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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جوالی ٣٠
  

  حکومت اسالمی ايران،
  ! زنان به وحشت افتاده استۀ از رشد آگاھی و آزادی و مبارز

 

وحرام، حکومت اسالمی ايران مانند ھم ايدئولوژی ھايش چون حزب هللا، داعش، القاعده، بوک

، ھم چنان به اجرای سياست ھای ارتجاعی مذھبی و غيرانسانی و ...طالبان، عربستان و

  .وحشيانه اش به خصوص در جھت سرکوب سيستماتيک زنان و آزادی آنان ادامه می دھد

 ]سرطان[ تير ماه٣١ شنبه  س جمھور حکومت اسالمی ايران، روز سهئيمعاون اول ر

ھا برای افزايش جمعيت  حاوی دستوراتی به وزارتخانه » ت ھای کلی جمعي سياست«، ١٣٩٣

  . اين دستورات استۀمھاجرت از جمل» مديريت«افزايش نرخ باروری و . را ابالغ کرد

رسانی دولت اسالمی ايران، اسحاق جھانگيری معاون اول حسن  به گزارش پايگاه اطالع 

اين توسط سيدعلی خامنه ای که پيش از  » ھای کلی جمعيت سياست «روحانی، ضمن ابالغ 

 شامل پنج ئیرھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ابالغ شده، از ھفت دستگاه اجرا

  بندی و شاخص به صورت دقيق و با زمان « ھا و اقدامات خود را  وزارتخانه خواست برنامه

 . ھا ارائه کنند  کردن اين سياستئیبرای اجرا» ھای ارزيابی

 شامل دو معاونت رياست جمھوری خواست که ئیين از ھفت دستگاه اجراجھانگيری، ھم چن

 ششم توسعه ارائه ۀ خود را برای استفاده در برنامۀشد  تدوين ۀحداكثر ظرف دو ماه برنام

  .کنند

 . ديگر وظايف اين وزارتخانه تعريف شده استۀسازی برای نگھداری سالمندان در خانواده از جمل فرھنگ 

 درمان ۀموظف به افزايش نرخ باروری و پوشش بيم» ھای کلی جمعيت سياست«يز بر اساس وزارت بھداشت ن

 .ناباروری در مردان و زنان است

افزايش نرخ باروری و پيشگيری از «، کليات طرح ١٣٩٣ تير ماه ٣١شنبه،  در ھمين راستا مجلس ايران روز سه 

 .را تصويب کرد» کاھش رشد جمعيت کشور
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 ويژه در جزاير و سواحل خليج  وزارت کشور ايران را به ايجاد مراكز جديد جمعيتی به» جمعيت ھای کلی  سياست«

 اين وزارتخانه، ھم چنين موظف . موظف کرده استئی ھای زيربنا  شبكهۀفارس و دريای عمان از طريق توسع

 .ھای كلی جمعيت ھماھنگ کند است مھاجرت به داخل و خارج ايران را با سياست

 . وظايف وزارت آموزش و پرورش استۀ فرزندپروری نيز از جملۀ ھای عمومی دربار  تكميل آموزشاصالح و

، اھداف ارتجاعی ديگری از »افزايش جمعيت«بنابراين، حکومت اسالمی در چارچوب و بسته بندی طرح سياست 

 . جمعيت را دنبال می کندئیر ترکيب جمعيت مردم عرب زبان منطقه و جا به جاييجمله تغ

 ماه ای در ارديبھشت   از جمله خامنه .کيد کرده استأھا بر افزايش جمعيت ايران ت ای، در چند سال اخير بار خامنه 

  سای قوای سهؤکه حاوی دستوراتی برای افزايش جمعيت است را به ر»  ھای کلی جمعيت سياست «١٣٩٣ ]ثور[

  .س مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران ابالغ کردئيگانه و ر

سازی  ترويج و نھادينه « خود از وزارت ارشاد خواست تا به ۀس جمھور حکومت اسالمی، در ابالغيئياون اول رمع

 .اقدام کند»  ايرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی- سبک زندگی اسالمی 

 ما غوغا می ۀقر در جامع ايران را به خاک سياه نشانده و بيکاری و فۀ ميليون جامع٧٨حکومتی که اکثريت جمعيت 

  !کند اگر اين جمعيت دو برابر شود چه فاجعه ای روی خواھد داد

 ايران، به طور بی سابقه و نگران کننده ای در حال افزايش است و عامل اصلی آن ۀآسيب ھای اجتماعی در جامع

 بزھکاری و غيره در کليه فروشی، تن فروشی، اعتياد، خودکشی،. نيز جز حکومت اسالمی، جريان ديگری نيست

