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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جوالی ٠٢

 
  تا روزی که حکومت اسالمی در قدرت است
 ! سرکوب سيستماتيک زنان ھم ادامه دارد

  
اساس بحث بر سر آن است که حکومت . و مقام دولتی نيستس جمھوری و ھر پست ئيبحث بر سر جنسيت پست ر 

از اين رو، . ش زن ستيز و آزادی ستيز استست و ايدئولوژی اسالمی و قوانيناسالمی ايران، حکومت آپارتايد جنسی ا

 بار اين است تأسفدر اين ميان، . اين حکومت سی و چھار سال است که به طور سيستماتيک زنان را سرکوب می کند

 حتی عده ای زن تحصيل کرده که از زور  و ستم حکومت اسالمی، ناچار به خارج کشور آمده اند به شکل چندش که

آوری از جناح اصالح طلب آن دفاع می کنند؛ بدون اين که حتی به قوانين و سياست ھای زن ستيز حکومت اسالمی که 

يز آن ھا را به رسميت شناخته اند و خودشان نيز کليه جناح ھای حکومت از جمله اصالح طلبان و سبزھای اسالمی ن

بنابراين، تا روزی که حکومت اسالمی در قدرت است سرکوب .  حامی و مجری آن ھا بوده اند توجه کنندئیدوره ھا

  !سيستماتيک زنان ھم ادامه دارد

دی ھای زنان، فقط محدود  حقوق و آزاۀ مھم دربارۀمسألدر حاکميت جمھوری اسالمی، به عالوه بايد در نظر گرفت که 

لکه حتی اگر اکثريت نماينده ھای مجلس شورای بس جمھور شود، ئي نيست که چرا زن ايرانی نمی تواند رألهبه اين مس

چرا که ايدئولوژی حکومت اسالمی و . اسالمی و يا وزرای کابينه ھم زن بشوند؛ مشکل اساسی ھم چنان باقی می ماند

ن ده ھا  و عناصر اين حکومت، به خو جناح ھاۀن ستيز و آزادی ستيز است و دست ھمکليه قوانين آن ضدانسان و ز

بنابراين، نه تنھا بايد قوانين ضدزن لغو گردد، آپارتايد جنسی از بين برود و سيستم . ھزار انسان بی گناه آلوده است

ت، بايد با ايدئولوژی اسالمی و  پيدا کند، بلکه به طور کلی اين حکومتغييرآموزشی از کودکستان تا آموزش عالی 

 اش بايد به گورستان تاريخ فرستاده شود تا به تدريج فرھنگ و گرايشات ئیسياست ھای غيرانسانی و قرون وسطا

  .ارتجاعی مردساالری و اسالمی زن ستيز و آزادی ستيز کم و کم تر شود

 در ترکيه و بی نظير بوتو در پاکستان به قدرت  ھم زنانی چون مارگارت تاچر در انگلستان، تانسو چيللریتاريخاز ديد

رسيدند اما آن ھا نه در وضعيت زنان و نه در کل جامعه ھيچ بھودی به وجود نياوردند و ھم چنان مانند مردان ھم 

مارگارت تاچر نخست وزير وقت انگلستان، از جمله . فکران شان در جھت تثبيت وضع موجود غيرانسانی کوشيده اند

س جمھور ئي کارگران معادن انگليس را به خاک و خون کشيد و ھمراه با رونالد ريگان رۀ حق و عادالنهاعتصاب ب

تانسو چيللر، نخست وزير وقت ترکيه در .  دادندتغييرتر به نفع سرمايه داران ، اقتصاد جھانی را ھر چه بيشامريکاوقت 

 و ھم چنين با بلند کردن دامنش تا زير زانو، فکر می  بکارت دختران دانش آموزۀدفاع از مسلمان بوسنی و کنترل پرد
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 عکس، گرايشات مذھبی را به حدی تقويت کرد که به قدرت گيری حزب اسالمی هبگيرد اما برا کرد آرای مذھبی ھا 

بی نظير بوتو، نخست وزير وقت پاکستان به مادر طالبان . رجب طيب اردوغان نخست وزير فعلی ترکيه منجر شد

بنابراين، اين زنان با پنجه ھای آھنين خود، نه تنھا ھيج بھبودی در .  و سرانجام خودش نيز قربانی ترور شدمعروف بود

 عيله کارگران و زنان و وضعيت زنان به وجود نياوردند، بلکه ھمان سياست ھای احزاب محافظه کار خود را شديداً 

  .  درآوردندء اجراۀمردم آزاده به مرحل

ن نماينده در مجلس حکومت اسالمی و دو وزير زن در کابينه ھای احمدی نژاد حضور داشتند اما آن يا تاکنون چندين ز

الھى حضور   زن حزب ١٢ ھفتم شوراى اسالمى، جمعا  در مجلسبرای نمونه، . ھا ھيچ تاج گلی به سر ھيچ زنی نزدند

 ھاى  »گذارى قانون «ھا و  زى ير در برنامه بودند كه » ران اسالمىيآبادگران ا «ۀ ھا عضو فرق ت آنيداشتند كه اكثر

   . نداشتند ن مجلسيندگان مرد ايه زنان، دست كمى از نماي ارتجاع عل مجلس

 و از اداره كنندگان جلسات ه ئیالت حوزي شده بود، داراى تحص ز وارد مجلسي تبرۀنديعشرت شائق، كه به عنوان نما

:  گفت ز در مجلسي تبرۀندينما«: ق نوشتي اظھارات عشرت شاۀ، دربارلنايران، ايخبرگزارى كار ا. مذھبى زنان است

م يابانى نخواھيگر زن خيابانى اعدام شوند، دي نفر از زنان خ١٠م و اگر يابانى خالء قانونى نداري زنان خ در خصوص

 ».داشت

 ھاى فرھنگى  اسالمى، برنامهران ي شوراى اسالمى و عضو ائتالف آبادگران ا نده از تھران در مجلسيالله افتخارى، نما

ك زن و مرد در برخى اماكن را در جھت اجراى احكام اسالمى و توجه به فرھنگ ي بحث تفك  نژاد، به خصوص احمدى

