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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اپريل ٠۵
  

 !آيا يک پای آپارتايد جنسی حکومت اسالمی قطع خواھد شد؟
  

ستيزی خود، از جمله ورود  ستيزی و آزادی ھای آپارتايد جنسی، زن حکومت اسالمی در راستای اھداف و سياست

کردند و  ھا پافشاری می که برای ورود به استاديومرا حتی زنانی .ھای ورزشی را ممنوع کرده بود ان به استاديومزن

  .دستگير و زندانی می کرد

ھای ديگر، کمپين اعتراضی شديدی در داخل و  ھای ارتجاعی حکومت اسالمی، ھمانند عرصه در مقابل اين سياست

ن حکومت اسالمی ارفت مخالف ھر کشوری که تيم ملی فوتبال ايران میبه خصوص . خارج کشور در جريان بود

باد حکومت اسالمی ايران؛ آپارتايد جنسی لغو بايد گردد؛ ممنوعيت ورود  ايران، بالفاصله با شعارھای سرنگون

ن انداختند که خبر و گزارش اي ھای ورزشی لغو گردد، کمپينی عليه حکومت اسالمی راه می زنان به استاديوم

 تيم ۀ گذشته نيز ھنگامی که مسابقۀھمين ھفت. يافت س میاکالملی انع ھای بين سيعی از رسانهاعتراضات در سطح و

ھا آغاز   ھزار نفری استکھلم در جريان بود يک کمپين اعتراضی در رسانه۵٠ در استاديوم يدنفوتبال ايران و سو

شورای حمايت «طلب چپ و کمونيست، از جمله  گونیبه خصوص نيروھای سرن. شد و به داخل استاديوم کشيده شد

تجمع اعتراضی در مقابل اين استاديوم برگزار گردند که انعکاس »  مردم ايران ـ استکھلمۀخواھان از مبارزات آزادی

زبان و  ھای اجتماعی فارسی  توييتر و ساير شبکه بوک ، و فيسيدنھای سراسری و محلی سو وسيعی در رسانه

  .داشتزبان  یيدنسو

اکنون حکومت . داند المللی نيز اين سياست حکومت اسالمی را مورد اتقاد قرار می از سوی ديگر، نھادھای بين

ھای ورزشی را برداشت  نشينی شده و ممنوعيت حضور زنان در استاديوم اسالمی، با اما و اگری وادار به عقب

  !ومت اسالمی قطع خواھد شد؟ال اين است که آيا  يک پای آپارتايد جنسی حکؤبنابراين، س

طرح پيشنھادی اين » شورای امنيت کشور«معاون وزير ورزش و جوانان حکومت اسالمی ايران، خبر داد که 

يد أئرا ت» ھای ورزشی برخی رشته«برای تماشای مسابقات » ھای ورزشی سالن«وزارتخانه برای حضور زنان در 

  .شود ی میئکرده و اين طرح در سال جاری اجرا

 ]حمل[ فروردين١۵، عبدالحميد احمدی، معاون وزير ورزش، روز شنبه، »ايرنا«به گزارش خبرگزاری دولتی 

 او، مدعی شده .است» ھا تناسب رشته«ھای ورزشی وابسته به  ، در عين حال گفت که حضور زنان در سالن١٣٩۴
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مکان حضور وجود دارد، زيرا ھا طالب حضور ھستند و نه ا ھای ورزشی نه خانواده در برخی رشته«است که 

 ».ھا مردانه است تعدادی از اين ورزش

ھا را نخواھند داشت اشاره   آنۀھای ورزشی که زنان امکان تماشای مسابق معاون وزير ورزش و جوانان به رشته

 ای به امکان حضور زنان در سخن گفته و اشاره» ھای ورزشی سالن«چنين تنھا از حضور زنان در   او ھم.نکرد

 .ھای مخصوص مسابقات فوتبال نکرده است استاديوم

در » ھای ورزشی سالن«در» ھا و زنان خانواده«وزارت ورزش برای حضور »  جامعۀنام ينئآ« احمدی، ۀبه گفت

ای از مالحظات  مجموعه« او گفت که اين طرح شامل .يد شورای امنيت کشور رسيده استأئ به ت٩٣اواخر سال 

 ».عی استفرھنگی، اجتماعی و شر

ھا را برای  ھای ورزشی در استاديوم ھا و تماشای مسابقه ھای حکومتی، ورود زنان به ورزشگاه هللا تعدادی از آيت

ھا تا امروز ادامه  با اين حال اعتراض به عدم ورود زنان در ورزشگاه  .دانند زنان ايران از نظر شرعی حرام می

  .يافته است

چنين ايران و ايتاليا در سال  برای تماشای مسابقات واليبال بين ايران و برزيل و ھماز جمله تالش تعدادی از زنان 

 به ھمراه ٩٣ ]جوزا[ خرداد٣٠ی، که روز ئبريتانياـ  قوامی، شھروند ايرانیاز جمله غنچه . گذشته خبرساز شد

