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 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ جنوری ١٩
  

  در حکومت اسالمی» تجاوز«و » زور«ادبيات 
 ! و جواب نيروھای مخالف و مردمی و انقالبی

  

توھين «: گويد اعتماد، چنين می خانم رخشان بنی يک عنصر جانی و متجاوز حکومت اسالمی در تلويزيون خطاب به

زمان شاھد   اعتماد و دعوت ديگری از دگرانديشان برای ترک ايران و ھم  به رخشان بنی» کارشناس«زننده اخير يک 

  .ھستيم» رسانه حکومت اسالمی«ريزش 

ره به شود با اشا گرا در برنامه جھان آرا که از شبکه افق پخش می   فعال اصول چند روز پيش محمد صادق کوشکی،

ھای   نيروی سپاه در مرز۵٠«: داشت قربانيان ھواپيمای اوکراينی، گفت فراخوان تجمع رخشان بنی اعتماد برای بزرگ

ھای سپاه در مرز نبودند، دست امثال  دھی، اگر آن بچه اند، خانمی که فراخوان می  شرق کشور ھدف ترور قرار گرفته

  »...آمد شايد دوست داشتی  يد ھم خوشت میشا. رسيد  عبدالمالک ريگی به تو و دخترت می

آقای صادق کوشکی، ما «: اعتماد را در اينستاگرام منتشر کرد و نوشت مرضيه برومند، عکسی از خود و رخشان بنی

ھاست توسط برادرنماھای وقيح و بيماری چون شما مورد انواع شکنجه و آزار روحی و روانی قرار  مردم ايران، سال

  »! برابر امثال شما داعش رويش سفيد استايم، در  گرفته

ھای  از شبکه افق با واکنش گسترده در شبکه» شجريان از سپيده تا فرياد«فروردين ماه امسال، پخش مستندی با عنوان 

    .رو و از نوع نگاه صدا و سيما به استاد آواز ايران انتقاد شد به اجتماعی رو

کند،   ای اوج توليد می  ھايش را سازمان ھنری رسانه  ی از برنامهگروھی از کاربران ھم شبکه افق را که بخش

   . استای وابسته به سپاه پاسداران ايران  اوج، موسسه توليدات رسانه. دانند  می» تلويزيون سپاه پاسداران ايران«
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زندش باران اعتماد کارگردان و فر سيما خطاب به رخشان بنی و ھای صدا اين سخنان کثيف، اخيرا از يکی از شبکه

حکومت بود که با دعوت  صادق کوشکی يک استاد نزديک به گوينده، محمد. کوثری بازيگر سينمای ايران پخش شد

که با فشار وزارت اطالعات  -باختگان سقوط ھواپيمای اوکراينی را  داشت عمومی جان اعتماد برای بزرگ خانم بنی

  .  مخالف است- لغو ھم شده بود

ھای حکومت ايران، اتفاق  ھای رسمی برای حمله به منتقدان سياست در رسانه» تجاوز جنسی«ه استفاده از استعار

  .گذارد جديدی نيست و ماھيت چھل و يک ساله حکومت اسالمی را به نمايش و قضاوت افکار عمومی می

و عضو » االنبيا اتمموسسه سازندگی شھيد ھمت قرارگاه خ«، ابوالفضل قناعتی مديرعامل سابق ٩۵برای نمونه در مھر 

سه شورای شھر تھران، گفت خبرنگاری که در مورد واگذاری غيرقانونی امالک به تعدادی از اعضای ئيسابق ھيات ر

  ».يک ھفته خواھرش دست داعش باشد تا بفھمد«شورای شھر افشاگری کرده، بايد 

ھای  به ميزانی مضاعف در معرض توھيناند  ، طبيعتا فعاالن زنی که متھم به مخالفت با سپاه شدهئیدر چنين فضا

داشت  ھای سينمای ايران برای بزرگ ترين کارگردان جا که حتی دعوت يکی از معروف تا آن. اند جنسی قرار گرفته

 با دشمنان سپاه تعبير شده و اين کارگردان، در تلويزيون ھدف توھين ئیسو باختگان ھواپيمای اوکراينی، به ھم جان

  .رفته استصريح جنسی قرار گ

نگار زندانی را به ارتباط جنسی با  هللا، يک روزنامه س شورای ھماھنگی حزبئيهللا کرم ر  نيز حسين٩۵در آذر 

