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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ مارچ ١٠

   جعفر جعفرنژادمصاحبۀ

   زنۀ با بھرام رحمانی در رابطه با مذھب و مسأل
  )قسمت دوم(

  

اين واقعيت غيرقابل انکار نيست که قرآن نه از سوی خدای محمد، بلکه  ۀ ھا نشان دھندت به نظر شما ھمين آي-۴

  توليد خود محمد است؟

به نظر من قرآن، برنامه يا مانيفست حکومت محمد بود که پس از مرگ او، توسط جانشيناش جمع آوری شدند و .  دقيقا-

  . به صورت کتابی به نام قرآن منتشر گرديد

 ھستند و برای اين که محمد به راحتی اھداف و اميال خود را به جامعه و زنانش ئیھابسياری از موضوعات قرآن فتوا

 که وجود خارجی نداشت و در واقع خودش ساخته بود بيان می کرد و برخی ديگر نيز ئیبه نام خدارا تحميل کند آن ھا 

بنابراين، روشن است که نه . وده اند موضوعاتی بودند که بعدھا کسانی که قرآن را تدوين کرده اند به آن افزاحتماالً 

  .  در کار است و نه قرآن کتاب آسمانی است و نه به درد امروزی بشر می خوردئیخدا

ن، از ا مخالفۀ محمد، به داليل گسترش قلمرو حکومت اسالمی خود و بقای آن غير از سرکوب و کشتار بی رحماناساساً 

. تنھا از قبايل انصار زن نگرفت. ز يھوديان مدينه ھمسر انتخاب کردقبايل مھم عرب مانند تيم، عدی، بنی اميه، ني

 تبليغی خود بود؛ يعنی با ازدواج موقعيتش را در بين قبايل -ھا، به دنبال اھداف سياسی  بنابراين، محمد با اين ازدواج 

ابزاری برای رسيدن به مستحکم می کرد و بر نفوذ سياسی و اجتماعی خود می افزود؛ به اين طريق زن ھا برای او، 

 ھای زيادی تحت عنوان اين که از سوی خدا به او وحی شده و تبه ھمين داليل او آي. اھداف سياسی و نظامی اش بودند

جمع آوری شدند از جمله با اين فتواھای خود زنانش را تھديد می » قرآن« و فتواھای او در کتابی به نام تھابعدھا اين آي

که خودش آفريده از زنانش می خواست در ھر شرايطی، اسباب آرامش روحی و جنسی او برآورد  ئیکرد و به نام خدا

  .  به جھنم خواھند رفتدر غير اين صورت مستقيماً . سازند

 بزرگ ۀ بزرگ تيم، با حفصه دختر عمر از قبيلۀمحمد در راستای تحقق اين اھداف خود، با عايشه دختر ابوبکر از قبيل

 دختر ابوسفيان از قبيله معروف بنی اميه، ام سلمه از بنی مخزوم، سوده از بنی اسد، ميمونه از بنی عدی، با ام حبيبه

به ھمين جھت محمد با قبايل بزرگ قريش، به ويژه با قبايلی که بيش از . ازدواج نمودھالل و صفيه از بنی اسرائيل، 

اما با قبايل انصار که از سوی آنان ھيچ خطری . دواج کردديگران با او دشمن بودند، مانند بنی اميه و بنی اسرائيل، از

  .شد و آنان نسبت به حکومت او دشمنی نداشتند، ازدواج نکرد احساس نمی 
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ثيرگذارترين چھره ھای تاريخ اسالم و نزديکان محمد به شمار می رود در أاز جمله گفته می شود سلمان فارسی از ت

ا سلمان بسيار به محمد نزديک بوده و نيز از اسرار او آگاه بوده که در حديثی گوي. تديون قرآن نقش مھمی داشته است

تا آن جا که ) بحاراالنوار جلد ھشتم(» .آن چه را سلمان می داند، اگر ابوذر می دانست کافر می گشت«: محمد می گويد

  ! قريش می گفتند سلمان قرآن را به محمد تعليم می دھد؟ۀطايف

اگر ابوذر از آن چه در دل سلمان است «: اراالنوار آمده است که در اصل پيامبر فرموده استدر حديثی از کتاب بح

  » .خبر داشت دستور به قتل او می داد

  .در تاريخ، از عمر و حتا دختر عمر نيز به عنوان جمع آوری کننده آيات و سوره ھای قرآن ياد شده است

 اول اين است که محمد با ۀفرضي.  جمله عموما سه فرضيه وجود داردخذ قرآن، فرضيه ھای مختلفی ازآدر ارتباط با م

 دوم اين است که گويا او، قرآن را از ۀفرضي. آگاھی کامل يا نيمه آگاھی و يا ھم بی خودی کامل قرآن را نوشته است

 ۀه قرآن نوشتست کاو باالخره فرضيه سوم اين . کتب دينی ساير اديان و يا ھم از اشخاص ديگر به دست آورده است

  .بشر نبوده بلکه اين کتاب به شکل کامل کلمه به کلمه پيام و کالم خداوند متعال است

 او بی سواد بود و يا سواد چندانی ،ئی ھيچ گاھی ادعا نکرده که خود نويسنده قرآن است و به گفته ھامحمد شخصاً 

 کند چندان شھرتی نداشت و در واقع ازدواج محمد در مدت چھل سال قبل از اين که پيغمبری خود را اعالم. نداشت

  . خديجه که زنی ثروت مند بود يواش يواش او را به شھرت رساند

در واقع محمد، به خاطر به دست آوردن مقام و قدرت دعوی نبوت را پيش کشيد و قرآن را به خداوند ساخته ذھن 

  . خودش نسبت داده است

يعنی بيست و سه سالی که محمد گام به گام با غارت و آدم کشی . ه استگرديد» نازل«قرآن در ظرف بيست و سه سال 

به ھمين خاطر نظم و ترتيبی که در قرآن است دوره ھای مختلف .  عربستان تحميل می کندۀقدرت خود را بر شبه جزير

 تل زنان محمد، آيھم چنين در ھر دوره بنا به نيازھای سياسی و اجتماعی و حتا کنتر. موقعيت محمد را در برمی گيرد

  . با زبان خودش اما به نام خدا، بيان کرده استشده و آن را مستقيماً » نازل« در خفا از سوی خداوندش به او ئیھا

لمانی، ترکی، فارسی، ھندی و غيره نازل نشد؟ جواب ا چرا قرآن به زبان انگليسی،  مھم اين است که مثالً سؤاليک 

تدی خداوند بود زبانش عربی بود بر اين اساس نيز قرآن برای اولين بار به زبانی روشن و بسيار ساده است کسی که مب

  .بنابراين، عربی بودن زبان قرآن يک امر طبيعی است. عربی در شبه جزيره عربستان منتشر شد

 ھا، ديگر دليل اين که محمد آخرين پيامبران است و نسل امامان نيز با مرگ امام زمان تمام شد، چيست؟ چرا پس از آن

ھيچ پيامبری ظھور نکرده است؟ به نظرم دليلش ساده است دوران جاھليت بشر به پايان می رسد و دوران رنسانس و 

