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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٢۶

  سخنان ارتجاعی و زن ستيز سيدعلی خامنه ای

 !»زن« در روز 
   

 ۀدر اين روز، ھم. می گيرد» زن«نان را روز پيامبر مسلما» محمد«دختر » فاطمه«حکومت اسالمی، روز تولد 

هللا علی خامنه  آيت . مرتجعين ريز و درشت حکومتی، مواضع ارتجاعی و خرافی و زن ستيز خود را تکرار می کنند

ای، سردمدار آدم کشان حکومت اسالمی، در روز زن ستيزشان، با تعريف و تمجيد از فاطمه، اعالم کرد بايد مرکزی  

  . زن تشکيل شودۀ جانبه دربار  ھمهستراتيژیی برای تدوين ئ  فراقوهمطالعاتی و 

ر موقعيت زنان اشاره کرد ييس جمھور حکومت اسالمی نيز در سخنرانی خود، به نقش خمينی در تغئيحسن روحانی ر

او گفت که . ھای گوناگون جامعه را داد حجاب پس از انقالب اسالمی به آنان امکان ورود به عرصه ... و ادعا نمود

چرا که . روحانی، بی شرمانه دروغ می گويد» . خانه با حجاب و عفت به جامعه آوردۀزن را از گوش« هللا خمينی  روح

 اخير نيز که خود ۀنه تنھا در سی و پنج سال گذشته زنان ايران به طور سيستماتيک سرکوب شده اند، بلکه در ھمين دور

تحميل حجاب اسالمی . تر زنان به خيابان ھا آورده استل و سرکوب بيشو کنتراو به قدرت رسيده گشت ارشاد را برای

  ! ماستۀ سنبل سرکوب و اسارت زن در جامعۀ نشان دھندئیبه زور سرنيزه به زنان، به تنھا

روز «خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، روز تولد فاطمه ھمسر علی امام اول شيعيان را 

ن ھيچ ربطی به روز جھانی زن و حقوق برابری ابنابراين، روز زن در حکومت اسالمی اير.  نھاده استنام» زن

جنسيتی جھان شمول ندارد و ريشه اش به ھمان ايدئولوژی اسالمی پوسيده و ارتجاعی و زن ستيز و آزادی ستيزشان 

و به پدرش محمد شکايت می کرده اما خود علی به حدی خشن و زن ستيز بود که فاطمه بارھا از دست ا.  می رسد

  .  اغلب طرف علی را می گرفته است،پدرش ھم از موضع مذھبی و مردساالری

، اين است که روزی پس از مجادله با فاطمه، ) علیۀاز القاب مورد عالق( شود يکی از تعابير لقب ابوتراب گفته می 

  .محمد با ديدن اين صحنه علی را ابوتراب ناميد. استعلی به جای پاسخ به خشم فاطمه خاک بر سر خويش پاشانده 

 اختالفات بين فاطمه و علی به حدی بوده است که محمد از علی خواسته بود او را طالق در برخی روايت ھا، آمده است

رد است ار ميعت اسالم حق طالق در اختيکند که در شر   شيعه به اين نکته اشاره می ۀاما تقی زاده داوری، نويسند. دھد

ى كه خود، آن ھا را به عنوان ئ توانسته خالف باورھا امبر نمیيوی با اين استدالل که پ. ز باطل استيو طالق اكراھى ن

، درست ». فاطمه را طالق دھدءابتدا «- آن طور که در روايت آمده - بخواھد  احكام الھى بر مردمان ابالغ كرده از علی

 .نمی باشد
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 ۀنظريات غربی در زمين»  دلسوزانهخائنانه اما ظاھراً « تازه بايد از تفکرات ستراتيژیی، اين بر اساس سخنان خامنه ا

 .اشتغال و برابری جنسيتی دور بماند

با کدام منطق بايد زنان که خداوند «: ، در جمع شماری از زنان گفته است١٣٩٢ ]حمل[ فروردين٣٠خامنه ای روز 

ھا را   وارد کنيم که آن ئی ھا ای از زندگی آفريده است، در عرصه  ويژه ۀنطقآنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای م

  » کند؟ دچار رنج و سختی می

اگر تفاوتی «:  گويد  شده، میء ھا اجرا  تازگی در دانشگاه  ھا که به  محدوديت تحصيل زنان در بعضی از رشتهۀاو دربار

يلی و مشاغلی که متناسب با طبيعت زنان نيست به آنان تحميل  ھای تحص ھم باشد ضد عدالت نيست چرا که نبايد رشته

 ».شود

 ھمان فھم غلط و   اند، اما  زن را بد فھميده ألۀ ھا به داليل مختلف مس غربی«: به گزارش سايت خامنه ای، او ادعا کرد

