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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  

  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٠٩
  چرا بايد زنان ايرانی

 ! در انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی شرکت کنند؟
   

ن کانديداھا در حال از زبا ترين ميزان طرح مطالبات جامعه زنان کشور انتخابات رياست جمھوری در ايران با کم

ھای  ای برای طرح مطالبات زنان در فضای جامعه و شبکه برگزاری است با اين حال، ھمين فرصت ھم بھانه

اما با اين وجود بايد مواظب بود که به ابزار و سياھی لشکر مضحکه به اصطالح انتخابات . اجتماعی شده است

چرا که اين حکومت نزديک به چھل سال . ن تبديل نشدھای رنگارنگ آ رياست جمھوری حکومت اسالمی و جناح

  . کند طور سيستماتيک سرکوب کرده و می وقفه و به است زنان آزاده ايران را بی

 

نام کنند ولی  عنوان نامزد ثبت توانند در انتخابات آينده رياست جمھوری به زنان می«: سخنگوی شورای نگھبان گفت

  ». نرسيده استئین ھنوز به نتيجه نھاموضوع رجل سياسی در شورای نگھبا

 که با توجه به اين که ھنوز موضوع رجل سياسی مشخص سؤال، چندی پيش در پاسخ به اين ئیعباسعلی کدخدا

توانند ثبت نام کنند  زنان حتما می«: توانند در انتخابات آينده رياست جمھوری نامزد شوند، گفت نيست آيا زنان می

 نرسيده است و به محض اين که به نتيجه برسيم آن ئیورای نگھبان ھنوز به نتيجه نھاولی بحث رجل سياسی در ش

 ».را اعالم خواھيم کرد
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ھای مختلف در برابر  ھای نامتعارف و با ژست ری از زنانی را که با پوششيران، انتشار تصاويھا در ا رسانه 

 .دادند ح میيھا ظاھر شدند، ترج ھای آن نيدورب

دای زن برای انتخابات، اوال اھميت ندارد چون که ظاھرا ھمه می تاونند در وازرت ينام چندين کاند در حالی که ثبت

نام کنند اما مه آن است که شورای نگھبان ھمه نامزدھا از جمله ھمه زنان ثبت نام کرده را حذف می کند  کشور ثبت

زر گرم کن انتخابات باقی می گذارد و در واقع و تنھا چند نفر از عناصر اصلی و سرشناس خود را با يکی دو نفر با

  . خواھند به انتخاب حکومت، رای مثبت دھند و در واقع نقش مردم نقش سياھی لشکر و تبلغاتی است از مردم می

گيری حکومت جھل و جنايت و ترور و آپارتايد  نظرم، نه تنھا ھيچ زن و مرد آگاھی وارد اين معرکه بنابراين به

دھد با حضور بر سر صندوق ھای رای، از او به عنوان بازگر دست چندم و سياھی   بلکه اجازه نمیشود، جنسی نمی

به عبارت ديگر، ھرگونه رای دادن به نھادھای مختلف حکومت اسالمی، رای به سرکوب و . لشکر استفاده کنند

سی جنسی و فاشيسم مذھبی و اختناق، سانسور و زندان، شکنجه و اعدام، فقر و استثمار و رای به آپارتايد جن

ھای سرکوب  دا شوند، رای دھند و قوانين و سياستيست زنان کاندياز اين رو، سزاوار ن. مردساالری است

  ! سيستماتيک خود را بقا بخشند

. ک، که ھمان مرد است، باشديد تابع انسان درجه يويژه در اسالم، انسان درجه دو است با زن در ھمه مذاھب، به

عنی زنی که پست و ي. عرصه عمومی در قالب دولت و پست و مقامدر عرصه خصوصی باشد و چه در حاال چه 

  . ری مردان تبعيت کنديگ ميری، از تصميگ ميمقام و موقعيتی دارد به ناچار بايد در مقام تصم

ز ھمان زمانی که ا. ن وجود داردئيران از باال تا پايدگاه نزديک به چھار دھه است که در حکومت اسالمی اين ديا

