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  بیراهه ای دیگر         
  

  ! در مقابل جنبش زنان                      
 

  لیال پرنیان
  

خود را بعنوان نیرویی مھم تثبیت از آنجا کھ جنبش زنان در طی بیش از سی سال مبارزه علیھ رژیم زن ستیز جمھوری اسالمی، 
بھ ھمین دلیل امپریالیستھای غربی . کرده است، ھیچ نیروئی نمی تواند در برنامھ و اھداف خود این نیروی اجتماعی را در نظر نگیرد

را پیش سعی دارند با اتکا بھ گرایشات رفرمیستی زنان کھ در صدد تغییرات جزئی در موقعیت شان می باشند، راه حل ھای خود 
در مقابل، زنان . گذاشتھ و تحمیل کنند و از طریق سامان دھی آنان، این بخش را در مقابل جنبش انقالبی و رادیکال زنان قرار دھند

بھ مثابھ خواستھ ھای زنان، ) ٢("ھا بھره بردن از امکانات خارجی"، )١"(مسالھ دمکراسی و انتخابات آزاد"رفرمیست با طرح 
 .مت طرح ھا و نقشھ ھای امپریالیستھای غر بی قرار داده اندخود را عمال در خد

  
عربی و مبارزات مردم در خاورمیانھ و شمال آفریقا و " بھار"

و تغییر و ) خصوصا درتونس و مصر(نقش زنان در این مبارزات، 
تحوالت پس از آن، زنان اصالح طلب حکومتی وغیر حکومتی را 
برآن داشت کھ ھر چھ بیشتر بر تالش ھایشان برای نزدیکی بھ دول 

درعین اینکھ کماکان چک و چانھ زدن بر سر . غرب بیافزایند
خواستھ ھای کوچک و حقیر در مورد زنان را در چارچوب نظام 

  .زن ستیز جمھوری اسالمی بھ پیش می برند

ھ خیزیش توده ھای عاصی علیھ رژیم ھای دیکتاتوری در منطق
خاورمیانھ و شمال آفریقا، و دخالت ھای مستقیم و غیر مستقیم 

از طریق " جدید"امپریالیستھا برای شکل دادن بھ حکومت ھای 
" مخالفین"در این کشورھا، آب از لبان بسیاری از " آزاد"انتخابات 

جمھوری اسالمی روان کرده است و بر شدت فعالیت ھایشان برای 
در ھمین راستا . امپریالیستھا افزوده اندمقبول جلوه دادن خود نزد 

دمکراسی و "است کھ اینان بلندگوی نھادھای امپریالیستی در مورد 
شده اند و مدل آفریقای جنوبی و سوریھ را " حاکمیت صندوق رای

را " مخالفین"صف این . بعنوان الگو بھ مردم معرفی می کنند
، بازجوھا زن، سلطنت طلب ھا" کنشگران"نیروھای رنگارنگ از 

  .تشکیل داده است.... ، مجاھدین و"سابق"و پاسداران

سعی در پنھان داشتن آن می کنند " مخالفین"اما مسالھ ای کھ این 
این است کھ  چھ تغییری در زندگی میلیون ھا زن و بطور کلی مردم 

بوجود آمد؟ انتخابات بھ " آزاد"در کشورھای عربی پس از انتخابات 

اصطالح آزادی کھ نھ ھیچ قرابتی با انتخابات مردمی دارد و نھ بوئی 
از آزادی برده است، بلکھ مرتجعین مذھبی بھ ھمراه وابستگان با 
سابقھ امپریالیستھای غربی دستچین شده در مقابل مردم قرار داده شد 

دند بین سران اگر در مصر مردم مجبور ش. کنند "انتخاب"تا مردم 
مرتجع ارتش و اخوان المسلمین متحجر و زن ستیز کھ در پی پیاده 
کردن شریعت اسالمی است، یکی را انتخاب کنند، در لیبی مردم 

چرا کھ امپریالیستھا از . عمال از این انتخابات قالبی ھم محروم بودند
تلفیق صف مرتجعین اسالمی و قبیلھ ای، دولت مورد نیازشان را 

آن چھ بوضوح می توان از . ن دادند و بھ مردم تحمیل کردندسازما
این کشور ھا دید این است کھ این انتخابات " حاکمیت صندوق رای"
توانست بھ درجات زیادی جان دوباره ای را بھ دستگاه دولت " آزاد"

ھای ارتجاعی ببخشد و بھ مثابھ پلی بین مردم با عقب افتاده ترین و 
  .عمل کند زن ستیز ترین نیروھا

ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشورھا دست 
حاکمیت "نخورده باقی ماند و بھ روشنی نشان داد کھ از درون 

کھ امپریالیستھا و مرتجعین رنگارنک در این " صندوق رای
کشورھا بر پا کردند، نمی تواند تغییر و تحول واقعی یعنی سرنگونی 

دستی زنان، فقر و فالکت برای دولت طبقاتی کھ اسارت و فرو
را تولید و .... اکثریت مردم، استثمار وحشیانھ، سرکوب، نابرابری و

  .بازتولید می کند، حاصل گردد

 مبارزات مردم در خاورمیانھ و شمال آفریقا بیان نارضایتی عمیق 



  ۴ صفحھ                                                                                                      ٢٧شماره ھشت مارس  

 

 
اما از ھمان ابتدای . آنان از نظام ھای بشدت ضد مردمی شان بود

ی امپریالیستھا علیھ این مبارزات ھمراه با مبارزات توطئھ چین
از آنجا کھ در ھیچ یک از این کشورھا . نیروھای مرتجع آغاز شد

بدیلی کھ در خدمت مردم باشد، نبود و یا آن چنان ضعیف بود کھ 
نتوانست مھر خود را بر این مبارزات بکوبد، امپریالیستھا تالش 

مسیر مبارزات را  کردند با اتکا بھ نیروھای واپس گرای منطقھ
منحرف کنند و با سازماندھی بدیل مورد نظرشان نظیر لیبی و 
امروزه در سوریھ و انتخابات قالبی، انقیاد و اسارت بر مردم منطقھ 
را دو باره حاکم کنند و تالش کنند کھ این مبارزات را در خدمت 

در  ١٣۵٧منافع استراتژیک شان در آورند، ھمان گونھ کھ در سال 
  .کردندن ایرا

  بدیل سازی امپریالیستھا در ایران و حاکمیت صندوق رای

انعکاس اخبار در مورد تحریم ھای اقتصادی امپریالیستھای 
آمریکائی و اروپائی و یا ھر از چندی تھدید بھ دخالت نظامی در 

چند سال اخیرسعی در  ایران در رسانھ ھای خبری امپریالیستی در
سعی  بر این دارند کھ . مردم جھان داردشکل دادن بھ افکار عمومی 

وانمود کنند کھ تنھا امپریالیستھا می توانند مردم را از شر جمھوری 
سعی دارند مسالھ انتخابات و دمکراسی مورد . کنند" رھا"اسالمی 

نظرشان را در بین جنبشھای اجتماعی، بھ موضوع اصلی مبارزه 
ا از مسیر اصلی می خواھند بھ این وسیلھ مردم ر. تبدیل کنند

مبارزات خود علیھ جمھوری اسالمی منحرف کنند و امید بھ رھائی 
  .از ستم و استثمار را از مردم بگیرند

در عین حال امپریالیستھا تالش دارند تا با فشار گذاشتن بر دولت 
نظامی رژیم  –ایران بتوانند برخی از عناصر کلیدی امنیتی 

بکشانند تا بتوانند با اتکا بھ " مخالفین"جمھوری اسالمی  را بھ صف 
سازی کنند و با " اپوزیسیون"خارج از کشور " مخالفین"آنان و 

تشکیل اپوزیسیون وابستھ بھ خود و یا تحت کنترل خود، بدیل مورد 
  .نظرشان را سازماندھی  کنند

تشکیل جلسات علنی و مخفی در اروپا و آمریکا توسط 
نیروھای گوناگونی از امپریالیستھای غربی و سازمان دادن 

" مدرن"ناسیونالیست ھای کرد، توده ای و اکثریتی ھا، اسالمی ھای 
برای درست کردن بدیل در ... زن و" کنشگران"سلطنت طلب ھا، 

  .ایران است

ھمھ جلساتی کھ تا کنون با ھدف ساختن بدیل مورد  اسم رمز
نظرشان در کشورھای اروپائی و آمریکائی برگزار شده است، 

از آنجا کھ  .نام دارد) ٣"(حاد برای  دمکراسی  و انتخابات آزادات"
دیکتاتوری عنان گسیختھ " جھان سوم"در ایران و اکثر کشورھای 

بر مردم این کشورھا اعمال می شود، استفاده از کلمھ دمکراسی و 
 انتخابات آزاد می تواند فریبنده بوده و از محبوبیت برخوردار باشد و

در ھمین راستا است . ھان را بھ طرف خود جلب کندبسیاری از ناآگا
در جلساتی کھ از جانب امپریالیستھا و یا نھاد ھای " مخالفین"کھ این 

وابستھ بھ آنان برگزار می شود، شرکت می کنند و تمام ھم و غم 
شان این است کھ نشان دھند کھ در پیشبرد اھداف امپریالیستھا در بین 

 دلیل است کھ در دوره اخیر با تبلیغات  بھ ھمین. مردم کوشا ھستند

 
 دمکراسی و حاکمیت"جمھوری اسالمی در مورد " مخالفین"مسموم 

روبرو می و آن چھ در عراق و کشورھای عربی رخ داد، " رای
 جھت  در.... دمکراسی در کردستان عراق : "می گویند. شویم

دمکراسی برای عراق قرار گرفت و اگر کردستان عراق و 
دمکراسی در آن تضعیف بشود، دمکراسی در عراق تضعیف می 

بنیاد پالمھ با سیاست بی طرفی درسیاست " و یا این کھ ) ۴...."(شود
بین المللی تجارب گرانبھائی دارد در رسیدن بھ دمکراسی در 

ا آنھا بنشینیم و از تجربیات ما می خواھیم ب.... کشورھای مختلف دنیا
ار آنھا کنگره آفریقای جنوبی بود، گذار اولین ک. آنھا استفاده کنیم

دمکراسی در پرتغال و آخرین کاری کھ کردند، نزدیک کردن 
.... دمکراسی خواھان سوری بود، ھمھ این ھا تجربیاتی ذیقیمت اند و

)"۵(  

ن نصیب مردم نتیجھ اشغال نظامی عراق و افغانستا اما آنچھ در
شد، تشدید ستم جنسیتی و استثمار وحشیانھ و ویران شدن کل این 

.... لیبی و تونس و ،در مصر" آزاد"و انتخابات . کشورھا بوده است
بھ روشنی روز نشان داد کھ مردم و بخصوص زنان در این کشورھا 
نھ تنھا بھ ھیچ یک از خواستھای اولیھ خود نرسیدند بلکھ بھ عقب 

انتخابات و دمکراسی مورد حمایت امپریالیستھا در این  .ندرانده شد
ارتجاعی  کشورھا فقط و فقط در خدمت بازسازی و تعمیر نظام ھای

و ضد زنی قرار گرفت کھ بوسیلھ مبارزات مردم شکاف عمیق 
  .برداشتھ بود

  در کشورھای عربی" آزاد"خابات تزنان و ان

مورد " آزاد"انتخابات در تمامی  این کشورھا از مصر تا لیبی 
حمایت امپریالیستھای غربی باعث بھ قدرت رسیدن نیروھای  

اخوان المسلمین و سلفی ھا در مصر و حزب . اسالمی بنیادگرا شد
آنھا از كمك . النھدا در تونس نقش چندانی در مبارزات مردم نداشتند

امپریالیستھا و كمك ھای مالی گسترده عربستان سعودی و امیرنشین 
آنھا ھمچنین با سوء استفاده از دین و . ای خلیج فارس بھره جستندھ

مذھب و ھمچنین از ضعف و عدم وجود نیروھای انقالبی كھ 
فاكتوری مھم و تعیین کننده است، توانستند سازمان یافتھ ترین نیروھا 
در این كشورھا شوند و بطور ناگھانی در دولت ھای جدید نقش 

  .مركزی بیابند

ارتش و نیروھای اسالمی  در درجھ اول تالش دارند تا در مصر 
سیستم وابستھ و کھنھ با ھمھ ارزش ھایش كھ بر حول سیاستھای  

این نیروھا علیرغم اختالفات . ضد زن دور می  زند را محافظت كنند
شان بر سر قدرت بیش از ھر چیز در مورد سیاست ھای ضد زن 

قیمی در انسجام یابی زیرا کھ این جھت گیری نقش مست. متحدند
خشونت بكار می   ،ارتش علیھ زنان. سیستم و مناسبات کھنھ دارد

در حالیكھ . برد و برای  پیشبرد آن از دستگاه دولتی استفاده می كند
اخوان المسلمین تالش می كند تا با استفاده از سنتھای عقب مانده، 

خود را  دین و فرھنگ اسالمی و تقویت آنھا سیاست ھای زن ستیزانھ
بھ پیش ببرد و سلفی ھا با استفاده از اوباشان غیر رسمی بھ آزار و 

ھر سھ نیرو در یک جھت با . اذیت زنان در خیابانھا می پردازد
  .روشھای متفاوت حرکت می کنند، بھ بند کشیدن ھر چھ بیشتر زنان
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 زنان با مردان برابر ١٩۵۶در قانون اساسی  تونس از سالھای 

اما . و حضانت فرزند طبق قوانین مدنی بررسی می شدطالق . بودند
از زمان بقدرت رسیدن جریانات اسالمی در تونس بھ این حقوق 

 حزب النھدا در پیش نویس قانون اساسی. اولیھ و ابتدائی حملھ شد
بھ دلیل ھمین برخورد . گذاشتھ است" مکمل مردان"اش زنان را 

اوت  ١٣ان زن در واپس گرا و زن ستیز بھ زنان است کھ ھزار
تونس را در تونس بھ خیابانھا ریختند و با طرح این شعارکھ  ٢٠١٢

، ضدیت خود را با این پیش با حملھ بھ حقوق زنان بھ عقب نکشانید
  .نویس قانون اساسی اسالمی ھا اعالم کردند

لیبی با پیش بردن جلسات سری با  امپریالیستھای غربی در 
سلح کردن شان و حملھ نظامی تحت رھبران ارتجاعی  و ھم چنین م

رژیم جدید اسالمی و زن سیتز " دفاع از مردم و انقالب لیبی"نام 
دولت تازه بھ قدرت رسیده، جشن پیروزی  . خود را بھ قدرت رساندند

آغاز  خود را با حملھ بھ زنان با آزاد کردن چند ھمسری برای مردان
دست نشانده در  در مقابل این حکم ارتجاعی و پوسیده دولت. کرد

لیبی، ھیچ صدای مخالفتی از جانب دول غربی مبنی بر پایمال شدن 
حكومت ھای اسالمی در افغانستان و عراق  .حقوق زنان در نیامد

ھمھ بھ یاد دارند کھ یکی . محصول مستقیم تجاوز امپریالیستی بودند
تجاوز و اشغال نظامی افغانستان  از ادعاھای امپریالیستھا در

اشغالگران تالش کردند با آن چھ كھ  . زنان بود" آزادی"
بھ این " آزاد"می نامند، یعنی برپائی یك انتخابات " دمكراسی"

حكومت ھای اسالمی مشروعیت ببخشند و آنرا تحت عنوان حكومت 
اما آنچھ كھ این دمكراسی متولد . اكثریت، بھ مردم جھان معرفی کنند

بر زنان را قانونی و بھ آنان كرد، قانون ھای اساسی بودند كھ ستم 
  .تحمیل کرد

بنابراین می توان بھ خوبی دید کھ موضوع دمکراسی و انتخابات 
برای امپریالیستھای " حاکمیت صندوق رای"زنان و" رھایی"آزاد و

مردساالرغربی و زن ستیزان منطقھ ای تنھا وسیلھ ای برای محکم 
بیشترموقعیت زنان بوده ترکردن زنجیرھای بردگی و تنزل ھر چھ 

  .است

  زنان و شراکت در قدرت سیاسی  

ھمان طور کھ گفتھ شد، جنبش زنان در ایران یکی از قدرتمندترین 
پتانسیل ترین و در عین حال خطرناک ترین جنبش ھا برای  و پر

. حاکمین زن ستیز جمھوری اسالمی ایران و حتا فراتر از آن است
ستھای غربی نمی توانند در طرح ھا و ھیچ نیروئی از جملھ امپریالی

باید این . بدیل سازی ھای خود در رابطھ با ایران آن را نادیده بگیرند
نکتھ را در نظر داشت کھ امپریالیستھا ھمواره تالش دارند کھ جنبش 
ھای اجتماعی را از محتوای  انقالبی تھی کنند و بھ خدمت خود 

" کنشگران" کردن برخی ازاز ھمین رو سعی دارند با درگیر . گیرند
زن در الگوسازی ھایشان برای ایران آنان را دخالت دھند کھ از این 

در ادامھ پیشبرد . طریق بتوانند مسیرمبارزات زنان را منحرف کنند
ھمین سیاست است کھ از طریق ارتباطات خود با برخی از زنانی کھ 

ف و مجیزگوی آنان ھستند، بھ ساختن تشکالتی در راستای اھدا
   .منافع خود یاری می رسانند

 
 فعالین بی دلیل نیست کھ ما میتوانیم شاھد آن باشیم کھ برخی از

گرایش اصالح طلب بھ اشاعھ نظرات مماشات گر با امپریالیستھای 
" بھره بردن از امکانات و فرصت ھای خارجی"مردساالر مثال 

" امپریالیسمقدیمی بودن مبارزه علیھ "بپردازند و تحت عنوان 
این نگرش . مبارزات رادیکال و ضد امپریالیستی را مردود شمارند

برای زنان و جنبش زنان ایران این نسخھ را می پیچد کھ جنبش زنان 
زنان باید بھ دنبال . باید از امکانات امپریالیستھا بھره جوید

سھم پنجاه درصدی "زنان باید . باشند" دمکراسی و انتخابات آزاد"
کھ امپریالیستھا در حال شکل دادن بدان ) ۶"(رت سیاسی ایدر قد

بلوغ و تولرانس "و در ھمین راستا است کھ از . ھستند، داشتھ باشند
اپوزیسیون در درگیر کردن زنان و نمایندگان ملیت ھا در اجالسھا 

یعنی ھمان جلسات مخفی وعلنی دولتی و غیر دولتی امپریالیستھا (
کھ مفاد و مباحث آن مستقیما بھ ) انبرای ساختن بدیل در ایر

  .ایران ربط دارد، تشکر می کنند) ٧"(آینده

این دوره حساس بھ دو  این طرز تفکر و تبلیغات بھ حول آن در
یکم امپریالیستھای غربی کھ بھ دنبال : دلیل اصلی انجام می  گیرد

تغییر و تحولی در رژیم جمھوری اسالمی برای منافع خود ھستند، 
دوم . الح طلب حکومتی و غیر حکومتی را بھ حساب آورندزنان اص

اینکھ بھ اشاعھ این نظریھ بپردازند کھ زنان و بطور کلی مردم نمی 
توانند با اتکا بھ خود ھیچ تغییری در ایران بوجود آورند و باید با 
. نیروھای خارجی متحد شوند و از فرصت ھای آنان سود جویند

لیستھا در نبود بدیل ھای انقالبی و یا ھمان خط و نگرشی کھ امپریا(
ضعیف بودن آنان در سطح جھانی و بطور مشخص در منطقھ 

" انقالبیون"بھ ھمین دلیل ھم اینان از .) خاورمیانھ پیش گذاشتھ اند
رب غیعنی سران زن ستیز قبایل کھ شدیدا وابستھ بھ دول (لیبی 
تھا دفاع کرده در استفاده از این فرصت و امکانات امپریالیس) ھستند

و آن را الگوئی نھ تنھا برای جنبش زنان بلکھ برای سایر جنبش ھای 
تالش اینان در این دوره حساس از ) ٨.(اجتماعی قرار می دھند

زاویھ ملی  و بین المللی این است کھ یک بار دیگر بیراھھ ای دیگر 
  .در مقابل جنبش زنان ایران قرار دھند

امپریالیستھا در طول تاریخ با  باید این را در نظر داشت کھ
اما شرط این اتحاد این . نیروھائی متحد شده اند و بھ توافق رسیده اند

بوده کھ در درجھ اول این نیروھا در خدمت منافع آنان و تامین آن 
در عین حال این نیروھا قدرت سرکوب مردم آزادیخواه . قرار گیرند

