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  )عضو مطبوعات کژار(َ با رونيا آوير مصاحبه

 
پايمالی حقوق که در رابطه با حق  خصوص در کشورھای اسالمی ستم وه  اواخر بھمان طور که مطلع ھستيد در اين

به نظر شما در اسالم چه جايگاھی برای زنان اختصاص . گشته است گيرد به بحث روز مبدل و حقوق زنان انجام می

  شود؟ که حقوق زن در دين اسالم چگونه تعريف می يا اين داده شده است و

سعی . نمايان گشت  اسالم افراطی به شکل بارزیۀدر خاورميانه صورت گرفت، افکار و انديشکه  ای بعد از مداخله

اين . ھمين از ھيچ عملی فروگذار نکرده و چشم نپوشيدند برای. دھی نمايند نمودند جوامع را نيز در اين راستا جھت

 توان عنوان نمونه میه  ب.بيشتر از ھر قشر ديگری زنان را ھدف قرار داده است خصوصیه موارد به شکل ب

ھمچنين در خيلی از . را مثال زد ھا در آنجا توسعه يافته کشورھای عربی از تونس گرفته تا سوريه که انقالب خلق
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تحت لوای اسالم زنان بيشتر از ھر کس قربانی . خورند آشکار به چشم می کشورھای اسالمی ديگر نيز اين وقايع بسيار

تنھا با يک هللا اکبر زنان را به  ھای سوريه و عراق داعش در جنگ. شوند گيرند و کشته می مورد تجاوز قرار می داده،

 کار گرفته در کشورھای ديگر زنان برای کارھای کنيزی و بردگی به. کشند می عقد خويش درآورده و مردان آنھا را

مسيحی را گروگان گرفته و به زور  در نيجريه صدھا زن. شود عنوان غنيمت جنگ از آنھا استفاده میه شوند و ب می

ھای  در ايران نيز به ھمين منوال به شيوه. سازند رو میه جدی روب شمشير وادار به تغيير دين نموده و با خطرات

بدان لباس شرعی  ھای گوناگون ھمچون صيغه نمودن که را با سوءاستفاده از نام اسالم با خشونت مختلف زنان

با خدا، تجاوز به زنان با نام اسالم تحت عناوين مختلف  رگ و اعدام با نام محارب و دشمنیاند، صدور حکم م پوشانيده

بحث ننموده و حق  که اسالم واقعی از ھيچ کدام از اين اعمال در حالی. سازند رو میه نبوده، روب که قابل شمارش… و 

، به زنان و  َرموده که کی و کجا دلتان خواست نفتیھيچ آي خدا در. ھا را بدين شيوه تعيين ننموده است و حقوق انسان

تواند قبول کند،  دنيا نمی چنين ظلمی را ھم نه خدا و نه ھيچ کسی در. کنيد و نامش را ھم شريعت بگذاريد دختران تجاوز

ر تمام اعمال موجود به طور کل با محتوای اسالم و قرآن د. دارند ترين وضعيت را چه برسد به جوامع زنان که مظلوم

  .باشد و قابل قبول در مجمع انسانيت نيست و نمی باشد تضاد می

 

گونه  به نظر شما اين .دھند مقتدر و حاکم مردساالر تحت لوای دين اسالم، زنان را مورد ظلم قرار می به چه علت نظام

  باشد؟ اعمال با اسالم واقعی يعنی اسالم در تضاد نمی

آنچه را که باور نموده و بدان معتقدند، . باشند می دار يش پايبند بوده و دين اسالمی به طور کل به اعتقادات خوۀجامع

خلق به صورت جدی  ھای جامعه و نظام حاکم و مردساالر نيز از اعتقادات و باورداشت. آورند می عملی نموده و ايمان

دارند، نه تنھا ربطی  نان اعمال میرا که آنھا بر خلق و ز که آنچه در حالی. کنند در راستای منافع خويش سوءاستفاده می

 خدا ۀکه خود را نمايند ندارد، بلکه به تمامی بالعکس اسالم بوده و تنھا با نام اسالم برخی از کسانی به اسالم واقعی

اسالم واقعی از اخالق، انسانيت، حيات . سازند بر جامعه تحميل می  خويش راۀساخت ھای دست  دانند، آيات و حديث می

حق و عدالت دعوت  گويد و جامعه را به سخن می… صحيح، شرف، کرامت، حق وحقوق، برابری زن و مرد و سالم و

نه تنھا حق و عدالت . باشد ھای قرآن و اسالم می عليه گفته گرا که تمامی اعمال نظام اقتدارپرست و دولت کند، درحالی می

ستيزی که موجوديت  زن گرا و چنين ذھنيت جنسيت. ارندد عدالتی را روا می بلکه بيشترين ظلم و بی را برپا نکرده،

نمايد با اين اعمال آنھا را وادار به اطاعت  خطرساز ديده، سعی می بااراده و آزاد زن را ھميشه برای منافع قدرت خويش