  .نتيجه ماند وزير متھم کرد و طبيعتا شکايت وکيل آن زندانی ھم بی» پنج«

دھنده  تھديدھا و ادبيات جنسی تکانای را از  ھای تکان دھنده ھای گذشته، روايت فراتر از آن، تعدادی از زندانيان دھه

اما اين . اند ان را يافتهمأموراند و برخی از زندانيان نيز جرات شکايت از  نيروھای امنيتی و بازجويان نقل کرده

  . نرسيده استئیجا ھا مطلقا به شکايت

امام صادق بود که ھای نزديک به سپاه در دانشگاه   سعيد قاسمی از چھره٨٨نمونه ديگر خبرساز، سخنرانی مھر 

، بعد يا )بازداشتگاه( جا ری اون عزيزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن، و اال می«: خطاب به معترضان خيابانی گفت

 که آقای کروبی گفتن ئی که، خدا نکنه اون کارھائیدونم اون کارھا که نمی ھا، يا اين جکوزی و اين - برندت سونا می

  ».افته  میوليکن يک اتفاقاتی)... شده باشد(

  
جا و اين ھا، بعد از بيست روزه رب و روبت را  می برندت اون«: فکرانش افزود ھای ابلھانه ھم او در ميانه خنده

  » ...ھا کنی عزيزم  اعتراف می

  

  ».السالم نبودند قربانيان تجاوز عليه«
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تری داشته  مراتب وسيع استفاده از ادبيات تجاوز، محدود به عرصه سياسی نبوده و در عرصه اجتماعی، کاربرد به

رد که حکايت داشت مدافعان ، خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه استداللی جنجالی را منتشر ک٩٣در ارديبھشت . است

رسميت بشناسند و  ھا را نيز به بدون اجازه مردان از آن» حق التذاذ«شخصی بودن حق پوشش برای زنان، بايد 

لحاظ «آن است که چون » حق عريانی برای زن«مطابق اين استدالل، نتيجه به رسميت شناختن . تلقی نکنند» تجاوز«

مند به ايجاد رابطه جنسی است، پس حق دارد از  کند و عالقه ی زن ميل پيدا میھا ئیفطری و خلقت مرد به سوی زيبا

  ».آيد بھره ببرد چيزی که از آن خوشش می

شد که تاکيد داشت   سو منتشر می فاصله چند روز از انتشار پيشنھاد جنجالی يک وبالگ ھم نوشته خبرگزاری تسنيم، به

و برای تعرض به » اب را از مزاحمت به زنان محجبه جدا کردجرم تعرض و مزاحمت به زنان بدحج«بھتر است 

  ».دليل مشارکت آن زن در ايجاد اين جرم، تخفيف و عفو فراھم نمود حجاب به زنان بدحجاب و بی«

تخريباتی به  دھد که اين ادبيات لمپنيسم حکومت اسالمی، چه ھای ايران نشان می مرور صفحات حوادث روزنامه

، برای دفاع »ھفتاد ساله« آذر ماه امسال، جوانی که پس از تجاوز جنسی به زنی ٢۶برای مثال، . ستجامعه ايارن زده ا

، تا اظھارات يکی از »آن خانم وضعيت ظاھری نامناسبی داشت و لباس نامناسبی پوشيده بود«از خود گفت 

انوادگی در خمينی شھر در ھای حاضر در يک مھمانی خ جمعی به خانم شدگان ماجرای معروف تجاوز دسته دستگير

  .ھا بوده قربانيان از عوامل تجاوز به آن» وضعيت«، که تاکيد داشت ٩٠خرداد 

ھا حد اقل  اگر در اين حادثه خانم«:  آگاھی استان اصفھان گفته بودپوليسزاده رئيس وقت  در ھمان زمان، حسين حسين

، و موسی سالمی امام جمعه وقت خمينی شھر »گرفتند میعايت کرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار ن... حجاب را

  ».اند ھای عليه السالمی نبوده آدم«جا پيش رفت که اعالم کرد قربانيان تجاوز  تا به آن

، مطلبی را منتشر کرده بود که تاکيد داشت ١٣٩٣ ارديبھشت ٣١خبرگزاری تسنيم وابسته به وابسته به سپاه پاسداران، 

حق «توان  شود، می رسميت شناخته می  که شخصی بودن حق پوشش برای زنان ايران بهبر اساس ھمان منطقی

