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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٣١
  

  
اظھارنظرھای دائی جان ناپلئونی مقامات و مسؤولين حکومت 

 !اسالمی
  

ون ھمه  جان ناپلئئیدا»  ھاستکار، کار انگليس«،  ايرانۀيکی از ضرب المثل ھای ماندگار و عمومی در جامع 

البته اين ضرب المثل ريشه در سياست و عمکردھای تاريخی انگلستان .  ھا می دانستاتفاقات را زير سر انگليس

  .عليه ايران دارد

دروغ . اما مدت ھاست که اين ضرب المثل ھای عاميانه در جامعه ما، بخشی از سياست ھای رسمی حاکميت شده است

 و رياکاری و قربانی کردن انسان ھا برای سرپوش گذاشتن به جنايات بی شمارشان، بخش غالب سياست ھای ئیگو

  .حکومت اسالمی ايران است

اين که حکومت ھای سرمايه داری جھان در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود، ھمواره با ھمديگر در 

 بزرگ و کوچکی که در جامعه مان مسأله سران و مقامات حکومت اسالمی، ھر اما. حال رقابت ھستند ترديدی نيست

  .نسبت می دھند» عوامل و دشمنان خارجی«روی می دھد به 

ن سياسی در دوره رياست جمھوری محمد خاتمی، به دشمنان خارجی نسبت داده شد و سعيد ترور نويسندگان و فعاال

. را مختومه اعالم کنند» یئقتل ھای زنجيره « زعم خود پرونده موسوم به امامی را واجبی خور و قربانی کردند تا به

خطر « به ۀرا به بھان» یئقتل ھای زنجيره «از سوی ديگر، ناصر زرافشان وکيل قربانيان ترورھای موسوم به 

وغ ديگری را دولت خاتمی با حمايت رھبرشان خامنه ای، ده ھا در. حدود پنج سال زندانی کردند» انداختن امنيت ملی

نيز تحويل جامعه داد تا بر تروريسم شان سرپوش بگذارند و با تشديد رعب و وحشت جلو اعتراضات مردمی را 

  .بگيرند

ين حکومتی، مسؤول. خبرھا و گزارشات در مورد اسيدپاشی به صورت زنان و دختران اصفھانی، ضد و نقيض است

نه از تعداد اسيدپاش ھا و .  تا به جنايت عوامل شان سرپوش بگذارندآگاھانه و عامدانه اطالعت غلط به جامعه می دھند

ی آمار دقيقی در دست نيست، اگر ھم ھست اعالم نمی شود و از جامعه ئنه از تعداد واقعی قربانيان اسيد پاشی زنجيره 

  .مخفی نگاه می دارند

 اين شھر، به ۀبا تحريک علنی امام جمعی و سربازان گمنام امام زمان حکومت اسالمی در اصفھان، ئمورين حرفه أم

اما .  ھولناک و تکان دھنده را مخفی نگاه داشتندۀين حکومتی، نخست اين فاجعمسؤول.  زن اسيد پاشيدند١۵صورت 
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ين ريز و درشت حکومت مسؤولھنگامی که خبر اين جنايت شان در رسانه ھای فارسی زبان خارج کشور انتشار يافت 

  .ھای متناقضی کردند و رسانه ھايشان نيز خبر اين فاجعه را منتشر نمودنددر اين مورد اظھارنظر

دادستان کل کشور . امام جمعه اصفھان می گويد من نگفتم امر به معروف و نھی از منکر، فراتر از تذکر لسانی باشد

می اصفھان می گويند ن انتظامسؤوال. می گويد حزب الھی ھا قانون مدار و واليت مدار ھستند و اسيدپاشی نمی کنند

اما احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی می گويد . انجام شده است» يک نفر«ھمه اسيدپاشی ھای اصفھان، توسط 

ه دستگيری را انکار می کند و می گويد تاکنون کسی به اتھام ئيسخن گوی قوه قضا. چھار مظنون را دستگير کرده اند

فرمانده نيروی انتظامی اصفھان می گويد اسيد پاش، بيمار روانی است که جانشين . اسيدپاشی دستگير نشده است

نماينده کاشان می . دادستان کل کشور می گويد اسيد پاش ھا، حزب الھی نيستند. دچار اختالالت شخصيتی شده است

، مشخص فرمانده نيروی انتظامی می گويد انگيزه اسيدپاش ھا. گويد اسيد پاش ھا از عوامل صھيونيست ھستند

