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حجاب اسالمی تالشی شکست خورده
در ایران اسالمزده
ثریا شهابی
بازگرمای تابستانی به مغز بیمار
حکومت اسالمی فشار آورده و با
طرح های سرکوبگرایانه سعی در
حفظ پوشش اسالمی که چیزی جز
تنگ کردن فضای تنفس آزاد برای
زنان و دختران ساکن این کشور
اسالمزده نیست
مبارزه با این احکام قرون وسطایی
ادامه داشته و کماکان ادامه دارد در
برنامه ی امشب با ثریا شهابی از
فعالین حقوق زنان به این معضل
اجتماعی زن آزاری رژیم اسالمی و
عواقب آن می پردازیم
 با سالم و خوش آمد گویی به شما
ثریا شهابی


 خیلی متشکرم از وقتی که به من
می دهید.

 ثریا شهابی به نظر شما رژیم
اسالمی به نیروهای انتظامی اش
متوصل به زور شده تا زنان را
مجبور به رعایت حجاب اجباری کند،
آیا این نشان ضعف مفرط رژیم و از
نفس افتاده نظام زن ستیز به نوعی
نیست؟
 دقیقا ً نشانه ضعف و از نفس افتادنش
است ،منتهی موضوع اینست که کسی
نیست که نفسش را بگیرد! شما توضیح
دادید در تابستان و فصل گرما اینها از
این فرمایشات زیاد میکنند و در جایی
تعرض میکنند و جریمه هایی که تعیین
کردند ودوماه حبس را اجرا میکنند
ولی واقعیتی که وجود دارد اینست که
پشم و پیله ی ایدئولوژیک جمهوری
اسالمی ریخته است .اینها زورشان
را میزنند و فضا را می خواهند تنگ
تر کنند و باالخره تعدادی را دستگیر
و اذیت می کنند منتهی رژیم سعی
می کند تقابلش را با جوانان ،با
دختران و با مردم به حداقل برساند،
اگرچه وقتی دختران و زنان را تنها
گیر بیاورند کتک می زنند و مورد

تعرض قرار می دهند ولی نتیجه اینها
بیشتر از اینکه ابعاد وسیع اجرایی
داشته باشند پرچم سیاسی است و می
خواهند بگویند ما هستم و دارم
حکومت میکنم و پرچممان هم
سرجایش است و امر و نهی می کنند
که زنان پوشش خودشان را رعایت
کنند و چادر سر کنند ولی در دنیای
واقعی در موقعیتی نیستند که بخواهند
تعرض وسیعی بکنند این بیشتر اعالم
مجدد اینست که حواستان باشد و
بترسانند وچیز بیشتر از این نیست.
 رژیمی که سفیرش در برزیل در
یک استخر مختلط به جرم دست
درازی به دختر بچه ها در زیر آب
دستگیر می شود ،چگونه است که
بر روی خشگی و با گرمای تهران
جانماز آب می کشند نگران معص ّیت
آقایان از پی بدحجابی بانوان است؟
ریاکاری بخشی از وجود رژیم
اسالمی است ،ریاکاری ،لومپنی و
وقاحت ،اینها بخشی از وجود رژیم
است آقای سفیر گفته این تفاوت
فرهنگی است! یعنی فرهنگ ایشون

اجازه می دهد به دختربچه ها تعرض

واقعا چطور با این تننناقضنات زنندگنی

گفتند بگویند ،االن بحث اینکه

کند و مشکل اینست که در جایی به

می کنند حتما اینها راه و چناه ش رو

بخواهند یک مهد کودکی درست کنند

اشتباه (در اروپا) اینکار را انجام داده

بلدند و بعد از تعرض و دست درازی

که نسل بعدی را اسالمی بکنند این

در جمهوری اسالمی احکام صیغه،

به دختنر بنچنه هنا ،ینک وردی منی

دلگرمی هایی ست که به خودشان می

احکام نگاه کردن و احکام شنیعی که

خونند و آنرا حالل می کنند!

دهند وگرنه ماشین نسل انقالب

در رابطه جنسی و مناسبات زن

اسالمی

ومرد دارند بهشون اجازه می دهد که

ضداسالمی ،اکثریت شدند خداناباور

هر ریاکاری بکنند .اینجا (اروپا) که
ایران نبوده و می توانند برای این
عمل شنیع هر توجیهی بیاورند .این
یک دینی (اسالم) است که همه جور

 ثریاا شاهاابای آیاا باه راساتای دایار
کردن مهد کودک برای ترویج حاجااب
رژیم را در جلوگیری از گریز جوانان
ازفرامین اسالمی ،کمک خواهد کرد؟

سازی،

اکثریت

شدند

اکثریت شدند احکام ضداسالمی به
هرحال این بیشتر از اینکه امیدی
داشته باشند که در 03سال آینده نسلی
را ببار بیاورند که بتوانند اعتقاداتی

با آوردن یک آیه می

ببینید جامعه ی ایران جامعه ی

داشته باشند و به اصطالح بخواهند

توانند یکجور تطهیرش دهند و هرچه

متناقضی است ،اینها طرحی را دادند

اسالم را بعنوان روبنای حکومتی

که قواره خودشان باشد از ریاکاری،

تا مهد کودکی درست کنند که کودکان

حفظ کنند  ،یک جوک است و به

شارالتانیزم و لومپنیزم ،اینها بخشی

را اسالمی باربیاورند اینکار یک

خودشان دلداری میدهند این حرف ها

از فرهنگ اسالمی است و این آقای

کارخانه ی ضد اسالمی سازی است،
اصالً کل ایران تبدیل شده به یک

بیشتر از اینکه مابه ازای اجتماعی
داشته باشند ،چراغ سبز و سیگنال

مناسبی است که می داند چطور و چه

نسل به شدت ضد اسالمی ،خواننده

هایی ست که به خودشان می دهند

موقع سوء استفاده کند که بقول شما

قاری قرآن تربیت می کنند که میشود

یک بخش کوچکی است که در داخل

در ایران با آن هوای گرم حکم می

رپ خوان و حال اینکه رژیم در اوج

حکومت از این طرّه ها زیاد می

دهند که حجاب اسالمی رو رعایت

قدر قدرتی ش بود و بگیر و ببندها و

گویند و فتوا می دهند ،فتوا علیه

کنند به هرحال این چیزی جز

هشدارهایی که  03سال پیش می

خواننده ای که در مورد مهدی شعری

ریاکاری که همه ی مذاهب دارند

دادند و کسی نمی توانست نفس بکشد

خوانده و  03نفر دیگه این فتوا را

منتهی اسالم دیگر در

آن نسلی را که به زور خواستند

جمع می کنند.

ریاکاری نمره اول را میگیرد در

اسالمی کنند االن جوانان خودشان

تاسیس مهدکودک اسالمی

ریاکاری ،شارالتانیزم و لومپنیزم

اعتراف می کنند بی دینم ،خودشان

نوستالوژی حکومتی ست که هنوز

هیچ شرمی نمی کنند و به دختر 9

می گویند خدا ناباوریم و به شدت ضد

می خواهد نشان دهد که پرچم سیاسی

ساله می گویند زن ،و حاال هم شرم

دین هستند و عدل الهی که اینهمه

اش را دارد و بخش افراطی

از

نمی کنند که به دختر  9ساله درون

فساد و بی عدالتی ببار بیاره دیگه

حکومت میخواهد آن حال و هوای

استخر تعرض کنند.

اون داستان عربده کشی حکومت به

 03سال پیش را یادآوری کند ولی

به هر حال هم که یک محمد پدوفیل

شدت فاشیستی ،االن که رژیم پشم و

این طرح ها ضعیف تر از آن است

بوده و این آقای سفیر هم فرزند همان

پیله اش ریخته و دیگه نمی تونند از
آن ُ
طره هایی که  03سال پیش می

که همانطور که اشاره کردید که به

فسادی رو

سفیر هم نشان داده یک عنصر خیلی

نیست،

مذهب محمد است ،ولی من نمی دانم
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پیشواز جوانان ،زنان سر احکام

اینها

اسالمی بروند و بخش دیگر محافظه

مطالب مارکس چناپ منی کننننند حنتنی

کارحکومتی وزیر لبی آنراجمع کنند.

کسننی مننثننل رئننیننس دانننا خننودش را

می خواهند مهدکودک اسالمی بزنند
و از کوچکی آنان را قاری قرآن بار
بیاورند از مهدکودک و یا گهواره
تمام جامعه را به اصطالح ایزوله
کنند ،اینها توازن و پرچم های سیاهی
است که در خودشون است و فکر
نمی کنم بُعداجتماعی داشته باشد و
این چیزها نمی تواند تغییر و تحوالت
زیادی در جامعه بوجود بیاورد اینها
از مقابله با جوانان و زنان ومردم
برای اجرای احکام اسالمی و فشار
بیشتر پرهیز می کنند.

سوسیالیست می دانند و منی گنویند بنایند
اقتصاد سوسینالنینسنتنی بنیناورینم ،چنپ و
کمونیزم و به اصطالح برای نقد مذهنب
از کمونیسنت چنپ تنر و منننتنقند تنر بنه
مذهب نداریم دیدگاه چپ در بین جنواننان
ایران بسیار قنوی اسنت در اینن فضنای
جامنعنه ،منردم خنودشنان دارنند منبنارزه
منفی می کنند ،جنمنهنوری اسنالمنی منی
گوید در مالء عام شما بایند حنجناب سنر
کنید و فیس بوک هم مالء عام است ولی
برید ببنید که دخترها لنبناس هنای خنینلنی
خیلی آزاد منی پنوشننند و کسنی حنجناب
ندارد و عکس هاینی کنه منی انندازنند و
کسی نمی تواند این جنواننان رو کنننتنرل

 بعنوان آخرین سوال ،راه های
مبارزه منفی با آپارتاید جنسی و زن
آزاری تابستانی رژیم اسالمی ،از
نظر شما کدام ها هستند؟ ارزیابی
شما چیست؟

کند و این اجنتننناب نناپنذینر اسنت .منردم
دارند مبارزه منفی خودشان را می کننننند
فقط یک کاله شرعی و تیکه ای پنارچنه
بنا به اجبار جامعه برسرشان می اندازند
بله فشار ،تبنعنینض ،آپنارتنایند جنننسنی و
نابرابری هست هنمنینننکنه احسناس کنننیند

راه مبارزه منفی رو همین االن مردم

یک عده با استفاده از قانون منی تنوانننند

دارند انجام می دهند همانطور که
قبالً گفتم رژیم اسالمی در وضعیتی

بننه شننمننا تننعننرض کنننننننند وهننرالت و
هرسادیسمی می تواند بنه شنمنا تنعنرض

است که حاکمیتش را از قدرت

کند و جلوی شمنا رو بنگنینرد و بنگنویند

ایدئولوژیک نمی گیرد بلکه از زور

خواهنر حنجنابنت را رعناینت کنن! ینک
فضای کامالً فاشیستی است ،ولی اینننکنه

و آب مردم را گروگان گرفتن در

عمالً چقدر می تنوانننند ،اینننکنه %93

فضای جامعه فعلی ،البته قبل از اینکه

نسلی که تربیت کرده انند عنلنینه قنواننینن

بخواهم بگویم مردم چه بکنند باید

اسالمی و علیه فرهنگ تحمیلی اسنالمنی

تصویری از وضعیت فعلی ایران

هستند که مخالف آپارتاید جنسی هستند.

