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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اگست ٢٧

  
  ھای داخلی،  و سرکوبامريکاکاری حکومت اسالمی و سازش

 ای نيست؟  سياست تازه
  )بخش دوم(

    
 است   برای بھبود روابط دو طرف نيز برداشته شدهئیھا  پس از انقالب، گاھی قدمامريکادر طول تاريخ روابط ايران و 

  . کنترا را شايد بتوان اولين مورد از اين اقدامات دانست-اما ماجرای ايران . نتيجه ماند که به داليلی بی

ی سخت با عراق شده  درگير جنگ١٩٨٠ سپتامبر ٨، تالش کرد تا با ايران که از ١٩٨٠در دھه  دولت رونالد ريگان

 ئیھا امريکائیآزادی : ، دولت ريگان دلواپس دو موضوع مربوط به ايران بود١٩٨۵در سال . بود، رابطه برقرار کند

نظاميان اسالمی لبنان، که تحت حمايت ايران قرار داشتند، به گروگان گرفته شده بودند و ديگر اين که  که توسط شبه

هللا خمينی رو به وخامت بود، امکان نفوذی در اين کشور به  هللا روح  حال جسمی آيت نگران بود در شرايطی کهامريکا

 .دست نياورده بود

تری در درون دولت  ھای مخفی با افراد معتدل  کمک کردند تا از راهامريکا مقامات اسرائيلی به ١٩٨۵در اواسط سال 

ر اين زمان بود که گزارش کميسيون تاور از ماجرای د. ارتباط برقرار کند ايران، از جمله اکبر ھاشمی رفسنجانی،

 از جمله امريکائی مقامات ارشد ١٩٨۶ پس از يک دوره مذاکرات سخت و طوالنی در ماه می .  کنترا افشا شد-ايران 

 رابرت باد مک فارلين، مشاور اسبق امنيت ملی، به ايران سفر کردند تا با حکومت اسالمی ايران مستقيما وارد معامله

 . در لبنان، محموله سالح در اختيار ايران قرار بدھندامريکائیھای  شوند و در قبال آزادی گروگان

ھا انتظار نداشتند تا  ھا را تضمين کند زيرا ايرانی دولت ريگان نتوانست آزادی گروگان. آميز بود اين عمليات فاجعه

.  دچار تفرقه شدندامريکا به درخواست ئیگو نحوه پاسخ به تھران سفر کنند و به اين دليل در امريکائیمقامات ارشد 

تر شد که مقامات حکومت اسالمی  اوضاع زمانی خراب. ھا دست خالی تھران را ترک کردند امريکائینتيجه آن که 

ھا قرار  فارلين به تھران را در اختيار رسانه ، اطالعات سفر محرمانه مکامريکاايران مخالف با برقراری روابط با 

ھا مشغول پيگيری اين ماجرا شدند و در جريان اين پيگيری مشخص شد که اعضای دولت ريگان  کنگره و رسانه. ادندد

نظاميان  کنترا گروه شبه. اند داده به طور غيرقانونی سود حاصل از فروش اسلحه به ايران را در اختيار کنتراھا قرار می

ھا را ممنوع اعالم کرده بود اما دولت ريگان از آن ھا بر  حمايت از آن امريکا در نيکاراگوئه بود که کنگره ئیراستگرا

  . کنترا به اين ترتيب اتفاق افتاد-در واقع جنجال ايران . کرد عليه دولت وقت اين کشور، حمايت می

از وزيری  فرمان خمينی درباره نخست . سرانجام بازرگان با فرمان خمينی، به پست نخست وزيری دولت موقت رسيد

ايشان واجب االتباع ... ام را حاکم کرده) مھندس بازرگان( من که ايشان«: چنين بوده است  نقل از کيھان، اين بازرگان به
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مخالفت با اين حکومت ... يک حکومت عادی نيست يک حکومت شرعی است. کند) پيروی( است ملت بايد از او اتباع

 »...قيام برضد خدا کفر است.  حکومت الھی قيام برضد خداستدر فقه اسالم قيام برضد... مخالفت با شرع است

ھای خمينی در پاريس، بر انتقال آرام قدرت از طريق دولت مورد توافق و   و بست ھا و بند جا که محور توافق از آن

ن نخست عنوا ھا بود، خمينی ھنگام معرفی بازرگان به  گونه شورش مسلحانه و تعرض مردم به پادگان جلوگيری از ھر

ای رخ   باشد و ھيچ حادثهکنترول اين که اوضاع بايد کامال آرام و تحت  تر، بر  جديت ھرچه تمام وزير دولت موقت، با 

  . نمودتأکيدندھد، 

» ئیحکومت خدا«کرد و دولتش را   وزير معرفی می  عنوان نخست خمينی، در ھمان مراسمی که بازرگان را به

چون جناب آقای مھندس مھدی «:  نمود و گفتتأکيدله شخص خودش از بازرگان خواند، بر شناخت چندين سا می

مند به ديانت و امين و  شناسم و يک مردی است صالح، متدين، عقيده ھای طوالنی است از نزديک می بازرگان را سال

شان رئيس دولت کنم که اي ملی و بدون گرايش به يک شيئی که بر خالف مقررات شرعی است، من ايشان را معرفی می