او، در » . دھند لفان را نمی گری، مجال حرف زدن به ديگران و مخا اند و با ھوچی  رايج دنيا کرده ۀ کننده را سک تباه

 خامنه» . فاصله بگيريمبايد از افکار غربی در مسائلی نظير اشتغال و برابری جنسی کامالً «کيد کرد که أسخنان خود ت

  ».اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نيست«: ، ھم چنين گفتای

ای از زندگی آفريده   ويژه ۀجسمی و عاطفی برای منطقبا کدام منطق بايد زنان که خداوند آن ھا را از لحاظ «: او، افزود

  »کند؟  وارد کنيم که آن ھا را دچار رنج و سختی می ئی ھا است، در عرصه

 ترين ئیاين سخنان و مواضع سخيف و کريه رھبر حکومت ست که سی و پنج سال است حتی زنان ايران را از ابتدا

ن حجاب انداخته، از مشاغلی مانند قضاوت يا رياست جمھوری حقوق شان محروم کرده، به زور سرنيزه بر سرشا

 ھای  ھم چنين در سال. باشد) مردان(س جمھور بايد از رجال ئيمحروم کرده و در قانون اساسی شان نيز آمده است که ر

وديت ھا،  اين محدۀاز جمل. کيد کرده استأ ھا ت اخير، خامنه ای به محدوديت يا ممنوعيت پذيرش زنان در برخی رشته

 چند ھفته پيش وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی ايران بود که طی آن، اعالم شد که اين وزارت، در نظر ۀبياني

اين وزارت خانه گفته است که دليل اعمال چنين .  ھای پزشکی را محدود کند  ورود زنان به رشتهۀدارد که سھمي

ھم اکنون نيز بيش .  ھاست  سال گذشته در ورود به اين رشته٢٠طی محدويتی برای زنان پيشی گرفتن آن ھا از مردان 

س اين دانشگاه، خواستار رفع مشکالت ئيای خطاب به ر  با امضای نامه ئی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبا٢۴٠٠از 

  .آموزشی ايجاد شده بر اثر اجرای طرح تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه شدند

اند اجرای طرح تفکيک   امضاء کنندگان اين نامه به حسين سليمی گفته ١/٢/١٣٩٣به گزارش خبرگزاری ايسنا، 

 تادانجنسيتی تبعات آموزشی بسياری از جمله نقض عدالت جنسيتی، کمبود و تداخل واحدھای ارائه شده، کمبود اس

  .  علمی دانشگاه را در پی داشته استۀن آمدن رتبئيمجرب و پا

 او، شکاکيت به وجود ۀاھان حذف رشته ھای علوم اجتماعی و انسانی شده که به گفتخامنه ای در سال ھای اخير، خو

 ايران، به ويژه زنان آب خوش از گلويشان ۀ بر سر کار است جامعیبنابراين، تا روزی که چنين حکومت .می آورند

  .ن نخواھد رفتئيپا

او که .  نداشته باشد، بدون ايراد توصيف کرده است که با خانواده منافاتئی ای، اشتغال و مديريت زنان را تا جا خامنه

که زنان برخی مشاغل را به  اين «: گويد داند، می  می »  غلط غرب ھای کامالً  حرف«برابری جنسی زن و مرد را از 

 ».عھده نگيرند، ھيچ ننگ و نقصی نيست، بلکه چيزی غلط است که متناسب با طبيعت الھی زن نباشد

به ھيچ وجه نبايد در مقابل گفتمان غرب در خصوص زن منفعل شد، «: ، گفته است»گفتمان اسالم«د با کيأای، با ت خامنه 

 ».بلكه بايد گفتمان اسالم در مورد زن را به صورت تھاجمی و طلبكارانه مطرح كرد
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ی است که زير و ايدئولوژی اسالمی، تا حد» قرآن«ارزش زنان از ديدگاه در مورد زن چيست؟ » گفتمان اسالم «واقعاً 

بدين معنا که مردان قيم . دست مردان باشند و ھيچ گاه نمی توانند مساوی مردان باشند چه رسد به اين که باالتر باشند

  .، به مردان نسبت به زنان داده است»خداوند« برتری است که علت آن ھم اوالً . زنان اند

، به معنی ھرگونه عمل خشونت باری است که مبتنی  مذاھب و امروز به خصوص در اسالمۀخشونت عليه زنان در ھم

ھم چنين تھديد به .  جسمانی، جنسی و روانی منجر گرددۀ می تواند به آسيب يا صدم يا احتماالً بر جنسيت بوده و لزوماً 

چنين اعمالی و محدود ساختن آزادی در حيات اجتماعی و يا حتی در قلمرو زندگی خصوصی، خشونت محسوب می 