 تلقی نکرد» تجاوز«ھا نيز به رسميت شناخت و  بدون اجازه مردان از آن» التذاذ

استوار است و بر مبنای » منطق سست غربی«، بر »حق عريانی برای زن«رسميت شناختن  مطابق اين نوشته، به

 ھای زن ميل پيدا می کند و عالقه مند به ئیلحاظ فطری و خلقت مرد به سوی زيبا«وان گفت چون به ت ھمين منطق می

  ».آيد بھره ببرد ايجاد رابطه جنسی است، پس حق دارد از چيزی که از آن خوشش می

ه بر مبنای گرا منتشر شده ک اصول فاصله چند روز از انتشار پيشنھاد جنجالی يک وبالگ نوشته خبرگزاری تسنيم، به

و برای » جرم تعرض و مزاحمت به زنان بدحجاب را از مزاحمت به زنان محجبه جدا کرد«بخشی از آن بھتر است 

 .»حجاب به دليل مشارکت آن زن در ايجاد اين جرم، تخفيف و عفو فراھم نمود زنان بدحجاب و بی«تعرض به 

ش مورد نظر حکومت ساالمی را ندارند، در ادبيات گروھی مقصر دانستن يا تحقير آن گروه از قربانيان تجاوز که پوش

 .ھا موضوع تازه ای نيست از آن

رسد که  نظر می به تجاوز، در راستای ھمين رويکرد باشد يا نه، به» بدحجاب«که تھديد تلويحی زنان  گذشته از آن

 .ست تصميم مھمی ا-خود خودی  به–يت انتشار آن در يک خبرگزاری رسمی مسؤولپذيرفتن 

، ١٣٩١ھای اين نگاه، اظھارات يکی از فعاالن رسانه ای جبھه پايداری بود که در دی ماه  يکی از خبرسازترين نمونه

بدپوششی، تجاوز دختران به آرامش «: در وقوع تجاوزھای جنسی نوشت» آميز تحريک«با مقصر دانستن رفتارھای 

تحريک و تنش کرد و آن وقت انتظار داشت ھيچ کس خطا توان فضا را پر از  نمی«: ، و افزود»روانی مردان است

 ».نکند
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ھای حکومتی خبرساز شده که  ، در مواردی ديگری نيز در ادبيات رسانه»مجازات«عنوان  اشاره به موضوع تجاوز به

ت ن محلی دولمسؤوال، يکی از ٩٢عنوان نمونه، در شھريور  به .ھا، حتی بازتاب جھانی پيدا کرده است برخی از آن

 و ديگر نقاط جھان امريکادر خاک «سابق، در مطلبی نوشت اگر باراک اوباما دستور حمله نظامی به سوريه را بدھد، 

فقط کافی است با آنان دوست شد و . تجاوز کنند) دختر اوباما( توانند به ساشا  که به راحتی میئیھا زاده ھستند حرام

  ».ارتباط برقرار کرد که شده

 
  است شده توزيع و تھيه ايران در »بدحجابی« عليه که ئیپوسترھا از ای نمونه

، ٩٥ھا در مھر ماه   که فايل صوتی آنئیھا سه شورای شھر تھران، در صحبتئيابوالفضل قناعتی عضو ھيات ر

منتشر شده گفته خبرنگاری که در مورد واگذاری غيرقانونی امالک به تعدادی از اعضای شورای شھر افشاگری کرده، 

 مواجه شده که آقای ئیاظھارات او، با واکنش گسترده رسانه ھا» .يک ھفته خواھرش دست داعش باشد تا بفھمد«بايد 

  .اند به ياشار سلطانی، خبرنگار افشاگر، مورد انتقاد قرار داده» توھين جنسی«قناعتی را به خاطر 

او در دفاع از معصومه آباد عضو . اند ی شدها تر رسانه اما ابوالفضل قناعتی، حرف ھای ديگری ھم زده است که کم

ديگر شورای شھر که به دريافت ملک خارج از ضوابط قانونی متھم شده، به سابقه اسارت آباد در زمان جنگ ھشت 

دانيد آزادگی چيست؟ کسی که اين  می. اند  اند به يک آزاده و يک اسطوره تھمت زده  آمده«: ساله اشاره کرده و گفته

 ».ا منتشر کرده يک ھفته خواھرش دست داعش باشد تا بفھمدھا ر  حرف

ای با خبرگزاری تسنيم، برای رفع اتھام از خود گفته که در  نماينده خبرساز شورای شھر تھران، پس از آن در مصاحبه