بدهم ،همین االن توی مجالت ،از

مردم چکار باید بکنند؟ به نظر من همان

و فشار میگیرد ،زندان ،جریمه با نان

کاری که االن می کنند هر تنعنرضنی
را جواب بدهند کسی حن نندارد بنه
دختری بگوید چرا اینننطنوری لنبناس
می پوشنی و ینا کسنی را نصنینحنت
کنند ،باید جواب این افراد رو داد و
اینها رو کتک زد کنه دینگنه جنرئنت
نکنند حتی اون مواردی که سعی می
کننند بنا لنطنافنت و بنا ننرمنش و بنا
راهنمایی و بنا تنرسنانندن از  0مناه
حبس و منحنرومنینت از تنحنصنینل و
جنریننمننه ایننن عننواقننب نننافننرمننانننی از
اوامر اسالمی است نیروی انتنظنامنی
جرئت نکنند به هربنهناننه ای بنا هنر
عنننننننواننننی تنننعنننرض کننننننند ،تنننذکنننر
دهد.مردم نباید فقط تماشاچی ساکنت
یا تماشاچی معترضی کنه تنه دلشنان
فحش می دهند این کنار ننینسنت بنایند
دست طرف را بنگنینرنند و بنزنننند و
بگن غلط می کنی که به من می گنی
حجابم را رعایت کنم؟ چنطنوری راه
برم؟ کاری را که االن هم خود مردم
دارند می کننننند تنعنرض را بنایند بنا
تعرض جنواب داد و گنرننه ننفنرت،
فحش دادن ،نافرمناننی جنزء زنندگنی
مردم است اسالم را مسخره می کننند
ولننی بنناینند بننه تننعننرض جننواب داد
کنوچننکنتننرینن تنعننرض را بناتننعننرض
پنناسنند داد ،امننینندوارم شنناهنند یننک
تعرضنی بناشنینم کنه جنرئنت ننکننننند
احکام اسالمی و آپارتایند جنننسنی را
در تابستان ،حنتنی ینک منوردش را
اجرا کنند.
با سپاس از شاماا ثاریاا شاهاابای از
اینکه نظراتتون را باا بایانانادگاان در
میان گذاشتید

حجاب و آزادی
نسیم روشنایی
به محض اینکه بخواهیم حجاب را به
بحث بگذاریم ،مبحث آزادی فردی به
میان کشیده می شود .بدون درک
آزادی فردی و ضرورت احقا آن
در جامعه که متعاقبا به آزادی پوشش
منجر می شود ،بحث درباره ی
حجاب نابسنده خواهد بود.
در یک جامعه ی مدرن ،تمام مردم
آزاد هستند که هر کاری انجام دهند
مگر اینکه عمل آنها باعث سلب
آزادی فرد دیگری گردد .به این
آزادی ،آزادی منفی یا سلبی نیز می
گویند .وقتی قوانین حقوقی یک جامعه
بر اساس این نوع آزادی باشد ،به
افراد به عنوان اجزای جامعه استقالل
و فردیت کافی اعطا می کند تا بتوانند
تا جایی که به آزادی دیگران لطمه
وارد نمی سازد ،در جامعه آزادی
عمل داشته باشند .آزادی پوشش نیز
از اصل آزادی سلبی ثابت می شود.
به این معنا که تمام افراد ح دارند
نوع پوشش خود را در جامعه آزادانه
انتخاب کنند .چرا که هیچ شیوه ای از
پوشش باعث نمی شود آزادی و
حقو فرد دیگری لگدمال شود.
اما هنگامی که خاستگاه قوانین یک
جامعه از مکانی موهوم و عتی به
نام شریعت ،کالم خدا و احکام و
سیره ی پیامبران و امامان شکل یابد،
به هیچ وجه نمی توان چنین جامعه
ای را جامعه ای دانست که " ح " در
آن محلی از اعراب دارد .متاسفانه
ایران در زمره ی چنین جوامعی
است .در این جوامع سنتی که به جای
ح و قوانین مدنی ،شریعت و
ارتجاع بر مردم حکمرانی می کند،
اصل آزادی سلبی نفی می شود.
متعاقب آن آزادی پوشش نیز به نام

حجاب از افراد سلب می شود.
ازآنجایی که حجاب در اسالم بیشتر
به زنان معطوف است تا به مردان،
زنان در چنین کشورهایی همواره
محکوم هستند پوششی را که جامعه
به آنها تحمیل کرده است برتن کنند.
از نظر اسالمگرایان اگر من در چله
تابستان با شلوارک و تی شرت از
خانه خارج شوم به جامعه تعرض
کرده ام ،اما اگر خود را را در
چادری زمخت و سیاه بپوشانم به
جامعه تعرض نکرده ام .اما واقعیت
اینجاست که من با انکار آزادی
پوشش برای خود ،به آزادی و ح
فردی خویش تعرض کرده ام .از همه
مهم تر چگونگی پوشش من به عنوان
یک زن ،به هیچ وجه آزادی افراد
دیگر را محدود یا به آن تعرض نمی
کند .اما اسالمگرایان چیزهایی
دیگری می گویند .به طور مختصر
برخی از استدالل های( البته
درحقیقت نمی توان پاسد های آنها را
استدالل محسوب کرد) آنها به آزادی
پوشش را مرور می کنیم.
یکی از استدالل های اسالمگرایان
درباره ی مسئله ی حجاب این است
که " انسان مالک خویش نیست و
مالک اصلی خداوند است ،بنابراین
اگر خدا بگوید انسان باید خود را در
صد الیه پارچه بپوشاند ،چون او
مالک فرد است ،فرد مجبور به
پذیرش احکام مالک خویش است".
در این نقطه نگاه ،انسان ها برده ی
ارباب بزرگی به نام خداوند هستند و
اگر بخواهند از احکام ارباب خویش
سرپیچی کنند ،گناههکار هستند و باید
مجازات شوند . .این استدالل از پایه
ناعقالنی است و ایرادات بسیاری به
آن وارد است .مهم ترین نقص و
ناعقالنیت این استدالل این است که
انسان را در حد یک برده که به
شخص دیگری تعل دارد ،تنزل داده

است و متعاقبا هرگونه ح و آزادی
فردی را از وی ستانده است .اما
انسان در جوامع مدرن برخالف
جوامع پیشامدرنی مانند ایران ،برده
نیست و هیچ اربابی ندارند که مجبور
باشد به احکام او بی برو برگرد
گردن سپارد .اما مسئله اینجاست که
این احکام شریعت به شرایط
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فهم
عمومی هزار و چهارصد سال پیش
عربستان اختصاص دارند؛ به دورانی
که برده داری رواج داشت و زنان
چیزی جز برده ها و امالک شوهران
و پدران خویش نبودند.
استدالل بعدی اسالمگرایان این است
که " زنانی که با حجاب ناکافی وارد
اجتماع می شوند ،باعث تحریک
جنسی مردان و فساد در جامعه می
شوند ".آنها برای اثبات این استدالل
ناچار می شوند شواهد و مثال های
اجتماعی ارائه کنند .یکی از شواهد
آنها این است که زنان بدون حجاب
مردان را تحریک جنسی کرده و
موجب بیماری های روانی در مردان
می شوند .در پاسد به این استدالل
اسالمگرایان باید گفت اوال زنان
هنگام انتخاب پوشش خویش ،مسئول
این امر نیستند که مردان چه زمانی
از نظر جنسی برانگیخته می شوند.
دوما چیزی که باعث سرکوب جنسی
و اختالل روانی مردان و زنان جامعه

می شود ،همین سرکوب ها و عدم
آزادی رابطه ی بین دو جنس است.
مردان و زنانی که تا مرز بیست
سالگی یا بیشتر ،با جنس مخالف خود
رابطه ی عاطفی و جنسی برقرار
نکرده اند ،بی شک به موجوداتی
بیمار و سرشار از عقده های جنسی
تبدیل می شوند .بنابراین ،این
اغتشاش های روانی حاصل ساختار
ارتجاعی و سرکوبگر جوامع سنتی-
اسالمی است ،نه جامعه ای که زنان
و مردان آزادند که پوشش خود را
انتخاب کنند.
همچنین اسالمگرایان معتقدند که "
پوشش آزادانه ی زنان باعث ترویج
تعرض و تجاوز به زنان و دختران و
قتل و جرم و فساد در جامعه است".
در پاسد به چنین استداللی ابتدا باید
آمار تجاور و تعرض به زنان در
جوامع غربی را با آمار تجاوز و
تعرض به زنان در ایران مقایسه
کرد .اگر بتوان به آماری کامل و قابل
اعتماد در ایران دست یافت ،خواهیم
دید که شمار تعرض و تجاوز به زنان
در ایران صدها برابر کشورهای
غربی است .همچنین احتمال تجاوز و
تعرض به زنان بیشتر در مردان و
پسرانی وجود دارد که از اوان
کودکی با سرکوب جنسی مواجه بوده
و کم و بیش سرشار از عقده های
جنسی هستند .جامعه ای که بستر
ایجاد چنین پسران و مردانی را ایجاد
می کند ،جوامع اسالمی و سنتی
هستند نه جوامعی که مردان آن از
کمترین عقده های و سرکوب های
جنسی برخوردارند.
یکی دیگر از استدالل های آنها این
است که " به سبب آزادی پوشش،
مردان با دیدن زنان تحریک شده،
عالقه ی آنها به زنان خویش کمرنگ
شده و از همسران خود دلسرد می
شوند .همچنین این تحریک های

جنسی به جایی می انجامد که مردان
از همسران خویش جدا شده  ،بنیان
های خانواده سست شده و آمار طال
باال می رود ".در این استدالل
اسالمگرایان خود را افشا می کنند و
تلویحا می گویند ،تنها پیوندی که بین
همسران ایرانی وجود دارد ،رابطه ی
جنسی است نه عش و رابطه ی
عمی عاطفی و عقالنی .به این معنا
که تنها تمایالت و آلت جنسی مرد
مسلمان است که او را به سوی زنان
می کشاند ،نه ترکیبی از تمایالت
جنسی ،عش  ،عاطفه ی انسانی و
شناخت عقالنی از طرف مقابل.
همچنین این استدالل کودکانه در حالی
مطرح می شود که که مردان مسلمان
بر اساس قانون تعدد زوجات و
ازدواج موقت ،همواره آزادند که از
طرف زنان دیگری ( مانند زنان
صیغه ای) تحریک شده و لذت ببرند!
اگر بنیان خانواده برای مسلمانان تا
این حد مهم است چرا این بنیان را با
ازدواج موقت و تعدد زوجات نابود
می کنند .آیا زنان و کودکانی که به
سبب هوسبازی مردان و ازدواج های
مکرر آنها رنج می کشند ،آواره می
شوند و به هزاران بیماری روانی
مبتال می شوند ،جزء بنیان خانواده
نیستند؟
اگر بخواهیم کل استدالل های عقل
ستیز و زن ستیز اسالمگرایان را
درباره ی حجاب بررسی و تحلیل
کنیم ،بحث به درازا می کشد .این چند
استدالل ،نمونه ای بودند از پاسد
ارتجاعی
و
ناعقالنی
هایی
اسالمگرایان علیه آزادی پوشش زنان
که تنها می توانند کسانی را مجاب
کنند که از قدرت تعقل کافی
برخوردار نیستند.
همانطور که در آغاز نیز گفتیم،
آزادی پوشش زنان بر اساس اصل
آزادی فردی جزء حقو اولیه ی
زنان محسوب می شود و هیچ جامعه
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ای ح ندارد زنان را از آن محروم
کند .این ح تنها در جوامعی پایمال
می شود که قوانین و حقو بر اساس
آزادی فردی شکل نگرفته اند،
جوامعی چون ایران .فعالین زن و
تمام زنان ایرانی با هر خاستگاه
طبقاتی و از هر جناح سیاسی که
باشند ،می بایست برای احقا این ح
مبارزه کنند .آزادی پوشش مطالبه ای
مشترک بین فعالین زن چپگرا و
راستگرا و اصالح طلب است .فرقی
نمی کند در چه طبقه ی اجتماعی
قرار داریم ،کارگر ،بورژوا یا خرده
بورژوا(طبقه متوسط) ،آزادی پوشش
از ما سلب شده است .اما بزرگ ترین
مانع تحق این ح  ،وجود جمهوری
اسالمی است .مادامی که جمهوری
اسالمی وجود دارد ،براساس شریعت
و ایدئولوژی اسالمی خویش ،قوانینی
تصویب می کند که علیه آزادی و
حقو زنان هستند .فعالین زن که در
طلب تغییر قوانین ضد زن هستند ،تا
ایدئولوژی جمهوری اسالمی را تغییر
ندهند نمی توانند به این هدف برسند.
و از آنجایی که تالش های اقلیت
هایی مانند زنان ،قادر نخواهد بود
ایدئولوژی این حکومت را تغییر دهد،
تالش برای تغییر قوانین این رژیم نیز
حاصلی برای زنان نخواهد داشت.
همین امراست که مبارزه ی زنان
ایرانی را به مبارزه برای سرنگونی
جمهوری اسالمی پیوند می زند ،چرا
که در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک
این رژیم ،زنان ایرانی هرگز به
آزادی های اجتماعی نخواهند رسید و
همواره از حقو انسانی خویش
محروم خواهند شد.
0363/60300

