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٢٠٠٧آگست   
 شهرام شهراميان 
 شهرونداقتباس از سایت

!جمهوری اسالمی بر سر زنان از دنيا طلبکار است  
ظاهرا جمهوری اسالمی در برخورد با هر معضل و مشکلی که قاعدتا هيچ ربطی هم به زنان و مبارزات 

ارد، در نهایت نوک تيز شمشير تهاجم و سرکوب را متوجه زنان و حقوق انسانی و آزادیخواهی آنان ند
این نوع رودررویی، ریشه در همان تفکری دارد که دشمن حقيقی نظام اسالمی را نه . اجتماعی آنان ميکند

می، اینکه امروز و بعد از گذشت قریب سی سال از حاکميت جمهوری اسال. آمریکا، که زنان ایرانی ميداند
تازه بحث جدا سازی زنان و مردان در دانشگاهها و ادارات و سازمانهای دولتی به صورتی کامال جدی و بی 

که در آن (سابقه، دوباره مطرح ميشود و یا مسئله حجاب با چادر و نمایشگاه لباسهای اسالمی برای زنان 
ز همه مهمتر رهبر نظام، آیت اهللا در صدر اخبار مملکت قرار ميگيرد، و ا) دویست نوع چادر عرضه ميشود

خامنه ای، در یک سخنرانی رسمی و با لحنی تند و بی سابقه، زنان و مبارزات برابری طلبی آنان را مورد 
حمله قرار داده و هشدار به توقف فعاليتهای آنان ميدهد، آنهم درست با واژگانی که معموال برای اعالن 

کار ميبرد، همگی گواه بر این مسئله است، که ترس و وحشت جنگ به دشمن قدیمی یعنی آمریکا، به 
اصلی حکومت اسالمی، در پيروزی زنان برای دست یافتن به خواسته های برابری طلبی آنان، خالصه 

ميشود، در غير اینصورت چرا باید نظامی که با هزاران مشکل در مباحث اقتصادی و اجتماعی و سياسی در 
باید تمام توان و نيروی خود را برای حفظ رژیم از ورطه سقوط، به واسطه همين عرصه داخلی روبروست و مي

و یا وقتی که سير حوادث و رویدادها . مشکالت، به کار بندد، همچنان زنان را مشکل اصلی خود ميشناسد
نشان ميدهد که تمام ترفندهای حکومت در عرصه مسائل سياست خارجی به بن بست رسيده و نقشه 

می آن، برای انتقال بحرانهای داخلی به خارج از مرزهای جمهوری اسالمی، با به گل نشستن های تهاج
یعنی نوک تيز پيکان نظام در (کشتی اعتراضات حزب اهللا در لبنان، و به انزوا کشيده شدن بی سابقه حماس

 صدر در عراق، در فلسطين، و دستگيریهای گسترده عوامل رژیم و سپاه مهدی مقتدای) مقابله با اسرائيل
عمال شکست خورده است و در منطقه نيز کار به جایی رسيده که حتی حکومت محافظه کار عربستان، 

رسما عوامل جمهوری اسالمی را دستگير و اخراج ميکند، چگونه است که بازهم همچنان، همه هم و غم 
 زنان ایرانی را مهار کرده و آنان نظام ولی فقيه، خالصه ميشود در یافتن راه حلهایی که بتواند هرچه بيشتر

نتيجه چنين سياستی را این روزها به . را به کنج خانه های تاریک و نمور، تحجر و استبداد، تبعيد دائم نماید
آسانی ميتوان حتی در نحوه ارائه برنامه های اقتصادی و سياسی از صدر تا ذیل مدیران رژیم دید که به هر 

 هر مشکل و گرفتاری که حکومت با آن دست به گریبان است، ابتدا برای ابراز مناسبت و دليلی، و برای حل
وفاداری خود به جمهوری اسالمی، راه حلی برای سرکوبی بيشتر زنان ارائه ميکند، و بعد به سراغ 

ار بسي"گویا جمهوری اسالمی که از روز اول پيدایش به پيروانش مژده داده بود . گرفتاریهای دیگر رژیم ميروند
، حداقل در مورد زنان و خواسته های برحقشان، کامال زمينگير شده "آسمانی خواهد بود و خيلی کم زمينی