 افتخارى در گفت» . مطالبات عمومى است سأن ركن و در ري تر تى مھميك جنسيتفك«: ر كرد و گفتيل اسالمى تفسياص

ن جداسازى در يسازى مناسب است و ا ازمند زمان و فرھنگ يان ني ھا و آقا ك خانميى تفكاجرا«: لنا، افزوديگو با او 

ھر جا ... انت از زنان قابل اجراستير اماكن براى صينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و ساياماكن عمومى مانند پارك، س

  ».رديگ كه امكان داشته باشد جداسازى صورت مى 

 در ءكر شھدايه عمومى، دفن پيل نقلي ھا و وسا ار ھم از جداسازى زنان و مردان در مكاننده سبزويان نماياحمد بزرگ

 زنان ۀمجل ( ».د دفاع كرديغ ضدارزشى و ضدانقالبى ناميچه مراكز تبل سراھا به آن  ل نشدن فرھنگ ين شھر و تبدياديم

  )٨٤ ]سرطان[ر ماهي، ت١٢٢ ۀشمار

 ھاى عمومى  حفظ كرامت زنان در مكان«نژاد در  ھاى فرھنگى احمدى  است ي، از س  بوشھر در مجلسۀنديعطارزاده نما

  )ھمان منبع ( ».د كردي در برخى مراكز فرھنگى تمجءكر شھدايو دفن پ

، از طرح »شوراى عالى انقالب فرھنگى«كى از جلسات يز، در ي جمھور سابق ن سئيالبته ناگفته نماند كه محمد خاتمى ر

 ٦وز، يف نيگاه خبرى شريپا ( . ھاى اخالقى دفاع كرده بود و ناھنجارى» بدحجابى«با مظاھر برخورد فورى و ضربتى 

  )١٣٨٤ ]سنبله[وريشھر

د خبر ي جدۀروی سركوبگر و طرح ھای سركوبگرانيك نيدر ھفته ھای اخير نيز رسانه ھای حکومتی از راه اندازی 

، در رابطه با طرح ١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٢۵ انتظامی، روز رویيت كار نياحمدرضا رادان، از فرماندھان جنا. داده اند

ن يد کنندگان لباس ھای زننده و ھم چنين طرح بدحجاب ھا سابقه دار شده و با توليدر ا«: ، گفت»بدپوششی«مقابله با 

  درءن، مردم و علمامسؤوليبا آغاز فصل تابستان دغدغه ھای ... ب ھای صوتی برخورد می شوديد کنندگان آسيتول

  ».روی انتظامی سھم خود را ادا کنديتر می شود و آن ھا توقع دارند نشيموضوع بدپوششی ب

 ئی با خودروھا  و رانندگی و انتظامی در بزرگراه ھا و بلوارھائی موتور سوار، راھنماۀژيم ھای ويت«: رادان، افزود

 ».ت نکنند برخورد خواھند كردينان آن حجاب را رعايا سرنشيکه راننده 
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د سركوب در استان ھای شمالی کشور با ين از تشدي سرکوب گران و آدم کشان حکومت اسالمی، ھم چنۀن سركرديا

 خرداد ٢۵روی انتظامی از ين«: ن استان ھا خبر داد و گفتيروی انتظامی ايروھای كمكی عالوه بر نياستفاده از ن

  ».برون شھری ھم به معضل بدپوششی توجه می شودن در طول جاده ھا و راه ھای يل داده و ھم چنيس پاک را تشکيلوپ

 خود را به عربده کشی عليه زنان اختصاص می دھند و از اين ۀامامان جمعه ھر ھفته بخشی از خطبه ھای نماز جمع

ھی و لباس شخصی ھا و ارگان ھای سرکوب می خواھند که سرکوب ل از گروه ھای حزب ال و علناً طريق نيز رسماً 

  . نندزنان را تشديد ک

 چندانی به بھبود وضعيت وری و دولت و مجلس در ايران، ربط رياست جمھتغييرھمين نمونه ھا نشان می دھند که 

تنھا مھره ھا و عناصر حکومتی در رقابت با ھمديگر و تقسيم . مردم و آزادی ھای فردی و جمعی و آزادی زنان ندارد

نتخابات برای تئوريسن ھا و سران حکومت نيز اين حسن و خواص البته اين مدل ا. قدرت و حاکميت جا به جا می شوند

 ايران و در سطح بين المللی اين توھم را ايجاد می ۀ رياست جمھوری و دولت و مجلس، در جامعتغييررا دارد که با 

در . داد و پارلمانی وجود ئیبورژوا» دمکراتيک«کنند که گويا در ايران نيز ھمانند ديگر کشورھای جھان انتخابات 

در کشوری که فعاليت سازمان ھا و احزاب سياسی، جنبش ھای .  ای در ايران، دروغ محض استمسألهحالی که چنين 

 ممنوع است و نصف جامعه، يعنی زنان نيز ھرگز در حاکميت اجتماعی، نھادھای مردمی، رسانه ھای مستقل اکيداً 

بحث از انتخابات خاک پاشيدن به چشم جامعه است و س جمھور و رھبر بشوند، ئيجمھوری اسالمی نمی توانند ر

  !دروغی بيش نيست

آميز سرکردگان  سرکوب زنان، ھم اکنون آن چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که عالوه بر اظھار نظرھای تھديد

س  مجلۀ نمايند٢٢٢ زنان، ۀنظامی حکومت مبنی بر تشديد سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب ھمه جانب

 آنان ۀای از اقدامات زن ستيز نيروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگران ارتجاع اسالمی نيز با امضای بيانيه 

  .حمايت کرده اند

و تشديد فشار بر » بدحجابی«سرکوب سيسماتيک زنان در قالب ھای گوناگونی چون طرح تفکيک جنسيتی، مقابله با 

ان، آن چنان ايدئولوژی و امنيت حکومت اسالمی را دچار بحران می کند و به زنان ھر ساله با فرارسيدن فصل تابست

 سياسی و اجتماعی سران و مقامات و ۀخطر می اندازد به طوری که حجاب زنان به يکی از مھم ترين مسائل و دغدغ