خمينی فرمان حجاب بر زنان را در ھمان اولين بھار آزادی پس از انقالب صادر کرد، سھم زنان ايران از انقالب، 

طلب در اين چھار دھه  البته زنان و مردان مساوات. اند جر پذيرش آپارتايد جنسی و مردساالری راه ديگری نداشته

اند و برای تحقق  ود را سرکوب سيستماتيک زنان و مردساالری بيان کردهاز ھر فرصتی استفاده کرده و مخالفت خ

ھای مختلفی چون تحصيالت آکادميک و عرصه   خود زنان در حوزه. کنند آزادی و برابری جنسيتی مبارزه می

  . اند دست آورده گيری به ھای چشم فرھنگی و ھنری پيشرفت

 حضور زنان در شوراھا و مجلس، ھمواره رو به کاھش است دھد که درصد ھای آماری نشان می به عالوه بررسی

  .  درصد است١٣ تا ١٢و سھم زنان در بازار کار نيز حدود 
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 از يک زن داوطلب رياست جمھوری منتشر شده که معترض است و توسط ئیھای مجازی تصوير و ويدئو در شبکه

 .شود نيروی انتظامی به بيرون از وزارت کشور رانده می

. ه اعتباری کاسپينمؤسسم؛  ا گذاری کرده ه مجاز سرمايهمؤسسدر يک «: گويد ويدئوی منتشر شده، میوی در 

ھا را و نه سودش  دھند، نه سپرده تکليف ما چيست؟ پنج ماه است که نه پول ما را می. س جمھور بشومئيام ر نيامده

. شود س جمھور میئياری از مادرش ريعنی چی؟ روحانی بعد از شش ماه به ما چی گفت؟ بچه من به طرفد. را

 » .س جمھور بشومئيخواھم ر اصال خودم می. شرط سنی ھم ندارد

اھميت شمردن مقام رياست جمھوری در ايران  گذارد و آن ھم بی نمايش می اين نوع اعتراضات صحنه ديگری را به

  !گفته خاتمی قاطرچی است س جمھوری که بهئير. و مسخره کردن آن

 

***  

آمده بود به نظرم گزارش جالبی آمد و قبال نيز » امضاء محفوظ«يرا اميلی گرفتم که در آن مطلب زير به نام اما اخ

ھای شيک و  ھا و خانم تصاوير الت. ھای اجتماعی منتشر شده بودند ھای انتخاباتی چنين تصاويری در شبکه دوره

  ...ای و نامزدھای رياست جمھوری و ی و خامنهھای خمين پيک آرايش کرده و مو رنگ زده و بيرون ريخته با عکس

  

  ی کيستند؟ئی يا کرايه ئخواھران اجاره 

 ئیھا ی دارای چه شخصی ھستند؟ چگونه و توسط چه نھادھا و سازمانئخيلی کنجکاو بودم بدانم اين خواھران کرايھ

 دی ھستند؟گيرند؟ از چه قشر و طبقه اجتماعی و اقتصا شوند؟ چقدر دستمزد می به کار گيری می

فرماندھی انتظامی تھران (  اطالعات و امنيت عمومی فاتبپوليسبرای ھمين به سراغ برادر شوھر خواھرم که در 

  .شاغل است رفتم) بزرگ

به ايشان نشان دادم ) که در گوشی موبايلم بود(ای را  ھای اين خواھران کرايه  کوتاه چند تا از عکسئیبعد از گفتگو

  ھا چيست؟ و پرسيدم جريان اين

از نظر ( خواھی ازدواج کنی؟ گفتم اوال نه، ثانيا خدا نکند روزی بخواھم با چنين افرادی می: خندی زد و گفت لب

و ! کنند؟ ھا شرکت می ھا با اين سر و وضع چطور در اين مراسم خواستم بدانم اين فقط می. ازدواج کنم) شخصيتی

م ئيگو ھا می ما به اين: ايشان گفتند! کنند؟  حکومت طرفداری میھای ظاھری که با حکومت دارند، ازدرغم تضا علی