:  استجنگند گفته  مورد خواھر خبرنگار افشاگر حرف نزده، بلکه برای توضيح اھميت کسانی که با دشمنان خارجی می

 »شويم که خواھر خودمان ھم در اختيار داعش و دشمن قرار بگيرد؟  آيا من و شما راضی می«

فکر نکنيد که «: گفت ھای نخست حکومت اسالمی، خطاب به دختران می س زندان اوين در سالئياسدهللا الجوردی ر

  ».کنيم شما رو باکره اعدام می

 اعدام و با گذشت چند روز، پاسداری در خانه اعدامی را زده با گل و در برخی از موارد ديده شده بود که بعد از

  .شيرينی ادعا کرده که دختر ايشان عقد کرده او بوده است

 در شيراز روی لباس خود نوشته بود که به او تجاوز ٦٢طبق اسناد مانده از برخی اعداميان مانند الھه دکنما در سال 

  . شده است

ست برای تجاوز به دختران در زندان، و در ھدفی بلند مدت  ای باکره ممنوع است و و اين بھانهدر اسالم اعدام دختران 

ھای سياسی را  ھا در صورت گرايش به فعاليت ھای آن نيز ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان دختران و خانواده

  .کردند دنبال می
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زنان در زندان ھای ايران، مورد آزار و . آيد یحساب م ھای جنسی به صيغه قبل از اعدام، يکی از انواع شکنجه

ھای زنده آن نيز گواه بر اين  باشند و نمونه ھا آزار جنسی می گيرند که اکثريت اين شکنجه ھای مختلفی قرار می اذيت

  .ساختار ضدانسانی است

ری از زنان ترس از تجاوز شدند و بسيا ھا تھديد ھم می شکنجه زنان تنھا به توھين و تحقير زبانی نبوده است بلکه آن

 ئیشان از تجاوز به مرد و زن ھيچ ابا گيری  و اعترافئیھای بازجو گران حکومت، ھمواره در اتاق شکنجه. داشتند

ترين  در زندان قزل حصار که يکی از بزرگ. اند اند و ھمواره مورد حمايت ديکتاتوری مذھبی نيز بوده نداشته

ھا  کردند که روی به ديوار بايستند و با ضربه به وسط پای آن زنان را وادار میآيد  ھای ايران به شمار می زندان

بسياری از زنان يا باردار بودند يا فرزندان خردسال . شدند زدند که بسياری از زندانيان دچار خونريزی شديد می می

دران در مقابل کودکان باعث دادن ما زدن، شکنجه کتک. شدند داشند که مجبور به آوردن فرزندان خود به زندان می

ھا با محروميت در پوشاک، غذا، ناتوانی در شير  آن. شد ھای روانی و روحی، ھم در مادر ھم در فرزندان می شکنجه

نمود ھيچ حق اعتراضی   دھی، يا حتی شير خشک و بھداشت که کودکان خردسال را مبتال به بيماری ھای طوالنی می

  .را در مقابل نداشتند

قربانيان تجاوز جنسی، حتی در ھنگام وقوع برخی  شيانه و غيرانسانی سران و مقامات حکومت اسالمی بهنگاه وح

ھای جنجالی اين رويکرد، اظھارات امام  يک نمونه. ای داشته است موارد عملی وقوع اين جنايت نيز بازتاب رسانه

کرد قربانيان،   بود که تاکيد می١٣٩٠رداد چند زن در اين شھر در خ جمعی به جمعه خمينی شھر در پی تجاوز دسته

» وضعيت«در پی آن واقعه، اظھارات يکی از متھمان نيز خبری شد که تاکيد داشت » .اند ھای عليه السالمی نبوده آدم«

  .ھا بوده است قربانيان از عوامل تجاوز به آن

گونه محدوديتی برای اجرای اعمال  کارکنان رسمی نھادھای امنيتی، ھيچگرفته تا بسياری از » آتش به اختيارھا«از 

  . است» تصميم و ادبيات رايج حکومتی«در حقيقت بخشی از کاربرد ادبيات تجاوز، نوعی . غير انسانی خود ندارند

ثيرگذار ستيزی، به ميزانی در فضای عمومی ايران تا ويژه زن ھا و عملکردھای حکومت اسالمی به مجموعه سياست

ھای  ھای رسمی، در استفاده از ادبيات تجاوز، حتی از رسانه ھا و رسانه ای از چھره بوده که باعث شده تا مجموعه