  .ارگان ھای سرکوب حکومت اسالمی تبديل می شود

 سياسی، ۀا وجود اين که زنان دوش به دوش مردان در ايران مبارز ايران، بۀ جامعۀدر تحوالت بيش از يک قرن گذشت

 ١٠٧. اجتماعی و فرھنگی کرده اند اما سھم آنان از اين تحوالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی، بسيار ناچيز بوده است

ولين مجلس سال پيش، ھنگامی که مظفرالدين شاه در اثر انقالب مشروطيت مجبور شد قانون مشروطيت را امضاء کند ا

ی أی داشتند و زنان حق رأ طبقات شرکت نداشتند فقط طبقات دارا و صاحبان زمين حق رۀتشکيل گرديد که در آن، ھم

  .نداشتند

رضا شاه که کليه دستاوردھای انقالب مشروطيت، از جمله تشکل ھای زنان را از بين برد و به زور چادر زنان را 

  .سميت نشناختی زنان را به رأاما حق ر. ممنوع کرد

 ھای نسبی سياسی و اجتماعی و فرھنگی که با برکناری رضاشاه از سلطنت توسط متفقين به دليل ھمکاری ھايش  آزادی

 آغاز شد و پس از او، پسرش محمدرضا به پادشاھی رسيد و ھنوز قدرتی نداشت ١٣٢٠ ]سنبله[با ھيتلر، از شھريور

  . فعاليت متشکل سياسی و فرھنگی خود را از سر گرفتندزنان نيز از اختناق رضاشاھی بيرون آمدند و

می فشار در اين سال ھا، فعاليت ھای سياسی و اجتماعی داخلی کشور و ھم چنين تحوالت بين المللی، بر حکومت شاه 

سيس أ، فاطمه سياح و صفيه فيروز حزب زنان ايران را ت١٣٢١سال . ی زنان را به رسيمت بشناسدأآوردند تا حق ر
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، ١٣٢۶اما با مرگ فاطمه سياح در سال . ی زنان متمرکز کردأاين حزب، عمده فعاليت خود را بر گرفتن حق ر. ندکرد

  .اين تالش ھا نيز ناکام ماند

 ھمان سال، نمايندگان حزب توده در مجلس ]جدی[ تشکيالت زنان حزب توده شکل گرفت و در دی ماه١٣٢٢سال 

اين طرح اما تا سال . ی شدندأبات ارائه کردند که در آن زنان نيز دارای حق رچھاردھم طرح جديدی برای قانون انتخا

ی زنان أای جداگانه برای حق ر  کرسی در مجلس داشت، اليحه ١٠در آن سال، حزب توده که .  مسکوت ماند١٣٢۶

 يک سال بعد نيز پس .تھيه کرد که ھيچ يک از نمايندگان ديگر حاضر به امضاء آن نشدند و اين اليحه نيز مسکوت ماند

 زنان عليه گرايشات مردساالری و حاکميت، نه با ۀاما مبارز. از ترور ناموفق شاه، حزب توده غيرقانونی اعالم شد

  .حزب توده شروع شده بود و نه با ممنوع کردن فعاليت آن به پايان رسيد

 کمونيستی ۀبرابری طلبانه و عدالت جويان دموکرات در آذربايجان که گرايشات آزادی خواھانه، ۀ، دولت فرق١٣٢۵سال 

بدين ترتيب، زنان آذربايجان اولين زنان ايرانی بودند که توانستند در . ی دادأداشت برای اولين بار به زنان حق ر

  .انتخابات شرکت کنند

بته در اثر در اين اليحه، ال.  اصالح قانون انتخابات را تقديم مجلس کردۀ، دولت دکتر محمد مصدق اليح١٣٣٠سال 

 زمان حزب زنان ايران، کانون بانوان، تشکيالت زنان حزب توده و  ھم. ی داشتندأ پيگير زنان، زنان نيز حق رۀمبارز

  . ھای خود را برای به دست آوردن اين حق شدت بخشيدند مھرانگيز منوچھريان تالش

، ١٣٣١ ]جدی[دی ماه. ی زنان در آن زمان بودندأ اولين مخالفان حق رۀهللا کاشانی از جمل جمعيت فدائيان اسالم و آيت 

  .ی به زنان اعالم کردأ مخالفت خود را با دادن حق ررسماً » ترقی «ۀ ای با مجل هللا خمينی در مصاحبه آيت 

فعاليت نھادھای مدنی، ۀ  و سرکوب وحشيانه و شديد نيروھای سياسی و سلب اجاز١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨پس از کودتای 

  . احزاب سياسی، نھادھای نزديک به حکومت و دربار تشکيل شدندسازمان ھا و

 گروھی از زنان شامل فرخ رو پارسا، ١٣٣۵سيس شد و أ، جمعيت راه نو توسط مھرانگيز دولتشاھی ت١٣٣۴در سال 

  .صفيه فيروز و چند تن ديگر شورای ھمکاری جمعيت بانوان ايران را تشکيل دادند

تقبال از شاه و ملکه ثريا در فرودگاه مھرآباد تھران زمان بازگشت از سفر به شوروی در از جمله اقدامات اين شورا، اس

  ».تساوی حقوق زنان ايرانی را خواستاريم«:  با اين پالکارد بود١٣٣۶سال 

ی أ حق ره، چندين انجمن و نھاد ديگر به شورای ھمکاری جمعيت بانوان پيوسته و تالش شان را ب١٣٣۶در سال 

ھای   بندی خواسته ١١نمايندگان اين شورا در ھمين سال، در مالقاتی رسمی با محمدرضاشاه، فھرست . ندمتمرکز کرد

  .ی به زنان در انتخابات مجلسين شورا و سنا نيز بودأخود را تسليم او کردند که شامل اعطای حق ر

 وارد  کنترل جنبش زنان، رسماً يک سال بعد از اين مالقات ھا و خواست ھا بود که اشرف پھلوی خواھر شاه با ھدف

 شورای عالی زنان ايران به رياست اشرف پھلوی، ١٣٣٧ ]حوت[ اسفند١١در ھمين راستا،.  ھای زنان شد فعاليت

