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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ نومبر ١۵
  

 !امر به معروف و نھی از منکر، جنايت و توحش است
  

ھای سرکوب  فھان، تمام ارگاناين روزھا و پس از اعتراضات گسترده به اسيدپاشی به روی پانزده زن در اص 

ھای مرتجع، فرماندھان نيروھای سرکوب انتظامی و بسيج، سخنگوی دولت نمايندگان  حکومت اسالمی، امام جمعه

امر به معروف و نھی «ريزان قانون جنگلی و توحشی را خود را به نام  اند تا عرق مجلس ارتجاع، ھمگی بسيج شده

رو،  از اين. رسانند و جنايت و توحش و اسيدپاشی را در جامعه رسميت بخشندشان به تصويب ب در مجلس» از منکر

ھا گرفته تا دولت، از قوه قضائيه گرفته تا نيروی انتظامی، از مجلس گرفته تا بسيج و غيره، ھمگی با  از امام جمعه

  .کنند تمام قدرت و امکانات اين قانون وحوش خود را تبليغ و ترويج می

» بيگانه«و يا به عوامل » گيری انتقام«، »فردی«کنند اسيدپاشی در اصفھان را امری  ھا تالش می از سوی ديگر، آن

گران،  ھا، شکنجه چرا که در حکومت اسالمی ايران، اسيدپاش. ھايشان رنجيده نشوند نسبت دھند تا اسيدپاش

» عطوفت الھی و اسالمی«ل از شان ماالما »قلب«ھايشان به حدی  متجاوزين، غارتگران اموال عمومی و تروريست

  !شوند؟ رنجند و دلواپس می ای می مسألهترين  است که با کوچک

 ١١ - ١٣٩٣ ]عقرب[  آبان٢٠شنبه   شھيندخت موالوردی، معاون شيخ حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه

ت دولت أ قبلی ھيۀور در دو جلسگفت که وزيران اطالعات، دادگستری و کش» ايرنا« ای با ، در مصاحبه٢٠١۴مبر نو

به دليل نبود سرنخی در «  او،ۀ به گفت.اند س جمھور ارائه کردهئيھای اصفھان به ر  اسيدپاشیۀگزارش خود را دربار

  ».ھا تاکنون به نتيجه نرسيده است مورد عامالن اين حادثه، پيگيری

ی در اصفھان، برخی از مقامات  ئھای زنجيره یاين در حالی است که با وجود عدم دستگيری عامل يا عوامل اسيدپاش

در رابطه با اين حوادث خبر داده و با قاطعيت » ئیھا کشف سرنخ«قوه قضائيه، نيروی انتظامی و نمايندگان مجلس از 

 .انجام شده است»  شخصیۀيک نفر و با انگيز«ھا توسط  اند که تمام اين اسيدپاشی کيد کردهأت

 از ئیھا دم، فرمانده نيروی انتظامی حکومت اسالمی، روز اول مھر گفته بود که سرنخاز جمله اسماعيل احمدی مق

 .انجام شده است» يک نفر«رسد اين اقدام توسط  عامل اسيدپاشی در اصفھان به دست آمده و به نظر می

وز  اعزامی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران به اصفھان، نيز رھيأتعوض حيدرپور، عضو 

ھا در  عامل اسيدپاشی» بر اساس برداشت اوليه« گفته بود که ھيأتاين » تحقيقات« آبان، با اشاره به ١۴چھارشنبه 

 .شود دستگير می»  زودی و راحت به«و » در يک قدمی دستگيری است«بوده و وی » تنھا يک نفر«اين شھر 
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ای، معاون اول قوه قضائيه، اعالم کرد که برای  ژهاما تنھا دو روز پس از اين سخنان حيدرپور، غالمحسين محسنی ا

ھا کار يک نفر بوده  توان درباره اين که اسيدپاشی روشن شدن ابعاد اين پرونده بايد منتظر ماند و ھنوز با قطعيت نمی