  . ما نفس گير شده استۀجامع

»  ھای ناپاک قاچاقچيان دست«در ايران از » تجارت سياه کليه« پروفسور برومند، متخصص کليه با اشاره به اخيراً 

  .ھستند» به فکر رسيدن به مبالغ کالن«کند که  ياد می 

کار شرم «رکز دياليز و پيوند در ايران، از س مئيپروفسور برومند، متخصص کليه و مجاری ادراری و نخستين ر

سف أابراز ت» فروشند  ھا می   ھا به خارجی ھا را از طريق دالل  که کليه ايرانیئیھا آور برخی پزشکان و بيمارستان

 .کرد

ا  ھ  ھاست پيوند کليه ايرانی گفته است، ماه» شفا آنالين«، به ٢٠١۴ جوالی ١٩- تير ٢٨پروفسور برومند روز شنبه 

ھا با  او اين اقدام پزشکان و ھمکاری بيمارستان .  ھا و قاچاقچيان شايع شده است به بيماران خارجی از طريق دالل

 .آور خواند آن ھا را شرم 

 از ءاين متخصص کليه و مجاری ادراری بر اين نظر است که در حال حاضر برخورد دولت با متخلفان پيوند اعضا

 پيوند ۀاو خواستار جلوگيری قانونی از ايجاد ھر نوع بازار سياه در زمين. ی نيستنظر قانونی به ھيچ وجه کاف

 . خصوص کليه شد  بهءاعضا

قوانين حکومت اسالمی ايران، نه تنھا در رابطه با خريد و فروش اعضای بدن افراد زنده موضعی ندارد، بلکه در 

برای نمونه، آيت هللا مکارم شيرازی در . ق می گرددبسياری مواقع کليه فروشی توسط ارگان ھا و مقامات نيز تشوي

 ھمدانی نيز گفته  نوری. » که بدل دارد مانند يکی از دو کليه اشکالی نداردئیفروش اعضا«: اين باره گفته است

  ».دريافت پول در ازای بعضی از اعضا مانند کليه مانعی ندارد«: است

 مرکزی برای خريد و فروش ، بهز بيماران کليوی در تھرانساختمان مرکزی انجمن حمايت ادر چنين شرايطی، 

ھای حاوی آگھی فروش   ھای منتھی به اين مرکز پراست از ديوارنويسی  سرتاسر ديوار خيابان.  تبديل شده استکليه

  .نددھ  ن و گروه خونی خود از تمايل به فروش کليه خبر میولفيھا افراد با نوشتن يک شماره ت  در اين آگھی. کليه
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 ۀ مردم دربارۀ حجاب با اين توجيه که ھمألۀمس» شل گرفتن«گويد  از سوی ديگر، ھمين مکارم شيرازی مرتجع، می

خواھد برای رعايت حجاب و افزايش جمعيت به  مکارم شيرازی از دولت می . اند کار اشتباھی است آن اقناع نشده 

  .مردم فشار بياورد

 مانند حجاب و افزايش جمعيت مخالف ئیھا  موضوعۀ قم، از کسانی که دربارناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد

  . به شدت انتقاد کرد،فشار آوردن بر شھروندان ھستند

ای اصرار  اين روزھا عده «:  علميه نوشتۀ، از قول اين آخوند ارشد حوز١٣٩١ تير ٣٠خبرگزاری رسا، دوشنبه 

 حجاب شما ألۀکنند که در مس ر عجيبی می بي رنگ کنند، تعا گ و کمرن دارند امر به معروف و نھی از منکر را بی 

افزايش جمعيت مردم را اقناع کرده و فشار نياوريد تا  مردم را اقناع کنيد که حجاب خوب است، فشار نياوريد، در 

 ».مردم قانع شده و افزايش جمعيت صورت گيرد

د مکارم شيرازی، اکثريت نمايندگان مجلس شورای اسالمی ھای کسانی مانن کيدھای خامنه ای و توصيه أمطابق با ت

 نظير سقط جنين يا ئی ھا سوم تيرماه کليات طرحی را برای افزايش جمعيت تصويب کردند که مطابق آن برای اقدام

 . سازی مجازات زندان در نظر گرفته شده است عقيم

 رسد، مسائل مربوط به  وا و خطرناکی می حجابی به جاھای رس  بیۀمسأل«: مکارم شيرازی، ھشدار داده است

 ».خواھم عرض کنم رسد و مسائل ديگر که نمی  جمعيت به جاھای خطرناک می 

از اين .  ساله در ايران بيکار ھستند٢٩ تا ١۵ درصد افراد ميان ٢٢ ھای مرکز آمار ايران،  ه براساس آخرين داد