  .ی و ديگر حقوق زنان نداشتأ حق رۀھرچند اين شورا فعاليت زيادی در زمين. تشکيل شد

 به صورت فردی برای ١٣۴٠اتحاديه زنان حقوقدان در سال سيس أ ھای مھرانگيز منوچھريان، حقوقدان تا زمان ت تالش

  . سازمانی پيدا کردۀسيس اين اتحاديه نيز اين تالش ھا جنبأپس از ت. ی فعال بودأحق ر

ھای مختلف زنان نزديک به دربار و تحت   مجلس شورای ملی بود که جمعيت ۀ، انتخابات بيستمين دور١٣٣٩سال 

 مشترکی منتشر کرده و در آن خواستار شرکت زنان در انتخابات ۀار انتخاباتی اعالمي کارزۀکنترل حاکميت، در بحبوح

هللا بروجردی، مرجع تقليد از مخالفان سرسخت شرکت زنان در  ابوالقاسم فلسفی، واعظ معروف تھران و آيت . شدند

  .در نھايت نيز انتخابات بدون حضور زنان برگزار شد. انتخابات بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ۀ دستور تجديد انتخابات دور١٣٣٩ ]قوس[ آذر١٩ مردمی ابطال و ۀاما به دليل تقلب و اعتراضات گسترداين انتخابات 

ای به زنان داد  برگزاری مجدد انتخابات، فرصت دوباره . ھا صادر شد بيستم مجلس شورای ملی در تھران و شھرستان 

  .تا خواست خود را مطرح کنند

در اين تظاھرات، زنان تونلی مقابل مجلس سنا . ين اعتراض وقت زنان بودتحصن زنان مقابل مجلس سنا، بزرگ تر

 خواست وارد مجلس شود بايد از ميان زنان و پالکاردھای آنان  درست کرده بودند به طوری که ھر سناتوری که می

  .کرد عبور می 

س وقت سنا، در پايان ئيراالشراف رصد.  خود را بيان کردندۀس سنا ديدار و خواستئيدر پايان اين تحصن نيز زنان با ر

 ھای سياسی و اجتماعی منع شرعی ندارد ولی بايد مقتضياتی وجود داشته   ھا در فعاليت شرکت خانم«: اين ديدار گفت

  ». وجود نداردباشد که فعالً 

 ١٣٣٩ ]دلو[به اين ترتيب، اين ديدار ھم نتيجه نداد و دور دوم انتخابات مجلس نيز بدون شرکت زنان در بھمن ماه

اما چند ماه بعد انتخابات شورای شھرھا بود که شرکت زنان در انتخابات شوراھا منع قانونی نداشت و در . برگزار شد

ولی اين انتخابات نيز . متن قانون آمده بود که تنھا محرومين از حقوق اجتماعی حق شرکت در اين انتخابات را ندارند

  .ردی در وضعيت زنان به بار نياوتغيير

 انتخابات ۀ نام  و نخست وزيری اسدهللا علم بود که او، در اولين اقدام خود پس از رسيدن به قدرت، تصويب١٣۴١سال 

نامه، نه تنھا به زنان حق شرکت در انتخابات داده شده   در اين تصويب .  ھای ايالتی و واليتی را تقديم مجلس کرد انجمن

  .نتخابات انجمن ھای ايالتی و واليتی نامزد نيز بشوندبود، بلکه زنان اجازه داشتند برای ا

 ھای علميه را به  او، بازاريان و حوزه. رو شده هللا خمينی روب س آن ھا آيت أ و در رءنامه با مخالفت علما اين تصويب 

  .اعتصاب عليه اين مصوبه فرا خواند و در نھايت دولت علم مجبور به پس گرفتن آن شد

 به جای آن که به رسم ھرساله به ١٣۴١دی سال ج ١٧در اعتراض به پس گرفتن اين اليحه، روز  ھای زنان  انجمن

زنان، به سادگی نشان اين اعتراض .  وزيری تحصن کرده و با علم ديدار کردند  رضاشاه بروند، مقابل کاخ نخستۀمقبر

دو را مانع پيشرفت و آزادی خود و نھا ھم به مرتجعين اسالمی و ھم به حاکميت معترض بودند و ھر می دھد که آ

  .جامعه می ديدند

بند . صادر کرد» انقالب سفيد شاه و ملت«ای خود را با نام  دو روز پس از اين ديدار، محمدرضا شاه فرمان شش ماده 

يا  ءروز ششم بھمن به عنوان روز برگزاری رفراندوم برای اجرا.  اصالح قانون انتخابات بودۀپنجم اين فرمان، اليح

 زنان برای شرکت در ۀعدم اجرای اين فرمان اعالم شد اما دولت تا يک روز قبل از آن ھيچ اعالن رسمی مبنی بر اجاز

  .اين رفراندوم نکرد

 اتحاديه زنان حقوقدان به رياست مھرانگيز منوچھريان، شب قبل از رفراندوم به ديدار ارسنجانی وزير ۀنمايند

 شرکت زنان در ۀحات ارضی که اصل اول رفراندوم بود، رفت و از او دربار اجرای اصالمسؤولکشاورزی وقت و 

  .او، در پاسخ گفته بود من ھيچ اشکالی نمی بينم که خانم ھا در رفراندوم شرکت کنند. رفراندوم پرسيد

، ١٣۴١د  اسفن١٢.  در رفراندوم انقالب سفيد شرکت کردند١٣۴١ ]دلو[ بھمن۶بدين ترتيب، زنان برای اولين بار در 

 که ٩ و ۶ھای   مرد از ماده ۀ قانون انتخابات که مانع شرکت زنان بود و نيز واژ١٣ ۀ اعالم کرد که ماددولت رسماً 

  .مربوط به شرايط نامزدھا بود حذف شده است

 ۶ در انتخابات مجلس شورای ملی، به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده شرکت کرده و ١٣۴٢ شھريور ٢١زنان در 

اما در مجلس سنا که نيمی از نمايندگان آن انتخابی بودند، ھيچ زنی امکان حضور پيدا . زن نيز به مجلس راه يافتند

