گفتگوی جعفر جعفرنژاد با بھرام رحمانی در رابطه با مذھب و مساله زن
)قسمت اول(
جعفر جعفر نژاد :من از اين فرصت استفاده می کنم و ھشت مارس ،روز جھانی زن را به ھمه انسان ھای آزاده و برابری طلب تبريک می گويم .از اين که
دعوت مرا برای سلسله گفتگوھايی در رابطه با مذھب و مساله زن پذيرفتيد تشکر می کنم .اولين سئوالم اين است که در صورت امکان درباره عرصه ھای
فعاليت تان و نوشته ھايتان ،به ويژه درباره زنان بگوييد؟
بھرام رحمانی :با درودھای فراوان به شما و خوانندگان محترم .من ھم ھشت مارس را به شما و ھمه انسان ھای آزادی خواه و برابری طلب تبريک می گويم.
شما که عضو کانون نويسندگان ايران در تبعيد ھستيد و در کارھای تحقيقی از جمله در عرصه زنان نيز فعاليت داريد کمابيش با فعاليت ھای من آشنا ھستيد.
من در حال حاضر عضو ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران )در تبعيد( ،انجمن قلم ايران )در تبعيد( ،کانون نويسندگان سوئد ،انجمن قلم سوئد و عضو
اتحاديه روزنامه نگاران سوئد ھستم.
تاکنون عالوه بر فعاليت ھای پراتيکی سياسی ،صدھا سخنرانی ،مصاحبه ،گفتگوی راديويی و تلويزيونی ١٢ ،جلد کتاب درباره مسايل سياسی و اجتماعی و
ترجمه از ترکی به فارسی و ھم چنين صدھا مقاله نوشته ام .از جمله سه جلد از کتاب ھايم به نام ھای »زنان در اسارت جمھوری اسالمی«» ،مذھب،
ناسيوناليسم و مساله زن« و »رھايی زن« در رابطه با معضالت و مشکالت و محدوديت ھای زنان و مبارزه زنان و مردان برابری طلب برای رھايی زنان
است .به باور من ،در جامعه ای که زنان آزاد نباشند ھيچ کس در آن جامعه آزاد نيست و ھيچ مبارزه ای نيز بدون حضور و دخالت فعال زنان به آزادی و
برابری منجر نخواھد شد.
 -١شما که درباره اسالم و زنان سه کتاب و ده ھا مقاله نوشته ايد .نظرتان به طور کلی و اجمالی و مختصر درباره خدا و مذاھب چيست؟
 پاسخ صريح من اين است که شخصا نه به خدا و نه به انواع و اقسام مذاھب بزرگ و کوچک و نه به کتاب ھای آسمانی و نه پيامبران و امامان و امام زمانو غيره ھيچ گونه باوری ندارم .کسانی که می گويند خدا جھان و موجودات را آفريده و قرآن و انجيل و تورات کتاب ھای آسمانی ھستند من در جواب می گويم
سخت در اشتباھيد .چرا که اتفاقا خدا و کتاب ھای به اصطالح آسمانی و پياميران و غيره را بشر آفريده است .بھشت و جھنم در آن دنيا ،ذھيت و توھمات بشر
است .بھشت و جھنم در اين دنيا و در کره خاکی است .يعنی صاحبان قدرت ،سرمايه داران و پولداران در بھشت و کارگران و مردم فقير به ويژه زنان در
کشورھای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه ،در جھنم زندگی می کنند.
 -٢خلقت جھان و انسان به خدا نبست داده می شود .نظر شما چيست؟
 خلقت انسان در قرآن و ديگر کتاب ھای به اصطالح »آسمانی« داستان گونه و به دور از ھرگونه واقعيت و بررسی ھای علمی و تاريخی تکامل بشر توسطدانشمندان است.
اين سئوال که »از کجا آمده ايم؟« و »منشا ما چيست؟« ،ھميشه از پرسش ھای اساسی ذھن بشر بوده است .در قرن حاضر ،دو روايت از آن توسط منابع
مذھبی و منابع علمی ارائه شده که يکی منشا انسان را »آفرينش مستقيم توسط خدا« و ديگری» ،تکامل از موجودات زنده ابتدايی تر« عنوان می کند.
از ابتدای خلقت تا روز قيامت مذھبی ،حتا دين خداوندان يکی بيش نبوده است اما بسياری اين داستان را اين گونه روايت کرده اند که از آدم تا محمد ،بشر را
به يک دين دعوت نموده اند و می افزايند ،خداوند گفته است» :شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا و …؛ خداوند برای شما دينی قرار داد که قبال به نوح
توصيه شده بود ،اکنون به تو توصيه می کنيم و به ابراھيم و موسی و عيسی نيز توصيه کرديم«.
خداوند اين دين مورد نظر را »اسالم « نام نھاده و در قرآن نيز از آن چنين نام برده است:
»دين نزد خدا اسالم )و تسليم بودن در برابر حق( است«.
»ابراھيم نه يھودی بود و نه نصرانی بلکه مرد موحد و مسلمانی بود«
و در جای ديگر از قرآن ،آمده است» :ابراھيم و يعقوب به فرزندان خود چنين وصيت کردند :خداوند برای شما دين انتخاب کرده پس نميريد مگر مسلمان
باشيد«.
در نھج البالغه فيض السالم خطبه  ،٢٣۴آمده است» :خداوند از آن زمان که رسول خدا از شير باز گرفته شد بزرگ ترين فرشته اش را قرين وی ساخت تا
شب و روز او را به راه ھای مکارم و طريق اخالق نيک سوق دھد«.
محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار ج  ١٨ص » :٢٧١پيامبر اسالم قبل از رسالت دارای مقام نبوت بوده گاھی فرشتگان با او سخن می گفتند و او صدای آن ھا
را می شنيد و گاھی در رويای صادق به او الھام الھی می شد«
محمد در سن چھل سالگی ،پيامبری خود را اعالم کرد و اين که قبل از آن تاريخ خود محمد ،چه دينی را می پرستيد و يا خداباور بود يا نه ،روشن نيست.
ھمه مواردی که به صورت اشاره ،به صورت دو آيه و سه آيه ،يا به صورت چند آيه ،درباره آفرينش انسان و آدم در قرآن آمده ،ھمه می خواھد يک نتيجه
گيری کلی کند :ای انسان ،خدای آفريدگار تو را خلق کرد تا به او را بپرستيد بعد از مرگ به بھشت خواھيد رفت و اگر به آن پشت کرديد به جھنم .بنابراين،
خدای محمد از ظريق قرآن می خواھد انسان را با تھديد و رشوه و ترس و وحشت وادار به پرستش خود نمايد .در اين ميان تھديد زنان بسيار شديدتر از
مردان است.
نام »آدم« در قرآن نام شخصی معين است و نه نام کلی انسان ھا .سئوال اين است که آيا قبل از پيدايش اين آدم شخصی ،موجود جانداری که از نظر قد و قامت
و کارھای حيوانی شبيه او باشد وجود داشته يا نه ؟ در قرآن در اين باره چيزی نمی توان يافت.
پس خدا ،دين ،قرآن ،انجيل ،تورات و ،...افکار و تصورات و تخيالت و روايات دينی ،ربطی به علم و دانش و موجوديت و تکامل انسان نداشته و ھمگی
ساخته و پرداخته ذھينيت بشری اند و خارج از آن چيزی وجود ندارد.
علی امام اول شيعيان ،در زمينه خلقات انسان توسط خدا ،داستان خنده داری تعريف کرده است» :خداوند مقداری خاک از قسمت ھای سخت و نرم زمين و
خاک ھای مستعد ،شيرين و شوره زار آن گرد آورد ،و آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد و با رطوبت ،آن را به ھم آميخت تا به صورت موجودی
چسبناک درآمد و از آن صورتی دارای اعضاء و جوارح ،پيوستگی ھا ،گسستگی ھا آفريد ،آن را جامد کرد تا محکم شود و صاف و محکم و خشک ساخت تا
وقتی معلوم و سرانجامی معين و آن گاه از روح خود در او دميد و دارای افکاری قرار داد که به وسيله آن در موجودات تصرف کند به او جوارحی بخشيد که
به خدمتش پردازد و ابزاری عنايت کرد که وی را به حرکت درآورد ،نيروی انديشه به او بخشيد که حق را از باطل بشناسد و ذائقه ،شامه و وسيله تشخيص
رنگ ھا و اجناس مختلف در اختيار او قرار داد و او را معجونی از رنگ ھای گوناگون و مواد موافق و نيروھای متضاد و اخالط مختلف حرارت ،برودت،
ّ
عبدﷲ بن يزيد بن سالم از پيامبر گرامی اسالم صلی ﷲعليهوآله در مورد آفرينش آدم و اين که چرا »آدم«
رطوبت ،يبوست ،ناراحتی و شادمانی ساخت.
ناميده شد ،پرسيد .پيامبر صلی ﷲعليهوآله فرمودند» :برای اين که از خاک و گرد و غبار روی آن آفريده شده است .گفت :آيا آدم از تمامی خاک ھا آفريده
شد ،يا از يک نوع از خاک؟ فرمود :بلکه از تمامی خاک ھا ،زيرا که اگر از يک نوع خاک آفريده شده بود ،ھمديگر را نمی شناختند ،و ھمه با يک قيافه
آفريده می شدند .گفت :آيا در دنيا مثلی برای انسان ھا ھست؟ فرمود :خاک؛ چرا که خاک انواع و اقسامی دارد :خاک سفيد ،سبز ،سرخ مايل به سفيدی،
غبارآلود )سفيد کدر( ،سرخ ،صاف ،سرد ،شوره زار ،خشن ،نرم .لذا مردم ھم مانند خاک ھا نرم ،خشن ،سفيد ،زرد و سرخ به رنگ خاک ھا آفريده شدند…«
در پيدايش باب » ١کتاب مقدس« آمده است که زمين و آسمان و تمامی جانداران روی آن در عرض  ۶روز ساخته شده و نه طی يک فرايند چند ميليون و يا
حتا ميليارد ساله .عالوه بر آن در کتاب مقدس روايت شده که خدا اين موجودات را خلق کرده و آنان طی يک فرايند طبيعی مستقل از خدا به وجود نيامده
است.
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جالب اين است که پيدايش باب  ١در بين النھرين ،و بيش از ھزار سال قبل از ميالد نوشته شده بود .در آن زمان داستان ھای مختلفی در بين النھرين پيرامون
داستان پيدايش به رشته تحرير در آمده و رواج يافته بود .ليکن روايت کتاب پيدايش در نوع خود منحصر به فرد بود ،چرا که در داستان ھای ديگر ،خدايان
بودند که جھان را آفريده بودند ،در حالی که در روايت کتاب پيدايش تنھا يک خدا يعنی يھوه ،الوھيم خدای يگانه آن را خلق کرده بود .در برخی از داستان
ھای پيدايش بينالنھرينی ،انسان ھا برای بردگی و خدمت کردن به خدايان آفريده شده بودند و يا نتيجه خشونت و کشتار خدايان بودند .ولی کتاب پيدايش نگاه
ديگری راجع به انسان معرفی می کند و آن اين است که خدای يگانه انسان را به شباھت خود خلق کرد.
با توجه به عمر موجود زنده بر روى کره زمين )چھار ميليارد سال( و عمر قديمى ترين باقى مانده ھاى حيوانى )يک ميليارد سال( و سرانجام اولين مھره
داران که به  ۵٠٠ميليون سال پيش تعلق داشته اند ،عمر انسان )حدود  ٣ميليون سال پيش( مى رسد .به عبارت ديگر مى توان گفت که انسان جزء جوان
ترين موجوداتى است که بر روى کره زمين ظاھر شده و زندگى مى کند .اين در حالى است که زيست شناسان سابقه پستانداران جنين دار که انسان ھم نوعى
از آن ھا محسوب مى شود را دست کم ھفتاد ميليون سال تعيين کرده اند .صاحب نظران جمعيت انسانى کره زمين را از ابتدا تا امروز  ٩٠ميليارد نفر تخمين
زده اند که چيزى بيش از  ٣٠٠ھزار نسل در اين مجموعه قابل شناسايى است .پيدايش اوليه انسان در کره زمين را با توجه به نظريات مختلف علمى موجود
مى توانيم در حدود چھار ميليون سال پيش در نظر بگيريم.
