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 Political سياسی

  

 ٣٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ می ١٨

  

  ،»جنبش سبز«

   دورنمای زنان ايران کدام است؟
 

 به گسترش شکافھا و حاد  ميالدی در ايران که منجر٢٠٠٩به دنبال انتخابات پر از تقلب رياست جمھوری سال 

رژيم آخوندی شد، يک حرکت تازۀ مردمی و موج خيزش ۀ شدن تضادھای سياسی بر سر کسب قدرت ميان دارودست

جدل بر سر کسب قدرت ميان اصولگرايان و اصالح طلبان ديگر به جاده و . انقالبی را در ايران به دنبال داشت

زحمتکشان بدين وسيله نفرت و انزجار شان را نسبت به واليت فقيه و کارگران، جوانان و ساير . خيابان کشانده شد

اما به دليل نبود رھبری انقالبی، جنبش مردمی . جنايت ھايش ابراز داشتند که ده ھا کشته و زخمی بر جا گذاشت

توری ايران که با شعارھای مرگ بر ديکتاتور و واليت فقيه مزين بود، از سوی سردمدران واليت فقيه و ديکتا

» جنبش سبز«از دل اين ھمه اعتراض و مبارزۀ جدی عليه جمھوری اسالمی، . اسالمی چاپيده و به بيراھه برده شد

 ٢٠٠٩ی جريان داشت اما انتخابات سال ای پيش ازين البته نه به اين نام بلکه به گونه ئجنبش اعتراضات توده (

بری ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، دو تن از دست به رھ) ميالدی در ايران نقطۀ اوج تبارز اين جنبش بود

جريانی يا جنبشی که به قانون اساسی رژيم جمھوری اسالمی ايران وفادار بوده و . اندرکاران واليت فقيه بيرون آمد

بحث در مورد ھمه جنبه ھا و ويژگی ھای اين جنبش زمان زيادی را در بر . فقط خواھان اصالحات در نظام است

زنان در پھلوی ساير اقشار و . ما سروکار اين نوشتار کوتاه پيرامون سھم و اشتراک زنان در آن استگيرد ا می

. ی در مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی و ايجاد اين جنبش داشتند و قربانی دادنداگروه ھای اجتماعی نقش برجسته 

اما پرسش اينست که در صورت .  بودنمونۀ روشن آن کشته شدن نداسلطان از سوی نيروھای رژيم احمدی نژاد

 پيروزی اين جنبش و به قدرت رسيدن ميرحسين موسوی و يا مھدی کروبی زنان و به ويژه دختران چقدر می

توانستند به خواستھای انسانی شان برسند؟ آيا اين جنبش و سران آن به زن به عنوان انسان برابر با مرد می بينند؟ 

بش چقدر اميدوار کننده است؟ با يک نظر کلی به سراپای اين جنبش و پيشينۀ رھبران دورنمای زنان در متن اين جن

 .  وان گفت که پاسخ به اين پرسشھا منفی است آن ميت
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دورۀ کشتارھای گستردۀ زندانيان ( در ايران و به ويژه در دھۀ شصت ۵٧با استقرار حکومت آخوندی در سال 

سال به جرم محاربه با نظام اسالمی در زندانھای جمھوری اسالمی زندانی  ٢٨ تا ١٤ بين ه ایدختران باکر) سياسی

شدند اما به اساس فتوای بعضی از آخند ھا، دختران  اين دختران بايد مانند ساير زندانيان سياسی اعدام می. بودند

 .شدند گرفتند و سپس اعدام می باکره  برای اينکه به بھشت نروند به زور مورد تجاوز قرار می

اين رويدادھا زمانی صورت گرفت که آقای ميرحسين موسوی، فردی که امروز دختران زياد ايرانی به وی و جنبش 

عامالن اين رويدادھا کسانی اند که امروز خود را اصالح . قدرت تکيه زده بودۀ سبزش چشم دوخته اند، بر اريک

روز دست به جنايت گستردۀ مردمی زده بودند، امروز اينان که دي. دانند طلب و فرياد عدالتخواھانۀ مردم ايران می

خواھند با کنار زدن جنايتکاران و فاشيستھای اصولگرا و تندرو عمر بيشتری به جمھوری اسالمی داده و  می

 .ھای بقای واليت فقيه را تا چند سال ديگر آماده کنند زمينه

موسوی را با خود حمل کرده و در سخنرانی ن مير حسيآيا دختران جوان ايرانی که در مظاھرات شان عکس ھای 