  ».باشند

 راه انداختن ماجرای گروگانگيری وادار به استعفا  يک سال ھم طول نکشيد که خمينی ھمين بازرگان و دولت او را با به

موسوی «ھا را در آن زمان آخوند  که سرکردگی آن» خط امام«، گروھی به نام ۵٨اين ماجرا در آبان سال . کرد

  .جمع شدند، انجام شد» خاتمی«از آن اطراف آخوند برعھده داشت و پس » ھا خوئينی

  دانشجويان پيرو خط «  توسط جريان موسوم بهامريکائیھای   و گروگانگيری ديپلوماتامريکاپس از اشغال سفارت 

  . ساعت بعد از گروگانگيری، استعفا داد۴٨تر از  ، کم١٣۵٨ آبان ١۵، اولين قربانی آن دولت بازرگان بود که در »امام

، امريکادر زمان گروگانگيری در .  درازا کشيد  سال و سه ماه به  در تھران، بيش از يکامريکائیھای   گروگانسألهم

 جمھوری خود، يعنی قبل  کارتر تالش زيادی کرد تا بتواند قبل از خاتمه دوره رياست. سرکار بودند) کارتر( ھا دموکرات

عنوان يک برگ برنده در انتخابات استفاده کند و  زاد کند تا از آن به ھا را آ ، گروگانامريکا در ١٣۵٩از انتخابات 

سران .  پيروزی برسد  وارد شده بود، تا حدودی جبران کند و بهامريکا وجھه دولتش در داخل  ای را که به ضربه

 کارتر، آمدن مجدد رو، برای جلوگيری از روی کار دانستند از اين حکومت اسالمی نيز اين موضوع را خوب می

  .ھا را آزادشان نکردند  قدرت رسيدن دولت جديد، گروگان شده تا ھنگام به ھا را تا بعد از انتخابات ياد گروگان

ھا در الجزائر انجام داد  امريکائی و طی مذاکراتی که حکومت اسالمی با ١٩٨١ھا در ابتدای سال  ماجرای گروگان

حکومت اسالمی امتيازات زيادی به ) نوان قرارداد الجزيره معروف است ع که به( در نتيجه اين مذاکرات. خاتمه يافت

اين، واضع بود که سياست  بر بنا. نظر کرد  صرفامريکا داد از جمله از بسياری دعاوی مالی خود عليه امريکا

مت با در داخل، تسويه حساب درونی حکو.  در داخل و خارج کشور صورت گرفته بودئیھا  ھدفتأمينگروگانگيری با 

ھای پشت  ھای اجتماعی و در خارج کشور ھم بده و بستان ھا و تشديد سرکوب نيروھای چپ و کمونيست و جنبش ليبرال

ترين داليل آزاد کردن  يکی ديگر از مھم. خواھان بود داری، به خصوص با جمھوری المللی سرمايه پرده با نھادھای بين

  .نگ ايران و عراق بودتری با شروع ج ھا، بحران بسيار بزرگ گروگان

و » استعماری« عنوان يک قرارداد  به ھمه اين داليل، برخی کارشناساسن و تحليل گران، قرارداد الجزائر را به

  !لطمات زيادی زد» ملی ايران« منافع  دانستند که به می» باری اسارت«

ب وحشيانه نيروھای چپ، سکوالر و در اين ميان، ھدف اصلی سران حکومت تازه به قدرت رسيده تثبيت خود با سرکو

  .جو و به طور کلی دستاوردھای انقالب بود طلب و عدالت برابری

نه يک کلمه زياد و » جمھوری اسالمی«: ، به صراحت ھمه را اين چنين تھديد کرده بود١٣۵٨ ]حوت[ اسفند١٩خمينی 

پارچه خواھان جمھوری اسالمی   ملت ما يک...خواھند ملت ما اسالم را می. خواھيم ما اسالم را می» نه يک کلمه کم
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  ھا را بشکنيد و به قلم... ھمه بايد جمھوری اسالمی بخواھند... بخواھند» جمھوری اسالمی«ھا ھم بايد  کمونيست... است

ه زدگانی ھستند ک ھا غرب را بر اين عبارت اضافه کنند؛ آن» دموکراتيک«خواھند کلمه  ھا که می آن. اسالم پناه بياوريد

 خمينی، کيھان، خرداد( .بندوباری غرب جمھوری دموکراتيک يعنی جمھوری غربی يعنی بی... اند فھمند جاھل نمی

  ».قابل تحمل نيست... برای ھر استخوانی ميتينگی راه انداختن«: دھد او ادامه می)  ١٣۵٨ ]جوزا[

بگويد اين » جمھوری دموکراتيک«بگذارد اين دشمن ماست ھرکس » دموکراتيک«ھرکس اسم جمھوری اسالمی را «

ّانداختن و دنبال آن با اسالم مخالفت کردن قابل تحمل  ميتينگی راه. خواھد که اسالم را نمی دشمن ماست برای اين
   ١٨...»نيست

و ما بدھند  ھا را به  اسالم منھای روحانيت خيانت است اگر تمام آزادی«: گفت» ای از بانوان قم  عده«خمينی در ديدار با 

  ».زار ھستيم از آزادی منھای قرآن ما بی. خواھيم ما بدھند و بخواھند قرآن را از ما بگيرند نمی ھا را به تمام استقالل