انسان به سادگی محمد ھم . روشنگری جای آن را می گيرد و اجازه نمی دھد ظھور پيامبران و امامان ادامه پيدا کند

 چه قدرتی و جريانی سبب شد خبر اين که مثالً . ن، مالعمر و غيرهقدرت مندی بود چون خمينی، خامنه ای، بن الد

، دولت خود را دولت ئی مشا-يا امروز مگر تيم احمدی نژاد ! عکس خمينی در ماه است از بی بی سی ھم پخش شود؟

ورت می  اين اقدمات در جھت حفظ قدرت صۀامام زمان نمی نامند و از طريق چاه جمکران با او مکاتبه نمی کنند؟ ھم

محمد و علی و عمر و عثمان و ھمه ھمه سياست مداران ديکتاتور و آدم کش زمان خود چون خامنه ای، خمينی، . گيرد

مصباح يزدی و احمدی نژاد بودند و با قتل و غارت و سرکوب و جنگ و کشتار و جھالت به دنبال حفظ قدرت خود 

  .می بر مردم ايران تحميل کرده است که سی و يک سال است حکومت اسالئیوحشی گری ھا. بودند

سمانی يعنی قرآن پايان می يابد و جای خود را به آدوران جاھليت بشر، با مرگ محمد و به اصطالح آخرين کتاب 

  .وری ھا و پادشاھان می دھدتروحانيون، خلفای اسالمی، امپرا
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 اسالمی ايران، با اتکاء به افکار  چون حکومتئیوری ھای اسالمی در تاريخ و اکنون حکومت ھاتدر واقع امپرا

ند جامعه را به دوران جھل و خرافات قرون وسطی  اخرافی دوران جاھليت بشر و قوانين محمد، يعنی قرآن در تالش

ببرند تا حاکميت خود را تداوم بخشند از اين رو، سران حکومت اسالمی چون محمد و علی، جنون آدم کشی دارند و آن 

دشمنی سران . دھندنند جامعه ای را به نابودی بکشانند اما قدرت را از دست اتند که حاضر قدرت ھسۀچنان شيفت

  .حکومت اسالمی با آزادی بيان، قلم، اندشه و فعاليت متشکل سياسی و اجتماعی را نيز بايد در اين راستا ديد

  

 قضائيه، شورای ۀی، قو در سال ھای اخير، يکی از مباحث حکومت اسالمی در کابينه، مجلس شورای اسالم-۵

   را دنبال کرده ايد؟مسأله حمايت از خانواده بوده است آيا اين ۀ اليحۀنگھبان، مجلس خبرگان و غيره دربار

برای سران » !شيرين« خانواده و تصويب آن، يکی از مباحث ۀپيگيری کرده ام؛ به اصطالح آخوندھا، بحث اليح.  بلی-

  .شات مردساالر و پولداران بوده استين حکومتی و گرايمسؤولو مقامات و 

 قضائيه آن، ھم چنان به بحث و تدوين و تصويب قوانين برای ۀپس از گذشت سی و چھار سال، حکومت اسالمی و قو

. محدود کردن ھر چه بيش تر حقوق زنان و تقويت تفکر مردساالری بر اساس ايدئولوژی اسالمی اش ادامه می دھد

ی نظامی و انتظامی گرفته تا امنيتی و انصار حزب هللا و غيره، در خيابان ھا و اماکن نيروھای حکومتی از نيروھا

برخی از آن ھا را، حتی دستگير و زندانی می کنند و . به زنان و دختران اھانت می کنند» بدحجابی «ۀعمومی به به بھان

مت اسالمی، به ويژه در رابطه با زنان ھنگامی که در مورد قوانين اسالمی و حکو. شالق می زننند و جريمه می کنند

  . حرف می زنيم طبيعتا نمی توانيم به ريشه ھای تاريخی اسالم و قوانين آن نپردازيم

با ) بخوانيد قانون ضدزن و مردساالر(» اليحه حمايت از خانواده«قوه قضائيه، دولت و مجلس سه سال است که بر سر 

 دم و دستگاه حکومت اسالمی، در رابطه با باال رفتن آمار طالق، ۀھمھمديگر به چانه زنی مشغولند در حالی که 

، سرنوشت کودکان طالق، کودکان کار، خودکشی زنان، فرار از خانه، تن »مطلقه«سرگردانی روزافزون زنان 

 فروشی، اعتياد و غيره که ناشی از سياست ھا و قوانين غيرانسانی و مردساالر حکومت اسالمی است، بحث و جدلی

 ما در اين سی و يک سال، ھرگز شاھد بحث در دولت و مجلس ۀم جامعئياغراق آميز نيست که به جرات بگو. ندارند

شورای اسالمی به نفع زنان و آزادی ھای آن ھا نبوده است؛ ھر چه که بود در جھت محدود کردن حقوق و آزادی ھای 

  . زنان بوده است

 ۀ قانون خانواده که در سال ھای اوايل انقالب به تصويب رسيده بودند و گوشحتا برخی قوانين از قانون کار گرفته تا

چشمی ھم به منافع کارگران و زنان و کودکان و غيره داشتند در اين سال ھا به نفع سرمايه داران و افکار ارتجاعی 

ن اساسی اش گرفته تا قانون  قوانين حکومت اسالمی، از قانوۀبنابراين، ھم. ر داده شده انديياسالمی و مردساالری تغ

خانواده، قانون کار، قانون جزا، حقوق کودک ھمه و ھمه ضدانسانی و قوانين جنگل ھستند که شھروندان را در معرض 

  .  حکومت اسالمی قرار می دھدئی درندگان و متجاوزان و باندھای مافياۀخطر حمل

ين و تنظيم شده اند که ھر کس می تواند تفسير خود را از آن عالوه بر اين ھا، اين قوانين آگاھانه و عامدانه طوری تدو

  . از عدالت و انسانيت به خود ندارندئیبنابراين، کليه قوانين حکومت اسالمی، ھيچ رنگ و بو. داشته باشد

م ت دولت نھأ حمايت از خانواده را تدوين و در اختيار ھيۀ قضائيه حکومت اسالمی، حدود سه سال پيش اولين اليحۀقو

 را به اليحه پيشنھادی قوه قضائيه اضافه کرد و آن را در تير ماه ٢۵ و ٢٣دولت احمدی نژاد، دو ماده . قرار داده بود

  .ت دولت، برای تبديل شدن به قانون به مجلس شورای اسالمی فرستادأ، پس از تصويب در ھي١٣۶٨
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ندارند و تنھا الزم » جازه و آگاھی ھمسر اول خودا«نيازی به » ازدواج مجدد« تسريع می کند که مردان برای ٢٣ماده 

 دارد که دولت بر تأکيد الحاقی دولت ھم ٢۵و ماده .  مالی خود را برای داشتن زن جديد اثبات کنندئیاست به دادگاه توانا

  .زنان ماليات ببندد) کی داده، کی گرفته(مھريه 

 می کند و دست مردان را در ازدواج مجدد باز گذارده و  اليحه اصالح شده، ھم چنان تعدد زوجات را قانونی٢٣ماده 

