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  سارا نيکو

 ٢٠١۶ فبروری ١۴
  

  ! نقش زنان اصالح طلب در گرم کردن تنور انتخابات
 درون نظام به تکاپو افتاده اند تا تنور با فرا رسيدن زمان انتخابات مجلس شورا و خبرگان ، بار ديگر تمامی نھاد ھای

 و غيره ءًاز جمله زنان اصالح طلب که قبال تحت عناوين مختلفی نظير کمپين يک ميليون امضا. انتخابات را گرم کنند

 خود نصفی از جمعيت ۀاند تا به نوببه راه انداخته"  مردانه مجلسۀر چھرئيتغ"کردند ، حال کمپينی به نام فعاليت می

  . ران يعنی زنان را تشويق به شرکت در انتخابات کذائی جمھوری اسالمی بکننداي

 ترين ئی به ابتدائیگيرد که دولت روحانی که در دو سال گذشته عاجز از پاسخگوواقعيت فوق در شرايطی صورت می

 روز بيشتر از روز  ايران ھرۀ سرمايه داری وابستۀخواسته ھای مردم ايران بوده است، در شرايطی که نظام پوسيد

رود، آن چنان برای حفظ اين نظام غرقه در پيش در باتالق بحران ھای بر آمده از نظام جھانی سرمايه داری فرو می

روحانی که .  حتی بيشتر از پيشينيان خود از ديوار وقاحت فراتر رفته استئیبحران به دست و پا افتاده که در دروغ گو

جمھور نظام حاکم ، نھايت دشمنی با زنان و حفظ قوانين زن ھای م چون ھمه رئيس از زمان روی کار آمدن خود ھ

کيد بر ضرورت أستيزانه عليه زنان و سرکوب آنان را بر ھمگان آشکار کرده است، در رابطه با انتخابات اخير ضمن ت

افکار "تخابات برای کانديداتوری زنان در اين دو ان"حضور زنان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی گفت 

در اين کشور ھيچ چيز بر مبنای جنسيت نيست و ھم مھم است تا واقعيت اين کشور را درک کنند که " عمومی جھان

  ". بلکه بر مبنای شايستگی است

 ايران داشته باشد ، واضح است که شنيدن اين سخنان از ۀ با فضای سياسی جامعئیبرای ھر کسی که کوچک ترين آشنا

 فريب کاری اين موجود دروغگو توضيح داد و گرنه ھر انسانی که حتی يک ۀتوان با درج حانی را  فقط میدھان رو

  جمھوری اسالمی بنای خود را بر اساس قوانين ًداند که اساسا ايران زندگی کرده باشد به روشنی میۀروز ھم در جامع

ی زنان ايران در قوانين ارتجاعی اين رژيم، ئايه تعرض به حقوق پ. زن و تبعيض عليه زنان پايه گذاشته است ضد

سرکوب مداوم جامعه از طريق سرکوب زنان و با بھانه ھائی نظير حفظ حجاب اسالمی، ھمگی تالش برای خارج 

به عبارت ديگر اين تالش ھای دست اندرکاران جمھوری . باشدکردن و عقب راندن زنان از صحنه ھای اجتماعی می

ل در آوردن نيروی زنان، اين نيروی بزرگ اجتماعی صورت و سرکوب گرش به منظور تحت کنتراسالمی و نيروھای

 سال گذشته با اعمال تبعيض ھای گوناگون و ارتکاب به جنايت ٣٧گيرد ، نيروی عظيمی که جمھوری اسالمی در می

شھادت دو زن برابر با شھادت ای که روحانی، اين موجود رذل در جامعه. کوشيده است بر اين نيروی عظيم مھار زند
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آيد چگونه به خودش اجازه  زن نصف مرد به حساب میًباشد و مردان دو برابر زنان ارث می برند و قانونايک مرد می

 مردان نياز ۀوقتی زنان برای مسافرت به اجاز ؟ " !ھيچ چيز بر مبنای جنسيت نيست"دھد که ادعا کند در ايران می

چنين " شايستگی"رسد ، آيا جنسيت معيار قرار گرفته يا به قول روحانی ز فرزندان به پدر میدارند و حق سرپرستی ا