جنایت جلوی تغییرات و مترقی را نیز دارا باشند و با سرکوب و 
  .واقعی و بنیادین را بگیرند

اگر تا دیروز گرایش اصالح طلب حکومتی و غیر حکومتی زنان، 
بھ دنبال تایید گرفتن از این آیت هللا و آن آیت هللا بودند و ھم و غم 

کھ عمدتا بندھائی در (خود را برای تغییر بندھائی از قانون اساسی 
ن خواستھ ھای زنان پیش می  بھ عنوا) خدمت طبقھ شان بود

اگر تا دیروز در ستادھای انتخاباتی خاتمی و موسوی گلوی . گذاشتند
زنان " رھایی"خود را پاره می کردند و آنان را بعنوان رھبران 

معرفی می کردند و می خواستند جنبش زنان را بھ زائده رژیم 
ت در جمھوری اسالمی بدل کنند، امروز در پی این ھستند کھ با حرک

راستای منافع و خواستھ ھای امپریالیستھای غربی با طرح انتخاب 
 ھمیاری و ھمکاری با آنان، این نیروی بغایت مردساالر و  آزاد و
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 رھائی زنان و مردم معرفی کنند و" ناجیان"سرکوبگر را بعنوان 

این بار جنبش زنان را بھ زائده قدرت ھای امپریالیستی کھ در بھ 
اسارت در آمدن زنان و ادامھ آن در قید دولت ھای مذھبی نقش 

 .کردند در آورند مھمی بازی

استفاده "بی دلیل نیست کھ بھ یک باره سیلی از مقاالت در رابطھ با 
بوجود ھم زمان شاھد . منتشر شده است" از امکانات خارجی ھا
با "، "اتحاد زنان ایران برای  دموکراسی"آمدن تشکلی تحت نام 

چشم انداز تحقق دموکراسی در ایران و افزایش نقش زنان در قدرت 
بخش بزرگی از اعضای  تشکیل دھنده این . ، ھستیم"سیاسی  کشور

حکومتی " اصالح طلبان"تشکل ھمان کسانی ھستند کھ دل در گرو 
وی  و کروبی برای تغییرات جزئی در مورد از زمان خاتمی تا موس
ھمگرایی  جنبش " و" کمپین یک میلیون امضا"زنان بستھ بودند و در

برای  تحقق خواستھ ھایشان در داخل و خارج  فعالیت می " زنان
  .کردند

بھ رغم "این تشکل در بخشی از بیانیھ خود اعالم می کند کھ 
تغییرات سیاسی  ، مشارکت باالی زنان در تحوالت بھار عربی

بدست مردان ھدایت می شود و تالش می شود تا زنان با ھمھ تالشھا 
یکی " .ھایشان در بطن این تحوالت، پیاده نظام باقی بمانند و مقاومت

از بنیان گذاران این تشکل در کنفرانس واشنگتن کھ یکی از کنفرانس 
" دمکراسیگذار بھ "ھائی است کھ اخیرا برای بدیل سازی تحت نام 

ما ھمین جا و از ھمین حاال بھ شما کھ بھ : "برگزار شد، می گوید
 ۵٠نسخھ ی تغییرات آینده فکر می کنید اعالم می کنیم، ما سھم 

درصدی زنان را می خواھیم و حضور فعال زنان در عرصھ سیاسی 
  )٩."(و مراکز تصمیم گیری را می خواھیم

اگر زنان بیشتری در  این طرز نگرش ھمواره بر آن بوده است کھ
قدرت سیاسی طبقات ارتجاعی سھیم شوند، گویا موضوع ستم بر زن 

کھ در کشورھای عربی شکل " جدیدی"قدرتھای ! حل خواھد شد
گرفتھ اند، ھیچ فرقی با نظام ھای طبقاتی ارتجاعی و زن ستیز قبلی 

نیروھای اسالمی کھ در کشورھای مصر و تونس و لیبی . ندارند
" آزاد"یم و غیر مستقیم از جانب امپریالیستھا با انتخابات مستق.... و

بھ قدرت سیاسی رسیدند، حتی اگر نصف نیروی آنان را زنان 
تشکیل می دادند، تفاوتی در ساختار سرکوب و ستم بر زنان بوجود 

  .نمی آمد

موضوع اصلی این است کھ چھ نیروئی و با چھ اھدافی و با چھ 
ی رسد؟ آیا این قدرت جدید در پی  دورنمائی بھ قدرت سیاسی م

استمرار تمایزات طبقاتی و ستم جنسیتی است؟ و یا در پی محو آن؟ 
موضوع این است کھ اگر قرار باشد ھمان سیستم قبلی بھ فرم دیگری 
باز سازی شود، تمایزات طبقاتی و ستم جنسیتی بخش جدایی ناپذیر 

  .آن باقی خواھد ماند

گرفت کھ نیروھا و متحدینی کھ باید این حقیقت را در نظر 
امپریالیستھا مجبورند برای منافع استراتژیک شان برآنھا تکیھ کنند 
کسانی اند کھ تا مغز استخوان مرتجع، عقب مانده و زن ستیز می 

ھمان تکیھ ای کھ بر نیروھای اسالمی مثل خمینی و دارودستھ . باشند
  دند برای شکل اش در دوره مبارزات ضد سلطنتی مردم در ایران کر

  
دادن یک حکومت مذھبی در خدمت بھ منافع کوتاه و دراز مدت 

و ما زنان با گوشت و پوست خود موقعیت فرودست و . خودشان
بردگی و بی حقوقی کامالمان را تحت حکومت اسالمی کھ در نتیجھ 

و . سازش با امپریالیستھا بھ قدرت رسید، ھر چھ بیشتر لمس کردیم
یان مذھبی ھمراه با ھم دستان بین المللی شان میوه این گونھ واپسگرا

  .چینان مبارزات عادالنھ مردم و زنان شدند

ما حاضر نیستیم بجای مبارزه برای رھایی و کسب حقوق انسانی و 
" لطف و مرحمت"برابری در ھمھ شئونات زندگی، چشم براه 

امپریالیستھا شویم تا شاید سھمی ناچیز و حقیر جلوی مان پرتاب 
علیھ "اصالح طلب "ما دیگر حاضر نیستیم سیاھی لشگر جناح . کنند

جناح دیگر و یا سیاھی لشگر دفاع از حاکمیت جمھوری اسالمی در 
اجازه نخواھیم داد کھ مرتجعین امپریالیستی . مقابل امپریالیستھا باشیم

بھ نام ما . بھ نام ما عوامفریبی کنند. و ایرانی بھ نام ما جنایت کنند
مرتجع دیگری را کھ فرودستی ما جز الینفک آن خواھد  حکومت

   .بود بر سرمان خراب کنند

ما خودمان در مبارزه مستقل خود و با اتحاد با دیگر جنبش ھای 
انقالبی در جامعھ و با اتکا بھ ایده و راھی کھ مبرا از تبعیض 
جنسیتی، ستم و استثمار و استعمار باشد، از طریق سرنگونی رژیم 

اسالمی و مبارزه در مقابل ھر گونھ دخالت امپریالیستھای  جمھوری
مرد ساالر، رھاییامان را کسب خواھیم کرد و این گونھ قوانین 
ارتجاعی و فرھنگ و مناسبات عقب مانده و مردساالر و ھزاران قید 

  .و بندی کھ بھ دست و پایمان بستھ اند را دفن خواھیم کرد

  :زیر نویس
  "عرصھ سیاسی حق ما و سھم ماست نیمی از"از بیانیھ  -١

نوشین  –" امپریالیسم"جنبش ھای اجتماعی، مداخلھ نظامی و گفتمان  -٢
  احمدی خراسانی

" اتحاد برای دمکراسی در ایران"کنفرانس اوالف پالمھ تحت نام  -٣
" گذار بھ دمکراسی"در سوئد، کنفرانس واشنگتن تحت نام  ٢٠١٢فوریھ 

اتحاد برای  پیشبرد"ژیک تحت نام ، کنفرانس بل٢٠١٢در آوریل 
  ......و ٢٠١٢ژوئیھ " دمکراسی

از سخنان خالد عزیزی از رھبران حزب دمکرات کردستان در نشست  -۴
   "گذار بھ دمکراسی"واشگنتن تحت عنوان 

 ٢٠١٢یکی از شرکت کننده گان در نشست بنیاد اوالف پالمھ فوریھ  -۵
  در سوئد

  "گذار بھ دمکراسی"واشنگتن رویا طلوعی در کنفرانس  -۶

پیشبرد اتحاد "گفتگو با ناھید بھمنی عضو شرکت کننده در کنفرانس -٧
  در بلژیک ٢٠١٢ژوئیھ " برای دمکراسی

نوشین  –"امپریالیسم"جنبش ھای اجتماعی، مداخلھ نظامی و گفتمان  -٨
  احمدی خراسانی

  ■ "گذار بھ دمکراسی"رویا طلوعی در کنفرانس واشنگتن   -٩
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  زنان قربانیان اصلی 

  !هر نوع دخالتگری امپریالیستی در ایران هستند
  یاسمین میظر

  
ً زنان کارگر، بھ مثابھ نیمی از نیروی انقالب، در چنین  جنبش انقالبی زنان خصوصا

افسار گسیختھ  و فقر و ستمشرایطی کھ بحران اقتصادی و سیاسی در جامعھ افزایش یافتھ 
بر آنان وارد می شود، نیروی انفجاری عظیمی را بوجود آورده است کھ می تواند رژیم 

خیل عظیم زنان بخصوص زنان کارگر و  .ارتجاعی جمھوری اسالمی را بھ زیر کشد
خود را  ، شغلھای امپریالیستی تحریمنتیجھ زحمتکش اولین نیروی کارکنی ھستند کھ در 

اما مھمتر از آن وظیفھ  .نتیجھ اش عدم استقالل مالی آنان خواھد بوداز دست می دھند و 
سنگین رسیدگی بھ خورد و خوراک، پوشاک، درمان ھمھ اعضای خانواده در شرایط 

اعمال می شود، کھ بر آنان وحشیانھ ای  دارو بطور کلی ستم و استثمارھای جدی  کمبود
جمھوری اسالمی و  و زن ستیزحاصل سیاست ھای اقتصادی و سیاسی رژیم درمانده 

  .می باشد تحریم ھای دولت ھای سرمایھ داری مردساالر
   

برای این کھ درک بھتری از مداخالت امپریالیستھا پیدا کنیم می 
توان بھ طور گذرا بھ آنچھ در عراق و افغانستان گذشت نگاھی 

س از آن تجاوز نظامی و اشغال این بیاندازیم تا ببینم کھ تحریم ھا و پ
موقعیت بھ  کشورھا چھ بالئی بر سر زنان آورد و زنان را در

  .مراتب بدتری قرار داد

از تحقیقات جالب در این مورد کار یاسمین ال جواھری است   یکی
 ۵۵تا  ١۵سال تحقیق و مصاحبھ با صدھا زن بین سنین  ۵ کھ پس از

. از طبقات گوناگون، سطوح متفاوت آموزش و درآمد انجام داده است
طلبد ولی حتی در این تحقیق  درست آنگونھ کھ تحقیقات آکادمیک می

ھا نشان دھنده  ھم نکتھ قابل توجھ و مشترک در ھمھ این مصاحبھ
روزمره زنان درسالھای   ھای اقتصادی بّر زندگی تاثیر مخرب تحریم

  . راق استدر ع  ٢٠٠٣ - ١٩٩٠

جواھری در وحلھ اول بھ نتایج اقتصادی تحریم اشاره  خانم ال
دارد، نھ تنھا از دست دادن مشاغل کھ نتیجھ طبیعی آن است، 

بلکھ عالوه بّر آن او  -اقتصادی بیشتر بھ مردان پدرساالر  وابستگی
ھای مصلحتی برای  ازدواج: تاثیرات اجتماعی تحریم اشاره دارد    بھ

 .گی موقعیت اجتماعی، وابستگی روز افزون بھ روابط خانوادبھبود 
تحقیقات ایشان نشان میدھد کھ در دوران تحریم خشونت علیھ زنان 

زنان ) شاید ناتوانی  شاید انتقام جویی(  ھر دلیلی    بھ تشدید میابد و
  .خشونت بی منطق ھستند  قربانیان این

درصد میان زنان در سال  ٨٧در این دوره نرخ سواد آموزی از 
از طرف دیگر بیکارسازیھای گسترده در . افت فاحش داشت ١٩٨۵

  صنایع باعث شد زنان در موارد بیشماری تنھا نان آور خانواده شدند 

  .بدون آنکھ وظایف دیگرشان ھم چون کار خانگی کم شود

شود، در عراق  اما تحقیقات در مورد تحریم بھ اینجا ختم نمی
 ،فروش نفت وابستھ است    بھ  نند ایران اقتصادش کامالکشوری کھ ما

   از  و جراحی ناشی  تحریم فروش نفت کمبود دوا و ابزار پزشکی
جان   )کھ گویا میتواند در صنایع جنگی بکار گرفتھ شود(تحریم 

خطر میندازد و طبییعی است زنان بیش از     کودکان، بیماران را بھ
ال   خانم علی -ن موقیعیتی متاثرندھر بخش دیگر از جامعھ از چنی

ناجی در تحقیقاتی کھ در مدرسھ علوم شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن 
 . ی میرسد انجام داده است بھ نتایج مشابھ

مسئلھ دردناک در زمینھ داروھایی کھ بھ : ھای حیاتی فروش دارو
رو شده و  دلیل تحریم خرید مواد اولیھ یا خود آنھا با مشکل روبھ

ھای آنھا دچار جھش شده این است کھ پدران و مادران  یمتق
ھای فقیر کھ قادر بھ سیر کردن شکم فرزندان خود نیستند  خانواده

اقدام بھ فروش تمام یا قسمتی از داروھای مورد نیاز خود بھ دالالن 
کنند تا با پول آن بتوانند اجاره خانھ خود را بدھند یا برای  می

  .کنند فرزندان خود غذا تھیھ

ساعت در روز با حقوق پایین مانند  ١٢یوغ کار خانگی بیش از 
سبزی پاک کردن و شکستن قند در حجم انبوه، ضرب و شتم جسمی 
یا آزارھای روانی و کالمی توسط مردان بیکار و درمانده از تامین 

فروشی، فرار دختران از خانھ، تحمیل  خانواده، وادار شدن بھ تن
برای کاھش افراد نان خور خانواده، اذیت و ھای اجباری  ازدواج

آزار جنسی در خیابان توسط سیل جوانان بیکار و سرگردان در 
  شان  ھای شدید توسط شوھران خیابان، رھا شدن زنان دارای بیماری
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آور درمان، ضعف جسمی بھ دلیل کاھش  ھای سرسام بھ دلیل ھزینھ

استخوان بین کمی و کیفی تغذیھ و شیوع کم خونی و پوکی 
زنان،وادار شدن ھر چھ بیشتربھ سقط جنین، افزایش بکارگیری زنان 
و دختران در کارھایی مانند انتقال مواد مخدر، فروش کلیھ توسط 
زنان سرپرست خانوار برای تامین مالی فرزندان، کوچک شدن و 

آور مسکن و  کمتر شدن امکانات محل زندگی بھ دلیل ھزینھ سرسام
دولتی و مسائل متعدد از این  -یستم حمایت اجتماعینبود شغل و س

دست تنھا بخشی از ستمی است کھ در این وضعیت بیش از پیش بر 
  .زنان وارد شده است

در رابطھ با تحریم ھا در مورد ایران نیروھای راست و سازش 
و دستھ می خواھند قضایا را  این دار. کار درستی است کار میگویند

نظام اقتصادی ایران را طور دیگری توضیح  وارونھ جلوه دھند و
کسی کھ در مورد اقتصاد ایران مطالعھ سطحی ھم  ھر  ولی. دھند

اقتصاد فاسد جمھوری اسالمی، سپاه  داند کھ در داشتھ باشد می
نفره قرار  ١٠٠پاسدارن و رھبران جمھوری اسالمی کھ درلیست 

د و طبیعی دارند، شریان کل اقتصاد کشور را در کنترل خود دارن
ای در بستھ شدن  نقش تعیین کننده" ھوشمند"ھای  است ھمان تحریم

بستھ شدن این . مراکز صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور دارد
مراکز اولین ضربھ اش بھ نیروی کار زنان وارد می شود و پس از 
آن بھ نیروی کار در سطحی گسترده، اما آیا ھیچ تاثیری بر ثروت 

ان دولت دارد؟ بعید است چنین باشد، اوال خود  نفره سر ١٠٠لیست 
ھای کالن برای سران  ھای جدیدی برای انباشت سرمایھ ھا راه تحریم

آن این دارودستھ فرصت  جمھوری اسالمی در بر داشتھ و عالوه بّر
آن . خود را از ایران خارج  کنند  ھای شخصی داشتند تا ثروت   کافی

می باشد کھ نتایج تحریم ھا ھمان چھ بھ روشنی قابل دید است این 
گونھ کھ در عراق ھم نشان داد، فشار بیش از حد را بر زنان و 
بطور کلی مردم وارد می کند و سران رژیم از این تحریم ھا 

  .سودھای کالنی را بھ جیب می زنند

  زنان و جنگ
قبل از ھر چیز باید تاکید کرد کھ مثل ھر پدیده دیگری برخورد 

در  .شان است جنگ و صلح متأثّر از موقعیت طبقاتی زنان بھ مقولھ
  تاریخ بشر کم نبودند زنانی در قدرت کھ در جنگ طلبی دست کمی
از مردان نداشتھ اند، در بریتانیا ملکھ ویکتوریا و مارگارت تاچر 

اما بطور کلی در طول تاریخ . از چنین زنان بوده اند  ھایی نمونھ
از یک طرف در غیاب . بوده اندزنان قربانیان چند جانبھ جنگ 
از (دستمزد ھمیشگی را انجام دھند   مردان مجبورند ھم کارھای بی

ھم تامین خرج ...) جملھ کار خانھ، نگھداری فرزندان، سالمندان
خانواده را بھ عھده بگیرند و ھم در مواردی از توانشان بھ عنوان 

... خابراتمثال در پرستاری، م .کمک پشت جبھھ ھم استفاده میشود
در تصمیم گیری پیرامون جنگ و صلح   ھمھ اکثر زنان نقشی  با این

ندارند و ھمینکھ جنگ تمام میشود بنا است بھ خانھ برگردند و 
البتھ در طول تاریخ زنان ھمیشھ در برابر چنین . صدایشان در نیاید

 نیست کھ اگر ھر  اما شکی. برخوردھای شوونیستی مقاومت کرده اند
  ، مورد بررسی قرار گیرد شروع جنگ ھای ارتجاعی  ریخیمورد تا

  
ھا و مشکالت خاص خود را برای زنان در بر داشتھ و پایان  سختی

شاید از این رو است کھ روی ھم رفتھ . جنگ مشکالتی از نوع دیگر
ھای ّضد جنگ ھای ارتجاعی از مردان فعالتر ھستند  زنان در جنبش

  . نقش فّعال دارندو در تظاھرات و حرکات ّضد جنگ 

در منطقھ خاورمیانھ اما مخالفت زنان با جنگ وجھ دیگری ھم داشتھ 
  اخیرا لیبی چھ در مورد عراق و چھ در مورد افغانستان و. است
دخالت مستقیم امپریالیسم کھ بنا بود رھایی زنان را بھ  ھا با جنگ

 ارمغان آورد درست بر عکس بھ شرایطی انجامیده کھ موقعیت زنان
کھ از تصادف (نھ تنھا بدتر شده کھ پیروزی نیروھای اسالمی 

) امپریالیست بھ قدرت رسیده اند" رھائی بخشان"روزگار بھ کمک 
ایران   البتھ در کشورمان. نیز ھستند  زن ستیز تر از حاکمان قبلی

تصور حکومتی اسالمی تر یا زن ستیزتر از جمھوری اسالمی بعید 
امپریالیسم این است کھ " معجزه ھای"از   اما یکی. بھ نظر می رسد

حتا در جایگزینی حکومت قرون وسطایی طالبان موفق شده است در 
خواھد و نھ میتواند از  افغانستان دولتی را بھ قدرت رساند کھ نھ می

حقوق اولیھ زنان دفاع کند و در ھرج و مرجی کھ پیش آمده زنان 
داده اند و موقعیت امنیت فردی و اجتماعی خود را بلکل از دست 

