
  ژاله وفا 
   از مجامع اسالمی ايرانيان 

   صعود منزلت زن در انقالب و سقوط آن در نظام واليت فقيه 
  

 به يمن مبارزه بزرگ زنان    ايران می رفت که به  يمن انقالب  که  تغيير  بنيادی ساخت ذهنی و در نتيجه رابطه زن و مرد  معنا  داشت  و
گيرد  و اسطوره ها و متوليان گذشته و باورهای غلط و زورمدارنه گرايشهای راست و چپ   در باره زن   در جاده شتابگير  رشد قرار ,ايران 

زو ر پرستان که از اين مساله وحشت داشتند با استقرار استبداد  فراگير فضای فرهنگی و اجتماعی و .  اعتبار خويش را از دست بدهند
  .ير ساخت ذهنی شدندسياسی ايران را بستند و   مانع اصلی اين تغي

زور پرستان حاکم از زمان استقرار ,  قهر ميشمارند  از آنجا که گرايشهای زور پرست به حکم قدرت پرستی خود زن را مظهر شهوت و
است زادی واقعی زنان که همان حقوقمند شدن انان آاری توصيف  کرده و ميکنند و از  استبدادشان تا به  اکنون  آزادی زن را بی بند و ب

ذهنيت گردانندگان نظام واليت فقيه  زن را شيئی .  وحشت دارند و سانسور و جهل را وسيله ای برای نگاه داشتن زن در گذشته می پندارند
اما از آنجا که ناچيز کردن زن در  شئی جنسی . جنسی  و دون انسان و به تعبير ارسطو ضعيفه گمان ميبرد  که  بايد پوشيده نگاه داشته شود 

ذاتی هر قدرت  بخصوص قدرت استبدادی است ؛ رشد جامعه بخصوص زنان آنهم  بعنوان بزرگترين و اصلی ترين  عامل "سکس مداری " و
تربيت نسلهای آينده وياد آوری حقوقمندی به نسلهای آينده ؛ مانع بزرگی در راه بسط استبداد محسوب ميشود؛  از اينرو نظام واليت فقيه  

  .تی را دست آويز بکار انداختن زور و سرکوب ميداندمبارزه با بی عف
 نسل کنونی ايران بخصوص دختران و زنان ايران  در آتش انواع خشونتهای سازمان يافته توسط اين نظام و مافياهايش و معضالت و 

  .نابسامانيهای اجتماعی که چون مجموعه ای بغرنج فضای حياتی وی را محدود ومحصور کرده اند  ميسوزد
  

  موضوع قاچاق اشکال مختلف اين نابسامانيها و سرکوب زنان و مملو از رجوع شود که  روزنامه های کشور !ات  حوادث صفحکافی است به 
  81 مهر 21 ؛ قد س 79 بهمن  24ايران   وکيهان ( رزنامه های .   دختران و زنان است و روند شکل گيری آن را در اين نظام نشان ميدهد 

 خرداد 12 ؛و باز امسال شرق 81 خرداد 3  ؛ انتخاب 81 مهر 24خواندنی 81 مهر24 ؛ همشهری81 مهر 21 ؛ قد س 81 مهر16م ؛  ؛جام ج
 . اخبار زير را در مورد صرفا باندهای قاچاق زنان و دختران انتشار دادند 83
شا خبر داد و نوشت اعضای گسترده ترين باند بين روزنامه انتخاب نيز در سوم خرداد هشتاد و يک از کشف يک شبکه گسترده فساد و فح●

براساس گزارش اين .المللی فساد و فحشا در ايران که اقدام به جذب و انتقال دختران و زنان ايرانی به کشورهای آسيايی و اروپايی می کردند 
از تجار ثروتمند به کشورهای عربی و خليج روزنامه، شبکه فساد، زنان و دختران جوان را با پرداخت پول های هنگفت و با کمک تعدادی 

 اعضای باند، برخی  و بر اساس اين گزارش حدود دويست دختر و زن جوان در اين باند عضويت داشتند.فارس و اروپا انتقال می دادند
 .دختران جوان را برای تن فروشی به فرانسه و انگليس نيز اعزام می کردند

با متالشی شدن يک باند قاچاق زنان و دختران به کشورهای بيگانه سی و هشت نفر : "د و يک نوشتروزنامه قدس بيست و يک مهر هشتا●
 .از اعضای اين شبکه دستگير و پانزده نفر از قربانيان آنها به کشورمان بازگردانده شدند