جامعه متجدد و متمدن،انسانی سوئد
در مقابل ارزشهای برابر مسئول
است
توفیق محمدی
بدون شک برنامه  0300310/ماه
مه چهارشنبه شب اوپدراگ
گرانسکنینک که در ساعت  8هشت
شب از شبکه اول تلویزیون سراسری
سوئد پخش شد ،مبنی بر تبعیض،
برتری مرد بر زن را که نمایندگان
مساجد بزرگ سوئد طب قوانین شرع
و کتابهای آسمانی از چند همسری
واینکه زن ح تعیین سرنوشتش را
ندارد .زنان باید منکر احساسات
جسمانی خود شوند و در برابر
تجاوزها و بدرفتاریها ،سکوت اختیار
کنند .شهروندان جامعه سوئد را با
نگرانیها و ابهامات زیادی روبرو
کرده است .اظهار این عقاید ارتجاعی
ضد زن از جانب هر مقام اداری و
قانونی و یا هر فرقه مذهبی که باشد
برخورد جدیی را طلب میکند و باید
محکوم گردد .کار کرد مذهب بویژه
در بیش از سه دهه اخیر به یمن
تحرکات جریانات اسالمی و در
قدرت بودن مذهب در ایران و
عربستان ماهیت فو ارتجاعی آن را
برای هر ناظر آگاه روشن نموده است
و تداعی کننده کشتار زنان ،کودکان و
دیگر انسانها است ،تداعی کننده و
نافی هر درجه از ترقیخواهی و آزاد
اندیشی است .مذهب و سنن کور
همیشه مانعی بر سر راه آزادی و
رهایی انسان بوده اند .مذهب همیشه
چما دست صاحبان قدرت بوده
است .اگر خودش بر مسند قدرت
نبوده باشد ،مجیزگوی آن بوده است.
زنان همیشه بیشترین آزار را از
دست مذهب و سنن کشیده اند و
میکشند.
عملکرد این جریانات و قشریون
مذهبی هر کجا که ذره ای نفوذ و
قدرت اجرایی داشتند ،جامعه مدنی را
به قهقرا کشانده اند .تروریسم ،بمب
گذاری ،اعدام ،سنگسار در مال عام،
نقض عضو پا و دست بریدن ،چشم
درآوردن ،اسید پاشیدن ، ،آدمکشی،
فتوای قتل نویسندگان و هنرمندان

الئیک مانند سلمان رشدی ،تسلیمه
نسرین ،الرش ویلکس  ،ریبوار
احمد ،شاهین نجفی و غیره را صادر
کردن و جو رعب و وحشت را دامن
زدن ،کار روتین این جماعت است.
سیاستمداران و مسئولین دولتی تصمیم
گیرندگان دایر کردن اماکن مذهبی در
سوئد باید از پشت درهای بسته خود
بیرون بیایند و به عملکرد این
جریانات سیاه ارتجاعی نگاهی
بندازند و در حین تصمیم گیری
فکری بحال امنیت و مانع آزادی
زنان و پیشرفت و ترقیخواهی حاکم
بر جامعه کنند .آزادی بیان ،آزادی و
برابری زن و مرد و رفاهیات و غیره
این دستاوردها محصول تالش و
مبارزات طوالنی انسانهای شریف
این جامعه است و به آسانی نمیتوان
شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد
و در چشم میلیونها انسان آزادیخواه و
متجدد در سوئد خاک پاشید.
این طلبهای طوفیلی آدمکش و ضد
مدرنیسم تحت عنوان احترام به
مذاهب و فرهنگهای گوناگون کل
جامعه و ارزشها و سنتهای انسانی
تثبیت شده را با استانداردهای
مترقیانه اش زیر سئوال برده و به آن
بی احترامی میکنند و این جامعه را
تهدید میکنند.تا همینجا همه مساجد و
دیگر نهادهای اسالمی با حمایت و
پشتیبانی دولت سوئد نقش بسیار
مخربی را علیه پناهجویان و
پناهندگان گریخته و فراری از
جهنمهای «کشورهای اسالمی »ایفا
کرده اند .اما به وضوح میتوان دید که
جامعه سوئد دست بگریبان معضالت
پایه ای و بسیار تعیین کننده با اسالم
و تحرکات اسالمی است .دولت سوئد
خود زیر بغل اسالم را گرفته است،
آنرا تقویت کرده و میکند ،نسبیت
فرهنگی چیزی جز همین معنا را
برای آنها نداشته است ،اما همین
امروز معضالت حاصل این سیاستها
ریش خود آنها را هم گرفته است.
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این امامان مرتجع مبلغ کثیفترین
سموم خرافی و ضد انسانی ،علیه
مساوات طلبی زن و مرد ،علیه حقو
کودکان و در جهت انزوای هر چه
بیشتر جمعیت خارجی تبار بوده اند.
در این مستند اوپدراگ گرانسکنینک
چهارشنبه شب این جنبه ها مورد
اعتراض نیست و جایی در طرح
دولت ندارد .سرنوشت جنجال فعلی
بر سر مساجد و امامان به هر کجا
برسد ،برای ما مردمی که زخمهای
حکومت مذهبی را کماکان با خود
حمل میکنیم ،برای ما مردمی که در
دور دستهای فرار از آن جهنم یکبار
دیگر هیوالی سیستم اسالمی را جلوی
رویمان قرار داده اند ،این یک
کشمش حیاتی و جدی است .این
مساجد و امامان و نهادهای پشت سر
آنها ،اسالم پروری دولت و خروارها
پولی که برای سیستم صرف میشود
یقه ما را گرفته است و باید جلویش
ایستاد .باید به کل این اماکن و نهادها
معترض شد .تجربه همگی ما در
مقابل ظرفیتهای جریانات اسالمی و
در مقابل ظرفیتهای سیاستهای نسبیت
فرهنگی حکم میکند که هیچ عرصه
ای را نباید خالی گذاشت .ما میتوانیم
جلوی رشد و نفوذ جریانات مرتجع
اسالمی را از همین لحظه قطع کنیم.
ما پناهندگان و پناهجویانی که از
جهنم رژیم جمهوری اسالمی گریخته
ایم ،با تجربه زنده از یک حکومت
اوباش و آدمکش اسالمی و با تجربه
زنده از محتوای واقعی از قشریون و
جریانات اسالمی میتوانیم نقش مهمی
را در کشمش برای یک جامعه عاری
از دست اندازی مذهب و بخصوص
مذهب اسالم ایفا کنیم.

اعتراض ما مردم آزادیخواه و
برابری طلب در مقابل جریانات
ارتجاعی اسالمی چیزی جز
خواستهای متمدنانه و سکوالر و
جامعه انسانی نیست .ما خواهان این
هستیم که دست مذهب از همه
شئونات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
آموزش کوتاه شود .تراشیدن هویت
مذهبی برای همه انسانها باید یک
جرم بحساب بیاید .مذهب یک امر
خصوصی و برای بزرگساالن است.
ما خواهان آن هستیم که همه گونه
کمکهای مالی ،سیاسی ،معنوی به
تمام فعالیتهای مذهبی و مشخصا
فعالیتهای اسالمی بطور کامل و فورا
قطع شود .پرنیسپ و اصول یک
جامعه سکوالر غیر مذهبی که در
قانون اساسی سوئد پیش بینی شده
است باید بطور کامل در مورد همه
شهروندان و از جمله پناهندگان و
پناهجویان صد کند .این اماکن و
مساجد مانع جدی و آنتی تز
انتگراسیون پناهنده و خارجی در
سوئد است و ایجاد این نهادها کمک
فوقالعاده ای به رشد راسیسم در میان
شهروندان سوئدی و پناهندگان است.
این حداقل انتظاری است که از یک
جامعه متمدن و متجدد امروزی
میتوان انتظار داشت .اسالم در تشابه
با سایر مذاهب ،یک انتخاب آزاد
فردی برای انسانهای بالغ میباشد .هر
گونه دخالت جریانات اسالمی در فعل
و انفعاالت رسمی در جامعه از جمله
در مدارس و در رابطه با کودکان
باید مطلقا ممنوع گردد .مبارزه برای
شناساندن این معضالت و دفاع از
برابری انسانها وظیفه همه سازمانها،
نهادها و انسانهای شریف و آزادیخواه
و برابری طلب است که به تالش همه
جانبه و متحد برای پایان دادن به این
نابرابریها در ادامه تالش و مبارزه
برای جامعه ای انسانی تر؛ مسائل
زیر از اهمیت فو العاده ای
برخورداردارند.
بر این اساس:
 )0جلوگیری از ازدواجهای زود
رس و تحمیلی ،لغو قانون
ازدواج در سن  01سالگی برای
دختران خارجی.

 )0ممنوعیت ختنه کودکان.
 )0ممنوعیت حجاب برای کودکان
کمتر از  0/سال.
 )4والدین ح ندارند مانع شرکت
کودکانشان از شرکت در
فعالیتهای ورزشی مثل شنا،
ژمیناستیک ،و یا شرکت در
کالسهای موسیقی ،بیولوژی و
آموزش جنسی در مدارس شوند.

 )00لغو قانون دو سال انتظار برای
اخذ اقامت برای زنانی که
بخاطر پیوند ازدواج به سوئد
میایند.
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اطالعیه

 )1جلوگیری وتحقی در مورد ترک
تحصیل دختران خارجی.
 )/مذهب امر خصوصی افراد
بزرگسال است .الغای مدارس
مذهبی برای کودکان ،ممنوعیت
آموزش بر اساس مذهب و
تعصباتی که منجر به تربیت
دوگانه دختر و پسر خارجی
میشود ،بنحوی که دختر بمثابه
زن« ،شرف وآبروی خانواده »
و پسر بعنوان مرد ،نگهبان و
حافظ آبروی خانواده بار میاید.
 )7کمک و سرمایه گذاری موثر
برای انتگره شدن افراد ،بویژه
برای دختران و زنان خارجی در
جامعه.
 )8اشد مجازات برای تمامی افراد
که مرتکب قتلهای ناموسی
میشوند .هیچگونه تخفیفی در این
مجازاتها بخاطر تعلقات مذهبی و
فرهنگی نباید داده شود .
 )9ایجاد مراکز اظطراری و قابل
دسترس از افراد متخصص در
مهد کودکري؛ مدارس؛ مراکز
کار برای زنان و دخترانی که
مورد اذیت و آازار قرار میگیرند
و همیهنطور برای پسران پناهنده
و پناهجو که در شرایط روحی و
تربیتی نامناسبی قرار میگیرند.
)03ح پناهندگی برای زنان ؛
دختران و کودکانی که از مذهب
و سنن ارتجاعی میگریزند.
7

آذر درخشان فعال حقوق
زنان کمونیست درگذشت
از طننرف سننازمننان رهننایننی زن
درگنننذشنننت آذر درخشنننان را بنننه
بننازمنناننندگننان ،اقننوام ،دوسننتننان و
همرزمانش و تنمنامنی انسنان هنای
آزادیخواه و برابری طنلنب تسنلنینت
میگوئیم.
یاد عزیزش همواره گرامی باد!

سازمان رهایی زن
 00مه 0300
لینک معرفی و فعالیت های آذر
درخشان که در برنامه تلویزیونی
رهایی زن پخش گردیده است:

http://
www.youtube.com/
?watch

حجاب نوعی بردگی ست

سیاست

های حاکمیت جمهوری

اسالمی و قوانین مربوطه در ایران

پیمان حسینی

بدون در نظر گرفتن حضور گسترده

دراسننفننننند  ۷۵۳۱نننظننام جننمننهننوری

زنان در اجتماع ،و بازگرداندن نقش

اسالمی ،پس از بنه قندرت رسنیندن،

های هزارو چهارصد سال پیش

حننجنناب اجننبنناری را بننه مننثننابننه یننک

برای زنان در جامعه

یکی از

تنعن ض تنمنام عننینار بنر زننان ایننران

ویژگی های دولت های اقتدارگرای

اعمال کرد تا بتوانند موجنودینت ننظنام

اسالمی است که عموما تالش می

اسننالمننی شننان را بننه مننردم ایننران ،

کنند رفتار زنان را عامل اصلی

های زیادی ست که برای آزادی و

منطقه و جهان ،اعالم کند .بعند از آن

کنترل رفتارهای حاکم برجامعه تلقی

بود که قوانین زن ستیز ینکنی پنس از

حقو برابر خود مبازره می کنند و

کنند و در نتیجه با کنترل براندام آنها

دیننگننری تصننویننب شنندننند و بننه اجننرا

حجاب و برقع را نمی خواهند و

به انواع مختلف ازجمله وضع قوانین

آزادی انتخاب در پوشش را مطالبه

درآمدند  ،یكی از ابزارهای بنه قندرت

پوششی یا همان حجاب اجباری،

میکنند ،در بعد اجتماعی حجاب و

رسیدن جنمنهنوری اسنالمنی در رونند

قوانین نابرابر جنسیتی و گسترش

برقع لباس نیست بلکه یک نماد

سننرکننوب انننقننالب  ۳۱و فنننننداسننیننون

شعارهای جنسیتی ،اقتدار خود را بر

مذهبی است و سمبل بی حقوقی زن

حاکمینت شنان  ،تنعنرض بنه آزادی

تمامی افراد جامعه توسعه بخشند.

است ،حجاب نشانه این است که زن

گسترش تعاریفی چون بدحجاب

از مرد کمتر است و یا مشکل

بودن ،گسترش رفتارهای جنسی در

جسمانی یا روانی دارد که بایدخودش

های اجتماعی و فردی منردم وحنمنلنه
به ابتدایی ترین حنقنو

انسناننی زننان

بود .نظام جمهوری اسالمی با تحمیل
کردن قوانین اسالمی بنرهنمنه جنواننب
زندگی اجتماعی و فردی مردم ،جندا
سازی زن و مرد  ،بنرقنراری حنجناب
اجباری ،تحکیم یک حاکمنینت منبنتنننی
بر آپارتاید جنسی و قناننوننی کنردن و
رسننمننیننت بننخننشننینندن بننه پننایننیننن تننریننن
موقعیت ممکن بنرای زننان ،تنوانسنت
شکل بگیرد و سه دهه حکومنت کننند.
این قوانین زن سنتنینز و عنقنب مناننده
آغننازی بننود بننرای دور جنندینندی از
مبارزات جنبش زنان در سالهنای بنعند
از انقالب همواره شاهد مبنارزه زننان
با حجاب اجباری بوده ایم.

