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  ) افغانستان-ايران (سازمان زنان ھشت مارچ

  ٢٠٠٩ ژوئيه ٧
  

  در ايران چه مي گذرد؟
  

ه سی سال ھمۀ ران علي ردم اي ان  شما می دانيد که م اتوری و خفق ده بديکت ته ان ا خاس ای ان.  پ اتی احمدی کودت تخاب
ون  .شدتی بر باروت سی سال خشم و نفرت مردم ايران عليه کل نظام جمھوری اسالمی يامنه ای کبر خ-نژاد ا کن ت

ان  ارزات  اکثريت مردم آزاديخواه جھ ن مب رده حمايت از اي دک ه ان دان دوخت د ب يش ماشين .  و چشم امي ه پ از ھفت
ه ترس و مرگ را . ستراه افتاده اه سرکوب خونين دولت احمدی نژاد ب انی ک د از جوان ان می خواھن ه آن ر ب  تحقي

د، و . بی سابقه استسرکوب ابعاد . گرفته اند، انتقام گيرند د شده ان ن ناپدي يدند، صدھا ت ل رس تا کنون دھھا تن به قت
م شکنجه جوانان بازداشتی  در معرض انواع و اقسا. ھزاران نفر تحت شرايط وحشيانه در بازداشت به سر می برند

مسخره می تلويزيونی ھای اعتراف نمايش برخی دستگيرشدگان را وادار به شرکت در . و تجاوز جنسی قرار دارند
ا از بيگانگان پول گرفته اند که در کشور آشوب کنندًمثال اعتراف کنند، . کنند ، يا قصد شان از شرکت  در تظاھراتھ

  .ر در مرزھای ايران بدون مرز استجنايت و کشتاوقاحت، اين روزھا . دزدی بوده است
  

  علت سرکوب مردم چيست؟ 
عزم برای تغيير کرده اند و حاضر نيستند حتی يک روز ديگر اين در سطح مليونی در ھم شکستن اراده مردمی که 
از ، ابزارھای تحميق مذھبی ھمه رژيم ھيچ ابزاری برای مقابله با عزم مردم ندارد. نظام را تحمل کنند، آسان نيست

. سرکوب عريان است  ، تنھا راه باقی مانده برای رژيمی که مشروعيت سياسی خود را از دست داده. کار افتاده اند
رکوب  ا س ژاد ب دی ن ردم دولت احم کند،  م م ش ان را در ھ د آن ی خواھ رای م ری ب راف گي ونی اعت وھای تلويزي ش

رای درس شکستن جسارت و اعتماد به نفسی است که مردم طی اين مبارزات ب ان، ب دام جوان د، اع ه دست آورده ان
  .را آماج قرار داده اندنه فقط دولت احمدی نژاد بلکه کل نظام جمھوری اسالمی عبرت دادن به مردمی است که  

   
جبھه رقيب مير حسين موسوی . اين فقط ماشين سرکوب احمدی نژاد نيست که در پی شکستن روحيه مردم استاما 

ا سرعت بخشيد، نجات نظالھانيز بر دلجويی از م وی در .  ه استام اسالمی  و دعوت مردم به بازگشت به خانه ھ
دارا می ھای خود آشکبيانيه  انوادگی است -«گوي خ، يک اختالف خ در تل ا، ھر چق اجرای م ه «، »م ما را ب ه ش ھم

نی که اينک رو در روی حتی آنا.... پيوند با يکديگر است،  پيروزی ما در گرو معاضدت و. کنم برادری دعوت می
ا ما به خشونت متوسل می ردمھراسناک از ميرحسين موسوی . »شريکند شوند در اخوت م ارزه م ق مب  در ، تعمي

رديم، .....مبادا کسی فريب شعارھای ساختارشکنانه را بخورد «خود تاکيد می کندھای اطالعيه  از گ ه اسالم ب بايد ب
ازگرديم؛ باسالم ناب محمدی، انون ب ه ق انون اساسی ب انون اساسی . »ه ق د از ق ای اصلی آن عبارتن ه شاخص  ھ ک

ذھبیبين شيعه با ديگر (فرض کردن مردم به عنوان رمه و ولی فقيه به عنوان چوپان، تبعيض دينی  ، )اقليت ھای م
دن و  یبی حقوقی اکثريت مردم و بردگی زن به عنوان موجودی که وظيفه اش فقط زائي سان ھای مکتب رورش ان   پ

رين ان قانونی که امروزه ھميعنی . می باشند ی ت وانين الھی اسالم در جزئ ھزاران دختر جوان عاصی از دخالت ق
سائل انم دگی ش د و  خصوصی زن ته ان ه پاخاس ه اش ب ان خوا علي ابرابر و ھ وانين ن ه ق اری و کلي اب اجب و حج  لغ