می بينيم که چه داستان ھای مسخره ای سر ھم بندی کرده اند تا بگويند :پس حيات و ھستی ،نشانه ای از قدرت بی چون و چرای الھی است و به ھيچ وجه
جنبه مادی ندارد؟!
بنا به نظريه ھای برخی دانشمندان ،تحقيقات علوم طبيعی و مطالعات علمی در زمينه شناخت طبيعت ،روش و شيوه ای دارد که بيش تر بر مشاھدات عينی
خارجی ،تجربيات آزمايشگاھی ،بررسی ھای تطبيقی ،و نتيجه گيری ھای علمی از اين مشاھدات و تجربه ھا و بررسی ھای چندين سده دانشمندان تکيه دارد.
در واقع شيوه ھای مورد استفاده در اين قرن ھای اخير در زمينه شناخت طبيعت ،شيوه ھای پيشرفته ،آگاھی بخش و پرثمری بوده است.
يکی از چھره ھای سرشناس و درخشنده در طبيعت شناسی علمی »چارلز داروين« است .داروين ،دانشمندی که بين  ١٨٠٩تا  ١٨٨٢زندگی کرد ،مطالعه
زندگی نامه او ،نشان می دھد که به تمام معنا جستجوگر ،علم دوست ،و عاشق شناخت بھتر جھان بوده است .داروين ،با بردباری قابل تحسينی مجموعه
اطالعاتی علمی را که درباره پيدايش موجودات طبيعت ،و مخصوصا موجود زنده ،تا عصر او ديگران در کتاب ھايشان نوشته بودند گردآوری کرد و کتاب
عظيم تر و بزرگ تری پر راز و در عين حال آگاھی بخش طبيعت را تدوين و منتشر کرد.
او ،با مطالعاتش توانست در شناساندن علمی پيدايش و تکامل بشر گام ھای مھمی بردارد که به نام داروينيسم معروف شد .نشانه ھای علمی بر اين پيدايش
تکاملی موجود زنده که داروين و دنبال کنندگان نظريه او به آن ھا استناد کرده اند سه نشانه اصلی است:
 ١ـ فسيل ھای گياھی و حيوانی و احيانا بازمانده ھای پيکرھای حيوانی و انسانی و ترتيب تاريخی که در پيدايش آن ھا با معيارھای تاريخ طبيعی می توان
حدس زد.
گاھی می خوانيم در فالن نقطه جھان ،استخوان ھايی از يک انسان باقی مانده که با ترکيب آن ھا بر روی يکديگر می توانند حدس بزنند اندامش چگونه بوده،
حتا با چھل پنجاه قرابت تصوير او را می کشند.
٢ـ در کنار اين ،يک نشانه ديگر ھست که از نظر جھان شناسی و طبيعت شناسی بسيار جالب است ،و آن مشابھت موجود در ساختمان اصلی سلول ھا و
ارگانيسم موجودات زنده و تکامل اين مشابھت در موجوداتی است که ما آن ھا را در بستر تکامل تنظيم و رده بندی می کنيم .وقتی اين مشابھت را االن ھم در
ميان اين موجودات زنده ای که فکر می کنيم پيدايش آن ھا در تاريخ طبيعت در يک رديف بوده دنبال می کنيم ،اوال يک مشابھت کلی در ساختمان سلول ھا و
در ساختمان کلی اين موجودات می يابيم و ثانيا تکامل اين مشابھت ھر چه جلو می رود بيش تر می شود.
٣ـ نشانه سوم بسيار جالب است :تجلی آن تاريخ طوالنی تکامل در تکامل جنين .يعنی يک جنين که معموال نه ماه در شکم مادر است ،اگر ما بخواھيم ھمين
سير تکاملی آن را بررسی کنيم می بينيم مثل فھرست کوتاھی است از آن کتاب مفصل تاريخ طبيعت؛ يعنی ھمان مراحل تکاملی که برای موجود زنده از تک
سلول تا انسان در تاريخ طبيعت ھست ھمان مراحل به صورت خالصه و فشرده در جنين انسانی يا در جنين حيوانات ديگر ھست .آن تاريخ طوالنی تکامل
موجود زنده در تکامل جنين و دوران ھايی که در رحم يا تخم می گذراند تجلی می يابد؛ به خصوص در جنين انسان تا رسيدنش به مرحله انسان شدن.
داروين و ديگران از اين نشانه ھا نتيجه گرفتند که ھمه موجودات اين جھان ،حتا انسان ،مولود حرکتی تکاملی ھستند که در طبيعت به صورت ھمه جانبه
وجود دارد .در پرتو اين نتيجه گيری ،طبيعت شناسان تاکنون موفق به کشف بسياری از رازھای نھفته طبيعت شده اند.
دانشمندان ،در مورد تکامل گفته اند که يک مقدار نتيجه گيری قطعی و يک مقدار نتيجه گيری غيرقطعی به دست آورده ايم و ھم چنان آن ھا را پيگيری می
کنيم تا جنبه ھای ناروشن آن را روشن کنيم .اما قطعا می توان گفت موجوديت و تکامل بشر کم ترين ربطی به ادعاھای مذھبيون ندارد.
بنابراين ،داروين با بررسی آناتومی استخوان بدن جانورانی که جمع آوری کرده بود به اين نتيجه رسيد که شباھت بسيار زيادی در طرز شکل گيری ساختار
استخوان ھا وجود دارد و ھم چنين مشاھده کرد که بدن انسان بسيار شبيه بدن بوزينه که يکی از گونه ھای  Primatesھستند ،می باشد .اين دانشمند نظريه
تکامل را ارائه کرد که طی دويست سال گذشته بحث انگيزترين نظريه بوده است.
شايان ذکر است که چارلز داروين ،طبيعيدان انگليسی ،اگر چه برای ارائه »نظريه تکامل« در ابتدا مورد خشم نمايندگان کليسا قرار گرفت ،اما کليسای بريتانيا
در سپتامبر گذشته اعالم کرد که  ٢٠٠سالگی داروين را فرصت مناسبی می داند تا از او به علت برداشت نادرستی که از گفته ھايش داشته ،عذرخواھی کند.
ھمين امروز نيز »استيون ھاوکينگ« ،فيزيکدان و اخترشناس به ما می گويد ...» :قوانين طبيعت مطلب مھمی را نشان می دھد ،قوانين طبيعت به ما می
گويند که در اين جا ھم زمان از حرکت باز می ايستد .شما نمی توانيد به زمانی بيش از انفجار بزرگ برويد ،چون زمانی بيش از انفجار بزرگ وجود ندارد! ما
نھايتا چيزی را پيدا کرديم که علتی ندارد ،چون بيش از آن زمانی نيست برای اين که يک علت بتواند بتواند وجود داشته باشد ،برای من اين به اين معنای نا
ممکن بودن وجود خالق است ،چون زمان برای خالق وجود ندارد .از آن جائی که خود زمان از لحظه انفجار بزرگ آغاز شد ،انفجار بزرگ رويدادی نيست که
بتواند به واسطه کسی يا علتی پديد آمده باشد! بنابراين علم به ما پاسخی را می دھد که به دنبالش بوديم .پاسخی که سه ھزار سال تقالی بشر را برای
دانستنش به ھمراه داشت! ما کشف کرديم که چگونه قوانين طبيعت عمل کننده بر ماده و انرژی جھان فرآيندی را آغاز کردند که نھايتا به پيدايش ما انجاميد.
در حالی که در سياره خودمان ھستيم ،بسيار خوشحاليم که ھمه اين ھا را می دانيم .بنابراين زمانی که مردم از من می پرسند آيا خدا جھان را خلق کرده است؟
من پاسخ می دھم خود اين پرسش اساسا درست نيست» .زمان« بيش از انفجار بزرگ وجود نداشت ،بنابراين زمانی برای خدا وجود نداشت که جھان را خلق
کند! اين پرسش به اين می ماند که درباره جھت لبه زمين بپرسيم زمين کروی است و ھيچ لبه ای ندارد ،پس جستجوی لبه زمين ،بيھوده است! ما ھمگی آزاد
ھستيم آن چه را که می خواھيم بپذيريم و به نظر من ساده ترين توضيح اين است که ھيچ خدائی وجود ندارد! ھيچ کس جھان را خلق نکرده و ھيچ کس ايمان
ما را ھدايت نمی کند .اين موضوع من را به درک موضوعی ھدايت می کند احتماال ھيچ بھشت يا زندگی پس از مرگی وجود ندارد! ما ھمين يک زندگی را
داريم برای اين که سپاسگذار طراحی عالی کائنات باشيم و از اين بابت من بسيار سپاسگذار ھستم) .بخش کامل اين مطلب در سايت ھای اينترنتی قابل
دسترس است و بر مبنای برنامه ويدئويی از استيون ھاوکينگ به نام »آيا خدا وجود دارد!« تنظيم شده است(.
 -٣قوانين حکومت اسالمی برگرفته از قوانين اسالمی و قرآن است .نگرش اسالم نسبت به حقوق کودکان چگونه است؟ برای مثال ،يکی از زنان محمد،
عايشه بود که گفته می شود بيش تر از نه سال نداشت .البته محمد زنان بی شماری داشت و در جھت کنترل زنانش آيه ھايی ھم در قرآن وجود دارد .نظرتان
در اين مورد چيست؟
 در ايدئولوژی و تفکر اسالمی و به طور کلی مذاھب ،زن نصف انسان محسوب می شوداز اين رو ،او بايد به ھر خواسته مرد گردن بگذارد و مانند کاال واشيا خانه مرد به حساب می آيد.
با مطالعه تاريخ ،روشن می شود که ازدواج ھای محمد نه براساس عشق و شناخت ،بلکه براساس شھوت رانی و مصالح خاص سياسی صورت گرفته است.
در اسالم ،حقوق دختر و پسر بسيار متفاوت است .در نزد بسياری از خانواده ھا ،به ويژه خانواده ھای مذھبی و سنتی ،به دنيا آمدن پسر ارج و احترامی
دارد .در حالی که نسبت به نوزاد دختر چنين جايگاھی قائل نيستند و چه بسا بسياری از زنان به دليل زاييدن دختر مورد تحقير و توھين شوھر و خانواده
شوھر مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ قرار می گيرند .اگر پسر »نعمتی« برای خانواده به حساب می آيد دختر مايه »شرمساری و بدبختی« است .متاسفانه
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بخشا ھمين امروز نيز در نزد بسياری از خانواده ھای مذھبی ھمين نگرش تبعيض آميز به فرزند دختر و پسر وجود دارد .از اين رو ،سعی در اسالم شده
است دختر ھر چه زودتر به خانه شوھر برود .برای مثال در رساله خيلی از روحانيون از جمله روح ﷲ آيت ﷲ خمينی بينان گذار حکومت اسالمی نيز آمده
است که بھتر است دوران قائدگی دختر در خانه شوھر آغاز شود.
برای مثال ،خمينی ،در حکم و يا فتوای  ٢۴١٠خود ،می نويسد» :اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و بيش از آن که نه سال دختر تمام شود ،با او
نزديکی و دخول کند ،چنان چه او افضا نمايد ھيچ وفت نبايد با او نزديکی کند«.
سئوال اين است که چرا بايد دختر نابالغ به عقد کسی درآوده شود؟ آيا ھمبستر شدن کسی با دختر بچه ،غير از پدوفيليسم معنی ديگر می دھد؟ در جوامع
متمدن و پيشرفته چنين اعمالی جرم بزرگی محسوب می شود.