  .اما محمدرضا شاه، برای تظاھر ھم شده دو زن را به عنوان نمايندگان انتصابی سنا معرفی کرد. نکرد
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مانی که اولين مجلس شورای ملی قانون انتخابات  شمسی، يعنی ز١٢٨۵ ]ميزان[ مھر ماه١۵ زنان از ۀدر واقع مبارز

را تصويب و زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد، مبارزات زنان برای به دست آوردن اين حق 

 مبارزات ۀ حکومت پھلوی، بلکه نتيجئیی زنان نه اھداأبنابراين، حق ر.  نتيجه داد١٣۴١ شھريور ٢١آغاز شد و در 

  .زنان از يک سو و فشارھای بين المللی بر حکومت پھلوی از سوی ديگر بود

حقيقتا به قدرت رسيدن حکومت اسالمی را بايد در ھمين سياست ھای حکومت ھای پھلوی و کودتای پدر و پسر و 

به .  و بررسی قرار دادنابودی نھاد مدنی در جامعه و اعمال سانسور و اختناق و زندان و شکنجه و اعدام، مورد بحث

  .عبارت ديگر، ھر پديده ای برای خودش تاريخی دارد و بايد در بطن ھمان تاريخ مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

محمدرضا شاه، خودش آدم بسيار خرافی و مذھبی بود و در مصاحبه با اوريانا فاالچاچی مدعی شده که دو بار برای او 

شاه، سرسختانه مخالف برابری زن و مرد و آزادی ھای فردی و جمعی و آزادی !  است؟وحی آمده و امام زمان را ديده

از .  داشتتأکيد) کمونيست ھا(ن اگو با اوريانا فاالچی، بر اعدام مخالف و او، ھم چنين در گفت. بيان و قلم و انديشه بود

او، . اختيار گرايشات مذھبی قرار داده بوداين رو، شاه دستگاه عريض و طويلی را با امکانات مالی و تبليغی کالن در 

 پيروز شد ١٣۵٧از اين رو، ھنگامی که انقالب . ش مخالفت می کردند بود که مستقيما با حکومتئیفقط مخالف آخوندھا

تنھا جريانی که در افکار عمومی جامعه و ھم چنين در سطح بين المللی قوی تر بود و مورد حمايت قرار گرفت گرايش 

 ۀحکومت اسالمی، با سرکوب خونين دستاوردھای انقالب و کشتار بی رحمان. ذھبی به رھبری خمينی بودارتجاع م

خواه، سکوالر و اليست و ھم چنين روشنفکران آزاديھواداران، کادرھا و اعضا و رھبران سازمان ھای چپ و سوسي

  .سوسياليست، حاکميت خود را تثبيت کرد

 بھتر از دوران پھلوی و بدون اختناق و سانسور ۀ، که با ھدف رسيدن به يک جامعبه اين ترتيب، اکثريت مردم ايران

، انقالب خود را آغاز کرده بودند به داليل )ساواک(ليس مخفی مخوف شاه و ھای پئیحکومت پھلوی و زورگو

 به قدرت رسيدن يک فاکتور مھم در شکست انقالب و. گوناگونی نتواسنتند انقالب خود را حفظ و تعميق و گسترش دھند

گرايش مذھبی، اين بود که اکثريت جامعه نسبت به گرايش مذھبی توھم داشتند و مھم تر از ھمه، گرايش مذھبی بسيار 

با پيروزی انقالب، اين گرايش با حمايت ارتش و ديگر نيروھای سرکوبگر . قوی تر و متحدتر از گرايشات ديگر بود

ين با حمايت ھای کشورھای قدرت مند جھانی، با سرکوب خونين انقالب به حکومت شاه و بخش مذھبی جامعه و ھم چن

قدرت رسيد و از ھمان روزھای نخست قدرت گيری اش، تھاجم خود را به دستاوردھای انقالب، به ويژه با اجباری 

 زور در واقع اگر رضاشاه، به. چرا که تعرض به زنان، تعرض به کل جامعه بود. کردن حجاب اسالمی آغاز کرد

سياستی که ھر دو پشت و . ليس چادر زنان را اجباری کردوليس چادر زنان را ممنوع کرد اين بار خمينی به زور پوپ

  !  و سرکوب و آزادی ستيزی استئیروی يک سکه اند و آن ھم زورگو

يه زنان به  اسالمی علۀمحروم کردن زنان ايرانی از حق قضاوت، تھاجم ديگری بود که حکومت تازه به قدرت رسيد

 تصويب کردند ١٣۵٨/٧/١۴رخ ؤ مۀت وزيران دولت موقت جمھوری اسالمی ايران در جلسأھي.  درآوردءمرحله اجرا

  . زنان به رتبه اداری تبديل بشودئی قضاۀکه رتب

با فرمان آيت هللا . تحصن دختران کارآموز در کاخ دادگستری ايران و اعتراض آن ھا، پس از يک ھفته سرکوب شد

آن ھا وظيفه داشتند قوانين در تعارض با قوانين . سيس نمودندأنی، شش فقيه منصوب شدند و شورای نگھبان را تخمي

ھای سودمند قانون حمايت  در نخستين اقدام، جنبه . ی بدھندأ کرده و به ابطال آن ھا رئیحکومت و شريعت را شناسا

برچيدند و را ھای حمايت از خانواده  حتا دادگاه . حذف کردندخانواده را در تعارض با شريعت اعالم کردند و آن ھا را 

 شورای نگھبان در ۀنظري. ھم چنين چند ھمسری بدون مانع رايج شد. ديگر بار دفاتر و محضرھای طالق فعال شدند

  . که ھنوز در قدرت بودند، تبديل به قانون شدئی مذھبی ھا-، با ھمکاری ليبرال ھا و ملی ١٣۵٨سال 
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ی دادن و حق انتخاب شدن به مجلس أ حق زنان را سلب نکرد و آن ھم حق ر ت اسالمی، تنھا در يک زمينهاما حکوم

ھی اند و سرسخت تر از مردان مرتجع لالبته اين حق ھم فقط شامل زنانی می شود که حزب ال. شورای اسالمی بود

  . مدافع حکومت اسالمی اند

 حکومت به شمار می رفت در ٢ ۀی خمينی، پس خمينی مرد شمارھاشمی رفسنجانی که در دوران قدرقدرتی رھبر