و یک بار دیگر این حقیقت را . زنان و فرودستی شان بدتر شده است
بھ عریان نشان داد کھ امپریالیستھای مردساالر با ھر دخالتی کھ در 

  .ھر گوشھ از جھان کرده اند، اولین قربانیان آن زنان بوده اند

  منفیالبتھ تا آنجا کھ بھ مسالھ زنان برمیگردد مسالھ فقط اثرات 
در موقعیت مخالفت با دیکتاتورھایی کھ بھ ھر . تحریم و جنگ نیست

دلیل دیگر مورد تایید آمریکا نیستند، مثال دولت صدام، ادعای 
آن جنگ برای تضمین آزادی   امپریالیسم این بود کھ  تحریم و در پی

تغییر رژیم در   اما واقعیت این است کھ در پی. و برابری زنان است
تنھا مسالھ یی کھ مورد نظر ایاالت متحده نبوده و  ھا این کشور

بر ھیچ انسان عاقلی پوشیده نیست کھ . نیست، حقوق زنان می باشد
بطور کلی  دولت صدام اگرچھ حکومتی دیکتاتور و مردساالر و

سّدی در برابر مبارزات طبقاتی جنبش زنان بود، اما موقعیت زنان 
بنا بر تحقیقاتی کھ موجود است بھتر از دوره کنونی بود، بر خالف 

  . سعی دارند نشان دھند  آن چھ فمینیستھای لیبرال آمریکایی
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سیاسی جمھوری اسالمی   از زمان بھ قدرت رسیدن متحدان مذھبی

زنان  موقعیت) با زور چکمھ و توپ و تانک آمریکا( ایران در عراق
تازه این مال دورانی . بھتر کھ نشده ھیچ بھ مراتب بدتر ھم شده است

ھای زن  بود کھ ایاالت متحده ھنوز از ھمکاری مستقیم با اسالمی
بھ عبارت دیگر ھنوز وارد مرحلھ . میکرد" خجالت"ستیز احساس 

لمسلمین در مصر، سوریھ و لیبی، ھمکاری مستقیم با امثال اخوان ا 
  . آنطور کھ در دوره اخیر پیش آماده، وارد  نشده بود

   ھای بیسابقھ ای دو سال اخیر آمریکا در این رابطھ پیشرفت  در یکی
است در خدمت بھ منافع شان می توانند با   داشتھ است و بدیھی

حاکمان یا اسالمیان بدتر از   از حاکمیت اسالمی کنونی  ھایی جنبھ
جریانھای مورد تایید شان  از آنھا با  جمھوری اسالمی یا ترکیبی

وحدت کنند و دولتی را این چنین شکل دھند وبھ مردم ما تحت 
کھ   ھایی بھ رغم ھمھ توھم. عناوین آزادی و دمکراسی تحمیل کنند

 ھای آمریکا درسازمانھای غیر دولتی زنان ایجاد کرده، ول خرجی
کھ آمریکا در ایران از طریق جابجائی نگھبانان  "تغییری"ھر گونھ 

نظام مردساالر و ارتجاعی انجام دھند، موقعیت زنان در ایران بھ 
ھمان گونھ کھ در موقعیت زنان افغانستان و . مراتب بد تر خواھد شد

  .عراق شد و اخیرا در مصر و تونس و لیبی شده است

شھ خود مبنی بر تغییر امپریالیسم آمریكا و متحدانش بھ قصد تحمیل نق
چرا کھ تاریخ مصرف جمھوری اسالمی  –رژیم از باال در ایران 

راه حل ھایی نظیر تحریم اقتصادی،  -برای آنان تمام شده است
حمالت نظامی محدود بھ مراکز اتمی ایران و یا بمباران سراسری 

راند، در نظر دارند از رشد  كھ ایران را بھ قرون وسطی خواھد
مردم در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی جلوگیری کنند مبارزات 

و رژیمی را بھ قدرت برسانند کھ ھم بتواند توده ھا را سرکوب کند و 
ھم شرایط ستم و استثمار وحشیانھ را برای سرمایھ ھای امپریالیستی 

  .  مھیا تر کند

  
 رھبران جمھوری اسالمی با سو استفاده از اعتراضات بین المللی بھ

اتمی خود تالش دارند توجھ مردم را از بحران شدید داخلی برنامھ 
دور كنند و با منحرف كردن خشم مردم علیھ دشمن خارجی بھ 

خطر خارجی اكنون بھانھ ای . حكومت ارتجاعی خود ادامھ دھند
دستگاه ھای لجام . برای توجیھ تشدید سركوب داخلی شده است
یاسی، كارگران، زنان، گسیختھ پلیسی و امنیتی رژیم علیھ مخالفین س

جوانان، ملیت ھا، اقلیت ھای مذھبی، ھم جنس گرایان، ھم و دگر 
موج فزاینده مبارزات . جنس گرایان و ترانسھا بھ حركت در آمده اند

روزانھ و ضد سرمایھ داری طبقھ كارگر با ترور، سو قصد، ربودن 
و زندانی كردن فعالین، یورش جدیدی از خصوصی سازی ھا و 

. ترمیمات جدید ضد كارگری قانون كار مواجھ شده است تصویب
تحت پوشش و حمایت رژیم ایران سازمان ھای نظامی و شبھ 
 فاشیستی در حال تقویت ھستند و خطری جدی علیھ جنبش زنان،

  .ھستند... کارگران و

امروزه وظیفھ ای کھ بر دوش جنبش انقالبی زنان و سایر جنبش 
قرار دارد این .... ھای اجتماعی مثل جنبش کارگری، دانشجوئی و

است کھ بتوانند ھر دو نیروی ارتجاعی یعنی رژیم جمھوری اسالمی 
و امپریالیستھای رنگارنگ را افشا کرده و از این طریق صف 

تمام نیروھای انقالبی برای تقویت گسترده ای را در سطح جھانی با 
  . جنبش انقالبی در ایران کھ بخشی از جنبش جھانی است، ایجاد کنند

جنبش انقالبی زنان با سازمان دادن ھر چھ وسیع تر خود و با اتحاد 
با سایر جنبش ھای اجتماعی می تواند در راستای سرنگونی رژیم 

با ھر گونھ جمھوری اسالمی گامھای موثر بردارد و ھم زمان 
این تنھا راھی است . مداخلھ امپریالیستی در ایران بھ مقابلھ برخیزد

کھ زنان می توانند گامھای اولیھ خود را برای تغییرات اساسی و 
  ■. کسب رھائی بردارند
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  ساموئل آلبرت: نویسنده

  پریا نصرتی، سارا کوشش: ترجمھ
  

نماد زنان  او. را می شناسددختران تانک " نادین ھمام"
روِزه  ١٨در یک خیزش  ٢٠١١در ژانویھ  جوانی بود کھ

انقالبی کھ منجر بھ سقوط حسنی مبارک رئیس جمھور مصر 
  .شد، خود را بھ درون تانکی در میدان التحریر کشاند

معترضان از سربازان استقبال کردند چرا کھ گمان می کردند 
ارتش در مقابل پلیس جنایتکاِر مبارک و اراذل و اوباش غیر نظامی 

اطراف میدان بھ آنھا  بلوک و سنگ از پشت بام ھا و جاده ھایکھ 
با امیدی کھ زاییده ی توھم و . کردپرتاب می کردند، دفاع خواھد 

: درماندگی بود بسیاری از تظاھر کنندگان این شعار را سر دادند کھ
اما ارتش برای متوقف کردن حمالتی " ارتش و مردم با ھم ھستند"

می شد بھ جای محاصره و جستجوی ساختمان  کھ از پشت بام انجام 
جاده ھای اطراف و یا دستگیر کردن قاتالنی کھ در دیدرس بودند؛ 

  .تنھا بھ ایستادن بسنده نموده و تماشاگر وقایع شدند

  شکنجھ و  کشتار، دست بھ ارتش ،از زمان استعفای مبارک

دستگیری جوانان مصری و افرادی کھ قدرت حاکمھ را بھ مصاف 
آنھا کھ خطر را بھ جان خریدند و بھ امید آنچھ کھ . زدلبیدند، می ط

انقالب می پنداشتند قربانی دادند، در عوض شاھد شبح شوم و 
اگرچھ ناپایدار و غیر قابل پیش بینی اتحاد میان ایاالت متحده، 
. اخوان المسلمین و بقایای رژیم گذشتھ و دیکتاتورھای نظامی شدند

  بھ دنیا آمد؛ می گوید ١٩٧۴در سال  ھنرمند مصری کھ "ھمام"
مایل است بھ حال و ھوای وضعیت یک سال پیش خود 

 بسیار ساده لوحانھ گمان می کردیم ارتش آنجاست تا از ما."بازگردد
اما در بازنگری آن لحظات در نمایشگاه انفرادی اش ". حفاظت کند

 جایی کھ درآنسوی رود نیل" زمالک"کھ اکنون در گالری مصر در 
و میدان التحریر واقع است او تنھا بھ توھمی از دست رفتھ نمی 

تصویر آن زن جوان در حال راندن یک تانک کھ محور . نگرد
 اصلی نمایشگاه است بازتاب دھنده چیزی بھ مراتب بیش از تلخی

خیزشی کھ ھرچند منجر بھ . آزار دھنده ای از یک خیزش است
منفور دولت شد اما ساختار دولتی کھ او بر آن  سرانسرنگونی 

  حکم می راند و مناسبات سیاسی و اقتصادی کھ نماینده آن بود، 
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آثار او ھم چنین بازتاب عزم مصمم بھ . دست نخورده برجای نھاد

ادامھ شورش علیھ ھر آن چھ در جامعھ مصر و سراسر جھان غیر 
  . قابل قبول است، می باشد

گروھی از مردم، جوانان میدان التحریر را بھ در زمانھ ای کھ 
نتیجھ خودشان را مسبب واکنش ھای  زیاده روی متھم می کنند و در

  .   تندی کھ با آن مواجھ اند می دانند، این اثربسیار جسورانھ است

نقاشی بزرگی است کھ برای خود اتاقی جداگانھ در  ”دختر تانک“
موھای دم با زنی جوان  فیگور صورتی رنگ از. این نمایشگاه دارد

اسبی کھ بھ شیوه طراحی محیطی با رنگ آکریلیک یک دست 
عضالت و کشیده شده و خطوطی براق و درھم تنیده کھ بیانگر

و با پاھایی از ھم گشوده بر برجک  رگھای خونی زیر پوست ھستند
تنھا جزئیاتی کھ در نیم رخ این پرتره بھ تصویر  .نشستھ یک تانک
تمامی مصری ھا . ه است سینھ بند قرمز روشن آن استکشیده شد

خواھند فھمید کھ این تصویر تغییر شکلی شادمانھ است و اشاره 
زن . معروف شد" بند آبی سینھبا  یدختر"دارد بھ دختری کھ بھ 

جوانی کھ در تظاھرات میدان التحریر علیھ حکومت نظامی در 
بر تنش پاره کرده  دسامبر گذشتھ عبا و روسری اش را پلیس نظامی

  .بود و با باتون و لگد بھ سینھ اش می کوفتند

عریانی او بیانگر این . یک قربانی تحقیر شده نیست "دختر تانک"
اندازه دختر با تانک  .است کھ غرور خود را از دست نداده است

او نھ تنھا آن را می راند بلکھ تانک را نیز فتح کرده  .برابر است
بین پاھای زن جماعتی از موش ھا بیرون می  از لولھ تانک. است
این موش ھا در کنار نقاشی و گوشھ دیوار بھ پایین می دوند . ریزند

، توضیحات متفاوتی "ھمام" .و از عرض گالری فرار می کنند
یکبار می گوید کھ موش ھا . درباره اھمیت موش ھا می دھد
گر گوید کھ موش ھا نمایان نظامیان ھستند و بار دیگر می

کشورند کھ زمانی مبارک و اکنون  میلیاردرھای وحشت زده
  .نظامیان در خدمتشان قرار دارند و از آنھا محافظت می کنند

شما می توانید ما : " این ھنرمند در توضیح نقاشی چنین می نویسد
را کتک بزنید، ما را برھنھ کنید، ما را با گاز خفھ کنید، بکارت ما 

  ".یت ما بر شما چیره خواھیم شدرا تست کنید اما در نھا

این نمایشگاه ھمچنین شامل مجموعھ نقاشی ھایی است کھ سنگدل 
پنج نیم رخ زن کھ از فویل نقره ای ساختھ شده و  .نامیده می شوند

نشان دھنده این است کھ تنزل زن بھ اعضای بدنش مانع روابط 
رند، و نقاشی ھا فرم جذابی دا. انسانی می شود کھ آرزومند آن است

ازانتخاب رنگ (در آن بکار گرفتھ شده است، " زنانھ"سبک متداول 
ھا و آراستن زن با طرح ھای جواھر مانند کھ بر مطلوبیت و 

با وجود  .اما محتوای این تابلو ھا خشن است) زن تاکید داردارزش 
ی در بھ تصور کشیدن زنان برھنھ کھنی پیشینھ اینکھ ھنر مصر

. ، اما این شرایط اخیرا تغییر کرده استتوسط نقاشان مرد دارد
بھ صورت " دوم"و اختیار ھمسر " موقت"قانون مذھبی ازدواج 

مخفیانھ امکاناتی است کھ مردان ثروتمند عالوه بر داشتن معشوقھ 
زنانی کھ از فرق . غربی در مصر از آن سود می جویند بھ سبک

ای قاھره سر تا نوک پایشان پوشیده است برای فروش در خیابان ھ
  در حالی کھ ھمچنان از زنان انتظار می رود چھ در . موجودند

  
فضاھای خصوصی و چھ عمومی و این روزھا گاه در ھنر، بازیچھ 

باشند، باید مویشان را نیز کھ پدید ) وسیلھ تولید مثل و(ای سکسی 
بدنی کھ بھ خاطر . بپوشانندآورنده افکار گناه آلود در مردان است 

ھم زمان خطری برای نظم در خلوت بھ آن ارج می نھند،  داشتن آن
  .عمومی در نظر گرفتھ می شود

خطر فزاینده ای کھ ھمگان احساس می کنند این است کھ 
استانداردھای اسالمی، بھ ھر نوعی کھ برخی تصور می کنند قرار 
است از طریق قانون، ارعاب یا بھ سادگی با پذیرش تدریجی عرف 

مستنِد تاریخچھ محلھ کھ یک عکاس . و سنت بھ ھمھ تحمیل شود
پرتره زنان را بھ  ھای سنتی را جمع آوری کرده بود نتوانست

در نتیجھ نمایشگاه او فقط شامل تصاویر . نمایش عمومی گذارد
عادل امام .گذشتھ بود نھ زنان امروزی دھھ ھایزنان محلی در 

یکی از مشھورترین بازیگران سینما ی عرب بھ طور غیابی مورد 
محاکمھ قرار گرفت و بھ جرم توھین بھ اسالم در فیلم ھا و نقش 

  . ماه کار سخت محکوم شد ٣ده گرفتھ بھ ھایی کھ برعھ

بھ سادگی  –نجیب محفوظ  –داستان نویس فقید برنده جایزه نوبل 
قرار گرفتھ  بھ عنوان تھیھ کننده آثار پورنوگرافی مورد انزجار 

این مسئلھ بخشا بھ این دلیل است کھ اخالقیات مرتبط با غرب . است
شدند اما آنچھ در و حکومت مبارک برمال گشتھ و بسیار منفور 

این  .ظاھر برای مخالفت با آن پیشنھاد می شود نیز ارتجاعی است
انیمیشن فیلمی کھ شرح ( مسالھ کم اھمیتی نیست کھ پرسپولیس

زندگینامھ دختری سرکش از خانواده ای سکوالر و برخورد 
در مصر و ) خشونت آمیز جمھوری اسالمی با این دختر است

ممنوعیت نھ توسط قانون و حکم دادگاه این . تونس حق پخش ندارد
ھمانگونھ کھ در ایران با آن (و نھ حتی بھ دلیل محتوای سیاسی آن 

بلکھ بھ دلیل فشار اجتماعی از حق پخش محروم شد، ) برخورد شد
تحت . می دانستند" توھین بھ مقدسات و کفرآمیز"چرا کھ آن را 

راد کھ بھ پوشش تحریک نکردن حساسیت ھای مذھبی بسیاری از اف
دنبال تغییرات اجتماعی ھستند، حِق مردم برای انجاِم اعماِل مذھبی 
شان را با خواسِت مذھب برای داشتن حِق تعریف نوع جامعھ اشتباه 

  .می گیرند

این شرایط ھنرمندان زن و زنان دیگر در مصر و خاورمیانھ را 
اعتراض بھ  برانگیخت تا تصویر عریان خود را بھ مثابھ فریاد

المھدی وبالگ نویس و فعال  ءھنگامی کھ علیا. نمایش گذارند
سیاسی تصویر عریان خود را در اکتبر گذشتھ در اینترنت پخش 
کرد، متھم شد کھ گویی بدترین جنایتی را کھ می شد تصور کرد 

مقابل آن آنقدر شرورانھ کھ تمام کشور باید در . مرتکب گشتھ است
در می  یی زنی کھ خود لباس ھایش را از تن بھتو گو. متحد شوند

می  آورد از آنچھ کھ سربازان در مال عام و در خفا بر سر زنھا
زنان در . آوردند، برای اعتقادات اجتماع بسیار خطرناک تر است

 مصر و دیگر نقاط خاورمیانھ از جملھ ایران و اسرائیل تصاویر
ن پالکاردھایی عریان خود را بھ صورت گروھی با در دست گرفت

  .در حمایت و ھمبستگی با او بھ نمایش گذاشتند

  بھ خاطر پرداختن بھ موضوع سکس و " ھمام"اینکھ نمایشگاه 
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برھنگی مورد حملھ و انتقاد قرار می گیرد، آن ھم نھ تنھا از جانب 

از جانب برخی ، بلکھ )است قابل پیش بینی کھ ( یمقامات مذھب
منتقدین بداندیش کھ در ارتباط با فرھنگِ ھنِر جھانی و نشریات 
غربی ھویت یافتھ اند، خود گویای نکاتی درباره بزدلی رایج میان 

را متھم می کنند کھ اوعنوان " ھمام"آنھا . روشنفکران مصری است
" سکس می فروشد"چرا کھ موضوعات را بھ این دلیل برمی گزیند، 

 و و آثار او ھم اکنون خوب بھ فروش می روند، بماند کھ سر
  .  اندازدصدایی ھم در رسانھ ھا بھ راه می

اما ھمانطور کھ اثری دیگر در این نمایشگاه بھ تاکید نشان میدھد، 
این چیزی است بیش از ھنر رایج و یا در نقطھ مقابل پورن؛ 

سادگی و گمنامی فیگورھای زنانھ او . دیگربرانگیزاننده و یا چیزی 
کھ اتفاقا حاصل چندین الیھ رنگ است، اشاره دارد بھ تحقیر شده 
گی زن بواسطھ نقش غالب مردان در زندگی شان از لحظھ تولد تا 
مرگ و ھمچنین بھ یغما رفتن ھویتشان بواسطھ تبدیل شدن بھ 

اکل "قاھره  حتی در گالری ھای قبلی او در. کاالھای مبادلھ ای
" من برای فروشم"و  ٢٠٠٨در سال ) در آمد یک زندگی" (عیش

کھ بیشتر سکسی بودند پرتره ھای او از زنانی کھ  ٢٠١٠در سال 
مردان بھ آنھا خیره شده اند، بیشتر از آنکھ جنبھ شھوانی داشتھ باشد 

آنھا مناسبات غالب بین مرد و زن . سبب آشفتگی و نگرانی می شود
ر کردن روابط قدرت و تبادل کاالیی کھ این مناسبات را را با آشکا

  .شکل می دھد بھ چالش می کشند

نمایشگاه او در  .ارتباط نزدیکی با محتوای آن دارد" ھمام"آثار 
جایی برگزار شد کھ تانک ھا و خودروھای زرھی بھ چشم انداز 

مارس، روز جھانی  ٨این نمایشگاه در  .عادی در شھر تبدیل شدند
درست زمانی کھ صدھا زن بھ سمت  پارلمان در . فتتاح شدزن ا

بود بھ افزایش تعداد  تقاضای رسمی آنھا منحصر. تظاھرات بودند
کھ در آن بحث اصلی (زنان در کمیتھ نگارش قانون اساسی جدید 