 چون رضايت ھمسر اول، عدم قدرت ھمسر اول به ايفای وظايف ئی شرط می کند، شرط ھا١٠اين کار را تنھا منوط به 

العالج، محکوميت  ، عدم تمکين زن از شوھر مطابق با حکم دادگاه، ابتالی زن به جنون يا امراض صعب ئیزناشو

زن در جرايم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به يک سال قطعی 

بازداشت گردد، ابتالی زن به ھرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن 

 ماه، عقيم ۶گی خانوادگی از طرف زن به مدت به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زند

  .بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال

يعنی ھيچ مجازاتی برای مردی که اين .  در اين اليحه نمی يابدئیشايان ذکر است که اين شروط ھيچ ضمانت اجرا

 قانون حمايت می شود و  توسطو در مجموع با اين ماده، تعدد زوجات رسماً . شروط را رعايت نکند درج نشده است

  . تک ھمسری نفی می گردد، بدون اين که کم ترين مجازاتی ھم برای مرد خاطی در نظر گرفته شود

مھريه ھای .  الحاقی دولت، مھريه زنان را به دو بخش مھريه متعارف و غيرمتعارف تقسيم می کند٢۵ماده 

مورد » متعارف« ھای  فقط مھريه. ارج می کندرا از چرخه مجازات عدم پرداخت از سوی مردان خ» نامتعارف«

روشن .  شوند ھای نامتعارف از حمايت قانونی الزم برخوردار نمی حمايت قانون گذار و دولت قرار می گيرد و مھريه 

  .ن می کندييبا چه معياری صورت می گيرد و چه کسی آن را تع» متعارف بودن يا نبودن مھريه«نيست که اين 

ن ن حقوق زنان، از فعاالاررسی و نقد قرار می گيرد و مدافعسه سال است که اين اليحه مورد بحث و باين ترتيب، ه ب

شدار می دھند که اين اليحه، نه تنھا بھبودی در واين اليحه را نقد می کنند و ھ… جنبش زنان، دانشگاھيان، وکال و

. م پاشيدن ھر چه بيش تر خانواده ھا می شودوضعيت زنان به وجود نمی آورد، بلکه به ضرر آن ھاست و باعث از ھ

 که بر سر تصويب اين اليحه بين قوه قضائيه، دولت و مجلس در جريان است بر سر حقوق و ئیاما کمکش و دعوا

 جدل شان بر سر آن است که مردان  مردان ھم نيست، بلکه عالوه بر دعوای سياسی جناحی، اساساً منافع زنان و عموماً 

.  چگونه چند زن رسمی اختيار کنند و در عين حال دست شان کامال برای صيغه نيز باز باشديه دار قانوناً پولدار و سرما

  . ضدزن و مردساالر استقبال کرده اند و برای تصويب آن می کوشندحۀزنان مجلس ھم چون مردان آن، از اين الي

گو با  و ی فراکسيون زنان مجلس، در گفتبه گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ايونا، الله افتخاری سخن گو

خبرنگار ايونا، ضمن اشاره به اين که افرادی که دانش حقوقی و قرآنی ندارند بھتر است نسبت به اليحه حمايت از 

 سال مورد رجوع مردم بوده و با ۶ما به عنوان نمايندگان مردم که «: خانواده اعالم موضع مخالف ننمايند، تشريح کرد

توانيم اعالم داريم  ايم می   که با مردم و قضات دادگستری داشته ئی ھای خانواده و صحبت ھا ازديد از دادگاهتوجه به ب

  ».که اليحه فوق الذکر مطبوع دولت است

: او، ھم چنين با اشاره به اين که قوه قضائيه که خود محل رجوع اختالف ھاست اين اليحه را تدوين کرده تصريح کرد

بنابراين، اين » . ھای انجام شده در شرع مقدس و قرآن تدوين شده است از خانواده با توجه به بررسیاليحه حمايت «

اليحه ھيچ نفعی برای مرد کارگر و محروم ندارد چون که اگر از بين آن ھا کسی ھم بحواھد چند ھمسر و صيغه ھای 

ی در قوانين ضدزن و ضدآزادی و عی خواه ھيچ نفعموما کارگران و مردم آزاد.  مالی نداردئیمتعدد داشته باشد توانا

  .ناعادالنه ندارند
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 مجلس با افزودن ده شرط به آن تصويب شده بود، برای رفتن به ئی در کميسيون قضا١١/١٠/١٣٨٨ در تاريخ ٢٣ماده 

  . ش فرا رسيد، نوبت١٣٨٩ اسد ٢٧صحن علنی مجلس در صف انتظار قرار گرفت تا روز 

 مجلس، طی مصاحبه ای با خبرنگاران از تصويب اين ئینماينده کميسيون قضا» دھقان«ه، در روز تصويب اين ماد

منظور ما از دفاع از حقوق زنان، فقط دفاع از حقوق زنان شوھرکرده نيست «: ماده دفاع کرد و اين گونه توجيه نمود

قانون گذار بايد نگاه ھمه . ر ساختبايد از حقوق زنان شوھر نکرده ھم دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آن ھا ميس

را در نظر بگيرد، ھم زنی که ھمسر اول است و ھم !!! جانبه داشته باشد و در ھنگام تصويب قانون حقوق ھر دو طرف

زيرا دختری که نتوانسته به ھر دليلی شوھری اختيار کند دليل ندارد تا آخر عمر . زنی که قرار است ھمسر دوم شود

  ». باقی بماندبدون ھمسر و مجرد

گو با خبرنگار  و  مجلس ارتجاع نيز در گفتئیاالسالم سيدسلمان ذاکر، نماينده اروميه و عضو کميسيون قضا حجت 

در اين جلسه تمام وقت کميسيون به بررسی و «:  کميسيون متبوعش گفتۀپارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلس

او، در اين » . گانه ارجاع داده شده به کميسيون، صرف شد کی از مواد سه اليحه حمايت از خانواده ي٢٢تصويب ماده 

ر و تحولی شکلی در اين ماده به وجود آوردند که بر اساس آن اين يي تغ٢٢نمايندگان ضمن بررسی ماده «: باره افزود

 باردار شدن - ٢ زوجين؛  توافق-١در موارد ذيل ثبت نکاح موقت يا بذل آن الزامی است؛ «ر يافت، ييماده بدين شکل تغ

  ». شرط ثبت ضمن عقد-٣زوجه؛ 

البته نمايندگان به بند چھارم در نظر گرفته شده برای اين ماده که بر «:  مجلس ادامه دادئیاين عضو کميسيون قضا

  ».ی ندادندأشد، ر  سال ثبت می ٣ يا ٢اساس آن عقد موقت بيش تر از 

، ثبت عقدھای شبيه عقد دائم ھمانند عقدھای ٢٢ا تصويب بند چھارم ماده کميسيون قصد داشت که ب«: ذاکر، ادامه داد