است، آنهم در مبارزه با حریفی، که اتفاقا در ابتدای تشکيل نظام اسالمی تصور ميرفت، به دليل باورهای 
دساالرانه، کمترین مشکل و معضل سنتی ـ مذهبی و زندانی بودنش در چهارچوب خانه هایی با تفکرات مر

اما وقتی بحث پایمال کردن حقوق انسانی و اجتماعی این موجودات به . را برای حکومت ایجاد خواهد کرد
ظاهر ضعيف و بی پناه، در ابتدای به قدرت رسيدن، در دستور کار رژیم قرار گرفت، و برخالف توقع رژیم، 

 گرفت، زنگ خطر در گوش آقایان حاکم به صدا درآمد و رهبران اولين جرقه های مخالفت در ميان زنان شکل
فکری و عقيدتی جمهوری اسالمی را واداشت که، در تمام این سالها، بخش عظيمی از منابع مالی و 

انسانی رژیم را برای به مهميز کشيدن هرگونه فعاليت و حرکتی که از طرف زنان آزادیخواه سازماندهی 
 حقوق زنان و داشتن سهمی برابر مردان، مطرح است، به کار برند و در اکثر ميشود و درآن بحث حق و

اوقات هم در کمال خشونت و بيرحمی، از همه ابزار قانونی و غيرقانونی برای سرکوب آنان استفاده کنند، 
اما زمان نشان داد برخالف توقع رژیم الهی، شعارهای مطرح شده از سوی نهضت های برابری خواهی 

 به سرعت مسير خود را به درون خانه های ایرانيان گشود و حتی بر دهان زنانی جاری شد، که در زنان،
بيت چهره های سرشناس مذهبی و متدین نظام زندگی ميکردند، و درست از همين نقطه بود که مبارزه با 

و تبدیل به کينه و زنان ایرانی در دیدگاه حکومت اسالمی از مرز یک سرکوبی تاریخی و ایدئولوژیکی گذشت 
.عداوتی شد که حاصلش سرکوب مداوم زنان به هر بهانه ای بوده است
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هر چند تا به امروز هر چه فشارها و محدودیتها بيشتر شده، زنان نيز با بهره گيری از تجارب گذشته با 
ظام اسالمی ترفندهای زیرکانه تر، به مبارزه ادامه داده اند، به گونه ای که هرگاه طی این سالها، ن

تصورکرده است که توانسته رمق و مجال را از نهضتهای زنان سلب کند، به ناگاه حرکت و جنبش تازه ای، با 
شعارهایی جذابتر و به روزتر، از جانب زنان مبارز ایرانی مطرح شده و به سرعت نيز جای خود را در ميان 

ه است که در ميان اذهان عمومی مردم، بخصوص جامعه، باز کرده است، و با شتابی شگرف اقبال آن را یافت
نتيجه آن که، حکایت این زورآزمایی هرروزه . در بين دختران و زنان ایرانی، مطرح و مورد حمایت قرار گيرد

ميان حکومت اسالمی و زنان آزادیخواه ایرانی، یادآور حدیث رویارویی هيوال و زیبایی است، و همگان 
.ایی است که هيوال را از پای درمياوردميدانند، در نهایت این زیب

در مورد مساله ) جمهوری اسالمی(ما : ختم کالم، آیت اهللا خامنه ای، خطاب به غرب و آمریکا، گفته است
حاال موسسات وابسته به سازمان ملل، یا غير آنها یا فالن مجموعه . ما مدعی دنيایيم. زن، از دنيا طلبکاریم

 حقوق بشر، موضوع حجاب و بعضی از این قبيل چيزها، را زیر سئوال بکشند و اظهار روزنامه نگار بياید به نام
شنيدن این ) سایت بی بی سی(ما از دنيا طلبکاریم . طلبکاری کنند، این واقعيت قضيه را عوض نميکند

ین یکی از ا. سخنان از دهان مبارک رهبر معظم، باعث مسرت بيش از حد زنان آزادیخواه ایرانی شده است
خدا را شکر که امام خامنه ای، خودشان درد طلبکاری دارند، بنابراین قطعا معنای : بانوان اظهار داشت

. طلبکاری تاریخی زنان ایرانی از جمهوری اسالمی را با تمام وجود درک ميکنند