به اين ترتيب ،الگوی بسياری از روحانيون و مسلمانان ھمان الگوی محمد است .محمد حدود  ۵٠سال داشت که عايشه ھفت ساله را به عقد خود خود
درآورد و در سن ھشت و نيم و يا نه سالگی با اين کودک ھمبستر شد.
از عايشه ،روايت شده است که به پيامبر گفته است» :چنين به نظر من می رسد که خداوند تو در ارضای اميال تو شتابان است «.واقعا ھم در سئوال و جواب
قبلی ديديم که اکنون نيز سران حکومت اسالمی و نمايندگان مجلس آن ،به سرعت در راستای »ارضای اميال جنسی خدا و پيامبرشان« و دست اندرکاران
حکومت و حاميانش گام برمی دارند.
در واقع قوانين حکومت اسالمی به ويژه قانون خانواده آن ،احيای سنت محمد پيامبر مسلمانان است .محمد ،در حالی که بيش از  ۵٠سال داشت عايشه دختر
بچه ھشت نه ساله را به عقد خود درآورد و به اين بچه تجاوز کرد .او ،زنان متعدد داشت و ھر شب را اختصاص به يکی از زنان خود می داد .بنابراين،
نگرش محمد و قرآن او که در واقع مانيفست حکومتش در دوران  ١۴٠٠سال پيش در شبه جزيره عربستان بود و امروز نه تنھا به درد ھيچ بنی بشری نمی
خورد ،بلکه مضر ھم ھست؛ زيرا به ويژه نسبت به استقالل انسانی و حقوق زنان ،نگرشی به غايت غيرانسان و وحشيانه دارد.
ھمه اين قوانين حکومت اسالمی ،توضيح المسائل آيت ﷲ ھا ،ھمگی ريشه در قوانين  ١۴٠٠سال پيش قوانين حکومت اسالمی محمد پيامبر مسلمانان که در
کتابی به نام »قرآن« جمع آوری شده اند و يا نقل قول ھا و فتواھا و احاديت دارند.
اولين ھمسر محمد ،خديجه بود که از خاندان سرشناس و از زنان ثروتمند مکه به شمار می رفت .ازدواج او با محمد ،مھم ترين عامل پيشرفت محمد بود .او،
تمامی ثروت خود را در اختيار محمد گذاشت تا به سوی حاکميت خيز بردارد .ھمين نمونه خديجه ،نشان می دھد که قبل از حکومت اسالمی محمد ،زنان شبه
جزيره عربستان آزادتر بودند و در عرصه ھای تجاری و فرھنگ و ھنر نيز فعاليت داشتند.
محمد در سن  ٢۵سالگى با خديجه ازدواج کرد ،در حالى که خديجه ۴٠ ،سال داشت ،يعنى  ١۵سال از محمد بزرگ تر بود و قبل از او نيز دو بار ازدواج کرده
بود .او دو فرزند به نام ھاى ھاله و ھند از شوھر اول و از ھمسر دومش نيز يک فرزند داشته است .خديجه و محمد ٢۵ ،سال زندگی کردند و صاحب
فرزندانى به نام طيب ،طاھر ،زينب ،ام کلثوم ،رقيه و حضرت فاطمه بودند .خديجه در سن  ۶۵سالگى ،در مکه درگذشت .در آن ھنگام محمد  ۵٠سال داشت.
محمد بعد از اين ازدواج با حديجه بود که توسط او ،پايش به محافل سياسی قبايل بزرگ و سرمايه داران باز شد و در  ۴٠سالگی خود را پيغمبر نامند.
بنابراين ،قبل از ھر چيز ثروت و معروفيت خديجه ،پلکان ترقی محمد به سوی حاکميت شد.
محمد يک سال بعد از مرگ خديجه ،با سوده بنت زمعه ازدواج کرد .سوده بسيار سال خورده بود .در تاريخ آمده است که ازدواج محمد با چنان زن سال
خورده اى تعجب مکيان را برانگيخت .سال خوردگى وى به گونه اى بود که او چند سال پس از ازدواج پيامبر با عايشه ،حق ھم خوابگى خود را به عايشه
بخشيد.
محمد ،عايشه شش يا ھفت ساله را به عقد خود درآورد و در ھشت و نيم و يا نه سالگی با او ھمبستر شد .بر اين اساس مراجع تقليد و روحاينون بلوغ
دختران را نه ساله می دانند .ھنگام اجرای صيغه عقد ،عايشه شش يا ھفت ساله بود ،توجيه می کنند که اجرای صيغه با اذن پدر بود .عقد با رضايت پدرش
ابوبکر خوانده شد .بنابراين ،يکی از قوانين اسالمی اين است که دختر نابالغ را می توان با رضايت پدر شوھر داد.
علت ازدواج پيامبر با عايشه نيز بنا بر مصالح سياسی بود .عايشه دختر ابوبکر دارای قبيله بزرگی بود و محمد برای نفوذ سياسی و اجتماعی خود با عايشه
ازدواج کرد.
محمد در  ۵۶سالگى با حفصه ازدواج کرد .در آن زمان سوده و عايشه نيز ھمسر او بودند .او در ھمان سال ،زينب را به ھمسرى خود درآورد و تنھا سه ماه
و برابر روايت ديگر ،تنھا ھشت ماه ھمسر پيامبر بود؛ زيرا وى در ھمان سال در گذشت.
محمد در  ۵٧سالگى ،ام سلمه را به ھمسرى خود برگزيد .و او را در خانهاى که قبال او ،زينب بنت جحش را در  ۵٨سالگى به عقد خود درآورد.
ازدواج او با صفيه ،در سن  ۶٠سالگى صورت پذيرفت .سپس او با جويريه ،ميمونه ،ام حبيبه ،ماريه و… ازدواج کرد.
شھوت پرستی ،شھرت پرستی ،پول و جاه و جالل و مقام داليل ازدواج ھای مکرر محمد بودند .محمد در  ١١ازدواجش که  ٩مورد آن به صورت ھم زمان
بوده و اين تعدد ھمسران در سن  ۵۴تا  ۶١سالگی است .از ميان آن ھا فقط عايشه دختری »باکره« بود.
گفته اند که چون سن سوده زياد بود و پذيرای مرد نبود ،خودش به پيامبر پيشنھاد کرد که شبی که نوبت اوست ،نزد عايشه باشد.
محمد شب ھای خود را ميان ھمسران و دو کنيز خود )ماريه قبطيه و ريحانه قرطنيه( تقسيم می کرد .محمد به اسيران و کنيزھای خود نيز رحم نمی کرد .او تا
پايان عمر خويش ،ھيچ يک از زنان خود را طالق نداد چون که آن ھا را مانند اشيای خود می ديد.
مطھری ،به عنوان يک اسالم شناس کامل ،در کتاب نظام حقوق زن در اسالم ،ص  ،٣۵۴به نقل يک حکايت تاريخی می پردازد که در آن» ،عروه بن زبير«
از خاله خويش  -عايشه  -در مورد رفتار پيامبر با ھمسرانش سوال نمود .عايشه در جواب چنين گفت» :رسم پيغمبر اين بود که ھيچ يک از ما را بر ديگری
ترجيح نمی داد .با ھمه به عدالت و تساوی کامل رفتار می کرد .کم تر روزی اتفاق می افتاد که به ھمه زنان خود سر نزد و احوال پرسی و تفقد نکند .ولی
نوبت ھر کس بود ،نسبت به ديگران به احوال پرسی قناعت می کرد و شب را در خانه آن فرد به سر می برد که نوبت او بود .اگر احيانا در وقتی که نوبت
زنی بود ،می خواست نزد زن ديگر برود ،رسما می آمد و اجازه می گرفت .اگر اجازه داده می شد می رفت و اگر داده نمی شد نمیرفت .من شخصا اين طور
بودم که ھر وقت اجازه می خواست ،نمی دادم «.چه داستانی؟ داستانی که راه انداختن حرمسرا و تجاوز به زنان ،کنيزان و اسيران انتقادی ندارد؟!
حرمسراھايی که برخی پادشاھان ايرانی و حاکمان اموی و عباسی داير کرده و در آن صدھا زن در خدمت عياشی شاھان قرار می گرفتند ،در واقع سنت محمد
را ادامه می داده اند .برخی پادشاھان از جمله فتحعلی شاه قاجار که دارای حرمسرای يک صد ھزار نفره بوده است شايد به لحاط کميت قابل مقايسه با محمد
نباشد اما در نفس و ماھيت غيرانسانی آن ھيچ تغيير نمی دھد.
در قرآن ،آيات مخصوص محمد نيز کم نيستند .از عايشه ،روايت شده است که به پيامبر گفته است» :چنين به نظر من می رسد که خداوند تو در ارضای اميال
تو شتابان است «.و واقعا ھم چنين بوده است .در قرآن آيات ويژه ای وجود دارند که تنھا مخصوص محمد ھستند و قوانين و رفتارھايی که ساير مسلمانان
بايد در چھارچوب آن ھا رفتار کنند برای محمد وجود نداشته است .در زير چند نمونه از اين آيات که محمد در آن ھا از جانب خدايش برای خود امتيازاتی فوق
العاده قائل شده است را می خوانيد.
سوره احزاب آيات  ٢٨و » :٢٩ای پيامبر  ،به زنانت بگو  :اگر خواھان زندگی دنيا و زينت ھای آن ،ھستيد بياييد تا شما را بھره مند سازم و به وجھی نيکو
رھايتان کنم؛ و اگر خواھان خدا و پيامبر او و سرای آخرت ھستيد ،خدا به نيکوکاران تان پاداشی بزرگ خواھد داد«.
اين آيه ،آشکارا نشان می دھد که زنان محمد از وضعيت مادی خود رضايت نداشته اند .در اين آيه خداوند جھان ،به کمک محمد آمده و تالش ميکند مشکالت
محمد را با وعده ھای »دروغين آخرت« حل و فصل کند.
سوره احزاب آيه » :٣٣و در خانه ھای خود بمانيد و چنان که در زمان پيشين جاھليت می کردند ،زينت ھای خود را آشکار مکنيد و نماز بگزاريد و زکات
بدھيد و از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد ای اھل بيت ،خدا می خواھد پليدی را از شما دورکند و شما را چنان که بايد پاک دارد«.
سوره احزاب آيه » :٣٧و تو ،به آن مرد که خدا نعمتش داده بود و تو نيز نعمتش داده بودی ،گفتی :زنت را برای خود نگه دار و از خدای بترس در حالی که
در دل خود آن چه را خدا آشکار ساخت مخفی داشته بودی و از مردم می ترسيدی ،حال آن که خدا از ھر کس ديگر سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون
زيد از او حاجت خويش بگزارد ،به ھمسری اش در آورديم تا مومنان را در زناشويی با زنان فرزند خواندگان خود ،اگر حاجت خويش از او بگزارده باشند،
منعی نباشد و حکم خداوند شدنی است«.
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اين آيه ،مربوط به ماجرای زيد و زينب است .زيد فرزند خوانده محمد بود و ھمسری زيبا داشت .در دوران پيش از اسالم ،اعراب فرزند خوانده ھای خود را
ھمانند فرزندان خود می انگاشتند و زنان آن ھا را بر خود حرام می دانستند .محمد روزی برای ديدار با زيد به منزل او می رود و زينب را در خانه و عريان
می بيند و عالقه مند به او می شود .اين عالقه مند شدن در اين آيه نيز آمده است ،محمد چيزی را در دل خود پنھان می کرده است .البته ظاھرا چندان ھم
پنھان کاری در کار نبوده است .محمد سر انجام باعث می شود تا زيد زن خود زينب را طالق دھد و پيامبر  ۵٨ساله با زينب  ٣۵ساله ازدواج می کند .و دليل
اين ازدواج بر اساس گفته قرآن اين است که مومنان بياموزند می توانند با زنان فرزند خواندگان خود ازدواج کنند.