 زاهدان خارج کرده و به يکی از کشورهای اعضای اين شبکه با ترفندهای گوناگون بويژه ازدواج صوری با دختران آنان را به بهانه سفر به
اين تبهکاران عمده طعمه های خود را از بين دختران معتاد و دارای فقر فرهنگی و مادی انتخاب . انتقال می دادند) پاکستان(همسايه شرقی 

عضای اين شبکه دخالت داشتند شناسايی در پی دستگيری اين افراد بيش از هفتاد خانواده نيز که به نوعی در اقدامات تبهکارانه ا. می کردند
 .و تاکنون در مجموع سی و هشت نفر از مجرمان دستگير شدند 

جزئيات فعاليت شبکه مخوف قاچاق دختران کم سن و سال و : "روزنامه ايران بيست و چهار بهمن هزار و سيصد و هفتاد و نه نوشت●
وليت اين شبکه قاچاق دختران جوان ايرانی به خارج از کشور با يک زن مسئ. نوجوان ايرانی در کشورهای حوزه خليج فارس فاش شد

 ." .ميانسال بود که بابت هر دختر و زن جوان ايرانی مبلغ هنگفتی را دريافت می کرد
اين . دندبا انهدام يازده شبکه فعال فساد و فحشاء در مشهد صد و چهل و هشت نفر بازداشت ش: "خبرنگار کيهان از مشهد نيز گزارش داد●

باندها حدود پنج سال در نقاط شهر مشهد فعاليت داشتند و دهها نفر از دختران فراری و زنان توسط اين باند اغفال و به کشورهای عربی خليج 
 ."فارس يا کشورهای آسيای شرقی قاچاق می شدند

 ."راز متالشی و بازداشت شدنديک باند فساد و فحشاء و قاچاق دختران در شي: "خبرنگار کيهان در شيراز نيز نوشت●
به گفته کارشناس دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی کشوردکتر اسد بيگی  بر اساس : "خبرگزاری ايسنا در تهران گزارش داد●

 و روسپيگری تحقيقات انجام شده در ايران و کشورهای ديگر آمار دختران فراری نسبت به پسران بيشتر است و اکثر آنها نيز به دام فحشا
 ."افتاده و توسط باندهای مخصوصی برای روسپيگری يا قاچاق آنها به خارج از کشور به خصوص دبی فرستاده می شوند

پرونده رسيدگی . پليس باند قاچاق دختران را در فرودگاه مهر آباد به دام انداخت: "جام جم شانزده مهر هزار و سيصد و هشتاد و يک نوشت●
 ."به جرايم اعضای اين باند به شعبه هزار و شصد و ده مجتمع قضايی ويژه به رياست قاضی صابری ظفر قندی ارجاع شد

هشتاد و يک از دستگيری اعضای باند اينترنتی اغفال دختران خبر داد و آورد ،سه زن ميانسال پس از ارتباط روزنامه جام جم يازده مهر ●
با دختران و پسران جوان آنها رابه فساد می کشاندند و پس از ارتباط با دختران از طريق سايت اينترنتی و با جلب اعتماد و ) چت(اينترنتی 

ر مالقات می گذاشتند سپس به بهانه های واهی و پيدا کردن شوهر پولدار و سفر به خارج از کشور از آنان اطمينان آنها با اين دختران قرا
 .سوء استفاده می کردند

تعداد زيادی دختر ايرانی در کربال نجف و ساير شهرهای زيارتی عراق به گدايی : روزنامه همشهری بيست و چهار مهر هشتاد و يک●
سط مردان عرب از خانواده هايشان در روستاها يا مناطق فقير نشين خريداری و برای کسب درآمد از زائران ايرانی اين دختران تو. مشغولند

 .که به گدايان عراقی پول نمی دهند، به شهرهای زيارتی عراق برده می شوند
 و سيستان و بلوچستان چندين هزار دختر در استان های خراسان: "ماهنامه خواندنی بيست و چهار مهر هشتاد و يک طی گزارشی اعالم کرد

اخيرا يک باند برده گيری که عده نامعلومی از دختران ايرانی را در پاکستان به کنيزی فروخته اند .ايرانی به مردان افغانی فروخته شدند
اند بيش از صد و پنجاه دختر بر اساس يک آمار رسمی اظهار شده است که فقط بوسيله همين ب.شناسائی و برخی از اعضا آن دستگير شدند