  . نيست

حقيقت آن است که اسيدپاش ھا نه روانی ھستند و نه عامل سرويس ھای جاسوسی خارجی اند، بلکه اعضای حرفه 

رگان ھای حکومتی، آموزش ھای تروريستی و آدم کشی  توسط ای انصار حزب هللا و سپاه و بسيج ھستند که رسماً ئ

  .ديده اند

س انصار حزب هللا اصفھان و ئينيز در اين شھر است، ھم چنين کميل کاوه رامام جمعه اصفھان که نماينده ولی فقيه 

  .ن اصلی اسيدپاشی به صورت زنان اصفھانی ھستند، عامال»عبرت ھای عاشورا« نشريه مسؤولمدير 

 مھم اين است که اگر اسيدپاشی ھای اصفھان، کار حزب الھی ھای وابسته به حکومت نيست، سؤالدر اين ميان، يک 

نماينده ولی فقيه در اصفھان، سخنانش را که گفته بود با بی حجابی برخورد قاطعی بايد کرد، اکنون پس گرفته چرا 

است؟ و چرا امام جمعه اصفھان اصرار می ورزد که من نگفتم فراتر از تذکر لسانی برخورد کنند؟ معنی اين جمله، آيا 

ج و تحريک به چنين اقدامات ييتقيم نماينده ولی فقيه، تھغير از اين است که اشيدپاش ھا، بر اساس رھنمودھای مس

چرا امام جمعه می خواھد پيشاپيش، خودش را از مشارکت در جرم تبرئه کند؟ چرا دادستان کل ! وحشيانه ای شده اند؟

  رد؟ دارند که اين جنايات وقيح و شنيع، ارتباطی به حزب الھی ھا نداتأکيدکشور و ساير مقامات کشوری، اين ھمه 

ھای   اسيدپاشی مسأله، ھزاران تن در اصفھان و تھران در اعتراض به ]ميزان[ مھر٣٠پس از اين که روز چھارشنبه 

اصفھان مقابل دادگستری اين شھر و مجلس شورای اسالمی در بھارستان تھران دست به تجمع اعتراضی زدند؛ 

  . و اطالعات متناقض و آدرس غلط به جامعه می دھند افتاده اند ئیين حکومت اسالمی، به ھذيان گومسؤولمقامات و 

ھای عمومی به چند  ن ولفيھای ت ليس تھران از دستگيری فردی خبر داد که به گفته او از طريق باجه وس پئير

  .است ن زده و تھديد به اسيدپاشی کرده ولفي تھران ت آموزشگاه در غرب

در «:  گفت]عقرب[ آبان۴ تھران، روز يک شنبه پوليسس ئي، رنيا به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، حسين ساجدی 

 مراجعه و اعالم کردند که از سوی فردی پوليسن چند آموزشگاه در غرب تھران به مسؤوال ساعت گذشته ۴٨

 ».نی مورد تھديد به اسيدپاشی قرار گرفتند و خواستار رسيدگی به اين موضوع شدندولفيناشناس به صورت ت

 .است، نکرد  که به گفته او اين فرد آن ھا را تھديد به اسيدپاشی کردهئی ھا  ای به نوع آموزشگاه ارهنيا، اش ساجدی 

 قرار گرفتن از تأثيرتحت «ھا، انگيزه و علت اصلی اين کار را   ئی تھران مدعی شد که اين فرد در بازجوپوليسس ئير

ی تبليغ و ترويج اسيدپاشی می کنند نه امام ئاھواره  يعنی شبکه ھای م.است اعالم کرده » یئ  ھای ماھواره شبکه 

 !جمعه ھا و مجلس و ديگر سران و ارگان ھای حکومتی؟

 نسبت دادن اسيدپاشی به امر به معروف ]عقرب[ آبان ماه۴شنبه يک قضائيه نيز روز ۀس قوئيصادق آملی الريجانی، ر

 .دانست» جفا و ظلم«و نھی از منکر را 
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ھای اخير اصفھان، ارتباطی با  کنند که اسيدپاشی   می تأکيدمت اسالمی، با قاطعيت و محکم ين حکومسؤولمقامات و 

 .ندارد» امر به معروف و نھی از منکر«موضوع حجاب و 

اين در حالی است که پيش تر امام جمعه اصفھان گفته بود که ديگر تذکر لسانی با بدحجابی فايده ای ندارد و بايد 

