتکاران جمھوری اسالمی می خواھند با گسترش ابعاد سرکوب جلوی مرگ محتوم خود را بگیرند
ھای وسیع ترس و وحشت بر دل مردمی بیفکنند کھ در مبارزات یک سال گذشتھ بطور روشنی حکم مخالفت قاطع خود را 

ری اسالمی با صدای رسا در کوچھ و خیابان،  مدرسھ و دانشگاه و در زندانھای مخوف و قرون وسطائی اسالمی علیھ جمھو
  .فریاد زدند

امروز مردم جھان، مردم ایران، ھمھ انسانھای آزادیخواه و مترقی وھمھ وجدانھای بیدار در مقابل جنایات جمھوری اسالمی 

زنجیره خشونت و سرکوب رژیم اسالمی باید ھر چھ زود تر در ھم شکستھ . مسئولندکھ میرود ابعاد فاجعھ بار بھ خود گیرد 
ھر . باید اقدامات عاجل و فوری برای جلوگیری از اعدام زینب، سکینھ و ھم چنین صد ھا زندانی سیاسی انجام داد. شود

اعتراضات جلوی قتل تک تک این باید بتوانیم با اعتراض و سازماندھی . لحظھ کھ می گذرد جان صد ھا نفر در خطر است

 .  انسانھا را بگیریم

جویبار مبارزات بیشمار و آگاھانھ ھمھ انسانھای مترقی و آزادیخواه و معترض باید برای سرنگونی جمھوری اسالمی و 
  .ساختن جامعھ ای بدون سرکوب، خشونت، شکنجھ و اعدام بھ ھم بپیوندد

   ■٢٠١٠ ژوئیھ ٢ 
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  در مرز
  تسلیمھ نسرین                                     

  بھ پیش می روم 
  اگر چھ ھمھ مردم از من می خواھند بھ عقب برگردم

  بچھ ام ساری ام را می کشد
  و ھمسرم، دم در جلویم را می گیرد

  من باید جلو بروم
  چیزی جلودارم  نیست
  بھ جز یک رودخانھ

  کھ از آن ھم خواھم گذاشت
  من شنا کردن بلدم

  ھا نمی خواھند بگذارندولی، آن
  تا تن بھ آب بزنم و بگذرم

  آنسوی رودخانھ چیزی نیست
  بھ جز یک دشت باز

  کھ می خواھم برای یک بار ھم شده 
  زمین ھموارش را لمس کنم

  من می خواھم خالف جریان باد بدوم
  احساس کنم کھ می رقصم
  یک روزی باید برقصم

  بعد، بر می گردم
  االن مدتھاست
   کودکی رابازیھای ایام

  بازی نکرده ام
  اما یک روزی می خواھم اینکار را بکنم

  و از تھ دلم فریاد بکشم
  بعد، بر می گردم

  مدتھاست 
  گریھ نکرده ام

  با سری کھ در دامن تنھایی نھاده ام
  می خواھم خودم را با گریھ خالی کنم

  بعد، برمی گردم
  ھیچ چیز جلودارم نیست

  بھ جز یک رودخانھ 
  ا کنمو من بلدم شن

  پس چرا نباید بروم
  من باید بروم

آنرا سرود " جان لنون"است کھ این ترانھ ای 
  .و اجرایش کرد

  تصور کن
  تصورش را بکن کھ نھ بھشتی باال سرمون باشھ

  نھ جھنمی زیر پامون

  اگھ سعی کنی، تصورش سخت نیست

  باال سرمون، فقط آسمون باشھ

  و ھمھ مرم برای امروز زندگی کنن

  تصورش را بکن

  نھ کشوری در کار باشھ

  تصورش سخت نیست

  ھ براش بکشی یا کشتھ شیو نھ چیزی ک

  و نھ مذھبی

  تصورش را بکن کھ ھمھ مردم در صلح زندگی کنن

  شاید بگی کھ من یک خیال پردازم

  اما من تنھا نیستم

  امیدم اینھ کھ توام، یھ روزی بیای تو جمع ما

  و ھمھ انسانھای دنیا، اعضای یک پیکر بشن

  تصورش را بکن کھ اثری از مالکیت نباشھ

اشتھ باشھ حرص بزنھ یا گرسنگی و کسی نیاز ند
  بکشھ

  ھمھ انسانھا برابر باشن

  و ھمھ دنیا را بین خودشان تقسیم کنن

  نمی دونم می تونی تصورش را بکنی یا نھ

  شاید بگی کھ من یک خیال پردازم

  اما من تنھا نیستم

  امیدم اینھ کھ توام، یھ روزی بیای تو جمع ما

  شنو ھمھ انسانھای دنیا، اعضای یک پیکر ب
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  نظرات، پیشنھادات 

  و انتقادات خود 

  در مورد را 

  نشریھ ھشت مارس

  . برای ما ارسال دارید

بی شک ھمکاری شما 

در این زمینھ ھا بھ 

یھ ارتقای سطح نشر

  .کمک خواھد کرد

با کمک مالی بھ نشریھ 

 ھشت مارس

 ینگذارید کھ مسئلھ مال

  زنجیر دیگری تبدیل بھ

  در محدود کردن

   فعالیت ھای

  .آگاھگرانھ زنان شود
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