سيل خود سازد و از پتان گونه در تالش است آنھا را بيشتر برده و مطيع بدين. خويش نموده و بترساند از اوامر

  .عمل آورده دارد، ممانعت ب گر زنان که ھر آن احتمال فوران آزاديخواھی و عصيان

 

دانند، اما از طرف ديگر  گويا دولتی اسالمی و محافظ فرھنگ اسالم می جويان رژيم حاکم بر ايران نيز خويش را سلطه

خصوص ه ھا و ب حقوق خلق ، حق ونمايند به آسانی موجوديت، اراده، شرف، فرھنگ آنچه که از آن بحث می بالعکس

انسانی در جامعه چه فرقی مابين اسالم واقعی و رژيم  به نظر شما از نظر حفظ حقوق. نمايند زنان را پايمال می

  دارد؟ اسالمی ايران وجود

ده، بلکه در نبوده و اعمال او نيز در راه اھداف اسالم نبو گاه اسالمی نظام گويا اسالمی ھيچ. باشد به تمامی در تضاد می

اراده،  آنچه را که تحت عناوين شرف،. باشد گرا و استثمارگرش می اھداف ذھنيت جنسيت راستای عملی ساختن

خصوص ه برای فريب دادن جامعه و ب کند، تنھا جمالتی در چارچوب تئوری بوده از آن بحث می… فرھنگ، حق و

 عمل رژيم ًاگر واقعا.  اسالم از آن سخن رانده استآن است که که عمل نظام چيزی مجزاتر از زنان است در حالی
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ايرانی از  مردان باشد، پس چرا تمامی دولت برقراری عدالت و در چارچوب اسالم واقعی می ايران در راستای

نالند و برای   ايران از فقر و گرسنگی میۀجامع  افرادًکه اکثرا ھای ايرانی ھستند، در حالی ثروتمندترين انسان

اندرکاران  دست چرا ھر چيزی برای. فروشی نمايند دختران و زنان بی پناه مجبورند تن شان برخی از ن شکمسيرنمود

دانيم که حضرت  نيک می! له چيز ديگريست؟أ مسًواقعا نظام مباح بوده و برای ملتش حرام است؟ آيا عدالت اين است، يا

. کرد می داد و اينگونه درد ملتش را درک  جھت رفع آن اقدامی انجام میًست حتما گرسنه دانست يک نفر محمد اگر می

اما اقشاری ھستند که . در حد يک انقالب بود تالش ايشان در راستای برقراری عدالت و از ميان برداشتن طبقه و صنف

نه  نه اعمال و. کنند اند و اين اقدامات را تکرار می جدی در دين اسالم دست زده تحت نام دين پيامبر به تحريفات

که زن را بيشتر از نصف مرد و کمتر  گرا نظامی به تمامی ضدزن و جنسيت. کردارشان با اسالم حقيقی سنخيت دارد

 پس ھر کس و. ھا قابل توجه بوده است که احترام اسالم واقعی برای انسان صورتی در. دھد ارزش جلوه می دانسته و بی

کردارش نيز در اين راستا صورت  ست و  اسالمیًمايد، بدين معنا نيست که واقعان ھر دولتی که از اسالم بحث می

 .ھستند چون اوامر اسالم واضح و آشکار. پذيرد می

  

 ۀدر اصل خويش را نمايند. خواھد بر جامعه تحميل سازد می  اسالم و دين آنچه را کهۀنظام ايران سعی دارد پشت پرد

اين اواخر  ھمانطور که شما ھم مطلعيد در. پردازد و به مھندسی جامعه میروی زمين دانسته  خدا و پيامبر بر

ھای  چھارديوار منزل محبوس سازند، تحت بھانه که زنان را در اندرکاران دولت رژيم اسالمی ايران برای اين دست

شما . اند شده مل عۀھای جديدی ارائه داده و تا حدودی ھم وارد مرحل قانون و پروژه متنوع ھمچون افزايش جمعيت،

  کنيد؟ ی چنين برخوردی را چگونه تحليل می نتيجه

رژيم اسالمی ايران حتی  اراده و حتی چگونه فکر نمودن در ايران مبدل به امری عادی و روزانه گشته که دخالت در

است که بايستی ای رسيده  به مرحله. ھا ھم رسانده است خانواده اين مداخالت را تا به حد اتاق خواب و زندگی خصوصی

برقرار نمايند، چگونه لباس  ای تعيين تکليف نمايد که چگونه زندگی کرده، چگونه ارتباط ھر خانواده برای ھر فردی و

که  در واقع با اين کردارش نه اين. آمده و کی از دنيا بروند دنياه دنيا آورده و حتی کی به پوشيده و چند فرزند ب

خصوص زنان ه مردم و ب  بقبوالند، بلکه اوامر خويش را که خدای روی زمين دانسته بهخدا را به خلق خواھد اوامر می