اشتباھی که ما کرديم اين بود که انقالبی ... «: تر و تھديدآميزی گفت  رمضان، با لحن خشن٢٣خمينی در روز جمعه 

ّاگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب .  فاسداين قشرھای عمل نکرديم و مھلت داديم به 

 طور انقالبی عمل کرده بوديم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات  کرديم به

 را ممنوع اعالم کرده بوديم و  محاکمه کشيده بوديم و حزبھای فاسد ھا را به فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آن

ھای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و  ھای دار را در ميدان  جزای خودشان رسانده بوديم و چوبه ھا را به روسای آن

ھا اظھار وجود کنند؛ تمام  داديم اين اگر ما انقالبی بوديم اجازه نمی. آمد فاسدين را درو کرده بوديم اين زحمتھا پيش نمی

هللا، حزب مستضعفين تشکيل  کرديم و يک حزب، حزب ھا را ممنوع اعالم می کرديم؛ تمام جبھه  را ممنوع میاحزاب

  ».داديم می

 نوشته روزنامه کيھان با  به! »ھای خارج بنويسند خواھند روزنامه کنيم ھرچه می ما انقالبی رفتار می«:  کردتأکيدخمينی 

رويم و از ھيچ چيز  ما مسير خودمان را می... «: ينی در اين ديدار گفتخم. پيام خمينی مجلس خبرگان گشايش يافت

بايد از صحنه ... ھای فاسد شما اين ريشه ... از اين وحشت نداريم که ما را ديکتاتور و مخالف آزادی بخوانند. باک نداريم

خواھند مملکت ما را به  دموکرات میاسم دموکراسی و با اسم   که به ئیھا آن... کنيم ما شما را مدفون می. بيرون برويد

  »...ھا را سرکوب خواھد کرد فساد و تباھی بکشند بايد سرکوب شوند و ملت ما آن 

يعنی اگر . حکومت تازه به قدرت رسيده اسالمی، با فتوای خمينی، رعايت حجاب اسالمی را برای زنان اجباری کرد

 بود چند دھه بعد، اين حجاب با فرمان خمينی و باز ھم به زور  حجاب را از سر زنان گرفتهپوليسرضا شاه که به زور 

  .اند  بر زنان تحميل گرديد ھر دو سناريوی تاريخی عليه زنان، پشت و روی يک سکهپوليس

گذار حکومت جھل و جنايت،  ، توسط خمينی، بنيان١٣۵٧ ]حوت[ اسفند١۶با سخنرانی  در حکومت اسالمی، گام نخست

اما در شرايطی که حکومت جديد ھنوز . که صريح فرمان داد زنان بايد محجبه شوند   آغاز شدترور و اعدام اسالمی

مخالفت گسترده زنان شاغل و آگاه موجب . استقرار نيافته و اين حکومت مخالفان جدی داشت اين فرمان قابل اجرا نبود

ھای مختلفی به  اما واکنش. سکوت کردندھا در مقابل عدم اجرای فرمان خمينی  آن. نشينی خمينی و روحانيت شد عقب

 .اين فرمان شد

ھای حجاب اجباری در اسفند سال   اولين جرقه١٣۵٧ھای سال  به گواه اسناد و مدارک و مقاالت منتشرشده در روزنامه

يک روز پيش از ھشتم مارس، روز جھانی زن، در حالی . شد تر از يک ماه پس از پيروزی انقالب زده   يعنی کم١٣۵٧

ھای مختلف سياسی چپ در تدارک برگزاری اولين مراسم روز جھانی زن در ايران بودند، روزنامه کيھان  که سازمان

  ».زنان بايد با حجاب به ادارات بروند«: با اين تيتر منتشر شد
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ر د. در وزارتخانه اسالمی نبايد معصيت بشود«:  بود شده در صفحه اول اين روزنامه به نقل از خمينی نوشه 

مانعی ندارد بروند کار کنند ليکن با . ھا بروند اما باحجاب باشند زن. ھای لخت بيايند ھای اسالمی نبايد زن وزارتخانه

 )١، صفحه ١٠۶۵۵، شماره ۵٧ ]حوت[ اسفند١۶کيھان ( ».حجاب شرعی باشند

بود که روز  شت اعالم کرده بر عھده دا» زاده صادق قطب« تلويزيون که رياست آن را  البته شب پيش از آن نيز شبکه

 .شود ھشت مارس يک سنت غربی است و به زودی روز زن اسالمی اعالم می

. به اين ترتيب، تظاھرات روز جھانی زن به يک تظاھرات بزرگ ضدحجاب اجباری و حکومت اسالمی بدل شد

جتماعی در اين تظاھرات شرکت آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سياسی و ا ھای مختلف زنان از دانش سازمان

 ھزار زن که در ١۵«: نويسد روزنامه کيھان در بخشی از گزارش مفصل خود درباره تظاھرات زنان می. کردند

ھا  آن.  بزنندئیپيما گيری تصميم گرفتند دست به راه دانشکده فنی دانشگاه تھران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال يک رای

ما با «: دادند ھا شعار می زن. شان بودند به طرف نخست وزيری حرکت کردند ان ھمراهدر حالی که گروھی از مرد