حفظ وضع غیر قابل پذیرش موجود برای زنان یا نھادینھ کردن 
شی برای ارتش و پوش جزو یک مجلس کھ ) قانون شریعت است

اما فیلم  .چیزی نبود افزایش سرسپردگی آن بھ ایالت متحده آمریکا
 از، چھ با حجاب چھ بی حجاب، و مصاحبھ ھا تظاھرکنندگان

  . شتنارضایتی ھایی عمیق تر و قابل انفجار، پرده بر می دا

یک  ،مارس دادگاھی نظامی ١١چند روز بعد از این تظاھرات در 
زن بود را تبرئھ  ٧بر " تست بکارت"کھ متھم بھ انجام  ،دکتر ارتش

 میدان التحریر  در اعتصابکھ یک سال قبل  در ھنگام  زنانی . کرد
 کسی انتظار نتیجھ ای غیر از این . دستگیرشده بودندتوسط ارتش 

وکالی ( از یک دادگاه نظامی توسط خود نظامیان نداشتند .نداشت
) در دادگاه نظامی را نداشتند شاکیان غیر نظامی اجازه شرکت

کھ  ی بر اینکھحکم دادگاه مدنی مبن نمی تواند ارتش نتیجھ گرفت کھ
 انجام دادکھ بھ صورت آگاھانھ  را ارتش باید اعمال اھانت آمیزی

این " شده اثبات"متوقف کند را بپذیرد، چرا کھ در حال حاضر 
  !نگرفتھ اند صورتھرگز  اعمال

  تایید کرد کھ بھ زنانی کھ در فعالیتیک سخنگوی ارتش مجددا 

  
کسی چھ میداند، "ھای سیاسی شرکت می کنند بھ عنوان فاحشھ و 

برای پوشاندن . می شودبھ آنھا نگاه " حتی بھ چشم جاسوس
کھ ارتش برای آمریکا می کند، اغلب از برچسب  یچاپلوسی ھای

 یژه این موضوع بھ و. عوامل اسرائیل بھ منتقدان استفاده می کنند
کھ ماھیت مسالھ فلسطین را تقابل اسرائیل با اسالم می کسانی برای 

دانند قانع کننده است، از این رو ھر کسی کھ بھ عنوان ضد اسالم 
  .شناختھ می شود باید طرفدار اسرائیل باشد

بھ ھیچ وجھ بھ یک موضوع خاص محدود " ھمام"با این حال آثار 
. حاوی مفاھیم جھانی باشد نشد و فراتر از وقایع امروز، می تواند

بھ دلیل مخالفت با دوگانگی گمراه کننده و مھلکی م ه ھماروکرداین 
ھستید " مصری واقعی"کھ یا شما یک  ش عموم است،پذیرمورد کھ 

و از این رو ستایش نھادھای عقب مانده و سنتی کھ بر مردم تحمیل (
شده و در حقیقت توسط اشغالگران و ستم گران کھ امروز امریکا 

و یا تابع مد و ارزش ھای .) یکی از آنان است تقویت شده است
   . تیدقائل نیس توده ھای مصری ارزشی کھ برای غرب  حاکم در

، ھم از نظر بافت "ھمام"یکی از ویژگی ھای قابل توجھ آثار 
مفھومی و ھم فنی، این است کھ پیوندی بین شرایط ویژه زنان در 
مصر و موقعیت جھانی زنان بھ عنوان موجودی فرودست برقرار 

آثار او اتفاقا بطور عمد بر علیھ نیروھای عقب مانده در . می کند
نقدی بر فرھنگ غربی است کھ در آن کشور خودش، و ھم چنین 

ارزش زن بھ عنوان کاال حتی اغلب در نظر خود زنان تعیین می 
  . شود

ھنرمندان و جامعھ ھنری ممکن است بخش کوچکی از جامعھ 
ھمچنانکھ برخی از منتقدین خرسندانھ بھ آن اشاره ( مصری باشند

زنان  مطرح می کند متاثر از ھمھ" ھمام"اما مباحثی کھ ) می کنند
است و مبنای این سوال است کھ جامعھ مصر چھ خواھد شد؟ چیزی 
کھ بھ عنوان خیزش ھنرمندان مصری، یک سال بعد از سقوط 
مبارک رخ داده، بھ آن علت بوده کھ آنھا بھ قدری در خیابان ھا 

آنھا این . مشغول بودند کھ فرصتی برای کار در استودیو نداشتند
ھم چنین بسیار . نی بدست آورده اندفرصت را در آرامش نسبی کنو

محتمل است کھ انفجار بیان در عرصھ احساسات ھنری کھ عمیقا 
سرکوب شده بود، در حال حاضر جھت یافتن بیان سیاسی بھ مشکل 

  .برخورده است

را برای برداشتن " نقاشی بر روی دیوار"ھنرمندان قاھره کمپین 
یگر اماکن فاسد بتونی کھ ارتش دور وزارت کشور و د رھفت سنگ

ساکنین مجاور این  ھآنھا ب. بھ راه انداختھ اند ،قدرت ساختھ بود
روزی کھ ارتش برای (مارس  ٩دیوارھا برای شرکت در سالگرد 

برای " تست بکارت"اولین بار بھ میدان التحریر حملھ کرد و 
و برخی نقاشی " ھمام"آثار  .فراخوان دادند )دختران را تحمیل نمود

ت ھای انگلیسی زبان بھ بحث گذاشتھ ھای روی دیوار در وب سای
  .است شده 

  

  ■از سرویس خبری جھانی برای فتح  



  ١٣ صفحھ                                                                                                      ٢٧شماره ھشت مارس  

 

 !از اوین تا کهریزک   

  مبانی سرکوب در نظام قضایی        
  *جمهوری اسالمی ایران                                

 

 ١٣٩١بھار  - آذر درخشان  
جان باختند و قھرمانان راه مبارزه برای آمال و آرزوھای رھائی  ۶٧و آنان کھ در کشتار تابستان  ۶٠زندانیان سیاسی دھھ با یاد 

ھای زندانیان سیاسی جان باختھ کھ بیش از دو دھھ مبارزه برای دادخواھی  با درود بھ خانواده. بخش مردم این سرزمین شدند
ستند و سرسختانھ مقاومت کردند تا  گلزار خاوران را با وجود ترفندھایی کھ حکومت جمھوری عزیزان بھ خون خفتھ خود از پای ننش

ھای پایداری باالخره خیزش توفانی  سال. اسالمی برای تخریب آن بھ کار بست، ھمچون سندی از جنایات جمھوری اسالمی حفظ کنند
  . دند تا جمھوری اسالمی بھ زندگی ننگین خود ادامھ دھدھم دختران و پسرانی دیگر بھ قتل رسی باز. را تولید کرد ٨٨سال 

 .نیز برگرفت ۶٧و نخست وزیر محبوب امام در سال کشتار » اصالح طلبان«ی  مقاومت نقاب از چھره پایداری در
  

بیست و چھار سال از قتل عام زندانیان 
توسط مرتجعین ھاری کھ سال  یسیاس
بر قدرت چنگ انداختند و آن را  ١٣۵٧

یک نفس علیھ مردم سراسر کشور بھ کار 
ھای آن  اکنون دیگر پرده. گذرد یگرفتند م

تاریخ میان . جنایت کنار رفتھ است
گورھای بی نام و نشان در بھشت زھرا و 
گورھای جمعی و بی نام و نشان در 

ی کھ در سال نسل. زده است نقب خاوران
خیز برداشت و موقتا سرکوب شد در  ٨٨

فاصلھ کوتاھی یک باره تاریخ را کشف 
ھای جنایات جمھوری  پرونده. کرد

دستگیری و شکنجھ . اسالمی را ورق زد
دانشجویان چپ دانشگاه، بریدن زبان 
فعالین کارگری، اعدام بھائیان، و ضرب و 
جرح زنان شورشی را وصل کرد بھ 

: ی جنایت و بی وقفھ  ھتاریخ سی سال
 ١٣۵٨سرکوب مردم کردستان  در مرداد 

و اعدام صدھا تن از جوانان کرد، قتل 
رھبران مردم ترکمن صحرا در بھمن ماه 

ھا تحت عنوان  ، ھجوم بھ دانشگاه١٣۵٨
و ) ١( ١٣۵٩در بھار » یانقالب فرھنگ«

دستگیری صدھا دانشجو و استاد بھ جرم 
در  آنان دگراندیشی و قتل بسیاری از

تن  ھزاران ، دستگیری١٣۶٠اوایل دھھ 
  ھای   سازمان از فعالین سیاسی احزاب و

کمونیست و چپ و مجاھد و قتل آنان طی 
و سرانجام کشتار زندانیان  ۶٠دھھ 

، ترور نویسندگان ۶٧سیاسی در تابستان 
ھای زنجیره  و روشنفکران بھ شیوه قتل

ھا تن از  ، ترور ده٧۶ای در سال 
سیاسی در خارج از مرزھای  مخالفین

ھایش ژست  یخمینی و ھمپالگ). ٢(ایران 
گرفتند اما حتا یک روز پس از » مردمی«

جلوس بر تخت سلطنت نتوانستند بدون 
دستگیری، شکنجھ و اعدام نظام خود را 

  .حفاظت کنند

نسل جدیدی . پایداری و مقاومت ثمره داد
بھ میدان آمد پر از نفرت نسبت بھ این 

» ی اصالح طلبانھ« ھای حتا ترفند. نظام
جناحی از حکومت نتوانست مانع از آن 
شود کھ چشمان این نسل، نسلی کھ تعلیم 

ی نظام خودشان است، بھ ماھیت  یافتھ
جملھ ی این نظام، از  مندرس و کھنھ

اش، گشوده شود و ھیھات اگر  ایدئولوژی
گرائی اسالم شان » سبز«موسوی بتواند با 

 و چند سال گذشتھ را از فجایع سی
   .کند» تبرئھ«

 خواھم نگاھی گذرا کنم یبا این مقدمھ م
 شکنجھ، تجاوز بھ مبانی قانونی زندان،

جنسی و اعدام مخالفین سیاسی در سھ دھھ 

. و اندی حیات نظام جمھوری اسالمی
ی این  قصدم تاکید بر آن است کھ سرچشمھ

کھ نظام  »بی قانونی«جنایات نھ 
. ایران بوده است تئوکراسی حاکم در

آمرین و عاملین، این جنایات را نھ خارج 
بلکھ در چارچوب » قانون«از حیطھ 

در : قوانین جمھوری اسالمی مرتکب شدند
چارچوب قوانینی کھ توسط مجلس اسالمی 
تصویب شدند و قوانین شرعی کھ در 

نقطھ آغاز و پایان . اند مملکت جاری بوده
حفظ آن قضائی ایجاد و /یھر نظام قانون

ی  شرایط اجتماعی است کھ منافع طبقھ
تریبونال ھای . حاکمھ را برآورده می کند

مترقی باید کلیت این نظام، بھ ویژه نظام 
قضائی جمھوری اسالمی را محاکمھ کنند 

. آن را»غیرقانونی«و نھ صرفا رفتار 
» الھی«قضائی /یشاخص این نظام حقوق

ادغام دین و دولت باید . بودن آن است
عالوه، آن نظام جھانی  بھ. حاکمھ شودم

کھ از روز اول جمھوری اسالمی را در 
آغوش کشید و ُکرسی ایران در سازمان 
ملل را بی مناقشھ تحویل آن داد حق 

خالت در این محاکمھ را ندارد و خود د
  .ھمدست مجرم محسوب می شود
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  مبانی قانونی سرکوب 

در سھ دھھ حاکمیت نظام 

  جمھوری اسالمی
ھای آخر مبارزات مردم علیھ  در ماه

رژیم سلطنتی، روحانیت شیعھ الگو و 
نقشھ راه خود را برای حدادی جامعھ 

بنیادگرایان . مورد نظرش آماده کرده بود
اسالمی بھ سرعت مراسم و نمادھای 
مذھبی را بر مبارزات مردم کھ منجر بھ 
. سرنگونی نظام سلطنتی شد، تحمیل کردند

برای تظاھرات علیھ  روزھای مذھبی را
شاه تعیین کردند و ھمراه با تبلیغ 
ایدئولوژی و فرھنگ اسالمی بساط خرافھ 

بھ این ترتیب . بی سابقھ ای را پھن کردند
زمینھ ھای روانی تن دادن جامعھ بھ نظام 

آن روزھا توجھ . اسالمی را مھیا کردند
نداشتیم کھ این نمادھای مذھبی برای متحد 

لکھ برای تحمیل چشم کردن مردم نیست ب
اندازی تاریک است کھ برای مان تدارک 

  .اند دیده

از فردای بھ قدرت رسیدن بنیادگرایان 
اسالمی قبل از اینکھ بھ نظام خود چھره 
قانونی دھند، در عمل نظام قضایی، 

تازه بھ . سیاسی، حقوقی ایران تغییر کرد
قدرت رسیدگان بر ھمان دستگاه دولتی 

در پاریس تضمین ھای . سابق تکیھ زدند
الزم را بھ قدرت ھای بزرگ غرب دادند 
کھ روابط تولیدی حاکم بر ایران و رشتھ 
ھای وابستگی بھ اقتصاد جھانی را دست 

اما برای اداره )  ٣. (نخورده باقی گذارند
ھمان دولت بھ ارث رسیده از شاه، شیوه 
حکومتی متفاوتی را پیشھ کردند کھ نامش 

خمینی پیش ترھا ! جمھوری اسالمی بود
جزوه والیت  شمسی در ١٣۴٩در سال 

فقیھ این شیوه حکومتی را توضیح داده بود 
ولی بار دیگر در آستانھ ورود بھ ایران بر 

شارع مقدس اسالم «: آن تاکید گذاشت
یگانھ قدرت مقننھ است و ھیچ کس حق 

گذاری ندارد و ھیچ قانونی جز حکم  قانون
. جرا گذاشتخدا را نمی توان بھ مورد ا

در حکومت اسالمی حاکمیت منحصرا بھ 
پس .... خداست و قانون فرمان خداست
   )۴(» ...حاکمیت رسما بھ فقھا تعلق دارد

   ١٣۵٨فروردین  ١١دولت موقت  در 

  
 را  بھ ھمھ »مھوری اسالمی آری یا نھج

پرسی گذاشت و اکثریت مردم بھ نظامی 
کھ محتوای آن در ھمین حد توسط خمینی 

اما در آن . اعالم شده بود رای مثبت دادند
ھنگام ھیجانات و سرخوشی ناشی از 
مبارزات ھمگانی، سدی بود در مقابل 

تر این کھ فرصت  مھم. اندیشیدن بھ معناھا
طلبان زیادی بھ میدان جھیده بودند و در 

دم خاک می پاشیدند تا نتوانند از چشم مر
ھمان دو جملھء روشن خمینی ماھیت نظام 
اجتماعی فردا را دریابند و بفھمند کھ بھ 
جای آزاد شدن قرار است بنده عبید 

-البتھ خدای شیعی مذھب  -نمایندگان خدا 
  .بر روی زمین گردند

قانون اساسی جمھوری اسالمی در آذر 
شد و  بھ ھمھ پرسی گذاشتھ ١٣۵٨ماه 

. بسیاری از مردم بھ آن رای مثبت دادند
در اصل دوم آن بھ صراحت گفتھ شد کھ 

جمھوری اسالمی نظامی است بر پایھ «
ایمان بھ خدای یکتا و اختصاص حاکمیت 
و تشریع بھ او و لزوم تسلیم در برابر امر 

و ھم چنین نظامی است بر پایھ ایمان » او
امامت و رھبری مستمر و نقش «بھ 
در . »یسی آن در تداوم انقالب اسالماسا

در زمان «اصل پنجم نیز تاکید شد کھ 
در .... غیبت حضرت ولی عصر

جمھوری اسالمی ایران والیت امر و 
امامت امت بر عھده فقیھ عادل و با تقوی 

بھ عبارتی سلب حاکمیت از . »است... و
مردم و  سپردن حاکمیت بدست نماینده خدا 

یس جمھور را مردم رئ. بر روی زمین
انتخاب می کنند اما قبل از انتخاب مردم 

رئیس » شورای نگھبان«ولی فقیھ و 
) ١١٠اصل . (جمھور را انتصاب می کند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی توسط 
مردم انتخاب می شوند اما اعتبار خود را 
از شورای نگھبان رھبری می گیرند 

در این قانون اساسی مطبوعات ) ٩٣اصل(
اسالم  ند بھ شرط آن کھ مخل بھ مبانیآزاد

، در قانون اساسی، )٢۴اصل (نباشند 
احزاب و جمعیت ھا و انجمن ھای سیاسی 
آزادند مشروط بھ اینکھ موازین اسالم و 
اساس نظام جمھوری اسالمی را نقض 

نویسندگان قانون اساسی ) ٢۶اصل (نکنند 
 موفق شدند با شعبده بازی آن را بھ

   نند کھ ھر اصلی باتصویب مردم برسا

  
 :اصل قبلی یا بعدی خود نقض می شد

ملغمھ ! ملغمھ عجیبی از انتخاب و انتصاب
و بندھای » آزادی«ی  عجیبی از وعده

در این قانون اساسی، دین و ! اسارت
دولت چنان در یکدیگر درھم آمیختند کھ 
جایی نفس برای احدی جز مردان حاکم 

اما . ندمسلمان فارس مکتبی شیعھ باقی نما
اصل چھارم این قانون بھ تنھایی کافی بود 
تا بھ سرکوب مردم و نیروھای انقالبی 

در اصل چھارم . صورت قانونی دھد
قانون اساسی تاکید و تصریح شده است کھ 
کلیھ قوانین و مقررات مدنی، جزائی، 
مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، 

 ھا باید بر اساس موازین سیاسی وغیراین
اسالمی باشد و تشخیص این اسالمی بودن 
. ھم بر عھده فقھای شورای نگھبان است

ھای شرع  این اصل پایھ قدرت فقھا، دادگاه
قوانین و مجازات ھای فقھی علیھ مردم 

  .بود

در زمینھ حقوقی برای نخستین بار با  
محارب «، »قصاص«کلمات جدیدی مانند 
»  مھدور الدم«و » و مفسد فی االرض

حال باید برای فھم این ) ۵.(روبرو شدیم
قبیل کلمات بھ کتب فقھی مرجع چون 

و یا » توضیح المسائل خمینی«
مراجعھ می » بحاراالنوار باقر مجلسی«

کردیم تا معنای عملی اصول قانون اساسی 
 کتبی مرجع قانون. اسالمی را بفھمیم

گذاری شدند کھ پیش از آن موجب خنده و  
حتا باقی مردم  تمسخر روشنفکران و

  .بودند

بھ سرعت و در کمال حیرت و ناباوری 
ی خود و  بسیاری از مردمی کھ بھ تجربھ

اجدادشان شناختی از روحانیت داشتند 
. نظام قضایی دینی شکل گرفت و حاکم شد

اولین آماج حملھ و زمین تمرین 
روحانیون تازه بھ قدرت رسیده برای 
استقرار حکومت الھی، زنان بخت 

حزب هللا بھ . ی تن فروش بودند تھبرگش
ھجوم برد و آنان را بھ جرم »  شھر نو«
» زنا«جرم . بھ قتل رساند» مھدورالدم«

با سنگسار گلنار زن جوانی در 
مردان بھ جرم . شھرکرمان افتتاح شد

نوشیدن مشروبات الکلی با صدھا ضربھ 
  حاکمان جدید. شدند» تعزیر«شالق 
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نھ » تعزیر«بیشرمانھ اعالم کردند 

شکنجھ است و نھ مجازات کھ رحمت 
» حد«بھ مرور صحبت از ! الھی است

مجازات ھای اسالمی برای بی حجابی و 
الیحھ ھای . سپس بد حجابی بھ میان آمد

و دیگر مجازات ھای اسالمی » قصاص«
در مجلس شورای اسالمی موضوع بحث 

  .شدند

سازمان مجاھدین انقالب اسالمی و 
انواع انجمن  ،یاسالمحزب جمھوری 

ھای خواھران زینب و ھاجر و صدھا 
گروه ریز و درشت حزب الھی شکل 
گرفتند و بھ جان سازمانھای سیاسی چپ و 