 .سخن گفت

که اين کار با دھد  ھای اصفھان نشان می ھمه شواھد مربوط به اسيدپاشی« آبان، گفت که ٢٠شنبه  ای اما روز سه اژه

 ».انگيزه شخصی و خصوصی انجام گرفته است

 آبان، با ١٨شنبه  به گزارش خبرگزاری فارس، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی در مجلس روز يک

کند که اسيدپاشی ناشی از انگيزه  گزارش تاکيد می«: اشاره به گزارش ھيأت اعزامی اين کميسيون به اصفھان، گفت

 ».و به ھيچ وجه سازمان يافته نبوده استشخصی بوده 

س کل دادگستری خراسان رضوی روز ئيھای سريالی در اصفھان، ر يک ماه از انتشار خبرھای مرتبط با اسيدپاشی

  .اند در مشھد دستگير شده» سازان اسيدپاشی شايعه« آبان، گفت که تعدادی از ١۶جمعه 

که پرونده اين   آبان، به خبرگزاری نسيم گفت٩وی روز جمعه س کل دادگستری استان خراسان رضئيعلی مظفری، ر

 .بودند در حال بررسی است» سازی و اخالل در نظم عمومی دنبال شايعه«ھا که، به گفته او،  بازداشتی

 مس کل دادگستری خراسان، اشاره به کسانی دارد که در تظاھرات مردم خراسان عليه اسيد پاشی با ضرب و شتئير

ھای رسمی حکومت اسالمی،  اين در شرايطی است که تاکنون بنا بر آن چه مقام. اند تظامی دستگير شدهمورين انأم

  .کس در پيوند با حوادث اسيدپاشی در شھر اصفھان دستگير نشده است ھيچ اند گفته

ھا را توطئه   آبان، برخی از ائمه جمعه، اسيدپاشی٩ھای سريالی که در اصفھان رخ داد، روز جمعه  پس از اسيدپاشی

خواندند و خواستار مجازات عامالن » آمران به معروف و ناھيان از منکر«دشمن برای تخريب طرح حمايت از 

  .اند ھا را به طرح امر به معروف و نھی از منکر نسبت داده  شدند که اسيدپاشیئیھا چنين رسانه ھا و ھم اسيدپاشی

کشان و اسيدپاشان حکومت اسالمی،  ای اسالمی اين حاميان آدمدر چنين فضای رعب و وحشت، نمايندگان مجلس شور

 خود، در جريان رسيدگی به طرح حمايت ٢٠١۴مبر نو ١٠ برابر با ١٣٩٣ آبان ١٨شنبه  در جلسه علنی صبح روز يک

  .از آمران به معروف و ناھيان از منکر سازمان بسيج را موظف به اجرای امر به معروف و نھی از منکر کردند

 اين طرح که به تصويب مجلس ١٩، به موجب ماده )ايسنا(گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران به 

رسيد سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيری آحاد بسيجيان در چارچوب قوانينی نسبت به فرھنگ 

 .دسازی و اجرای امر به معروف و نھی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کن 

نمايندگان .  بسيج در مرحله اقدام عملی نيستئیبه موجب تبصره اين ماده مفاد اين ماده نافی مسئوليت ضابطين قضا

ھای خصوصی، مراکز خدمات  ات، شرکتمؤسس، ئیھای اجرا  اين طرح تمامی دستگاه٢٠چنين با تصويب ماده  ھم

 .قانون کردندعمومی، اماکن عمومی و واحدھای صنفی را موظف به رعايت اين 

 نماينده حاضر اين ماده ترور و ٢٣٧ رای ممتنع از مجموع ١٨ رای مخالف و ١٢ رای موافق، ١۶٠نمايندگان با 

 .وحشت را به تصويب رساندند

 طرح ١٨ نماينده حاضر ماده ٢٣٧ رای ممتنع از مجموع ۵ رای مخالف و ٨ رای موافق، ١۵٧چنين با  نمايندگان ھم

عروف در مورد وظايف ستادھای استانی و شھرستانی امر به معروف برای رفع ابھامات آن به حمايت از آمران به م