 درصد ٢ قبل،  بيکاری اين گروه نسبت به سال. تند درصد زن ھس۴١ درصد مرد و بيش از ١٨گروه، نزديک به 

  .افزايش يافته است

 سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، در حالی که کم ترين اھميتی به زيست و زندگی و اشتغال مردم نمی دھند

  .بی شرمانه به افزايش جمعيت نيز اصرار می ورزند

 شان، ۀمت اسالمی، آن چنان به وحشت افتاده اند که سردستبه اين ترتيب، بی دليل نيست که مقامات و سران حکو

کيد کرده است أيعنی سيدعلی خامنه ای، برای مقابله با زنان برابری طلب و آزادی خواه و سوسياليست و رزمنده ت

  .که بايد برنامه و طرح داشته باشند تا بتوانند اين جنبش را سرکوب کنند

ای  ، در جريان ديدار با عده ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين٣٠او صبح شنبه .  ورزدکيد میأای، به سرکوب زنان ت خامنه 

نخبه و «آنان را  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11683 از زنان که

 صحيح در قبال ستراتيژیی برای تدوين ئ  ناميده، گفت که ضروری است تا يک مرکز عالی فرا قوه» فرھيخته

 .تشکيل شود» زن «ۀمسأل

» ی و متحجرئ  غلط، کليشه« را پرھيز کامل از مرجعيت دادن به تفکرات ستراتيژیيابی به چنين   دست ۀاو الزم

 .غربی در امور زنان و تکيه بر متون و معارف ناب اسالمی دانست

 و مسألهقرار دھد، در فھم  خانواده مورد بررسی ۀمسأل زن را جدا از ۀمسألھرکس اگر «که   ای با ذکر اين  خامنه

 زن، سالم، منطقی، دقيق و ۀمسألاگر می خواھيم نگاه ما به « :، گفت» شود تشخيص عالج آن، دچار اختالل می

  ». فاصله بگيريمراھگشا باشد بايد از افکار غربی در مسائلی نظير اشتغال و برابری جنسی کامالً 

برابری «:  غلط غرب خواند و اضافه کرد ھای کامالً  رف حۀرا از جمل» برابری جنسی زن و مرد«خامنه ای 

  ».ھميشه به معنای عدالت نيست، عدالت ھميشه حق است، اما برابری گاه حق است و گاه باطل
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 ويژه ای از ۀبا کدام منطق بايد زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطق«: او ھم چنين گفت

  »کند؟  وارد کنيم که آن ھا را دچار رنج و سختی می ئیصه ھازندگی آفريده است در عر

 تفاوتی ھم مسألهاگر در اين «: ھای دانشگاھی، گفت ای با اشاره به محدوديت تحصيل زنان در برخی رشته  خامنه 

ل ھای تحصيلی و مشاغلی که متناسب با طبيعت زنان نيست به آنان تحمي باشد ضدعدالت نيست چرا که نبايد رشته 

  ».شود

اين ما نيستيم که بايد از موضع ... مئي زن ما از دنيا طلب کاريم، ما مدعی دنياۀمسألدر «: او، ھم چنين مدعی شد

  ».خودمان دفاع کنيم، اين فرھنگ منحط غرب است که بايد از خودش دفاع کند

 به زبان می آورد آزادی خامنه ای با جمالت چندش آوری که از موضع ارتجاع و خرافات مذھبی و مردساالری اش

زن در فرھنگ و دنيای غربی به ابتذال کشانده شده، تحقير شده «: رب را مورد حمله قرار داده و گفته استغزنان 

اين .  نواز باشد که شخصيت خودش را نشان بدھد، بايستی برای مردان چشم زن برای اين ... و به او اھانت شده است

گری کند تا مردھا خوش شان بيايد، اين   حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه شد شخصيت برای يک زن؟ بايستی

   ھا ھمين است که زن را برای مرد می ھای مردساالری غربی يکی از نشانه... تعظيم زن است يا تحقير زن؟

اين در حقيقت . تاين مردساالری است، اين آزادی زن نيس. خواھند، لذا می گويند زن آرايش کند تا مرد التذاذ ببرد

خواھند مرد آزاد باشد، حتی برای التذاذ بصری، لذا زن را به کشف حجاب و آرايش و تبّرج  می . آزادی مرد است

  ». کنند در مقابل مرد تشويق می

 ھا  ھای دانشگاھی، کاھش سھميه آن  محروم کردن دختران از تحصيل در برخی رشته   ھای اخير، سياست در سال