  .اقدامات جدی تر کرد

شائبه دخالت برخی   آبان ماه،۴شنبه ه حکومت اسالمی، يکئيدبير ستاد حقوق بشر قوه قضا محمد جواد الريجانی، 

  .کشورھای خارجی در ماجرای اسيد پاشی را مطرح کرد

اين شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورھا در اين جنايات آلوده باشد؛ «: الريجانی در تلويزيون دولتی گفت

 ». اگر اين امر وجود داشته باشد ما دست اين کشورھا را قطع می کنيماً قطع

 با ]عقرب[ آبان۵روز دوشنبه  ، »ھا اقوام و اقليت «شيخ علی يونسی، دستيار ارشد شيخ حسن روحانی، در امور 

 يک ايرانی مسألهکه اگر عامل اين   گفت ،»تواند از يک ايرانی سربزند  نظير اسيدپاشی نمی ئیکارھا«اعالم اين که 

 .ھای خارج از کشور است باشد، مزدور سرويس 

 چنين قطعاً « :افزود  ماجرای اسيدپاشی در اصفھان سخن می گفت، ۀکه دربار به گزارش خبرگزاری فارس، يونسی

 ». ھا فرھنگی ضدخشونت دارند تواند سربزند چرا که ايرانی  از يک ايرانی نمی ئیکارھا

اگر عامل اين «:  اضافه کرد  نظير اسيدپاشی ريشه در فرھنگ ايرانی ندارد،ئیوضوع که کارھا بر اين متأکيدو با  ا

 ھای ضدانقالب و کشورھای   ھای خارج از کشور است و از گروھک ثر و مزدور سرويسأ يک ايرانی باشد، متمسأله

 ».خارجی الھام گرفته است

 ھای سياسی تالش دارند  جريان«ماجرای اسيدپاشی گفت که  با اشاره به شکل گرفتن فضای سياسی پيرامون  يونسی،

 به نوعی ھمديگر را متھم کنند ولی به صالح ھيچ جريانی نيست که اين نوع اعمال، به فرھنگ و مردم مسألهدر اين 

 ».ايران نسبت داده شود

 و خارج کشور، در اين اظھانظر يونسی، نخست وحشت حکومت اسالمی از گسترش اعتراضات اخير است که در داخل

سال دوم اين که يونسی نماينده حکومتی ست که سی و شش . اعتراض به اسيدپاشی به صورت زنان راه افتاده است

است کسب و کار اصلی سران و مقامات و ارگان ھای آن خشونت و بازتوليد آن، جنگ و کشتار، تروريسم، زندان و 

عنصر اين حکومت را می توان پيدا کرد که دستش به خوان مردم بی ھم اکنون کم تر . شکنجه، اعدام و سنگسار است

البته به ھيچ وجه منظورم به طور کلی مامورين دولتی و حقوق بگيران نيست، بلکه . دفاع و بی گناه آلوده نباشد

صار حزب سران، مقامات رده باال، فرماندھان، نمايندگان مجلس، امام جمعه ھا، سپاه پاسداران، نيروھای بسيج، ان

هللا، وزارت اطالعات، بيت رھبری، کاخ رياست جمھوری، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، حراست 

  .است... دانشگاه ھا و

ر ين حادثه دستگي باره اعالم کرده است که افرادی به عنوان مظنون در ا سی، دادستان کل کشور در اينئيم ريابراھ

  .دامه داردن افراد ايق از اياند و تحق شده 

 رسيدگی مسؤولس اين قوه، ئيه که از سوی رئيای، معاون اول قوه قضا اين در حالی است که غالمحسين محسنی اژه 

ادی ير نشده اما از افراد زين خصوص ھنوز کسی به صورت روشن دستگيدر ا«: ويژه اين پرونده شده، گفته است

 ».ق شده استيتحق

 رياکارانه سران و مقامات حکومتی را کسی نپذيرفت و مردم در اصفھان و تھران اما اين نوع اظھانظرھای متناقض و

حکومت . به خيابان ھا ريختند و انگشت اتھام را به سوی مقامات حکومتی به خصوص امام جمعه اصفھان گرفتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 آن به وحشت زده مامورين سرکوبگر خود را راھی خيابان ھا کرد تا با سرکوب اين اعتراضات، مانع گسترش

  .شھرھای ديگر شوند

 ئی ھا  رسانهئیدر روزھای گذشته برخی از ائمه جمعه و برخی نمايندگان مجلس حکومت اسالمی خواستار تعقيب قضا