احمد آقا آمدند، «:  چاپ شده، چنين نوشته است١٣٨١ بھمن ١٩ ۀرخؤ جام جم مۀبخشی از خاطرات خود که در روزنام

 انتخاب ، حق١٣۴١نامه يازده نفر از نمايندگان مجلس به امام را آوردند که در آن از امام خواسته شده بود مانند سال 

 فردی خدمت امام آمده و خواسته که امام به   قبال ھم گفت.  تحريم نمايند شدن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس

 نامه را  احمد آقا. شورای نگھبان چنين دستوری بدھند ولی امام ايشان را منع کرده و گفته اين حرف ھا ضرر دارد

 اند که اين آقايان را در  دستور داده) يعنی به ھاشمی رفسنجانی(م به من اطالع داد که اما. خدمت امام برد و برگشت

ی از زنان، خالف شرع است و در زمان شاه، کل کارھای مجلس را ما أمجلس بخواھم و به آن ھا بگويم سلب حق ر

 ۀيم و امروز که ھمديد دانستيم، از جمله اين را، نه اين که اشکالی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زن می  حرام می 

  ».امور مجلس شرعی است، شرکت آنان ھم مثل مردان، شرعی، عقلی و انسانی است

ھمين موضع حاکی از آن است که حکومت اسالمی با يک قدم عقب نشينی، تالش کرد که در ميان نصف جامعه توھم به 

  .ازدوجود آورد تا سرکوب سيستماتيک زنان در جامعه را توجيه پذير و نھادينه س

تا آن جا که به بحث ھای داغ امروز در رابطه با نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی ايران برمی گردد 

رابطه با در ، ۵٧در سال ھای نخست انقالب . تازگی ندارد و به شکل کسالت آوری در اين سه دھه تکرار شده است

آخوند يزدی، در . ه و در محافل حکومتی در جريان بودس جمھور شدن زنان بحث ھای سياسی و حقوقی در جامعئير

  :اين باره می نويسد

گوھا بودم که  و مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دھد و من خود از نزديک در متن گفت... «

توانند به سمت   س جمھور بايد مرد باشد و در سيستم حکومت اسالمی زنان نمیئي رجوليت بود يعنی رۀمسألبحث اول 

اما . حاکميت به خصوص در سطح رياست جمھوری دست يابند و اين امر در بحث ھای مبسوط فقھی بيان شده است

س ئيبرای آن که اين مطلب با تعبيری سنگين تر که سوژه ای برای ديگران نشود بيان شود اين تعبير انتخاب شد که ر

  )۵٨١، ص١٣٧۵يزدی،(» واجد شرائط زير باشند انتخاب شودجمھور بايد از ميان رجال مذھبی و سياسی که 

اسالم و حتی مذاھب ديگری .  صالحيت زنان برای واليت و زمامداری منع و نھی شده استدر دين اسالم، صريحاً 

چون مسيحيت و يھوديت زن را به عنوان انسان کامل به رسميت نشاخته اند از اين رو، از نظر مذاھب، زن و مرد 

ھم اکنون .  سرنوشت و زندگی زن تصميم بگيردۀزن فرودست است و فقط مرد است که می تواند دربار. يستندبرابر ن

 کند؛ به سفر برود؛ حق طالق تعيينخواه خود را  ھمسر شغل دلۀدر قوانين حکومت اسالمی، زن نمی تواند بدون اجاز

رث برادر است؛ زن از ارث شوھرش يک ھشتم داشته باشد؛ سرپرستی کودکان را عھده دار شود؛ ارث خواھر نصف ا

  ...سھم می برد و

اُموَن َعلَی النَِّساِء «: مسلمانان، يعنی قرآن در رابطه با حقوق زنان آمده است» آسمانی«در کتاب به اصطالح  َجاُل قَوَّ الرِّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَی بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ مردان، سرپرست زنانند، به دليل آن که خدا «). ٣۴نساء، (»  ...بَِما فَضَّ

  ».برخی از ايشان را بر برخی برتری داده و به دليل آن که از اموال شان خرج می کنند

َج اْلَجاِھلِيَِّة اأْلُولَی « ْجَن تَبَرُّ ود بمانيد و ھم چون دوران  ھای خ و در خانه«). ٣٣احزاب، (» ...َو قَْرَن فِی بُيُوتُِکنَّ َو الَ تَبَرَّ

  ».ظاھر نشويد) در ميان مردم(جاھليّت نخستين 
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؛ از مشورت با )٣۴٨، ص ٨ج : ق١۴٠٨نوری، (» إيّاک و مشاورة النساء، فإّن رأيھن إلی أفن«: امام علی، گفته است

نھج (»  العقولاّن النساء نواقص االيمان و نواقص الحظوظ و نواقص» «.ی آنان سست استأزنان بپرھيز، زيرا ر

  ». آنان اندک و عقل آنان ناقص استۀايمان زنان کاستی دارد و بھر). ١٢٩، ص ٨٠، خطبه ١تا، ج  البالغه، بی 

يا در » .دئيی آنان مخالفت نماأبا زنان مشورت کنيد ولی با ر«: ھم چنين از محمد پيامبر مسلمانان، نقل قول شده است

 رفت، زنان خود را جمع می کرد و با آنان مشورت می کرد، آن  به جنگی میپيامبر چون «: روايت ديگری آمده است

  ) ۵١٨، ص ۵ج : ١٣٨٨کلينی، (» .کرد ی آنان عمل می أگاه خالف ر

س جمھور بايد از ميان رجال مذھبی و ئير«:  در اصل يکصد و پانزدھم قانون اساسی حکومت اسالمی آمده استنھايتاً 

ايرانی االصل ، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و : ند انتخاب گرددسياسی که واجد شرايط زير باش

  ».من و معتقد به مبانی جمھوری اسالمی ايران و مذھب رسمی کشورؤتقوی، م

اصل يکصد و سيزدھم قانون اساسی جمھوری (س جمھور بعد از رھبر، عالی ترين مقام رسمی کشور است ئي رظاھراً 

يت امور برنامه و بودجه و امور مسؤول از آن اوست، ئیو به عبارت ديگر بيش ترين اختيارات اجرا.) راناسالمی اي

