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  )اقليت(سازمان فدائيان: فرستنده

  ٢٠١٢ جنوری ٢۵
	

   ولی فقيهۀنظريه پردازی زن ستيزان
 

 

 

او .  سخنانی ايراد کرد١٣٩٠ ]جدی[ دی١۴علی خامنه ای، ولی فقيه و حاکم مطلق العنان جمھوری اسالمی روز 

. اعالم کردند“ دانشمند”و “ کارشناس”و “ عالم ”کرد که رسانه ھای رژيم آنان را در جمع افرادی سخنرانی می

 انديشه ھای راھبردی جمھوری ]جلسۀ[نشست”ھمين رسانه ھا برای اين که بتوانند به مخاطبان القاء نمايند که 

و “ پژوھشگران”چه قدر مھم بوده است، بر اين موضوع تأکيد کردند که نوشته ھای فقط ده تن از “ اسالمی

ۀ  گزينش شده بود تا در جلسجلسه ۀ رسيده به دبيرخانۀ مقال١٨٨حوزه و دانشگاه از ميان “ ننخبگا”و “ استادان”

البته اين ! به ثمر بنشينند“ تضارب آراء و انديشه ھا”مطرح شوند و اين چنين “ زن و خانواده”مذکور با عنوان 

د را در خدمت پيشرفت بشريت و گزينش شده را نبايد با دانشمندان واقعی که استعداد و دانش خو“ دانشمندان”

انسانيت می گذارند اشتباه کرد، نخبگان شرف ياب شده به بارگاه خامنه ای از نوع ھمان دانشمندانی ھستند که با 

  .ی از نوع آدولف ھيتلر کمک کردند تا اھداف ضدانسانی و فاجعه بار خود را عملياتی کندئرژيم ھانظرات خود به 

اصلی زنان ۀ اصلی سخنان او بر اين اساس بود که وظيفۀ ت جانبی کمی نبود، اما دونکتسخنان خامنه ای حاوی نکا

کار در بيرون خانه باشند، ۀ ست، در ضمن زنان بايد بيش از آن که در انديشامادری و خانه داری و شوھرداری 

نان کمک کند که بيش از آن خامنه ای حتا به دولت توصيه کرد تا به ز. بھتر است در خانه به ھمين وظايف بپردازند

البته حتماً خامنه ای مردم فريب فراموش نکرده است که حدود ده سال پيش ! چه که اکنون ھست خانه نشين شوند

  ! زنان خانه دار مطرح شد و ھنوز در کشوھای دولتی خاک می خوردۀبيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

جديدی نداشت و ۀ مر ھيچ نکتدی در واقعيت اجچھاردھم “ نشست راھبردی”دو محور اصلی سخنان خامنه ای در 

 ساعته برگزار شود تا در طی ۴ جلسه ای تا گزينش شوند و ١٠ مقاله برسند که ١٨٨اصالً دليلی نداشت که 

 ١۴٠٠گفته شود، جمھوری اسالمی ھمان خواھد کرد که بيش از سه دھه است با آموزه ھای دينی “ تضارب آراء”

وی اظھار داشت که در . ش به روشنی بر اين موضوع انگشت گذاردخامنه ای در ابتدای سخنان! ساله کرده است

ۀ در ھمين زمين“:اما کجا؟ او پاسخ می دھد. نظريه پردازی جمھوری اسالمی برخی جاھا عقب افتاده استۀ حوز

 ألهقرآن، چه آياتی که مستقيماً به اين مسۀ زن، اين ھمه منابع و تعاليم اسالمی در دسترس ماست، آيات کريمألۀ مس

ارتباط پيدا می کند و چه آياتی که با کليت خود، با عموم و اطالق خود شامل اين مورد می شود، در اختيار ماست، 

  …“اين ھا را بايد تئوريزه کنيم

او سپس از گزينش شدگان “ .زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه يک استألۀ مس“:خامنه ای سپس افزود

از “ .دوستان، خانم ھا و آقايانی که آمدند صحبت کردند، اين معنا را ثابت کردند“:تتعريف و تمجيد کرد و گف

  ! واقعاً به حد اعال فرصت تضارب آراء را داده استجلسهستايش خامنه ای چنين برمی آيد که اين 

ز آخوندھا خامنه ای در بخش ديگری از سخنانش يادی از خمينی ھم می کند و يادآوری می نمايد که زمانی برخی ا