 .کميسيون مشترک بررسی اين طرح ارجاع کردند

نمايندگان مجلس وحوش اسالمی در جلسه علنی خود و در جريان رسيدگی به طرح حمايت از آمران به معروف و 

سيب جدی و يا جانی به آمر به معروف، برای آن فرد شھادت يا جانبازی ناھيان از منکر، مقرر کردند که در صورت آ

  .در نظر گرفته شود
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 طرح حمايت از آمران به ١۶، به موجب ماده )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران 

 به معروف و نھی از معروف که به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد، ھرگاه به فردی که در مقام اجرای امر

کند، آسيب جسمی و يا جانی وارد شود حسب مورد مشمول قانون جامع  منکر موضوع اين قانون اقدام می

 .شود رسانی به ايثارگران می خدمات

به موجب تبصره يک اين ماده، حکم اين ماده به افرادی که پيش از تصويب اين قانون مورد آسيب جسمی يا جانی 

 .کند نيز تسری پيدا میاند  قرار گرفته

بينی شده احراز شھادت يا جانبازی توسط کميته کشوری متشکل از نمايندگان قوه  در تبصره دوم اين ماده نيز پيش

 .ه، نيروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنياد شھيد و ستاد امر به معروف و نھی از منکر صورت گيردئيقضا

 ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط ستاد امر به معروف و نامه اين تبصره نئيبه موجب اين مصوبه، آ

 .رسد شود و به تصويب ھيات وزيران می نھی از منکر پيشنھاد می

 نماينده حاضر به تصويب مجلس ٢١٠ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ١٩ رای موافق، ١٣٩اين ماده با 

 .رسيد

شان، رسما و علنا به مردم اعالم جنگ  ا تصويب و اجرای اين قانون جنگلدر واقع مجلس شورای اسالمی و دولت ب

در اين جنگ شان عليه مردم در » شھدا«و » ديدگان آسيب«ای را نيز  کنند و حتی پيشاپيش برای امتيازات ويژه می

  .اند نظر گرفته

وف و ناھيان از منکر نمايندگان مجلس شورای اسالمی، در ادامه رسيدگی به طرح حمايت از آمران به معر

  .ھای متولی اقامه شرايط امر به معروف و نھی از منکر را مشخص کردند دستگاه

ھای آموزش و پرورش و علوم و  خانه به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ايسنا، با تصويب مجلس وزارت

يغات اسالمی، سازمان بسيج تحقيقات و فناوری، و فرھنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سيما، سازمان تبل

ھای فرھنگی مکلفند شرايط اقامه امر به معروف و نھی از منکر و  ھا و ساير نھادھا و دستگاه مستضعفان، شھرداری

 نماينده ٢١٨ از .رسانی فراھم کنند ھای عمومی در اين خصوص را از طريق آموزش و اطالع باالبردن سطح آگاھی

 .ين مصوبه موافقت کردند نماينده با ا١۵٨حاضر در جلسه 

ستاد احيای امر به : ، گفت»بانوان ستاد احيای امر به معروف و نھی از منکر استان اصفھان«ول امور ؤمسحجازی 

ھای الزم را برای ساماندھی مداحان و روضه خوانان بانو در سطح استان  ريزی معروف و نھی از منکر استان برنامه

  .دھد انجام می

بر است و به ھمين دليل در اين زمينه مردم  ھا زمان دھی مداحان زن در اصفھان با توجه به تعداد زياد آنسامان: او افزود

 .تری را با ستاد احيای امر به معروف و نھی از منکر استان داشته باشند بايد ھمکاری بيش

ن نھادھای مختلف در ستاد امر ای که با حضور بانوا ترين مباحث مطرح شده در کميته يکی از مھم: او خاطرنشان کرد

 .شود موضوع عفاف و حجاب است به امر و نھی از منکر برگزار می

هللا مھدوی کنی، در جمع خبرنگاران درباره طرح امر به معروف و نھی از منکر که در مجلس تصويب شده است  آيت