 بارز آن افزايش ۀنمون. سزايش گرفتن جان و مرگ است و جوانان ھمچون امری تحميل نموده و سرپيچی از آنھا نيز

با . باشد می ستيز ايران  زندنيا آوردن سرباز بيشتر جھت خدمت بيشتر به نظامه زنان برای ب جمعيت و مجبور ساختن

آنند که برای جلوگيری از فعال نمودن زنان در سطح  ای از اسالم که زن را به گل تشبيه نموده، خواھان آوردن نمونه

در . برايشان مقدس سازند ھا زنان را بيشتر در منازلشان محبوس ساخته و نقش مادر بودن را بھانه جامعه با اين گونه

ی خارج از ئگل نيز برای حفاظت و دفاع از خويش به چيزھا م نيز به اين نکته باور دارد که حتیکه خود اسال حالی

در صورتی که نظام  .کند گل ھم از طريق خارھايش از خويش دفاع کرده و ناحقی را قبول نمی. دارد قالب گلدان نياز

رده و تيپ زنانی را طبق ذھنيت مردساالر خود نيز بند آو اين حق را از زن گرفته و سعی دارد راه نفس کشيدن زنان را

اجتماع  ھای زدن زنان از فعاليت و فعال بودن در تمامی عرصه افزايش جمعيت نيز جھت پس ألۀمس. بوجود آورد

ست غيرقابل   زن در آن دخالت داشته باشد امریۀاراد که ميل و ی بدون اينئزا مبدل ساختن زن به ماشين بچه. باشد می

 داده و جامعه سازد آنچه را که نظام ايران تحت نام اسالم به خورد موجود و مذکور اثبات می می مواردتما. قبول

  .ضد اسالم استه بً ی بيش نبوده و تمامی اعمالش کامالئگو دھد، دروغ و گزافه می
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 %٣٠کوردستان به ھای ناموسی در ايران و شرق  افزايش قتل ھا اعالم شده، طبق آماری که در اين اواخر در رسانه

نشان نداده و يا  العملی گونه عکس بينيم نظام ھم در برابر اين وقايع ھيچ که به وضوح می حالی رسيده است، در

ی در ئھا  به نظر شما وقوع چنين رويداد.وجود ندارد قانونی که بتواند از زنان در اين گونه شرايط محافظت نمايد،

  وجود آوردن چنين شرايطی چه نقشی دارد؟ه رد و خود نظام در بگي ت میأنش سطح جامعه از چه مواردی

ھر دو مورد به طور . ست مردساالرانه ای سنتی بوده و قانون موجود در حال حاضر نيز قانونی  ايران، جامعهۀجامع

در ايران و . را بر زنان تنگ ساخته و حيات را برايشان مبدل به جھنم سازد ھای اجتماعی تواند تمامی زمينه کافی می

 ھمزمان نه جامعه  رسانند، قتل می کوردستان اگر خيلی از مواقع به داليل خيلی ساده دختران و زنان خويش را به شرق

طبق  زيرا معتقدند که چون. کنند دھند و حتی به طور کامل سکوت را رعايت می نمی و نه قانون نيز دخالتی در آن انجام

که صاحب او بوده،  داشته باشد و يا اين تواند  مرد به تمامی ھر حقی را بر زن میاعتقاد اسالم زن نصف مرد بوده و

خدا  ھای قرآن نگاھی بيندازيم،تاما اگر به آي. تواند براحتی جانش را بگيرد می پس اگر کار و اعمال زن را خطا ببيند،

م مرتکب شده باشد، سزايش را خدا خواھد داد ھ  اگر گناھی ايم و ما خواھيم گرفت، فرمايد که جان را ما داده در قرآن می

العملی و  عکس کنند، اما ھيچ ھا را گرفته، کشته و اعدام می ايران خيلی آسان جان انسانۀ اما در جامع. ھا نه برخی

 %٣٠ھای ناموسی به  سفانه باعث شده که آمار قتلأمت اين موارد. موضعی در برابر آن وجود ندارد، چون زن است

حيوان ھم برای زن  کمتر از يک. گونه نارضايتی جھانی و داخلی در برابر آن وجود داشته باشد ھيچ که ون اينبرسد، بد

ھمان عمل انجام شده برای . توانند جانش را بگيرند می ، ارزش قائل نبوده و ھر وقت که ناراحت شده و دلشان بخواھد

مردساالر  توان نتيجه گرفت که ذھنيت پس می. رسد ر مینظه نشده و بالعکس موردی عادی ھم ب يک مرد گناه محسوب

اند تا ھر چه بيشتر بتوانند در  اتحاد خويش را اعالم داشته يکی کرده اند و به  زنان دستۀتحت لوای اسالم در مقابل جامع

در ضمانت ساخته و  ای برده با زنان برده برای خويش ساختن زنان گام بردارند و جامعه منزوی ھويت و راستای بی

 .قرار دھند

 

 

 