  ! دو صفر ولمأموريا ! خواھران پورسانتی

دستگير ... گری، سرقت و  مثل فرار از خانه، اعتياد به مواد مخدر، روسپیئیھا اکثر اين زنان و دختران به جرم

سرا و صدور حکم در دادگاه، به زندان و بندھای شوند و بعد از تشکيل پروند و تحقيقات مقدماتی و سپس داد می

  .شوند فرستاده می) زنان( مربوط به نسوان

شود بعد  بينی می در زندان از بين اين زنان، افرادی را که دارای تحصيالت و ضريب ھوش باالتر ھستند و يا پيش

شود، که بعد از آزادی  اری داده میھا پيشنھاد ھمک  و به آنئیاز آزادی دوباره به کارھای خالف روی آورند شناسا

کار کنند، و ...)  امنيت وپوليس آگاھی، و پوليسوزارت اطالعات، اطالعات سپاه، ( از زندان برای نھاد مربوطه

کنند، چون ھم خانواده و ھمسر درست و حسابی ندارند، و ھم کاری که  شنھاد را قبول میين پياکثر اين زنان ھم ا

  .گيرد ، در اختيارشان قرار نمیحقوق مکفی داشته باشد
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از اين دختران و )  اطالعات و امنيت عمومی فاتبپوليس( مثال ھمين اداره ما: سپس برادر شوھر خواھرم ادامه داد

 دختران ئیھا، باندھای فساد و فحشا، شناسا ، خانه)گلدکوئستی(ھای ھرمی  عنوان طعمه برای نفوذ به شرکت زنان به

ھا  چنانی دارند، کسی به آن کند، و چون خودشان قيافه آن استفاده می... ھا و  ھا و خيابان  پارکفراری و معتاد در

 کنترولکنند، بايد دائما تحت  کند، ولی چون شخصيت سالمی ندارند، و به خاطر پول اين کارھا را می شک نمی

  .باشند، تا زير آبی نروند و بخواھند ما را دور بزنند

 که گفتی کارشان جاسوسی و خبرچينی است، چه ربطی دارد که در مراسم ئیھا  کردم؛ خوب اينسؤالاز ايشان 

ھای  برند و در مصاحبه ای را باال می ت هللا خامنهيکنند؟ و عکس امام خمينی و آ تظاھرات حکومتی شرکت می

  !زنند؟ ھای حكومت را می تلويزيونی حرف

 ئیخواھد که کار خبرچينی و اطالعاتی انجام دھند، ولی نھادھا می) ای يهکرا( اداره ما از اين خواھران: ايشان گفت

توانند از اين افراد در  شان می مثل اطالعات سپاه، يا وزارت اطالعات، يا حتی حراست صداوسيما، بنا به اھداف

  .جھت انجام مقاصد سياسی و عقيدتی استفاده کنند
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ھا بخواھند که آن را حفظ کرده، و سپس جلوی  ھا بدھند، و از آن کافی است قبل از مراسم يک برگه نوشته به آن

چنانی ھم طرفدار حكومت  ھای آن طور به بيننده القا کنند که زنانی با قيافه دوربين صداوسيما تکرار کنند، و اين

  .ھستند

عنوان لباس  دار بهطور که بسيج يا سپاه از اراذل و اوباش معروف و شناسنامه  ھمان: جناب سروان، در ادامه گفت

  .توانند جھت مقاصدشان استفاده کنند کنند، از بين اين زنان ويژه ھم می دار استفاده می شخصی و چماق

گونه زنان دوری کنم، چون ھم خودشان خطرناک ھستند، و ھم معموال چند  در انتھا ايشان به من پيشنھاد کرد از اين

 ھم دارند، و از کشتن کسی ھم باکی ئیھا ھستند، که مصونيت قضا عنوان محافظ ھميشه ھمراه اين الت و لوت به

  .ندارند

   

  

چنين بيکاری، گرانی و  اين ترتيب، سرکوب سيتماتيک زنان و مردساالری و قوانين مذھبی حکومت اسالمی و ھم به

روم را دچار انواع ھای فقير و مح ھا و خانواده اند و زندگی بسياری از انسان تورم، ھمگی دست به دست ھم داده