نت عليه زنان، چه در قوانين، جامعه و چه در خانواده، آن گونه که در حال حاضر مرزبندی و طبقه بندی خشو. شود

تعريف و . خشونت جنسی: خشونت روانی؛ ج: خشونت جسمی؛ ب: الف:  گيرد  اصلی جای میۀشده است در سه طبق

   بر زنان چيست؟ اين سه مورد خشونتۀاما ديدگاه قرآن دربار. توضيح اين سه مورد روشن است

در طول تاريخ، مذھبيون به خصوص گروه ھای اسالمی و آخوندھای مفت خور و متجاوز، تالش ھای زيادی به خرج 

 پيامبرشان محمد و امام ۀ ھای زن ستيز و آزادی ستيز در قرآن و احاديث را توجيه کنند و  چھرتداده اند تا قوانين و آي

از جمله ازدواج ھای متعدد محمد با کودک و جوان و . دعاھای بی پايه آرايش کنندشان علی را با دروغ ھای تاريخی و ا

  . پير را با داليل و استدالل ھای مضحک توجيه کرده اند

زنان محمد، به راستی . ن اسالم، سخن ھای بسياری رفته استئيدر مورد ستم و ظلم و تبعيض فراوان به زنان در آ

  .ھر دری بدان ھا وارد می شده است بوده اند که او از ئیکشتزارھا

خر دار و ھر که را خواھی با خود، نگه دار و اگر ؤان خود ھر که را خواھی به نوبت م از زن: احزابۀ سور۵١ تآي

ن يد که شادمان باشند و غمگيار باينش و اختين گزيست در ايطلبی بر تو گناھی نکی را بياز آن ھا که دور داشته ای 

ست و يد که خشنود گردند و خدا می داند که در دل ھای شما چي ھمگی شان را ارزانی می داری بانشوند و از آن چه

 .خداست که دانا و بردبار است

ار کردن، ھر چند يشان، اختيز زنی به جای ايست و نيچ زنی بر تو حالل نين زنان، ھي بعد از ا: احزابۀ سور۵٢ تآي

 . زی استيمت به دست تو افتد و خدا مراقب ھر چيبه غند، مگر آن چه ي او خوش آئیبايتو را از ز

و آن زنان را که از نافرمانی شان بيم داريد، اندرز دھيد و از خوابگاھشان دوری کنيد : ... ٣۴ ت، آي)زنان( النساء ۀسور

  .استو خدا بلند پايه و بزرگ . اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد .و بزنيدشان

 رۀ سو١۶ و ١۵اھل سنت ھمانند شيعه برای ثبوت حکم سنگسار به آيات : در قرآن) سنگسار کردن( حد سنگسار ۀادل

  . نور استناد کرده اندۀ سور٢ تنساء و آي

شوند، پس بايد چھار نفر را عليه آنان   می ء آن دسته از زنان تان که مرتکب فحشاۀدربار«:  نساءۀ سور١۶ و ١۵آيات 

پس از آن که شاھدان شھادت دادند، زنان را در خانه حبس کنيد تا آن که مرگ آنان فرا رسد و يا . ادت گيريدبه شھ

اگر . شوند، پس آنان را آزار دھيد  میء مردانی از شما که مرتکب فحشاۀو دربار. خداوند راھی برای ايشان قرار دھد

  ». پذير و مھربان است  خداوند توبهتوبه کردند و اصالح شدند، پس از ايشان دست برداريد که

 زن و مرد زناکار، پس ھر يک را صد تازيانه زنيد و در دين خدا نسبت به آنان رأفت روا ۀدربار«:  نورۀ سور٢ تآي

  ».منان را بر مجازات ايشان شاھد بگيريدؤمداريد و گروھی از م

او ) ص(بر اساس سنت رسول خدا :  کرد و فرموده السالم که روز جمعه، زنی را رجميشعبی، نقل می کند از علی عل«

  )١(» .را رجم کردم

، اگر زنای او با شھادت شھود اثبات شده باشد، گودالی »حد زن زناکار«برای اجرای اين حکم وحشيانه و تکان دھنده 

حفر نمی کنند و  زن است حفر می کنند، اما اگر زنای زن با اقرار خودش اثبات شده باشد، گودال ۀنيکه گودی آن تا س
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 اجرای حکم، سنگ ھای متوسط است و ۀلي وس.ن برای اجرای حد رجم برای مردان نيز گودالی حفر نمی شوديھم چن

 ء فرد را بکشد، اگر زنا با شھادت شھود اثبات شده باشد، شھود ابتداءشدت ضربه نبايد به نحوی باشد که در ھمان ابتدا

 که حد ئیگی يا يکی از شھود از زدن امتناع کند، حد ساقط می شود و در جاشروع به پرتاب سنگ می کنند و اگر ھم