 ھای اصفھان را با طرح امر به معروف و  اند که اخبار و گزارشات اعتراضات را منتشر کرده اند و يا اسيدپاشی شده 

  . اند نھی از منکر مرتبط دانسته

 يک منبع خبری به .اند سردبير و دبير اجتماعی خبرگزاری ايسنا در اصفھان روز دوشنبه پنجم آبان بازداشت شده 

راديو فردا گفت که تعداد خبرنگاران بازداشتی در اصفھان در ابتدا چھار تن بود که دو تن پس از مدتی آزاد شدند اما 

  .فارسی، دبير اجتماعی ايسنا ھم چنان در بازداشت به سر می برندزھرا محمدی، سردبير ايسنای اصفھان و صنم 

 عکس خبرگزاری ايسنا در اصفھان، پنج شنبه گذشته پس از انتشار مسؤولپيش از اين، آريا جعفری، عکاس و 

 . ھای تجمع اعتراضی به اسيد پاشی در اين شھر، بازداشت شده بود عکس

بدون اشاره به اخبار غيررسمی مربوط به بازداشت دو خبرنگارش در شنبه نھم آبان  خبرگزاری ايسنا روز سه 

 . کرد و گفت که او عکاس آزاد آن رسانه بوده استتأئيداصفھان بازداشت جعفری را 

 .اند گيرد که ھنوز عامالن اسيدپاشی در اصفھان بازداشت نشده  بازداشت اين خبرنگاران در حالی صورت می 

 ۴س مجلس آدم کشان و مفت خورھا و باج گيران و متجاوزين روز يک شنبه ئيجانی، ردر چنين شرايطی، علی الري

بايد از «ماه، در نشست علنی مجلس اعالم کرده که در ماجرای اسيدپاشی و نيز امر به معروف و نھی از منکر،  آبان 

    ».گذشته درس گرفت و معتدل عمل کرد

بخش برای جامعه و نص صريح  يک فريضه مھم اسالمی، نجات « امر به معروف و نھی از منکر را  س مجلس،ئير

  .دانست» قانون اساسی

  ».امر به معروف و اسيد پاشی را به ھم وصل نکنيد« کرده است که تأکيدصادق الريجانی برادر ديگر الريجانی ھا، 

با حضور صادق آملی » کرقانون و امر به معروف و نھی از من« چنين ھمايش دو روزه   ابان ماه، ھم۴روز يک شنبه 

 .ه در مجتمع فرھنگی شھيد بھشتی آغاز شدئيس قوه قضائيالريجانی، ر

ھای کشور اين مطالب  متاسفم که برخی رسانه «به گزارش خبرگزاری ايرنا، صادق الريجانی با رد اين ارتباط گفت که 

 ».شوند رتکب میکنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرين جامعه م را به ھم وصل می 

 مھر گفت که ارتباط اسيدپاشی در اصفھان با بدحجابی گفته ٢٨ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز  غالمحسين محسنی اژه

 !نشده است» تأئيد «مسألهبود، اين 

 ھا مظنون در قضيه اسيدپاشی در اصفھان  به خبرگزاری فارس گفته است که ده رسول زرگرپور، استاندار اصفھان، 

  . اند ر شدند اما ھيچ کدام عامل اين جنايت نبودهدستگي

ای از آن چه  در ھمين رابطه، شورای فرھنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرھنگی در بيانيه 

 توسط ئیشکل گيری سناريو« ھا باعث  ناميد انتقاد کرد و گفت که اين جوسازی»  ای غيرموثق ھای رسانه جوسازی «

ھای ضد انقالب و اپوزيسيون در خارج از کشور شد که با موج  ای در داخل و رسانه  پروژه سازان رسانه برخی از 

  ».سواری و ايجاد جنگ روانی، آرامش روانی ھموطنان عزيزمان را مخدوش کنند

ژه ھای داخلی و به وي برخی رسانه «: به گزارش خبرگزاری فارس، رسول زرگرپور، استاندار اصفھان، ھم گفت

 ».اند پراکنی کرده  ھای معاند و ضدانقالب در خارج از کشور، تنھا فضا را مسموم کرده و شايعه  رسانه 

ه، گفت که بعضی از رسانه ھای داخلی ئيوابسته به قوه قضا س مرکز بسيج رسانه به خبرگزاری ميزان، ئيھم چنين ر