. ت دولت را درباره آن مطرح کردزمانی که اين طرح در مجلس مطرح شد آقای مجيد انصاری نقطه نظرا: اظھار کرد

ما امر به معروف و نھی از منکر را نه تنھا به عنوان يک امر اداری بلکه باالتر از آن به عنوان يک تکليف شرعی و 

چه که محل صحبت است اين است که چکار کنيم که امر به معروف و نھی  آن. اخالقی و دينی بر خود فرض می دانيم

  .تاثيرگذارتر باشدتر و  از منکر اثربخش
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با اشاره به اين که » ھمايش ملی قانون و امر به معروف و نھی از منکر«الريجانی، طی سخنانی در  هللا صادق آملی آيت

طبق اصل ھشتم قانون اساسی در جمھوری اسالمی : شود، گفت بار است که برگزار می  برای اولينئیھا چنين ھمايش

ای است ھمگانی و متقابل؛ يعنی دولت نسبت به مردم و مردم  ی از منکر وظيفهدعوت به خير، امر به معروف و نھ

اين اصل تصريح کرده که شرايط امر به معروف و نھی از منکر را قانون معين . نسبت به دولت اين وظيفه را دارند

  .کند می

بحمدهللا مجلس محترم تالش کرده : ماند، افزود او با بيان اين که اگر قانون نباشد اصل ھشتم قانون اساسی معطل می

 .است و االن در صحن علنی مجلس طرحی در رابطه با حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر مطرح است

در آيات و : ه با بيان اين که اھميت امر به معروف و نھی از منکر در اسالم بحث روشنی است، گفتئيس قوه قضائير

در سوره آل عمران حداقل دو آيه وجود دارد که به امر به معروف و نھی . شاره شده است امسألهروايات متعدد به اين 

 .کند از منکر تصريح می

يا عينی و جالب است  است ئیبحث مفصلی وجود دارد مبنی بر اين که امر به معروف واجب کفا: آملی الريجانی افزود

 .کند  سوره آل عمران در اين زمينه استفاده می١١۴ و ١٠۴در رواياتی از آيات ) ع( که امام صادق

در رابطه با امر به معرف و نھی از منکر وجود دارد مبنی بر اين که امر به ) ع( چنين روايتی از امام باقر ھم: او گفت

ه عظيمی است که اگر اين فريضه انجام پذيرد بقيه فرايض ھم اقامه معروف و نھی از منکر طريق انبياء و فريض

 .شوند می

ه حکومت اسالمی، با بيان اين که روايت ديگری وجود دارد مبنی بر اين که چه بد قومی ھستند که از ئيس قوه قضائير

 از منکر از فرايض الھی اصل اين که امر به معروف و نھی: کنند، افزود  میئیجو امر به معروف و نھی از منکر عيب

 .تواند در آن ترديد کند است، از مباحث روشن در دين است و کسی نمی

چنين به اين انکار  طبق اين روايات اگر کسی امر به معروف و نھی از منکر را انکار کند و ھم: الريجانی گفت آملی 

ند و الزمه اين انکار اين است که انکار خدا و  دارئیھا البته ھر کدام از اين قيود بحث. ملتزم باشد از کافرين است

 .پيمغبر صورت بگيرد

سری کشورھای غربی سعی کردند اين  متاسفانه يک: ھای اخير در اصفھان، گفت  اسيدپاشیمسألهاو با اشاره به 

 بدتر اين موضوع را به امر به معروف ونھی از منکر ربط دھند و واقعا اين جفا و ظلم عجيبی است و متاسفانه از آن

 .ھای داخلی نيز اين کار را انجام دادند است که برخی از رسانه

دھند و اين ظلم به نظام و  ھای داخلی متاسفم که اين کار را انجام می برای برخی از رسانه: س دستگاه قضا گفتئير

 . بيگانه را به ھم ربط دھند مسألهمتدينين به نظام است که دو 

ظر فقھا درباره اين که آيا ضرب و جرح در امر به معروف و نھی از منکر جايز است يا خير او با اشاره به اختالف ن