 .زنا با اقرار فرد صورت گرفته باشد، قاضی يا امام بايد آغازکننده باشد

 در ھم چنين خصوصاً .  شده استءحکم سنگسار در زمان حکومت اسالمی محمد و به دستور شخص او صادر و اجرا

عالوه بر اين موارد . نيز اين حد انجام می شده است) ابوبکر و عمر( خلفای اول و دوم زمان علی اما اول شيعيان و

  .تاريخی، علمای مذھبی نيز حکم به سنگسار می دھند

ھود و زنش را يمردی از اسلم، و مردی از ) ص(رسول خدا : دم که می گفتيد از جابر بن عبدهللا شنير می گويابو زب«

  ) ٢(» .رجم کرد

.  ام من زنا كرده: د و گفتيامبر رسي کتب شيعه و سنی نقل شده است که شخصی به نام ماعز بن مالك خدمت پروايتی در

بعد از برخورد . اى حفر كرده و شروع به سنگسار كردند اصحاب حفره . حضرت حكم رجم او را صادر كردند... 

به او زد و او را دست بسته براى سنگسار ر با استخوان شترى يسنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار كرد كه زب

د؟ سپس يش نكرديبعد از فرار از حفره چرا رھا: شان فرمودنديا. امبر مكرم اسالم خبر دادنديه را به پيقض. ديبرگردان

  )٣ (. كرد، براى او بھتر بود داشت و توبه مى ش را پنھان مى ياگر گناه خو: فرمودند

ور که ماعز را با اقرارش سنگسار کردند، اين حکم را در مورد دو زن از قبيله روايت شده است که پيامبر، ھمان ط

 ) ۴. ( نمودءھای بنی غامد و جھينه نيز با اقرارشان اجرا

 زنى كه زنا كرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنھانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شالق ۀعلى، دربار

  )۵... (سار كردندحكم نموده و سپس او را سنگ

بر با مردی زنا كرد، در حالی كه محصنه بود و نمی خواستند او را سنگسار يه از بزرگان خيبريت است زن خيروا

د به سنگسار كردن امر يند به طمع آن كه شايله استفسار نماأن مسيكه از ا) ص(غمبر يفردی را فرستادند نزد پ. كنند

شان يا. پس حكم فرمود كه سنگسار كنند. آرى: د؟ گفتنديحكم من راضى می شوبه : فرمودند) ص(آن حضرت . دينفرما

شان او را يان ايا نام شخصى است در ميه السالم آمد و خبر داد آن حضرت را كه ابن صوريل عليجبرئ. قبول نكردند

آرى : د؟ گفتندي را می شناسايابن صور: شان گفتيه و آله و سلّم به ايغمبر صلى هللا عليپ. شانيان خود و ايحكم گردان م

م ترا به خداى تعالى كه در يسوگند می دھ: آن حضرت او را طلب نمود، گفت. ار كردند او رايف بسيم و تعريمی شناس

افتم و اگر يآرى : ا نه؟ گفتيافتی يه السالم از نزد خدا آورده، حد زناى محصن و محصنه را رجم يكتابى كه موسى عل

 ) ۶. (ز پنھان می داشتم و اعتراف نمی كردم به صدق قول تويار آن كتاب كه تورات است، من ندم از پروردگينمی ترس

ه السالم ين عليمنؤرالميام. ... كرد ش با اصرار اقرار مى ي ھمدانى نزد امام على آمد و به زناى خوۀزنى به نام شراح

. گر را از فشار ھالك كننديبود برخی، برخی دك يازدحام به قسمى بود كه نزد. ه حاضر شدنديبراى رجم شراحه ھمدان

سپس مردم وارد شدند و ھر كس . حضرت دستور دادند او را به صحن خانه آوردند و سنگسارش كردند تا جان سپرد

زبان ! اى گروه مردم: د منادى را فرمان داد ندا كندين ديچون آن حضرت چن. د زبان به لعن مرحوم می گشوديمی رس

ا، ھم ي گناه اوست در دنۀد، چرا كه ھر كس بر او حد الھى جارى شود، ھمان حد، كفاريري شخص برگنيسوء را از ا

  )٧. (چنان كه بدھى در برابر بدھى است

انه يشنبه صد تازكه زنا كرده و محصنه بود روز پنجه السالم، سراقه را به جھت آن ين عليمنؤرالميروايت شده است ام

انه زدم او را به كتاب هللا و رجم كردم او را به سنت رسول هللا صلّى هللا يتاز:  و گفتزد و روز جمعه سنگسار فرمود

  ) ٨. (ه و آلهيعل
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 فرمان - ه السالمي عل- منانؤر ميآن گاه ام.  من زنا كردم، پاكم كن! منانؤر مياى ام: ن آمد و گفتيمنؤر الميمردى نزد ام