  . اند تشديد آپارتايد جنسی را در پيش گرفته شدهدر کنکور و 

 ايرانی دبيرخانه ـ  الگوی سبک زندگی اسالمی «س کميسيون تدوين ئير» احمدی علی عليرضا «ماه سال گذشته،  دی 

 در» شورای عالی انقالب فرھنگی« http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921007000193  با

شود و در نتيجه زن و  شھری، گفت که تجمالت اين فرھنگ باعث اسراف و تبذير می حمله به مدرنيته و زندگی 

  .شوند کار کنند مرد ھر دو مجبور می 

 خود دارد پيشنھاد داد که ۀ تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش حکومت اسالمی را نيز در کارنامۀاو که سابق

 ھا خانواده،  کار اصلی آن«د تا بتوانند ازدواج کنند و  سال کاھش ياب١٠ سال به ١٢دوران تحصيل دختران به جای 

  ». گو باشند فرزند و پرداختن به آن مسائلی باشد که روز قيامت بايد به آن پاسخ

اين عضو شورای انقالب فرھنگی، فرھنگستان ھنر حکومت اسالمی و سازمان فرھنگی ھنری شھرداری تھران، 

:  ھا نيست  ھای زندگی ما برای خانم ست اما گفت که شغل جزو اولويتداشتن شغل را برای زنان بدون مانع دان

بلکه بانوان ما بايد بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دھند و فرزندی تربيت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش «

  ».باقيات الصالحات باشد و موجبات رضای الھی را فراھم کند

  ورای عالی انقالب فرھنگی نيز در آن حضور داشتند،ای که اعضای ش ای در جلسه  خامنه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921007000533 کمک مالی به ۀبرای عدم ارائ 

  . ھای جلوگيری از کاھش جمعيت داده است روش

دولتی  يک تلويزيون ۀبا شبکمصاحبه ای س دولت وقت حکومت اسالمی درئير نژاد محمود احمدی  ١٣٨٩سال 

 ميليون نفر را دارد و افزود که داشتن يک يا دو فرزند سياستی ١۵٠ايران، گفته بود ايران قابليت جمعيتی معادل 

رات ييتغ«رھبر حکومت اسالمی در پيامی که به ھمايش  ای علی خامنه   نيز١٣٩٢ ]عقرب[ماه آبان . غربی است
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 ١۵٠ما دست کم گرفتيم که گفتيم «: فرستاد، اظھار کرددر شھر قم » جمعيتی و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه

  ».ميليون، بيش تر ھم می شود

  ود سياست کاھش جمعيت اشتباه خواندهئيأ گيری سابق خود را مبنی بر ت ای، موضع علی خامنه 

 

"http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/10/121010_l23_khamenei_iran_population_poli

cies.shtml"» به اين طرف بايد ٧٠ ۀ که خود ما کرديم اين بوده که تحديد نسل از اواسط دھئیيکی از خطاھا 

اين را خدای متعال و تاريخ بر . ن کشور در اين باره اشتباه کردند و خود بنده ھم سھيم ھستممسؤوال. شد متوقف می 

  ».ما ببخشد

گيری از بارداری از چرخه   ھای پيش  ت، جراحی ھای جديد برای تشويق به افزايش جمعي در پی طرح سياست

  عمومی ارائه خدمات http://www.dw.de  ھا  در دانشگاه» تنظيم خانواده«، واحد درسی 

جا شود، جای خود را به واحد  جابه» شکوه ھمسرداری«با  http://hamshahrionline.ir/details/191330 که

فرزند بيش تر، «برانگيز  بوردھای بحث  ندھای پايتخت شاھد بيل سال گذشته نيز شھرو داد و» انش خانوادهي«

  .بودند» پسر يا دختر، دو بچه کافی ست«به جای » زندگی شادتر

 ھای علی الؤسبرای پاسخ به » عبدالرضا رحمانی فضلی«از سوی ديگر، به گزارش خبرنگار پارلمانی ايرنا، 

 فالورجان در مورد علت برخورد نکردن وزارت ۀ نمايند مردم تھران و ناصر موسوی الرگانیۀمطھری نمايند

 شورای عالی انقالب ۀبر اساس مصوب«:  علنی مجلس شورای اسالمی گفتۀکشور با ساپورت پوشان در جلس

 پيگيری موضوع حجاب و مسايل فرھنگی شده اند، که مسؤول دستگاه ٢٢فرھنگی، در قانون عفاف و حجاب 