سوره احزاب آيه » :۵٠ای پيامبر ،ما زنانی را که مھرشان را داده ای و آنان را که به عنوان ،غنايم جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک شده ای و
دختر عموھا و دختر عمه ھا و دختر دايی ھا و دختر خاله ھای تو را که با تو مھاجرت کرده اند بر تو حالل کرديم ،و نيز زن مومنی را که خود را به پيامبر
بخشيده باشد ،ھر گاه پيامبر بخواھد او را به زنی گيرد اين حکم ويژه توست نه ديگرمومنان ما می دانيم در باره زنانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم،
تابرای تو مشکلی پيش نيايد و خدا آمرزنده و مھربان است«.
در اين جا خداوند به پيامبر اجازه می دھد تا با ھرکس که می خواھد ازدواج کند .و محمد نيز از اين حق خود ،بسيار خوب استفاده کرده است.
سوره احزاب آيه » :۵١از زنان خود ھر که را خواھی به نوبت موخردار و ھر که را خواھی با خود ،نگه دار و اگر از آن ھا که دور داشته ای يکی را به
طلبی بر تو گناھی نيست در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آن چه ھمگی شان را ارزانی می داری بايد که خشنود گردند و
خدا می داند که در دل ھای شما چيست و خداست که دانا و بردبار است«.
سوره احزاب آيه » :۵٢بعد از اين زنان ،ھيچ زنی بر تو حالل نيست و نيز زنی به جای ايشان ،اختيار کردن ،ھر چند تو را از زيبايی او خوش آيد ،مگر آن
چه به غنيمت به دست تو افتد و خدا مراقب ھر چيزی است«.
زيباترين زنان پيامبر آنانی بودند که در جنگ ھا به تصرف او در آمده بودند .جويريه و صفيه دو نمونه بارز از اين نوع تصرفات پيامبر بودند .گويا اين آيه
در ھنگام اعتراض عايشه به آيات زياده خواھانه پيامبر در مورد زنان ،توسط او سروده شده است.
سوره احزاب آيه » :۵٣ای کسانی که ايمان آورده ايد ،به خانه ھای پيامبر داخل مشويد مگر شما ،را به خوردن طعامی فرا خوانند ،بی آن که منتظر بنشينيد
تا طعام حاضر شود اگر شما را فرا خواندند داخل شويد و چون طعام خورديد پراکنده گرديد نه آن که برای سرگرمی سخن آغاز کنيد ھر آينه اين کارھا پيامبر
را آزار می دھد و او از شما شرم می دارد ولی خدا از گفتن حق شرم نمی دارد و اگر از زنان پيامبر چيزی خواستيد ،از پشت پرده بخواھيد اين کار ،ھم برای
دل ھای شما و ھم برای دل ھای آن ھا پاک دارنده تر است شما را نرسد که پيامبر خدا را بيازاريد ،و نه آن که زن ھايش را بعد از وی ھرگز به زنی گيريد اين
کارھا در نزد خدا گناھی بزرگ است«.
زنان محمد حق نداشتند حتا بعد از مرگ او با کس ديگری ازدواج کنند و بايد تا آخر عمر خود بيوه می مانند .مثال صفيه در  ١٧سالگی به تصرف محمد ۵٩
ساله در آمد و  ۴سال با او زندگی کرد و در  ٣٩سال باقی زندگی خود بعد از مرگ او حق نداشت با کسی ازدواج کند و به عنوان يک بيوه مرد.
سوره تحريم آيه » :١ای پيامبر  ،چرا چيزی را که خدا بر تو ،حالل کرده است ،به خاطر خشنود ساختن زنانت بر خود حرام می کنی؟ و خدا آمرزنده و
مھربان است«.
اين آيه در مورد ماجرای ماريه قبطی است .ماريه کنيز حفصه از زنان محمد بوده است .محمد روزی به خانه حفصه رفته است و ماريه را تنھا ديده است و با
او ھمبستر شده است .حفصه به خانه برگشته و محمد را در حال نزديکی با کنيز خود در خانه می بيند .محمد قسم می خورد که ديگر با ماريه ھمبستر نشود و
از حفصه می خواھد که اين راز با کسی بازگو نکند .اما حفصه اين راز را با ھمه در ميان می گذارد و پيامبر از تصميم خود باز می گردد و اين آيه را نازل می
کند .و تحريم را از سر راه خود برمی دارد.
سوره تحريم آيه » :۵شايد اگر شما را طالق گويد پروردگارش به جای شما زنانی بھتر از شمايش ،بدھد زنانی مسلمان ،مومن ،فرمانبردار ،توبه کننده ،اھل
عبادت و روزه گرفتن ،خواه شوھر کرده ،خواه باکره«.
در اين نيز زنان محمد تھديد می شوند که اگر دست از فتنه جويی بر ندارند ،پيامبر آن ھا را طالق داده و خداوند قادر و متعال زنان بھتری را به او خواھد داد.
به اين ترتيب ،محمد پايه ھای اسالمی را با جنگ و خونريزی و غارت و سياست ھای فاشيستی و به ويژه قوانين ضدزن گذاشت و حکومت اسالمی نيز
قوانين خود را با اتکاء به قوانين حکومت اسالمی محمد و مانيفست آن قرآن ،منطبق کرده است .بر اين اساس ،نگرش سران حکومت اسالمی به مساله
انسان به ويژه حقوق و آزادی زنان ،رابطه مستيقی با بقای قدرت آن ھا دارد .اگر زنان به عنوان نصف جامعه ،سرکوب و مرعوب شوند طبيعتا مرعوب
کردن نصف ديگر جامعه ساده تر می شود .با ھمين توجيھات مذھبی ،مسلمانان قرآن را باالی سرشان گرفته اند تا از يک سو با تحريک احساسات بخش عقب
مانده و مذھبی جامعه ،پايگاھی برای خود دست و پا کنند و مخالفين را شديدا سرکوب کنند .و از سوی ديگر ،از زنان به طور ابزاری در پيش برد اھداف
سياسی خود بھره برداری سياسی کنند .در واقع ھر چه قدر زنان خانه نشين شوند به ھمان نسبت ھم به لحاظ اقتصادی و ھم به لحاظ سياسی به نفع سرمايه
داران و حکومت سرمايه داری اسالمی آنان است .بنابراين ،يک مساله اصلی ديگر برای حکومت در قانونی کردن فحشای اسالمی ،سودآوری کردن آن برای
آخوندھا و نھادھای اسالمی است و جنبه مادی دارد .عايدات بخش مذھبی از صورت اسالمی دادن به فحشاء يا اسالمی کردن آن ،وجھی است که برای ثبت
ازدواج موقت به روحانيونی که صيغه را می خوانند يا می نويسند پرداخت می شود .بدون پرداخت اين وجه ،رابطه ای که موارد بسياری از آن در عرف و
سنت فحشاء تلقی می شود رسميت نمی يابد و به قوانين حکومت اسالمی تبديل نمی شود .بنابراين ،بسياری از آخوندھا ،دالالن اصلی فحشای اسالمی ھستند.
پنج شنبه ھفدھم اسفند  - ١٣٩١ھفتم مارس ٢٠١٣
ادامه دارد

گفتگوی جعفر جعفرنژاد با بھرام رحمانی در رابطه با مذھب و مساله زن
)قسمت دوم(
 -۴به نظر شما ھمين آيه ھا نشان دھنده اين واقعيت غيرقابل انکار نيست که قرآن نه از سوی خدای محمد ،بلکه توليد خود محمد است؟
 دقيقا .به نظر من قرآن ،برنامه يا مانيفست حکومت محمد بود که پس از مرگ او ،توسط جانشيناش جمع آوری شدند و به صورت کتابی به نام قرآن منتشرگرديد.
بسياری از موضوعات قرآن فتواھايی ھستند و برای اين که محمد به راحتی اھداف و اميال خود را به جامعه و زنانش تحميل کند آن ھا به نام خدايی که وجود
خارجی نداشت و در واقع خودش ساخته بود بيان می کرد و برخی ديگر نيز احتماال موضوعاتی بودند که بعدھا کسانی که قرآن را تدوين کرده اند به آن
افزوده اند .بنابراين ،روشن است که نه خدايی در کار است و نه قرآن کتاب آسمانی است و نه به درد امروزی بشر می خورد.
اساسا محمد ،به داليل گسترش قلمرو حکومت اسالمی خود و بقای آن غير از سرکوب و کشتار بی رحمانه مخالفين ،از قبايل مھم عرب مانند تيم ،عدی ،بنی
اميه ،نيز يھوديان مدينه ھمسر انتخاب کرد .تنھا از قبايل انصار زن نگرفت .بنابراين ،محمد با اين ازدواج ھا ،به دنبال اھداف سياسی  -تبليغی خود بود؛ يعنی
با ازدواج موقعيتش را در بين قبايل مستحکم می کرد و بر نفوذ سياسی و اجتماعی خود می افزود؛ به اين طريق زن ھا برای او ،ابزاری برای رسيدن به
اھداف سياسی و نظامی اش بودند .به ھمين داليل او آيه ھای زيادی تحت عنوان اين که از سوی خدا به او وحی شده و بعدھا اين آيه و فتواھای او در کتابی
به نام »قرآن« جمع آوری شدند از جمله با اين فتواھای خود زنانش را تھديد می کرد و به نام خدايی که خودش آفريده از زنانش می خواست در ھر شرايطی،
اسباب آرامش روحی و جنسی او برآورد سازند .در غير اين صورت مستقيما به جھنم خواھند رفت.
محمد در راستای تحقق اين اھداف خود ،با عايشه دختر ابوبکر از قبيله بزرگ تيم ،با حفصه دختر عمر از قبيله بزرگ عدی ،با ام حبيبه دختر ابوسفيان از
قبيله معروف بنی اميه ،ام سلمه از بنی مخزوم ،سوده از بنی اسد ،ميمونه از بنی ھالل و صفيه از بنی اسرائيل ،به عقد خود درآورد .به ھمين جھت محمد با
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قبايل بزرگ قريش ،به ويژه با قبايلی که بيش از ديگران با او دشمن بودند ،مانند بنی اميه و بنی اسرائيل ،ازدواج کرد .اما با قبايل انصار که از سوی آنان
ھيچ خطری احساس نمی شد و آنان نسبت به حکومت او دشمنی نداشتند ،ازدواج نکرد.
از جمله گفته می شود سلمان فارسی از تاثيرگذارترين چھره ھای تاريخ اسالم و نزديکان محمد به شمار می رود در تديون قرآن نقش مھمی داشته است .گويا
سلمان بسيار به محمد نزديک بوده و نيز از اسرار او آگاه بوده که در حديثی محمد می گويد» :آن چه را سلمان می داند ،اگر ابوذر می دانست کافر می
گشت) «.بحاراالنوار جلد ھشتم( تا آن جا که طايفه قريش می گفتند سلمان قرآن را به محمد تعليم می دھد؟!
در حديثی از کتاب بحاراالنوار آمده است که در اصل پيامبر فرموده است» :اگر ابوذر از آن چه در دل سلمان است 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.
در ارتباط با ماخذ قرآن ،فرضيه ھای مختلفی از جمله عموما سه فرضيه وجود دارد .فرضيه اول اين است که محمد با آگاھی کامل يا نيمه آگاھی و يا ھم بی
خودی کامل قرآن را نوشته است .فرضيه دوم اين است که گويا او ،قرآن را از کتب دينی ساير اديان و يا ھم از اشخاص ديگر به دست آورده است .و باالخره
فرضيه سوم اين ست که قرآن نوشته بشر نبوده بلکه اين کتاب به شکل کامل کلمه به کلمه پيام و کالم خداوند متعال است.