  .تر باشند پروا غيررسمی ھم بی

اکنون بخشی از سينماگران، گزارشگران و . ھنرمندان و نويسندگان بخش مترقی و پيشرو و آگاه جامعه ھستند

کنند موضع خود را از نھادھا وابسته به حکومت دروغ، ريا، تجاوز،  و فرھنگ تالش مینويسندگان عرصه ھنر 

رو شوند  به ست که با استقبال طرفداران خود و افکار عمومی و نيروھای انقالبی رو سانسور و کشتار جدا کنند طبيعی

 تغييرته بايد تاکيد کنم چنين الب.  که تا ديروز در نمايش انتخابات دروغين حکومت شرکت می کردندئیھا حتی آن

ويژه از  گيری مبارات مردمی است که به بزرگی در ميان فرھنگيان و ھنرمندان و يا ساير اقشار جامعه ناشی از اوج

روز نيز قدرتمندتر و  به تری در جريان است و روز  آغاز شده و اکنون با فاصله کمی و با قدرت بيش١٣٩٦دی ماه 

 !گردد تر می سراسری

اند که بايد از کليت اين حکومت عبور کرد و  ترين شھروندان جامعه ايران نيز متوجه شده نون حتی بخش متوھماک

توانند جلو  تجربه تاکنون چه و يک ساله نشان داده است که اصالح و انتخابات در چارچوب اين حکومت، ھرگز نمی

 مردم انقالب است و اکنون اين شعار و ئیحل نھا اهکش را بگيرند بنابراين، ر ماشين کشتار اين حکومت ھار و آدم

نابودی حکومت اسالمی ايران نه در خارج کشور توسط نيروھای اپوزيسيون، بلکه توسط دانشجويان در دانشگاه و 

  .از اين نظر جامعه ايران با جامعه دو ماه پيش متفاوت است. شود ھا سر داده می مردم انقالبی در خبابان
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دو ھفته پس از ماجرای به ھالکت رسيدن پاسدار قاسم ذشت حدود ھشت ھفته از کشتار آبان ماه و اکنون پس از گ

 سپاه پاسداران حکومت اسالمی و انکار آن و ئیسليمانی و جنايت سرنگون ساختن ھواپيمای اوکراينی توسط پدافند ھوا

 .ماه ظاھر شد دی ٢٧در نماز جمعه  ای برای نخستين بار در ھشت سال گذشته  ، سرانجام علی خامنهئیگو دروغ

ويژه صدا و سيما کردند، مترو را مجانی و با اتوبوس از شھرھای  ای به  روز پياپی تبليغ رسانه٤برای اين نماز جمعه 

اندازه کافی گويای اين واقعيت است که  ھمين بسيج نيرو خود به. اطراف نيز نيرو به مصلی تھران منتقل کردند

  .د نمايش ھواداران خود بودای نيازمن خامنه

اين مراسم از چند روز قبل توسط نھادھای مختلف حکومت، سازماندھی شده بود و تعدادی از عوامل حکومتی را برای 

خامنه ای در خطبه . آور خود آورده بودند صحنه نمايش چندش نمايش و شعار دادن در حين سخنان او آماده کرده و به

شان بود، به سخنراين  ان خود که ناشی از وحشت و نگرانی از سرنوشت آينده حاکميتآلود و ھيستريک و لرز غضب

ھمه تالش او اين بود که صرفا به نيروھای . ای دارد  سخنرانی او، اشکارا نشان داد که موضع درمانده.پرداخت

 که در ئیھا گفت آنطوری که او مردم ايران را دو دسته کرد و  داری دھد به سرکوبگر و طرفدار حکومت خود دل

نوعی تاکيد کرد که ايرانيان،  کنند ايرانی نيستند و به کنند و تصاوير قاسم سليمانی را پاره می ھا تظاھرات می خيابان

از سوی رھبر  اين ھم اقرار بزرگی. طور کلی طرفداران حکومت اسالمی ھستند هللا و به بسيجی و سپاه و حزب

  !حکومت اسالمی است

دليل سرنگون کردن ھواپيمای  ھای نماز جمعه خود، باز ھم نه تنھا به عنوان فرمانده کل قوا، به اين خطبهای در  خامنه

. ويژه سپاه قدس قدردانی کرد مسافربری و کشتن ھمه سرنشينان آن، عذرخواھی نکرد، بلکه از سپاه پاسداران و به