  » .ی نياوردأساله را الزامی کند اما آن چه که در اين بند در نظر گرفته شده بود، نھايتا ر چندين 

شدن و دليل مخالفت نمايندگان مجلس با طوالنی شدن زمان صيغه و ثبت آن می تواند ھزينه ھای ديگری چون بچه دار 

  .ارث و غيره را به دنبال داشته باشد که عليه منافع مادی مرد صيغه کننده است

 مجلس حکومت پھلوی را با قانون اليحه مصوب امروزی مجلس شورای اسالمی ١٣۵٣اگر قانون اليحه مصوب سال 

ای اسالمی بسيار عقب مقايسه کنيم جدا از اين که ھر دو ارتجاعی و ضدزن ھستند اما اليحه مصوب امروز مجلس شور

 قانون حمايت ١۶در ماده .  است١٣۵٣ قانون اليحه حمايت از خانواده مصوب سال ١٧ و ١۶تر و ارتجاعی تر از ماده 

، آمده است ھر گاه مرد ھمسر دوم اختيار کرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طالق ١٣۵٣از خانواده مصوب سال 

با ازدواج دوم، زن اول به لحاظ تحقيری که روحا بر او وارد می شود در عسر و زيرا . برای زن اول محفوظ می ماند

ماده ديگر ھم می گويد در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صيغه، بايد مھريه زن اول را . حرج قرار می گيرد

  .بدھد، حتا اگر آن زن طالق نگرفته باشد

ر کرد که يي پيشين قانون مدنی، به اين شکل تغ١٠۴١، ماده ١٣۶١ر سال  د۵٧در تجديد نظر قانون مدنی بعد از انقالب 

. البته اين تبصره نيز وجود داشت که ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی درست است. ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است

ل حقوقی از جمله  سن بلوغ را برای ھمه اعما١٢١٠ ماده ١ نيامد، ولی تبصره ١٠۴١ر سن بلوغ در ماده ييدر اين تغ

ر اين ماده، عقد دختر قبل ييبر اساس آخرين تغ. بلوغ در اين ماده، به معنی مذھبی به کار رفته است. ن کردييازدواج تع

 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی با تشخيص ١۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ١٣از رسيدن به سن 

 از محمد پيامبر مسلمانان، امامان و روحانيون و مراجع تقليد وجود ئیقول ھا و فتواھااما در عين حال نقل . دادگاه است

  .دارد که با رضايت پدر دختر بچه نابالغ را نيز می توان شوھر داد
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 کرد شما که مدعی سؤالاز اين نمايندگان مجلس که با شور و شوق بی سابقه ای از اين قانون ضدزن دفاع می کنند بايد 

  :رابری و حقوق مردم ھستيد چرارعايت ب

 ميليون نفر زير خط ٣٠ ميليون نفر زير خط فقر مطلق و ١٠س مرکز آمار حکومت تان، در حال حاضر ئيبه گفته ر

 درصدی باعث شده بازار کار ايران طی سال ھای اخير به ٢۶ – ٢٠رکود اقتصادی و تورم . فقر نسبی به سر می برند

 درصد بازار کار ايران ھم اکنون غيررسمی است و افراد شاغل در اين بازار از ۵٠. سمت بحرانی تر شدن حرکت کند

 درصد اين افراد، ٨٠. برخوردار نيستند…  اجتماعی چون بيمه و بازنشستگی، از کار افتادگی وتأمينھيچ گونه خدمات 

  .  دالر درآمد دارند٢ل  تومان معاد٢٠٠٠ند؛ يعنی کسانی ھستند که روزانه کم تر از  ااز فقر مطلق در رنج

، اين آمار را با ارقام ديگری بيان می کند که ظاھر آن خيلی ھم تکان دھنده ١٣٨٩ اسد ٢٣وزير رفاه ھم در مصاحبه 

 در ايران زير خط مطلق فقر ئی درصد از مردم روستا١١ درصد از مردم شھری و ١/۵«شوک دھنده نباشد، گفته است 

 ھزار نفر که اگر با آمار شھروندانی که زير خط فقر شديد به ٩٠٠ ميليون و ٢ حدود يعنی رقمی در» .به سر می برند

  .سر می برند جمع کنيم رقمی حدود ھمان ده ميليون نفر حاصل می شود

سانی و ن تر را نشان می دھند تا سياست ھای دولت زياد ھم غيرانئي، آمارھای رسمی معموال از واقعيت امر پااوالً 

 ندارند، ئی، با توجه به اين که مجلس و دولت برنامه ای مدون و اعالم شده برای فقرزدا نيايد؛ دومھولناک به چشم

بنابراين، گفته ھای دھقان، مبنی بر نقش حمايتی مجلس از حقوق محرومين دروغ بزرگی بيش نيست و به معنای واقعی 

ھمان طور که .  ده ھا زن ھم دارند حمايت می کند برای گرفتنئیمجلس از حقوق مردان سرمايه دار که امکان مالی باال

 زندگی ۀ نيازھای روزمرتأميندر باال نيز اشاره کرديم اين قانون ھيچ نفعی برای مردان کارگر و محروم جامعه که در 

 دگان مجلس شورای اسالمی، نمايندگان سرمايه داران ھستند ونيبه بيان ديگر، نما. دارند، نداردشان مشکل و دلھره 

 جان کارگران زن و مرد و کودک و ۀقانون ھايشان نيز در خدمت سيستم سرمايه داری است تا ھر چه بيش تر شير

ش، در جھت تقويت مردساالری و تحقير و نيندر واقع اين قانون حکومت اسالمی ھمانند ديگر قوا! جوان را بکشند

  . توھين به زنان بوده است

  

 تأکيدمی نامند و بر حجاب اسالمی » بی بند و باری و فساد«ن در غرب را  سران حکومت اسالمی، آزادی زنا-۶

   اين حجاب چيست؟ چه ربطی به بی بند و باری دارد؟واقعاً . دارند

سران و مقامات و تئوريسين ھای حکومت اسالمی ايران، ھمواره .  به نظر من حجاب سنبل اسارت و حقارت زن است-

ه در حالی که واقعيت ب. است» نجات بخش خانواده«شده است و اسالم » د جنسیغرب مھد فسا«فرياد می زنند که 

نخست نگاھی می اندازيم به ادعاھا و مواضع و فتواھای ارتجاعی و چندش آور علی خامنه ای، رھبر . عکس است

  . حکومت اسالمی در رابطه با حقوق زنان در غرب و اسالم

متن فراروی شما، گلچينی دل نشين و جذاب از «:  المللی زنان، می نويسدخبرگزاری حکومتی بين» ايونا«برای مثال، 

گی ھای فرھنگ و تمدن غربی در خصوص ويژ) مدظله العالی( انقالب حضرت آيت هللا خامنه ای ۀبيانات رھبر فرزان

و نگرش اسالم و غرب نسبت به زن و خانواده می باشد که بخش دوم آن يعنی نگرش اسالم به زن تقديم حضورتان می 

  ».گردد

 اين ۀدر دنيا و از سوی فرھنگ منحط غربی پھن شده است، بر پاي» آزادی زن«بساط آن چيزی که امروزه به عنوان «