  . دستگاه است؛ وزارت کشور ھم چنين نقش ھماھنگی و پيگيری را نيز برعھده دارد٢٢وزارت کشور يکی از اين 

از زمانی که من به عنوان وزير کشور مشغول به کار شده ام، يکی از اولويت ھای «: رحمانی فضلی، تصريح کرد

انه موضوع عفاف، حجاب و مسايل فرھنگی بوده است؛ وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی اصلی اين وزارتخ

 ».اين موضوع را پيگيری می کند

 جلسۀليس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور، در وبه گزارش خبرگزاری خبرآنالين و به نقل از پايگاه خبری پ

 دھد که کار با جديت  اين نشان می«: وزارت کشور گفتستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شھروندی در 

 کنيم و کاری کنيم که به ھدف مطلوب ئیھا و اشکاالت را شناسا رود و ھمه بايد در اين مسير کاستی  به پيش می 

  ».برسيم

مقام معظم رھبری در سفر به استان خراسان شمالی موضوع سبک زندگی در جھت «: رحمانی فضلی، ادامه داد

 فرھنگ را مطرح کردند اما اين موضوع نيز ھمانند ساير موارد به دست فراموشی سپرده شد ۀسازی در مقولبستر

 ». و جريان سازی برای اين مقوله صورت نگرفتئی اجراۀو ھيچ برنام

در بستر فرھنگ مقام معظم رھبری در سه مقطع به زمينه ھا و مبناھای الزم به فرھنگ سازی «او با بيان اين که 

موضوع تھاجم فرھنگی يکی از مقوالتی بود که رھبر معظم انقالب در مقطع زمانی به آن «: ، گفت»اشاره کرده اند

کيدات ايشان، اين موضوع را ناديده گرفتند و دستگاه ھای مختلف نيز به أسفانه عده ای با وجود تأاشاره کردند اما مت

 ».آن بی توجھی نشان دادند
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 حجاب و عفاف توجه و اصول الزم را در اين راستا در جامعه پياده ۀما به حق بايد به مقول«: کيد کردأوزير کشور ت

رفتار اجتماعی ما فرھنگ را در جامعه شکل می دھد، بايد برای خود و فرزندان مان اصول جامعه را مد نظر  .کنيم

 ».قرار دھيم و در چارچوب جمھوری اسالمی ايران در کشور به وظايف خود عمل کنيم

 حجاب طبق آمارھا و بررسی ھای انجام شده مشخص شده است که ۀدر مقول ...«: رحمانی فضلی، اقرار می کند

عده ای نيز جز افرادی  .تنھا پنج درصد از زنان ايرانی به حجاب اعتقاد ندارند و بقيه زنان نيز جز معتقدين عامه اند

 ».مل نمی کنند حجاب تسامح دارند و با دقت نظر عۀھستند که در مقول

 مجلس ١٣٩٣ ]جوزا[ خرداد٢۵شنبه  علنی روز يکجلسۀ، ضرغام صادقی در » ملتۀخان«به گزارش خبرگزاری 

س جمھور در خصوص موضوع عفاف و حجاب ئي نفر از نمايندگان مجلس خطاب به ر١٩۵ ۀشورای اسالمی، بياني

  .را قرائت کرد

رين محورھای تھاجم فرھنگی در مواجھه با نظام اسالمی تالش امروز يکی از مھم ت«: کيد شده استأدر اين متن ت

 ھای دھشت  ر سبک زندگی مردم ايران در موضوع عفاف و حجاب و تبديل آن به مفاد مطرح در گزارهييبرای تغ

 اصيل ايرانی و ۀی و غربی است که غايت آن از ھم گسيختگی نھاد خانوادئھای ماھواره  بار مورد نظر شبکه  

 ». مسلمان استۀھای اعتقادی خانواد  پايه سست شدن

 اصلی سران و ۀسرکوب سيستماتيک زنان و برخورد با حق انتخاب نوع پوشش زنان، سال ھاست که به دغدغ

ين حکومت اسالمی، اين ھمه مسؤولاما به اقرار خود . مقامات حکومت اسالمی و نيروی انتظامی آن تبديل شده است

چرا که زنان به .  نرسيده استئیا کردن حکومت اسالمی در جھت سرکوب زنان، به جاتھديدات و گرد و خاک به پ

خصوص جوانان مرعوب اين فضای رعب و وحشت حکومت اسالمی نشده اند و ھم چنان به اشکال مختلف به 

  . خود ادامه می دھندۀخواھان آزاديۀمبارز

 ھزار پرونده به دليل بد حجابی خبر داد و اعالم ٢٢۵، معاون اجتماعی نيروی انتظامی از تشکيل بيش از اخيراً 