پيش از ظھر امروز خبرنگار کيھان از دانشگاه تھران گزارش داد که » .خواھيم چادر اجباری نمی«، »استبداد مخالفيم

دند و به نفع چادر و حجاب دست وارد دانشگاه تھران ش» مرگ بر ارثيه رضا کچل«يک گروه از مردان تندرو با شعار 

 ) دوم ، صفحه١٠۶۵۶، شماره ۵٧ ]حوت[ اسفند١٧کيھان ( ».به تظاھرات زدند

غير از تھران در چندين شھر ديگر از جمله سنندج، اصفھان، اروميه، کرمانشاه و بندرعباس نيز گزارشاتی از 

 .شد تظاھرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری منتشر می

به . ای نيز بودند که به مخالفت با زنان و حمايت از حجاب اجباری به زنان حمله کردند ان معترض عدهدر مقابل زن

بودند به طرف زنان  ھای برفی را که داخل آن سنگ گذاشته  گزارش روزنامه کيھان برخی از اين افراد گلوله

 .کردند تظاھرکننده پرتاب می

زنان کارمند .  اعتراض به اجباری شدن حجاب دست از کار کشيدندھا نيز زنان در در برخی از ادارات و شرکت

 ملی ايران ئی و نيز کارکنان زن قسمت فروش ھواپيما١٢۴ و ١١٨آور و ھزار تختخوابی، مخابرات  ھای به بيمارستان

 .از جمله اين زنان بودند

آموزان دختر،   نفر از معلمان، دانش پنج ھزارئیپيما در روز بيستم اسفندماه، روزنامه کيھان گزارش مفصلی از راه

 .کارمندان وزارت خارجه و برخی ھنرپيشگان تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرد

برخالف گام نخست که مجری آن .  ادامه پيدا کرد١٣۵٩ ]سرطان[ آغاز و تا تير ماه١٣۵٨ ]حمل[از فروردين گام دوم

يعنی . تر قدرت سياسی واگذار شد نئيينی بود اجرای گام دوم به سطوح پاهللا خم باالترين سطح قدرت سياسی يعنی آيت

شدن حجاب نشد اما اين موضع ارتجاعی او، به افراد   خمينی، منجر به اجباری١٣۵٧ ]حوت[ اسفند١۶اگرچه سخنرانی 

ای اجرای و گروه ھای مذھبی خط داد تا ھمه توان خود را برای اجباری کردن و مرعوب کردن زنان و جامعه بر

شان اسيد  حجاب تيغ بکشند، به صورت کارانه بردارند به طوری که بر لب زنان بی ھای جنايت حجاب اسالمی، حتی گام

، روسری زنان را با پونيز ...فکرھايش مانند ابراھيم نبوی، محسن مخملباف و و ھم» اکبر گنجی«بپاشند و يا به سبک 

مذھبيون با محوريت حزب .  نبرد قدرت برای کسب قدرت مطلق در کشور بود، سال۵٨سال . ھا بچشبانند بر پيشانی آن

ھای سياسی و  جمھوری اسالمی و سازمان مجاھدين انقالب اسالمی در فرايندی خونين برای غلبه يافتن بر ديگر سازمان

ی چپ، گرايشات ھا به مرور روشنفکران الئيک، سازمان. سياسی بودند - ھای اجتماعی نھادھای دموکراتيک و جنبش

و نھايتا ... غير مذھبی، مردم تحت ستم در کردستان، آذرباياجان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان و

در چنين شرايطی، حجاب اسالمی به . گرا متحد حکومت از قطار قدرت به بيرون پرتاب شدند سياسيون ليبرال و ملی

  .ديت با آن بدل شده بود پذيرش مواضع خمينی، يا ضتعيينموضعی برای 
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در اين . کرده و راديکال و مترقی، حجاب را ارتجاعی می دانشتند و در مقابل آن ايستادند زنان آگاه و شاغل و تحصيل

شدن حجاب  دھنده اجباری گام که حدود پانزده ماه طول کشيد ھيچ فرمان رسمی يا سخنی از سوی مقامات عالی که نشان

ھا در کوچه و خيابان و نيز تقديس مستمر حجاب  حجاب و آزار و اذيت آن اج و پاکسازی زنان بیاما اخر. باشد بيان نشد

  .شد ھای ريز و درشت حکومت اسالمی، تبلغی و ترويج می اسالمی از سوی تئوريسن

اد انتقاد او در اين سخنرانی خود، شديدا دولت را به ب.  خمينی، آغاز شد١٣۵٩ ]سرطان[ تيرماه٨با سخنرانی   گام سوم

. ھای شاھنشاھی در ادارات دولتی وجود دارد و ده روز فرصت داد که ادارات اسالمی شود گرفت که چرا ھنوز نشانه

 به ادارات ١٣۵٩ ]سرطان[ تيرماه١۴حجاب از صبح شنبه  بالفاصله مقامات حکومتی اعالم کردند که ورود زنان بی

حجاب بر  ھای انقالب با زنانی که بی ھا اخبار متعددی از برخورد دادگاه در روزھای بعد روزنامه. استدولتی ممنوع 

گونه مخالفتی در درون ھيات  اين بار برخالف سخنرانی پيشين خمينی، ھيچ. سر کار حاضر شده بودند منتشر کردند