ھائی  دمکرات و سکوالر افتادند؛ جریان
. ممنوع اعالم شدند ١٣۵٩کھ در سال 

حملھ دشنھ بھ دستان و زنجیرکشان بھ 
دفاتر احزاب سیاسی و نشریاتی چون 

آنان . امھ آیندگان ممکن و آغاز شدروزن
 ٢۶و  ٢۴اولین بازوی اجرایی اصول 

بھ سرعت معنای . قانون اساسی بودند
آزادی اگر مخل مبانی و موازین اسالمی «

  .در عمل روشن شد» نباشد

این در حالی است کھ قانون مجازات 
طبق . ھای اسالمی ھنوز تصویب نشده بود

عروف امر بھ م«اصل ھشتم قانون اساسی 
و نھی از منکر وظیفھ ای است ھمگانی و 
متقابل برعھده مردم نسبت بھ یکدیگر، 
دولت نسبت بھ مردم و مردم نسبت بھ 

ھای امر بھ معروف  پس گروه. »....دولت
و » زھرا خانم«چون » خودجوش«
شکل گرفتند تا با ... و» عباس فاالنژ«

زنجیر و چاقو و تیغ و اسید بھ جان زنان 
و فعالین » حجاب بد« ،»بی حجاب«

گروھھای سیاسی غیر مذھبی بیفتند و 
سرانجام بھ  گشت ھای ارشاد و منکرات 

  .ارتقاء مقام یافتند... و

شمار کثیر اسامی جوانان اعدام شده در 
در روزنامھ ھای رسمی آن  ۶٠سال 

و » منافق« ،»محارب«زمان، با جرم 
نشانھ ای از تثبیت » مفسد فی االرض«

  .اسالمی بود نظام جمھوری

ماشین مرگ نظام  ۶٧تا  ۶٠از سال 
: جمھوری اسالمی بی وفقھ کار می کرد

نھ تازه بھ قدرت رسیدگان می توانستند 
  روزی را بدون سرکوب و کشتار 

  
بگذرانند، نھ نسل انقالب حاضر بود بدون 
نبرد تسلیم شود زیرا تباھی و تاریکی پس 
از تثبیت جمھوری اسالمی را بھ وضوح 

  .دیدمی 

ھنگامی کھ خمینی مجبور ١٣۶٧در سال 
شد، جنگی کھ » مقدس«بھ ختم جنگ 

ھا  بود، زندان» قدس«ھدفش بھ ظاھر فتح 
ھمچنان پر از زندانیان سیاسی بود؛ 

ی آن کھ نظام نتوانستھ بود بدون  نشانھ
برجا  سرنیزه و سرکوب حکومتش را پا

در ایام پس از پایان جنگ، وجود این . کند
سیاسی می توانست جرقھ ای بر زندانیان 

سال  ٨باروت نارضایتی مردم فرسوده از 
از سوی دیگر سران . جنگ ارتجاعی شود

جام «رژیم اسالمی پس ازسرکشیدن 
ی  توسط امامش و قبول قطعنامھ» زھر

آتش بس شورای امنیت سازمان ملل، آماده 
ھای اقتصاد ایران بھ  بازتر کردن دروازه

خارجی و حراج روی سرمایھ گذاری ھای 
. نیروی کار و ثروت ھای کشور می شدند

ھای  آنان پیشاپیش از قِبَِل جنگ و تحریم
المللی اقتصاد ایران چاق و چلھ شده  بین

رفتند تا آماده میزبانی  یبودند و اکنون م
سرمایھ ھای بین المللی در ابعاد علنی و 

اجرای طرح ھای بانک . گسترده شوند
للی پول و امنیت جھانی و صندوق بین الم

ھای سرازیر شده  برای سرمایھ
. امپریالیستی نیاز بھ ثبات سیاسی داشت

نقشھ حذف کامل زندانیان سیاسی از 
ماھھا پیش ریختھ شده بود، در بحبوحھ  
جوخھ ھای مرگ و نشست ھای ِسری 
سران حکومت برای این کشتار عظیم، 
دید و بازدیدھای ھیئت ھای مالی ایران و 

. ربی نیز در جریان بودکشورھای غ
فراموش نکنیم کھ در این زمان سید علی 

، علی اکبر )ریاست جمھور(خامنھ ای 
ریاست مجلس و (ھاشمی رفسنجانی 

و ) ریاست ستاد فرماندھی کل قوا
میرحسین موسوی پست نخست وزیری 
را بر عھده داشتند و وزاری ایشان علی 

، حسن )وزیر امور خارجھ(اکبر والیتی 
، سید )وزیر دادگستری(م حبیبی ابراھی

وزیر فرھنگ و ارشاد (محمد خاتمی 
، )اسالمی و معاون ستاد فرماندھی کل قوا

و محمد ) وزیر کشور(علی اکبر محتشمی 
  )وزیر اطالعات(محمدی ری شھری 

  
  .بودند 

خمینی طی ) ١٩٨٨(١٣۶٧در تابستان 
فتوائی فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را 

کسانی کھ « :ان تاکید کرددر این فرم. داد
در زندان ھای سراسر کشور بر سر 
موضع نفاق خود پا فشاری کرده و می 
کنند محارب و محکوم بھ اعدام می باشند 

... رحم بر محاربین ساده اندیشی است،... 
امیدوارم با خشم و کینھ انقالبی خود 
نسبت بھ دشمنان اسالم رضایت خداوند 

روح هللا . والسالم.... متعال را جلب نمائید
  )۶(»موسوی الخمینی

طبق این فتوا در عرض یک ماه ھزاران 
ھمھ بھ . زندانی سیاسی بھ دار آویختھ شدند

بھ جوخھ ھای » ارتداد«و » منافق«اتھام 
این زندانیان در دادگاه . مرگ سپرده شدند

سئوال . ھای چند دقیقھ ای محاکمھ شدند
مسلمان ھستی «: این بود» ھیئت مرگ«

یا نھ؟ از پدر و مادر مسلمان زاده شده ای 
  »... یا نھ؟

نفر از  ۵٠٠٠تا کنون اسامی بیش از
اعدام شدگان این تابستان خونین گردآوری 
شده اما کماکان کسی از شمار دقیق این 

  .قتل عام مطلع نیست

ھنگام رخداد این جنایات سازمان یافتھ و 
ھنوز قوانین کیفری نظام ١٣٧٠تا سال

سالمی مکتوب و تدوین نشده جمھوری ا
اما ھمانگونھ کھ گفتھ شد روحانیون . بود

چرا کھ طبق . حاکم نیازی بھ آن نداشتند
قانون اساسی ھر قانونی بدون  ٨۵اصل 

اینکھ در مجلس تصویب شود، در 
صورتی کھ مغایر با مبانی اسالم نباشد، 

توسط نھادھای » آزمایشی«بھ صورت 
د کھ تا سال چنین بو. مختلف قابل اجراست

، »سنگسار«احکام قضایی چون ١٣٧٠
، اعدام »بد حجابی«مجازات » شالق«

محارب و «زندانیان سیاسی با عنوان 
بھ طور ... و» مرتد«، »مفسد فی االرض

فاجعھ ھولناک کشتار یک » آزمایشی«
وانگھی در نظام اسالمی . نسل را رقم زد

قاضیان شرع مبنای تعیین اتھام و مجازات 
مردم » گناھان«برای رسیدگی بھ  ھستند و

بھ کتاب ھای فقھی شرعی مراجعھ می 
ھمان طور کھ قبال گفتم، از رسالھ . (کنند

  ھای خمینی و مال محمد باقر مجلسی تا 
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در واقع ). احادیث و روایات سیره پیغمبر

مجموعھ ای » قانون مجازات اسالمی«
است از مجازات ھای قرون وسطایی 

وانین الھی و شرعی برای کسانی کھ بھ ق
در جمھوری . حکومت تن نمی دھند

اسالمی شالق زدن و قپانی بستن و انواع 
گویند و نھ  یم» تعزیر«شکنجھ ھای دیگر 

بھ ھمین دلیل سران رژیم . شکنجھ
اند کھ در نظام اسالمی  بیشرمانھ مدعی

  !شکنجھ وجود ندارد

مبانی الھی و شرعی اعدام   
مخالفین سیاسی در نظام 

  جمھوری اسالمی

ھمانگونھ کھ درباال اشاره شد بنا بر  
اصل چھارم قانون اساسی کلیھ قوانین و 
مقررات مدنی، جزائی، فرھنگی و سیاسی 
. باید بر اساس موازین اسالمی باشند

مجموعھ قوانین جزائی و مدنی نظام 
جمھوری اسالمی با تکیھ بر احکام قرآنی 
و منابع شرعی مورد قبول روحانیون 
حاکم بر ایران تدوین شده اند و بھ 

مفسد «مثال، . اصطالح مبانی الھی دارند
دو  .»مرتد«و » محارب«، »فی االرض

» محاربھ«و » مفسد فیاالرض«جرم 
سوره  ٣٣متکی بر آیھ ھایی چون آیھ 

کیفر آنھا کھ با خدا «: مائده در قرآن ھستند
و پیامبرش بھ جنگ بر میخیزند و اقدام بھ 

مین میکنند این است کھ کشتھ فساد روی ز
شوند یا بر دار شوند یا چھار انگشت از 
دست راست و پای چپ آنھا بعکس 
یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود 

سوره  ٨٠و ھم چنین آیھ » تبعید گردند
چھ برای «توبھ در مورد مجازات منافقین 

استغفار کنی و چھ نکنی، ) منافقین(آنھا 
برای آنھا از خداوند حتی اگر ھفتاد بار 

طلب آمرزش نمایی، ھرگز خداوند آنھا را 
نخواھد بخشید چرا کھ آنھا خدا و پیامرش 
. را انکار کردند و راه کفر را پیش گرفتند

خداوند افراد فاسق و منافق را ھدایت نمی 
  ».کند

آیھ ھای بسیاری در قرآن در مورد 
ضرورت قتل کافران و مشرکان است و 

  بطور کلی کسانی کھ در زمان محمد 

  
دعوت پیغمبر اسالم را برای مسلمان شدن 

 )٧. (و پیوستن بھ امت او قبول نمی کردند
روشن است کھ احکام قرآن برای تکوین 
نظام قضائی یک کشور، آن ھم کشوری 

برای . ست کافی باشدتوان یچون ایران نم
رفع این کمبود بنیادگرایان اسالمی بھ کتب 
فقھی شرح احادیث خانواده پیغمبر و 
امامان بعد از او کھ مورد تائید مراجع 

مثال از جملھ . دینی ھستند رجوع کردند
کھ  "مرتد فطری"مستندات مجازات 

از «: روایتی است از معتبره عمارساباطی
ھر : یفرمودشنیدم كھ م) ع(امام صادق 

اسالم خارج  مسلمانی بین مسلمانان كھ از
را انكار كند و او ) ص(شود و نبوت محمد

را تكذیب كند، خونش برای ھر كس كھ از 
او شنیده باشد مباح است، و ھمسرش از 
روز ارتداد از او جدا میشود، و مالش 
میان ورث ھاش تقسیم میشود و ھمسرش 

م است عده وفات می گیرد، و بر امام الز
  )٨(» .كھ او را بكشد و استتابھ نیز نكند

از جملھ مستندات دیگر برای مجازات 
. مرتد ملی صحیحھ علی بن جعفر است

درباره ) ع(وی از امام موسی بن جعفر
: كھ مسیحی شده پرسید، فرمود یمسلمان

: پرسید. كشتھ میشود و استتابھ نمی شود«
اگر مسیحی مسلمان شود سپس مرتد شود؟ 

استتابھ میشود اگر برگشت كھ ھیچ : دفرمو
  . )٩(» .و گرنھ كشتھ میشود

از جملھ مستندات مجازات زن مرتد، «
 از امام صادق ع در. صحیحھ حماد است

: باره زن مرتد از اسالم پرسیدم، فرمود
كشتھ نمی شود، بھ كار شدید گماشتھ 
میشود، و از خوردنی و آشامیدنی جز 

میشود، و آنچھ جانش را حفظ كند منع 
لباس خشن بھ او پوشانیده میشود و در 

  ».اوقات نماز كتك میخورد

البتھ رسالھ ھای علمای شیعھ نیز از 
جملھ منابع دیگر برای تدوین قانون 
مجازات اسالمی در نظام جمھوری 

  .اسالمی بوده است

بی تردید این نیز ناکافی بود زیرا سامان 
دادن یک نظام قضایی اسالمی بر پایھ 

سال پیش  ١۴٠٠کام متحجر و پوسیدهاح
آن ھم در قرن بیست و یکم و آن ھم در 

  جامعھ ای چون جامعھ ایران کھ انقالبی 

  
ضد استبدادی را از سر گذرانده بود کار 

جایگزینی استبداد دینی بھ . آسانی نبود
جای استبداد سلطنتی ھرچند در درجھ 
نخست با سرکوب و بھ قول خودشان با 

شد اما برای بھ کار گیری شمشیر ممکن 
این احکام، بھ روز کردن آنھا موضوع 
جدی در مقابل نظریھ پردازان نظام 

برای این کار . جمھوری اسالمی بود
بنیادگرایان اسالمی بھ ویژه در ایران 

نویسنده » عبدالقادر عودة«مکررا بھ 
کسی کھ سعی . عرب مراجعھ کرده اند

حقوق  کرده حکم مرتد را بر مبنای قوانین
وی ارتداد را تھدیدی . جدید بھ روز کند

برایحکومت اسالمی دانستھ، تھدیدی کھ 
حکومت را در معرض فروپاشی قرار می 

  :دھد

، اقدام برای یدر ھمھ نظام ھای سیاس«
جرم است و چون در نظام » براندازی«

سیاسی اسالم، عقیده دینی است کھ پایھ و 
 اساس آن را تشکیل می دھد، از این رو

اقدام برای براندازی تلقی می » ارتداد«
و (در حقیقت، ھمھ نظام ھای حقوقی . شود

اتفاق نظر دارند کھ ) از آن جملھ اسالم
براندازی اقدامی مجرمانھ و قابل تعقیب و 
مجازات است و آنچھ بین اسالم و قوانین 
امروزی تفاوت می کند، تحلیل شان از 
موضوع ارتداد است کھ از نظر فقھ 

می، مصداق براندازی شمرده می اسال
شود؛ زیرا مکتب، زیر بنای نظام اسالمی 

بھ » کیان نظام«است و برای پاسداری از 
اما در . ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت

نظام ھای سیاسی دیگر، دین نقشی در 
زندگی اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر 

  ».مبنای قوانین بشر شکل می گیرد

ز در عمل احکام الھی را البتھ خمینی نی
پیامبر اکرم نبی الرحمة «: بھ روز کرد
ی کھ دنبال غرب ھستند خیال یبود واین ھا

می کنند احکام اسالم خشونت دارد اینھا 
اصال نمیدانند کھ این احکام برای چیست؟ 
مثل این است کھ طبیب کارد برداشتھ و 
شکمی را پاره می کند تا غده سرطان را 

یک نفر کھ مملکت یا ... بیرون کند
گروھی را فاسد می کند و قابل اصالح 

را برای تادیب وحفظ جامعھ   نیست باید او
اعدام ھای اسالم اعدام رحمت ... نابود کرد

  )١٠(» .است
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موضوع تجاوز جنسی در    

  زندانھای جمھوری اسالمی

سیستم قضایی بھ ویژه آن جا کھ مستقیما  
بسیار پیچیده بھ زندان و زندانی ربط دارد 

طبعا در یک نظام دینی این پیچیدگی . است
در جمھوری اسالمی ادغام . بیشتر است

دین و دولت بھ شکل فشرده ای در سیستم 
قوانین قضایی . قضایی نمود یافتھ است

مستقیما از آموزه ھای قرآن و احادیث و 
باورھا و ارزشھا و . شرع نشئت می گیرد

این قوانین  اخالقیات اسالمی در جز بھ جز
و رفتار واضعان و مجریان آن خود را 

زندانبان و بازجو و شکنجھ . نشان می دھد
گر بر پایھ این ارزشھا و اخالقیات عمل 

تجاوز جنسی بھ ویژه بھ زنان . می کنند
حاصل چنین باورھا و  ۶٠زندانی در دھھ 

در قوانین . ارزشھای دینی بوده است
بندی رسمی مجازات ھای اسالمی بھ ھیچ 

توان برخورد کھ بھ شکلی تجاوز بھ  نمی
اما در اسالم . زن زندانی را مجاز بشمارد

زندانی . اسرا حالل است» تصرف«
سیاسی نیز می تواند اسیر جنگی و 

در احکام و . غنیمیت محسوب  شود
احادیث فقھ اسالمی دختران باکره بھ 

بھ ھمین دلیل بھ دختران . بھشت می روند
از اعدام تجاوز می شد  مجاھد باکره قبل

البتھ . تا  مانع از ورودشان بھ بھشت شوند
کھ این عمل  بخشی از انجام فریضھ دینی 
زندانبانان محسوب شده و  موجب ثواب 

وانگھی تجاوز بھ . برای تجاوز کننده است
زن زندانی سیاسی بھ ویژه زندانیانی کھ 
در مقابل ھر شکنجھ ای مقاومت می 

ای درھم شکستن آنان کردند وسیلھ ای بر
نگارنده خود با یکی از بستگان . بود

قبل از اعدام  ۶٠دختری کھ در پائیز سال 
مورد تجاوز قرار گرفت تماس داشتھ و او 
از خاطرش نرفتھ کھ روز پس از اعدام 
پاسداری با یک جعبھ شیرینی بھ خانھ آنان 
مراجعھ کرد و ضمن اعالم خبر اعدام این 

شیرینی دامادی خود دختر زندانی سیاسی 
  .را بھ آنان داد

با اینکھ برخی خانواده ھای این 
جانباختگان بھ افشای تجاوزجنسی بھ 
   فرزندان شان پرداختند اما برای اولین بار

  
با انتشار خاطرات منتظری بود کھ رسما 

او . از این واقعھ ھولناک پرده برگرفتھ شد
آیا «: بود کھ در نامھ ای بھ خمینی نوشت

میدانید کھ در برخی زندان ھای جمھوری 
اسالمی دختران جوان بھ زور مورد 

خاطرات (» ....تجاوز قرار می گیرند
  )یحسنعلی منتظر

دھھا کتاب خاطرات زندان و اسناد 
منتشر در این مورد شھادت می دھند کھ 
بازجویان و شکنجھ گران کار خود را با 

با تالوت . وضو گرفتن آغاز می کردند
و نوحھ خوانی شالق می زدند و ھمھ قرآن 

مراحل شکنجھ از شالق  و کابل زدن تا 
شکنجھ گران نظام جمھوری  تجاوز برای

. اسالمی فریضھ دینی محسوب می شد
نابودی مرتدین و منافقین برای پرسنل 
شکنجھ گران و بازجویان خود عبادت در 

 کافر کشی، منافق کشی،«. پیشگاه خدا بود
بود کھ پاسداران و  شعاری» جھاد ماست
ایجاد رعب و وحشت در  توابان برای

بندھای زندان اوین و یا گوھر دشت فریاد 
این شعار بخوبی رابطھ میان . می زدند

فریضھ دینی و کشتن دگراندیشان را نشان 
  .می دھد

  سخن پایانی 

ارکان نظام جمھوری  قوه قضائیھ از
اسالمی و قانون اساسی جمھوری اسالمی 

قانون اساسی بیان توازن قدرت . است
. طبقاتی در جامعھ و برای حفظ آن است

قانون، قواعد سلطھ طبقاتی در جامعھ را 
بازتاب سلطھ اقلیتی از . تعیین می کند

جامعھ بر اکثریت مردم تحت ستم و 
حافظ و مدافع کلیھ روابط . استثمار است

تولیدی استثمارگرانھ، روابط اجتماعی 
ای سنتی و ارتجاعی ستمگرانھ و ایده ھ
سیستم قضایی ایران . حاکم بر جامعھ است

کھ متکی بر چنین قانون اساسی است، این 
مجموعھ ارتجاعی را حفاظت و دوام آن 

بھ ویژه، آئینھ تمام . کند ی را تضمین م
نمای ویژگی اصلی جمھوری اسالمی 
. یعنی درھم تنیدگی دین و دولت است