با توجه به قوانينی که جمھوری . با شرکت زنان در تظاھرات ضدسلطنتی مخالفت می کردند، اما خمينی موافق بود

ان می دھد که خمينی اسالمی چه در قانون اساسی اش و چه در ديگر مقرراتش وضع کرد، اين يادآوری امروز نش

نگاه کوتاھی به اين قوانين با .  سياھی لشکر را داشته باشندی با حضور زنان موافق بوده است که نقشئفقط تا آن جا

  .توجه به سخنان خامنه ای خالی از لطف نيست

 اسالمی ۀخانواده واحد بنيادی جامع”اصل دھم قانون اساسی جمھوری اسالمی بر اين نکته پافشاری می کند که 

 آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از ست، ھمه قوانين و مقررات و برنامه ريزی ھای مربوط بايد در جھتا

در اين بند به راحتی می توان مشاھده “ .قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخالق اسالمی باشد

خصوصی به عمومی کشانده شده است و به دولت ۀ کرد که حتا تشکيل خانواده در جمھوری اسالمی از عرص

 اسالمی که خانواده است برنامه ريزی کند تا اين واحدھا ۀی ايجاد واحدھای بنيادی جامعدستور داده شده است که برا

حقوق اسالمی را زنان .  حقوق و اخالق اسالمی باشندۀروابط خانوادگی اين بنيادھا بايد بر پاي. به آسانی تشکيل شوند

، يک مرد می تواند چند ھمسر داشته ايران در اين سه دھه تجربه کرده اند و می دانند که از نظر حقوق اسالمی

اما . باشد، حضانت اطفال را پس از ھفت سال از مادر سلب کند، زنان را حتا از خانه بيرون رفتن منع نمايد و غيره

ست که در مجاورت فوری “ اخالق اسالمی”جالب ديگر در اين بند قانون اساسی جمھوری اسالمی واژه ھای ۀ نکت

  .ه استحقوق اسالمی قرار گرفت

 امروز ديگر ھمگان می دانند که ھر گاه در جامعه ای سخن از حقوق می رود بايد به جنبه ھای عموم شمولی آن و 

اما قانون نويسان اسالمی بی جھت و ناآگاھانه اين دو واژه را در کنار يکديگر . لزوم اجرائی شدن آن ھا انديشيد

ناميد، گذاشته اند تا “  اسالمیۀبند ايجاد واحد بنيادی جامع” می توان نگذاشته اند، آنان اخالق اسالمی را در بندی که

مانع مأموران اجرائی اشان بتوانند در خيابان ھا به دختران و زنان برای بی حجابی و بد حجابی تعرض کنند، 

مھوری اسالمی البته در قانون اساسی ج.  اين که از دو جنس مختلف اند بشوند و غيرهروابط آزاد انسان ھا به محض

ھمه افراد ملت “:از جمله بند بيستم آن که می گويد. بندھای ديگری ھم ھست که بر اين موضوعات تأکيد شده است

حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ۀ اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از ھم

حکومت اسالمی در زمينه ھای ۀ عملی اين بند نيز در سه دھ ۀنتيج“ .فرھنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند
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در جمھوری اسالمی .  نماينده زن ھستند٢٩٠ تن از ٨در ھمين مجلس ارتجاع اسالمی فقط . مختلف تجربه شده است

به ھمين خاطر زنان را، . ھمه افراد، چه زن و چه مرد حقوق سياسی مساوی دارند اما با رعايت موازين اسالمی

زنان و ! قدر ھم مؤمن و معتقد به نظام اسالمی باشند از فھرست نامزدان رياست جمھوری حذف می کنندھر چ

مردان در جمھوری اسالمی دارای حقوق فرھنگی مساوی با رعايت موازين اسالمی ھستند به ھمين جھت حتا 

يز به لگدمال کردن حقوق قانون اساسی جمھوری اسالمی در بندھای ديگری ن! صدای تک خوانی زنان ممنوع است

برای مثال اصل . الفاظ فريبنده آنان را به شھروندان نه درجه دوم که چندم تبديل کرده استۀ زنان پرداخته و در لفاف

 آن ھا در صورت ۀاعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جھت غبط“:بيست و يکم اين قانون می گويد

  !“.نبودن ولی شرعی

سخنانش چند بار بر نظرات ارتجاعی که مدت ھاست در ايران اجرائی شده اند و نيازی به نظريه ۀ خامنه ای در ادام