 علنی کردند به اتھام حمايت از سلطنت و ضديت با زنانی ھم که با پوشيدن لباس سياه اعتراض خود را. حاکمه ديده نشد

. در مدارس دخترانه ھم حجاب اجباری شد. گونه بود که زنان شاغل محجبه شدند اين. انقالب بازداشت و سرکوب شدند

شين ن زنان آگاه و معترض، يا از کشور را ترک کردند يا خانه. ھا نيز به دنبال انقالب فرھنگی تعطيل شده بودند دانشگاه

شد اگرچه حکومت ھنوز رسما  حجاب در انظار عموم حاضر نمی عمال ديگر زنی بی. و يا گرفتار دادگاه و زندان شدند

  .حجاب را در معابر و اماکن عمومی اجباری نکرده بود

يف اين گام با تالش برای تعر. شدن حجاب در خارج از خانه برای زنان منجر شد نھايتا به اجباری اما گام چھارم،

  .، به پايان رسيد١٣۶٠ مرزھای آن آغاز شد و با اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی در تير ماه تعيينحجاب و 

آموزان دختر در سال تحصيلی آينده شامل  لباس دانش«: ابتدا دانش آموزان دختر موظف شدند که اين گونه لباس بپوشند

و عالوه بر آن شلوار گشاد و روسری جزو لباس مدرسه دختران روپوش بلند با دو جيب جلو و آستين بلند خواھد بود 

  )ھای حکومتی ، رسانه۵٩ ]اسد[ مرداد٢.(ای، آبی و کرم خواھد بود ای، قھوه ھا سرمه رنگ لباس. آموز است دانش

 زن ای به کارکنان مثال وزارت پست و تلگراف در بخشنامه. ن مصاديق حجاب پرداختندئيسپس ادارات دولتی نيز به تب

ھای کارمند موظفند به منظور رعايت دستور اسالمی حجاب منحصرا از  کليه خانم«: اين وزارتخانه اعالم کرد

  )۵٩ ]سنبله[ شھريور١٣( .شلوار با جوراب ضخيم و روسری مناسب استفاده کنند) آزاد و بلند( ھای ساده روپوش

ساکن خوابگاه دانشجويان ) ھا جنگ زده(  مھاجرين آبادانیای از ابراھيم غفاری دادستان انقالب شيراز، حتی طی اطالعيه

  . شيراز خواست که اصول و موازين اسالمی را رعايت کنند

 تأسيس با ھمين ھدف ۵٩با منکرات بود که در سال   فرماندھی و ھدايت برخورد با بی حجابی بر عھده دادگاه مبارزه

 چنين ۶٠ستان کل انقالب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد حجت االسالم محمد تقی سجادی نماينده داد. شده بود

گذرد و در اين  به آن دسته از زنانی که ھنوز بعد از سه سال که از انقالب شکوھمند اسالمی ما می... «: می گويد

 تأثيرھنوز تحت ترين جوانان اين مرز و بوم حتی از ايثار جان خود دريغ ندارند  شرايط جنگ تحميلی که تعدادی از پاک

ھای  شود که رعايت پوشش و حجاب مناسب را بنمايند و از پوشيدن لباس باشند اخطار می فرھنگ منحط شاھنشاھی می

ھای تند و غليظ خودداری کنند تا حرمت انقالب و جامعه رعايت شود و بيش از اين به خون ھزاران  جلف و آرايش

  )۶٠ ]جوزا[ خرداد١٣( .شھيد و معلول خيانت نکنند

 تير ماه، محمدتقی سجادی نماينده دادستان انقالب در دادگاه مبارزه با منکرات مقررات مربوط به ماه رمضان را ۶شنبه 

 از ورود زنان و دخترانی که -۴«: در اين مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود. اعالم کرد

تابلوئی در محل کسب خود و در معرض ديد مشتريان خود قرار نمايند جلوگيری شود و  موازين شرعيه را نمی  رعايت
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به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميھمانان و مشتريانی که رعايت ظواھر اسالمی را «: دھند بدين شرح

  )۶٠ تير ۶( .»نمی نمايند معذوريم

اما در اين سال . کردن حجاب نداشت باریای برای اج ، مجلس شوراسی اسالمی، ھيچ مصوبه١٣۶٣ سال با اين وجود تا

 شده تعيين ضربه شالق ٧۴قانون مجازات اسالمی به تصويب مجلس رسيد که در آن برای عدم رعايت حجاب اسالمی 

. ھا پرداخت زنی در خيابان تشکيل و به گشت) گشت جندهللا(  ويژه مبارزه با منکراتئیاز تابستان ھمان سال نيرو. بود

به مرور اين زنان . ھا مطابق خواست حکومت نبود اين نيرو برخورد با زنانی بود که پوشش آنيکی از وظايف 

  .ناميده شدند» بدحجاب«

ھای  اردوگاه«: س وقت مجلس شورای اسالمی ارائه داده استئياالسالم ھاشمی رفسنجانی ر تر را حجت اما طرح جالب

و يا حتی يک سال زندانی شوند ) ماه (۵، ٣، ٢ھا برای مدت  خاصی برای بازپروری زنان بدحجاب برپا شود و اين زن