 ».ھای غربی فراھم شود راک خبری برای رسانه خو«اند که سبب شد تا  شده » آتش بيار معرکه« به گفته او، 
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: در داخل کشور شد و افزود» اخبار کذب« مسعود بصيری خواستار برخورد جدی با منتشرکنندگان به گفته او، 

 ». ھای معلوم الحال برنامه ريزی شد  ھای امنيتی بيگانه و شبکه موضوع اسيد پاشی توسط سرويس«

 ھا، حسين اشتری، جانشين فرمانده نيروی انتظامی حکومت اسالمی ايران نيز با اشاره به  به گزارش خبرگزاری

امن کردن جامعه و  ھا به دنبال نا شايعه ساز«دستور فرمانده اين نيرو برای پيگيری ويژه پرونده اسيد پاشی گفت که 

 ».ی انتظامی ھستنداز بين بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نيرو

 با کسانی که بخواھند امنيت و آسايش مردم را مختل کرده و باعث التھاب در جامعه شوند برخورد پوليس«: او افزود

 ».قانونی خواھد کرد

 سايت مرکز حاميان حقوق بشر نيز خبر داد که مھديه گلرو از اعضای کانون شھروندی زنان که تصويرش در  وب

شنبه   ھا منعکس شده بود، صبح روز يک   ھا در مقابل مجلس شورای اسالمی در رسانه دپاشیتجمع اعتراض به اسي

  . است اش بازداشت شده در خانه 

شنبه، اول آبان، در پی انتشار  ھا، آريا جعفری، عکاس خبرگزاری ايسنا در اصفھان، نيز روز پنج  بر اساس گزارش 

  .است سيدپاشی بازداشت شده  ھای تجمع اعتراضی مردم اصفھان عليه ا عکس

ارگان ھای سرکوب حکومت اسالمی، برای زھرچشم گرفتن از جامعه، به اين سرکوب ھا نيز بسنده نکردند و ريحانه 

عالوه بر اين، در روزھای اخير تعداد ديگری از زندانيان . را که حدود ھفت سال در زندان گذاشته بودند، اعدام کردند

   .را نيز به دار آويختند

مھم تر از ھمه، اگر ھنوز عامرين و عاملين اسيدپاشی به جامعه معرفی نشده اند اما نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

به عبارت ديگر، .  نمودندتأئيدقوانين ضدزن ديگری را تصويب کردند و به اين ترتيب، اقدام اسيدپاش ھا را رسما 

يعنی در جامعه . بيش تر انصار حزب هللا ھموار ساختند» قانونیغير«را نيز برای اقدامات » قانونی«مجلس راه ھای 

  ! اسيدپاشان خيابانی آن ھا-٢ اسيدپاشان مجلس و دولت - ١: ما دو نوع اسيدپاش وجود دارد

آمران به معروف و ناھيان از «، نمايندگان مجلس مواد نھم و دھم طرح حمايت از ١٣٩٣ آبان ۴روز يک شنبه 

  .تصويب کردند» منکر

انضباط «، »المال و اموال عمومی حذف بيت «ه گزارش خبرگزاری ايسنا، طبق ماده نھم که به تصويب رسيده، ب

از جمله » گری  و اشرافی ئیتجمل گرا«و » فساد اداری، مالی و يا اقتصادی«، »تکريم ارباب رجوع«، »اداری و مالی

 .مصاديق امر به معروف و نھی از منکر خواھد بود

 رای ممتنع، اين ماده را به ٧ رای مخالف و ٢١ رای موافق، ١۴٨جلس در جلسه علنی روز يک شنبه، با نمايندگان م

 .تصويب رساندند

مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، نقد علنی و غيرعلنی در مورد «نويسد که با اين مصوبه مجلس،  ايسنا می 

 » .عملکرد دولت برخوردار خواھند بود

با جرات » قانون«هللا، سربازان گمنام اما زمان، هللا کرم ھا و شعبان بی مخ ھا، با اتکا به اين در واقع انصار حزب 

به خصوص اين نيروھا با ديدن تصاوير جنايات داعش . بيش تری در خيابان ھا به زنان و جوانان تعرض خواھند کرد

 می شوند و جنون می گيرند که چرا داعش در ھا، يعنی اين ھم ايدئولوژی ھا و برادران مسلمان شان، از خود بی خود

  !راه انداختن جنگ و کشتار، ترور و وحشت و تجاوز به زنان و دختران از آن ھا پيشی گرفته است

