ﺳﮑﺲ و دوﻟﺖ :ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
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اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺲ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت و ﺳﮑﺲ ﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﻮن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪوی
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺖ و زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﮑﺲ ﯾﺎ اﻧﻮاع آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻤﺪن
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺳﮑﺲ را از ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از دﻻﻟﺖ ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ رواﺑﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت و
ﺳﮑﺲ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺮوری ﻣﻮﺟﺰ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در اﺳﻼم و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﺪاف ،ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺑﺤﺮان زده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺪرن و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
و اﻣﮑﺎن رﻫﺎﯾﯽ از ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ
ﮐﻨﺘﺮل ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻤﺸﯿﺖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ :زﻧﯿﻬﯽ زن ﭘﺘﯿﺨﺸﺎﯾﻪ )ازدواج ﻣﺘﻌﻬﺪ( ،ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ .ازدواج ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ رﺳﻢ ازدواج ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﻮد ﮐﻪ زن را ﺟﺴﻤﺎً و روﺣﺎً ﻣﻠﮏ ﻣﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺗﺪاوم ﮐﻨﺘﺮل
ﺟﻨﺴﯽ زن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺴﺮی از او ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﻮه او را ﺑﻪ ازدواج ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ در
ﻣﯽ آوردﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻮه ای در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد دﺧﺘﺮش اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮک او زﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ او ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺻﻠﺖ زاده ﻣﯽ ﺷﺪ ،از آن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ را ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ در دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻮد (۱) .ﻧﻮع ﺳﻮم از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،راﺑﻄﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻮه ای ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج اﺑﺪاﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ای ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ در ﻋﻮض ﺳﮑﺲ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ از او و ﮐﻮدﮐﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﮑﺲ از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ وارث اش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﮑﺲ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠﺎزات( اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﮑﺲ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارزش ﻣﺼﺮف در ﻧﻈﺎم ﮔﺮدش ﺳﺎده ﮐﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻓﺮوش )ﺳﮑﺲ( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ )ﻣﻌﯿﺸﺖ( .ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﻪ وﯾﮋه آن دوران .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﮑﺲ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ و ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آداب و ﺣﺪود ﺳﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ
ﻧﻌﻞ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭘﺎرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮای زﻧﺎﮐﺎری ،در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
از اﯾﺮان رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﻧﻪ ﻣﺬﻣﻮم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ(۲) .
اﻣﺎ آن ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﮑﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﮑﺲ در ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم در ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده ،آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .و دوم اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ از ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﻞ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.
اﺳﻼم ،ﻣﯿﻞ و ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ
در اﺳﻼم ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ“ ﻗﻮه ﺑﺎه ”ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ“ روزه ﻗﻮه ی ﺑﺎه را ﻓﺮو ﮐﺎﻫﺪ” .اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق

رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺮی ﺑﺎﻟﺬات ﭘﻠﯿﺪ و
ﻣﻀﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮑﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺳﻮاﺳﯽ اش ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎب ﺳﮑﺲ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و ﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ای
ﮐﻪ وﺻﻒ آن رﻓﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺳﻼم ﺑﻪ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوح ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از دوﮔﺎﻧﻪ ای ﻏﺮﯾﺐ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ دارد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﯿﻦ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺗﮏ ﺷﻮﻫﺮی اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ )و ﻧﻪ رﻓﺘﺎر( ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج و ﺳﮑﺲ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﯾﺮه وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﻣﯿﺎل ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﻼم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح وﺟﻮﻫﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ دارد
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﺟﻮه اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
ﺣﻠﯿﻪ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
«ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در ﺷﺐ اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن و از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪرى ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﭼﻮن ﻋﺮوﺳﻰ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺷﻮد ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﮑﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮ و آن آب را از درﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎش…
ﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﮔﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻰ در ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻌﺎدت اﺳﻼم او را روزى ﺷﻮد و دﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮﺷﺒﻮ و دﻟﺶ رﺣﯿﻢ و دﺳﺘﺶ
ﺟﻮاﻧﻤﺮد و زﺑﺎﻧﺶ از ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﻬﺘﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﮔﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻰ در ﺷﺐ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺣﺎﮐﻤﻰ از ﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻰ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﮐﻨﻰ ﺑﺎ زن ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻬﻢ رﺳﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
او… “
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
“از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﻰ زن ﺧﻮد را ﻋﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺎو ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻟﺬﺗﻰ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﺮج زن و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺎزى ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﮐﻰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻐﯿﺮ اﺟﺰاى ﺑﺪن ﺧﻮد ﭼﯿﺰى دﯾﮕﺮ در
آن ﺟﺎ ﻧﮑﻨﺪ .و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﯿﺎن آب ﺟﻤﺎع ﺑﮑﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﮐﻰ ﻧﯿﺴﺖ»(۳) .
ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﺎدر اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و وﺳﻮاس در ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺟﻪ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺳﮑﺲ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
اﯾﻦ داﯾﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮی ،دو ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺎﺳﯽ را ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﻧﺰﺟﺎر ﻓﻄﺮی از ﺳﮑﺲ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎرز اﺳﺖ ،اﺳﻼم ﺑﻪ وﺿﻮح ﺳﮑﺲ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﻞ را اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﻮاﻟﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .و در وﻫﻠﻪ دوم ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روح اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن اﺳﻼم و رﻏﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶ
ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ
ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﻪ ﻓﺎش و ﺻﺮﯾﺢ اﺳﻼم در ﻗﺒﺎل ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ
از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی وﯾﮋه ای در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی ﺳﮑﺲ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ زداﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺪه آل ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﮑﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ در آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻄﺎﯾﺒﻪ ﮔﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان دارد .ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻓﻘﺪان و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدن اﺑﮋه اﺳﺖ .ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺑﮋه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻞ را ﻣﺎدر و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدن او و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﮋه ﻫﺎی ﻣﯿﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﮋه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ(۴) .
ﻻﮐﺎن درﺑﺎره ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺎﻧﺘﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮدازی )ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ( ﻣﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮژه
در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺑﮋه ﻣﻔﻘﻮد روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻞ را در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»(۵) .

ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﮑﺲ و ﻓﻘﺪان ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ“ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰی ”ﺑﺪل
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻮران ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻣﯿﻞ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻢ ﺳﮑﺲ زداﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺼﻮل ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ،ﺷﻮک آور و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺳﮑﺲ در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ -ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،-ﺑﺎ ﺳﮑﺲ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را داﻣﻦ زده
اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن ،اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،و ﻣﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮏ ﺟﻨﺴﯽ .اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ دروﻧﯽ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﻮرﯾﺘﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ درﺧﻮدﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺘﺮون اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﻄﺒﺎق
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺮای ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪ ای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮی و دروﻏﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ ،از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻫﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ،ﮐﻮدک آزاری و ﺗﺠﺎوز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻀﺎد و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ دادن ﺳﻮﯾﻪ
ﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
در ﺳﺎل  ،۳۱۳۱در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎده  ،۱۴۰۱ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدک-ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ۵۱
ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ،۳۵۳۱ﻣﺎده  ۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ
۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۰۲ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎده  ۳۲ﻟﻐﻮ و ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،۰۷۳۱ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ۵۱
ﺳﺎل ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۱۷۳۱ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و  ۵۱ﺳﺎل
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﯿﺮ و دار ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮوز ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮدک آزاری و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﮑﻞ زاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ:
«ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زوﺟﻪ اى ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻧﻪ ﺳﺎل دارد وﻃﻰ او ﺑﺮاى وى ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زوﺟﻪ داﺋﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،و اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎم ﮔﯿﺮی
ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت و آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻔﺨﯿﺬ ) (۶اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﻪ ﺳﺎل او را وﻃﻰ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ
اﻓﻀﺎء ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺰى ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺠﺮاى ﺑﻮل و ﻣﺠﺮاى ﺣﯿﺾ او را ﯾﮑﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺮای
ﺣﯿﺾ و ﻏﺎﺋﻂ او را ﯾﮑﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ وﻃﻰ او ﺑﺮ وى ﺣﺮام ﻣﻰ ﺷﻮد(۷) ».
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد و ﻓﺎرغ از ﻧﺺ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از
ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻮدک آزاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﮑﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻮاط ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
«اﮔﺮ ﮐﺴﻰ ﻣﺬﮐﺮى را وﻃﻰ ﮐﻨﺪ و در او دﺧﻮل ﮐﻨﺪ ﻗﺘﻞ او و ﻗﺘﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ و
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ … ،و اﮔﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻌﻮل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻮل ﻓﺎﻋﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻔﻌﻮل ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،و
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﮐﻮدک ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ دوﺗﺎدﯾﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ، …،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻋﺪام و ﮐﻮدک ﺗﺎدﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد(۸) ».
در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﮐﻮدک را ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺣﻖ ﺗﻤﯿﯿﺰ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﺣﮑﻢ او ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻟﻎ
اﺳﺖ )وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻮه ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ( .و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ

اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻫﺮاس ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺠﺎوز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﺧﻮل ﻣﺤﻮری در ﻧﻈﺎم
ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ( ،ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎزات در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﮑﺎم از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﻀﺤﮏ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺮان و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﺨﻦ و
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﮑﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﺎوت ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﺳﮑﺲ را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻘﻪ ﮔﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻣﻨﺎزﻋﻪ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺣﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای از ﺣﮑﻮﻣﺖ
داری ﻣﺪرن اﺳﺖ ،و در ﭼﺸﻢ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺷﺒﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار در دﯾﻦ.
اﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و
ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎر و در ﻫﺮ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز
اداره اﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﮑﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ
و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰو اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎراﺗﺶ را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم
داراﯾﯽ اش را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﮑﺲ در اﯾﺮانِ ﭘﺲ از  ،۷۵از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آن ﺳﻮی وﺿﻌﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن اﻣﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻮدآﻣﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻓﻮران ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻣﯿﻞ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﻮدوم و
ﮔﻮﻣﻮرا در ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ زﯾﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوران“ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ”) (۹اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ،ﺳﮑﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯿﻞ و
ﺳﮑﺲ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﮑﺎرا در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﯾﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
ﮐﻢ وزﻧﯽ و ﺑﯿﺶ وزﻧﯽ ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﭼﻬﺮه ﯾﺎ اﻧﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﻫﻢ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﮑﺲ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد.
ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان و رﯾﺎﺿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﮑﺲ راﯾﺞ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻢ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه ﺳﮑﺲ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دﯾﮕﺮی ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻗﺴﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ از
ﭘﺮده ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﻬﺖ و ﻣﺎﺗﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد.
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ﻗﺮار دادن آﻟﺖ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻫﺎ و اﻟﺘﺬاذ ﺑﺪون دﺧﻞ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﻟﻠﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ۲۱
ﻫﻤﺎن ،ﮔﻔﺘﺎر در ﻟﻮاﺣﻖ ،ﻓﺼﻞ دوم در ﻟﻮاط و ﺳﺤﻖ و ﻗﯿﺎده
دوران ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻟﮑﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۰۲۹۱ﺗﺎ  ٫۳۳۹۱در اﯾﻦ دوران ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از زﻣﺎن
ﭘﯿﺶ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد.
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