محمد شخصا ھيچ گاھی ادعا نکرده که خود نويسنده قرآن است و به گفته ھايی او بی سواد بود و يا سواد چندانی نداشت .محمد در مدت چھل سال قبل از اين
که پيغمبری خود را اعالم کند چندان شھرتی نداشت و در واقع ازدواج 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.
قرآن در ظرف بيست و سه سال »نازل« گرديده است .يعنی بيست و سه سالی که محمد گام به گام با غارت و آدم کشی قدرت خود را بر شبه جزيره عربستان
تحميل می کند .به ھمين خاطر نظم و ترتيبی که در قرآن است دوره ھای مختلف موقعيت محمد را در برمی گيرد .ھم چنين در ھر دوره بنا به نيازھای سياسی
و اجتماعی و حتا کنترل زنان محمد ،آيه ھايی در خفا از سوی خداوندش به او »نازل« شده و آن را مستقيما با زبان خودش اما به نام خدا ،بيان کرده است.
يک سئوال مھم اين است که مثال چرا قرآن به زبان انگليسی ،آلمانی ،ترکی ،فارسی ،ھندی و غيره نازل نشد؟ جواب روشن و بسيار ساده است کسی که
مبتدی خداوند بود زبانش عربی بود بر اين اساس نيز قرآن برای اولين بار به زبانی عربی در شبه جزيره عربستان منتشر شد .بنابراين ،عربی بودن زبان
قرآن يک امر طبيعی است.
دليل اين که محمد آخرين پيامبران است و نسل امامان نيز با مرگ امام زمان تمام شد ،چيست؟ چرا پس از آن ھا ،ديگر ھيچ پيامبری ظھور نکرده است؟ به
نظرم دليلش ساده است دوران جاھليت بشر به پايان می رسد و دوران رنسانس و روشنگری جای آن را می گيرد و اجازه نمی دھد ظھور پيامبران و امامان
ادامه پيدا کند .به سادگی محمد ھم قدرت مندی بود چون خمينی ،خامنه ای ،بن الدن ،مالعمر و غيره .مثال چه قدرتی و جريانی سبب شد خبر اين که عکس
خمينی در ماه است از بی بی سی ھم پخش شود؟! يا امروز مگر تيم احمدی نژاد  -مشايی ،دولت خود را دولت امام زمان نمی نامند و از طريق چاه جمکران
با او مکاتبه نمی کنند؟ ھمه اين اقدمات در جھت حفظ قدرت صورت می گيرد .محمد و علی و عمر و عثمان و ھمه ھمه سياست مداران ديکتاتور و آدم کش
زمان خود چون خامنه ای ،خمينی ،مصباح يزدی و احمدی نژاد بودند و با قتل و غارت و سرکوب و جنگ و کشتار و جھالت به دنبال حفظ قدرت خود بودند.
وحشی گری ھايی که سی و يک سال است حکومت اسالمی بر مردم ايران تحميل کرده است.
دوران جاھليت بشر ،با مرگ محمد و به اصطالح آخرين کتاب اسمانی يعنی قرآن پايان می يابد و جای خود را به روحانيون ،خلفای اسالمی ،امپراطوری ھا و
پادشاھان می دھد.
در واقع امپراطوری ھای اسالمی در تاريخ و اکنون حکومت ھايی چون حکومت اسالمی ايران ،با اتکاء به افکار خرافی دوران جاھليت بشر و قوانين محمد،
يعنی قرآن در تالشند جامعه را به دوران جھل و خرافات قرون وسطی ببرند تا حاکميت خود را تداوم بخشند از اين رو ،سران حکومت اسالمی چون محمد و
علی ،جنون آدم کشی دارند و آن چنان شيفته قدرت ھستند که حاضرند جامعه ای را به نابودی بکشانند اما قدرت را از دست دھند .دشمنی سران حکومت
اسالمی با آزادی بيان ،قلم ،اندشه و فعاليت متشکل سياسی و اجتماعی را نيز بايد در اين راستا ديد.
 -۵در سال ھای اخير ،يکی از مباحث حکومت اسالمی در کابينه ،مجلس شورای اسالمی ،قوه قضائيه ،شورای نگھبان ،مجلس خبرگان و غيره درباره اليحه
حمايت از خانواده بوده است آيا اين مساله را دنبال کرده ايد؟
 بلی .پيگيری کرده ام؛ به اصطالح آخوندھا ،بحث اليحه خانواده و تصويب آن ،يکی از مباحث »شيرين!« برای سران و مقامات و مسئولين حکومتی وگرايشات مردساالر و پولداران بوده است.
پس از گذشت سی و چھار سال ،حکومت اسالمی و قوه قضائيه آن ،ھم چنان به بحث و تدوين و تصويب قوانين برای محدود کردن ھر چه بيش تر حقوق
زنان و تقويت تفکر مردساالری بر اساس ايدئولوژی اسالمی اش ادامه می دھد .نيروھای حکومتی از نيروھای نظامی و انتظامی گرفته تا امنيتی و انصار
حزب ﷲ و غيره ،در خيابان ھا و اماکن عمومی به به بھانه »بدحجابی« به زنان و دختران اھانت می کنند .برخی از آن ھا را ،حتی دستگير و زندانی می کنند
و شالق می زننند و جريمه می کنند .ھنگامی که در مورد قوانين اسالمی و حکومت اسالمی ،به ويژه در رابطه با زنان حرف می زنيم طبيعتا نمی توانيم به
ريشه ھای تاريخی اسالم و قوانين آن نپردازيم.
قوه قضائيه ،دولت و مجلس سه سال است که بر سر »اليحه حمايت از خانواده« )بخوانيد قانون ضدزن و مردساالر( با ھمديگر به چانه زنی مشغولند در
حالی که ھمه دم و دستگاه حکومت اسالمی ،در رابطه با باال رفتن آمار طالق ،سرگردانی روزافزون زنان »مطلقه« ،سرنوشت کودکان طالق ،کودکان کار،
خودکشی زنان ،فرار از خانه ،تن فروشی ،اعتياد و غيره که ناشی از سياست ھا و قوانين غيرانسانی و مردساالر حکومت اسالمی است ،بحث و جدلی ندارند.
اغراق آميز نيست که به جرات بگوييم جامعه ما در اين سی و يک سال ،ھرگز شاھد بحث در دولت و مجلس 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.
حتا برخی قوانين از قانون کار گرفته تا قانون خانواده که در سال ھای اوايل انقالب به تصويب رسيده بودند و گوشه چشمی ھم به منافع کارگران و زنان و
کودکان و غيره داشتند در اين سال ھا به نفع سرمايه داران و افکار ارتجاعی اسالمی و مردساالری تغيير داده شده اند .بنابراين ،ھمه قوانين حکومت
اسالمی ،از قانون اساسی اش گرفته تا قانون خانواده ،قانون کار ،قانون جزا ،حقوق کودک ھمه و ھمه ضدانسانی و قوانين جنگل ھستند که شھروندان را در
معرض خطر حمله درندگان و متجاوزان و باندھای مافيايی حکومت اسالمی قرار می دھد.
عالوه بر اين ھا ،اين قوانين آگاھانه و عامدانه طوری تدوين و تنظيم شده اند که ھر کس می تواند تفسير خود را از آن داشته باشد .بنابراين ،کليه قوانين
حکومت اسالمی ،ھيچ رنگ و بويی از عدالت و انسانيت به خود ندارند.
قوه قضائيه حکومت اسالمی ،حدود سه سال پيش اولين اليحه حمايت از خانواده را تدوين و در اختيار ھيات دولت نھم قرار داده بود .دولت احمدی نژاد ،دو
ماده  ٢٣و  ٢۵را به اليحه پيشنھادی قوه قضائيه اضافه کرد و آن را در تير ماه  ،١٣۶٨پس از تصويب در ھيات دولت ،برای تبديل شدن به قانون به مجلس
شورای اسالمی فرستاد.
ماده  ٢٣تسريع می کند که مردان برای »ازدواج مجدد« نيازی به »اجازه و آگاھی ھمسر اول خود« ندارند و تنھا الزم است به دادگاه توانايی مالی خود را
برای داشتن زن جديد اثبات کنند .و ماده  ٢۵الحاقی دولت ھم تاکيد دارد که دولت بر مھريه )کی داده ،کی گرفته( زنان ماليات ببندد.
ماده  ٢٣اليحه اصالح شده ،ھم چنان تعدد زوجات را قانونی می کند و دست مردان را در ازدواج مجدد باز گذارده و اين کار را تنھا منوط به  ١٠شرط می
کند ،شرط ھايی چون رضايت ھمسر اول ،عدم قدرت ھمسر اول به ايفای وظايف زناشويی ،عدم تمکين زن از شوھر مطابق با حکم دادگاه ،ابتالی زن به
جنون يا امراض صعب العالج ،محکوميت قطعی زن در جرايم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت ،منجر به يک سال
بازداشت گردد ،ابتالی زن به ھرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه ،سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد
غيرقابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت  ۶ماه ،عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال.
شايان ذکر است که اين شروط ھيچ ضمانت اجرايی در اين اليحه نمی يابد .يعنی ھيچ مجازاتی برای مردی که اين شروط را رعايت نکند درج نشده است .و در
مجموع با اين ماده ،تعدد زوجات رسما توسط قانون حمايت می شود و تک ھمسری نفی می گردد ،بدون اين که کم ترين مجازاتی ھم برای مرد خاطی در نظر
گرفته شود.
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ماده  ٢۵الحاقی دولت ،مھريه زنان را به دو بخش مھريه متعارف و غيرمتعارف تقسيم می کند .مھريه ھای »نامتعارف« را از چرخه مجازات عدم پرداخت از
سوی مردان خارج می کند .فقط مھريه ھای »متعارف« مورد حمايت قانون گذار و دولت قرار می گيرد و مھريه ھای نامتعارف از حمايت قانونی الزم
برخوردار نمی شوند .روشن نيست که اين »متعارف بودن يا نبودن مھريه« با چه معياری صورت می گيرد و چه کسی آن را تعيين می کند.
باين ترتيب ،سه سال است که اين اليحه مورد بحث و بررسی و نقد قرار می گيرد و مدافعين حقوق زنان ،از فعالين جنبش زنان ،دانشگاھيان ،وکال و… اين
اليحه را نقد می کنند و ھشدار می دھند که اين اليحه ،نه تنھا بھبودی در وضعيت زنان به وجود نمی آورد ،بلکه به ضرر آن ھاست و باعث از ھم پاشيدن ھر
چه بيش تر خانواده ھا می شود .اما کمکش و دعوايی که بر سر تصويب اين اليحه بين قوه قضائيه ،دولت و مجلس در جريان است بر سر حقوق و منافع
زنان و عموما مردان ھم نيست ،بلکه عالوه بر دعوای سياسی جناحی ،اساسا جدل شان بر سر آن است که مردان پولدار و سرمايه دار قانونا چگونه چند زن
رسمی اختيار کنند و در عين حال دست شان کامال برای صيغه نيز باز باشد .زنان مجلس ھم چون مردان آن ،از اين اليجه ضدزن و مردساالر استقبال کرده اند
و برای تصويب آن می کوشند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ايونا ،الله افتخاری سخن گوی فراکسيون زنان مجلس ،در گفتگو با خبرنگار ايونا ،ضمن اشاره به اين که افرادی که
دانش حقوقی و قرآنی ندارند بھتر است نسبت به اليحه حمايت از خانواده اعالم موضع مخالف ننمايند ،تشريح کرد» :ما به عنوان نمايندگان مردم که  ۶سال
مورد رجوع مردم بوده و با توجه به بازديد از دادگاه ھای خانواده و صحبت ھايی که با مردم و قضات دادگستری داشته ايم می توانيم اعالم داريم 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» :اليحه حمايت از خانواده با توجه به
بررسی ھای انجام شده در شرع مقدس و قرآن تدوين شده است «.بنابراين ،اين اليحه ھيچ نفعی برای مرد کارگر و محروم ندارد چون که اگر از بين آن ھا
کسی ھم بحواھد چند ھمسر و صيغه ھای متعدد داشته باشد توانايی مالی ندارد .عموما کارگران و مردم آزادی خواه ھيچ نفی در قوانين ضدزن و ضدآزادی و
ناعادالنه ندارند.