  . شده انداسالمی عليه زنان ويژه مجازات ھای 
م رغم بيانيه ھای علی ان ھ رد، جوان  متعددی که ميرحسين موسوی برای بازگرداندن مردم به خانه ھايشان صادر ک

م. چنان به مبارزه خود در محله ھا ادامه داده اند د  اھ شان دادن ه ن د ک ان بودن انه ئين ی دو طرف خالف تبليغات رس
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ردم -احمدی نژاد صرفا مبارزه  ا کل  موسوی نيست بلکه م م است ب ر حسين .رژي ه مي  نخست ٨٠ موسوی در دھ
ته است. وزير بود . وی يکی از مھره ھای نزديک به خمينی بود و نقش مھمی در تثبيت و تحکيم نظام اسالمی داش

شتاروسيعی از ری او ک را در دوران نخست وزي ام به او نخست وزير کشتار لقب داده اند، زي  نيروھای سياسی انج
زاران زسگرفت که برج شتار ھ رين آن ک دانیته ت ستان ن ا.  است١٩٨٨ سياسی در تاب ه خودش ءھدف او بن ه گفت  ب

  :آنست
د، دعوت «  د باش ه باي ه ک ود و جمھوری اسالمی آن گون ه ب ه ک ه انقالب اسالمی آن گون ار ديگر ب آمده بودم تا ب

  .»كنم
ود و جام او می گويد   ده ب ی زن ه خمين رين دوران نظام اسالمی دوره ای است ک ران در نھبھت ه اي دالت و ع ايت ع

کوفائ وده استش ود ب ود ! ی خ ای سياسی موسوی موج ه ھ داف و برنام واھی در اھ ی خ تگوئی و ترق ذره ای راس
  .دعوای او با جناح کودتاچی ربطی به منافع مردم ندارد. نيست

   
د. ھم اکنون صحنه سياسی ايران بسيار پيچيده شده است رده ان ا ھر ر. تضادھای گوناگون در ھم تداخل ک ه ام وز  ک

ارزات  ه مب ته ھای موسوی ربطی ب ه خواس د ک می گذرد، بسياری از مبارزين جوان در صحنه مبارزه در می يابن
ان . در می يابند که او فقط به دنبال بازيافتن سھم خود از ھمين نظام است. آنان ندارد دام آن ل موسوی م ين دلي ه ھم ب

  . را به سکوت و آرامش دعوت می کند
د طی  وده ان ا ب موج "دو ھفته اخير زمانی که جوانان راديکال درگير نبردھای خونين با عوامل سرکوب در خيابانھ
ا . به کنج خانه ھا يا مساجد عقب نشسته است" سبز د ام ن رون ه ای ديگر استدر خارج کشور اي ه گون ان . ب ناگھ

ائمبارزات مردم  سخنگوی ناگھان افرادی ناشناس ،کار شدنده ی مرموز دست بنيروھائ ی شده و تالش دارند گردھم
ان  ردمايراني ا م ستگی ب شورشان در ھمب د  ک ود درآورن ه انحصار خ ان. را ب ه مناين ا توسل ب الی و حمايت  ب ابع م

دنھادھای قدرت و  ی تالش دارن انه ئھم چنين برخی افراد سرشناس در کشورھای غرب درتی را در  موج رس ی پرق
ردم را به حساب زات مرسين موسوی در خارج سامان دھند و از اين طريق حاصل مباحمايت از زنجير سبز ميرح

ی در خارج آنان . ت حاکمه جمھوری اسالمی واريز کننددعواھای جناحی ھيأ اغلب از بی اطالعی نسل جوان ايران
زی پارچه ھای طرز اغراق آميه تقريبا در ھمه جا ب.  استفاده می کنندءکشور و ھم چنين افکار عمومی غربی سو

ادات سبز را  ار و اعتق ا  افک ا و نمادھ شانه ھ ا ن د ب زينت گردھمائی و تظاھراتھا می کنند و به خيال خود می خواھن
ام جمھوری . مردم شرکت کننده در اين گردھمايی ھا را سبز اسالمی کنند با خشونت  از ھرگونه شعاری که کل نظ

يعه . ورند اسالمی را نشانه گيرد، ممانعت به عمل می آ اد اسالم ش  بسياری از مردم در غرب نمی دانند که سبز نم
رای رقاست رنگی که يک جناح از  اح ديگر ب ل جن رده استحکومت در مقاب ايش انتخاب ک ز . ابت ھ رت انگي حي

ردم بازی نفرت انگيز د اين ن می خواھاتاينکه  اين جريان ی  را با انرژی و حمايت م امترق انی انج م غرب و ايراني
شيدن به حکومت تئوکراتيک و سرکوبگر اسالمی زات مردم ايران جھت پايان بخدھند که حقيقتا در پی تقويت مبار