خاطر اعتراض  جھانی واليبال به ورزشگاه آزادی برود به تعدادی ديگر از زنان قصد داشت برای تماشای مسابقات 

 .به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شد

 خانم قوامی دوم آذرماه .او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد

 به دنبال اين .شده است» عفو« و پس از آن نيز اعالم شد که وی ، به قيد وثيقه از زندان آزاد شد٩٣ ]قوس[

المللی واليبال ميزبانی تعدادی از  ھا، در سال گذشته فدراسيون بين ھا برای حضور زنان در استاديوم ممنوعيت

 .مسابقات جھانی را از ايران پس گرفت

» غير قابل تحمل«، با ٩٣ ]حوت[ اسفند١۵عه، ، نيز روز جم)فيفا( المللی فوتبال يس فدراسيون بينئتر، ر بالسپ 

اين اعالم . ھای ايران، خواستار پايان اين وضعيت شده است توصيف کردن ممنوعيت حضور زنان در استاديوم

ن سياسی، اجتماعی و فرھنگی در داخل و خارج کشور به اين ممنوعيت تر، پس از آن بود که فعاال موضع سپ بال

 .اعتراض داشتند

پوستان اين  فريقای جنوبی عيله سياهاسياستی که حکومت . د جداسازی انسان ھا بر اساس نژاد و رنگ استآپارتاي

 شده بود و ی عنوان يک سيستم ارتجاعی و فاشيستی معرفهاين حکومت در سراسر دنيا، ب. کرد کشور اعمال می

 ۀ اين حکومت فاشيستی، با مبارزسرانجام.  اين حکومت را بايکوت سياسی کرده بودندھاورحتی بسياری از کش

ين کشيده شد و نلسون ئھا، از حاکميت پا المللی آن فريقای جنوبی و حاميان بيناپيگير جنبش کارگری کمونيستی 

  . از زندان سيستم آپارتايد آزاد شد و به رياست جمھوری اين کشور انتخاب گرديد ٣٧ماندال نيز پس از 

زه راو ھدفمند مب يک کشوری متحد و متشکل دۀت کرده است که اگر مردم آزابه اين ترتيب، تجارب تاريخی اثبا

  . انسانی برای خود بسازندۀھای جھان را نيز به زير بکشند و يک جامع ترين حکومت کنند قادرند جانی

 درآوده است در ء اجراۀحکومت اسالمی ايران نيز به دليل اين که جداسازی جنسی را در سراسر کشور به مرحل

پس ھمين سياست .  ايران تحميل کرده استۀ جامعرفريقای جنوبی، سيستم آپارتايد جنسی را باواقع ھمانند حکومت 

 ۀبه عالو. آپارتايد جنسی کافی است که جھان حکومت اسالمی را در بايکوت سياسی قرار دھد نه بايکوت اقتصادی

ھای سنگينی در  کش اسالمی است و پرونده و آدماين که حکومت اسالمی ايران، يک حکومت فاشيستی و تروريستی 
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ترين حامی گروه ھای  المللی نيز اصلی در سطح بين. عام زندانيان سياسی ايران دارد سرکوب و کشتار و قتل

  .تروريستی اسالمی است

ی در  آپارتايد جنسعموماً . ل کل جامعه را مدنظر داردول زنان، کنترودر واقع حکومت اسالمی با سرکوب و کنتر

ی ئکشورھا.  قرار دارندھای اسالمی اسالمی ھا و حکومت و يا مناطقی حاکم است که تحت حاکميت گروه کشورھا

. ل طالبان استوچنين مناطقی که در افغانستان در کنتر ھای خاورميانه و ھم چون ايران، عربستان و ديگر شيخ نشين

ل وی در کنترئفريقااهللا لبنان و يا در کشورھای  ، حزبيا مناطقی از عراق و سوريه و لبنان که در کنترل داعش

  .ھای اسالمی مانند بوکوحرام و القاعده و غيره است گروه

ھای   ابعاد و عرصهۀ  ايران، مبارزه عليه ھمۀھای مھم پيکار سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جامع يکی از عرصه

رو، ھر  از اين. است... ھا و سھا، مدارس، اتوبو نشگاهآپارتايد جنسی از حجاب اسالمی گرفته تا جداسازی در دا

مان عليه حکومت اسالمی،  طبقاتی -   سياسیۀی حکومت اسالمی را وادار به لغو آپارتايد جنسی کنيم در مبارزئجا

 یئبرپاھای بعدی بلند مان را در راستای سرنگونی کليت اين حکومت جانی و  ايم و برداشتن گام گامی به پيش براشته

  .ايم يک جامعه نوين آزاد و برابر و انسانی، ھموارتر ساخته

  

  ٢٠١۵ اپريل چھارم - ١٣٩۴ ]حمل[شنبه پانزدھم فرودين

 

 