قبال زنان را دامن می زند و تجاوز
به حقو

را بپوشاند حجاب

نماد نوعی بی

شهروندی آنان و نادیده

ارزش بودن زن و بسیار ارتجاعی

انگاشتن حضور زنان در سطح

است ،زنی که در جامعه ای آزاد

اجتماع است در کشورهای مختلف

بزرگ بشود و آزادی کامل داشته

هم هنوز تعرض به زنان وجود دارد

باشد حجاب و برقع را به عنوان لباس

به صورت به ابژه در آوردن زنان

انتخاب نمی کند و خودش را کمتر از

در تبلیغات و یا مصارف تبلیغاتی و

مرد یا فرودست نمی داند تا خودش

تجاری ،این نابرابری ها ادامه دارد

را بپوشاند برای اینکه

احساسات

اما مسئله این است که این تعرض

جنسی فرد دیگری را تحریک بکند یا

های جنسیتی تحت عناوین حجاب

نکند.

اجباری و به بهانه ی امنیت اجتماعی
زنان از سوی نهادهای قانونی مدام

مسئله

تقویت و بازتولید می شوند تا حجاب

جمهوری اسالمی بوده اس،موقعیت

و برقع را به عنوان لباس به جامعه

زنان به خاطر جنسیتشان به موقعیتی

تحمیل کنند ،اما زنان در ایران سال

پایین تر از بردگان قرون وسطی
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زن

یکی

از

معضالت

تنزل داده شده است .اینن واقنعنینت بنه

اولین قدمها برای ایجاد بهبود در

جمهوری اسنالمنی پنینشنتنر در منورد

یک جنبش مقاومت و مبارزه میلینوننی

موقعیت زنان است.

کیس خانم آشتیانی اخبار ضد و نقینض

با باال رفتن آمارهاى مربوط به

منتشر کرده بنود و جنننگ رواننی بنه

دستگیرى زنان که حجاب را رعایت

خانواده خانم آشتیانی و فنعنالنینن عنلنینه

نمی کنند و قوانین جمهوری اسالمی

سنگسار و اعدام تحمیل کرده بود .از

را قبول ندارند درگیرى هاى متعددى

این رو رهایی زن تالش کرد تا منابنع

بین زنان معترض به حجاب و

دیگرصحت این خبر را تائید کنند .کنه

مامورین اسالمى در شهرهاى مختلف

هنننوز در ایننن زمنیننننه خنبنر دینگننری

زنننان بننرای بننرخننورداری از حننداقننل
حقو انسانی خود ،شنکنل داده اسنت.
زنننان از بنندو حنناکننمننیننت جننمننهننوری
اسالمی در جنگ و جدل هر روزه بنا
حکومت اند ،جمهوری اسالمنی بنرای
تعرض و سرکوب جامعه هنمنینشنه از
تعرض به زنان آغاز کرده اسنت .امنا
در عین حال هر جنناح از جنمنهنوری

افتاده است حمله

ایران ،اتفا

دریافت نشده است.

وحشیانه جمهوری اسالمی به آنها

درصورتیکه این خبنر صنحنت داشنتنه

نشانه شکست رژیم است.

باشد و لنغنو حنکنم سنننگنسنار سنکنینننه

افتد  .از اصالح طنلنبنان گنرفنتنه تنا

در جوامعی که حاکمیت اسالم و

آشتیانی رسما اعالم شده باشد ،نه تنهنا

امروز احمدی نژاد.

اعمال یک آپارتاید جنسی بر سرتاپای

خانم آشتیانی و فرزندانش از کابنوسنی

آن ،روبنای ارتجاعی ترین شکل

چنننند سنالننه رهنا خننواهنننند شنند ،بننلننکننه

حاکمیت سرمایه است ،حرمت زن به

روزنه امیدی در دل زنانی که محکوم

نحو انکار ناپذیری به حرمت انسان

به سنگسار هستند باز خواهد شد.

در آن جامعه گره خورده است.

و بننرروی تننمننام کسننانننیننکننه هننمننچننون

زنان در ایران،

فعالین رهائی زن ،بنرای لنغنو احنکنام

از ارکان جنبش سرنگونی حکومت

وحشیانه اعدام ،سنگنسنار و قصناص،

اسالمی و در صف مقدم آن است.

برای نجات جنان قنربناننینان آن تنالش

216..62.12

کردند ،میدان وسیعتری برای منبنارزه

اسالمی زمانیکه بخواهد سر منردم را
شیره بمالد به فکر مسنئنلنه زننان منی

چرا مسئله زن تنا اینن حند جنمنهنوری
اسالمی را به هراس اننداخنتنه اسنت ؟
چون بهبود منوقنعنینت زننان تنننهنا بنا
نیروی آگاه آزادیخواه و برابری طنلنب
امکان دارد و متحند و منتنشنکنل شندن
تحت خواستهای پناینه ای زننان ،بنلننند
کننردن پننرچننم اعننتننراض زنننان بننه
نابرابری توسط بخش پنینشنرو و آگناه

جنبش احقا

حقو

علینه قنواننینن ضندانسناننی سنننگنسنار،

طبقه کنارگنر و زدن پناینه اجنتنمناعنی
زنننان سننبننز و مننلننی اسننالمننی یننعنننننی

بازخواهد شد .تا برای برچیدن قواننینن

اطالعیه

بربریت اسالمی ،برای پاینان دادن بنه

امضا و زنان سبز و همنگنراینی زننان

طبق خبرهای غیررسمی

قانون قرون وسطایی و انتنقنامنجنویناننه

و ...جمع شده اند و جذب این ننینروهنا

حکم سنگسار سکینه آشتیانی لغو
گردید!

بازمانندگنان مسنتناصنل تنراژدی هنای

بننرابننری طننلننبننانننه راهننهننای تننقننویننت

سایت اینترنتی "میل آن الین" ،روز ۵۳

جرائم جنایی قاتل و آدمکش منینسنازد،

اعتراض برای کسب ح زن و اینجناد

ژوئن ،به نقل از وکیل سکینه آشتیانی،

گامهای بیشتر و استوارتری بردارند.

بهبود در موقعیت زننان اسنت .عنمن

اعالم کرد که حکم اعدام خانم آشتیانی،

مننبننارزه بننرای آزادی و بننرابننری در

لغو شده است.

نیروهایی که حول کمپین یک مینلنینون

بنندور یننک پننرچننم آزادخننواهننانننه و

قصنناص ،کننه تننحننت نننام عنندالننت ،از
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جامعه با سرنگونی جمهوری اسالمی
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حجاب اجباری
کامران اخشی
حجاب ,نماد ونشان دوتا نظام اسالمنی
وشاهنشاهی رابا خود بنه هنمنراه دارد
ومیتوان سقنوط وعنروج اینن دوننظنام
رادرنوع برخنوردشنان بنا اینن قضنینه
مننورد بننررسننی قننرار دادوبننه نننوعننی
پیروزی اولنی وشنکنسنت دومنی راتنا
حدودی مرهنون آن دانسنت

.تنالش

نظام شناهنننشناهنی بنراینن بنود کنه بنا
کنننننننارزدن چنننادر وروبننننننند ودینننگنننر
الگوهای مذهبی جامعه ایران راحداقل
ازلحاظ ظاهرمانند الگوهای موردنظر
خود دربیاورد .اما این تالش از ابنتندا
بننا شننکننسننت مننواجننه مننیننگننردد.بننه
خاطرمذهبی بودن جامعه ایران در آن
مقطع واکنننشنهنای شندیندی بنه مسنالنه
کشف حجاب که تنوسنط رضناشناه بنه
اجرا درآمد,صورت گنرفنت  .امنا در
همان زمان وبعدازآن دلیل ناکنامنی آن
استفاده از جبر وزور برای تحمینل آن

وصحنه های همه پسند درنهایت

زنان به روشنی بیان مینماید .محدود

چادر برتن وبدن بازیگران حکومت

کردن حضورزنان در فعالیتهای

میکند .به بیننده تلنگرمیزندکه بودن

اجتماعی,تحمیل

موقعیت

مذهب رادرپس صحنه های بوسه

فرودست به زنان ,ایجادموانع برای

چادرسیاه

تحرک وپیشرفت زنان ,از سیاستهای

شخصیت های داستان را گاهی

کلی جمهوری اسالمی در سالهای

درسفربه مکانهای مذهبی همراهی

اخیر بوده است که در واقع پوشش

فیلم

اجباری نشان از این سیاست کلی

یادرسکانسهای پایانی این مادران

میباشد که این رژیم درقبال زنان

هستند که با پوشیدن چادرهایشان

جامعه ایران در پیش گرفته است.

ونوازش

میکند

لمس

ویا

نماید.

درالبه

الی

وتثبیت

جریان فیلم را به اوج میرسانند.
واستفاده ازچادر به عنوان نمادپاکی

حجاب در این میان به خط قرمز

اسالمی

رژیم در قبال مسئله زنان تبدیل

پیگیری میشود ودررسانه های این

گردیده است .در واقع هم رژیم وهم

رژیم نیزهمان نقش تطهیرکننده را

زنان به نوبه خود ازاین سالح

دارا میباشد.اما جمهوری اسالمی

درجهت پیشبرد سیایتهایشان استفاده

درطول این سی سال این الگوی

نموده ا ند .جمهوری اسالمی جهت

مذهبی را به زور به خورد زنان داده

دیکته کردن سیاستهای خود به زنان

واکنون میبینیم که زنان دارند آنرا

از حجاب به عنوان ابزار ی جهت

نمادهای

نشان دادن سیاست ها ونظراتش

حتی

دردوره

استفراغ

جمهوری

میکنندوتمامی

استتفاده نموده است .اگرچه در تمامی

اجباری حجاب را پس میزنند.

این سالها از تمام ابزارها جهت

به جامعنه عنننوان شند .اگنرچنه هندف

رژیم جمهوری اسالمی به واقع از

رضاشاه استفاده ازپوشش مدرن حنتنی

سرکوب ونادیده گرفتن حقو

نتایج کنارزدن حجاب توسط زنان

برای مردان بنود چننناننچنه درمننناطن

بهره برده اماحجاب دراین میان نقش

اگاه میباشد وبعدازروی کارآمدن

فننننراوانننننی ازایننننران ننننناآرامننننیننننهننننا

تعیین کننده ای داشته است زیرا زنان

اولین موردی که با آن مقابله نمود

واعتراضات گسنتنرده ای دربنرابنران

نیز به همان میزان وحتی بیشترازاین

مسئله حجاب بود .اسالمی ها

به

بوجود آمد.البته میتوان الگوی پوششی

ابزار ,جهت نشان دادن مخالفت خود

واقع دریافته بودند که مهمترین نقطه

جننامننعننه ایننران درآن مننقننطننع وبننعننداز

با سیاستهای کلی جمهوری اسالمی

که میتوان زنان را به عقب برگرداند

آنراالگویی مذهبی دانست .الگنوی کنه

درقبال مسال زنان استفاده نموده

وحضور آنان را در جامعه کمرنگ

مننورد پننذیننرش اکننثننریننت دران زمننان

اند.مقایسه

زنان

نمود پوشش زنان میباشد.حجاب تنها

واقع شنده بنود .فنینلنمنهنای فنارسنی تنا

درسالهای اخیر با سالهای قبل نشان

پوششی ساده نیست که بخشی ازوجود

حنندود زیننادی گننویننایننی ایننن مننطننلننب

ازاین تغییرات دارد.به عنوان مثال

زنان را میپوشاند بلکه دیدگاه کلی

میباشند .درکنار تمامی عشوه گریها

در سالهای ابتدایی انقالب استفاده

اسالم را در جنبه های دیگر حقو

ازماتنوهایی که تا نوک پامیرسید
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نوع

پوشش

زنان

توسط رژیم تبلیغ میشد وبه زنان

تشخیص بدحجاب بودن! تا کنون به

تحمیل میشدوپوشیدن شلوارهای جین

کارخودادامه

میدهد.برهمگان

ادامه اطالعیه ” لغو ساناگاساار ساکایاناه
آشتیانی“ صفحه 1

ممنوع بود وبه جای روسری هم

آشکاراست

هیچگاه

بازماندگان تراژدی های جنرائنم جننناینی،

ازمقنعه استفاده میشد .همین دوران

درجمهوری اسالمی نخواهندتوانست

باید توسط جامعه مورد بیشترین حنمناینت

اوج سرکوب وخانه نشین کردن زنان

حجاب

یکباره

و عننطننوفننت قننرار گننیننرننند و جننمننهننوری

میباشد که زنان به تمامی به کنج خانه

کناربگذارندوکارزنان

بیشترحالت

اسالمی مسئول تامین زندگی بازمنانندگنان

درحال

اعتراضی دارد که با این روش

ایننن تننراژدی هننا اسننت.