ماده  ٢٣در تاريخ  ١٣٨٨/١٠/١١در کميسيون قضايی مجلس با افزودن ده شرط به آن تصويب شده بود ،برای رفتن به صحن علنی مجلس در صف انتظار
قرار گرفت تا روز  ٢٧مرداد  ،١٣٨٩نوبت اش فرا رسيد.
در روز تصويب اين ماده» ،دھقان« نماينده کميسيون قضايی مجلس ،طی مصاحبه ای با خبرنگاران از تصويب اين ماده دفاع کرد و اين گونه توجيه نمود:
»منظور ما از دفاع از حقوق زنان ،فقط دفاع از حقوق زنان شوھرکرده نيست بايد از حقوق زنان شوھر نکرده ھم دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آن ھا
ميسر ساخت .قانون گذار بايد نگاه ھمه جانبه داشته باشد و در ھنگام تصويب قانون حقوق ھر دو طرف!!! را در نظر بگيرد ،ھم زنی که ھمسر اول است و
ھم زنی که قرار است ھمسر دوم شود .زيرا دختری که نتوانسته به ھر دليلی شوھری اختيار کند دليل ندارد تا آخر عمر بدون ھمسر و مجرد باقی بماند«.
حجت االسالم سيدسلمان ذاکر ،نماينده اروميه و عضو کميسيون قضايی مجلس ارتجاع نيز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،با اشاره به جلسه
کميسيون متبوعش گفت» :در اين جلسه تمام وقت کميسيون به بررسی و تصويب ماده  ٢٢اليحه حمايت از خانواده يکی از مواد سه گانه ارجاع داده شده به
کميسيون ،صرف شد «.او ،در اين باره افزود» :نمايندگان ضمن بررسی ماده  ٢٢تغيير و تحولی شکلی در اين ماده به وجود آوردند که بر اساس آن اين ماده
بدين شکل تغيير يافت» ،در موارد ذيل ثبت نکاح موقت يا بذل آن الزامی است؛  -١توافق زوجين؛  -٢باردار شدن زوجه؛  -٣شرط ثبت ضمن عقد«.
اين عضو کميسيون قضايی مجلس ادامه داد» :البته نمايندگان به بند چھارم در نظر گرفته شده برای اين ماده که بر اساس آن عقد موقت بيش تر از  ٢يا ٣
سال ثبت می شد ،رای ندادند«.
ذاکر ،ادامه داد» :کميسيون قصد داشت که با تصويب بند چھارم ماده  ،٢٢ثبت عقدھای شبيه عقد دائم ھمانند عقدھای چندين ساله را الزامی کند اما آن چه که
در اين بند در نظر گرفته شده بود ،نھايتا رای نياورد«.
دليل مخالفت نمايندگان مجلس با طوالنی شدن زمان صيغه و ثبت آن می تواند ھزينه ھای ديگری چون بچه دار شدن و ارث و غيره را به دنبال داشته باشد که
بر عليه منافع مادی مرد صيغه کننده است.
اگر قانون اليحه مصوب سال  ١٣۵٣مجلس حکومت پھلوی را با قانون اليحه مصوب امروزی مجلس شورای اسالمی مقايسه کنيم جدا از اين که ھر دو
ارتجاعی و ضدزن ھستند اما اليحه مصوب امروز مجلس شورای اسالمی بسيار عقب تر و ارتجاعی تر از از ماده  ١۶و  ١٧قانون اليحه حمايت از خانواده
مصوب سال  ١٣۵٣است .در ماده  ١۶قانون حمايت از خانواده مصوب سال  ،١٣۵٣آمده است ھر گاه مرد ھمسر دوم اختيار کرد چه زن دائم باشد و چه
موقت ،حق طالق برای زن اول محفوظ می ماند .زيرا با ازدواج دوم ،زن اول به لحاظ تحقيری که روحا بر او وارد می شود در عسر و حرج قرار می گيرد.
ماده ديگر ھم می گويد در صورت ازدواج مجدد مرد ،چه دائم و چه صيغه ،بايد مھريه زن اول را بدھد ،حتا اگر آن زن طالق نگرفته باشد.
در تجديد نظر قانون مدنی بعد از انقالب  ۵٧در سال  ،١٣۶١ماده  ١٠۴١پيشين قانون مدنی ،به اين شکل تغيير کرد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است.
البته اين تبصره نيز وجود داشت که ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی درست است .در اين تغيير سن بلوغ در ماده  ١٠۴١نيامد ،ولی تبصره  ١ماده ١٢١٠
سن بلوغ را برای ھمه اعمال حقوقی از جمله ازدواج تعيين کرد .بلوغ در اين ماده ،به معنی مذھبی به کار رفته است .بر اساس آخرين تغيير اين ماده ،عقد
دختر قبل از رسيدن به سن  ١٣سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن  ١۵سال تمام شمسی منوط به اذن ولی با تشخيص دادگاه است .اما در عين حال
نقل قول ھا و فتواھايی از محمد پيامبر مسلمانان ،امامان و روحانيون و مراجع تقليد وجود دارد که با رضايت پدر دختر بچه نابالغ را نيز می توان شوھر داد.
از اين نمايندگان مجلس که با شور و شوق بی سابقه ای از اين قانون ضدزن دفاع می کنند بايد سئوال کرد شما که مدعی رعايت برابری و حقوق مردم ھستيد
چرا:
به گفته رييس مرکز آمار حکومت تان ،در حال حاضر  ١٠ميليون نفر زير خط فقر مطلق و  ٣٠ميليون نفر زير خط فقر نسبی به سر می برند .رکود اقتصادی
و تورم  ٢۶ – ٢٠درصدی باعث شده بازار کار ايران طی سال ھای اخير به سمت بحرانی تر شدن حرکت کند ۵٠ .درصد بازار کار ايران ھم اکنون غيررسمی
است و افراد شاغل در اين بازار از ھيچ گونه خدمات تامين اجتماعی چون بيمه و بازنشستگی ،از کار افتادگی و… برخوردار نيستند ٨٠ .درصد اين افراد ،از
فقر مطلق در رنجند؛ يعنی کسانی ھستند که روزانه کم تر از  ٢٠٠٠تومان معادل  ٢دالر درآمد دارند.
وزير رفاه ھم در مصاحبه  ٢٣مرداد  ،١٣٨٩اين آمار را با ارقام ديگری بيان می کند که ظاھرا آن خيلی ھم تکان دھنده شوک دھنده نباشد ،گفته است »۵/١
درصد از مردم شھری و  ١١درصد از مردم روستايی در ايران زير خط مطلق فقر به سر می برند «.يعنی رقمی در حدود  ٢ميليون و  ٩٠٠ھزار نفر که اگر با
آمار شھروندانی که زير خط فقر شديد به سر می برند جمع کنيم رقمی حدود ھمان ده ميليون نفر حاصل می شود.
اوال ،آمارھای رسمی معموال از واقعيت امر پايين تر را نشان می دھند تا سياست ھای دولت زياد ھم غيرانسانی و ھولناک به چشم نيايد؛ دوما ،با توجه به اين
که مجلس و دولت برنامه ای مدون و اعالم شده برای فقرزدايی ندارند ،بنابراين ،گفته ھای دھقان ،مبنی بر نقش حمايتی مجلس از حقوق محرومين دروغ
بزرگی بيش نيست و به معنای واقعی مجلس از حقوق مردان سرمايه دار که امکان مالی بااليی برای گرفتن ده ھا زن ھم دارند حمايت می کند .ھمان طور که
در باال نيز اشاره کرديم اين قانون ھيچ نفعی برای مردان کارگر و محروم جامعه که در تامين نيازھای روزمره زندگی شان مشکل و دلھره دارند ،ندارد .به
بيان ديگر ،نمانيدگان مجلس شورای اسالمی ،نمايندگان سرمايه داران ھستند و قانون ھايشان نيز در خدمت سيستم سرمايه داری است تا ھر چه بيش تر
شيره جان کارگران زن و مرد و کودک و جوان را بکشند! در واقع اين قانون حکومت اسالمی ھمانند ديگر قوانين اش ،در جھت تقويت مردساالری و تحقير
و توھين به زنان بوده است.
 -۶سران حکومت اسالمی ،آزادی زنان در غرب را »بی بند و باری و فساد« می نامند و بر حجاب اسالمی تاکيد دارند .واقعا اين حجاب چيست؟ چه ربطی به
بی بند و باری دارد؟
 به نظر من حجاب سنبل اسارت و حقارت زن است .سران و مقامات و تئوريسين ھای حکومت اسالمی ايران ،ھمواره فرياد می زنند که »غرب مھد فسادجنسی« شده است و اسالم »نجات بخش خانواده« است .در حالی که واقعيت برعکس است .نخست نگاھی می اندازيم به ادعاھا و مواضع و فتواھای
ارتجاعی و چندش آور علی خامنه ای ،رھبر حکومت اسالمی در رابطه با حقوق زنان در غرب و اسالم.
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برای مثال» ،ايونا« خبرگزاری حکومتی بين المللی زنان ،می نويسد» :متن فراروی شما ،گلچينی دل نشين و جذاب از بيانات رھبر فرزانه انقالب حضرت آيت
ﷲ خامنه ای )مدظله العالی( در خصوص ويژگی ھای فرھنگ و تمدن غربی 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«.
»بساط آن چيزی که امروزه به عنوان »آزادی زن« در دنيا و از سوی فرھنگ منحط غربی پھن شده است ،بر پايه اين است که زن را در معرض ديد مرد
قرار دھند تا از او تمتعات جنسی ببرند .مردان از آن ھا لذت ببرند و زن ھا وسيله التذاذ مردان شوند .اين ،آزادی زن است؟ کسانی که در دنيای جاھل و غافل
و گمراه تمدن غربی ادعا می کنند طرفدار حقوق بشرند ،در حقيقت ستم گران به زن ھستند«.
»زن را به عنوان وسيله التذاذ مردان معرفی کردند و اسمش را »آزادی زن« گذاشتند! در حالی که به واقع آزادی مردان ھرزه برای تمتع از زن و نه آزادی
زن بود .نه فقط در عرصه کار و فعاليت صنعتی و امثال آن ،بلکه در عرصه ھنر و ادبيات ھم به زن ظلم کردند» «.زن مسلمان ايرانی بايد قدر خود را بداند و
از بازيچه ھای تمدن غربی رو بگرداند«.
»زن ھا مومن در جامعه ما سعی کنند قدر زن ايرانی مسلمان را بدانند .ارزش زن اسالمی و مسلمان را بدانيد .زنی 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 اين می داند؛ زنی که شأنش را عزيزتر از اين می شمارد که خود را عريان کند
و با صورت و موی بدن خود ،چشم 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
آن فاطمه زھرا بزرگ ترين زن تاريخ بشر قرار دارد .آن زن ،زن مسلمان ايرانی است .اين زن بايد ديگر از اين بازيچه ھای فراھم آمده تمدن غربی و روش
ھای توطئه آميز آن ،رو بگرداند و به آن بی اعتنايی کند«.
»دوست ندارم دختر و پسر ما در نوع آرايش و لباس و… دائم چشم شان به غربی ھا باشد«.