 ...بينند  اختالف نظر وجود دارد ولی برخی از فقھا اشکالی در ضرب نمی درباره جرح،: گفت

 اقدامی را آن هك اسالمی، حکومت مقامات ادعاھای خالف بر اصفھان، رياخ  ھای دپاشیياس که دھد می نشان شواھد ھمه  

 كه است حكومتی و اسیيس  جنايتی دھند می نسبت »گانهيب« عوامل به اي و  کنند می معرفی »انهيجو انتقام« و »فردی«

 گرفته صورت جامعه در وحشت و رعب جاديا و اختناق ديتشد جھت در شده دھی سازمان و زیير برنامه صورت به

 و معروف به آمران از تيحما طرح« کارانه جنايت قوانين تصويب با يممستق رابطه اسدپاشی اين نيز ئیسو از .است

 با و ٥٧ سال از زنان، عليه کارانه جنايت اقدامات چنين .ھاست تروريست و کشان آدم مجلس در ،»منكر از انيناھ

 بوده اسالمی ومتحک دايمی و ای پايه ھای سياست از يکی مردم، طلبانه برابری و خواھانه زادیآ انقالب خونين سرکوب

  .دارد مردساالری و اسالم پوسيده افکار در ريشه جنسيتی تبعيض و زنان سيستماتيک سرکوب .است
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 باال تر چوب كه است آن وقت بدحجابی با مقابله برای بود گفته دپاشیياس اتيعمل  شروع از قبل اصفھان، جمعه امام

 ديبا رود ندهيزا شدن آب پر برای كه بودند کرده عيشا ھرش اين در  چنين  ھم.شود استفاده هيقھر قوه از و رود

 حال پس از .شود می شروع الیيسر ھای پاشی دياس شايعات، و جمعه امام فتوای اين از پس .شود كن شهير حجابی بی

د کن ھای مردمی، امام جمعه تبليغات ضدزن خود را انکار می  زن و اعتراضات و افشاگری١۵اين جنايت ھولناک عليه 

فرستند تا نشان دھند پس از اسيدپاشی و راه افتادن رعب و وحشت و ترور در شھر  و کمی ھم آب به زانيده رود می

حتی استاندار اصفھان، در اين مورد يک جشن نيز راه انداخت تا به خيال ! اصفھان، آب به زانيده رود رسيده است؟

  . خشك شده است٨۶نده رود از سال يزا. ی منحرف سازدھای شھر و اسيدپاش باطل خود، افکار عمومی از واقعيت

ھای اسالمی چون نماز و زكات دانسته و غالبا در قرآن به آن  ضهياسالم امر به معروف و نھى از منكر را مكمل فر

  .اند چنين محمد و علی نيز به تاکيد ورزيده ھم .تاکيد شده است

ھای فشار و ترور  دھی گروه ر اسالم دارد و عمال و رسما سازمانای د امر به معروف و نھى از منكر که جايگاه ويژه

  .توسط حاکميت در جامعه عليه شھروندان است

ھا و حکومت اسالمی، ھر نوع جنايت عليه بشريت از نظر شرعی قابل   در ايدئولوژی اسالم و در نزد گروهنھايتاً 

گناه، عمليات انتحاری، سرکوب،  ھای بی  انسانگذاری در مراکز عمومی و کشتن ترور مخالفين، بمب. توجيه است

زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، سنگسار، دست و پا بريدن و چشم درآوردن، سرکوب سيتماتيک زنان، نقض حقوق 

. ھای اساسی مذاھب ريشه دارند ، ھمه در جوھر و پايه...خواری و  و رياکاری، دزدی و رانتئیگو کودک، دروغ

ھای تروريستی اسالمی چون بوکو حرام، خالفت اسالمی يا ھمان داعش،   وحشيانه گروهبنابراين، عملکردھای

هللا لبنان، القاعده، جبھه النصره، حماس، اخوان المسلمين، حکومت عربستان سعودی، حکومت شيعه عراق  حزب