 نفر نيز مورد تذکر و ارشاد شفاھی از سوی نيروھای انتظامی قرار ٧٩٨ ھزار و ٩١حدود دو ميليون و «: کرد

  ». اند گرفته

، خبر ١٣٩٣ ]اسد[ مرداد٢١حکومت اسالمی ايران، روز دوشنبه » امنيت اخالقی«ليس وس پئيمسعود زاھديان، ر

  لم برداری می ماه از وضعيت پوشش در سطح شھر فليس به منظور رصد وضعيت حجاب در کشور ھروپ«که داد 

  ».کند

لم  ف شھرھا ليس ھر ماه از وضعيت حجاب افراد در سطح کالنوپ«به گزارش خبرگزاری مھر، وی توضيح داد که 

ری نکرده و تنھا بنا ييضعيت حجاب تغدر پنج سال اخير و. رات آن را رصد کندييگيرد تا وضعيت حجاب و تغ می 

 ».ر شده استييبه شرايط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغ

 نظارت بر اجرای پوشش اجباری اسالمی در مسؤول ھای  دستگاه»  کاری کم«از » امنيت اخالقی«ليس وس پئير

شان عمل کنند  به وظايف  ھستند که اگر مسؤول عفاف و حجاب ۀ دستگاه در حوز٢٧«: ايران انتقاد کرده و گفت

دھيم  مان در جامعه انجام می  يت مسؤولما به دليل اين که . ليس در اين حوزه نيستوديگر نيازی به اقدامات سلبی پ

 ».بيش تر در ديد مردم قرار داريم

اين منشور «: مدير کل فرھنگی و ھنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوين منشور حجاب و عفاف گفت

  ». شود  است که در ورودی مدارس نصب میءآموزان دختر و پسر، فرھنگيان و اوليا رای دانش ب
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آموزان، فرھنگيان و  به گزارش مھر، محمد ابراھيم محمدی با اشاره به آماده شدن منشور حجاب و عفاف دانش 

کيد أآموزان دختر و پسر ت  و غيرت برای دانشء حجاب، عفاف، حياألۀدر اين منشور به مس«:  اظھار داشتءاوليا

 ».شود تا در معرض ديد مخاطبان قرار بگيرد شده است و به عنوان يک کتيبه در ورودی مدارس نصب می 

 ۀ مسائل پوشش، تعھد به آئين نامۀ آموزی حجاب و عفاف به مسائل مختلفی در حوز  دانشۀميثاق نام«: او افزود

 آموزان دختر نيست بلکه برای پسران نيز  است و فقط خاص دانشمدارس و قوانين و مقررات مدنظر اشاره شده 

پاسداشت فرھنگ پوشش   رعايت ھنجارھای پوشش يک پسر جوان ايرانی،  را در نظر گرفته است مثالً ئیھنجارھا

  ئی در فرھنگ ما ندارد و بازگشت به دارائی ھای وارداتی غربی که بار معنا ايرانی و اسالمی، پرھيز از پوشش

 ».ی فرھنگی خود در بحث پوشش از جمله مباحثی است که برای پسران در نظر گرفته شده استھا

آموزان و فرھنگيان بايد به ميثاق  مدير کل فرھنگی و ھنری وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اين که دانش 

 پيش برد اھداف عفاف و حجاب خانواده می تواند نقش بسيار مھمی را در « : حجاب و عفاف پايبند باشند، گفتۀنام

 ». کند که در اين ميثاق نامه به يکسری از اين وظايف اشاره شده استءايفا

محمدباقر . يکی ديگر از سناريوھای آپارتايد جنسی حکومت اسالمی، از سوی شھرداری تھران اتخاذ شده است

ی زنان و مردان در شھرداری گفته ر ماه ضمن دفاع از طرح جداسازي ت٢٧ روز جمعه  باف شھردار تھران،يقال

  .معاشرت داشته باشند» نامحرمان«خود با » محرمان«ش تر از يد اجازه داد زنان بياست، نبا

 تھران بود، ۀش از خطبه ھای نمازجمعيران پباف که سخنيبه گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، محمد باقر قال

ن ساعات ارتباط با ي مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه ا ساعت با٨ تا ٧ ک زن در ساعات اداری حدوداً ي«:گفت

ر يثأ زند و آن را تحت ت ن موضوع به کانون خانواده لطمه میي شود که ا ش تر از ارتباط با خانواده میينامحرم ب

 »رت ما کجاست؟ي دھد؛ غ منفی قرار می

اعالم شد در «: ، گفته است»مينی داري درتيم و غيما نظام اسالمی ھست«ن که ين با اشاره به ايقاليباف، ھم چن