 کشور از طرف ۀتمام بودجه ساالن) اصل يکصد بيست و ششم قانون اساسی(استخدامی کشور را مستقيما بر عھده دارد 

  ) اصل پنجاه و دوم قانون اساسی. (دولت تھيه می شود

 اقرار کرده است که پست رياست جمھوری در س جمھور حکومت اسالمی بود صراحتاً ئي رهتمی که دو دوراما محمد خا

به عبارت ديگر، رھبر حرف اول و آخر را می زند و ھيچ مقام و ارگانی حق . است» تدارکاتچی«ايران، يک پست 

  !؟»خدا«حسابرسی از او را ندارد مگر 

آيت هللا بھشتی، مبانی نظری قانون (» .س جمھور نمی توانند بشوندئي ھا ر کردم، گفتند زنسؤالاز امام خمينی «

مبنای مخالفت با رياست جمھوری زنان رواياتی است که زنان را از ) ٣۵ و ٣۴ صص ١٣٧٧اساسی، چاپ اول 

امبر اکرم يکی از اين روايات که با تعابير مختلف ولی ھم معنی نقل شده است، اين است که پي. حکومت منع نموده است

  ».گروھی که زن بر آنان حکومت و رھبری کند ھرگز رستگار نمی شوند«: فرمود) ص(

يعنی برای رياست . است» رجال مذھبی و سياسی« قانون اساسی آمده است ١١۵به اين ترتيب، آن چه در اصل  

نه تنھا » رجال«اين، منظور از بنابر. جمھوری، رجال بايد دو صفت داشته باشند اوال مذھبی باشند ثانيا سياسی باشند

  .س جمھور بايد از مردان مذھبی و سياسی باشدئيزنان نيست بلکه ھر مذکری را رجل نمی نامند، در نتيجه ر

س جمھور به پاسداری از ئيشرط عقيدتی، ر. س جمھور بايد ايرانی االصل باشدئيشرط حقوقی، اين است که ر بنابراين

من و معتقد ؤسوگند ياد می کند؛ بدين ترتيب، روشن است که او بايد مسلمان، م) ریشيعه اثنی عش(مذھب رسمی کشور 

  .باشد» رجال سياسی و مذھبی«س جمھور بايد از ئيشرط اجتماعی، ر. به مذھب رسمی کشور باشد

ن يت ھا، اختيارات و شرايطی که در قانون اساسی برای رياست جمھور پيشی بينی شده، روشمسؤولحال با توجه به 

است که عالوه بر اين که زنان شايستگی تصدی اين سمت را ندارند، بلکه کسانی که شيعه نيستند نيز شايستگی چنين 

  .پستی را در حاکميت جمھوری اسالمی ندارند

را رسانه ای کرده و می گويد طبق » رجل سياسی و مذھبی«حتی ھمين امروز نيز کسانی چون شيخ محمد يزدی، معنی 

 از زنان به عنوان ابزار و  و علناً بنابراين، حکومت اسالمی ايران، رسماً . س جمھور شدن نداردئيق رقانون، زن ح

ی بدھند أيعنی از آن ھا می خواھد به نامزدھای مردی که شورای نگھبان انتخاب کرده ر. سياھی لشکر استفاده می کند

  .س جمھور شدن ندارندئيدر حالی که خودشان حق نامزدشدن و ر

 رھبر تأئيدند که شش نفر آن ھا از سوی رھبر و شش نفر از سوی مجلس و با ا نفر١٢ای شورای نگھبان، اعض

! انتصاب می شوند بر کليه انتخابات حکومت اسالمی نظارت دارند ھمگی مرد و مسلمان و ملتزم به واليت فقيه ھستند
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، سپاه، بسيج، امام جمعه ھا، شوراھای شھر و  نفر، کانديدھا را از صافی ھای وزارت اطالعات، وزات کشور١٢اين 

د تا به يکی ن با توافق خامنه ای، چند نفری را به عنوان نامزد به جامعه اعالم می کند و نھايتاً نروستا و غيره می گذران

 حکومت ھای ديکتاتوری از جمله حکومت اسالمیۀ در واقع اين مدل انتخابات، ويژ. ی دھندأاز اين عناصر حکومتی ر

 ايران، چون پاکستان و ۀايران است و اين مدل انتخابات، حتا کم ترين شباھتی به مدل انتخابات در کشورھای ھمساي

 نيمه مستقل فعاليت دارند و زنان نيز می ۀدست کم در اين کشورھا، چند حزب پارلمانی و چند رسان. ترکيه نيز ندارد

  .س جمھور بشوندئيتوانند نخست وزير و ر

ی برخی از زنان به اصطالح روشنفکر و روزنامه نگار در داخل و خارج کشور و ھم چنين برخی از دانش اکنون حت

س جمھور جديد حکومت اسالمی دفاع می کنند که انگار او سابقه ای ئي، آن چنان از آخوند روحانی ر»مھمان«جويان 

در حالی که اين آخوند، در سی و ! می دارد؟ ديگر سران و مقامات و عناصر حکومت اسالۀکاران تبھۀجداگانه از سابق

 امنيتی حکومت -ليسی وچھار سال گذشته، در تمام ارگان ھای حکومت به ويژه در ارگان ھای سرکوب و ترور پ

  . خامنه ای فعاليت کرده استۀاسالمی، از جمله به عنوان نمايند

يد و يا خاکستری در آن وجود ندارد بنابراين، ھر  حکومت اسالمی ايران، سياه و سياه است و ھيچ ورق سفۀاما کارنام

فرد و جريانی به ھر کدام از جناح ھای اين حکومت نزديک شود و مستقيم و يا غيرمستقيم از اھداف و سياست ھا و 

س جمھوری و غيره حمايت کند بالفصله در نزد افکار عمومی جامعه رسوا می گردد و طرد می ئيعناصر آن مانند ر

  .گردد

 به نفع کليت س جمھور و جناح ھای حکومت اسالمی، با ھر توجيه و عذر و بھانه ای، اوالً ئي تر از ھمه، دفاع از رمھم