»حجاب برای زن به معنای ذلت زن نيست ،بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن ،بلکه عصمت و حفاظت زن و مرد ھر دو …
حجاب به معنای چادر نيست؛ اما چادر در نزد ما ايرانی ھا که زن ھای ما از قديم داشتند ،بھترين نوع حجاب است .بدون چادر ھم حجاب ممکن است .حجاب
به معنای پوشيدن سالم نه پوشيدنی که از نپوشيدن بدتر است .به تعبير روايات پوشيده عريان که در عين پوشيدگی مثل انسان برھنه و عريان است ،آن
پوشيدن 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 .البته صورت و دو دست را
بسياری فقھا مستثنا می دانند ،البته در مواردی که صورت بدون آرايش و ساده باشد؛ اين ھم معنای حجاب«.
»مساله حجاب به معنای منزوی کردن زن نيست .اگر کسی چنين برداشتی از حجاب داشته باشد ،اين يک برداشت کامال غلط است .مساله حجاب به معنای
جلوگيری از اختالط و آميزش بی قيد و شرط زن و مرد در جامعه است .زيرا آميزش 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 دارند ،عفت ندارند خيلی ھم عفت دارند،
حجاب ندارند .در طول زمان ھر وقت ما اين حرف را می گفتيم تا حاال بعضی اين را می گويند؛ در حالی که اين حرف درستی نيست .عفت يک چيز است،
حجاب يک چيز ديگر«.
بر خالف اين ھذيان گويی ھای رھبر حکومت اسالمی ،آزادی زن در غرب ،به بھای زيادی کسب شده و مبارزه طوالنی در پشت سر خود دارد مبارزه ای
سوسياليستی و برابر طلبانه که تجارب آن دستاورد مھمی برای بشريت است .در دوران حاکميت کليساھا و کشيش ھا در ھمين غرب نيز زنان سرکوب و حتا
سنگسار می شدند اقدامات وحشيانه ای که امروز مساجد و آخوندھا ايران ،عليه زنان انجام می دھند .از سوی ديگر ،نه اسالم و نه دين ديگری ،آزادی زن و
استقالل او را به رسميت نشاخته است.
 -٧صيغه اسالمی چيست؟
 ھمان طور که در باال نيز تاکيد کرديم نمايندگان خدا که امروز در ايران حکم رانی می کنند با اتکاء به قوانين وحشيانه اسالم و قرآن و غيره حتا به دختربچه ھا نيز رحم نمی کنند .در موازات اين اقدامات ،اسالمی کردن فحشای اسالمی نيز در جريان بوده است .حکومت اسالمی ،با طرح و تصويب قوانين
اسالمی خود ،می خواھد بازار سکس را با پوشش شرعی در جامعه نھادينه کند تا مردان ثروت مندی که می خواھند سکس بخرند و زنانی که می خواھند در
بازار سکس )عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار( بدون دردسر قانونی ،زندگی خود را تامين کنند ،راه ھای اسالمی کردن عمل خود را
جستجو می کنند :صيغه ھای يک ساعته و… کاری که حاکميت دقيقا در پی قانونی کردن آن ،يعنی پذيرش افکار عمومی جامعه است.
خمينی در رساله خود درباره نکاح يا ازدواج و زناشويی ،چنين حکم داده است» :به واسطه عقد ازدواج ،زن به مرد حالل می شود و آن بر دو قسم است:
دائم و غيردائم .عقد دائم آن است که مدت زناشويی در آن معين نشود ،و زنی را که به اين قسم عقد می کنند دائمه می گويند .و عقد غيردائم آن است که مدت
زناشويی در آن معين شود ،مثال زن را به 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«.
در واقع زمان ازدواج موقت در اختيار طرفين است و حتا ھيچ منع شرعی برای کاھش آن به يک ساعت وجود ندارد .از اين رو ،حکومت در تالش است
فحشای اسالمی را در افکار عمومی قانونی جلوه دھد و اگر اين امر خصوصی انسان ھا را واقعا قادر نيست مھار کند ،جنبه قانونی دھد .چون که در تفکر
ارتجاعی حکومت سرمايه داری اسالمی ايران ،قرار نيست کسی خارج از قوانين و مقررات اسالمی و حکومت نفس بکشد بنابراين ،بايد تفتيش عقايد و
دخالت در خصوص ترين امر انسان ھا ،حتا در روابط جنسی آن ھا نيز قانونی وضع کند .در حقيقت ھمه اين ترفندھا ،تالش ھايی برای مھار جامعه است.
باين ترتيب ،قانونی کردن و به رسميت شناختن ازدواج موقت و تعدد زوجات ،به معنی رواج قانونی چند ھمسری و فحشاء ،نابودی روابط انسانی و عاطفی
بين زن و شوھرھاست .و متعاقب آن فروپاشی بسياری از خانواده ھاست.
در واقع اگر فحشاء ،به معنی تن فروشی است ،صرفا قرائت يک »آيه قرآن« ،چه تغييری در اصل اين ماجرا به وجود می آرود؟! در ھر صورت تن فروشی،
چه با قرائت آيه ھای قرآنی و الھی و چه بدون قرائت آن ھا ،عملی است که 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 اسالمی را برای تجاوز به جسم زنان و حتا
کودکان باز بگذارد .پس اين ھمه جار و جنجال و زندان سنگسار انسان ھا چه ترفندی است؟ جرم شان فقط اين است که صيغه اسالمی را جاری نکرده اند؟
خدا و پيامبر و آيت ﷲ ھا و قرآن آن ھا را شاھد روابط جنسی خود نکرده اند؟!
چرا زن و مردی که در خارج از قوانين اسالمی ،رابطه جنسی برقرار کنند يک دفعه پايه ھای اسالم به لرزه درمی آيد و خدا و پيامبر و قرآن و آيت ﷲ ھا و
حاکمان شرع و دادگاه ھا و پليس و پاسداران ناموس آن ھا ،برای سنگسار آن ھا بسيج می شوند؟!
در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی ،برای صيغه يا ازدواج موقت )بخوانيد فحشاء اسالمی( ،اصال ھيچ شرط قانونی و مرز سنی وجود ندارد .دختران و
زنانی که صيغه می شوند قربانيان دست و پا بسته حکومت جھل و جنايت اسالمی ھستند و يکی ديگر از عوامل اصلی آن فقر و باز بودن دست متجاوزان
پولدار در سايه قوانين خدا و قرآن است .در مساله صيغه ،روابط جنسی نه با محبت و عاطفه و ھم دلی طرفين ،بلکه با »حالل« و »حرام« ،يعنی خواندن يا
نخواندن يک »ورد« تعريف می شود .ھيچ بحثی نيز از حقوق زن و فرزند پس از پايان مدت صيغه ھم نيست .مساله تامين بھداشت عمومی و تدبيرھای
بھداشتی در پيشگيری از شيوع بيماری ھای مقاربتی و يا کنترل بيماری ھای احتمالی نوزاد نيز در مورد صيغه ،کامال ناديده گرفته می شود! بنابراين ،رسما
ترويج فساد اخالقی ،فقط يک جنبه از اليحه »حمايت از خانواده« است .موضوع اصلی در اين اليحه ،قانونی کردن تجاوز جنسی است.
چطور دختر بچه ای که به سن قانونی ازدواج در ايران ،يعنی  ١٣سال رسيده ،توانايی تصميم گيری درباره »ازدواج« را دارد؟ چطور می تواند تجاوز مرد
غريبه را تاب بياورد؟ اين تجاوز شرعی دليلی جز فقر اقتصادی پدر و مادر نمی تواند داشته باشد که دختر بچه خود را به مرد بيگانه ای بفروشند که به او
تجاوز کند .آيا زندگی اجباری يک دختر بچه در کنار مردی که به او تجاوز می کند »خانواده« ناميده می شود؟
بنابراين ،مرد اگر به دختر بچه ای تجاوز کند ،و آن دختر بچه »ھمسر« او باشد ،ھيچ اشکال قانونی و اخالقی و شرعی ندارد .اگر سن دختر بچه زير ١٣
سال باشد و به خاطر تجاوز مرد جان خود را از دست بدھد ،مرد فقط به پنج تا ده سال زندان محکوم می شود.
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اگر مثال يک دختر بچه  ۶ساله در اثر تجاوز مردی که او را از پدرش خريده جان خود را از دست بدھد ،مرد متجاوز به پنج تا ده سال زندان محکوم می شود.
پدر دختر بچه ھم اصال به خاطر فروش دخترش مجازات نمی شود.
در ماده  ۵٠اليحه »حمايت از خانواده« آمده است» :ھر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسيده است بر خالف مقررات ماده ) (١٠۴١قانون
مدنی ازدواج نمايد ،به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواھد شد .چنان چه در اثر ازدواج بر خالف مقررات فوق ،مواقعه منتھی به نقص عضو يا مرض
دائم زن گردد ،زوج عالوه بر پرداخت ديه 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«.
می بينيم به دختر بچه ای که ھنوز به سن قانونی ازدواج ھم نرسيده ،يعنی زير  ١٣سال است ،توسط قانون گزاران اسالمی» ،زن« ناميده می شود؟
آيا قانونی که تجاوز به دختر بچه را روا می دارد ،می توان قانون »حمايت از خانواده« ناميد؟ اين گونه قانونی کردن تجاوز به دختر بچه ھا و آن را »حمايت
از خانواده« ناميدن واقعا چندش آور و شرم آور است!
در حالی که براساس قوانين اسالمی ھمين حکومت جانی ،اگر زن و مرد بالغی خارج از مقررات و قوانين آن ،رابطه احساسی و عاطفی و جنسی برخوردار
کنند حکم شالق و سنگسار در انتظارشان است؟!
بنا به گزارش خبرگزاری کار ايران »ايلنا« ،متاسفانه »براساس آمارھای رسمی بيش از  ٩۵٠ھزار کودک متاھل در کشور وجود دارد که  ٨۵درصد آن ھا
دختر ھستند «.به گزارش ايلنا ،محمد بنيازاده ،عضو کانون فرھنگی – حمايت کودکان کار ،با اعالم اين که در مورد ھمسران کودک يا کودک ھمسرھا
آمارھای گوناگونی وجود دارد ،تاکيد کرد» :منابع رسمی حکايت از وجود  ٩٠٠تا  ٩۵٠ھزار کودک ھمسر در کشور دارد اين در حالی است که چنين اتفاقاتی
در حوزه کودکان برخالف کنوانسيون بين الملل حقوق کودک است«.
او ،با بيان اين که آمارھای غيررسمی به واقعيت ھای ديگری در اين حوزه اشاره دارد ،ادامه داد» :قانون از يک سو کودک را زير  ١١سال می داند و آن را
در فرايند انتخابات ،فاقد توانايی تفکر ،تعقل و تصميم گيری برای انتخاب کانديدا می داند اما سن ازدواج در کشور از سنين  ٩تا  ١٣سالگی تعريف می شود«.
عضو کانون فرھنگی  -حمايت کودکان کار ،ادامه داد» :سن کودک در زمان رای دادن مطابق با استانداردھای بين المللی و قانونی تعريف می شود اما با وارد
شدن به حوزه کار ،کودکان  ١۵تا  ١٨سال بنا به شرايطی می توانند کار کنند و منافع کودک ناديده گرفته می شود اين در حالی است که به مقاوله نامه منع
بدترين اشکال کار برای کودکان توجه نشده و نظارتی نيز بر مشاغل سخت کودکان زير  ١٨سال وجود ندارد.
به گفته بنيازاده ،متاسفانه دختران کم سن و سال و متاھل در کشور به جای کودکی کردن ،نشاط ،ورزش و تحصيل بايد در موقعيت يک ھمسر و شريک
جنسی ايفای نقش کرده و تمام مسئوليت ھای خطير ھم چون خانه داری را عھده دار شود در حالی که تجربه بارداری و زايمان ھای پرخطر که در اين سن بر
کودکان تحميل می شود ،عوارض و خطرات زيادی برای آن ھا و حتا فرزندان شان دارد.