امر به معروف و نھی «نمايندگان مجلس، اين حافظان قوانين پوسيده و وحشی اسالمی، پيشاپيش مخالفين گروه ھای 

 اين ١٠، ماده »خانه ملت«به گزارش خبرگزاری .  نموده اندتعيينند و جزايشان را نيز را نيز تھديد کرده ا» از منکر

ايجاد ھر نوع مانعی از قبيل مزاحمت، « شنبه در مجلس به تصويب رسيد که بر پايه آن مقرر شد  طرح نيز روز يک
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 به حبس تعزيری يا جزای تھديد، توھين و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نھی از منکر موجب محکوميت

  ».نقدی شود

 که تجھيزات آنتن ماھواره در آن نصب شده ئیھا در خصوص ساختمان » صيانت از عفاف و حجاب«بر اساس طرح 

تا يک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگيرد، مدير ساختمان بايد موضوع را به نيروی انتظامی «اگر 

ھا و يا عدم ارسال گزارش به نيروی انتظامی موجب محکوميت مدير  ان آپارتمان گزارش کند و عدم تذکر به ساکن

  ».ساختمان به جزای نقدی خواھد شد

 ھای مشمول قانون مديريت خدمات کشوری  تمامی دستگاه«طبق ماده سه طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب 

  .ننده با رعايت حجاب شرعی باشدک موظف ھستند ترتيبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه 

و »  مھر مجلس شورای اسامی اعالم وصول شد١٧اين طرح در جلسه علنی «روزنامه آفتاب يزد، با اشاره به اين که 

هللا   نماينده ھم چون روح  ٣۶به امضای «اين طرح : نام دارد نوشته است» صيانت از حريم عفاف و حجاب«طرح 

زاده، فاطمه آليا،  ضا مصباحی مقدم، مھرداد بذرپاش، ابراھيم کارخانه، زھره طبيب حسينيان، حسين نجابت، غالمر

  ».نيره اخوان بيطرف، الله افتخاری و حسن کامران رسيده است

 آن، نصب و تعمير تجھيزات ٧نمايندگان امضاء کننده اين طرح در ماده «: روزنامه آفتاب يزد ھم چنين نوشته است

 اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار  ممنوع کردهدريافت از ماھواره را 

ھا ھم موظف ھستند نسبت به  مديران ساختمان«و در صورت تصويب اين طرح در مجلس »  اند مشمول حبس دانسته

 ».آوری تجھيزات مرکزی غيرمجاز ماھواره اقدام و به ساکنين تذکر کتبی بدھند جمع

 برای دارندگان آنتن  جريمه و حبس «تعييننامه آفتاب يزد، ھم چنين از طرح جديد نمايندگان مجلس به منظور روز

اند که در آن نحوه برخورد با  برخی از نمايندگان مجلس طرحی را ارائه کرده «: گزارش داده و نوشته است» ماھواره

عمومی و نيز واحدھای مسکونی که ماھواره نصب کرده کشف حجاب در وسايل نقليه، پوشش نامناسب زنان در انظار 

  ».اند مشخص شده است 

چنانچه راننده يا سرنشينان وسايل نقليه اقدام به «در ماده يک اين طرح ھم آمده است «به نوشته روزنامه آفتاب يزد، 

بايد يک ميليون کنند » کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نواميس يا حرکات غيرمتعارف خالف عفت عمومی

  ».شود  ساعت توقيف می٧٢ نمره منفی، وسيله نقليه به مدت ١٠لایر جريمه شوند و در صورت تکرار عالوه بر 

در يکی از مواد اين طرح از نيروی انتظامی خواسته شده با به کارگيری نيروھای «ھم چنين : اين روزنامه نوشته است

 بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدھد و زنانی که با پوشش غيرشرعی و زن آموزش ديده در انظار و امکان عمومی به

ھای آموزشی و سپس محکوم به پرداخت   کنند ابتدا متعھد به شرکت در دوره  دار می نامناسب، عفت عمومی را جريحه

 ».جريمه نقدی از دو تا ده ميليون لایر کند

کسر « کرده و نوشته که در يکی از مواد اين طرح توصيف» طرح حزب پايداری«روزنامه شرق نيز اين طرح را 

با وجود «: اين روزنامه ھم چنين نوشته است.  شده استتعيينبه عنوان مجازاتی جديد » حقوق از کارمندان بدحجاب