  .اند ای کرده ھای اجتماعی فزاينده معضالت و مشکالت و آسيب

ن شھر، يد حتی ممكن است خودتان ھم در گوشه و كنار ايا دهيش آن را شنيست كه كم و ب ای ن واژهيابانی؛ ايزنان خ

  . ده و يا شنيده باشيديای آنان را د كند در ھر محله ن فرقی نمیئيا پايباال 

 آن به جای اين که امنيت زيست و زندگی اين زنان و يا کودکان کار و مسؤولکومت اسالمی و نھادھای اما ح

ابانی در دستور كار يماه سال گذشته برخورد با زنان خ آبان. ھا دارند  کنند برخوردھای امنيتی با آنتأمينخيابان را 

طوری كه فرمانده  محور مطرح شد به محلهروی انتظامی قرار گرفت و اين موضوع در طرح امنيت يدولت و ن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 بدون ھيچ پوليسروی انتظامی تھران بزرگ، اعالم كرد در صورتی که ھر يک از اين زنان مشاھده شوند ين

  .ميفروش ھست رپوست شھر شاھد حضور زنان ناچار تنيچنان در ز ھا برخورد خواھد کرد، اما ھم اغماضی با آن

ھای اجباری و کاھی  ازھای جنسی، فقر و ازدواجي كسب درآمد، نمسألهی به باور اكثر كارشناسان اجتماع

انه زنان تأسفد؛ معضلی كه ميآ شمار می ن ناھنجاری اجتماعی بهيل اين داليتر ھای روحی و روانی، از مھم ناراحتی

ركل امور يدای كه بر اساس آمار موجود كه م گونه متاھل خانواده ھای فقير را ھم با خود ھمراه كرده است به

گرفته  ق صورتي درصد كارگران جنسی در تحق۵٠ش از يستی اعالم كرده، بيدگان اجتماعی سازمان بھزيد بيآس

  .زنان متاھل ھستند كه اغلب از طبقه متوسط جامعه ھستند

  

ت جامع و د به سمت ارائه خدماين باور است كه بايھای سالمت، بر ا د بر لزوم توسعه خانهيد با تاكيهللا فر بيحب

نه ين زميژه و كارگران جنسی در ايك پروتكل برای توانمندسازی زنان وين يتوانمندسازی زنان حركت كرد و تدو

  .الزامی است

كاھش سن : ديگو می» نيآنال جوان«شناسی اجتماعی در گفتگو با  بيد ابھری، متخصص علوم رفتاری و آسيدكتر مج

 سال را ١٢ سال برسد البته بعضی از كارشناسان ١٧ان به يسن روسپر باعث شده حداقل يگری در دھه اخ روسپی

 ١۴ تا ١٢ا دو روسپی يك ي پژوھشی ندارد؛ ممكن است - اند كه مبنای علمی ز سن آغاز خودفروشی اعالم كردهين

  .ب اجتماعی قراردادين آسيابی ايتوان آن را مالك ارز ساله مالحظه شود اما نمی

بی در مورد آن يك آمار تقريران دارای مجازات قانونی است اعالم حتی يگری در ا روسپیجا كه  به گفته وی، از آن

اند اما با   نفر اعالم كرده١٢٠٠رسد البته نھادھای مرتبط تعداد خودفروشان در تھران را حدود  نظر نمی منطقی به

ھای خصوصی به  عشرتكدهھا و  ھا كه در خانه عنی كارگران جنسی تلفنی و آنيتوجه به خودفروشان مخفی، 

 ھزار نفر برای تھران ٢كنم حدود  رند كه تصور میيابی مجدد قرار بگيد مورد ارزيفروشی مشغول ھستند با تن

ست، بلكه باعث يگشا و حالل مشكالت ن گونه آمارھا نه تنھا راه نيبزرگ عدد درستی باشد چرا كه اغراق در مورد ا

  .شود  در جامعه میجاد اضطراب اجتماعی و التھاب فكریيا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