قصنناص و

حاضرنیزاین نوع پوشش درادارات

اعتراض خودرابه قانونهای زن ستیز

سنگسار کثیف ترین نوع اعندام و ننقنشنه

ارگانهای سرکوبگر

این نظام ارتجاعی نشان میدهند.

قتل عمد و آدم کشی دولتی اسنت .قنتنل و

مثل حراست و بسیج به زنان شاغل

درپایان

که

آدم کشی که جمهوری اسالمی با اسنتنفناده

حمیل میگردد.یعنی شیوه پوشش زنان

حجاب میتواند زنان رادر اعتراض به

از قوانین ضند انسناننی و اننتنقنامنجنویناننه

در سالهای ابتدایی انقالب نشان از به

برخوردهای خشن درخیابانها وبی

اسالمی ،دستهای خود را در ارتکناب بنه

حاشیه رفتن زنان داشته وزنان به

احترامی به زنان متحد نماید وزنان

نوعی دچاریاس وسرخوردگی می

را پیگرترازساب درجهت سرنگون

شوند.اما پس ازاین دوران وپایان

کردن جمهوری اسالمی در کنار

جنگ جامعه پوست اندازی کرده

دیگر

دهد.همان

وازلحاظ فرهنگی زنان خواستهای

سرنوشتی که حکومت ساب

جدیدی رامطرح مینمایند وبرای پیش

دچارگردید.اجبار به استفاده ازحجاب

ابزاری

تاکنون نتیجه مطلوب را با خودبهمراه

استفاده میکنند که ازابتدا بوسیله آن

نداشته

هنوزحاکمان

سرکوب شده بودند.کوتاه کردن مانتو

اسالمی نفهمیده اند ونخواهند فهمید که

واستفاده از شلوارهای جین وتیپهای

حجاب اجباری حکایت از توهین

اسپورت رد سیاستهای رژیم در

بزرگتری است که درقوانین ضدزن

03سال اخیربودکه به زنان تحمیل

متبلورمیباشدوازآن

میگیرد

شده بود.

ونبودن حجاب یعنی نبود جهموری

ها

فرستاده

میشوند.البته

دولتی توسط

بردن

اهدافشان

ازهمان

زنان

که
اجباری

میتوان

انتظارداشت

جنبشها

است

رابه

قرار

چون

نشات
میتواند

به آن

قننربننانننیننان بننی گننننناه در صننفننوف مننردم،
میگذارد .این ریاکاری مذهبی – اسالمنی
برای ارتکاب به قتل ،را باید افشا کرد.
درصورت قطعی بودن خبر ،بزرگنتنرینن
درسی که از این واقعه باید گرفت،هنمناننا
نتیجه بخش بودن خنبنررسناننی درمنورد
زننندانننیننانننی کننه جننان وروانشننان مننورد
تعرض رژیم اسالمی قرارگرفنتنه وجنلنب
افکار عمومی جهانیان برای تنحنت فشنار
گذاردن رژیم اسنالمنی و تنحنمنینل عنقنب
نشینیهای بیشتر به اینن ننظنام ضندبشنری
است.
باید مبارزه علیه سنگسار را بنه منبنارزه

با روی کارآمدن دولت آسمانی احمدی

اسالمی.حجاب

نژاد خطر کنارزدن اختیاری حجاب

روایتگر داستانی جدید برای نسلهای

توسط زنان احساس شد .ودرهمین

آینده باشد وبه برای ما ازگذشته ای

گره زد.

رابطه درقالب طرحهای مبارزه با

سیاه سخن بگوید.

تا لغو کلیه قوانین زن ستیز و ضد بشری

بدحجابی دستگاههای عریض وطویلی
به راه افتاد که با دادن تذکر وجریمه

باردیگر

آن پنننننهننان مننیننکننننند ،و آن را بننر دوش

علینه هنرگنوننه اعندام ،و منبنارزه عنلنینه
قصاص و قوانین کثیف جنزای اسنالمنی،

حکومت اسالمی از پای نخواهیم نشست

..6..62.12

و به کمتر از آزادی و برابنری رضناینت
نخواهیم داد.
سازمان رهائی زن— مینو همتی
 0/ژوئن 0300

ودستگیری زنان وتشکیل پرونده های
قضایی برای آنان درصورت
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حجاب تحمیل عقب ماندگی بر زنان
اکرم منصوری
حجاب اسالمی برای زن جداسازی از
جنامننعنه ای اسنت کنه در آن زننندگننی
میکننند .رژینم اسنالمنی زن سنتنینز و
سرکوب گر از همان ابتدای روی کار
آمدنش منبنارزه هنمنه جناننبنه خنود را
برای عقب نگه داشتن زننان در تنمنام
سطوح اجتماعی سیاسی اقنتنصنادی و
حتی خانوادگی دست زده و از حجناب
بعنوان جدا سازی زن و مرد اسنتنفناده
کرده و بسرعت آپارتاید جنسی را بنر
میلیون ها زن در ایران تحنمنینل کنرده
و این زن سنتنینزی ینک پندینده کنرینه
اسننت ،و حننجنناب اجننبنناری بنناعننث
افسردگی در زنان میشود حتی میبیننینم
که حجناب در کنتنب درسنی بنچنه هنا
تنناثننیننر خننود را گننذاشننتننه و تننفننکننیننک
کنتننابنهننای درسننی از ننظننر حننجناب و
نگارش بین دختران و پسران اسنت و
حتی پای را فراتر گذاشته و بچه هنای
کوچک مهدکودک سه تا پنج سنالنه را
جدا کردن و حجاب را از مهد کنودک
ها هم پایه گذاری میکنند و آجر چیننی
این دیوار را از کنودکنی در ذهنن و
باور پاک بچنه هنا بصنورت اجنبناری
تزری مینکننننند .زننان در اینن رژینم
سرکوبگر از همه جانبه و در تنمنامنی
ابنعناد در اجننتنمناع شننهنروننداننی بننی
حقو و بی اراده و جنننس دسنت دوم
بحساب میآیند که قانون رسمی کشنور
است و زن ستیزی خصلت اصلی و

هویتی نظام حاکم ارتجاعی است که
سهم زنان در این جامعه بسیار ناچیز
است به گزارش فارس ابراهیم
باقرزاده دبیر اجرائی مرکز حجاب
ریحانه انبی گفته که حجاب اصول
اساسی دین است ولی میدانیم در این
دین به غیر از ستم و خون ریزی و
اجبار چیزی وجود ندارد و حتی
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون
تلفی مجلس رژیم کثیف آخوندی
تصویب پانزده میلیون تومان برای
فرهنگ عفاف و حجاب در سال
 0090اختصاص داده اند و حتی
آخوند مرتجع احمد جنتی در خطبه
های نماز جمه  0860689گفته که
زنانی که حجاب اسالمی را کامال
رعایت نمیکنند باید اعدام شوند با این
سخنان و بودجه ها ذهی خیال باطل و
آب در هآون کوبیدن است که بتوانند
مقاومت زنان را در هم بکوبند چون
ما هرروز شاهد هستیم مقاومت زنان
و دختران جوان ایرانی را در مقابل
حجاب اجباری که این حکومت
ارتجاعی به آنها تحمیل کرده و رنج
مضاعف تری برای آنها میباشد و
امید است که در ایران به آزادی بی
قید و شرط و برابری کامل بین زن و
مرد در تمام سطوح انجام بگیرد و
این قوانین تبعیض آمیز از تمامی
جوانب از بین برود و لغو حجاب
اجباری و آزادی پوشش ،آزادی بیان
آزادی عقاید و آزادی هر نوع فعالیت
سیاسی و اجتماعی باشد .
برای دستیابی به چنین قوانینی باید
کلیت نظام اسالمی را ریشه کن کرد
و با صدای بلند آزادی و برابری را
فریاد کرد.
سهشنبه  ۲۱ژوئن ۱۱۲۱
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شعر:
قد کشیدم در66666
من قد کشیدم
در کنار خیابانهایی که پسرانش،
دخترانش،
در نگاه هایشان،
در سکوتشان لذت بوسه ی نگرفته را
میچشند

من قد کشیدم
در جوار کوچه هایی که دختران
همسایه
در دل آسمان بی ستاره اشان و
در نگاه مردان کوچک کوچه خیال ها
عاشقی های پنهانی را دارند

من قد کشیدم
در کنار درد،
در جوار عاشقی های پنهانی و
در استخاره ی چشمان تو شاعر شدم!

جنایی شدن ازدواج اجباری در انگلستان ،ولز و ایرلند شمالی
” نام دیانا نامی و سازمانش در تاریخ این کشور ثبت شد“
نظیره معماری
از دیروز رسانه های مهم بریتانیا از بی بی سی تا روزنامه های معتبر ،خبر جنایی کردن ازدواج اجباری را اعالم کردند .اینن
خبر امروز از طرف دولت این کشور نیز اعالم شد .از امروز والدینی که به این جرم مرتکب شوند زندانی خنواهننند شند .قنبنال
این قانون بوسیله دولتی که حزب کارگر در راس آن بود تصویب و اجرا شد و اکنون دولت محافظنه کنار جننناینی شندن ازدواج
اجباری را قانونی اعالم کرد (.در اسکاتلند این قانون وجود دارد)
طب آمار رسمی که از طرف بی بی سی داده شد در انگلستان ساالنه  8333دختر از طرف والدینشان بنطنور اجنبنار شنوهنر
داده میشوند.
گفته میشود که بیشترین این تعداد از کشورهای پاکستان ،هندوستان و بنگالدش مینبناشننند .اینن در حنالنی کنه ازدواج اجنبناری
ممنوع است! با این حال  8333دخترساالنه در این کشوروارد جهنمی به نام زندگی جدید میشنونند و بنه اینن درجنه اینن زننان
تحت این شرایط وحشیانه هستند.
اکنون و با تالش بی وقفه انسان های مبارز و متمدن و سازمانها و تشکیالتهایشان و در راس آنها زنان قهرمنان و جسنوری کنه
سالها است برای از بین بردن این جنایت ها بر علیه زنان مبارزه میکنند و تالش میکنند جنایی شدن ازدواج اجباری ممنکنن شند.
امروز دولت انگلستان این قانون را که در میان ده ها پیشنهاد از طرف سازمانهایی که با این مساله درگیرند انتخاب کنرده اسنت
و اعالم کرد .این قانون در کشورهای انگلستان  ،ایرلند شمالی و ولز اجرا میشود.
با افتخار تمام باید گفت که از دو سازمان و دو شخصیت مهمی که در راس این مبارزه بودند یکی دیانا نامی است .دیناننا ننامنی
که در راس سازمان دفاع از حقو زنان ایرانی و کرد در انگلستان است ،مدتی قبل به عنوان یکنی از  013زننی کنه دننینا را
برای زندگی بهتر برای زنان تغییر داده اند انتخاب شد ،اکنون قوانین دولت انگلستان را به نفع زننان در اینن کشنور و النگنوینی
برای انسانیت تغییر داد .در جهان حدود  03میلیون دختر که عمدتا دختران زیر  08سال هستند به اجبار شوهر داده میشوند.
مبارزه برای جنایی کردن ازدواج اجباری در قلب اروپای متمدن و غرب پیشرفته در قرن بیست و یک! اتفاقی بنود کنه امنروز
ممکن شد و تارید این کشور نام دیانا نامی و سازمانش را در این تالش ثبت میکند.
دینا نامی همچنان که توده وسیعی از زن و مرد آزادیخواه را هوادار خود خواهد کرد ،مورد کین و نفرت مرتجعین خنواهند بنود
و این افتخاری است که در مبارزه برای تغییر زندگی برای طبقه کارگر و زنان محروم نصیب مبارزینش شده اسنت  .زننده بناد
دیانا که افتخار ماست.
 8ژوئن 2.12
این خبر در نشریه تایمز منتشر شد که تصویر آن ضمیه است

13

14

حجاب اجباری
سحر نیازی
راندن زنان از عرصۀ فعالیت های
سیاسی از همان نخستین سال های
پس از انقالب آغاز شد .مقدمۀ قانون
اساسی جمهوری اسالمی می گوید
"زنان از مهم ترین ذینفع های انقالب
اسالمی هستند که آنان را قادر نمود
به هویت غیر استثماری و
غیرامپریالیستی خود باز گردند و
حقو انسانی خود را باز یابند که
همانا بازگشت به خانواده است".
قانون اساسی به طور ضمنی به این
مسئله اشاره می کند که نقش
"مادری" مهم ترین وظیفۀ زن
مسلمان است و بنابراین باید در خانه
بماند .رهبران مذهبی ادعا می کنند
که نقش "مادری" برای زن فقط یک
عملکرد معمولی نیست بلکه "وظیفۀ
مقدس" آنان است .بنابر یکی از
سازمان های دولتی زنان به نام
"جمعیت زنان جمهوری اسالمی":
"همانطور که امام بارها تاکید کرده
اند ،مردان خوب در دامن زنان خوب
پرورش می یابند .اگر ما از این مثال
پیروی کنیم ،جایگاه حقیقی خود را در
زندگی خواهیم یافت و خواهیم دانست
که مادری وظیفۀ مقدس زنان
است" (افشار  .)۷۱۱۱اما زنان
ایرانی که بیش از یک قرن برای
حقو برابر مبارزه کرده اند چنین
عقیده ای ندارند و فعالیت ها و
مبارزات آنان در سه دهه خفقان گواه
این مدعاست.