  .  است، به ويژه بر عليه زنان و به کلی بشريت، کامال منطبق با قوانين شرعی و الھی و قرآن...و

 و سرمايه و دين سلطه مھم اجزای از و داشته ادامه وقفه بی گذشته، سال شش و سی در زنان بر خشونت اعمال

 ھای قتل چنين ھم اسالمی، حکومت سرکوب ھای ارگان توسط زنان سيتماتيک سرکوب بر عالوه .است بوده مردساالری

 دست به کرمان در ١٣٨١ شھريور در و ،ئیحنا سعيد توسط مشھد در ١٣٨٠ تا ١٣٧٩ ی ھا سال در زنان ای زنجيره

 به ،...و بودن مھدورالدم به اعتقاد با و شده دھی سازمان صورت به که »موال اصغر علی« بسيج پاسگاه اعضای از چندتن

 پذير نامکا حکومتی ھای ارگان و عوامل پشتيبانی و حمايت بدون دھنده تکان ھای جنايت اين ترديد بی است، پيوسته وقوع

 قاتل که قدر ھمين« :گويد می که    ،امام  الوسيله تحرير و اسالمی مجازات قانون ٢٩٥ ماده ٢ تبصره طبق جمله از .نبود

  »...کنند ثابت حاکم نزد را موضوع اين نيست الزم و است کافی باشد داشته مقتول بودن مھدورالدم به اعتقاد

 سرکوب، ھای ارگان رھبری، بيت مجلس، ه،ئيقضا قوه دولت، ابانی،يخ دپاشانياس ايران، جامعه آگاه بخش منظر از

 مقامات و سران و دارند قرار ھا تروريست و کشان آدم و کاران جنايت صف يعنی صف، يک در فکر ھم و متحدانه ھمگی

   .ھستند طلب خشونت و جانی ھمگی حکومت باالی رده مسئولين و

 وادار و زنان كردن نينش  خانه پی در تاينھا ترورھا، و ھا خشونت نيا ردنك قانونی از ارتجاع مجلس نمايندگان ھدف

 و تھران ھای خيابان به موقع به مردم اما .ھستند زنان اسارت سنبل اين يعنی اسالمی، اجباری حجاب به ھا آن کردن

 جمعه امام ھا آن از يکی که کردند معرفی را اشيدپاشان آمرين و عامالن بلند صدای با و ريختند اصفھان و مشھد

 زدن ھم به با  اسالمی، حکومت انتظامی نيروھای .است شھر اين در اسالمی حکومت رھبر ای خامنه نماينده و اصفھان

 حضور با مردم اما دارند نگاه ساكت را آنان کردند سعی مردم، ریيدستگ و شتم و ضرب با مردم، اعتراضی تظاھرات

 جلب رانيا زنان دپاشیياس فاجعه به نيز را جھان عمومی افکار توجه و گردند ھا ونتخش نيا گسترش مانع توانستند خود

بايد . رو، نبايد بگذاريم اين اعتراضات مردمی خاموش شود  بنابراين اين نوع اعتراضات تاثيرگذار است از اين.كردند
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 نئيپا به اعتراض گرانی، و رمتو به اعتراضچون اعتراض به مردساالری،  اين اعتراضات را به عناوين مختلف ھم

  .داد ادامه استثمار و ستم سرکوب، و سانسور ھا، اعدام و ھا دستگيری به اعتراض دستمزدھا، بودن

تر در قوانين حکومت اسالمی و در جامعه نسبت به  در سی و شش سال اخير در ايران، خشونت عليه زنان بيش

توان گفت که اکثريت اين نصف جامعه، در ھيچ  و در مجموع میگيری داشته  خشونت خانوادگی و خانه افزايش چشم

بنابراين، در جامعه ما، عالوه بر خشونت خانگی، خشونت . کنند جای ايران احساس امنيت جانی و مالی و شغلی نمی

  . دولتی ھم در ابعاد وسيع و اجتماعی و عمومی عليه زنان در جريان است

ھا را  کنند؛ آن ھای جمعی زنان را تھديد می ھای نماز جمعه و در مقابل رسانه هھا از طريق خطب موقعی که امام جمعه