ن شرایط تغییر این قانون یعنی تغییر ای
گرو  ؛ امری کھ دریاجتماع/یسیاس

  رویھ . جمھوری اسالمی استی سرنگون

  
کوبگرانھ قوه قضائیھ با تغییر رئیس 

 حتا اگر کودتای. شود یجمھور عوض نم
موسوی یا  ٨٨شد و در سال  یانتخاباتی نم

کروبی رئیس جمھور می شدند این رویھ 
ھمان طور کھ دیدیم در . یافت یادامھ م

ست جمھوری خاتمی نیز ادامھ زمان ریا
  .یافت

» اصالح طلب«محتوای اتھامات جناح 
بی «حکومت بھ جناح غالب در باره 

اجرای قانون «ی  و مطالبھ »قانونی
ھای مردم و  ھیچ ارتباطی بھ توده» اساسی

آنان بر سر رعایت . حقوق آنان ندارد
اینکھ . ھای قدرت دعوا دارند حقوق جناح

اداره این نظام دھشت نوبت یکدیگر را در 
دعوای میان آنان . و نکبت رعایت کنند

ای است کھ ساختارھای قانونی  نشانھ
جمھوری اسالمی کارآئی خود را نھ فقط 
در مطیع نگاه داشتن مردم بلکھ در تنظیم 
. روابط میان حاکمان از دست داده است

ھمراه بازنگری آن در سال  ،یقانون اساس
ت گوناگون ، ناظر بر حقوق گرایشا۶٧

طبقھ حاکمھ، نھادھای متعدد روحانیت 
شیعھ و جناحھای متعدد قدرت نیز تنظیم 

از این رو ھر محدودیتی علیھ . شده بود
بخش ھایی از ھیئت حاکمھ و یا نھادھای 
روحانیت توسط ھر جناحی از حکومت، 

زمانی . محسوب می شود» غیرقانونی«
ھای قانون  ظرفیت«کھ موسوی از 

می برد منظورش اشاره بھ نام  »اساسی
بندھایی از این قانون است کھ از ھمان 
ابتدا با این ھدف وضع شده تا بتواند 
. انسجام درونی کل حاکمیت را حفظ کند

تامین حق  ؛تامین حقوق مردم نیست ،ھدف
جناح خود است کھ توسط جناح دیگر 
پایمال شده و کل حاکمیت جمھوری 
اسالمی را بھ خطر انداختھ است؛ 

ای کھ بھ قوه قضائیھ نیز تسری  مشاجره
قوه قضائیھ ای کھ ھر گونھ . یافتھ است

مشروعیت خود را حتی در نزد حاکمان 
از دست داده و بھ بحران عمیقی گرفتار 

  .شده است

بحث ھای » اصالح طلبان«در میان 
فراوانی در ارتباط با اصالح نظام قضایی 

 اینکھ این بحثھا تا چھ حد. در جریان است
جدی یا عملی است موضوعی مربوط بھ 

  اما از ھمین حاال باید بھ منطق . آینده است
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و پایھ ھای ایدئولوژیک حقوقی این 

تا بھ اھداف واقعی . استدالالت توجھ کرد
رادیکال «دالیل باصطالح . شان پی برد

نشان می » ترین جناحھای اصالح طلب
دھد کھ ھدف واقعی شان پیشبرد تغییراتی 

حقوق پایھ ای مردم نیست بلکھ  بھ نفع
ھدف ترمیم و کارآمد کردن قوه قضائیھ و 

اغلب آنان  . پیشبرد منافع جناحی خود است
حاضر نیستند از مبانی الھی حق در زمینھ 

برای نمونھ می . قوه قضائی گسست کنند
وی حتی . توان بھ اکبر گنجی رجوع کرد

زمانی کھ می خواھد دلیلی حقوقی برای بھ 
نژاد بھ جرم  ھ کشیدن امثال احمدیمحاکم

اقامھ کند، از مبانی » جنایت علیھ بشریت«
الھی دل نمی کند و ھنوز با رجوع بھ  

جنایت «قرآن می خواھد مصادیقی برای 
 :او می گوید.را جستجو کند» علیھ بشریت

ھرکس کسی را جز بھ جرم قصاص «
قتل، یا بھ جزای فساد در روی زمین 

کھ ھمھ مردم را کشتھ  بکشد مانند این است
اینھا ھنوز دنبال ) ١١) ( ٣٣مائده (» .باشد

تازه » مدرنیسم«توجیھات شرعی برای 
ھنوز می خواھند . یافتھ ی خود ھستند

بشریت قرن بیست و یکم را وامدار ایده 
وامدار آیھ . ھای اخالقی قرآن قلمداد کنند

ای کھ حتی کلمات و ترکیب جمالتش 
ھنوز ایراد . استنشانی از عصر بربریت 

جرم قصاص «چندانی در کشتن انسانھا بھ 
»  جزای فساد در روی زمین« یا» قتل

ای تاریخی است و  پدیده ،اخالق.  نمی بینند
با تغییر نظام اجتماعی بشر تغییر کرده 

تحمیل اخالقیات جوامع دوران . است
عروج ادیان ابراھیمی بھ جوامع عصر 

انحطاط کنونی تنھا دوام رنج انسان و 
تواند  یاخالقی مملو از فریب و دروغ را م

  .تولید کند و دیگر ھیچ

امروز باید برای جامعھ ای کیفیتا 
. متفاوت از جمھوری اسالمی مبارزه کرد

بدین منظور الزم است، در تمایز با نظام 
 مختصات سیاسی، جمھوری اسالمی،

اجتماعی و فرھنگی جامعھ  اقتصادی،
بپرسیم جامعھ ما نوین را ترسیم کنیم و 

حل مشکالت خود بھ چھ نوع قدرت  برای
دولتی نیاز دارد؟ نظام قضایی آن بر چھ 

بدون بحث  .اصولی استوار خواھد بود؟
  در مورد این موضوع، آگاھی ھمگانی از 

  
آنچھ کھ نیاز جامعھ ماست و امکان پذیر 

بدون شناخت و . نیز ھست، رشد نمی کند
 تانداردھاینقد عمیق و ھمھ جانبھ از اس

قضایی حاکم و ھمچنین بدون شناخت و 
کسب آگاھی از تاریخ و تجارب 
ارزشمندی کھ بشر در زمینھ نظام قضایی 
طی صد سال گذشتھ کسب کرده، ترسیم 

انقالباتی کھ در قرن . آینده ممکن نیست
بیستم صورت گرفت منبع رجوع مھمی 
برای دست یابی بھ استانداردھای کیفیتا 

بھ . ینھ قضایی ھستندمتفاوت در زم
خصوص جمعبندی از نقاط مثبت و منفی 
تالشھایی کھ برای ایجاد جوامع 
سوسیالیستی در شوروی و سپس چین 

این ھا می . سوسیالیستی صورت گرفت
توانند منبعی غنی برای پایھ گذاری 
استانداردھای کیفیتا مردمی تر، عادالنھ 
تر، سکوالرتر، مترقی تر و انقالبی تر 

تنھا با تکیھ بر چنین شناخت و . باشند
گاھی از تجربھ بشر است کھ می توان آ

تضمین کرد فداکاری امروز مردم  نھ 
برای بازگشت بھ گذشتھ و تکرار آن، بلکھ 
. برای رفتن بھ سمت فردای روشن باشد

فردایی کھ کمترین عیارش آزادی انسانھا 
 جنسیتی، گونھ قید و بند طبقاتی، از ھر

در جامعھ ی آینده . نژادی استمذھبی و 
ما قوانین نھ برای توجیھ و حفظ مناسبات 
استثمار گرانھ و ستمگرانھ، نابرابری و 

ھا خواھند  بلکھ برای محو آن ،بی عدالتی
بلکھ  ،بود؛ نھ برای سرکوب عقاید و افکار

پشتوانھ ای برای شکوفایی عقاید و ایده 
   .ھای متفاوت خواھند بود

دانستند چھ  یمی مسران جمھوری اسال
خواھند و قوانینی برای  یای م نوع جامعھ

دست یافتن بھ آن و بازتولید آن وضع 
. کردند و بھ زور قوه قھریھ اعمال کردند

تغییر این قانون اساسی فقط در صورت 
سرنگونی نظام جمھوری اسالمی ممکن 
است؛ سرنگونی با ھدف استقرار جامعھ 

یدئولوژی ای کھ در آن دولت دارای ھیچ ا
رسمی نباشد، عقیده و مرام و جنسیت و 

معیاری برای حقوق  ،ملیت و نژاد
شھروندی نباشد، برای ابراز عقیده مخالف 
در ھر شکل ھیچ حد و حصر و نیازی بھ 
مجوز نباشد، اعتراف بھ جرم بی 

   اعتبارترین سند آئین دادرسی تلقی شود،

  
ھر شکل و درجھ از فشار جسمی و 

غیر سیاسی و ی سیاسی روحی بھ زندان
حکم شکنجھ را داشتھ و غیرقانونی باشد؛ 
و اعدام شایستھ ی عصر برده داری اعالم 

یک کالم، قوانین نھ برای چارمیخ  بھ. شود
کردن جامعھ در جائی کھ ھست بلکھ بردن 
آن بھ سمتی باشد کھ دیگر نیازمند قوه 

قضائیھ و کال دولت نباشد و انسان  قھریھ و
تعاونی آگاھانھ و داوطلبانھ، بدون ھا در 

تقدس مالکیت و سلسلھ مراتب اجتماعی،بھ 
 علمی، تولید و بازتولید زندگی مادی،

تا . ھنری و فرھنگی خویش بپردازند
رسیدن بھ آن جا راه طوالنی و پرپیچ و 
خم است اما آن چنان افق درخشان و 
ممکنی است کھ ھر لحظھ از زندگی را 

  .باید بھ پایش گذاشت

  :منابع 
ھجوم فرھنگی با تشکیل ستادی با شرکت  -١

جالالدین  افرادی چون عبدالکریم سروش،
. تشکیل شد... علی شریعتمداری و فارسی،

بازوی نظامی عملیات حملھ بھ  دانشگاه ھا 
توسط سازمان مجاھدین انقالب اسالمی و 
. بازوی سیاسی آن حزب جمھوری اسالمی بود

 انقالب اسالمی،اعضای سازمان مجاھدین 
افرادی چون ابراھیم نبوی نقش مھمی در 
سرکوب دانشجویان و بستن دانشگاه ھا  

  .داشتند

بسیاری از فعالین سیاسی شناختھ شده در  -٢
خارج کشور توسط مامورین ترور جمھوری 

یکی از معروفترین . اسالمی بھ قتل رسیدند
ترورھا قتل رھبران کرد در رستوران 

سپتامبر  ١٧ن در تاریخ میکونوس در برلی
دادگاه بررسی این جرم در آلمان .  بود ١٩٩٢

علی اکبر رفسنجانی و فالحیان را مجرم 
  .شناخت

ابراھیم یزدی بعنوان یکی از ھمراھان  -٣
نزدیک خمینی در پاریس در مصاحبھ ای با 

بھ  ٨۶در تاریخ دی ماه » ایران گلوبال«سایت 
ه گوشھ ای از تحرکات آن زمان پشت پرد

غرب بھ سرکردگی آمریکا در مورد رفتن شاه 
  :و تفویض قدرت بھ خمینی می پردازد

کانال با  ٣در آن زمان رھبران انقالب از «
یکی در فرانسھ بود کھ : آمریکا ارتباط داشتند

یک کانال در ایران . مدارکش منتشر شده است
توسط شورای انقالب، مھندس بازرگان، آیتا  

دکتر سحابی با سولیوان موسوی اردبیلی، و 
بود، کانال سوم ارتباط مستقیم دکتر بھشتی با 

استمپل در کتابش ھر دو کانال . سولیوان بود
  باره  ارتباطی در تھران را شرح میدھد اما در
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 ھشت مارس نشریھ
٢۶شماره   

پر  زندگیویژه 
رفیق بار  

 آذر درخشان

  
مذاکرات دکتر بھشتی با سولیوان چیزی 

  .ننوشتھ است
 بالفاصلھ بعد از کنفرانس گوادلوپ کارتر

توسط ژیسکار  رئیس جمھور وقت آمریکا
پیامی ) رئیس جمھور وقت فرانسھ(دستن 

برای آقای خمینی فرستاد و سپس وزات امور 
 خارجھ آمریکا تماس گرفت و پیامھایی با آیت

من پیامھا را برای آقای . هللا خمینی مبادلھ شد
خمینی ترجمھ میکردم و آقای خمینی ھم 
جوابشان را میدادند و من ھم ترجمھ آنھا را بھ 

در . نماینده سفارت آمریکا در پاریس میدادم
یکی از آخرین پیامھائی کھ رد و بدل شد، 
آمریکائیھا از قطع صادرات نفت ایران اظھار 

آقای خمینی ھم جواب . نگرانی کرده بودند
خواھیم صدور نفت را قطع کنیم، ی دادند کھ نم

پول . ولی پول آن را خرج خرید اسلحھ نمیکنیم
ھ وسائل مورد نیاز برای نفت را خرج تھی

کشاورزی و عمران و آبادی کشور خواھیم 
  »کرد

برای مطالعھ کامل این گفتگو پیوند زیر 
 روایت دکتر: اسرار گوادلوپ«: مراجعھ کنید

شاھین  - كیھان لندن  ١٣٨۶/٠٩/٢٧ -ییزد
  یفاطم

iranvajahan.net/cgibin/news.pl?l=fa
&y=1386&m=10&d=09&a=1 

  ١٣۵٧بھمن ماه  ٩ خمینی، کیھان  -۴

در رابطھ با معانی دقیق این کلمات از   -۵
 نظر حقوق اسالمی بھ مقالھ تراب حق شناس

در » ...الحاد، زندقھ و ارتداد، کفر، شرک،«
رجوع  ١٣٧٨، تابستان ٩مجلھ نقطھ  شماره 

  .کنید

مھدورالدم فردی است کھ وجودش طبق شرع 
. برای جامعھ اسالمی ضرر رسان است

بخش دیات ماده  »مجازات اسالمیقوانین «
درصورتی کھ شخصی «: ٢تبصره  ٢٩۵

کسی را بھ اعتقاد قصاص یا بھ اعتقاد 
مھدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه 
ثابت شود و بعدا معلوم گردد کھ مجنی علیھ 
مورد قصاص و یا مھدورالدم نبوده است قتل 
بھ منزلھ خطا شبیھ عمد است و اگر ادعای 

ا در مورد مھدورالدم بودن بھ مقتول بھ خود ر
اثبات برساند قصاص و دیھ از او ساقط 

  ».است

رئیس ھیئت قتل عام حسینعلی نیری  -۶
، اعضای )معاون قضائی دیوان عالی کشور(

دیوان (اسماعیل شوشتری : ھیئت قتل عام
مصطفی  ، علی مبشری،)عالی کشور
،  ابراھیم )دیوان عالی کشور(پورمحمدی 

دادستان انقالب (مرتضی اشراقی  رئیسی،
  ")"تھران

سوره بقره  ١٩١ھم چنین می توان بھ  آیھ   -٧
در قرآن در مورد قتل غیر مسلمانان رجوع 

   .و ھر آنجا کھ بر آنان دست یافتید«: کرد

  
و آنان را از ھمانجا کھ شما را  بکشیدشان

رانده اند برانید، و فتنھ شرک بدتر از قتل 
است، و در کنار مسجد الحرام با آنان کارزار 
نکنید، مگر آنکھ آنان در آنجا با شما کارزار 
کنند، و چون کارزار کردند بکشیدشان کھ 

  »سزای کافران چنین است

سوره توبھ  کھ مختص بھ قتل مشرکان  ۵یا آیھ 
پس چون ماھھای حرام بھ سر آمد، « :است

مشرکان را ھرجا کھ یافتید بکشید و بھ اسارت 
بگیریدشان و محاصره شان کنید و ھمھ جا در 

توبھ کردند ) کفر(کمینشان بنشینید ولی اگر از 
داشتند و زکات پرداختند، آزادشان پا  و نماز بر

  ».بگذارید کھ خداوند آمرزگار مھربان است

پس چون «: و ھم چنین آیھ چھارم سوره محمد
روبھ رو شوید، گردن ) یحرب(با کافران 

ھایشان را بزنید تا اینکھ ایشان را بھ زانو در 
آنگاه ) و در دست شما اسیر شوند(آورید 

وار کنید، و پس از را سخت است) بندھایشان(
آن یا منت نھید و رھا کنید بدون فدیھ یا فدیھ 

  »...بستانید و رھا کنید و

اش  محارب بعد از دستگیر شدن، توبھ«
پذیرفتھ نمیشود و کیفرش ھمان است کھ قرآن 

حلق آویز کردن . کشتن بھ شدیدترین وجھ. گفتھ
تعزیر باید . بارترین حالت ممکن بھ فضاحت

از گوشت عبور کند و پوست را بدرد، 
هللا  اظھارات آیت(» .استخوان را درھم شکند

 ٢٨کیھان،  :محمدی گیالنی حاکم شرع
  )۶٠شھریور 

در بین دولتمردان حاکم این عطاالھ مھاجرانی 
نقد توطئھ آیات «بود کھ افتخار نوشتن کتاب 

را از آن خود   ١٣۶٨در شھریور » شیطانی
جانبھ  وی در این کتاب ضمن دفاع ھمھ. کرد

از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی بھ 
. توضیح قوانین فقھی اعدام مرتد می پردازد

» انتشارات اطالعات«این کتاب سھ بار توسط 
ایشان ھم اکنون در لندن، محل . تجدید چاپ شد

زندگی سلمان رشدی زندگی می کند و مرتبا 
از تلویزیون بی بی سی فارسی در نقش 

خواھی سخن » کراسیدم«قھرمان و رھبر 
  !!وری می کند

وسایل الشیعھ الی  حر عاملی، شیخ -٨
 ١۴١٢جلد، قم،  ٣٠الشریعة،  التحصیل مسائل

  )ع(آاللبیت  ق، تصحیح مؤسسھ

پیرامون انقالب  شیخ مرتضی مطھری، -٩
  ١٣۶٨تھران،  اسالمی،

  صحیفھ نور -یخمین -١٠

موازانھ ی قوای رژیم و « گنجی، -١١
  »...دمکراسی خواھی

ارگان حزب  ۶٠بر گرفتھ از حقیقت شماره *
-لنینیست -مارکسیست(کمونیست ایران 

  ■)مائوئیست

آن چھ در پیش رو دارید منتخبی است از 
ھایی کھ در جنبش  ھای من طی سال نوشتھ

زنان فعالیت کرده ام، از زمانی کھ بھ ھمراه 
دوستانم برای لزوم تشکل مستقل زنان 

ھشت مارس را بنا رزمیدیم و سازمان زنان 
نھادیم، در کنار سایر زنان انقالبی صدای مان 
را علیھ حکومت اسالمی حاکم بر ایران بلند 
کردیم ولی در مقابل جنایات امپریالیستھا نیز 

ھای اصالح طلبانھ  ساکت ننشستیم، با بیراھھ
ای کھ در برابر زنان و جامعھ گشوده شد 
ایی مبارزه کردیم و برای روشن کردن راه رھ

این مجموعھ، پنجره . با ھم بھ جدل پرداختیم
ای بھ تاریخ دھسال اخیر مبارزۀ جنبش زنان 
نیز ھست، با این امید کھ برای زنان جوانی 
کھ بھ صحن مبارزه با نظام مردساالر حاکم 
قدم می گذارند، پیشینھ ای از منظر انقالبی 

 .ارائھ کند

س جھت تھیھ این کتاب با ایمیل زیر با ما تما

 zan_dem_iran@hotmail.com  .بگیرید

مصاحبھ ھای آذر  سخنرانی ھا و
  در یوتوب درخشان

http://www.youtube.com/user/
Azarderakhshan/feed  

mailto:zan_dem_iran@hotmail.com
http://www.youtube.com/user/
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 سحر منصور

    

   جهان مردساالر
  "پوسی رایه ت"و گروه پاپ                    

  
در ماه اوت  "پوسی رایھ ت"گروه پاپ 

اجرای برنامھ . تشکیل شده است ٢٠١١
ھای این گروه تا کنون بطور غیر قانونی 
و ضربتی در محالت و مکان ھای خاصی 

فوریھ  ٢١در . برگزار گردیده است
از این گروه یک نمایش  نفر ۵،  ٢٠١٢

اعتراضی را در کلیسا بھ صحنھ آوردند 
کھ سریعا از ادامھ این برنامھ توسط 

بعد . مامورین امنیتی کلیسا جلوگیری شد
از انتشار ویدئوی این اعتراض کھ نام آن 

مادر مقدس ما را از دست : دعای پانکی"
تن از  ٣گذاشتھ شد، " پوتین خالص کن

 ٢٠١٢ارس م ٣اعضای این گروه در 
اوت ھر سھ نفر از  ١٧در. دستگیر شدند

سال زندان  ٢اعضای دستگیر شده بھ 
یکی از بنیان گذاران این . محکوم گشتند
از دالیل مھم تشکیل این " :گروه می گوید