چنين بايد کار ھم بکنند پول ھم بايد بدھند تا مخارج خود را در مدتی که در اردوگاه ھستند  ھا ھم آن. تا آموزش ببينند

پروين پايدار؛ جامعه زنان در فرايند سياسی ايران در قرن بيستم؛ .(ھائی از طبقات مرفه ھستند بپردازند زيرا چنين آدم

 )۴٨٣ايرانيان؛ ص 

، شعار »مرگ بر ضد واليت فقيه«، »مرگ بر اسرائيل«، »امريکامرگ بر «به اين ترتيب، در کنار شعارھای سياسی 

شد و اين شعار ھنوز ھم داده  ھای مذھبی با ھدايت حاکميت سر داده می نيز توسط افراد و گروه» مرگ بر بدحجاب«

  .شود می

ھای   حجاب رفته و تبعيض مسأله جنبش زنان ايران فراتر از  مسأله مردم ايران، ۵٧ال پس از انقالب سی و شش س

  .ھا را به مقاومت برانگيخته است حقوقی و اجتماعی و سياسی آن

، در آن دوره با فرمان خمينی، ماموريت پيدا کرد تا !کند؟ شيخ حسن روحانی، که کليدش ھمه درھای بسته را باز می

امنيتی به  -  ھای سياسی روحانی از آن تاريخ تاکنون، در راس ارگان. سازی کند را پاک» بدحجاب«تش به ويژه زنان ار

رو، بی جھت نيست  از اين. ويژه شورای امنيت ملی که باالترين ارگان سرکوب حکومتی است فعاليت کرده است

از . اش کرد امنيتی خود را وارد کابينه -  سياسیھنگامی که او به رياست جمھوری رسيد کليه نزديکان و دوستان 

ھای مھم داخل کشور مانند وزارت دادگستری، کشور، کار،  مختصات مھم دولت روحانی، اين است که او برای پست

اطالعات و امنيت و غيره کسانی را آورده است که سابقه زيادی در سرکوب اعتراضات مردمی و کشتار و ترور 

 سال پيش يکی از اعضای گروه سه نفری ٢٧ای مثال، پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی، بر. مخالفين دارند

 ھزار نفر زندانی سياسی را در مدت کوتاه دو ماھه ۵ تا ۴بود که با فرمان خمينی و حدود » گروه مرگ«موسوم به 

 .دندھا را نيز مخفيانه در اطراف شھرھای ايران دفن نمو عام کردند و جنازه آن قتل

 سوابق او در ترور و اعدام و خشونت در جامعه،  وقتی فردی چون پور محمدی، به عنوان وزير دادگستری با توجه به

ھای انقالب خوزستان، خراسان، ھرمزگان و   دادستانی دادگاه  و  سال٢٠   قاضی و حاكم شرعی به مدت به عنوان

ن مرزی وزير اطالعات دولت ھاشمی رفسنجانی علی صادر کردن حکم اعدام برای ھزاران نفر و معاونت برو

نژاد نيز  ت رھبری را در پرونده خود دارد و نيز در سمت وزير کشور دولت احمدیيفالحيان و عضو اطالعات ب

مورد نظر آخوند روحانی و » تدبير و اميد«پرونده پر از سرکوب و خشونت از خود به جای گذاشته است، ھمه نشان از 

او، از . ای است  يا ربيعی وزير کار دولت روحانی، از مامورين امنيتی زبده و حرفه!ھاست ه حقوق انساننوع نگاھش ب

 ١۵ھنگامی که حدود . ھمان ابتدای تشکيل وزارت امنيت و اطالعات حکومت اسالمی، از کادرھای اصلی آن بوده است

ای از ترورھای فعالين سياسی و فرھنگی جامعه  سال پيش، يعنی در دوره رياست جمھوری آخوند محمد خاتمی، زنجيره

ايران را دچار شوک کرده بود و از جمله محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اين نويسندگان سرشناس جامعه ايران و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

عضو ھيات دبيران کانون نويسندگان ايران را در تھران ترور کردند ربيعی از سوی خاتمی مامور تحقيق درباره اين 

کاران  را ھدايت کرد که به جای جنايت» ای ھای زنجيره قتل«ھای موسوم به  او، طوری مسير پرونده قتل. دترورھا ش

آقای زرافشان، به » جرم«تنھا . ھای مختاری و پوينده، دستگير و زندانی شد حکومتی، ناصر زرافشان وکيل خانواده

  .دليل و بی گناه به مدت پنج سال زندانی شد ی، بیو. عھده گرفتن وکالت خانواده ھای قربانيان حکومت اسالمی بود

ھای استقرار حکومت اسالمی، شماری از جوانان ھنرمند چون محسن مخملباف و مرتضی آوينی، که با  در نخستين ماه

» پاکسازی ايران اسالمی از ھنر و ادبيات غيرمکتبی«ناميدند و ھدف خود را  می» الھی حزب«صدای بلند خود را 

ای،  کردند، حوزه انديشه و ھنر اسالمی و چند نھاد ديگر را با حمايت روحانيون در قدرت، از جمله خامنه اعالم می

بنيان نھادند تا با حمايت سياسی، امنيتی، مالی و معنوی حکومت اسالمی، با چاقو و ھفت تير و چماق سانسور را بر 