  ) ٩. (ود شءتا بعد به رجم او اجرا(داد او را حبس كنند 

 عاشقانه داشته باشند به سنگسار محکوم می گردند در ۀدر اسالم، اگر زن و مردی خارج از ازدواج با ھمديگر رابط

حالی که در قرآن، روايات، رساله ھا و احاديث و غيره تصويری که از بھشتيان داده می شود غير از خوردن و 

 خود بيرون آيد و روی به تخت ۀدر آن دنيا، حوری از خيم«ل، برای مثا. خوابيدن و شھوت رانی کار ديگری ندارند

من می آيد با پانصد سال از سال ھای دنيا ھمديگر را بوسه زنند که برای ھيچ کدام شان، ؤبخرامد و چون به نزد م منؤم

  ) ١٠(» .خستگی و مالل حاصل نمی گردد

با پانصد سال از سال ھای دنيا ھمديگر «د که نتصور کنيد نويسندگان و توليدکنندگان اين نوع داستان ھا چه تخيالتی دار

  !؟»را بوسه زنند

 دارد و ساعتی با  منی را ھفتاد زوجه از حوران می دھند و چھار زن از آدميان، که ساعتی با حوريه صحبت میؤھر م

 )١١. ( دارند ديگر صحبت می  اند و با يک ت می کند و بر کرسی ھا تکيه زدهزن دنيا و ساعتی با خود خلو

در بھشت نھری .  رويند می) مانند گياه( آن دختران نار پستان ۀبيش تر نھرھای بھشتی از نھر کوثر است که در کنار

. ھستند) آواز خواندن(اند و مشغول تغنی   سفيد روی و سفيد پوش نشسته ۀوجود دارد که در دو طرفش دختران باکر

)١٢(  

فرمايد که با ھر حوری ھفتاد  ی داخل بھشت نمی شود مگر آن که خداوند غنی، پانصد حوری به او عطا می مؤمنھيچ 

 )١٣ (.باشند باشد که ھريک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می  غالم و ھفتاد کنيز نيز می 

يعنی زن ھا وسيله ای . نثؤان مذکر بھشتی است نه ممؤمنھم مربوط به  اين وعده ھا و امتيازات ويژه، باز ۀالبته ھم

  . به حساب می آيندمؤمنمين نيازھای جنسی مردان أبرای ت

کار بودند و ر و عثمان، ھمگی جنايتکار و تبھ نشانگر اين است که محمد و علی و عمئیاين گزارش ھای تاريخی و روا

 .انه استدين شان نيز مانند اعمال شان جنايت کار

ات فراوانی ي روا. می شده استء و امامان به عنوان مجازات زناكار اجراءسنگسار، جنايتی ست كه در عھد محمد، خلفا

 باب دوم از ابواب ٢٨عه، ج ي وسائل الشئیاز سران مذھبی در رابطه با مجازات سنگسار وجود دارد و در کتاب روا

باشد که ھرگاه ) زیيا کني(لت دارند که اگر مرد عاقلی دارای ھمسر دائم اين روايات بر اين دال. حد زنا ذکر شده است

ن زن عاقلی که يھم چن. ن حال زنا کند، بر او حد زنای محصنه جاری می شوديخواست بتواند از او استفاده کند و با ا

  .صنه استش محيھمسر دائم داشته باشد که ھرگاه خواست بتواند با او خلوت نمايد، اگر زنا کند، زنا

سنگسار بدين صورت است که مرد را تا کمر و زن را تا سينه در خاک دفن می کنند و او را با سنگ ھای کوچک می 

 شاھدان سنگسار را آغاز می کنند و اگر شخص ءاگر اثبات زنا با شھادت شھود صورت گرفته باشد، ابتدا. زنند تا بميرد

گفته شده که حضور گروھی که حداقل يک نفر يا . گسار را آغاز می کندخود اقـرار به زنا کرده باشد، حاکم شرع سن

  . سه نفر و بنا بر نقلی ديگر ده نفر ھستند، الزم است

شود، بايد قبال در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نبايد به حدی باشد که   که در اجرای حکم رجم استفاده میئیسنگ ھا

پس از اجرای .  شود و نبايد آن قدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکندبا اصابت يک يا دو عدد، محکوم کشته

  )١۴. (حکم، زناکار را غسل و کفن می کنند، بر او نماز می خوانند و سپس وی را دفن می کنند

 حدود الھی و مستوجب يکی از شديدترين و خشن ترين مجازات ھا يعنی ۀبر مبنای فقه اسالمی، زنای محصنه از جمل