 ۀمردان از آن ھا لذت ببرند و زن ھا وسيل. ديد مرد قرار دھند تا از او تمتعات جنسی ببرنداست که زن را در معرض 

اين، آزادی زن است؟ کسانی که در دنيای جاھل و غافل و گمراه تمدن غربی ادعا می کنند طرفدار . التذاذ مردان شوند

  ».ند، در حقيقت ستم گران به زن ھستنداحقوق بشر
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در حالی که به واقع آزادی ! گذاشتند» آزادی زن« التذاذ مردان معرفی کردند و اسمش را ۀزن را به عنوان وسيل«

 کار و فعاليت صنعتی و امثال آن، بلکه در ۀنه فقط در عرص. مردان ھرزه برای تمتع از زن و نه آزادی زن بود

 ھای تمدن غربی ۀداند و از بازيچزن مسلمان ايرانی بايد قدر خود را ب» «. ھنر و ادبيات ھم به زن ظلم کردندۀعرص

  ».رو بگرداند

زنی . ارزش زن اسالمی و مسلمان را بدانيد.  ما سعی کنند قدر زن ايرانی مسلمان را بدانندۀ مومن در جامعیزن ھا«

که در اختالط و معاشرت، با مرد قاطی نمی شود و خود را وسيله ای برای جلب چشم مرد نمی داند و خود را باالتر از 

ين می داند؛ زنی که شأنش را عزيزتر از اين می شمارد که خود را عريان کند و با صورت و موی بدن خود، چشم ا

روندگان را به سمت خويش جلب کند و ھوس آن ھا را اشباع نمايد؛ زنی که خود را در دامنه قله ای می داند که در اوج 

اين زن بايد ديگر از اين .  زن، زن مسلمان ايرانی استآن. آن فاطمه زھرا بزرگ ترين زن تاريخ بشر قرار دارد

  ». کندئیبازيچه ھای فراھم آمده تمدن غربی و روش ھای توطئه آميز آن، رو بگرداند و به آن بی اعتنا

  ».دائم چشم شان به غربی ھا باشد… دوست ندارم دختر و پسر ما در نوع آرايش و لباس و«

ست، بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن، بلکه حجاب برای زن به معنای ذلت زن ني«

حجاب به معنای چادر نيست؛ اما چادر در نزد ما ايرانی ھا که زن ھای ما از … عصمت و حفاظت زن و مرد ھر دو 

پوشيدنی که حجاب به معنای پوشيدن سالم نه . بدون چادر ھم حجاب ممکن است. قديم داشتند، بھترين نوع حجاب است

به تعبير روايات پوشيده عريان که در عين پوشيدگی مثل انسان برھنه و عريان است، آن پوشيدن . از نپوشيدن بدتر است

. به درد نمی خورد، حجاب نيست، پوشيدن سالم که سر و مو و گردن و بدن و تمام سر تا پای بدن زن را پوشانده باشد

ا مستثنا می دانند، البته در مواردی که صورت بدون آرايش و ساده باشد؛ اين ھم البته صورت و دو دست را بسياری فقھ

  ».معنای حجاب

اگر کسی چنين برداشتی از حجاب داشته باشد، اين يک برداشت کامال .  حجاب به معنای منزوی کردن زن نيستۀمسأل«

زيرا آميزش .  زن و مرد در جامعه است حجاب به معنای جلوگيری از اختالط و آميزش بی قيد و شرطۀمسأل. غلط است

  ».و اختالط بی قيد و شرط، ھم به ضرر جامعه و ھم به ضرر زن و مرد به خصوص به ضرر زن است

ھميشه ما در طول زمان ھر وقت گفتيم حجاب و عفت، عده ای گفتند آقا حجاب به عفت چه کار دارد، خيلی ھا حجاب «

در طول زمان ھر وقت ما اين حرف را می گفتيم تا حاال بعضی . ، حجاب ندارنددارند، عفت ندارند خيلی ھم عفت دارند

  ».عفت يک چيز است، حجاب يک چيز ديگر. اين را می گويند؛ در حالی که اين حرف درستی نيست

 طوالنی ۀ ھای رھبر حکومت اسالمی، آزادی زن در غرب، به بھای زيادی کسب شده و مبارزئیخالف اين ھذيان گو

در . ت سر خود دارد مبارزه ای سوسياليستی و برابر طلبانه که تجارب آن دستاورد مھمی برای بشريت استدر پش

دوران حاکميت کليساھا و کشيش ھا در ھمين غرب نيز زنان سرکوب و حتا سنگسار می شدند اقدامات وحشيانه ای که 

 ديگر، نه اسالم و نه دين ديگری، آزادی زن و از سوی.  ايران، عليه زنان انجام می دھندیامروز مساجد و آخوندھا

  .استقالل او را به رسميت نشاخته است

  

   اسالمی چيست؟ۀ صيغ-٧

 ۀرانی می کنند با اتکاء به قوانين وحشيانندگان خدا که امروز در ايران حکم کرديم نمايتأکيد ھمان طور که در باال نيز -

در موازات اين اقدامات، اسالمی کردن فحشای اسالمی . رحم نمی کننداسالم و قرآن و غيره حتا به دختر بچه ھا نيز 

خواھد بازار سکس را با پوشش  حکومت اسالمی، با طرح و تصويب قوانين اسالمی خود، می . نيز در جريان بوده است

 بازار سکس خواھند در شرعی در جامعه نھادينه کند تا مردان ثروت مندی که می خواھند سکس بخرند و زنانی که می 
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 ھای اسالمی   کنند، راهتأمينبدون دردسر قانونی، زندگی خود را ) عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار(

کاری که حاکميت دقيقا در پی قانونی کردن آن، …  ھای يک ساعته و صيغه: جو می کنند و کردن عمل خود را جست

  .يعنی پذيرش افکار عمومی جامعه است

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد «: ، چنين حکم داده استئی خود درباره نکاح يا ازدواج و زناشوۀی در رسالخمين

 در آن معين نشود، و زنی را ئیعقد دائم آن است که مدت زناشو. دائم و غيردائم: حالل می شود و آن بر دو قسم است

 در آن معين شود، مثال زن را به ئیائم آن است که مدت زناشوو عقد غيرد. که به اين قسم عقد می کنند دائمه می گويند

مدت يک ساعت يا يک روز يا يک ماه يا يک سال يا بيش تر عقد نمايند، و زنی را که به اين قسم عقد کنند متعه و 

  » .صيغه می نامند

. يک ساعت وجود ندارددر واقع زمان ازدواج موقت در اختيار طرفين است و حتا ھيچ منع شرعی برای کاھش آن به 

از اين رو، حکومت در تالش است فحشای اسالمی را در افکار عمومی قانونی جلوه دھد و اگر اين امر خصوصی 

چون که در تفکر ارتجاعی حکومت سرمايه داری اسالمی .  قانونی دھدۀانسان ھا را واقعا قادر نيست مھار کند، جنب