زنان و قانون حجاب اجباری
از دیدگاه اسالم ،زن منبع وسوسه تلقی
می شود ،زنان نباید دیده شوند تا خطر
آنان برای جامعۀ مسلمان کاهش یابد .اگر
این منبع وسوسه مهار و کنترل نشود،
سبب بروز آشوب اجتماعی خواهد شد و
زندگی مدنی و مذهبی مردان را تهدید
خواهد کرد .بنابراین زنان باید از قانون
پوشش اسالمی پیروی کنند و درغیراین
صورت مجازات هایی برای آنان در
نظر می شود .بنابر تبصرۀ اضافه شده
بر مادۀ  ۷۵۱قانون مجازات اسالمی
"زنانی که بدون پوشش اسالمی در
معابر عمومی ظاهر شوند به ۷۱روز تا
۵ماه زندان محکوم خواهند شد" .در
حقیقت ،حجاب اجباری به معنای یکسان
سازی زنان و تهی کردن آنان از تفاوت
های فردی است .قوانین اسالمی ح
انتخاب را در اکثر زمینه ها از زنان
سلب کرده و تصمیم گیری در جزئی
ترین مسائل مربوط به زنان را به عهدۀ
مردان می گذارد.
از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون ،حقو
شخصی ،سیاسی ،فرهنگی ،قانونی ،و
اجتماعی زنان در ایران به شدت کاهش
یافته است .قوانین اسالمی تعدد زوجات
را قانونی کرده ،سن بلوغ را برای
دختران به هفت سال کاهش داده ،سهم
ارث را برای زنان از شوهران به یک
هشتم تنزل داده ،ح طال و ح
سرپرستی کودکان را از زن سلب نموده
و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب
اسالمی کرده است .با این حال ،زنان
بسیاری تالش می کنند به شکل های
گوناگون ،قانون پوشش اسالمی را زیرپا
گذارند تا نشان دهند که با این قوانین
مواف نیستند .صرف ممنوع بودن
بسیاری از اعمال و رفتارها سبب می
شود که زنان بیش از پیش به انجام آنها
مبادرت ورزند و با زیرپا گذاشتن این
قوانین ،احساس آزادی و داشتن ح
انتخاب را تجربه کنند.
2.121..121
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حجاب هیچ کس «اختیاری" نیست
ثریاشهابى
حجاب برای همه زنان ،همه جنا ،بنى
چون و چرا ،بد و سنمنبنل حنقنارت و
بردگى است .مى گوینند بنرخنى زننان
بزرگسال در کشورهای اروپایى و بنا
حکومت های غیر اسالمى ،خود «بنه
اختیار خود »آن را بر سر مى کننننند.
از نظر «حقوقنى »اینن ینک اسنتندالل
ظاهرا منعنقنول اسنت .امنا در دننینای
واقعى همه مى دانند که کمتر زن بالنغ
منننحنننجنننبنننه ای هنننرگنننز در زنننندگنننى
خانوادگى« ،زناشوینى »و اجنتنمناعنى
طعم انتخاب آزاد در هیچ زمنینننه ای،
پوشش ،منعناشنرت ،غنذا و رفنتنار را
چشیده است .کمتر زن بالغ و منحنجنبنه
ای را مننیننتننوان یننافننت کننه در طننول
زندگى اش ترس چوب و چما محیط
های اسالمى را باالی سنر خنود حنس
نننکننرده بنناشنند .اینننننهننا شننهننروننندان
برخوردار از آزادی انتخاب ننینسنتننند،
ترسیدگان از بر چاقو ،محرومان از
حننقننو اجننتننمنناعننى و فننرودسننتننان و
منزوی شندگنان جنو ارعناب و تنرور
حاکم بر محیط های اسالمى و جنوامنع
مردساالر اند .صحبت از "اختنینار" و
"انتنخناب آزاد" در ارتنبناط بنا بنخنش
محروم و محکنوم بنه اننزوای منحنینط
های اسالمنى ،حنتنى آننجنا هنم کنه از
نظر حنقنوقنى منوجنه بناشند از زاوینه
زننندگننى واقننعننى ،بننه سننخننره گننرفننتننن
مفاهیمى چون اختیار و انتخاب است.
انتخاب حجاب بنعنننوان پنوشنش بنرای
زنان بنالنغ در منحنینط هنای اسنالمنى
هنمنانننقندر اخننتنیناری اسنت کننه مناننندن
«داوطلبانه» زن در روابط خانوادگنى
پر از آزار و شنکنننجنه! واقنعنینت اینن
است که این مفاهیم در دننینای امنروز
معانى روشن و قابل درکى دارند.

این مفاهیم را بنه سنادگنى ننمنى تنوان
تابع ذهنینت اینن و آن فنرد و گنروه،
تعبیر و تفسیر کرد .علیرغنم اینن منى
بینیم که همین اندازه واقنع بنینننى آننجنا
که صحبت از حقو زنان در منحنینط
های اسالمى است ،بخاطر آواننس بنه
منننذهنننب ،و بنننه خننناطنننر بنننرخنننورد
نژادپرستانه به متنولندینن منحنینط هنای
اسالمى ،به سادگى منخندوش و منبنهنم
مى شوند.
درک منننننطن تسننلننیننم شنندن زنننان در

چیزی در زندگى و کمى اعتماد بننفنس
بدهد .واقعیت این است که اینن تسنلنینم
شدگان برای ایجاد اندک احتنرامنى در
زننندگننى ،اسننارت و بننردگننى خننود را
توجیه و آن را منظنقنى و قنابنل قنبنول
مى نمایانند .در اینن گنرهنگناه تسنلنینم
اسننت کننه عننده ای نننژاد پننرسننت از
مننوقننعننیننتننى «بنناال »از ایننن قننربننانننیننان
عکس منى گنینرنند ،خنود و منردم را
شریک خودفرینبنى آننهنا منى کننننند و
اسارتشان را توجیه و برای آن نظرینه
و تئوری نسبیت فرهنگى منى سنازنند.
ادعا مى کننننند کنه حنجناب «اننتنخناب
آزادانه» این زنان است .اینن اننتنخناب
همانقدر آزادانه است که انتخاب ماندن
در روابننط خشنونننت آمننینز بننرای زن
اروپایى! این انتخاب همانقدر از ننظنر
حقوقى مشنروع اسنت کنه اننتنخناب و
آزادی ماندن در یک رابطه سادیستى!

اسنالمننى را مننیننلننینمننتننری کننرده اننند و

حجاب کودکان
حجاب کودکان اما منوضنوع دینگنری

تالش بنرای تنغنینینر کشنینده انند .بنایند

است .اینجا حوزه تحمیل به کودکان و

هننمننراه ایننن زنننان دوران سننرتنناپننا

محروم کردن آنها است .اینننجنا حنوزه

محرومیت کودکى و نوجوانى شان را

تننعننرض جننامننعننه ،خننانننواده و مننحننیننط

پیمود ،تا منط «انتخاب »و در واقنع

بزرگساالن به کودکنان اسنت .حنجناب

تسلیم را درک کرد .اینها برای «بقا »

کودکان باید بعنننوان ینکنى از اشنکنال

تسلیم شده اند .مى دانینم انسنان تسنلنینم

خشونت علیه کودکان همنه جنای دننینا

شده بنرای ادامنه زنندگنى ،حنرمنت و

ممنوع شود .کودکان هیچ نوع حجابنى

کننرامننت انسننانننى مننى خننواهنند .انسننان

«اجننبنناری »یننا «دلننبننخننواه »ننندارننند.

تسننلننیننم شننده الزم دارد بننه خننود و

محروم کردن دختران خردسال و زیر

دیگران بنقنبنوالنند کنه بنر حنداقنلنى از

سن قناننوننى از پنوشنش آزاد ،راینج،

زندگى اش کننتنرل دارد .بنرای کنننار

زیبا و راحت ،به هر بهانه و توجینهنى

آمنننندن بننننا مننننحنننندودیننننت هننننایننننش،

که صورت بگیرد ،باید ممنوع باشد.

»خننودفنننریننبنننى« مننى کنننننند .احسننناس

همانطور که دستبند زدن ،دهان بسنتنن

«انتخاب حجاب» به زن بالغ منحنجنبنه

و چشم بند زدن بنه زننان و دخنتنران

قرار است میدانى برای کنترل بر

ممنوع است .به همین روشنی حجاب

محیط هنای اسنالمنى مشنکنل ننینسنت.
جایى که قتل های ناموسى در ایران و
پنناکسننتننان و عننرا

و عننربسننتننان و

سومالى تنهندیندی روزاننه در زنندگنى
این زنان است ،صحبت از اختینار در
انتخاب لباس شوخى زننننده ای اسنت.
حد نفس کشیدن زنان در منحنینط هنای
تعدادی از زنان بالغ محجبنه دسنت از
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دختران باید ممنوع باشد .اگر وجندان،
افنننکنننار عنننمنننومنننى و ینننک دولنننت
«امروزی» ،با هنینچ تنوجنینهنى ننمنى
پذیرد که در گوشه و کنار شهر دسنتنه
ای از دختران را با دستنبننند ،دهنان و
چشم بسته بچنرخنانننند ،ننبنایند بنا هنینچ
بهانه ای حجاب کودکان را تحمل کند.
اما دیدیم و مى بینیم که اینطور نیست.
دیدیم و مى بینننینم کنه دولنت سنوئند و
دولت های کشورهای غنربنى چنگنوننه
سالها به تماشای «بستن دهنان »دسنتنه
ای از دخنتنران در کشنورهنای تنحنت
حاکمیت شنان نشنسنتنه انند .آخنر اینن
دسننتننه از دخننتننران بننرای دولننتننهننای
«مننندرن »و «امنننروزی »سنننوئننند و
انگلینس و آلنمنان و کناننادا ،پنینش از
انسنننان بنننودن و شنننهنننرونننند بنننودن،
«مننهنناجننر»« ،خننارجننى »و «غننیننر
خودی »اند .برای اندازه گیری حقنو
انسانى این جمعیت ،حتى اگر ساکن و
شهروند سوئد و انگلینس و آلنمنان هنم
باشند باید شناسنامه ملى و مذهبى پندر
و خناننواده و قنوم و قنبنینلنه را نشنان
دهند! حقو انسانى «منهناجنرینن »در
اروپا و آمریکا را با مذهب ،منلنینت و
قومیت متر مى کنند .کنوانسینون هنای
بین المللى حقو بشر ،حقو زننان و
کودکنان و سنالنمننندان و منجنرمنان و
حننقننو منندنننى مننردم در خننود ایننن
کشورها ،تماما شامل حنال اینن دسنتنه
از شهروندان نمى شود .بنرخنورداری
از این حقو ابتدایى بشنر ،بنرای اینن
جمعیت مشروط به فرهنگ و منذهنب
و سنت خانواده و کشور منحنل زادگناه
است .نام این ریاکاری و شعبده بنازی
مشننمننئننز کننننننننده را هننم مننى گننذارننند
«احننتننرام بننه فننرهنننننگ هننا !»نسننبننیننت
فرهنگى پالتفرم عمل محرومنینت اینن
دخنتننران و زنننان اسننت .ایننن تننئننوری
زندگى ،آموزش و سالمت دختران را
در دستان خانواده مذهبى ،مدارس

مذهبى ،فرهنگ قوم و قبیله پدری منى
گذارد .اینها اعتنقنادی بنه جنهنانشنمنول
بودن حنقنو کنودک و حنقنو انسنان
ندارند ،راسیست اند!
حجاب تنها یک نوع پوشش ننینسنت و

اسنت .اینن شنروع رسنمنینت دادن بننه
بندگى زن از دوران کنوردکنى اسنت،
به قیمت کشتن زندگى شاد ،پر تحنرک
و خال کودکانه اش در منحنینط هنای
اسالمى .این شروع مهندسى دو جننس
برابر متولد شده و تنبندینل آننهنا بنه دو
جنس نابرابنر زن و منرد اسنت .اینن
آغاز از خنودبنینگناننگنى انسنان اسنت.
هدف ،تولید دو جنننس «دفنرمنه »شنده
فرودست و باال دست ،کتک بنخنور و
کتک بزن ،آقا و خدمتکار ،نان آور و
نانخور« ،ضعیفه »و «گردن کلفت »
است .حجاب بیشتر از پنوشنش ،حنکنم
و فرمان ینک منمنننوعنینت بنزرگ در
زندگى دختران است .این مجموعه ای
است از احکام ،قواعد ،ابزار ،تهدید و
ارعاب برای به بردگى کشاندن او!
حننجنناب کننودک از اشننکننال افننراطننى
خشونت علیه کنودکنان اسنت ،بنه اینن
خاطر که:
با حجاب دختر بنچنه را از ورزش و
جست و خنینز منحنروم منى کننننند! بنا
حجاب دختر بچه را از سن  ۱سالنگنى
به یک موضنوع سنکنسنى تنبندینل منى
کنننننننند ،او را بننه جشننن تننکننلننیننف مننى
فننرسننتننننند و آمنناده پننذیننرش هننرنننوع
سواستفاده جنسى! با حنجناب او را از
معاشنرت آزاداننه بنا هنم بنازی هنا و
همکالسى ها محروم مى کنند ،زندگى
اش را از مدرسنه تنا خناننه ،زنناننه و
مردانه مى کنند.