گروه، اعتراض بھ سیاستھای تبعیض 
دولت بر علیھ زنان و قوانینی کھ سقط 

می .... جنین را محدود می کند و
وی فعالیت این گروه را ھنر  )١."(باشد

اعتراضی بر علیھ نظام حاکم کھ از قدرت 
خود بر علیھ پایھ ای ترین حقوق انسانی و 

مدنی استفاده می کند،  –آزادیھای سیاسی 
  . می داند

از دیگر حرکت ھای اعتراضی این 
گروه، اشغال شوی مد لباس و بھم زدن 

این گروه در . مدل ھا بود" کت واک"
بر روی بام یک گاراژ کھ  ٢٠١١دسامبر 

مجاور یک زندان بود، با شعارھایی ھم 
مرگ بر زندان، آزادی برای "چون 

یک شوی اعتراضی ... و "اعتراض کردن
سازمان دادند کھ مورد استقبال بسیاری از 
زندانیان کھ از پشت میلھ ھای زندان بھ 

  . آنان خیره شده بودند، قرار گرفت

انتخاباتی ریاست دوران کارزار  در
ژانویھ  ٢٠جمھوری روسیھ، این گروه در 

پوتین بھ "در میدان سرخ، آھنگ  ٢٠١٢
. را اجرا کرد" خود ادرار کرده است

بطور کلی آھنگ ھای این گروه ضد 
حکومت و بھ ھواداری از خواستھ ھای 

  .مردم است

 کیریل رئیس کلیساھای بعد از انتخابات،
زه خداست پوتین معج" :روسیھ اعالم کرد

کھ مسیر غلط تاریخ را اصالح کرده 
در این رابطھ اعالم " پوسی رایھ ت."است
کلیسا سالحی است در خدمت " :کرد

آنان مذھب  ".کارزار کثیف انتخابات
ارتدکس را افشا کرده و معتقدند کھ کلیسا 
و روسای آن در خدمت سیستم قرار 

  .دارند

در دوران محاکمھ این گروه در روسیھ، 
در بیرون دادگاه حضور یافتھ و  مردم

در ھمین دوران . خواھان آزادی آنان شدند
اعتراضاتی بھ اشکال مختلف در سراسر 

  . جھان، برای آزادی آنان صورت گرفت

در اوکراین افراد ھنرمند معروف با 
در دفاع از   –شکستن مجسمھ ھای عیسی 

بھ  - در کلیسا "پوسی رایھ ت"حرکت 
این مبارزات .  پشتیبانی از آنھا بر خاستند

باعث گردید کھ دادگاه طول زندانی این 
 !سال کاھش دھد ٢سال بھ  ٧سھ تن را از 

  چند ھفتھ بعد از محاکمھ و زندانی کردن



  ٢١ صفحھ                                                                                                      ٢٧شماره ھشت مارس  

 

 
 ، جنایت"پوسی رایھ ت"عضای گروه ا

  . ھولناکی در شھر کازان روسیھ اتقاق افتاد

تل پس از کشتن مادر و در این جنایت، قا
دختر، با خون آنھا بر روی دیوار محل 

" پوسی رایھ ت را آزاد کنید"جنایت شعار
تلویزیون و مطبوعات روسیھ . را نوشت

بھ ھمراه کلیسا در پیشبرد سیاست دولت 
امپریالیستی روسیھ، بدون ھیچ مدرک و 
سندی، این جنایت را بھ ھواداران این 

تبلیغاتی و  کارزار. گروه نسبت دادند
سرکوب بر علیھ ھواداران این گروه براه 

اما بعد از مدت کوتاھی قاتل دستگیر . افتاد
شد و اقرار کرد کھ برای گمراه کردن 
پلیس از انگیزه این جنایت و ھم چنین 
مشکوک شدن بھ وی، از نام این گروه 

رسانھ ھای خبری . استفاده کرده است
ی و روسیھ خبر اقرار این قاتل را ضمن

  .بطور محدود پخش کردند

پوسی رایھ "در آخرین ویدئوئی کھ از 
انتشار یافتھ، عکس بزرگ پوتین بھ " ت

آنھا در این ویدئو می . آتش کشیده می شود
ما برای آزادی اندیشھ، خواندن : "گویند

موسیقی و حق انتقاد مبارزه می کنیم، ما 
برای تغییر کشور برای انجام ھر کاری 

ھر خطری را بھ جان می ایم و  آماده
خریم، ما با تمام مرم جھان در مبارزه 

مبارزه برای برای رھایی متحد می شویم، 
و ھم ) ٢."(رھایی بزرگتر از زندگی است

چنین یکی از اعضای این گروه در 
ھدف ما :" مصاحبھ ای عنوان کرد کھ

شھرت نیست، ما حاوی پیامی ھستیم کھ 
ھ بر می خواھیم مردم را تشویق کنیم ک

علیھ بی عدالتی اعتراض کنند و جامعھ را 
  )٣."(تغییر دھند

امپریالیستھای مردساالر روسیھ نگران 
پایھ گیری بیشتر این گروه بخصوص در 

 رئیس –مدودوف . میان زنان ھستند
در  - جمھور سابق و نخست وزیرکنونی 

اعالم ) ٢٠١٢سپتامبر  ١٢(مصاحبھ ای 
بھتر است ھر چھ زودتر سھ " نمود کھ

عضو زندانی این گروه آزاد گردند، چرا 
کھ زندانی بودن آنان بھ حال ما مفید 

در نشریھ مسکو تایمز در بخش ." نیست
چرا پوسی "نظرات، مقالھ ای با عنوان 

" از حملھ اتمی استرایھ ت خطرناکتر 
  تالش می کند افکار عمومی مردم روسیھ 

 
آن چھ کھ  .را بر علیھ این گروه بسیج کند

بھ روشنی قابل دید است این می باشد کھ 
نھ تنھا سران دولت امپریالیستی و 
مردساالر روسیھ تالش دارند گروه 

را در بین ھواداران این " پوسی رایھ ت"
ایھ کنند و گروه و بطور کلی مردم بی پ

برای عملی کردن آن بھ ھر دسیسھ ای 
متوسل می شوند، بلکھ ھواداران روسیھ 
امپریالیستی در ایران و دیگر کشورھا نیز 
بھ این کارزار پیوستھ اند و این گونھ تبلیغ 

توسط " پوسی رایھ ت"می کنند کھ گروه 
ارگانھای مالی ھوادار آمریکا و یا 
ن میلیاردرھای فراری مخالف پوتی

پشتیبانی مالی می گردند و تحت رھبری 
برای روشن شدن . واشنگتن عمل می کنند

این موضوع بد نیست کھ بھ یکی از 
نشریات امپریالیستی در آمریکا مراجعھ 

  .کنیم

در نیویورک تایمز صفحھ نظرات در 
ھواداران " :آمده است ٢٠١٢اوت  ٢٠

در غرب نیاز بھ درک " پوسی رایھ ت"
کھ شورش قھرمانانھ آنھا  این مسالھ دارند

آنھا حتی . با حملھ بھ پوتین خاتمھ نمی یابد
لیبرال " عادی"اگر روسیھ بھ کشوری 

دموکراسی تبدیل گردد نیز توقف نخواھند 
زیرا آن چھ این گروه خواھان آن . کرد

است بھ ھمان اندازه خطرناکتر، تحریک 
آمیز تر و ترسناک تر برای نظم حاکم ھم 

  .... در غرب می باشد در روسیھ و ھم

مسالھ رھایی از پدر ساالری، سرمایھ 
داری، مذھب، معنویات غالب، نابرابری 

ما فقط زمانی می . و کل نظام دولتی است
توانیم از این زنان شجاع پشتیبانی کنیم کھ 
خودمان نیز خواھان تغییرات این چنینی 

  ."در کشور خود باشیم

 از طرف دیگر باید بھ این مسالھ ھم
شود کھ تضاد ھای دول غربی با  اشاره

روسیھ باعث شده است کھ ھر یک بنا بر 
منافع ارتجاعی خود ژست دفاع از این 

بر ھمین . مبارزه و یا آن مبارزه را بگیرند
مبنا است کھ در غرب بھ دفاع از پوسی 

بر کسی پوشیده . رایھ ت برخواستھ اند
نیست کھ ھمین سران دولت ھای غربی کھ 

از پوسی رایھ ت و عدم اعمال " اعدف"در 
دمکراسی در روسیھ سخن می رانند، دم و 

  دستگاه پلیس شان را بھ جان جوانان، 

  
در  ...زنان، کارگران، مھاجرین و

تظاھرات ھا و اعتصابات و مبارزات 
گوناگون می اندازند و سرکوب می کنند و 
این گونھ از دمکراسی بورژوائی شان در 

ت طبقات سرمایھ دار برابر مردم در خدم
. و کل نظام امپریالیستی حفاظت می کنند

برای پیشبرد ھمین اھداف است کھ می 
بینیم کھ تظاھرات ھای گوناگون از جانب 
اقشار و طبقات گوناگون در این کشورھا 

باال  بامثل تظاھرات جوانان در مخالفت 
رفتن شھریھ ھا در انگلستان، اشغال وال 

ب شدید نیروھای با سرکو... استریت، و
پلیس مواجھ می شود و صد ھا تن دستگیر 

  . و روانھ زندان می گردند

درست زمانی کھ حمالت مردساالرانھ 
پوسی رایھ "خواندن " ھرزه"ای ھم چون 

در بسیاری از کشورھا از جانب " ت
نیروھای گوناگون مردساالر و عمدتا 

گیرد،  طرفدار روسیھ صورت می
زاران زن در تظاھرات ضد مردساالری ھ

در لندن تحت  ٢٠١٢سپتامبر ٢٢
، نیز کھ بر علیھ "اسالت واک"عنوان

تجاوز، آزار جنسی، سکس نا خواستھ 
رژه فاحشھ "برگزار شد، بھ عنوان  ....و
این عکس العمل ھا بھ ) ۴.(نام گرفت" ھا

روشنی نشان می دھد کھ مردساالران 
حاکم بر جھان، بر سر ستم بر زن متحد 

اعتراض زنان بھ مردساالری  آنان. ھستند
را بھ ھر شکل و شیوه ای کھ باشد بر نمی 
تابند و تالش می کنند با انگ ھای 
گوناگون تاثیرات این اعتراضات را کم  

  .کنند و از عمق یابی آن جلوگیری کنند

در بین اقشار معینی از  "پوسی رایھ ت"
مردم روسیھ بخصوص زنان جوان 

این جسارت و مواضع . محبوب است
گروه بھ ھمراه نحوه اجرای برنامھ ھای 
اعتراضی در جامعھ ای کھ ھر صدای 
مخالفی بشدت سرکوب می شود، پیام آور 

 گندیده مردساالر نسیمی خوشبو در سیستم
سرمایھ داری حاکم در روسیھ است کھ 

  .باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد

بی شک باید این نکتھ مھم را در نظر  
با طرح " پوسی رایھ ت" گرفت کھ

خواستھ ھای عادالنھ و ھم زمان محدود 
کردن مبارزه بر علیھ پوتین، و یا ضدیت 
 با کلیسا بھ مثابھ تشکیالتی در خدمت رژیم 
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 1139 سال زند در خان کریم مرکزی حکومت علیھ شورش با کرمان، مستقل حکمران ُدّرانی خان تقّی
 پایان بھ 1144 سال در حکومت مرکزی نیروھای توسط کرمان فتح با او حاکمیت .رسید قدرت بھ شمسی
 سیاسی تاریخ ھای شخصیت از یکی راینی، حسین خان میرزا. شد اعدام شیراز در سال ھمین در او .رسید
 کرمان بر والی عنوان بھ شمسی، 1168 تا 1144 سال از بود کھ زندیھ و افشار نادرشاه زمان در کرمان
 .راند حکم
 حسین میرزا قتل پسران و کرمان بر قاجار خان محمد آغا غلبۀ با خان، حسین میرزا خانوادۀ سیاسی نقش
 .رسید پایان بھ خان
 .شاه پھلوی رضا بھ قدرت انتقال و قاجار سلطنت پایان با بود مصادف 1303 در بدِرجان تولد

 مدرنیزه برنامۀ بود کھ روشن ای آینده بھ خانواده امید کامل تجلی بدر، نظیر کم نوجوانی و کودکی دوران
 .داد می نوید ایران کردن
 سرنوشت عمومی مسیر در و شده خارج اولیھ مسیر از دوم جھانی جنگ سایۀ در جوان، بدر زندگی
 تعیین وقایع و خانوادگی -خصوصی ی ھا رویداد از پیچیده ھم در کالفی در و - گرفت قرار ایران جامعۀ
 .گذراند سر از را منتظر غیر تحوالتی سیاسی، کنندۀ
 از: زمان مکان و  در ماند می سفری بھ کھ حال، تا تولد زمان از اوست تحوالت شرح بدر زندگی ُرمان
 تا اجتماعی تحول قلھ ھای از و مرکز، بھ پیرامون از غرب، بھ شرق از العرب، شطّ  ساحل تا کویر حاشیۀ
 .گوید می باز ایران را بیستم قرن تاریخ کھ بیوگرافی یک - جامعھ تاریک زوایای

 دیگر ھای شخصیت .است تھران ساکن حاضر حال در میرحسینی، ادھمی بدرجان -کتاب  اصلی شخصیت
 شریک خود، و بدر، دختر -مؤلف کتاب .اصل بر منطبق رفتار و افکار با - ھستند حقیقی افرادی ھمھ

 .برد می بسر ایران از دور کھ است سال و پنج بیست از بیش او .اوست بیوگرافی و زندگی از بخشی
 خانواده آرشیو اسناد و ھا کتابخانھ بررسی با - خانواده بھ گذشتۀ سالھ پنج سفری در کتاب برای تحقیقات

 کتاب ھای وعکس اسناد عمدۀ  .است گرفتھ صورت خانواده افراد از عده زیادی با دور راه از مصاحبھ و
 .است میرحسینی ادھمی بدرجان خانم خانوادگی آلبوم آرشیو و بھ متعلق

 عشق شھر ھفت و جان بدرِ 
 سفید و سیاه عکس ٣٩ صفحھ؛ ٧١٨
 احمدی ژالھ : ویراستار و مؤلف
 پرتوی رضا: آرا صفحھ و جلد طراح
 ُکلن  -مرتضوی باقر :چاپ
 ١٣٩١ تابستان : نشر تاریخ
 ٩٧٨ -٠ -٩٨٢٨۴٠٨ -٨ -٧: شابک
 است محفوظ مؤلف برای حقوق ھمھ
 برلین؛ در مستقیم خرید صورت در یورو ٣٠ :قیمت
  jale.berlin@gmx.de : ایمیل آدرس

 : معرفی کتاب 
  ژالھ احمدی

 "عشق شھر ھفت و بدِرجان"
 ایرانی، زن یک زندگی داستان
ترین  قدیمی از یکی فرزند

 می باز را کرمان ھای خانواده
 از دوتن نوادگان از او .گوید

تاریخ  برجستۀ ھای شخصیت
 :است ایران و کرمان

 
در روسیھ و ھم زمان درخواست از 

برای نجات از شر پوتین " مریم مقدس"
نشان از محدودیت ھای نگرشی این گروه 

  . می باشد

باید این موضوع را در نظر داشت کھ 
این گروه و یا بسیاری از حرکات سیاسی 
نیروھای طبقاتی گوناگون در سراسر 
جھان بر بستر شرایط عینی معینی پیش 

باید بھ این امر توجھ کرد کھ چند . می رود
مرگ "دھھ است کھ کارزاربین المللی 

از جانب نیروھای امپریالیستی بھ " انقالب
آنان با قرار دادن بودجھ . دپیش می رو

ھای سرسام آوری در خدمت پخش ایده 
با ... رفرم و اصالحات و دمکراسی و

حفظ نظم سرمایھ داری موجود در سراسر 
جھان، تالش می کنند بر نیروھا و جنبش 
ھای مردمی تاثیر بگذارند و این نیروھا و 
جنبش ھا را برای نظام ستم و استثمارشان 

ما کارزاری بھ این مسل. بی خطر کنند
گستردگی بر انتظارات بسیاری از 
نیروھای مخالف نظم موجود و ھم چنین 
بر افق رھایی بخش آنان و توده ھای تحت 
ستم تاثیر گذاشتھ و سطح خواستھ ھایشان 

  . را پائین آورده است

تنھا بر بستر این شرایط عینی معین و با 
و " پوسی رایھ ت"برخورد صحیح بھ 

بسیاری نیروھای دیگرو با دامن زدن بھ 
یل ھای مبارزه ای اصولی می توان پتانس

مبارزاتی را رھا ساخت و از تبدیل شدن 
این نیروھا بھ ذخیره این و یا آن نیروی 
ارتجاعی و امپریالیستی مردساالر و ستم 
گر جلوگیری نمود و این گونھ صفوف 

  .نیروھای انقالبی را گسترش داد

  :زیر نویس
http://en.wikipedia.org/wiki/puss
y_riot 

 2-pussy riot burns putins 
picture-video –you tube  

3-http://www.vice.com/read/A-
Russia-pussy 

گزارش سایت بامداد  مراجعھ کنید بھ -۴
رژه فاحشھ ھا در لندن "خبرتحت عنوان 

 "....■  
  

mailto:jale.berlin@gmx.de
http://en.wikipedia.org/wiki/puss
http://www.vice.com/read/A
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  !کارزار افغان ستیزی جمهوری  اسالمی را درهم شکنیم

 
 

 

بار دیگر رژیم مرتجع جمھوری اسالمی كارزار گسترده 
ھمھ جانبھ ی دیگری راعلیھ افغانی ھای مقیم ایران  و

براه انداختھ است تا چھره بغایت ضد مردمی خود را 
این كارزار با . نمایش بگذاردھرچھ بیشتر بھ معرض 

گروھی از اوباشان بھ پناھجویان افغانی در یزد بھ    حملھ
تیر اوباشان بھ خانھ  ١٠روز جمعھ    .اوج خود رسید

ھای پناھجویان افغان در محلھ كشتارگاه یزد ھجوم 
آوردند و وحشیانھ این مردم بي دفاع را مورد ضرب و 

بھ . را بھ آتش كشیدند شتم قرار دادند و خانھ فقیرانھ آنھا
و    گونھ ای كھ تعدادی از آنان سوختھ و مجروح شدند

  .عده ای سراسیمھ خانھ و كاشانھ خود را رھا كرده بھ خارج از شھر و یا خانھ آشنایان خود پناه بردند
  

عوامل رژیم و رسانھ ھای وابستھ بھ آن 
ھ را با پیدا تالش كردند كھ حملھ وحشیان

سالھ یزدی كھ بھ  ١٨شدن جسد یك دختر 
او تجاوز شده و در چاھی در اطراف شھر 
انداختھ شده بود، ربط دھند و بطور ضمنی 

دولت و رسانھ . این یورش را توجیھ كنند
ھا ھویت فردی را كھ در ارتباط با قتل 

سالھ دستگیر شده بود یك افغان  ١٨دختر 
این فرد، خواه اعالم ھویت . معرفی كردند

مجرم باشد خواه بی گناه، نھ توجیھ كننده 
بی   این عمل شنیع است و نھ می تواند

رابطھ با كارزاری باشد كھ جمھوری 
اسالمی در چند ماه گذشتھ برای اذیت و 

  . آزار پناھجویان افغان براه انداختھ است

در ایران    اذیت و آزار پناھجویان افغان
ادامھ داشتھ پیوستھ  سال گذشتھ ٣٠در

اذیت و . وھیچگاه متوقف نشده است
و ھم از    آزاری كھ ھم از جانب دولت

جانب افراد نا آگاه و تحت تاثیر فرھنگ 
اعمال شده است تا جایی    شونیستی غالب
نكردنی و غیر قابل تصوری  كھ ابعاد باور

سالھاست كھ  .را بخود گرفتھ است
ماموران مرزی ایران عالوه بر اذیت و 

ر افغان ھا كھ جنبھ معمول بخود گرفتھ آزا
است، با شلیک گلولھ بطرف آنان، تعداد 
. زیادی را زخمی و یا بھ قتل رسانده اند