کنند؛ ھنگامی که در مجلس حکومت اسالمی، انواع و اقسام  و زلزله و غيره معرفی می» آمريکا و صھيونيسم«عامل 

ھای سرکوب به  ر ارگانرسند و توسط دولت و ديگ ستيز به تصويب می ستيز و آزادی ھا و به اصطالح قوانين زن طرح

هللا و نيروھای بسيج و امر به معروف و نھی  شوند؛ ھنگامی که نيروھای انتطامی، انصار حزب مرحله اجرا گذاشته می

کنند و يا با ضرب و شتم دستگير می کنند؛ روشن  از منکر، در خيابان و انظار عمومی به زنان توھين و فحاشی می

ابد و زندگی را بر زنان، ھم در خانه و ئيتری م يشات ارتجاعی مردساالری جايگاه ويژهای، گرا است که در چنين جامعه

  . رسانند ھم در جامعه به مرحله غيرفابل تحملی می

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و  در چنين شرايطی، نبود فضای آزاد و امن در کشور برای حضور زنان در عرصه

به عبارت ديگر، جامعه که . کردن نيمی از جمعيت بالقوه فعال جامعه است زویراندن و من فرھنگی، يعنی به حاشيه

ھای نيمی از نيروی انسانی اش  قاعدتا بايد با تمام قوا در مسير رشد و توسعه خويش گام بردارد از توان و قابليت

  . گردد ماندگی کشور می محروم می شود و از ھر نظر باعث عقب

بار اجتماعی و روانی دارد و   در کوچه و خيابان و قوانين کشوری، پيامدھای فاجعهبه عالوه تھديد مدوام زنان

کند که احساس امنيت و آرامش و اعتماد عمومی در  خشونت عليه زنان را در فضاھای عمومی تشديد و نھادينه می

 نه فقط در ميان خشونت بر زنان، موجب تھديد حس امنيت و سالمت روانی و اجتماعی. سازد جامعه را خدشه می

چرا که اعتماد به نفس و آزادی و استقالل و سالمت زنان، . شود زنان، بلکه در کليه افراد جامعه دربلند مدت می

  . داردئیمستقيما بر روندھای جامعه به خصوص در روحيه و سالمت ساير افراد خانواده تاثير به سزا

 بحران با اقتصادی ھای برنامه خصوص به ھا، سياست و ھدافا تمام در ايران، اسالمی حکومت که است اين واقعيت

 ھای فعاليت نهيزم در و خارجی سياست در درماندگی و ضعف موضع از و اجبارا و شكست روبروست ای فزاينده

 وحشت و ترور و سرکوب دستگاه دليل، ھمين به .دارد وحشت ای توده خيزش و برآمد از و نشسته عقب ايش ھسته

 فعالين کردن زندانی دستگيری، و تھديد روزانه، اعدام چون ھم ئیھا گری وحشی با کند می تالش ی،اسالم حکومت

 و زنان تھديدھای مجلس، در ضدانسانی و ارتجاعی قوانين تصويب فرھنگی، و اجتماعی سياسی، مختلف ھای عرصه

 چند شايد ،ئیاجرا و مقننه ه،ئيقضا قوه ایروس سپاه، و بسيج انتظامی، نيروھای فرماندھان ھا، جمعه امام توسطه جوانان

 زود يا و دير و نيست جدا جھان و منطقه تحوالت از ايران اما .کنند طوالنی را خود بار نکبت حکومت عمر صباحی

 در کوبانی زنان گری دخالت و مبارزه دادن قرار الگو با خصوص به زنان، ھمه پيشاپيش در و رسيده لب به جان مردم

 خواھند ھا خيابان به ايران، اسالمی حکومت کليت باد سرنگونی چون ئیشعارھا با شان، جامعه و شخوي سرنوشت

  !ريخت

  ٢٠١٤ برواکت چھاردھم - ١٣٩٣ ]عقرب[آبان سوم و بيست جمعه

 

  