تبعيضاتی را سبب شده است؟  آيا روحانی جالد ، سھميه بندی دختران در دانشگاه ھا ، منع زنان در انتخاب برخی از 

 ضد زن انونت دولتی  و ده ھا طرح و قرشته ھای تحصيلی، طرح کاھش کار زنان ، اخراج زنان از شھرداری و ادارا

تواند بر اساس عدم شايستگی زنان توضيح دھد و آن گاه ادعا کند که در اين کشور ھيچ در نظام جمھوری اسالمی را می

و ھم چنين جلب توجه " افکار عمومی جھان"ًچيز بر مبنای جنسيت نيست؟ در واقعيت، روحانی صرفا برای فريب 

  . دارد متوسل شده که مرغ پخته را ھم به خنده وا میئی ھائیش به چنين دروغگواربابان امپرياليست

کاری ھا و دروغگوئی ھای شاخدار در درون حاکميت است که يک بار ديگر ما شاھد شرکت فعال  در پرتو چنين فريب

 رفرميست ، ھر بار چرخ اين زنان. ديگر به کمک نظام شتافته اند ، ھستيم" کمپينی"زنان اصالح طلب که اين بار با 

کنند که نيروی مبارزاتی زنان کند، به مثابه پياده نظام اين رژيم تالش کرده و مینظام جمھوری اسالمی در گل گير می

اين ھا، .  حاکم نرسدۀجامعه را به انحراف کشانده و به مسيری رھنمون سازند که کوچک ترين آسيبی به نظام ظالمان

اند و زنان را تشويق به به کمک خامنه ای و روحانی شتافته"  مجلسۀر چھره مردانييتغ"ازی کمپين اين بار ھم با راه اند

ه مدعی است که در روب" کمپين"ھدف عاجلی که اين .  کنندی دادن برای مجلس دھم میأمشارکت در انتخابات و ر

زنان اصالح طلب . باشد مجلس میۀ کرسی برای زنان در دھمين دور۵٠روی خود گذاشته است ، طرح خواست حداقل 

کنند که اگر زنان پيشرو در ھمان اوائل روی کار آمدن نظام  می دانند ، بلکه ادعا می" ديرھنگام"اين خواست را نه تنھا 

اين ادعا !  شدافتاد و به صورت زنان اسيد پاشيده نمیايستاده بودند ، االن کشور به اين روز نمی" نرينه ساالری"عليه 

-البته به منظور فريب افکار عمومی و پاک کردن دستان آلوده به خون دست اندرکاران جمھوری اسالمی صورت می

 ۀبا خون ريزی و ارتکاب به وحشيانه ترين جنايت ھا ، مقاومت و مبارزگيرد که در ھمان اوايل روی کار آمدن خود 

خنده دار است که اين ادعا را . را بر جامعه حاکم کردند" نرينه ساالری"زنان ايران را در ھم شکسته و به قول اين ھا 

 سال حيات ننگين جمھوری اسالمی ، ھمواره تمام تالش خود را در جھت حفظ ٣٧کنند که در اين زنان رفرميستی می

حقوق زنان در بند ايران را کسانی که حداکثر احقاق . انداين نظام گنديده به کار گرفته و ھمواره در کنار حاکمان ايستاده

حال، .  شودشان با چانه زدن با قدرت مداران حاکم تعريف میاند و در واقعيت تمام موجوديت کردهئیاز آيت هللا ھا گدا

اند که زنان پيشرو ايران را که در ھمان اوايل روی کار آمدن جمھوری اسالمی عليه  رسيدهئیامروز آن ھا به آن جا

  !  ول شرايط رنج آور کنونی زنان در ايران می نامندؤ مس، اين رژيم به پا قوانين زن ستيز

اند در تالش برای حفظ نظام زن ستيز جمھوری اسالمی ، کوشيده"  مجلسۀ مردانۀر چھرييتغ"دست اندرکاران کمپين 

ر الزم ييزنان برای تغ"آن ھا می گويند .  باشند مسلحانه عليه اين رژيم ھم قلم فرسائی کردهۀدر رد ضرورت مبارز

ی که در شي ساده انديۀگذشته از درج) ١"(نيست چون گذشته سيانور زير زبان خود بگذارند و يا اسلحه به دست بگيرند