هللا  ترين عناصر حزب خلمباف که در آن دوره از فعالمحسن م. جامعه به ويژه اھل ھنر و ادب و فرھنگ تحميل کنند

، »ھنر اسالمی«، »نامه اسالمی درباره فيلم«ھای  بود، در مقاالتی با عنوان» اسالمی«عرصه سينمای به اصطالح 

ون  چئیھا  فکران او کوشيده بودند تا اسالم را در عرصه و ھم» نامه اسالمی بنويسيم چگونه فيلم«و » رئاليزم اسالمی«

، محسن مخلباف به دليل دفاع از ٨٨پس از وقايع سال . ھای ھنری و فرھنگی رشد و گسترش دھند سينما و ديگر عرصه

  .چنان مبلغ اين جناح حکومت اسالمی است جناح سبز حکومت به خارج کشور آمده و ھم

زنان با . دام تجاوز کردندست که در زمان حکومتش، حتی به دختران باکره پيش از اع کاری در واقع خمينی جنايت

. فروشی شرعی، يعنی صيغه اسالمی از زمان او قانونی شد تن. داری گرفته شدند تصويب قانون چند ھمسری به برده

گذاری  ھا، زندانی شدن، تجاوز و اعدام و شالق به دليل بدحجابی پايه حجاب اجباری توسط او و به جرمی برای شکنجه

  .کنون نيز ادامه داردشد و ھمه اين جنايات، ھم ا

و ديشب نبرد مسلحانه خونينی در ) از حدود ساعت پنج بعدازظھر( ديروز: ، نوشت١٣۵٨ ]حوت[ اسفند٢٨کيھان 

در .  تن مجروح و چندتن کشته شدند٢٠٠بر اساس گزارش خبرنگار کيھان تا صبح امروز حدود . سنندج جريان داشت

گلوله بسته شدند و حتی از گارد شاھنشاھی سابق برای سرکوب مردم  ه ھمين روز، مردم از باال توسط ھليکوپترھا ب

آن بحران، موقتا فروکش  هللا طالقانی و تشکيل شورای محلی و احاله امور به  ولی با پا درميانی آيت... استفاده گرديد

  .کرد

 دولت ارتش و  به... «: رددر حمله به کردستان را منتشر ک» امام خمينی«، پيام ]اسد[ مرداد٢٧روزنامه اطالعات 

سوی پاوه نشود من ھمه را   ساعت ديگر حرکت به ٢۴ّکنم اگر با توپھا و تانکھا و قوای مجھز تا  ژاندارمری اخطار می

  ... »دانم  میمسؤول ساعت ديگر عمل مثبت انجام نگيرد سران ارتش و ژاندارمری را ٢۴اگر تا ... دانم  میمسؤول

حزب دموکرات کردستان را )  مرداد٢٨( شورای انقالب اسالمی ايران در نشست امروز خود«:  مرداد نوشت٢٨کيھان 

  ».غيرقانونی اعالم کرد

سنندج، سقز، مريوان، مياندوآب، کامياران، ... پيشروی شھر به شھر ارتش در کردستان«:  شھريور، کيھان نوشت١١

دولت ھيچ ... ھا مستقر ھستند تش و سپاه پاسداران در آنبوکان، بيجار و پاوه، از جمله شھرھای کردستان ھستند که ار

  » .شناسد رسميت نمی حزب و گروھی را در کردستان برای مذاکره به

مرکز حزب دموکرات «تصرف درآمد و  اين روزنامه در ھمين روز اعالم کرد مھاباد توسط ارتش جمھوری اسالمی به 

  .تسخير شد» کردستان

فرھنگی ـ (، توماج ھمراه با سه تن ديگر از رھبران کانون )داشت سياھکل بزرگ( ئیپيما طبق اخبار، شب قبل از راه

توماج ھمراه با سه تن ديگر به «:  نوشت]دلو[ بھمن٢٣دستگير شدند؛ روزنامه جمھوری اسالمی ) سياسی خلق ترکمن

 ضرب گلوله   ستاد خلق ترکمن به عضو۴دائر بر کشته شدن ) ۵٨ اسفند ۴( ھای شنبه خبر روزنامه» .تھران اعزام شدند 
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 تھران  چنين روزنامه جمھوری اسالمی به ھمه را در بھت و حيرت فرو برد چرا که اينان طبق گفته خود مقامات و ھم

 کيلومتری ١٢۵شود که اجساد اين چھار نفر در  ّاما با کمال تعجب اعالم می. بردند  سر می منتقل شده و در زندان به

  .ير پلی توسط رھگذری کشف شده استغرب بجنورد در ز

به اين جنايت فجيع اعتراف کرد و در مجلس شورای » قاتل صدھا ترکمن و کرد و فارس«بعدھا شيخ صادق خلخالی، 

... ام در گنبد بود من با قاطعيت در گنبد وارد شدم و يکی از کارھای برجسته و انقالبی... «: گفت! »افتخار«اسالمی، با 

ھر کسی را که مسلح آوردند ما . يکی دوتا سه تا پنج تا. م ھر کسی را که مسلح باشد بياورند که آوردندما دستور دادي