نفر  ٢٠اما اخیرا در مرز تركیھ بیش از 
از شھروندان افغانستان مورد رگبار 

اسالمی قرار  نیروھای نظامی جمھوری
 بقیھ بسختی ،گرفتند کھ اكثریت آنھا كشتھ

 واخیم  آنان اوضاع جسمیح و مجرو

  .گزارش شده است

در سالھای اخیر صدھا تن از شھروندان 
افغان توسط جمھوری اسالمی در ارتباط 

مربوط بھ مواد مخدر بھ اعدام    با جرمھای
محكوم شده و تعدادی از آن ھا تا بحال 

سوی  اعدام شده اند كھ خشم مردم در دو
حالیست  این در. مرزھا را برانگیختھ است

كھ بنا بھ گزارشات، سپاه پاسداران 
جمھوری اسالمی در باالترین سطوح در 
ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با مافیای 
مواد مخدر، در تجارت آن و انتقال آن بھ 
ایران و ھمچنین بھ سایر کشورھا درگیر 
است و از این طریق برای خود و حكومت 
ان شان ثروت می اندوزد و میلیون ھا جو

در ایران و بقیھ كشورھا را عامدانھ بھ دام 
  .مواد مخدر می اندازد

پیش درآمد جنایات اخیردر یزد، كارزار  
افغان ستیزانھ ای است كھ از طرف 
حكومت در سطح كشور و استانھای 

ممنوع   .مختلف بھ اجرا در آمده است
كردن ورود زنان و مردان افغانی 

با بدر  پارك صفھ اصفھان در سیزده   بھ
ناباوری ھمگان تنھا می توانست  وجود

اوج شونیسم یك سیستم ضد مردمی را بھ 
بدنبال آن استانداری  .نمایش بگذارد

مازندران وقیحانھ اعالم كرد كھ تا آخر 
كلیھ پناھجویان  خردادماه سال جاری

كارت اقامت  افغانی چھ آنانی كھ دارای
ھستند و چھ آنانی كھ مجوز اقامت ندارند 

مقامات این . ید مازندران را ترك كنندبا
استانداری فاش كردند كھ حضور 

شھر ساحلی  ١٠پناھجویان افغانستان در 
این مقامات . از قبل ممنوع بوده است

حضور افغانھا برای "ھمچنین گفتند كھ 
و وزارت " مازندران یك تھدید است

كشورھم اعالم كرد كھ مازندران بعلت 
حضور آنھا را  توریستی بودن نمی تواند

آیا برای وقاحت و بیشرمی این  .بپذیرد
مزدوران می توان حد و حصری قائل 

آیا كلماتی وجود دارند كھ بتواند اوج    .شد
و شونیسم این مرتجعین را   پستی ،تفرعن

  .توضیح دھد

سوال بھ حق مردم این است كھ آیا این 
نیروھای انتظامی و  ،پاسداران مزدور

ارشاد منفور ھستند كھ مخل آسایش پیر و 
جوان و بخصوص زنان می باشند كھ با 
اشكال تراشی ھای خود و كالشی ھایشان 

و یا مردم  میگیرندخون مردم را بھ شیشھ 
حداقل زندگی رنج و  زحمتكشی كھ برای

محنت بسیاری را در کارھای طافت فرسا 
  .تحمل می کنند

 ست رژیم جنایت پیشھآنچھ مسلم ا
جمھوری اسالمی برنامھ سازمان یافتھ ای 
را برای محدود كردن و در نھایت اخراج 
پناھجویان افغان تدارك دیده كھ از سالھا 

بر طبق . قبل بھ مرحلھ اجرا گزارده است
گزارشات، تا كنون حضور پناھجویان 

استان ایران كامال ممنوع و  ٢٨افغان در 
 اخیرا در ادامھ   .استیا بخشا محدود شده 

گونھ خدمات از قبیل تحصیل، درمان و 
و حتی    استفاده از وسایل نقلیھ عمومی
  غیر"فروش مواد غذایی بھ پناھجویان 



  ٢۴ صفحھ                                                                                                      ٢٧شماره ھشت مارس  

 

  
اگر دولت . را ممنوع كرده است" مجاز

قبال صاحبان حرفھ ھا و مشاغل مختلف را 
از استخدام پناھجویان منع كرده و در 

اینك  كردند،صورت تخلف جریمھ می 
كسانی را كھ بھ آنان مواد غذایی بفروشند 

  .نیز تھدید بھ بستن كسب می كنند

گویی این مرتجعین فاشیست در نظر  تو
دارند كھ گوی سبقت را از فاشیست ھای 
نازی بربایند و با قطع نان و آب و 
گرسنگی دادن بھ كودكان و فرزندان این 
مردم ستمدیده بر افتخار جنایات عدیده 

ھایی را كھ  گویی كھ خون. خود بیافزایند
از مردم كردستان، خوزستان، بلوچستان، 
تركمن صحرا و از انقالبیون و كمونیستھا 

ریختھ اند آنان را سیراب نكرده است ... و 
و اینك چشم طمع بھ خون فرزندان و 

اما بھ اینجا    .كودكان افغان دوختھ اند
بسنده نكرده اند و از شھروندان می 

مشخصات ھویتی "واھند كھ خود سرانھ خ
تا " مطالبھ و رویت کنند اتباع بیگانھ را

بدینوسیلھ با تحریك عناصر عقب مانده و 
اوباشان وابستھ بخود رعب و وحشت در 

  .میان این پناه جویان را بھ اوج برسانند

میلیون ھا كارگر و پناه جوی افغانی در 
اثر مداخالت خارجی و جنگ ھای داخلی 

بنیادگرایان اسالمی در افغانستان، كار  بین
و زندگی و خانھ خود را از دست دادند و 
آواره شده، مجبور بھ ترك كشور خود و 
پناه آوردن بھ كشورھای ھمسایھ و دیگر 

کارگران و . كشورھای جھان شدند
زحمتکشان افغان در ایران، بھ جانكاه 
ترین كارھا تحت بدترین شرایط در كوره 

و مزارع، كشتارگاھھا، كارھای پزخانھ ھا 
ساختمانی، سنگ بری، چاه كنی و 

در . تن داده اند   ...كارھای نظافتی و
محروم ترین محلھ ھا و در فقیرانھ ترین 

از ھیچ گونھ . خانھ ھا زندگی می کنند
حقوق شھروندی برخوردار نیستند، امنیت 
جانی و شغلی ندارند، مورد اخاذی و قلدر 

ان آن قرار می منشی رژیم و مزدور
كننده  گیرند، مورد تحقیر و اھانت مشمئز

 اوباشان و افراد نا آگاه متاثر از فرھنگ و
بسیاری از . شونیسم ایرانی قرار دارند

کارگران افغانی مزد ناچیز كارشان توسط 
توسط  كارفرمایان پرداخت نمی شود و یا 

  .می شود بزور غصب   مزدوران رژیم

  
 ن بار بیش از آنچھكارگران افغانی ھزارا 

و یا از منابع و خدمات    مزد دریافت
اجتماعی مصرف می كنند، بر ثروت 
جامعھ با کار و زحمت شان می افزایند تا 
الشخوران در قدرت و اطرافیانشان آنرا 

آنگاه حاكمان مرتجع اسالمی . بسرقت برند
با كمال بیشرمی می گویند كھ این پناه 

روز فشار جویان سربارجامعھ اند و ھر 
را بر آنھا بیشتر می كنند و عرصھ را بر 
آنھا تنگتر، و از ابتدایی ترین حقوق 
محرومشان کرده و زندگی اشان را بھ 

حاکمان مزدور  .مبدل می كنند   شكنجھ
جمھوری اسالمی چنین تبلیغ می کنند كھ 
گویا این پناه جویان با میل شخصی خانھ و 

كھ  ھرچند!كاشانھ خود را ترك كرده اند
اگر ھم با میل شخصی محل زندگی خود 
را ترك می كردند، این مزدوران حق 
نداشتھ و ندارند كھ برای آنھا مشكل ایجاد 

اما براستی اگر مداخالت مرتجعانھ  .كنند
كشورھای امپریالیستی و منطقھ از جملھ 
جمھوری اسالمی نبود، چنین سرنوشتی 
در انتظار میلیون ھا نفر مردم ستمدیده 

ان می بود؟ اگر صدور بنیادگرایی افغ
اسالمی بھ این كشور كھ جمھوری اسالمی 
پا بھ پای امپریالیستھای غربی در آن نقش 
داشت درکار نبود این ھمھ آواره ببار 
میآمد؟ مگر این جمھوری اسالمی نبود كھ 
احزاب بنیاد گرای اسالمی شیعھ مثل 
حزب وحدت و حركت اسالمی و چند 

مایت ھای مالی و حزب دیگر را از ح
نظامی خود برخوردار می كرد؟ مگر این 
جمھوری اسالمی ایران نبود كھ از 
جمعیت اسالمی و احزاب جبھھ شمال و 

در مقابل    جنگ ساالران وابستھ بھ آن
حكمت یار در جنگ داخلی كھ بھ نابودی 
كابل انجامید حمایت می كرد؟ مگر این 
جمھوری اسالمی نبود كھ بعد از بقدرت 

سیدن طالبان بھ ھمھ جنگ ساالران سابق ر
از جملھ حكمت یار و دارودستھ اش كمك 
كرد تا بازھم نفوذش را در افغانستان حفظ 
كند؟ مگر این جمھوری اسالمی نبود كھ 
از جاده صاف كن ھای اشغال افغانستان 

امپریالیستھای غربی شد؟ آیا  توسط
جمھوری اسالمی بھ نوبھ و در توان خود 

 تش در افغانستان در داغان كردنبا مداخال
 افغانستان پا بھ پای قدرتھای امپریالیستی و
  مرتجعین منطقھ نقش بازی نكرده است؟

  
آری جمھوری اسالمی در تمامی جنایات 
علیھ مردم افغانستان نقش داشتھ و بخشی 

اما چنین . مشكل افغانستان بوده و ھست از
ن وانمود می كند كھ گویا ناگھان چند میلیو

میھمان ناخوانده برایش فرا رسیده است و 
بھ خود حق می دھد كھ ھر جنایتی را در 
مورد آنھا اعمال كند و آنھا را مورد 
عنایت، عطوفت و رافت اسالمیش قرار 

اینك دیگر طعم رافت اسالمی را ھم  .دھد
زحمتكشان ایران و ھمھ زحمتكشان 
افغانستانی، ھم زنان ھم كلیھ اقلیت ھای 

و درك كرده اند     مذھبی چشیده اندملی و 
  .كھ مفھوم آن چیست

اما كفگیر ایدئولوژیك جمھوری اسالمی 
بھ شونیسم    بھ تھ دیگ خورده است و

مشمئزه كننده ایرانی دستاویز شده است تا 
پایھ ھای سنتی خود را این بار حول این 

جمھوری    .ایدئولوژی زنگ زده متحد كند
ایدئولوژیك اسالمی اگر می خواھد بحران 

خود را با افغان ستیزی، گرسنگی دادن بھ 
آنان، محروم كردن بیمارانشان از دارو، 

  . حل کند،سخت در اشتباه است ...و

اگر می خواھد مشكالت سیاسی 
بیمار و بحران    ، سیستمیاقتصاد
خود را با دامن زدن بھ جو افغان    زای

ستیزی آنھم بھ شنیع ترین شكلش حل كند 
بركسی . خیالی خام استدر خواب و 

پوشیده نیست كھ جمھوری اسالمی با 
بحران سیاسی و اقتصادی روبرو است و 
حتا اگر ھمھ شھروندان افغانی را از ایران 
اخراج کند، نمی تواند ضعف و استیصالی 

  .کھ دچار آن است را تخفیف دھد

 مزد زنان كارگر افغان كھ در اكثر
ھمین در خانھ كار می كنند و بھ  موارد

دلیل حتی كار كودكان خانواده را نیز بھ 
آن می افزایند، چندین بار كمتر از مزدی 
است كھ بھ بقیھ پرداخت می شود، كھ 

 بسیاری. كفاف نان خالی را ھم نمی دھد
 زنان اداره می شود   خانواده ھا توسط از
  . یا اینکھ زنان تنھا نان آور خانواده اند و

ندانھای چرا كھ مردان آنان یا در ز
جمھوری اسالمی اند و یا اینكھ در جنگ 

و یا بدلیلی از خانواده جدا شده    ھا كشتھ
اند و در چنین شرایطی باید با فشارھای 

  جمھوری اسالمی و مزدورانش درگیر 
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جمھوری اسالمی در بیش از سھ  .شوند

دھھ حاكمیت خود تالش كرده است كھ 
فرودستی زنان را بھ یكی از نرمھای 

حتی با دادن . جامعھ تبدیل كند اصلی
امتیاز بھ مردان از طریق قوانین تبعیض 
آمیز تالش كرده است تا حمایت مردان و 
بخصوص بخش ھای عقب مانده آنان را 
بھ خودجلب كند و با انواع و اقسام 
سیاستھای زن ستیزانھ و با ایجاد آپارتاید 
جنسی زنان را بھ فرودست ترین ھا در 

زنان . المی تبدیل كندنظام جمھوری اس
افغانی عالوه بر این فرودستی، بخاطر 
افغان بودن شان نیز تحت فشار بیشتری 
قرار می گیرند و از این رو ستمدیده ترین 

  .ستم دیده گان جامعھ ھستند

برای آنكھ عمق تلفیق زن ستیزی و 
نژادپرستی جمھوری اسالمی روشن شود 
كافی است نگاھی بھ ازدواج ھای میان 

. اھجویان افغان و زنان ایرانی بیاندازیمپن
جمھوری اسالمی شھروندانش را تنھا از 
طریق خونی و آنھم از جانب پدر برسمیت 
می شناسد، بھ عبارت دیگر پدر یك كودك 
باید ایرانی باشد كھ شھروند ایران بھ 

بھ این ترتیب فرزندان خانواده . حساب آید
ا زن مرد افغان ب در نتیجھ ازدواجھائی کھ 

ایرانی ھستند، شھروند ایرانی بحساب نمی 
آیند و حتی آنھا از تحصیل و خدمات 

اما مسالھ بھ اینجا . اجتماعی محرومند
خاتمھ نمی یابد، جمھوری اسالمی از 

بھ بعد حتی ازدواج زنان ایرانی ١٣٧٠سال
با افغانھا را بھ رسمیت نمی شناسد و برای 

طبق بر . آنھا برگھ ازدواج صادر نمی كند
ازدواج  ٣٢٠٠٠برخی آمارھای دولت 

غیر رسمی میان مردان افغانستانی و زنان 
ایرانی بخصوص در استانھای شرقی 
ایران صورت گرفتھ است و مسلما تعداد 
حقیقی این پیوند ھا بسیار بیشتر از آماری 

 . است کھ جمھوری اسالمی ادعا می کند

برای فرزندان اینھا كھ جمعیتی نزدیك بھ 
ار نفر را تشكیل می دھند حتی ھز١٠٠

شناسنامھ صادر نمی شود، حق تحصیل، 
بھداشت و سایر امكانات اولیھ زندگی بھ 

اما در مورد دختر جوانی كھ در یزد  .كنار
مورد تجاوز قرار گرفتھ و بعد بھ قتل 

این واقعھ دلخراش بیش از . رسیده است
 ھر چیز یادآور خشونت ھای جنسی ھستند 

 
ای زن ستیزانھ جمھوری كھ با سیاستھ

این دختر جوان . اسالمی شدت گرفتھ اند
بھ سرنوشتی دچار شده است كھ ھزاران 
دختر جوان تحت شرایط جمھوری اسالمی 

  .بھ آن دچار می شوند

در كشوری كھ زن ستیزی در راس 
سیاستھای كشوری قرار می گیرد، در 

در قوانین    كشوری كھ تبعیض علیھ زنان
نھادینھ شده است، در ودر كلیت نظامش 

كشوری كھ خشونت علیھ زنان یك جریان 
رژیم و  دو پو قدرتمند است و در تار

دستگاھھای سركوبگرش تنیده شده است، 
در كشوری كھ زندانھایش با تجاوز بھ 
زنان عجین شده است، در كشوری كھ 
پرچم ایدئولوژیكش در حجاب اجباری و 
فرودستی مطلق زنان تبلور یافتھ است، 
باید انتظار داشت كھ خشونت علیھ زنان 
در ھمھ عرصھ ھای جامعھ علیھ زنان بھ 
یكی از عمده ترین جنایت مرسوم در 

  .جامعھ تبدیل شود

نظام جمھوری اسالمی است کھ  در
آفریده می شوند   "خفاش شب"کسانی چون

ر ضدیت با زنان قتل ھای زنجیره دو 
با دستگیری و  ؛را مرتکب می شود   ای

معرفی وی بھ عنوان یک مرد افغانی، 
بطور آگاھانھ بھ جو ضدیت با افغانی ھا 

واقعھ ھولناك در روستایی . دامن می زند
ی یكھ در ویدئو   در ورامین را بیاد بیاوریم

كھ دست بدست می شد، یك دختر جوان 
مورد تجاوز گروھی شش مرد قرار 

وزین بالفاصلھ شایعھ شد كھ متجا. میگیرد
و تا زمانیكھ این . بھ این دختر، افغان بودند

شد بسیاری از افغان ھا در  شایعھ تكذیب
ورامین و بسیاری از جاھای دیگر مورد 
ضرب و شتم اوباشان و افراد نا آگاه قرار 

باید در نظر داشت کھ رژیم . گرفتند
جمھوری اسالمی چھ در خشونت علیھ 

غان زنان و چھ جنایات علیھ شھروندان اف
مسئولیت اصلی را بر عھده دارد و بسیار 
آگاھانھ و ھدفمند بھ شایعات بر علیھ 

بر ھمھ  .زحمتکشان افغان دامن می زند
مردم آزاده است كھ نھ تنھا بھ دفاع از 
زحمتكشان افغانستانی در مقابل ھجوم 
افسارگسیختھ حاکمین مرتجع جمھوری 
اسالمی بپا خیزند بلکھ ھم چنین در مقابل 

 یسم مشمئز كنندهٌ عظمت طلبانھ ایرانی شون

 
كھ تنھا بھ ابزاری در دست حاكمین برای 
بسیج عناصر و افراد نا آگاه و فرصت 

. برخیزند   طلب تبدیل شده است،بھ مبارزه
ھیچ وجدان آگاھی نمی تواند و نباید، 
جنایت ھایی را كھ اوباشان جمھوری 
اسالمی ایران در حق پناه جویان افغان 

  .داده و میدھد بی جواب باقی بگذاردانجام 

زحمتكشان افغان چھ آنان كھ در 
افغانستان ھستند و چھ آنانی كھ در ایران 
اند مورد ستم جمھوری اسالمی قرار 
داشتھ و دارند و از جنایات مستقیم و غیر 
. مستقیم جمھوری اسالمی رنج برده اند

بخصوص زنان افغانستان كھ بخاطر نفوذ 
تم ھای قرون وسطائی را بنیادگرایي، س

سال اخیر از سر گذرانده و می  ٣٠در 
گذرانند، خیلی بیشتر از جنایات جمھوری 
اسالمی زجر كشیده اند، بھ ھمین دلیل 
ارتباط تنگاتنگی بین زحمتكشان ایران و 
زحمتكشان افغانستان، بین زنان ایران و 

  .زنان افغانستان ایجاد شده است

در ایران زحمتكشان افغانستانی كھ   
زندگی میكنند بخشی جدایی ناپذیری از 
مردم ایران و طبقھ كارگر را تشكیل می 
دھند، و این حق و تصمیم مسلم آنھاست كھ 
در ھر كجای ایران سكونت كنند و از 
خدمات ارائھ شده توسط خودشان و بقیھ 
مردم و منابع و تولیدات جامعھ بھره مند 

ی كھ گردند نھ رژیم منفور جمھوری اسالم
خود را بزور اسلحھ، كشتار، ارعاب، 
تجاوز وشكنجھ و زندان، خشونت عریان 

بر مردم تحمیل    علیھ زنان و نژاد پرستی
  .كرده است

زنان افغان و ایرانی بھ ھمراه کل طبقھ 
کارگر و زحمتکشان افغانی و ایرانی باید 
تمام نیرو و انرژی خود را برای 

و سرنگونی رژیم نژادپرست، زن ستیز 
ارتجاعی جمھوری اسالمی بکار برند تا با 
ھم بتوانند در ساختن جامعھ ای بدون نژاد 
 پرستی، ستم، استثمار و ستم جنسیتی

    .ھمگام شوند

 )افغانستان -ایران(سازمان زنان ھشت مارس 
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