عمی بین زن و مرد را از کودکى بنه

با حنجناب احنتنرام بنه خنود را از او
میگیرند.
با حجاب بلند پروازی و جاه طلبنى را
در دختران مى کشند.
با حجاب احساسات جنسى دختنران را
خفه مى کنند.
بننا حننجنناب پسننر را در ذهننن دخننتننر
موجودی «ذاتا »خطرناک ،منتنجناوز،
بى رحم و بى عاطفه ،مى سازند.

مخالفت با آن نیز تنها دفاع از حن و
آزادی پوشش نیست ،هرچند تحت اینن
عنوان مطرح شود .این ننوعنى لنبناس
نیست که مثال زنى از سنر تنفنرینح و
تغییر سلیقه پنوشنش ،روزی در ینک
نمایش مد آن را بر تن کند و فنردا بنر
سر کار و زندگى روتین اش برگنردد،
یا مادری دختر خردسالش را با آن بنه
بالماسکه مدرسه بفرستد! بنا پنوشنانندن
حجاب بر سنر دخنتنران خنردسنال بنه
آنها مى آمنوزنند کنه جنننس فنرودسنت
اند ،باید از جنسیت شنان شنرم داشنتنه
باشند ،باید بنپنذینرنند کنه تنحنرک شنان
محدود باشند ،بنایند از هنمنان کنودکنى
رسما بپذیرند کنه ینک سنوژه جنننسنى
اننند .بننا پننوشنناننندن حننجنناب بننر سننر
دختران ،بنه پسنران منى آمنوزنند کنه
جنننننس «بنناال دسننت »اننند و دخننتننران
خننردسننال فننرودسننت و سننوژه هننای
جنسى! بنا پنوشنانندن حنجناب بنر سنر
دختران خردسال ،یک جداینى جنننسنى
قیمت محرومینت دخنتنران و «قندرت
بخشیدن »به پسران نهادی مى کنند.
با پوشاندن حنجناب بنر سنر دخنتنران،
برگه اجازه خشونت توسط پسنران را
صادر مى کنند .اینن شنروع آپنارتنایند
جنسى و مجوز خشونت علیه زنان
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بننا حننجنناب پسننران را از مننعنناشننرت
آزادانه با دختران منحنروم و آننهنا را
در ذهن پسران موجنوداتنى خنطناکنار،
نننادان ،یننک وسننیننلننه جنننننسننى بننرای
اسننتننفنناده ،خنندمننتننکننار مننرد ،ننناتننوان و
مستوجب سرپرستى و هنداینت تنوسنط
منننردان ،منننى سنننازنننند .بنننا حنننجننناب
موضوعات درسنى فنننى ،ورزشنهنای
پننرجنننننب و جننوش و الزمننه حننداقننل
پوشش ،شنا ،موسیقى ،رقص و شنادی
را از زندگنى دخنتنر بنچنه حنذف منى
کنند .با حجاب امکان امتحان ذائنقنه و
سننلننیننقننه هننای مننخننتننلننف را از او مننى
گیرند .ذائقه و سلیقنه اش را حنالل و
حرام مى کنند.با حجاب خندیدن ،بنلننند
حننرف زدن ،اظننهننار نننظننر کننردن،
اظهار وجود کنردن ،صنحنبنت کنردن
دختر بچه را زیر یک پوشش تنینره و
غم انگیز ،استتار مى کننننند .اینن ینک
دستگاه شستشوی مغزی کودکان دختر
و پسر ،یک وسیله بنه اننزوا کشنانندن
نیمى از بچه های جامعه است .حجاب
کودکان تجهیزات یک منهننندسنى تنمنام
عیار است ،برای ازخود بیگانه کنردن
دو جنس از انسان از بدو تولند! آن را
باید بدور انداخت!
حااجاااب و قااتاال هااای نااامااوسااى در
«غرب»
دولت های اروپایى آننقندر بنه پناینمنال
شدن حقو دختران خردسال و جنوان
در محیط های اسالمى کشنورهنایشنان
»احترام« گذاشتند تا جوامع امنروزی
و مترقى شان »ننا امنن« و قنتنل گناه
تعداد زیادی از این دخنتنران بنى پننناه
شد و صدای منردم درآمند .هنمنه منى
دانند که اگر فعالین پیشرو در کنمنپنینن
های اعتراض به این جنایات ننبنودنند،
قطعا این دولت ها تالش مى کردند که
کمتر کسى از این فجایع مطلع شنود و
تالش مى کردند که بنوعى جامنعنه را

همچنان «امن» بنمناینانننند .قنتنل هنای
نننامننوسننى دخننتننران جننوان تصننادف
نیسنت .منحنصنول و ننتنینجنه طنبنینعنى
حاکمنینت حنجناب بنر فضنای زنندگنى
دخننتننران و پسننران در مننحننیننط هننای
اسالمى است .ننمنى تنوان بنرای قنتنل
های ناموسى دل سنوزانند و در عنینن
حال چشم بر ریشه و علل این جناینات
بست .هر آدم شرینف و دلسنوزی کنه
تراژدی زندگى های فاطمه و سنارا و
پیال و دهها دختر جوان دیگری که در
اروپا طعمه شکارچیان اسالمى شندنند
را بخواند ،بى تردید بندننبنال عنلنل آن
مى گردد .خشونت اسالمى در «منهند
تمدن »اروپا حادثه و تصادف ننینسنت.
جننننناینناتننى از سننر فننقننر و اعننتننینناد و
استیصال نیست .این قتل هنا منجنازات
های اسالمى در ح زنان «نافرمان »
است .پدر اگر دختر «خطاکارش »را
نکشد! برادر و شوهر اگر «خواهر و
زن بد »را نکشند! از منحنینط ارتنزا
اسالمى طرد و «سرافکننده »خنواهننند
شد .این محتوای آن چنینزی اسنت کنه
در منندارس اسننالمننى و بننا پننوشننش
حنجنناب در مننغنز کنودکننان بنیننگنننناه و
معصوم به زور فنرو منى کننننند .در
مقابل این جنایات تنها به ینک طنرین
میتوان سد بست .با حمایت واقنعنى از
کودکان و دخنتنران جنوان در منحنینط
های اسالمى میتوان به مقابله با قتل و
کشتار آنها رفت .تنها با بیرون کشیدن
زندگى ،آسایش ،رشد و پنرورش آننهنا
اززیردست و پای محیط های اسالمی

است که میتوان مقابل این تراژدی ها
را گنرفنت .شنروع اینن حنمناینت ،بنى
تردید ممنوعیت حجاب کودکان اسنت.
حقو کودکان جهانشمول است و بنایند
آن را شامل دختنران در منحنینط هنای
اسالمى نیز کرد.
کمنوننینسنت هناینى کنه از کشنورهنای
ایران و عرا به سوئد آمده انند ،پنننج
سال است مى گنویننند کنه بنایند کناری
کرد! بنایند بنه کنمنک اینن کنودکنان و
دخنتنران شنتننافنت .بننایند حنقنو سنایننر
کودکان و زنان شنامنل حنال آننهنا هنم
بشود .گفتیم حجاب کودکان و دخنتنران
زیر سن قانونى باید ممنوع شود .بنایند
در مدارس مذهبى ،که مراکز آموزش
نابنرابنری ،زن سنتنینزی ،تنبنعنینض و

بدیهیات و حقاین ابنژکنتنینو در منورد
بنرابننری انسننانننهننا مسننتننقننل از نننژاد و
جنسیت و مذهب و منلنینت ،در «منهند
تمدنها »به قیمنت پناینمنال شندن خنون
دهها دختر جوان در انگلیس و سنوئند
و آلمان و دانمارک و کناننادا صنورت
مى گیرد .کنودکنان و دخنتنران جنوان
»مهاجنر« بنرای بنهنره مننند شندن از
حقو پاینه ای شنهنرونندی و انسناننى
خنننود هنننر روز منننى جنننننننگننننننند.
برخورداری از حقو پایه ای انسنان،
و از جننمننلننه بننرخننورداری از آزادی
معاشنرت و پنوشنش ،بنایند منثنل حن
استنشا هوا ،آزاد باشند .اینن حن را
از کودک سوئدی و آلمانى و انگلیسنى
نمى توان گرفت .آن را نباید بتوان از
کنودک و دخنتنر منتنولند منحنینط هننای
اسالمى هم گرفت.

خشننونننت اسننت ،را بسننت .در مننورد
ممنوعینت حنجناب کنودکنان منننصنور
حکمنت پنننج سنال پنینش بنه تنفنصنینل
نوشت٭ .اگر محروم کردن «مایک و

 ۲١مارس ،۱۱۱۱
ترجمه ی انگلیسی این مقاله در
ادامه نشریه درج شده است

هلن »از معاشرت و زنندگنى منخنتنلنط
دو جنسیتى و فرستادن آنها به مندارس
اسالمى درست نیست ،منحنروم کنردن
«محمد و ناهید »منتنولند منحنینط هنای
اسالمى ،از زندگى مختلط و فرستنادن
آنها هنم بنه مندارس اسنالمنى درسنت
نیست .اگر پیچاندن «روزا و جولیا »
سر تا پا در پنارچنه ای بنننام حنجناب

بدینوسیله به اطالع عموم میرسانیم
بدالیل فنی آدرس قبلی وب سایت
سازمان رهائی زن قابل دسترس
نمیباشد .لذا از مسئولین سایتهائیکه به
وب سایت رهائی زن لینک داده اند
تقاضا داریم که آدرس جدید ما را
جایگزین آدرس قدیم نمایند.

انسانى ننینسنت ،پنینچنانندن سنرتنا پنای

مدیر مسئول وبسایت رسمی سازمان
رهائی زن

انسانى نیست .اگر آمنوزش خشنوننت،

شراره رضائی – 03ماه مه 0300

«شننهننیننن و مننلننیننحننه »هننم در حننجنناب
نننابننرابننری و خننوراننندن ایننده هننای
مردساالرانه در مدارس عمومى سوئد

آدرس جدید وب سایت:

مننمنننننوع اسننت ،بنناینند بسنناط منندارس

http://www.RahaiZan.org

اسالمی را هم جمع کرد درک این
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There's no such thing as
Voluntary Hijab!
By Soraya Shahabi
For all women, hijab (the
veil) universally and unques-

Under

such

conditions,

speaking of 'volition' or
'free choice' in dress is a
travesty of these concepts.
Choosing the hijab as a

tionably signifies subjugation

mode of dress by adult

and servitude. It is so every-

women

where and in every case. It is

'voluntary'

argued that there are some

stance, the 'choice' to stay

adult women in Europe who

in

'choose' to wear the hijab.

abound in terror and tor-

This is a seemingly sound

ture. In fact, in today's

'legal' argument. In real life,
however, few veiled adult
women ever get to taste any
degree of freedom of choice
in any respect of family, married and social life, be it in

is

family

no

than,

more
for

relations

inthat

world, the concepts of volition and choice have clear,
comprehensible meanings.
They can hardly be interpreted arbitrarily. Howev-

clothing, social life, behav-

er, these clear concepts

iour, or even a simple thing

are easily made obscure

like food. Few adult hijab-

when it comes to the rights

wearing women have not ex-

of women living in Islamic

perienced the fear and terror

environments due to con-

of

cessions made to religion

Islamic

hanging

over

environments
their

lives.

They are not citizens with
freedom of choice but human
beings fearful of jack knives,

and racism towards those
born into Islamic environments.

social rights,

It is not hard to understand

subjugated, and alienated

the reason why women liv-

by the atmosphere of ter-

ing

ror existing in Islamic patri-

ments surrender.In Iran,

archal environments.