بسيار مھمی ست، پايه اصلی أله ای خانواده مسألۀ مس“:خانواده گفتۀ او در زمين. پردازی بيش تر ندارند تأکيد نمود

اگر زن در خانواده امنيت “: خانواده اين چنين بيان کرداو لحظاتی بعد تبعيض جنسيتی را در“ .در جامعه است

روانی داشته باشد، امنيت اخالقی داشته باشد، آسايش داشته باشد، سکن داشته باشد، حقيقتاً شوھر برای او لباس 

آنگاه مشکالت بيرون خانواده …  و ھمچنان که قرآن خواسته– ھمچنان که او لباس شوھر است –محسوب می شود 

 زن و ۀولی فقيه رژيم اسالمی مھر ديگری بر نظريات ارتجاعی اسالمی در زمين“ .زن قابل تحمل خواھد شدبرای 

مرد … ستاست، زن نمای داخلی اباالخره در داخل خانواده مرد نمای بيرونی “:ی که گفتئخانواده کوبيد، آن جا

کار ساخته و پرداخته، زن را برای يک ست، خدای متعال او را برای اين اظاھرتر است، ساختمان او اين جوری 

خامنه ای در جای ديگری به “ .کار ديگری، بنابراين بروز و ظھور و نمايش و نمود داشتن در مرد بيش تر است

البته “:او گفت. زنان توصيه کرد که به ھر ترتيبی و در ھر شرايطی شده از شوھران خود فرمانبرداری کنند

. وقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخالقی ھاشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشانشوھرداری خيلی سخت است، با ت

 قرار بدھد – سکن –خب زنی بتواند با اين شرايط محيط خانه را گرم و گيرا و صميمی و دارای سکينه و آرامش 

 فرموده اند، جھاد با نفس ست کهااين واقعاً جھاد است، اين شعبه ای از ھمان جھاد اکبری . ستاخيلی ھنر بزرگی 

  “.است

اساسی ۀ علی خامنه ای بيش از دو سوم سخنانش را به خانواده و نقش زن در آن اختصاص داد تا بھتر بتواند به نکت

او گفت که . تر زنان و اجتناب از اشتغال و کار آنان در بيرون بپردازدخنانش، ھمانا خانه نشين کردن بيشدوم س

 اصلی ۀاما وظيف. اصلی زنان فراموش نشودۀ با اشتغال زنان ندارد اما به شرطی که وظيفجمھوری اسالمی مشکلی 

 که –کار اساسی “:زنان از ديدگاه خامنه ای که اميرالمؤمنين عصر حاضر است چيست؟ خامنه ای پاسخ می دھد

ا خامنه ای اين چنين بر اما چر“ . تحت الشعاع قرار ندھد–ست ای و مادری ئ خانه و خانواده و ھمسر و کدبانوکار

ين است؟ پيش از آن که خامنه ای پاسخ ئالی که نرخ اشتغال زنان بسيار پاعدم اشتغال زنان پافشاری می کند در ح

با حضور “ اشتغال زنان در سال جھاد اقتصادی” با عنوان جلسه ایدھد بايد اشاره نمود که حدود يک سال پيش، 

 فردی به نام فاطمه جلسهدر اين . تھران، زنان بازرگان و کارآفرين برپا شدمعاون وزير بازرگانی و رئيس اتاق 

تر باشد، اما اين نرخ در تحقيقات به کم تر بيش % ٢۵انتظار می رفت نرخ مشارکت زنان در ايران از “:مقيمی گفت

 / ٩ سال ماند در حالی که نرخ مشارکت مردان در ھمين % ١۴ نيز روی ١٣٨٨سقوط کرد و در سال  % ١۴از 

آمار و ارقام “ . نفر زن دارای شغل ھستند٢ حدود ، نفر شاغل مرد١٠ ھر مقابلبدين ترتيب … بوده است % ۶٢

است، اين  % ) ١٠ / ٨( بيش از نرخ بيکاری مردان  % ) ١۶ / ٨( ديگری نشان می دھد که نرخ بيکاری زنان 
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آمار ديگری نشان می . دختر بيش از پسران استست که الاقل در سطوح دانشگاھی تعداد دانشجويان ادر حالی 

 تشکيل می دھند بيش دھند که زنان جوان بيش ازمردان جوان بيکارند و شھرنشينان زن که اکثريت جمعيت ايران را

ضوع که چرا او می خواھد زنان پيش از بازگشت به سخنان خامنه ای و دريافت اين مو. يان زن بيکارندئاز روستا