ھای آتی شاھد علنی شدن  کی نيست که ما در روزھایش! يعنی از عامالن سرنگونی ھواپيما و کشتار ھمه سرنشينان آن

ای و روحانی و ساير مقامات سياسی و نظامی آن در رابطه با سرنگون کردن آگاھانه  ھای خامنه تر دروغ ھر چه بيش

  !و عامدانه اين ھواپيما

بر پيامبر و ) فشار(ّت شدت نھاي«او آياتی از قرآن را خواند که در جا اشکارتر شد که  ای آن درماندگی در سخنان خامنه

 ٣۶٠در حلقه محاصره «کمی بعد مثالی از حاج قاسم سليمانی زد و از حضورش . او نازل شده بود» کسی  و بیئیتنھا

 و ئیتنھا«اعالم اين »  را که او کرد انجام دھد؟ئیتوانست کارھا  کدام فرمانده می«: گفت و پرسيد» ای دشمن  درجه

 بود برای نجات از اين ئی سال بود و بقيه خطبه، مرور روياھا٨نماز جمعه پس از  ش به، راز اصلی آمدن»محاصره

ای، اما  نھايتا سخنان خامنه. آورند شان به زبان می ؛ کاری که بقيه ديکتاتورھا ھم در پايان راه» و محاصرهئیتنھا«

  !وردوجود نيا ھا به ای برای آن  گرمی تازه برای ھواداران ھم تکراری بود و دل

ع قربانيان اين فاجعه دردناک در برخی شھرھای ايران به اعتراضات ضد حکومتی تبديل شد ئيدر ھمين حال مراسم تش

  .ای و حکومتش شعار دادند و مردم خشمگين عليه خامنه

ش ما بسيجی سپاھی، داع«، »ای قاتله، واليتش باطله خامنه« چون ئیھا از جمله شعارھا کنندگان در اين مراسم  شرکت

و » ھامون رو کشتن، آخوند به جاش گذاشتن  نخبه«، »ستامريکاگن  دشمن ما ھمين جاست، دروغ می«، »ئیشما

 .دادند سر می... و» کشته نداديم که سازش کنيم، رھبر الدنگو ستايش کنيم«

می را از روی دھد که مردم عزادار پرچم حکومت اسال  ھای اجتماعی نشان می  چنين تصاوير منتشرشده در شبکه ھم

 .کشند  باختگان کنار می  پيکر جان

تو شھيدی . خدا رو شکر نذاشتيم تو قطعه شھدا دفنت کنند... «: ھمسر يکی از قربانيان در صفحه اينستاگرام خود نوشت

 »...گن، شھيد راھی ھستی که کامال برعکس راه اين ظالمين و جاھلين است اما نه شھيدی که اينا می
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گويد، آن ھم نه يک  با زبان تھديد، زور، چماق، گلوله، شکنجه، اعدام، ترور و دروغ با مردم سخن میوقتی حکومت 

ھا مردمی و اعتصاب و  اش ھمين فضای اعتراضی و خيزش  سال، نتيجه٤١سال، بلکه  روز و يک ماه و يک

 اقشار تحت ستم است که فرياد می اعتراض کارگر، بيکاران، دانشجويان، زنان، جوانان، ھنرمندان، نويسندگان و ساير

 نه «؛ »شعار ما انقالب / از بغداد تا تھران«: و يا با تمام قدرت فرياد می زنند! حکومت اسالمی نابود بايد گردد: زنند

/ ؛ مردم چرا نشستيد »قدرت به دست مردم/ سقف و کتاب و گندم « ؛»مرگ بر اين دو کفتار / خوايم نه پاسدار  شاه می

دھند که بر اين  در واقع اين شعارھا، جواب ھمه کسانی را در داخل و خارج از کشور می... ِود تو ھستی ومنجی، خ

دھند که خواست اين  اما ھمين شعارھای باال، آشکارا نشان می. ھا کور است و رھبری ندارد عقيده اند اين خيزش

ھای  سخنانی که در سال.  دموکراسی مستقيم است و خودمديريتی جمعی وئیشکل شورا نيروی انقالبی اداره جامعه به

نظر من، دختر جوان  به! تپه مطرح کرده است اخير، اسماعيل بخشی اين نماينده جوان و جسور کارگران شرکت ھفته

ھا و سپيده   اکنون در جامعه ما اسماعيل بخشی!از ھر رھبری، رھبرتر و جسورتر است» سپيده قليان«و عزيز ما 