شخص حضرت ) خمينی( حاج احمدآقا) رفسنجانی( آقای ھاشمی: گويم شاھد زنده دارم اين جريان را که می. اعدام کرديم

. داند آقای رفيقدوست ھم می. دانستند ھمه می... ّ قدوسین آقای دکتر بھشتی و آقایمسؤوالامام خود آقای منتظری و ھمه 

من ...  نفر را اعدام کردم نه يک نفر را٩۴ھا را بنده اعدام کردم   نفر از جمله توماج، واحدی، مخدوم، جرجانی، اين٩۴

   ١٩  ...»جا کوبيدم ّبا قاطعيت اسالمی در گنبد وارد جريان شدم و خلق ترکمن را در آن

بايد انقالبی اساسی در تمام « مناسبت آغاز سال جديد، اعالم کرد  ، خمينی در پيامش به١٣۵٩ ]حمل[اول فروردين

او در ھمين » .تا دانشگاه محيط سالمی شود برای تدريس علوم عالی اسالمی...  وجود آيد ھای سراسر ايران به دانشگاه

اين اجتماع  اکثر ضربات مھلکی که به «:  کرديدتأکخواند و » بريده از مردم«را » طبقه روشنفکر دانشگاھی«پيام 

   ٢٠...»بينند ديدند و می  است که ھميشه خود را بزرگ میئی  رفته خورده است از دست اکثر ھمين روشنفکران دانشگاه

 برای ئیپيما ھای مختلف دانشجويان دانشگاه تبريز پس از راه عصر ديروز گروه« فروردين، ٢٨ھا،   به گزارش رسانه

ھای سياسی حمله کردند و پوسترھا و  ھای گروه خانه  دفاتر و کتاب کسازی محيط دانشگاه از عوامل ضدانقالب بهپا

  ».ھای مختلف دانشجويان را درھم ريختند و پاره کردند  گروه پالکاردھا و نشريات و کتب سياسی مربوط به

 فروردين ٢٩ای، آن را در نماز جمعه روز  های که سيدعلی خامن  در اطالعيه» شورای انقالب«، ۵٩ فروردين 29

) اول ارديبھشت( تا پايان روز دوشنبه)  فروردين٣٠( اگر در ظرف سه روز از صبح شنبه» ...قرائت کرد اخطار نمود

س ئيھای گوناگون برچيده نشوند شورای انقالب مصمم است که ھمه با ھم يعنی ر اين ستادھای عملياتی گروه

ھای  ھا حاضر شوند و اين کانون و اعضای شورا مردم را فراخوانند و ھمراه با مردم در دانشگاه) بنی صدر( جمھوری 

ھا يورش بردند و برای   دانشگاه در ھمين روز اوباش مسلح در سراسر شھرھای ايران وحشيانه به» .اختالف را برچينند

  .از انجام ھر گونه جنايتی کوتاھی نکردند» سنگر آزادی«اين » فتح«

 فروردين تا اول ٢٩(  شدهتعيينھا در چھار روز از پيش  ھای دانشگاه ھا و زخمی ول ارديبھشت ـ شمار کشتها

) جمھور وقت س ئيصدر ر روزنامه بنی( ١٣۵٩ ]ثور[طبق گزارش روزنامه انقالب اسالمی اول ارديبھشت) ارديبھشت

 زخمی، ١٠٠تھران  » دانشکده تربيت معلم  زخمی، ٣١٠ زخمی، دانشگاه شيراز ٣٠دانشکده بابلسر «: چنين بود

 ۵ زخمی و ٧٠٠ کشته، دانشگاه جندی شاپور ٣ زخمی و ۴٩١ زخمی و يک کشته، دانشگاه تھران ۴٠٠دانشگاه مشھد 

  »... کشته و صدھا زخمی و٧ زخمی و يک کشته، دانشگاه گيالن ۵٠کشته، دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 اين است؟ مسأله.  چماقدار است و تظاھر کنندهمسألهکنند که  خيال می. مقش چيستمسائل ع: ، گفت١٣۵٩خمينی تيرماه 

خودشان … ست، امريکا مسأله.  عمق داردمسأله. اين يک ظاھری است برای آشوب درست کردن.  اين نيستمسألهنه، 

ممکن است من  …  کنند میزنند، باز خودشان فرياد  زنند، خودشان ديگران را کتک می کنند و فرياد می غائله درست می

ھا را بزنم،  اين حرف.  خلق و ھی بگويم مجاھد اسالم و مجاھد خلقئی اسالم و فدائیھی بگويم اسالم و ھی بگويم فدا

 که ئیھا خواستند که دانشگاه ھا می اين …  الکن وقتی به اعمال من شما مالحظه کنيد، ببينيد که از اول، من مخالفت کردم

 بود و جزء مھمات اين مملکت است که بايد دانشگاھش اصالح بشود، ھمين که طرح اصالح دانشگاه در خدمت استعمار
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جا در دانشگاه، اما در  حاال باز ھم پشت ھمان سنگرھا، نه آن. شد، سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارند اين کار بشود

  .بشود انقالب فرھنگی خارج دنبال اين ھستند که نگذارند اين اصالح فرھنگی بشود،

  ٢٠١۵ بيست و ششم اگست - ١٣٩۴] سنبله[چھارشنبه چھارم شھريور

  ادامه دارد

 

 