خانه برگرداند به اين موضوع ھم اشاره کنيم که بر اساس آمار ارائه شده توسط يک خبرگزاری تری را به بيش

 ميليون ١٨ منتشر شد ھم اکنون ١٣٩٠دی ج ٢١که روز “ خبرگزاری بين المللی زنان و خانواده”حکومتی به نام 

  .زن در ايران خانه دار ھستند

خودتان را در خانه تربيت نکرديد يا اگر بچه ۀ شما اگر بچ“ :اما خامنه ای چه می گويد؟ او به زنان می گويد

 با سرانگشتان – که از تخم ھای ابريشم ظريف تر است –نياورديد يا اگر تارھای فوق العاده ظريف عواطف او را 

 عاطفی نشود، ھيچ کس ديگر نمی تواند اين کار را بکند، نه پدرش و نه به طريقۀ خودتان بازنکرديد تا دچار عقد

اين کارھا، کار مادر است، اما آن شغلی که شما بيرون داريد، اگر شما نکرديد، . اولی ديگران، فقط کار مادر است

آری، آری تمام موضوع از اين قرار است که ولی “ .ده نفر ديگر آن جا ايستاده اند و آن کار را انجام خواھند داد

اری و سقوط اقتصادی نظام يافته است خانه نشين کردن بيش فقيه جمھوری اسالمی تنھا راه حلی که بر بحران بيک

حل ھای راه .  مرد کار می کنند را نيز مردان بگيرند١٠ زنی را که در برابر ٢از بيش زنان است تا جای ھمان 

 – نئوفاشيست ھای غربی –حل افراطی ترين ھای جمھوری اسالمی با الھام از آموزه ھای دينی ھيچ تفاوتی با راه 

جمھوری اسالمی پس از اخراج ده ھا . اگر بيکاری ھست مقصر مھاجران ھستند. روھای سياسی غربی ندارندني

  .ھزار افغان از ايران، حاال دوباره سروقت زنان آمده است

خامنه ای البته در انتھای سخنانش به محرم و نامحرم در محيط ھای کاری اشاره کرد و گفت که برای اين که 

  .حيط خانوادگی کم تر شود بھتر است که زنان کار نکنندسوءظن ھا در م

دينی و قوانين اساسی جمھوری اسالمی و ديگر ۀ سخنان اخير خامنه ای عليه زنان در ھمان چارچوب ھای کھن

وليت ھای زنان در نظام جمھوری اسالمی که شورای عالی انقالب فرھنگی ؤمقرراتش از جمله منشور حقوق و مس

. تری داد، ايراد شدزی جمھوری اسالمی وجه قانونی بيش بندش به زن ستي١۴٨وين کرد و در  تد١٣٨٣در سال 

ست که تعداد اخامنه ای در بخش پايانی سخنانش خواھان خانه نشين کردن بيش از پيش زنان شد و اين در حالی 

وی ديگر به تشکيل خانواده او از س.  سال بدين سو، افت داشته است۵٠زنان شاغل به طرز بی سابقه ای، الاقل از 

اين موضوع ھم در حالی مطرح می شود که مشکالت اقتصادی منبعث از نظام . و نقش زن در آن اشاره کرد

سرمايه داری بحران زده در ايران از يک سو و روابط اجتماعی که جمھوری اسالمی آن ھا را با سياست ھايش به 

از آمار سازمان . نجامدازدواج ھا به طالق بي % ۴٠ه که دست کم ھم ريخته تر از ھميشه کرده است موجب اين شد

  . طالق ثبت شده است٩٣٠٠٠ چنين برمی آيد که نزديک به ١٣٨٨ثبت احوال در نه ماھه نخست سال 

بار ديگر نشان داد که تغيير در وضعيت “  انديشه ھای راھبردی جمھوری اسالمیجلسۀ”سخنان اخير خامنه ای در 

کار، تحصيل يا ۀ ھر چند زنان ايران ھمه روزه در عرص.  اقتصادی کنونی ميسر نيست–ب سياسی زنان در چارچو

را نشان داده و می دھند، اما حتا خانواده عمالً مخالفت آشکار خود را با اين شبه انديشه ھای ارتجاعی و واپسگ

  .ده تر دور از انتظار استی زنان از تمام اين قيد و بندھا بدون مبارزه ای ھمه جانبه تر و گسترئرھا

  ٦١٣شماره : منتشره در نشريه کار

 

 