زنند، گاھی به ياد آن دختران انقالبی و مبارزی می افتند که دستھا و پاھای شان بسته شده و به  ھای اين آقا کف می

 شد؟ آنان تجاوز می

 از  خورشيدی در ايران بيش١٣٦٠به اساس گزارش ھای روزنامه ھای دولتی، فقط در جريان يک روز از سال 

 سال نيز شامل ١٨شود در ميان آنان جوانان زير سن  گفته می.  دختر مظاھره کننده  در زندان اوين اعدام شدند٣٠٠

 .  بوده اند

موسوی که دو دھه بعد دوباره به صحنۀ سياست ايران باز گشته است، در جريان کمپاين انتخاباتی اش مير حسين اما 

ا را محکوم نکرده و در برخی موارد از ابراز نظر در مورد آن ھا طفره رفته ی اين کشتارھئو پس از آن در ھيچ جا

 .است

ی کنار اافزون بر اين ھا وزارت اطالعات و امنيتی که به گفتۀ آيت هللا منتظری، جانشين خمينی که از سوی خامنه 

وی ايجاد شد، ھمان موسمير حسين زده شد، امروزه بدتر از ساواک عمل می کند، در زمان نخست وزيری آقای 

موسوی در زمان حاکميتش در ايران چندين مير حسين . نھادی که امروز وی را در بازداشت خانگی قرار داده است

بيانيه را برای پوشيدن لباس ھا و رعايت حجاب از سوی زنان در پوھنتونھا صادر کرده و دولت وی حتی برای 

توان از يک  با اين وجود چه توقعی می.  را جبراً تعيين نموده بودیئ ی و سرمهئ  پوشش زنان رنگ ھای سياه، قھوه

چنين فردی با اين انديشه و گرايش تنگ نظرانه داشت که بيايد و از حقوق زنان دفاع کرده و اميدی برای دختران 

 ناآگاه ايرانی باشد؟

ی عليه مردم اين اگسترده فساد، سانسور، سرکوب و کشتار از آغاز رژيم جمھوری اسالمی در ايران به گونۀ 

. کشور اعمال شده و بسياری از جوانان ايرانی به ھمين سبب از تاريخ دو دھه پيش کشور شان آگاھی چندانی ندارند

در پھلوی اينھا يکی از عوامل ديگر نبود سازمان و حزب انقالبی سالم و فراگير است که بتواند از اکثريت 

ی گسترده وجود داشته باشد، تيکه ئين کشور نيروی سياسی سالم و با نفوذ توده اگر در. زيردستان ايرانی دفاع کند

توانند جای خالی را پر کرده و به  داران جمھوری اسالمی ايران که در مبارزۀ قدرت از ھمديگر پس مانده اند، نمی

کروبی نيست مھدی  و موسویمير حسين قايانی چون آی مردم ايران گرفتن ُدم ئپس راه رھا. فريب مردم بپردازند

که افکار آنان در مجموع تفاوتی با افکار  سردمداران ديگر جمھوری اسالمی ندارد و اينان با اداھای ليبرال و مدنی 

  . ی ھا عمر اين جمھوری را افزايش دھندئکوشش می کنند با سبز نما
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 آن، آنان قانون اساسی ايران را موسوی صدر اعظممير حسين يس پارلمان ھمين رژيم بود و ئآقای کروبی سالھا ر

قبول دارند و فقط ديگران را به خاطر عدم رعايت آن محکوم می کنند، نه اينکه به خاطر جنايات شان بر اين قانون 

چون اگر قرار باشد برای اين اطاعت کسانی به پای ميز محاکمه برده شود، . و تمام ارکان ھای آن انگشت بگذارند 

دل اينان به مردم ايران که در دوزخی به نام زندگی دست و پا می زنند، نمی . نخستين بايد باشندخود اينان در قطار 

سوزد، بلکه برای اين که سردمداران کنونی برای رژيم کنونی که اينان به آن سخت اعتقاد و باور دارند، خيانت می 

در حاليکه تمام بدبختی ھای کنونی ايران و . دکنند و آرمان ھای انقالب اسالمی را به باد فنا می دھند برخاسته ان

مخصوصاً جبری که بر زنان اعمال می شود، در نفس اين قانون جا داده شد ه و به اين خاطر اول بايد اين قانون را 

موسوی ساخته نيست مير حسين کاريکه از آقايان کروبی و . سوزاند و بعد بر ويرانه ھای آن، قانون ديگری بنا کرد

 .ين خاطر مردم ايران نبايد به شال سبز اينان دل بدھند که به زودی سياه خواھد شدو به ا

 

 

 

  