 بانوان بوده که ۀ مردان ماست و خواستۀرت ھمين غيم ايد بگوي اتاق بانوان از مردان مجزاست، با شھرداری تھران،

ن اتفاق رخ يصورت مجزا در مجموعه کار کنند چرا ا  شود دو اتاق کنار ھم به  وقتی می ت آن ھا حفظ شود؛يھو

 »ندھد؟

ک اتاق، ين بوده است که اگر در يم ايا حرفی که در شھرداری تھران زده «: قاليباف، اضافه کرده استمحمدباقر 

گر خانم ھستند و ھمه يا چھار نفر آن ھا آقا و سه چھار نفر ديکنند و سه   کاری که با ھم ھمکاری می ۀک مجموعي

ک اتاق و چھار ي کاری کرد که آن چھار خانم در توان کنند، می  ت می ي در رابطه با بودجه فعال مثالً ۀک رابطيدر 

 ».گری کار کننديآقا در اتاق د

گر در شھرداری يتی ديم جنسيک تصمي« اخير خود از ۀ چھارشنبه ھفتۀ اعتماد در شمارۀاز سوی ديگر، روزنام 

ن با فاصله بر دختران و پسرا«: خبر داده و از قول معاون فرھنگی و اجتماعی شھردار تھران نوشته است» تھران

 ».نندي ھا بنش کمت پارکين

 اين مواضع زن ستيز سران و مقامات حکومت اسالمی، نشان می دھند که ۀاين ھمه سرکوب و تھديد زنان و ھم

بنابراين، چنين . خود را گسترش می دھندۀ زنان مرعب اين فضای ترور و وحشت نشده و بيش از پيش مبارز

 زنان عليه حجاب اسالمی و ديگر قوانين آن نداشته و يکی پس از ديگری با ۀرزثير چندانی در مباأ تئیتھديدھا

  .شکست مواجه شده اند
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تاريخ اثبات کرده است که جنبش کارگری کمونيستی، ھمواره از موضع طبقاتی خود در مقابل گرايشات مختلف 

الری و سرکوب و ستم و استثمار آن ھا راليسم، ناسيوناليسم، فاشيسم، مذھب، مردسائيسيستم سرمايه داری مانند نئول

  .کيد ورزيده استأمبارزه کرده به خصوص بر برابری زن و مرد ت

 بی وقفه ای را در جنبش کارگری و ۀدر واقع از بدو پيدايش جنبش کارگری کمونيستی تاکنون، کمونيست ھا مبارز

آن ھا . رشی انقالبی و دايمی ايجاد کنندجامعه پيش برده اند تا نسبت به مبارزه برای آزادی زنان برخورد و نگ

 از خفت بردگی خانگی، که قرن ھا از قدمت ئی زنان برای تساوی کامل و رھاۀمبارزه کرده اند تا از اھميت مبارز

  .آن می گذرد، درک صحيحی به دست آورند

 ۀی، خانواد کنونۀخانواد: ، به درستی اعالم کردند١٨۴٨مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست در سال 

يک بورژوا وجود زن خود ...  استوار شده است؟ برمبنای اندوختن سرمايه، منفعت شخصیئی، برچه مبنائیبورژوا

 ابزار توليد به صورت ھمگانی بھره ۀاو شنيده که قرار است ھم.  به عنوان يک ابزار توليد می بيندرا صرفاً 

گری جز اين دست يابد که ھمگانی شدن ابزار، زنان را ھم شامل  ديۀ نمی تواند به نتيجبرداری شوند، و لذا طبيعتاً 

او حتی گمان نمی کند که ھدف واقعی مورد نظر چيزی نيست مگر از بين بردن شرايطی که جايگاه ... می شود

  .زنان را صرفاً به عنوان ابزاری برای توليد می پندارد

به باور وی، نخستين ستم طبقاتی با نخستين ستم بر جنس .  زن پرداخته استۀمسألانگلس، به شکل ھمه جانبه ای به 

 زنان و برابری آنان با مردان را در ئیاو رھا. مونث از سوی جنس مذکر متقارن و در نتيجه امری تاريخی است

  . اجتماعی می داند-رات سياسی ييتغ

انواده، مالکيت خصوصی و  خءمنشا«، ريشه ھای ستم جنسيتی و فرودستی زنان را در کتاب ١٨٨۴انگلس در سال 

 فردی واحد اقتصادی ۀبا مالکيت اشتراکی ابزار توليد، خانواد: تجزيه و تحليل قرار داده و نوشته استمورد » دولت