گفته می شود تنھا در تھران دست کم ھفت ھزار کودک کار وجود دارد .بنا به اطالع گزارشگران ھرانا ١١ ،تير ماه  ،١٣٨٩اين رقم که از سوی انجمن
حمايت از حقوق کودکان ارائه شده تنھا مربوط به کودکانی است که کار آن ھا مشھود است و به راحتی در سطح جامعه ديده می شوند .بسياری از کودکان در
کشور ،به واسطه فقر شديد مجبور به کار در محيط ھای سخت و سر پوشيده منجمله کوره ھای آجرپزی و کارگاه ھای قالی بافی ھستند که به دست آوردن
آماری حتا نسبی از ايشان تقريبا غيرممکن است.
بنا به ھمين گزارش ،علی رغم آمار و ارقام ارائه شده درباره ريشه کن شدن بی سوادی در سنين باال ما شاھد افزايش بيسوادی در پايين ھرم سنی حتا در
پايتخت ھستيم که اين صحه گذارنده بر باال بودن تعداد کودکان کار و بھره کشی از آن ھا در کشور می باشد؛ کودکان با ورود به بازار کار به دليل نبود فرصت
و عدم تامين ھزينه ھای تحصيلی از سوی دولت يا خانواده مجبور به ترک تحصيل می شوند.
فقر ،بی کاری و اعتياد والدين مھم ترين عوامل تاثيرگذار برای روانه شدن کودکان کم سن و سال به بازار کار و درآمد زدايی است .کار کودکان در حالی ست
که ايشان به دليل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ھا در بسياری از موارد استثمار شده و بر اساس ارزش واقعی زحمتی که می کشند حقوق دريافت
نمی کنند .عالوه بر اين ،کودکان کار توسط کارفرمايان مورد تحقير و توھين و تنبيه قرار می گيرند ،حتا مورد تجاوز جنسی نيز قرار می گيرند و ھيچ دادرسی
ندارند.
به گزارش بی بی سی ،در شھرھای ايران ،از پايتخت گرفته تا شھرستان ھا ،مشاھده کودکان کار امری عادی است ،ولی يافتن آمار دقيق و موثقی راجع به آن
ھا در ايران تقريبا غيرممکن است.
سازمان جھانی کار می گويد که به آمار دقيق و جديد در ايران دسترسی ندارد و آمار موجود برآوردی است که در سال  ٢٠٠٠ميالدی انجام شده است .بر
اساس اين آمار ،حدود پنج ميليون و ھفتصد ھزار کودک در ايران يا مشغول کار اجباری ھستند و يا ناخواسته وارد کار بازار سياه شده اند .گفته شده است که
از اين تعداد ،حدود  ٢ميليون کودک خود فروشی می کنند .عالوه بر اين به طور تخمينی حدود يک ميليون و دويست ھزار کودک به طور قاچاق دست به دست
شده اند و يافتن ردی از آن ھا بسيار سخت است.
 -٨حکومت اسالمی و خمينی بينان گذار آن ،از ھمان روزھا نخست به قدرت رسيدن شان بر اسالمی کردن دانشگاه ھا تاکيد داشت و به ھمين منظور به مدت
دو سال دانشگاه ھا را تعطيل کردند .اما ھمين امروز نيز اين مساله يکی از دغدغه ھای اصلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی است .سئوال اين است که
چگونه می توان دانشگاه ھا را اسالمی کرد؟ آن ھم در شرايطی که در ايران طلبه خانه ھا و مراکز آموزشی مذھبی بی شماری وجود دارد؟
 روح ﷲ خمينی ،بنيان گذار حکومت اسالمی ٢٧ ،سال پيش ،با صدور فرمانی ،تشکيل »ستاد انقالب فرھنگی« را صادر کرد .خمينی ،با صدور چنين فرمانھای غيرانسانی ھم چون فرمان حمله به کردستان ،ترکمن صحرا ،برقراری حجاب اجباری ،تھديد و ترور ،شکنجه و اعدام ،سنگسار و قطع اعضای بدن با
اتکاء به قوانين اسالمی قصاص و ...فرمان بستن دانشگاه ھا و تصفيه اساتيد دانشگاه ھا و دانشجويان سکوالر ،آزادی خواه و چپ را نيز صادر کرد .وی ،با
اين فرمان ھا که نتيجه آن ھا جز سرکوب و کشتار ،سانسور و اختناق ،جھل و خرافات و آدم کشی چيز ديگری نبود ،پايه ھای حکومت اسالمی را بنيان
گذاشت.
با فرمان خمينی ،در  ٢٢خرداد  ١٣۵٩ستاد انقالب فرھنگی دانشگاه ھا تشکيل گرديد که بعدھا به شورای انقالب فرھنگی تغيير نام داده شد و از آن تاريخ تا
به امروز اين شورا سياست ھای کالن حکومت اسالمی در عرصه آموزشی و دانشگاه ھا را به عھده دارد.
در فرمان خمينی ،آمده بود» :بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمد جواد باھنر ،مھدی ربانی املشی ،حسن حبيبی ،عبدالکريم سروش ،شمس آل
احمد ،جالل الدين فارسی ،علی شريعتمداری مسئوليت داده می شود تا ستادی تشکيل دھند و از افراد صاحب نظر متعھد و مومن به جمھوری اسالمی دعوت
نمايند تا شورايی تشکيل دھند و برنامه ريزی رشته ھای مختلف و خط مشی فرھنگی آينده دانشگاه ھا بر اساس فرھنگ اسالمی و انتخاب اساتيد شايسته و
متعھد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمايند .بديھی است بر اساس مطالب فوق دبيرستان ھا و ديگر مراکز آموزشی که در رژيم
سابق با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره می شد ،تحت رسيدگی دقيق قرار گيرد)«.به نقل از فرمان خمينی برای تصفيه دانشگاه ھا در ٢٢
خرداد (١٣۵٩
در  ٢٩فروردين ،اعضای شورای انقالب به ديدار آيت ﷲ خمينی رفتند و سپس در اطالعيه ای تصريح نمودند که مراکز آموزش عالی به »ستاد عمليات
سياسی تفرقه آور« بدل و مانع دگرگونی بنيادی در دانشگاه ھا شده است .بر اساس اين بيانيه به گروه ھای سياسی سه روز  -از شنبه  ١٣٥٩ -١-٣٠تا
دوشنبه  - ١٣٥٩ -٢-١مھلت دادند که دفتر فعاليت خود در دانشگاه ھا را تعطيل کنند.
در بخشی از اطالعيه شورای انقالب اسالمی فرمان حمله به دانشگاه ھا چنين آمده است» :ستادھای عملياتی گروه ھای گوناگون ،دفترھای فعاليت و نظاير
اين ھا که در دانشگاه ھا و موسسات عالی مستقر شده اند چنانچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه اول ارديبھشت برچيده نشوند شورای
انقالب مصمم است که ھمه باھم يعنی رييس جمھور)بنی صدر( و اعضای شورا مردم را فرا خوانده و ھمراه با مردم در دانشگاه ھا حاضر شوند و اين کانون
ھای اختالف را برچينند) «.به نقل از اعالميه شورای انقالب(
در اثر يورش مغول وار نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی ،به دانشگاه صدھا ده ھا تن کشته شدند و ھزاران تن ديگر زخمی و زندانی گرديدند .دانشگاه ھا
نزديک به سه سال ،يعنی از سال  ٥٩تا  ٦٢سال تعطيل شدند .ھنگام بازگشايی مجدد دانشگاه ھا براساس آمارھای رسمی  ۵٧٠۶٩دانشجو از ادامه تحصيل
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باز ماندند .ھم چنين حدود  ٨٠٠٠ھزار نفر از اساتيد دانشگاه ھا نيز پاکسازی و يا اجبارا بازنشسته شدند .به اين شکل حکومت اسالمی و دست اندرکاران
انقالب فرھنگی با اين اقدامات غيرانسانی و ارتجاعی خود ،آن چنان ضربه ھولناکی به دانشگاه و دانشگاھيان وارد کردند که در تاريخ بی سابقه است.
خامنه ای در اين مورد به درستی تاکيد کرده که علوم انسانی و اجتماعی نسبت به خدا و قرآن شکاکيت به وجود می آورند بنابراين ،بايد اين رشته ھا اسالمی
شوند؟!
انواع و اقسام ترقندھا و طرح ھای حکومت اسالمی در خانه نشين کردن زنان با شکست روبرو شده است .چرا که امروز زنان در ھمه عرصه ھای فرھنگی،
ھنری و اجتماعی فعال ترند .به ويژه در برخی رشته ھای دانشگاھی ،تعداد دانش جويان زن بيش از دانش جويان مرد است و به  ۶۵درصد بالغ می گردد.
طرح ھای اسالمی کردن دانشگاه ھا ،مدارس ،بيمارستان ھا ،اتوبوس ھا و نيز اسالمی کردن علوم اجتماعی و انسانی و ھنر و فرھنگ ،بيش از سه دھه پيش
با فرمان خمينی آغاز شده اند و با صرف صدھا ميليارد دالر بودجه ھنوز ھم به سرانجام نرسيده اند و به نظرم ھرگز نيز دار اين راه پيشرفتی نخواھند داشت.
اين مساله نيز مقاومت شديد زنان در مقابل سياست ھای غيرانسانی و زن ستيز حکومت اسالمی را به سادگی به نمايش می گذارد.
 -٩در حال حاضر با ھشت مارس  ٢٠١٣روز جھانی زن روبرو ھستيم؛ به نظر شما ،راھکارھای موثر در ايران ،برای دفاع از حقوق و آزادی ھای زنان
کدام ھا ھستند چيست؟
 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 عقبمانده و ارتجاعی مبارزه کند و حامی استقالل و آزادی زن و برابری جنسی زن و مرد باشد .و برای ممنوعيت ھر گونه معامله گری در ازدواج و تعدد زوجات
و صيغه بکوشد .بايد مبارزه کرد تا حق بی قيد و شرط جدايی ھم برای زن و ھم برای مرد به رسميت شناخته شود .زن و مرد در امور مربوط به سرپرستی
فرزندان پس از جدايی ،از حقوق برابری برخودار باشند .برابری زن و مرد ،در ھمه زمينه ھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی به رسميت شناخته
شود.
زنان به مثابه نيمی از پيکر جامعه ،در دگرگونی ھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و ساختن يک جامعه انسانی نقش انکارناپذير دارد .نقش مھم
زنان در دگرگونی ھای اجتماعی به خاطر تامين برابری و عدالت اجتماعی يک واقعيت تاريخی است .يک بخش رھايی زن از بند سنت ھای مذھبی قرون
وسطايی و جان سخت مردساالری ،در راستای روشنگری است .اما مھم تر از ھمه شرکت و حضور فعال در جنبش زنان و تالش روزمره بر عليه ھمه قوانين
و سياست ھا و سنت ھای ضدزن ،امر بسيار مھمی در تحول جامعه است .از اين جاست که رھايی زن معيار رھايی جامعه قرار می گيرد.
راھی که به معنای واقعی می تواند حقوق پايه ای مردم ايران را متحقق کند ،سرنگونی کليت حکومت اسالمی و استقرار حکومتی است که خدمت گزار مردم
باشد نه مافوق آن .حکومتی که بالفاصله ھمه قوانين ضدانسانی اسالمی و وحشيانه را ملغی سازد و در برقراری يک جامعه آزاد و برابر و انسانی در ھمه
زمينه ھای اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی با حمايت و پشتيبانی و دخالت مستقيم ھمه شھروندان گام ھای جدی بردارد.
جعفر جعفر نژاد :بھرام رحمانی ،ممنون از گفتگوی تان .من اين بحث را با شما ادامه خواھم داد.
بھرام رحمانی :من ھم از شما ممنونم .بی ترديد به اين بحث ادامه خواھيم داد.
پنج شنبه ھفدھم اسفند  - ١٣٩١ھفتم مارس ٢٠١٣
ادامه دارد
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