به بازار که  در ھر لفافه و بسته بندی ئیحکومت اسالمی و بقای آن منجر می گردد و از سوی ديگر، چنين سياست ھا

  . نبوھی از جنايات حکومت اسالمی است سياست بازان ارائه شود آگاھانه چشم بستن بر اۀآشفت

خواه، برابری زيرا بسياری از زنان آزادي. نيست چندان نيازی به اثبات حق زنان، از جمله برای رياست جمھوری نھايتاً 

 مجلس، ۀس جمھور، نمايندئينه تر از مردان می توانند رھبر، رمسؤوالطلب، عدالت جو و سوسياليست شايسته تر و 

  . شندبا... قاضی و

 خصوصی افراد خارج شده و به ايدئولوژی رسمی ۀ اثنی عشری و يا ھر مذھب ديگری، از محدودۀاما وقتی مذھب شيع

حکومت تبديل گردد خواه ناخواه مذاھب ديگر، زنان و مردان برابری طلب، سکوالرھا، آته ئيست ھا، کمونيست ھا و 

م می کند، بلکه ھرگونه مخالفت با حکومت، به مثابه مخالفت با ن خود را نه تنھا از حق شھروندی محروا مخالفعموماً 

   .اسالم و خدا و پيامبر قلمداد شده و حکم شالق، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام در پی دارد

 ۀکار و جنايت کار است که در اين بيش از سه دھه حاکميت خود، ھمواره از جامعحکومت اسالمی ايران، حکومتی تبھ

  .گرفته و خون کارگران و مردم محروم را مکيده و ھنوز ھم سير نشده استما قربانی 

در شرايطی که تورم و گرانی و بی کاری و فقر اکثريت خانواده ھای ايرانی را زمين گير کرده است دولت آخوند 

خامنه ای، کمی در دولت او، در بھترين حالت اگر بخاری داشته باشد شايد بتواند با حمايت . روحانی، به قدرت می رسد

. مقابل رقبای بين المللی شان نرمش نشان دھد تا کمی از فشارھای اقتصادی و ديپلماتيک بر روی حکومت شان بکاھد

اقتصادی فزاينده عبور کند اما بخش آگاه جامعه ھيچ توھمی ندارد که او، به لحاظ اقتصادی، قادر نيست از بحران ھای 

باشد و يا جلو گرانی و تورم را بگيرد؛ اشتغال را افزايش دھد و دست مزد مزدبگيران گوی نيازھای مبرم جامعه و جواب

او، به لحاظ سياسی و اجتماعی نيز نه می تواند و نه قصد دارد از ... را متناسب با تورم و گرانی واقعی افزايش دھد و 

جه و اعدام بکاھد؛ نه فعاليت جنبش ھای سانسور و اختناق، آپارتايد جنسی، کار کودک، تھديد و سرکوب، زندان و شکن

اجتماعی، سازمان ھا و احزاب، نھادھای مردمی و رسانه ھای مستقل را به رسميت بشناسد؛ نه ممنوعيت زبان ھای 
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مادری مردم تحت ستم را بردارد و نه وضع بھداشت و درمان، آموزش و پرورش و خدمات عمومی را بھبود بخشد 

 روحانی کمابيش نيز مانند دولت ھای قبلی ميرحسين موسوی، رفسنجانی، خاتمی و احمدی بنابراين، دولت حسن... و

 که جز سرکوب و اختناق، ئی درخواھد آورد؛ سياست ھاءنژاد، سياست ھای کالن حکومت اسالمی را به مرحله اجرا

  .ترور و اعدام، جھل و جنايت، اختالس و غارت گری معنی ديگری ندارد

 در اين سی و چھار سال، جنبش ھا و نھادھا، سازمان ھا و احزاب مترقی و کمونيست، روشنفکران اما ھمان طوری که

و زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو و سوسياليست، ھمواره در راستای لغو قوانين و سياست ھای 

مبارزه کرده اند و بھای آن را نيز آگاھانه زن ستيز و آزادی ستيز حکومت اسالمی و سانسور و گرانی و فقر و غيره آن 

ن نمی آيند، بلکه با توجه به تحوالت بين ئيپرداخته اند امروز نيز نه تنھا از مواضع قبلی خود عليه حکومت اسالمی پا

... ، ترکيه، مصر وئی که امروز در کشورھای اروپائیجنبش ھا.  خود را تشديد خواھند کردۀی مبارزئالمللی و منطقه 

در حقيقت سکوت . ليه سيستم سرمايه داری و حکومت ھا در جريان است به زودی در ايران نيز آغاز خواھد شدع

  .  ما، به يک بمب ساعتی شباھت دارد که ھمه منتظر انفجار آن ھستندۀمرگ بار کنونی جامع

 به ما ھا و دولت ھا، عمالً س جمھورئي رتغيير اين سی و چھار سال نمايش انتخابات رياست جمھوری و ۀ تجربنھايتاً 

 سياست ھای کالن حکومت اسالمی، به ويژه در رابطه با تغيير چندانی در تأثيرات تغييرثابت کرده است که اين 

ات تاکنونی در تغييرھم چنين اين . سرکوب سيستماتيک زنان ندارد و تنھا مھره ھا و عناصر حکومتی جا به جا می شود

ه اند که حکومت اسالمی، اصالح پذير نيست و به حدی جنايت کرده است که ھرگونه عقب حاکميت، به سادگی نشان داد

به ھمين دليل، . نشينی اش در مقابل خواسته ھای مردم، به معنای واقعی سر کشيدن جام زھر توسط رھبری آن است

  . کوب و اختناق ديده اندتاکنون سران و ارگان ھای حکومت اسالمی، تنھا بقای خود و حاکميت شان را در تشديد سر

 ما باقی مانده است و آن ھم تالش مداوم و بی وقفه در راستای متحد و ۀدر چنين روندی، تنھا يک راه در مقابل جامع

جويان و جوانان، جنبش ھای حق طلب و برابری طلب مردم ش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشمتشکل کردن جنب

 آزاد و ۀ يک جامعئیيت حکومت جھل و جنايت، ترور و سانسور اسالمی و برپا، با ھدف واژگونی کل...تحت ستم و

  !برابر و انسانی و مرفه است
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