 ھای کاری، امضای نمايندگان زن پای اين طرح   ويژه در حوزه  ھای پيشنھادشده اين طرح برای زنان و به محدوديت

  ».توجه است جالب 

 برای ئیھا تنھا محدوديت  تمام گذاشته، نه   ويژه برای اشتغال زنان، سنگ  اين طرح به«به نوشته روزنامه شرق، 

اصطالح نامتعارف، به دريافت مجوز از نيروی انتظامی  ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به 

ی و دارندگان آنتن ماھواره نيز از فرازھای جديد طرح صيانت از حريم جريمه و حبس برای بدحجاب. مشروط شده است
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ھای آموزشی به  در موضوع عفاف و حجاب جريمه نقدی و شرکت در دوره « بر اين  و عالوه» عفاف و حجاب است

 ».ديگر ضوابط موجود پيشين در اين زمينه اضافه شده است

 برای ئیھا ح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات در ماده دو اين طر«بنا به نوشته روزنامه شرق، 

ھای   شده که ھيات تأکيدنکردن حجاب اسالمی در نظر گرفته،   در صورت رعايت ئی ھای اجرا کارکنان دستگاه

 صورت رسيدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبيخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواھند کرد و در

سوم، از يک ماه تا يک سال محکوم  العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک  تکرار، خاطيان به کسر حقوق و فوق 

 ».در تبصره آمده است که اين قانون مانع از تعقيب کيفری خاطيان نخواھد شد«، ضمن اين که » شوند می

طبق ماده پنج اين طرح، اشتغال به کار «: رده و نوشته استروزنامه شرق، ھم چنين به ماده پنج اين طرح نيز اشاره ک

 صبح ٧بانوان در واحدھای صنفی بايد با رعايت حرمت آن ھا و پرھيز از اختالط با مردان و در ساعات متعارف يعنی 

شود و واحد صنفی متخلف از طريق نيروی انتظامی  عدم رعايت اين ماده تخلف صنفی محسوب می .  شب باشد١٠تا 

 ». ماه تعطيل خواھد شد ھفته و در صورت تکرار به مدت يک به مدت يک 

اند و   ھای مختلف اين طرح، مجرمان به پرداخت جرايم نقدی ملزم شده  در بخش«شرق يادآوری کرده است که 

 در نھايت صرف آمده از اجرای اين طرح تقديم نيروی انتظامی شده تا  دست   اند که منابع مالی به طراحان پيشنھاد داده

 » .ھای آموزش و تبليغ حجاب و عفاف شود برنامه 

اين طرح شان را به تدوين کرده اند به طوری که به جنبه » ھوشياری«و » وسواس«می بينيم که نمايندگان مجلس با چه 

 دل در سرکوب ھای درآمدزای آن نيز توجه ويژه ای داشتند تا ارگانی که اين منبع مالی را دريافت می کند با جان و

  .زنان و آفريدن رعب و وحشت در جامعه سنگ تمام بگذارد

 تيم برای امر به معروف و نھی از منکر در اين استان ۴٠٠فرمانده سپاه استان بوشھر، از آموزش از سوی ديگر، 

صر روز شنبه هللا جميری، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشھر، ع  به گزارش خبرگزاری مھر، فتح .خبر داده است

 شھرستان استان بوشھر ١٠ آبان ماه در نشستی اعالم کرد که ستاد احيای امر به معروف و نھی از منکر، در ھمه ٣

  .تشکيل شده و فعاليت دارند

ای را دارند که اين طرح  هللا جميری، شھرھای خورموج، برازجان، کنگان و گناوه، موقعيت و بافت ويژه  به گفته فتح 

 .ی بيش تری در اين چھار شھر اجرا خواھد شدبا گستردگ

با وجود اين که حکومت اسالمی، اين ھمه تالش و طرح و تھديد و اسيدپاشی را با ھدف زھرچشم گرفتن از جامعه به 

چرا که اگر در اين سی و شش داشت ديگر چه نيازی به . ی چندانی در جامعه نداشته استتأثيرويژه زنان به خرج داده 

مردم آزاده و معترض در اصفھان و تھران و مشھد تجمع کردند، . ھا و قوانين و اسيدپاشی ھای اخير بوداين طرح 

 . ريزی کردند اعتراض نمودند، بازداشت شدند و باز برای تجمع بعدی برنامه

ود، بلکه اصفھان و مشھد محدود ش روشن است که اعتراض به اسيدپاشی، نبايد تنھا به اعتراض مردم شھرھای تھران، 