 دانند و تمايل   ھستند که فقھا خود را در آن حاکم مطلق میئی حوزه ھاۀقضاوت و مجازات نيز از جمل. نگسار استس

  .دارند قانون خود، يعنی فقه را به تمامی بر آن ھا اعمال کنند
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ی آن برا» قانون« ھمين قانون جديد، تنھا اعمالی جرم محسوب می شود که ٢ ۀ قانون اساسی و ماد٣۶مطابق اصل 

برای زنا ) سنگسار( قانون جديد، آشکارا از مجازات رجم ١٩٨ و ١٧٢ھم چنين در مواد . ن کرده باشدييمجازات تع

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست، به جز در اقرار به «:  مقرر داشته است١٧٢ ۀماد. کنندصحبت می 

برای اثبات زنا شھادت دو مرد و چھار زن عادل ...« نيز ١٩٨ ۀمطابق ماد» ...جرمی که مجازات آن رجم يا اعدام است

مگر مواردی که حد زنا، اعدام يا رجم است که در اين صورت حداقل شھادت سه مرد و دو زن عادل الزم . کافی است

  »...است

 اساسی  قانون١۶٧ قانون جديد نيز، مجازات حدودی را که در قانون ذکر نشده به اصل ٢٢٠ دۀاز سوی ديگر، ما

 فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را   ھم موارد سکوت قانون را به منابع معتبر اسالمی و١۶٧اصل . ارجاع داده است

  .برای استناد به کتب فقھی و فتاوای فقھا باز کرده است

ود، مقام قانون اساسی الزم ش) ١۶٧(ھرگاه رجوع به اصل يکصد و شصت و ھفتم « قانون جديد ٢٢١ۀالبته مطابق ماد

  ».مقام رھبری می تواند اين امر را به فرد يا افرادی تفويض کند.  از رھبری استفتاء می کندئیقضا

 ھمان گونه که در قانون سابق بدان تصريح شده -د حکومت اسالمی ئيأمجازات زنای محصنه نيز در منابع فقھی مورد ت

 حدود قرار دارد، در صورت اثبات، امکان تبديل ۀات در زمربه عالوه با توجه به اين که اين مجاز.  سنگسار است- بود

  .يا تخفيف آن نيز وجود ندارد

حکم الھی «ر يي، امکان تغمصاحبه ای، در ٣/۴/١٣٨٨ و حقوقی مجلس در تاريخ ئیمحمد دھقان عضو کميسيون قضا

که مجازات سنگسار حذف عقالنی نيست «: کيد می کندأرا در قانون جديد مجازات اسالمی رد نموده و ت» سنگسار

بله، «: اظھار می دارد» نه حذفی در کار است نه تعديلی؟«ال خبرنگار که ؤاو، ھمچنين در پاسخ به اين س» .شود

تواند و حق دارد که در حدود الھی  چه کسی می . چرا که حکم سنگسار حدود الھی است. ھا نيست صحبت اين حرف 

ھای  قضائيه آمده و در بررسی ۀ  جديد مجازات اسالمی که از طرف قوۀدر اليح.. . آن را لغو يا تعديل کند؟ دست ببرد،

  » . گنجد  و در قانون نمی  مجلس اين حدود واگذار به شرع شده استئیکميسيون قضا

 حق  بله،«:  کند د میئيأکه او، ت» ايم؟ جا کرده  له را پاک نکرده ايم و فقط جابهأپس صورت مس«: خبرنگار می پرسد

. حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون... ای نداده  داريم اين کار را انجام دھيم چون شرع چنين اجازه ن

يعنی از قانون به قانون مادر که ھمان شرع است ارجاع داده شده . اختالفی در شرع نسبت به اين حدود وجود ندارد

 ما خبر داريم که متأسفانه در ۀھم...  کنند  وع را صادر میھا ھم با استناد به شرع، حکم موض قضات دادگاه . است

يکی از . دانند کتاب آسمانی ما چنين حکمی داده است له نيست اما آن ھا نمی أ ھای جھانی نگاه خوبی به اين مس واکنش

ه نشود و  ھم ھمين بود که اين حکم در قانون آوردئی مجلس با کارشناسان قضائیداليل جلسات اعضای کميسيون قضا

 غافل از اين که ما به حدود الھی عمل  سوء تفاھماتی ھمواره برای کشور ما وجود داشته و دارد،. احاله به شرع گردد

  ».کنيم می 

: ال نمود که آيا فرشتگان خنده و گريه دارند؟ جبرئيل فرمودؤس) ع(از حضرت جبرئيل ) ص( رسول خدا -: چند حديث

 ميرد، و بستگان او را   حجابی و بدحجابی می زمانی است که زن بی)  خندند رشتگان می که فئیيکی از آن جاھا. (بله