 ۀ عميقی نھفته است که خود گويای واقعيات موجود در جامعۀشود ، ليکن در بطن اين سخنان ، نکتاين سخنان ديده می

 ئی که مبارزات قھر آميز و انقالبی زنان جنبش مسلحانه و به خصوص زنان چريکھای فداباشد، و آن اينستايران می

 ما مطرح و ۀرغم تمامی تبليغات دشمنان مردم، کماکان در جامع   و رسم و رزم مبارزاتی آنان علی۵٠ ۀخلق در دھ

 که خود در تمامی نوشته ھای باشد و گرنه چه دليلی وجود داشت که اين زنان رفرميست و اصالح طلبثير گذار میأت

بانه در رد ضرورت استفاده از سيانور و آ، چنين پندار م" جوانان امروز آرمانخواه نيستند"کنند که ديگر شان ادعا می

  !  کنند ئی از شرايط خفت باری که جمھوری اسالمی بر زنان ايران تحميل کرده ، قلم فرسائیبر داشتن سالح برای رھا
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دھد اينان چقدر از مبارزات زنان انقالبی در ھراسند ، در عين حال نشان گذشته از اين که نشان میخود اين سخنان 

 ايران می باشد که با کوچک ترين جرقه ای ، انقالب بزرگ مردم ايران برای ۀ  آتشی سرخ در زير خاکستر جامعۀدھند

 ۀين زنان رفرميست در مقطع مبارزات قھرمانانالبته ا.  نابودی کليت رژيم جمھوری اسالمی را در خود می پروراند

 تن به تن با ۀ مبارزۀ زنانی که دوش به دوش مردان ، خيابان ھا را به صحنۀ  و شرکت فعاالن٨٨مردم ايران در سال 

برای نمونه کمپين يک ميليون امضاء زنان . جالدان جمھوری اسالمی تبديل کردند ، ماھيت واقعی خود را نشان دادند

 به راه انداخته بودند ، در آن مقطع به خوبی به زنان ايران نشان داد که ھمواره در ٨٨ست که قبل از جنبش رفرمي

-بزنگاه ھای تاريخی و زمانی که مبارزات مردم حيات نظام را تھديد کند ، در کنار حاکميت و در مقابل زنان قرار می

کند در سترش فعاليت ھای زنان اصالح طلب فراھم می امکاناتی که خود حاکميت برای گۀرغم ھم اما علی. گيرد

 اينان نگذاشته و با ۀ شاھد بوديم که زنان مبارز ما ھيچ وقعی به سخنان نا اميد کنندً عمال٨٨مبارزات عظيم سال 

م دست آوردن آزادی و برابری فقط از کانال مبارزه برای نابودی کليت رژيه  نشان دادند که راه بًمبارزات خود عمال

  . از بيخ و بن نابود شوددباي مجلسی که میۀگذرد و نه تسخير صندلی ھای شکستجمھوری اسالمی می

واقعيت اين است و تجربه نشان داده که رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی حتی ھمين اطالح طلبان پاسدار رژيمش را ھم 

ست اين است که آن ھا با فريب کاری ھای خود به بازی نخواھد گرفت و تنھا نقشی که برای چنين کمپين ھائی قائل ا

ًآن ھا در اين رژيم ھمان نقشی را دارند که خامنه ای اخيرا در پاسخ به اعتراضاتی که . تنور انتخابات را گرم نگاه دارند

 او به صراحت بيان کرد که من گفتم در. عليه رد صالحيت کانديدا ھا به راه افتاده بود با وقاحت تمام مطرح کرد

اين سخنان وقيحانه به روشنی ماھيت سيستم انتخاباتی جمھوری !  انتخابات شرکت کنيد اما نگفتم که انتخاب ھم بشويد

اما طرح ھای زنان اصالح طلب برای گرم کردن تنور انتخابات . اسالمی را در مقابل چشم ھمگان قرار می دھد

ارتجاع " ولی فقيه" نمی دھد که معنای واقعی اين سخن جمھوری اسالمی نشان می دھد که منافع طبقاتی آنان اجازه

  .حاکم را درک کنند

  ١٣٩۴ ]دلو[بھمن
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