 مقررات اسالمی و حکومت نفس بکشد بنابراين، بايد تفتيش عقايد و دخالت ايران، قرار نيست کسی خارج از قوانين و

در حقيقت ھمه اين ترفندھا، تالش . در خصوص ترين امر انسان ھا، حتا در روابط جنسی آن ھا نيز قانونی وضع کند

  . برای مھار جامعه استئیھا

د زوجات، به معنی رواج قانونی چند ھمسری و اين ترتيب، قانونی کردن و به رسميت شناختن ازدواج موقت و تعده ب

  .و متعاقب آن فروپاشی بسياری از خانواده ھاست. فحشاء، نابودی روابط انسانی و عاطفی بين زن و شوھرھاست

ری در اصل اين ماجرا به وجود يي، چه تغ» قرآنتآي«در واقع اگر فحشاء، به معنی تن فروشی است، صرفا قرائت يک 

 ھای قرآنی و الھی و چه بدون قرائت آن ھا، عملی است که ت صورت تن فروشی، چه با قرائت آيدر ھر! می آرود؟

  .انسان را از برقراری روابط و مناسبات احساسی و متعارف انسانی دور می کند

حکومت اسالمی ايران، در تالش است که با اتکاء به قوانين ارتجاعی و خرافی قرآنی و الھی، دست مردان متجاوز 

پس اين ھمه جار و جنجال و زندان سنگسار انسان ھا . اسالمی را برای تجاوز به جسم زنان و حتا کودکان باز بگذارد

 اسالمی را جاری نکرده اند؟ خدا و پيامبر و آيت هللا ھا و قرآن آن ۀچه ترفندی است؟ جرم شان فقط اين است که صيغ

  !ھا را شاھد روابط جنسی خود نکرده اند؟

و مردی که در خارج از قوانين اسالمی، رابطه جنسی برقرار کنند يک دفعه پايه ھای اسالم به لرزه درمی آيد چرا زن 

ليس و پاسداران ناموس آن ھا، برای سنگسار آن ھا وو خدا و پيامبر و قرآن و آيت هللا ھا و حاکمان شرع و دادگاه ھا و پ

  !بسيج می شوند؟

 ھيچ شرط ، اصالً ) اسالمییبخوانيد فحشا(می، برای صيغه يا ازدواج موقت در ايران تحت حاکميت جمھوری اسال

دختران و زنانی که صيغه می شوند قربانيان دست و پا بسته حکومت جھل و جنايت . قانونی و مرز سنی وجود ندارد

ين خدا و قرآن اسالمی ھستند و يکی ديگر از عوامل اصلی آن فقر و باز بودن دست متجاوزان پولدار در سايه قوان

، يعنی خواندن »حرام«و » حالل« صيغه، روابط جنسی نه با محبت و عاطفه و ھم دلی طرفين، بلکه با ۀمسألدر . است

ۀ مسأل. ھيچ بحثی نيز از حقوق زن و فرزند پس از پايان مدت صيغه ھم نيست. تعريف می شود» ورد«يا نخواندن يک 

 در پيشگيری از شيوع بيماری ھای مقاربتی و يا کنترل بيماری ھای  بھداشت عمومی و تدبيرھای بھداشتیتأمين

 ترويج فساد اخالقی، فقط يک جنبه از بنابراين، رسماً !  ناديده گرفته می شوداحتمالی نوزاد نيز در مورد صيغه، کامالً 

  .موضوع اصلی در اين اليحه، قانونی کردن تجاوز جنسی است. است» حمايت از خانواده«اليحه 
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» ازدواج «ۀ تصميم گيری دربارئی سال رسيده، توانا١٣ور دختر بچه ای که به سن قانونی ازدواج در ايران، يعنی چط

را دارد؟ چطور می تواند تجاوز مرد غريبه را تاب بياورد؟ اين تجاوز شرعی دليلی جز فقر اقتصادی پدر و مادر نمی 

آيا زندگی اجباری يک دختر بچه .  ای بفروشند که به او تجاوز کند خود را به مرد بيگانهۀتواند داشته باشد که دختر بچ

  ناميده می شود؟» خانواده«در کنار مردی که به او تجاوز می کند 

او باشد، ھيچ اشکال قانونی و اخالقی و شرعی » ھمسر«بنابراين، مرد اگر به دختر بچه ای تجاوز کند، و آن دختر بچه 

 سال باشد و به خاطر تجاوز مرد جان خود را از دست بدھد، مرد فقط به پنج تا ده ١٣اگر سن دختر بچه زير . ندارد

  .سال زندان محکوم می شود

 ساله در اثر تجاوز مردی که او را از پدرش خريده جان خود را از دست بدھد، مرد متجاوز ۶ يک دختر بچه اگر مثالً 

  .م اصال به خاطر فروش دخترش مجازات نمی شودپدر دختر بچه ھ. به پنج تا ده سال زندان محکوم می شود

ھر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسيده است بر «: آمده است» حمايت از خانواده« اليحه ۵٠در ماده 

چنان چه در . قانون مدنی ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواھد شد) ١٠۴١(خالف مقررات ماده 

دواج بر خالف مقررات فوق، مواقعه منتھی به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد، زوج عالوه بر پرداخت ديه اثر از

  ».به دو تا پنج سال حبس و اگر منتھی به فوت زن شود عالوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود

 سال است، توسط قانون گزاران ١٣يده، يعنی زير می بينيم به دختر بچه ای که ھنوز به سن قانونی ازدواج ھم نرس

  ناميده می شود؟ » زن«اسالمی، 

ناميد؟ اين گونه قانونی کردن » حمايت از خانواده«قانونی که تجاوز به دختر بچه را روا می دارد، می توان قانون به آيا 

  !  شرم آور استناميدن واقعا چندش آور و» حمايت از خانواده«تجاوز به دختر بچه ھا و آن را 

در حالی که براساس قوانين اسالمی ھمين حکومت جانی، اگر زن و مرد بالغی خارج از مقررات و قوانين آن، رابطه 

  ! کنند حکم شالق و سنگسار در انتظارشان است؟قراراحساسی و عاطفی و جنسی بر

 ھزار کودک متاھل در ٩۵٠می بيش از براساس آمارھای رس«سفانه أ، مت»ايلنا«بنا به گزارش خبرگزاری کار ايران 

 حمايت –به گزارش ايلنا، محمد بنيازاده، عضو کانون فرھنگی » . درصد آن ھا دختر ھستند٨۵کشور وجود دارد که 

:  کردتأکيدکودکان کار، با اعالم اين که در مورد ھمسران کودک يا کودک ھمسرھا آمارھای گوناگونی وجود دارد، 

 ھزار کودک ھمسر در کشور دارد اين در حالی است که چنين اتفاقاتی در ٩۵٠ تا ٩٠٠ وجود منابع رسمی حکايت از«

  » .الملل حقوق کودک است حوزه کودکان برخالف کنوانسيون بين 

قانون از يک سو «: او، با بيان اين که آمارھای غيررسمی به واقعيت ھای ديگری در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد

تعقل و تصميم گيری برای انتخاب   تفکر، ئیداند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانا  سال می ١١کودک را زير 

  » .شود  سالگی تعريف می ١٣ تا ٩کانديدا می داند اما سن ازدواج در کشور از سنين 

تانداردھای بين ی دادن مطابق با اسأسن کودک در زمان ر«:  حمايت کودکان کار، ادامه داد- عضو کانون فرھنگی 

توانند کار   سال بنا به شرايطی می ١٨ تا ١۵شود اما با وارد شدن به حوزه کار، کودکان  المللی و قانونی تعريف می  

شود اين در حالی است که به مقاوله نامه منع بدترين اشکال کار برای کودکان توجه  کنند و منافع کودک ناديده گرفته می 

  .  سال وجود ندارد١٨مشاغل سخت کودکان زير نشده و نظارتی نيز بر 

سفانه دختران کم سن و سال و متاھل در کشور به جای کودکی کردن، نشاط، ورزش و تحصيل بايد أبه گفته بنيازاده، مت

 ھای خطير ھم چون خانه داری را عھده دار  يتمسؤولدر موقعيت يک ھمسر و شريک جنسی ايفای نقش کرده و تمام 

شود، عوارض و خطرات  ھای پرخطر که در اين سن بر کودکان تحميل می   بارداری و زايمان ۀ که تجربشود در حالی

  .زيادی برای آن ھا و حتا فرزندان شان دارد
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 سرطان ١١بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، . گفته می شود تنھا در تھران دست کم ھفت ھزار کودک کار وجود دارد

انجمن حمايت از حقوق کودکان ارائه شده تنھا مربوط به کودکانی است که کار آن ھا ، اين رقم که از سوی ١٣٨٩

بسياری از کودکان در کشور، به واسطه فقر شديد مجبور به . مشھود است و به راحتی در سطح جامعه ديده می شوند

ستند که به دست آوردن کار در محيط ھای سخت و سر پوشيده منجمله کوره ھای آجرپزی و کارگاه ھای قالی بافی ھ

  .آماری حتا نسبی از ايشان تقريبا غيرممکن است

 ريشه کن شدن بی سوادی در سنين باال ما شاھد افزايش ۀبنا به ھمين گزارش، علی رغم آمار و ارقام ارائه شده دربار

دکان کار و بھره کشی از ن ھرم سنی حتا در پايتخت ھستيم که اين صحه گذارنده بر باال بودن تعداد کوئيبيسوادی در پا

 ھزينه ھای تحصيلی از سوی تأمينآن ھا در کشور می باشد؛ کودکان با ورود به بازار کار به دليل نبود فرصت و عدم 

  .دولت يا خانواده مجبور به ترک تحصيل می شوند

سال به بازار کار و درآمد ثيرگذار برای روانه شدن کودکان کم سن و أفقر، بی کاری و اعتياد والدين مھم ترين عوامل ت

کار کودکان در حالی ست که ايشان به دليل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ھا در بسياری از .  استئیزدا

عالوه بر اين، کودکان کار . موارد استثمار شده و بر اساس ارزش واقعی زحمتی که می کشند حقوق دريافت نمی کنند

 و توھين و تنبيه قرار می گيرند، حتا مورد تجاوز جنسی نيز قرار می گيرند و ھيچ توسط کارفرمايان مورد تحقير

  .دادرسی ندارند

 کودکان کار امری عادی است، ۀبه گزارش بی بی سی، در شھرھای ايران، از پايتخت گرفته تا شھرستان ھا، مشاھد

  . استولی يافتن آمار دقيق و موثقی راجع به آن ھا در ايران تقريبا غيرممکن

سازمان جھانی کار می گويد که به آمار دقيق و جديد در ايران دسترسی ندارد و آمار موجود برآوردی است که در سال 

بر اساس اين آمار، حدود پنج ميليون و ھفتصد ھزار کودک در ايران يا مشغول کار .  ميالدی انجام شده است٢٠٠٠

 ميليون کودک خود ٢گفته شده است که از اين تعداد، حدود . اه شده انداجباری ھستند و يا ناخواسته وارد کار بازار سي

عالوه بر اين به طور تخمينی حدود يک ميليون و دويست ھزار کودک به طور قاچاق دست به دست . فروشی می کنند

  .شده اند و يافتن ردی از آن ھا بسيار سخت است

  

 نخست به قدرت رسيدن شان بر اسالمی کردن دانشگاه یروزھا حکومت اسالمی و خمينی بينان گذار آن، از ھمان -٨

 يکی از مسألهاما ھمين امروز نيز اين .  داشت و به ھمين منظور به مدت دو سال دانشگاه ھا را تعطيل کردندتأکيدھا 

ی  اين است که چگونه می توان دانشگاه ھا را اسالمسؤال. دغدغه ھای اصلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی است

  کرد؟ آن ھم در شرايطی که در ايران طلبه خانه ھا و مراکز آموزشی مذھبی بی شماری وجود دارد؟

را » ستاد انقالب فرھنگی«ش، با صدور فرمانی، تشکيل ي سال پ٣٢ روح هللا خمينی، بنيان گذار حکومت اسالمی، -

ه به کردستان، ترکمن صحرا، برقراری  با صدور چنين فرمان ھای غيرانسانی ھم چون فرمان حملخمينی،. صادر کرد

... حجاب اجباری، تھديد و ترور، شکنجه و اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن با اتکاء به قوانين اسالمی قصاص و

وی، . خواه و چپ را نيز صادر کرداه ھا و دانشجويان سکوالر، آزاديد دانشگتادان  اسۀفرمان بستن دانشگاه ھا و تصفي

 آن ھا جز سرکوب و کشتار، سانسور و اختناق، جھل و خرافات و آدم کشی چيز ديگری نبود، ۀا که نتيجبا اين فرمان ھ

  .پايه ھای حکومت اسالمی را بنيان گذاشت

 ستاد انقالب فرھنگی دانشگاه ھا تشکيل گرديد که بعدھا به شورای انقالب ١٣۵٩ جوزاری ٢٢با فرمان خمينی، در 

 آموزشی ۀ از آن تاريخ تا به امروز اين شورا سياست ھای کالن حکومت اسالمی در عرصر نام داده شد وييفرھنگی تغ

  .و دانشگاه ھا را به عھده دارد
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بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمد جواد باھنر، مھدی ربانی املشی، حسن «: در فرمان خمينی، آمده بود

يت داده می شود تا ستادی مسؤولرسی، علی شريعتمداری حبيبی، عبدالکريم سروش، شمس آل احمد، جالل الدين فا

 تشکيل دھند و برنامه ئیمن به جمھوری اسالمی دعوت نمايند تا شوراؤد و از افراد صاحب نظر متعھد و متشکيل دھن

ريزی رشته ھای مختلف و خط مشی فرھنگی آينده دانشگاه ھا بر اساس فرھنگ اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و 

بديھی است بر اساس مطالب فوق دبيرستان .  و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمايندمتعھد

ھا و ديگر مراکز آموزشی که در رژيم سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می شد، تحت رسيدگی 

  ) ١٣۵٩ جوزا ٢٢ه ھا در به نقل از فرمان خمينی برای تصفيه دانشگا(».دقيق قرار گيرد

ح نمودند که مراکز ينی رفتند و سپس در اطالعيه ای تصريت هللا خميدار آي، اعضای شورای انقالب به دحمل ٢٩در 

بر اساس اين . ادی در دانشگاه ھا شده استيبدل و مانع دگرگونی بن» اسی تفرقه آوريات سيستاد عمل«آموزش عالی به 

ت خود يمھلت دادند که دفتر فعال - ١٣٥٩ - ٢-١ تا دوشنبه ١٣٥٩ -١-٣٠ از شنبه -ه روز اسی سيه به گروه ھای سيانيب

  . ل کننديدر دانشگاه ھا را تعط

ستادھای عملياتی گروه ھای «: در بخشی از اطالعيه شورای انقالب اسالمی فرمان حمله به دانشگاه ھا چنين آمده است

سسات عالی مستقر شده اند چنانچه ظرف سه روز از ؤدر دانشگاه ھا و مگوناگون، دفترھای فعاليت و نظاير اين ھا که 

س ئيصبح شنبه تا پايان روز دوشنبه اول ارديبھشت برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که ھمه باھم يعنی ر

انون ھای و اعضای شورا مردم را فرا خوانده و ھمراه با مردم در دانشگاه ھا حاضر شوند و اين ک) بنی صدر(جمھور

  ) به نقل از اعالميه شورای انقالب(» .اختالف را برچينند

در اثر يورش مغول وار نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی، به دانشگاه صدھا ده ھا تن کشته شدند و ھزاران تن 

گام ھن.  سال تعطيل شدند٦٢ تا ٥٩دانشگاه ھا نزديک به سه سال، يعنی از سال . ديگر زخمی و زندانی گرديدند

 ٨٠٠٠ھم چنين حدود .  دانشجو از ادامه تحصيل باز ماندند۵٧٠۶٩ مجدد دانشگاه ھا براساس آمارھای رسمی ئیبازگشا

به اين شکل حکومت اسالمی و دست .  بازنشسته شدند دانشگاه ھا نيز پاکسازی و يا اجباراً تادانھزار نفر از اس

 ھولناکی به دانشگاه و دانشگاھيان ۀ و ارتجاعی خود، آن چنان ضرباندرکاران انقالب فرھنگی با اين اقدامات غيرانسانی

  .وارد کردند که در تاريخ بی سابقه است

 کرده که علوم انسانی و اجتماعی نسبت به خدا و قرآن شکاکيت به وجود می تأکيدخامنه ای در اين مورد به درستی 

  !آورند بنابراين، بايد اين رشته ھا اسالمی شوند؟

چرا که . رو شده استه اقسام ترقندھا و طرح ھای حکومت اسالمی در خانه نشين کردن زنان با شکست روبانواع و 

به ويژه در برخی رشته ھای دانشگاھی، تعداد . ندا عرصه ھای فرھنگی، ھنری و اجتماعی فعال ترۀامروز زنان در ھم

  . گردد درصد بالغ می ۶۵دانش جويان زن بيش از دانش جويان مرد است و به 

ھا و نيز اسالمی کردن علوم اجتماعی و انسانی و   ھا، اتوبوس  ھا، مدارس، بيمارستان ھای اسالمی کردن دانشگاه  طرح 

ر بودجه ھنوز ھم به الھنر و فرھنگ، بيش از سه دھه پيش با فرمان خمينی آغاز شده اند و با صرف صدھا ميليارد د

 نيز مقاومت شديد زنان در مقابل سياست مسألهاين . د داشتاه پيشرفتی نخواھ رسرانجام نرسيده اند و به نظرم ھرگز اين

  .ھای غيرانسانی و زن ستيز حکومت اسالمی را به سادگی به نمايش می گذارد

  

ثر در ايران، ؤرو ھستيم؛ به نظر شما، راھکارھای مه  روز جھانی زن روب٢٠١٣ چ در حال حاضر با ھشت مار-٩

  و آزادی ھای زنان کدام ھا ھستند ؟برای دفاع از حقوق 
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 در چنين شرايطی، ھر انسان آزادی خواه و برابری طلب سوسياليست بايد خود را موظف بداند که در جھت لغو کليه -

قوانين تبعيض آميز و نابرابر و عقب مانده و ارتجاعی مبارزه کند و حامی استقالل و آزادی زن و برابری جنسی زن و 

بايد مبارزه کرد تا حق . ای ممنوعيت ھر گونه معامله گری در ازدواج و تعدد زوجات و صيغه بکوشدو بر. مرد باشد

زن و مرد در امور مربوط به سرپرستی .  ھم برای زن و ھم برای مرد به رسميت شناخته شودئیبی قيد و شرط جدا

 زمينه ھای اقتصادی، سياسی، ۀدر ھم ،برابری زن و مرد. ، از حقوق برابری برخودار باشندئیفرزندان پس از جدا

  .اجتماعی و فرھنگی به رسميت شناخته شود

 ۀزنان به مثابه نيمی از پيکر جامعه، در دگرگونی ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ساختن يک جامع

 عدالت اجتماعی يک  برابری وتأميننقش مھم زنان در دگرگونی ھای اجتماعی به خاطر . انسانی نقش انکارناپذير دارد

 و جان سخت مردساالری، در ئی ھای مذھبی قرون وسطا  زن از بند سنتئیيک بخش رھا. واقعيت تاريخی است

 قوانين و ۀاما مھم تر از ھمه شرکت و حضور فعال در جنبش زنان و تالش روزمره عليه ھم. راستای روشنگری است

 ئی زن معيار رھائیاز اين جاست که رھا. ول جامعه استسياست ھا و سنت ھای ضدزن، امر بسيار مھمی در تح

  .جامعه قرار می گيرد

ی مردم ايران را متحقق کند، سرنگونی کليت حکومت اسالمی و ئراھی که به معنای واقعی می تواند حقوق پايه 

نسانی اسالمی و  قوانين ضداۀحکومتی که بالفاصله ھم. استقرار حکومتی است که خدمت گزار مردم باشد نه مافوق آن

 زمينه ھای اقتصادی، سياسی، ۀ آزاد و برابر و انسانی در ھمۀوحشيانه را ملغی سازد و در برقراری يک جامع

  .  شھروندان گام ھای جدی برداردۀاجتماعی و فرھنگی با حمايت و پشتيبانی و دخالت مستقيم ھم

  

  . اين بحث را با شما ادامه خواھم دادمن. گوی تان و بھرام رحمانی، ممنون از گفت: جعفر جعفر نژاد

  .بی ترديد به اين بحث ادامه خواھيم داد. من ھم از شما ممنونم: بھرام رحمانی

  

  ٢٠١٣ چ ھفتم مار-  ١٣٩١ حوتشنبه ھفدھم پنج

  

  ادامه دارد

 

 

 
 
 

 