تا :  گويند  خندند و می فرشتگان می. پوشانند تا بدنش ديده نشود  گذارند و روی آن زن را با خشت و خاک می  در قبر می

از خود ...پدر و برادر و شوھرش و(انداخت   کرد و به گناه می وقتی که جوان بود و با ديدنش ھر کسی را تحريک می 

  . پوشانند  او را می،و او را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و ھمه از ديدنش نفرت دارند) غيرت نشان ندادند

خداوند شما را از عريان شدن نھی کرده است پس شرم کنيد از فرشتگانی که ھمراه شما ھستند :  پيامبر می فرمايند-

 .ی که از شما جدا نمی شوند مگر ھنگام قضای حاجت و خلوت کردن با ھمسرھمان گراميان
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در ھمان . دختر عبدهللا بن طفيل که برادر مادری من بود در حالی که زينت کرده بود به خانه ام آمد: عايشه می گويد -

عايشه گفت يا رسول هللا . رداندنيز وارد شد و ھنگامی که او را ديد از او روی برگ) صلی هللا عليه وآله(ھنگام پيامبر 

ھنگامی که زن به دوران عادت ماھانه رسيد بر او جايز : پس پيامبر فرمود! اين دختر، بردار زاده من و خردسال است

 )١۵. (نيست که جز روی خود موضع ديگری را نمايان کند

 آن ھا، ۀ به خصوص در ديدگاه ھم مذاھب اصلی، ھرگز زن را به عنوان يک انسان مستقل به رسميت نشناخته اندۀھم

 مذاھب زن ستيز و آزادی ستيز و ارتجاعی ۀبنابراين، ھم.  دربياوردئی چپ آدم آفريده شده تا آدم را از تنھاۀحوا از دند

  .ھستند

تبارک هللا ای :  آن ھا يکی اين است که می گويندۀن يھود، شھادت و سوگند زن مقبول نيست و از دعاھای روزانئيدر آ

ارزش ھای رايج در متون مذھبی يھود اين است که اگر ديد االغ از نردبان . لق و سلطان عالم که مرا زن نيافريدیخا

در کتاب مقدس آمده است ھرکس که نزد . دعا کن خداوند تو را از شر زن محفوظ کند. باال رود زن ھم عقل پيدا می کند

شود که به نزد  شت و در ميان ھزار مرد يک نفر پيدا می خداوند محبوب است خود را از شر زن محفوظ خواھد دا

  . ميان تمام زنان عالم حتی يک زن ھم پيدا نمی شود که نزدخداوند محبوب باشدازخداوند محبوب باشد اما 

زن از اين که .  مسيحيان، زن عاملی وسوسه گر و عامل فريب آدم و ھمکار شيطان کوچک خوانده می شدۀدر انديش 

زن آخرين حيوانی است که مرد او را اھلی کرده است زن موجودی ست گيسوان بلند دارد . ايد شرمسار باشدزن است ب

عنوان مرجع بزرگ مسيحيت می خوانيم که فتوا داده است زن بالفطره سبک مغز و ه و از عالم مسيحی ب. و عقلی کوتاه

ر خانه محبوس نگه دارد راھی ندارد مجمع دينی  لباس و تظاھر است و مرد جز اين که او را دۀ ران و شيفت شھوت

 ماھيت زن نموده چنين نظر داد که زن انسان است اما برای خدمت به مردان ۀفرانسه پس از بحث زيادی که در بار

 .آفريده شده است

. ريبد شر و وسوسه معرفی شده است و گفته اند شيطان از طريق زن مرد را می فۀدر اسالم، زن عنصر گناه و سرچشم

در اسالم، زن نمی تواند به مقام ھای معنوی . شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را، قرآن داستان آدم را مطرح کرده است

 در نزد مذھبيون، زن يک شر است و عموماً .  برسد،برسد و يا نمی تواند به مقام قرب الھی آن طور که مردان می رسند

  .انند د  بدبختی و گرفتار مرد میۀاو را ماي

،  زن چون پيش آيد مانند شيطان است و باز چون پشت کند مثل شيطان خواھد بود و به ھر صورت: محمد، گفته است

نيز روايت است که پيامبر روزی در وقت صبح . باشد  دل ھای مردم می ۀ انسان و منحرف کنندۀراھزن ايمان و فريبند

ام مانند شما افرادی را که از جھت عقل  نديده !  ای جماعت زنان: فتبه جانب زن ھا، رو کرد و مقابل آن ھا ايستاد و گ

تر آھل آتش را از من بيش. کرده و مفتون خود نمايندو دين ضعيف باشند و در عين حال دل ھای صاحبان خرد را جلب 

هللا  رسيد يا رسول زنی پ. دھيد شما زن ھا اکثريت اھل جھنم را تشکيل می : در حديثی ديگر، او گفته است.  شما ديدم