نگھداری و آموزش فرزندان امر . ر می يابدييخانه داری خصوصی به صنعت اجتماعی تغ. جامعه نخواھد بود

که آنان محصول پيوند ازدواج ھستند يا   کودکان، بدون توجه به اينۀز ھمجامعه به طور مساوی ا. عمومی می گردد

  ... نه مراقبت می کند

 زن است ۀمسأل ۀ، يکی ديگر از صاحب نظران مارکسيست در حوز»زن و سوسياليسم« کتاب ۀآگوست بِبِل نويسند

معيارھای زندگی کارگران را بھتر ببل نشان داد که اشتغال زنان، . مانند مارکس از حق اشتغال زنان دفاع می کرد

  .  سازماندھی می دھدئیو به آنان توانا

 ۀمسأللنين و  «ۀکالرا زتکين در مقدم. لنين نيز يکی از مدافعان جدی و پيگير حقوق زنان و برابری جنسيتی بود

که وی اھميت بديھی است . لنين بارھا مسايل مربوط به حقوق زنان را با من به بحث گذاشت«: ، می گويد»زنان

ی بود و در شرايطی می ئجنبشی که در نظر او يک جزء حياتی جنبش توده . زيادی برای جنبش زنان قايل بود

 ۀالزم به گفتن نيست که لنين برابری اجتماعی کامل زنان را به مثاب. توانست در پيروزی اين جنبش قاطع عمل کند

  ».ی نمی توانست آن را ناديده انگارد ای که ھيچ کمونيستمسأله اساسی می ديد؛ ۀمسأليک 

 بی ۀمارکسيست ھا، نابرابری جنسيتی را از تبعات سرمايه داری و جوامع طبقاتی می دانند و تنھا در يک جامع

 جوامع ۀيکی از ويژگی ھای آشکار سرمايه داری و ھم. طبقه است که اين نابرابری به طور کامل محو می شود

  .ن زن و مرد استطبقاتی، نابرابری جنسيتی بي

 زنان را از موقعيت فرودست، محقق کند و ئیمارکسيسم با شناخت ريشه ھای ستم بر زنان، درصدد است، رھا

  .برابری جنسيتی را در جامعه بر قرار کند
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س ھمه خمينی أ، با يورش حکومت اسالمی و در ر١٣۵٧جنبش زنان ايران، اولين جنبشی بود که پس از انقالب 

 ۵٧ ]حوت[ اسفند١٧ يا چ مار٨ولين حرکت اعتراضی زنان بر سر حجاب دو ھفته پس از انقالب در ا. قرار گرفت

تحصن در .  محدود نشد و حدود يک ھفته ادامه داشتچ مار٨تظاھرات و اعتراض زنان به ھمان روز . رخ داد

  . جاب اسالمی بوداين دور از مبارزات زنان عليه ح... دادگستری، جلسات در زمين چمن دانشگاه تھران و

از آن تاريخ تاکنون، جنبش زنان نه تنھا ساکت نمانده، بلکه در عرصه ھای مختلفی ھم چون ورود به دانشگاه ھا، 

 که حکومت اسالمی عليه ئیدر واقع طرح ھا.  سينما، ادبيات و مطبوعات نيز گام ھای مھمی برداشته استۀعرص

 ۀ درمی آورد نشان دھندء، به اجرا...تماعی مانند افزايش جمعيت وزنان و محدود کردن آن ھا از فعاليت ھای اج

  . زنان استۀترس و نگرانی حکومت اسالمی از رشد و گسترش آگاھی و آزادی و مبارز

خواه و برابری طلب و ارگر و آزاديکيد کرد که در جوامعی که در آن زنان و مردان کأدر جمع بندی می توان ت

عليه سيستم سرمايه داری و گرايشات مختلف آن مبارزه نکنند بعيد به نظر می آيد که عدالت جو دوش به دوش ھم 

يا به عبارت ديگر، اگر در ھر انقالبی زنان در . در آن جوامع، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بر قرار گردد

 ۀن طريق به برابری ھمرھبری آن قرار نگيرند حتی اگر چنين انقالبی پيروز شود به برابری زن و مرد و از اي

س ھمه رأن جنبش ھای اجتماعی و در حائز اھميت است که رھبران و فعاالبنابراين، . شھروندان منجر نمی شود

س أجنبش کارگری، جنبش زنان را تقويت کنند به طوری که زنان کمونيست و سوسياليست و برابری طلب در ر

  .ار گيرندجنبش زنان و تحوالت سياسی، اجتماعی و فرھنگی قر
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