مشهدی به پاکستان برای تن فروشی منتقل شدند شيوه کار اعضای اين باند چنين بوده است که دختران را از خانواده هايشان خريداری کرده 
ه ذکر است که منطقه الزم ب. و به عقد خود در می آوردند سپس آنها را به خانه های فساد که در پاکستان به خرابات موسومند می فروختند

استان های خراسان و سيستان و بلوچستان از . ميرجاوه در زاهدان به عنوان يک منطقه ترانزيت در امر قاچاق انسان به شمار می رود
مناطق مبدأ و شهرهای کويته، کراچی، راولپندی در پاکستان و کشورهای افغانستان و کشورهای خليج حاشيه خليج فارس و بعضی از 

 ."رهای آسيايی و اروپايی از مناطق مقصد پديده قاچاق محسوب می شوندکشو
ماهانه چهل و پنج دختر ايرانی شانزده تا : "به گزارش ايرنا در بيست بهمن هشتاد و يک چندی پيش روزنامه مشرق، چاپ پاکستان نوشت●

اين خبر آمده است يک گروه بلوچ ايرانی مدت دو سال است در ادامه ". بيست و پنج ساله در کراچی توسط افراد ثروتمند خريداری می شوند



همچنين ماموران معاونت اطالعات ناجا که تنها . که از راه بلوچستان اين دختران را به پاکستان منتقل کرده و در کراچی به فروش می رسانند
ست زن و مرد بلوچ را با شکار دختران فقير مرجع پليس رسيدگی به اين جرم نانوشته هستند، شهريور سال هشتاد و يک توانستند بي

  ".تگير کنندسخراسانی آنها را روانه پاکستان می کردند، شناسايی و د
  

استبداد پهلوی هم برای زن و مرد  و بخصوص زنان .   قاچاق زنان و دختران از زمان رژيم سابق در ايران رواج داشته است   مسأله    اما
همچون تجارت مواد و صورت ميگيرد سازمان يافته  انسان  قاچاق در نظام واليت فقيه که مافيا حاکم است زه امرواما . حقوق  قائل نبود

 .آور است گردش مالي آن سرسام که  به تجارتي پرسود تبديل شده استمخدر برای اين رژيم 
در قوانين ما به پديده هاى : ر ايران و قاچاق مى گويد رشد جرايم سازمان يافته د در مورد دآتر ميرمحمد صادقى، حقوقدان و استاد دانشگاه 

سازمان يافته به عنوان جرم جمعى نگاه نشده است و مى توانيم در مورد جرايم سازمان يافته به طور خاص قانون داشته باشيم آه متأسفانه 
    ".نداريم، زيرا جرايم سازمان يافته با از بين رفتن افراد از بين نمى رود

  
 ديوان عالی  آشنايند  و فراموش نکرده اند که " قتل درمانی " ان محترم  با  راه حلهای اين نظام تحت عنوان خوانندگ

و چند مورد تجاوز  به زنان    در شهر آرمان  مرد و دو زن3   قتل  به  دست را که  قتل های محفلی کرمان کشورمتهمان
  رايو !! کرده اند ن  اشتباه  مقتوالن  بودن  در مورد مهدورالدم شان خيص تشدر   دانست که    متدين  افراديزده بودند را 

متهمان پرونده مأموران يکی از چرا که !   نپذيرفت  آرمان  محفلي هاي  قتل  پرونده  متهمان  را در خصوص  آرمان دادگاه
 فرزند يکی از گرفت و  انجام  به صورت غير علنی و پشت درهای بسته آنان نيز محاکمه . نهادهای امنيتی بودند 

 اما حاضر نشده در دادگاه حضور بود  نيز در ميان متهمان دياد می ش" ر، ک"مقامهای استان که از او با عنوان سردار 
 در واقع به اسم حفاظت از دختران فراری  "خانه  دختران " ی که تحت عنواندرون مراکز حتی  مافيای فحشا !دياب

 فاجعه خانه هدايت در خوانندگان گرامی . انده شدن به فحشا تاسيس شده اند ؛ نيز راه يافته است برای جلوگيری از کش
 همان  ؛يعنی شهرستان کرج راکه بنياد مستضعفان و جانبازان در زمان رفيقدوست سرپرستی آن را دراختيار داشت

ديف اول پرونده انتقال دختران اين مرکز به خانه ای که دادستان انقالب کرج و فرمانده نيروی انتظامی کرج متهمان ر
 را از شبکه تن فروشان بودند و در حاشيه همين مرکز، کانون های عشرت، تحت کنترل و حفاظت بسيج برپا شده بود

  . ياد نبرده اند 
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