ھمه فعالين سياسی و اجتماعی و فرھنگی جامعه مان موظفند به صورت خودجوش مردم را به خيابان ھا بکشانند و با 

البته اين اعتراضات، باتوم خوردن و . صدای بلند و صريح خواھان ملغی شدن ھمه قوانين زن ستيز و آزادی ستيز شوند

زيرا جانيان حکومتی را ! ن و شکنجه ھم در پی دارد اما سکوت بدتر استآور و اسپری فلفل و زندا استنشاق گاز اشک 

به عالوه تنھا سالح مردم در برابر وحشی گری ھای . ھارتر می کند تا ھر چه بيش تر مخل امنيت شھروندان شوند

 شکل به عالوه اگر اين اعتراضات. حکومت ھای جانی و آدم کشی ھم چون حکومت اسالمی اعتراض و اعتصاب است

سراسری و مداوم به خود بگيرند بی ترديد نيروھای سرکوبگر را زمين گير کرده و حکومت نيز مجبور خواھد شد به 

  .خواست ھا و مطالبات مردم گردن بگذارد
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اکثريت زنان . در حال حاضر در جامعه ما، يک شکاف عميق فرھھگی به وجود آمده و در حال تعميق و گسترش است

آن ھا از فرھنگ مذھبی و مردساالری و تبعيض و آپارتايد . د صاحب جسم و استقالل خود باشندايرانی می خواھن

آن ھا آزادی، برابری، کار مناسب، زندگی بی دغدغه و به خصوص استقالل . جنسی به تنگ آمده و بيزار شده اند

ولت، از نيروی انتظامی تا مجلس، از از اين رو، از بارگاه خامنه ای تا ھيئت د. انسانی و جنسيتی خود را می خواھند

ه تا شورای نگھبان، از سپاه پاسداران و بسيج تا مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اسيدپاش ھای حرفه ئيقوه قضا

شان تا امام جمعه ھا و آيت هللا ھای ريز و درشت، به تکاپو افتاده اند تا از يک سو با اسيدپاشی به صورت زنان در 

ات در جامعه را تغييری ديگر با تشديد قوانين زن ستيز در مجلس و غيره، اين تقابل فرھنگی و خيابان ھا و از سو

چرا که سی و شش سال است اين سرکوب و قوانين و طرح ھای رنگارنگ خود را عليه زنان . کمی به عقب بياندازند

 .به کار انداخته اند اما نتيجه معکوس گرفته اند

ه جامعه، از خشونت ھا و اعمال وحشيانه حزب الھی ھا در برخورد با دختران و زنان به نھايتا تجربه سال ھای گذشت

، نشان داده است که عاملين و آمرين اين نوع جنايات ھرگز به جامعه معرفی نمی شوند و در »بد حجاب«اصطالح 

  !عامل اين نوع جنايات بوده اند يا نهبھترين حالت شايد يکی دو نفر را قربانی کنند که ھيچ کس نمی داند آيا واقعا آن ھا 

آن چه که در اين ميان بار ديگر برای افکار عمومی جامعه روشن شد اين است که اوال، ھمه دولت ھای تاکنونی 

دوما، . حکومت اسالمی، در سرکوب حقوق و آزادی ھای مردم به خصوص زنان، تفاوت چندانی با ھمديگر نداشتند

 نظم و امنيت و آسايش عمومی و خصوصی شھروندان از وظايف تأمينھادی که قاعتدتا بايد نيروی انتظامی به عنوان ن

  .قانونی و اصلی آن به شمار می آيند در حالی که خود اين ارگان مستقيما عامل مخل امنيت و آسايش شھروندان است

به ھمين دليل نيز . امعه استبه اين ترتيب، تعرض به حقوق و حريم زنان، تعرض به حقوق و حريم ھمه شھروندان ج

  . حکومت اسالمی با تعرض دايمی به حريم زنان، تالش کرده است کل جامعه را مرعوب نمايد

 رسيده است که دير و يا زود، ميليون ئیاما اکنون جامعه ايران به لحاظ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی به جا

 با ھدف برقراری جامعه ای بدون تبعيض و ستم، سانسور و ھا انسان صريحا شعار سرنگونی حکومت اسالمی را

  !اختناق، شکنجه و اعدام، سر خواھند داد

  

  ٢٠١۴بر و بيست و نھم اکت- ١٣٣٩ ]عقرب[چھارشنبه ھفتم آبان

 

  