  . ھستند
  

  چه کسی پيروز خواھد شد؟
 بلکه فرياد زدن خواست ،ی ھا پرچم سبز و سبزينه کردن  گردھمائحمايت واقعی از مبارزات مردم ايران نه گرفتن

ه  بر سنگفرش ھاآنان ھای  ه و حق طلبان ارزات آزاديخواھان انی خيابان ھای غربی است آن چنان که  صدای مب  آن
شکل خواست جدائ. در سراسر جھان طنين افکند ی دين از دولت، خواست لغو قوانين سرکوبگرانه عليه زنان، حق ت

ی يابی کارگران و ساير اقشار مردم، لغو سانسور و آزادی بيان و انديشه، آزادی کليه زندا تم مل ع س نيان سياسی، رف
سير آمران و ع محاکمه و مجازات مليتھای تحت ستم و از  ته، از م امالن جنايت عليه مردم ايران طی سی سال گذش

ه ھای  نيز تا يک دھه با سرکوبموسوی برچيدن نظامی ميسر است که خمينی بنيانگذار آن بود و  ردم پاي خونين م
  .آن را مستحکم کرد

  
د مردسی سال پيش ان را عوض کنن ران و جھ ره اي ا چھ د ت ی . م ايران دست به انقالبی شکوھمند زدن ا دول غرب ام

روز شود ردم پي ه انقالب م تند ک د و نگذاش ران کردن ار ديگر  .  خمينی را سوار بر موج انقالب اي ه ب ز ک امروز ني
د خود را از شر  نظام  ذھبیمردم ايران عزم کرده ان ادگرای م دبني ا کنن ران، محا.  رھ درت در غرب و در اي ل ق ف

د" اسالم معتدل"تالش دارند نظام ورشکسته جمھوری اسالمی را با پروژه  ازه کنن رو ت ی . ميرحسين موسوی ت وقت
ستگی"برخی سياستمداران غربی برای  ران "ھمب ردم اي ارزات م ا مب د،  ب تفاده می کنن صد از رنگ سبز اس  فقط ق

ه ای آزاد و سکورا به مردم ايران ند" موج سبز"تحميل  سته جامع الر ارند، بلکه در واقع به آنان می گويند شما شاي
دل" اما اين بار کمی – اسالمی نيستيد، لياقت شما ھمان نظام ر " معت ازات –ت ه مب وھين و دھن کجی ب ن ت  است، اي

  . کنونی مردم ايران است
ردممترقیشما مردم آزاديخواه و  شتيبان   ساکن غرب، نقش مھمی در مبارزات م اور و پ د ي د، می تواني ران داري  اي

ا" موج سبز"آنان باشيد، می توانيد نھادھا و نيروھای سياسی را که در حال تحميل واقعی خواسته ھای  ه مب زات رب
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م زده شود ران در جای ديگر رق ردم  اي ارزات م ه ب. مردم ايران ھستند افشا کنيد و نگذاريد بار ديگر سرنوشت مب
ازی اين طرح ھای پشت پرده  بار می خواھند انرژی و حس ھمبستگی صميمانه شما را نيز در ويژه اينکه اين ه ب  ب

  .گيرند
ائتدفين نظام ج ران و بمھوری اسالمی نه فقط در خدمت رھ ی ه ی اکثريت مردم اي ون زن ايران خصوص سی ميلي
دضربه بزرگی به جريانات بنيادگرای مذھبی است که زنان را برده ماست بلکه   ا شکست . ی دانن يش ب سی سال پ

زل اانقالب و قدرت گيری نيروھای مذھبی در اير ه موقعيت بردگی تن ان ب ی زن ن نه فقط  نيمی از جامعه ايران يعن
المی در  ادگرای اس ات بني افتن جريان درت ي ران، موجب ق المی در اي ای اس ری نيروھ درت گي ه ق دند،  بلک داده ش

  . ی موقعيت زنان منطقه شده استر سير قھقرائعامل مھمی دخاورميانه شد که خود 
ی و ا ب -ويژه زنان ه  ب– ما مردم ايران ای مترق دگان از آ ياری ھمه نيروھ ن آم م، اي رده اي ان، عزم ک زاديخواه جھ

ران و خاواين گامی مھم در جھت رھائ. موزه تاريخ را به زباله دان تاريخ بفرستيم ردم اي ان ری م ه و جھ . استميان
هه پيشروی مردم ايران بھر گام  ه ای آزاد، سکوالر و عادالن ان ،سوی جامع ان جھ ه آزاديخواھ شروی ھم رای  پي ب

  . استتحقق رويای جھانی ديگر 
  
  ) افغانستان-ايران(سازمان زنان ھشت مارس  
  ٢٠٠٩ ژوئيه ٧
   

 