و در مقابل شوھر و افراد فاميل کفران . دئينما بسيار و طرد و لعن زيادی به ديگران می  ئیشما بدگو: ؟ فرمود برای چه

: زن ھا گفتند.  ی شما کوتاه و دين شما ضعيف استأ، ر و در عين حال.  گيريد نموده و خوبی ھای آن ھا را ناديده می

، شھادت دو نفر  پروردگار متعال:  دليل نقصان فکر شما، اين است که: ؟ فرمود  ما از کجاستکوتاھی فکر و ضعف دين

 ئی، ھر ماه روزھا و شب ھا اما نقصان دين شما به اين دليل است که.  از شما را به جای شھادت يک مرد قرار داده است

  .م دھيدآن که مقابل پروردگار سجده کرده و عبادت او را انجا گذرد، بی  می 

علی، خطاب . اين نوع خزعبالت به ويژه در نھج البالغه موج می زند.  زن ناقص العقل و االيمان است: علی، گفته است

از مشورت با زن ھا پرھيز کن؛ زيرا نظر آن ھا به نقص و عيب است و تصميم آن ھا : به فرزند خود حسن، گفته است

  ... .به سستی و 
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 مسايل حاکميت حرف ۀرد که در حکومت اسالمی ايران، اين خامنه ای است که در مورد ھمکيد کأدر پايان می توان ت

ول حکومتی، ؤاھای او باالتر از ھر ارگان و مساز اين رو، سخنان و موضع گيری ھا و فتو. اول و آخر را می زند

 حقوق ۀ اعالم می کند ھمحتی باالتر از ھر قانونی به خصوص قانونی اساسی حکومت اسالمی است ھنگامی که رسماً 

زنان بايد صرف شوھرداری و خانه داری و بزرگ کردن بچه شود، با صدای بلند ماھيت ضدانسانی و زن ستيز و 

بنابراين، افراد و جرياناتی که ھنوز به . آزادی ستيز نه تنھا حکومت شان، بلکه اسالم شان را نيز به نمايش می گذارد

 اين امامزاده باشند خاک به چشم جامعه می ۀ اند و به مردم می گويند منتظر معجزجناح ھای اين حکومت چشم دوخته

زيرا اين حکومت سی و پنج سال است به طور سيستماتيک زنان را سرکوب می کند، گروه گروه انسان ھا را . پاشند

ی دروغين سران و اعدام می کند؛ ھيچ حق و حقوقی برای شھروندان قائل نيست، چگونه می توان منتظر وعده ھا

 در ميان اپوزيسيون ھستند و حکومت اسالمی ھيچ جايگاه و به عالوه آن طيف ھای سياسی که ظاھراً . مقامات آن ماند

 دھد اما ھم چنان چشم به تحوالت درونی حاکميت دل خوش کرده اند منافع طبقاتی شان را در نظر میارزشی به آن ھا ن

حات گام به گام و کنترل شده به نفع آن ھاست نه سرنگونی کليت اين حاکميت تبه می گيرند و حواس شان است که اصال

  !کار و جنايت کار با قدرت مردمی

 اسالمی و سياست ھای ۀ به قوانين وحشيانءحکومت اسالمی ايران، در اين سی و پنج سال حاکميت خونين خود، با اتکا

تی فرستاده است و ميليون ھا زن، حتی دختربچه ھا را در معرض  و علی، ده ھا ھزار انسان را به ديار نيس، عمرمحمد

ً نھايتاً . دايمی سرکوب و تجاوز قرار داده است  نزديک به ھشتاد ميليونی را ۀ يک جامع و علناً  اين حکومت جانی، رسما

 ايران، ھرگز ۀامعدر اين بيش از سه دھه، اکثريت شھروندان ج.  با آن ھا رفتار می کندءبه اسارت گرفته و مانند اسرا

 ايران را ۀاحساس امنيت جانی، شغلی و مالی نکرده اند و امروز بيش از ھر زمان ديگری اين ناامنی سراسر جامع

  . فراگرفته است

 مردم ايران از آپارتايد جنسی و سرکوب و اعدام و فالکت ھای اقتصادی، از جمله ئیدر چنين شرايطی، تنھا راه رھا

 متحدانه و آگاھانه عليه کليت حکومت ۀ اين حکومت، روی آوری به مبارزۀيرانسانی و وحشيانايدئولوژی به غايت غ

 طبقاتی عليه حکومت ۀ بی ترديد با اوج گيری مبارز! برابر و انسانی است، آزادۀ يک جامعئیاسالمی با ھدف برپا

  .اسالمی، زنان آگاه و مبارز در صف مقدم و رھبری آن قرار خواھند گرفت
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