کشان حکومت اسالمی و   مستقيم با آدمئیھا در مبارزه مستقيم و رويارو ھا ھزار نفری ھستند و در اين سال ھا ده قليان

  !اند و نيازی به ھيچ آقا باالسری سر ندارند ديده شده ھا، مانند فوالد، آب ھا و بيرون آمدن زندان رفتن

  .برم می، به پايان میگذار حکومت اسال هللا خمينی، بينان مطلب را با نقل قولی از آيت

  : نوشته خمينی آمنده است» تحرير الوسيله«در کتاب 

  :١٢ لهمسأکتاب نکاح 

كه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع، و  تر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اين اى كم كسی كه زوجه«

  ...كال ندارد ھر چند شيرخواره باشد؛شھوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اش ھا از قبيل لمس به گيری اما ساير كام

بنابر فتوای فقھای . راندن مرد، ما بين دو ران زن، بدون ايجاد دخول تفخيذ در اصطالح فقھی، عبارت است از شھوت

  .اسالم و شيعه از جمله خمينی تفخيذ با کودک شيرخواره ھم مجاز است

شده و چيزی بر  کننده فقط دچار گناه ء نشود ، فرد دخولاگر کودک تا قبل از نه سالگی مورد دخول قرار گيرد و افضا

  .گردن او نيست

  .افضاء عبارت است از يکی کردن مجرای حيظ و غائط در اثر دخول

که ( طوری دخول کند که دچار افضاء شود بايد ديه کامل زن) حتی شير خواره(  چه مرد به کودک زير نه سال چنان

  .چه مرد دختر باالی نه سال را افضاء کند، ديه بر او واجب نيست چنان .درا بپرداز) نيمی از ديه مرد است 

  ٢٠٢٠ نوریجھجدھم  – ١٣٩٨شنبه بيست و ھشتم دی 

  

  :١ ضميمه

  !برانگيزی ميان ما و حکومت ممکن نخواھد بود پس ھيچ تعامل سازش ازين: بيانيه جمعی از دانشجويان دانشگاه تھران 

در چھل سال اخير جناياتی که به قيمت . است  زيستن فروکشيده شدهئیو عدالت به حق ابتدا امروز ما از آزادی  مطالبه

خواه بر اقوام و اقشار و اصناف و در يک کالم صاحبان واقعی اين مرز و بوم رفته، برای ما  بقای يک رژيم تماميت

 .است گاه پوشيده نبوده و نمانده   ھيچ

 عطف ماجرا آن  ، نقطه٧۵٢ مردمانمان در پی سرنگونی ھواپيمای پرواز  رمانهش   و کشتار بی٩٨پس از کشتار آبان 

کردند کتمان و سپس با ورود   بود که اين وقايع در ابتدا با دروغ وقيحانه و تھديد کسانی که واقعيت ماجرا را گوشزد می
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ی کاذب از جانب حکومت بدل ھای خارج از کشور منجر به افشای حقيقت گشت و اين افشا در نھايت به صداقت  قدرت

  .تری نھفته است ھای بيش  صداقتی که در دل آن دروغ. شد

کوبد و    دانشگاه تھران به نمايندگی از ھمان نظام بر طبل صداقت دروغين میئیدر ھمين بحبوحه، امروز بسيج دانشجو

 از ئیچنان در پی سودجو ، ھم٨٩ در ٩۶ و ٧٨ در ٧۶ شکست  مسمای اصالحات پس از تجربه  جريان موسوم به نام بی

  .شان است  مردم و انحراف موج اعتراضات راستين آنان از ساحل نجاتئیمطالبات ابتدا

چيز جز تبعيض قومی و مذھبی و بومی در اين  وطنانی که ھيچ   باختن ھم  سيل سيستان و بلوچستان و در پی آن جان

ت بابت کشتار سرنشينان ھواپيمای اوکراينی صحه شان نشده، بر دروغين بودن عذرخواھی حاکمي وطن نصيب

  .گذارد  می

 و نگران وضعيت ٩٨ آبان  سابقه  دھد که ما ھمچنان سوگوار سرکوب و کشتار بی   اين وقايع در زمانی رخ می ھمه

  .ھای در بندمان ھستيم  کالسی  ھم

ن دانشجوی ايشان اعالم جنگ کرده و جا شرح داديم گواه آن است که حکومت عليه مردم و فرزندا  آن چه تا بدين