مار روانی، معتقد است كه فرد روسپی نه يا بيا فرد روسپی مجرم است ي كه آسؤالن يدكتر ابھری، در پاسخ به ا

ك پژوھش رفتاری انجام يان خودفروشان يسامانی اجتماعی است؛ اگر در م ك قربانی بیيمار، بلكه يمجرم است نه ب

ف دختران فراری و زنانی ھستند كه به يك گروه كه در رديگروه ھستند، م كه خودفروشان سه يكن شود مالحظه می

ھا به  ق آني و از طر ای فرھنگی و اخالقی گرفتارشدهيخته و در دام باندھای مافيل از خانه و كاشانه خود گريھر دل

  .اند دهيل گرديكارگران جنسی تبد

راخالقی ين حركت غياز مالی اقدام به اي از روی نداند كه شناس اجتماعی گروه دوم را شامل زنانی می بين آسيا

نگه داشتن دامن  ازمند به خاطر پاكياری از زنان نيست چرا كه بسيل مقدور نين دليرفتن ايكنند كه صدالبته پذ می

  ... عفت خود كارگری را انتخاب كرده

ماری جنسی به يخاطر ب و بهر جنسی ھستند يناپذ ست كه اشباع ن باور است كه گروه سوم مشمول زنانیيوی برا

  ...شوند خودفروشی مشغول می
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داری دارد، از جمله  ای جھانی است ريشه در اھداف و حاکميت توحش سرمايه در عين حال خشونت به زنان پديده

طور براساس  ھمين. گيرد  ثانيه يک زن مورد خشونت و بدرفتاری قرار می١٨براساس آمار بھداشت جھانی در ھر 

  .شان قرار دارند  درصد به نحوی مورد بدرفتاری فيزيکی ھمسران٥٠ تا ١٠ار و بررسی در سطح جھان آم

 که قوانين مذھبی و مردساالری در خضومت و دشمنی با آزادی و برابری زن در جريان ئیاما خشونت در کشورھا

رکز دايمی خشونت عليه زن در از جمله يک م. کند و ابعاد وحشتناکی دارد  میتغيير به کلی مسألهاست صورت 

 . جھان ايران و برخی کشورھای عربی است

باری به خود گرفته است و تاريخی نسبتا طوالنی نزديک به سی و   ابعاد فاجعهمسألهدر حکومت اسالمی ايران، اين 

ھا و قوانين  ستبنابراين، منشا و پايه ستم و خشونت بر زنان و مردم ايران، ريشه در اھداف و سيا. ھشت سال دارد

  . حکومت اسالمی دارد

. اند آزار و اذيت زنان، يک ھويت برجسته و معروف حکومت اسالمی ايران است که به قانون نيز تبديل شده

طور سيستماتيک در جريان   و ماشين سرکوب حکومت در خدمت اجرای قوانين ضد زن، بهئیدانيم دستگاه قضا می

ت ابعاد خشونت عليه زنان ايران را با زنان کشورھای ديگر مقايسه کرد و آمار و توان گف به ھمنی دليل، نمی. است

موضوعی روزمره است که جريان دارد و زنان در ايران مورد سرکوب و خشونت ھر روزه دولتی . ارقامی داد

  . قرار دارند

ی از کودک و سفر و غيره دار ترين حقوق اجتماعی و مدنی خود مانند حق طالق و نگه  ئیزنان ايران، از ابتدا

  .شوند و بسياری نيز قربانی می. اند محروم
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ھا اشاره کرديم ھرگونه شرکت در نمايش مسخره حکومت اسالمی ايران، توھين به  با توجه به ھمه مسايلی که بدان

عنوان سياھی  ن، بهرو، نبايد اجاره داد حکومت اسالمی، از زنان و يا مردان آزاده ايرا خود و کل جامعه است از اين

  .استفاده سياسی کند پوشی بر ديکتاتوری و استبداد مطلق خود، در نزد افکار عمومی ايران و جھان سوء لشکر و پرده

  ٢٠١٧ ھفتم مه -  ١٣٩٦ ]ثور[شنبه ھفدھم ارديبھشت يک

 

 