  .برانگيزی ميان ما و آنان ممکن نخواھد بود  پس ھيچ تعامل سازش  ازين

نماھای داخل و خارج کشور که ھمواره در   ايم تا ضمن مرزبندی با جريان حاکم و اپوزيسيون  امروز ما گرد ھم آمده

جاد ھمبستگی واقعی و ايجاد فضای تعامل ميان دانشجويان کنند، برای اي  راستای انحراف اعتراضات مردم فعاليت می

بنابراين از فردا در البی و . سوی آينده است يابی به   سالح اصلی ما گفتگو برای راه! سنگران عزيز  ھم. تالش کنيم

  .ھای مباحثه تشکيل خواھيم داد  ھا حلقه حياط تک تک دانشکده

  ٩٨ دی ماه ٢۴شنبه   سه

  ن دانشگاه تھرانجمعی از دانشجويا

  .شنبه در تجمع دانشجويان دانشگاه تھران خوانده شد اين بيانيه روز سه

 

 :٢ضميمه 

  !ھمه اش که نبايد ترسيد، راه که بيفتيم ترس مان می ريزد: سپيده قليان

  ٢٠٢٠ نوریج ١٥چھارشنبه 

ک سنت امنيتی چھل ساله در نھادھای پخش اعترافات اجباری تلويزيونی، به عنوان يک ابزار تھديد، فشار و سرکوب، ي

 خبرنگار به خط -ھمواره و پس از ھر اعتراض، تجمع يا رخدادی، تعدادی بازجو . امنيتی جمھوری اسالمی است

در توجيه » مستند ھويت« آن،  ترين نمونه اين نامستندھا که احتماال شاخص. شوند تا نامستندی در توجيه واقعه بسازند می

  . بوده است، ھميشه بخشی از آنتن صدا و سيما را به خود اختصاص داده است١٣٧۵ِای قبل و بعد از  ھای زنجيره قتل

ھر چند ظاھرا، آن چنان که در قضيه دروغ بزرگ سقوط ھواپيمای اوکراينی، موکدا ثابت شد، اين نه فقط متھمان و 

  !ستندھا باشند نام توانند سوژه ين حکومت ھم میمسؤولمحکومان و زندانيان سياسی، که 

ھا عبور  گيرند و از روی آن  ما، شايد تصور کنيم که تمام مردم ايران، اين شانتاژھای خبری را ناديده می بخش عمده

توانند عوامل پروپاگاندا و  ھای امنيتی، می ئیتکرار و تکرار و تکرار، در دروغگو. اما متاسفانه چنين نيست. کنند می

ی مردم معترض و جان به لب آمده آسيب  راز مدت، به شکلی حقيقی، به باورھای بدنهای باشند که در د جنگ روانی

توانند زندگی را تلخ و مختل  کنند، اين نامستندھا می تر زندگی می به ويژه برای کسانی که در شھرھای کوچک. بزنند

  .کنند
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طرفه  توانند تريبون داشته باشند و يک  که میاين تنھا نھادھای امنيتی نيستند.  ھويت گذشته است اما ديگر دوران برنامه

اين . تمام قربانيان اعترافات اجباری امکان، حق و حتی وظيفه دارند در مورد اين نامستندھا سکوت نکنند. حرف بزنند

  .ابزار سرکوب و فشار و تھديد، بايد ناکارآمد و مختل شود

. پور و صدا و سيما و مدير بخش خبری بيسا و سی برداشتم بيحمن، به سھم خودم، قدم اول را با شکايت از آمنه سادات ذ

ه، يا اميد به رسيدگی، بلکه از موضع برداشتن يک قدم رسمی برای اخالل در ئيی قضا شکايتی نه از سر اعتماد به قوه

  .اما اين تنھا قدم اول است و آخر کار نيست. خبرنگارھا- بازی خطرناک بازجو

ِاند و قربانی اين سرکوب ظاھرا با  ه به ھر نحو از نامستندھای نھادھای امنيتی آسيب ديدهی آنان ک بار ديگر از ھمه
از آنچه که پشت دوربين گذشته است حرف بزنند . بگويند که چه شد و چگونه شد. خواھم حرف بزنند کالس ھستند، می

  ».ريزد راه که بيفتيم ترسمان می. داش که نبايد ترسي ھمه«. اين سد را بايد شکست. و ديوار دروغ را فرو بريزند

 

 