Iraq,Pakistan,Saudi Arabia

deprived

of

in

Islamic
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environ-

and Somalia where honour
killings are daily threats to
women's lives, speaking of
choice in dress is an offensive joke. In Islamic environments where even
women's
breathing
is
measured, there are some
adult hijab-wearing women
who stop attempting to
bring
about
change.
'Choice', or, more precisely, surrender, can be understood by reviewing the
deprived childhood and
adolescence
of
these
women. They have simply
surrendered in order to
'survive'. We know surrendered human beings want
dignity to survive. They
need to make themselves
and others believe that
they have some control
over some corner of their
lives. They 'deceive' themselves in order to be able
to cope with the limitations. 'Voluntary hijab' of
adult women is supposed
to provide a sense of control over something in their
life, as well as give a little
self-confidence.
In fact, the surrendered
justify their captivity and
slavery and portray it as
logical and tolerable in order to gain some respect
in their lives. It is here that
some racists take snap

shots of the 'high' status of
these victims, share in the
victims' self-deception, justify their servitude and theorize
this
justification
through cultural relativism.
They say that the hijab is
the 'free choice' of these
women. This choice is
made as 'freely' as the
choice made by a European woman to remain in an
abusive relationship! Legally, this choice is as legitimate as the choice and
freedom to remain in a sadistic relationship!
Child Hijab
The veiling of children is
another matter all together. It is where discrimination and force are imposed
on children. It is where society,

the

family,

and

adults attack children. The
veiling of children must be
declared illegal all over the
world as a form of violence
against children. Children
do not have any type of
'voluntary' or 'compulsory'
hijab. hijab. The deprivation of under-age girls from
freedom of comfortable,

prevalent,

nice-

looking

clothing, despite any justification to the contrary,
must be forbidden just as it
is prohibited to cover their
mouths, cuff their hands or
blindfold their eyes. The
former should be prohibited with the clarity of the
latter. If one's conscience,
public

opinion

or

a

'contemporary' state categorically rejects the idea of
allowing a group of young
girls being paraded around
one part of town with their
eyes

blindfolded,

their

hands cuffed, and their
mouths duct-taped, then
they should categorically
not tolerate child veiling
either. However, we have
seen, and continue to see,
that this is not the case.
We have seen, and continue to see, how Western
states like Sweden, Canada, Britain, and Germany
have for years watched
such such parades without
moving an eyelid. For such
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'modern' states, the girls
being paraded under the
shroud of hijab, prior to being human beings and citizens, are 'immigrants',
'foreigners',
'outsiders'.
They measure the rights of
these 'immigrants', even if
they are residents and citizens, with the yardsticks of
nationality, religion, and
ethnicity. Their rights are
not covered by international conventions pertaining
to human rights, women's
rights, children's rights, elderly rights, criminals'
rights and civil rights. Their
basic rights are conditional
to the religion, ethnicity,
and traditions of their family and place of birth. And
they call this sickening hypocrisy 'respect for all cultures'. Cultural relativism is
thus a practical platform
for discriminating against
girls and women. It leaves
the life, education, and
health of girls at the mercy
of religious families, religious schools, and the ethnocentric values of the father. They have no belief
in the universality of the
rights of children or human
beings. They are racist!
The veil is not just another
kind of clothing; opposing
it is not just defending the

right to freedom of clothing
even though it is put forward as such. It is not
something that a woman
decides to put on for a
change one day and to
take it off the next. It is not
a costume put on a young
girl who is going to a costume party! Veiling young
girls teaches them that
they belong to an inferior
sex

and

should

be

ashamed, and that they
are sex objects and must
limit their physical movements. By the same token,
young boys are taught
they

belong

to

the

'superior' sex, and that
girls are inferior and sex
objects. An unbridgeable
gap is thus created and
institutionalized

between

the two sexes at the expense of young girls' deprivation and young boys'
'empowerment'.

That

is

when the license for violence against women is
issued. This marks the be-

issued. This marks the beginning of 'sexual apartheid', the official subjugation of women during childhood and the nipping in
the bud their potentialities
to enjoy a happy, creative
life. It marks the beginning
of the process of making
two unequal sexes out of
two born-equal ones. This
is the beginning of human
alienation. The goal is to
produce two 'deformed'
sexes, i.e. superior and
inferior, master and slave,
bread-winner and dependent, strong and weak.
Much more than an item of
clothing, the hijab is a decree of prohibition enforced on young girls; it is
a series of laws, threats
and tools designed to subjugate and enslave them.
Child hijab is an extreme
form of violence against
children: * Children are deprived of sports and movement. * Girls are transformed into sex objects
from the age of nine. Their
'coming of age' is celebrated and they are virtually
prepared for all sorts of
sexual abuse. * They are
robbed of their self21

respect, self-esteem, ambitions, aspirations, and
sexuality. * They begin to
see boys as inherently
'dangerous', rapists and
cruel. * They are deprived
of the right to freely socialise with boys and are perceived by boys as sex objects,
weak,
ignorant,
wrongdoers who must be
put under men's guardianship. * They are denied
music, dancing, and skipping around, of practically
all sports, and of certain
fields. * Their freedom of
personal taste is denied
and divided into sacred
and profane.
In a nutshell, child veiling
is a system of brainwashing girls and boys; it is a
tool to marginalise half of
society's children. It aims
to alienate the two sexes.
It must be eliminated. The
Hijab and Honour Killings
in the 'West' Western governments have paid so
much 'respect' to the violations of girls' and women's
rights in Islamic environments in their countries,
that their contemporary
and progressive societies
have become 'unsafe' and
slaughterhouses for a
large number of girls and
caused alarm among

people. We know that they
would continue to portray
their society as 'safe' were
there not progressive activists from protest campaigns opposing these
atrocities.
The honour killings of
young girls are not accidental. They are the natural product of the imposition of the hijab over the
lives of young girls and
boys in Islamic environments. One cannot be outraged by honour killings
and at the same time ignore the roots and cause
of these atrocities. Every
decent person who reads
about the tragic lives of
Fadime, Sarah, Pela, and
tens of other young girls
will undoubtedly search for
the cause. Islamic violence
occurring in the centre of
the 'civilised' West is no
accident. These atrocities
are not the result of desperation, poverty or addiction. These murders are
official Islamic sentences
for 'disobedient' women.

.If a father, brother and
husband do not kill their
'wanton' daughter, wife,
and sister, they will be
stripped of their 'honour'.
These are what they put in
the heads of young innocent girls in Islamic
schools and with the veil.
There is only one way to
stop these atrocities. By
giving them real protection, the killing of children
and young girls in Islamic
environments can be opposed. It is only by rescuing their lives, freedom,
and education from the influences of Islamic environments that these tragedies can be efficiently prevented. This protection
should undoubtedly begin
with prohibiting child veiling. Children's rights as
human rights are universal
and must be applied to Islamic environments as
well. It is five years now
that the communists from
Iran and Iraq have been
saying that something
must be done! Children
and girls in Islamic environments must be helped.
They must be able to enjoy the same rights as other children and women.
We have said that the veiling of children and underage girls must be prohibit22

.Religious schools, which
are the centres for teaching

inequality

between

sexes, misogyny, discrimination, violence, and so
on, must be closed. Mansoor Hekmat wrote extensively about the prohibition
of child veiling five years
ago

(Islam,

Rights

and

Children's
Hejab-gate,

June 1997). If it is not right
to

deprive

'Mike'

and

'Helen' from a life in which
the two sexes freely mingle and socialise, and if it
is not right to send them to
religious schools, then it is
not right to do so with
'Mohammad' and 'Nahid'
who are born in an Islamic
environment! If it is wrong
to cover 'Rosa' or 'Julia'
from head to toe in a
shroud-like, dark piece of
cloth called the hijab, then
it is equally wrong to do so
with 'Shahin' or 'Maliha'. If
it is prohibited to teach
children violence, inequality, and patriarchal ideas in
schools , then Islamic

schools must be eliminated. Understanding these objective truths about the equality of human beings irrespective of sex, race, religion and nationality in the 'centre of civilisation' is
being reached at the expense of the rights tens of girls in Britain, Sweden, Germany, Denmark and Canada. 'Immigrant' children and young girls are daily struggling for their rights as
equal citizens. These rights, including the right to the freedom of clothing and socialising with
members of the opposite sex, must be taken for granted like the right to breathing is. These
rights cannot be taken away from a Swedish, German or British girl; it must be made impossible to do so in the case of those born children and girls born into Islamic environments.
5March 2002
- Soraya_shahabi@yahoo.com
معرفی کتابی دیگر در باره دهه سیاه " ٠۱زنان در زندان" به زبان فرانسه
مرجان افتخاری
در تارید همه ملتها حوادث ،رویداها و دورانهائی وجود دارند کنه در حافظنه تاریخنی
ثبت شده اند .اگر چه قدرتها و حکومتها بخاطر منافع خود سعی در محنو ،حنذف و ینا
وارانه کردن حقای تاریخی دارند ،ولی همیشه ،هر چند سخت و دشوار این حقنای از
نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند .در این مینان تجربنه ننشان داده اسنت کنه "نگنارش"
مناسب ترین شیوه برای مستند سازی است.
رژیم جمهوری اسالمی از همان روزهنای اول انقنالب بهمنن  ٧۱سنرکوب گنسترده و
همه جانبه ای را بر علیه کارگران ،زحمتکشان ،تهیدسنتان ،روشننفکران ،سنکوالرها،
کمونیستها و بویژه زنان آغاز کرد تا منافع اقتصادی ،سیاسنی و ایندئولوژیکی واپنس ماننده خنود را بنر گنرده زخنم خنورده منردم
ایران تثبیت کند .و به اینگونه انقالب بهمن که دستاورد مبارزات شجاعانه مردم ایران بود را بنا تنرور ،وحنشت ،زنندان و اعندام
به غارت رفت.
اگر چه در طول این سی وچهار سال ،سرکوب جزء استراتژی سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی بوده ولنی سنرکوب دهنه
 ٠۱که به دهه سیاه معروف است از نظر سیاسی و حقوقی مفهوم دیگری دارد "جنایت علیه بشریت" .زیرا تمنام شنواهد و اسنناد
بدست آمده ثابت میکنند که این جنایت بصورتی کامال برنامه ریزی شده و سازمانیافته طراحی شده بود.
من که خود از زندانیان سیاسی دهه  )٠۵-۱۱( ٠۱بودم و سالهای طوالنی را در سنلولهای انفنرادی ،زنندانها و بنندهای گونناگون
گذراندم ،و شرایط دشوار شکنجه های جسمی ،روحنی و رواننی را لمنس کنردم ،بنه مناسنبت بینستمین سنالگرد کنشتار سراسنری
زندانیان سیاسی در سال  ،۵۱۱٢کتاب "یادها و دیدگاها " را به زبان فارسی منتشر کردم .امسال به اصنرار دوسنتان اروپنائی ام
کتابی در باره زندان به زبان فرانسه بصورت انترنتی بنام "زنان زندانی" منتشر کردم.
در این کتناب بنه منسائل سیاسنی دوران پنس از انقنالب بهمنن سنال  ۷۵٧۱و منسائل مشخنصی کنه در ان دوران صنحنه سیاسنی
کشورمان با ان روبرو بود می پردازم .سپس به توضیح مسائل زندان و نسلی که پس از "انقنالب اش" ،انقالبنی کنه او بنی درینغ
هر آنچه در کف داشت در سبد اخالص گذاشت وبا تمام توانائیها و ضعفها ،شور و احساسنات ،شنجاعت و خطرهنا نقنش افریننی
آنرا داشت .اگر چه باز گشت به این گذشنته رننج آور و ترسنیم دو بناره آن دوران سناده نبنود.ولنی ضنرورتی بنود در برابنر منن
برای آیندگان.
این کتاب بخشی از تراژدی است که بر نسل  ٧۱رفت ،به زبان و بیانی ساده بنرای خنود "منن" کنه نگارننده ،بنرای "تنو " کنه بنا
"ما" بودی و برای "آنهائی" که میخواهند "بدانند" .بنه ننسل آیننده کنه میخواهند از تجربنه اینن ننسل بنرای انقالبنی دیگنر بیناموزد.
بویژه که امروز بحران نظام سرمایه داری جهانی و حوادث مهمنی کنه در جهنان و کنشورهای آفریقنای شنمالی در جرینان اسنت
مسئولیتی سنگین را بر عهده ما و همه کمونیستها میگذارد .لینک انتشار کتاب:
http://www.lulu.com/shop/parvin-khosravi/femmes-enferm%C3%A9es-en-iran/
paperback/product-20108266.html
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ستون خبری:

ازدواج  .7کودک در استان تهران در
یک سال— شنبه 2. ،خرداد ماه 1911

روزنامه ایران :سجل  83ساله شد.
حاالایرانیان  83سال است که در کنار
نام خود ،فامیلی انتخاب می کنند .هر
شبانه روز در استان تهران  479تن
به دنیا می آیند و به عبارتی هر ساعت
شاهد تولد  03کودک هستیم که از نظر
تفکیک جنسیتی ،در مقابل هر 033
نوزاد دختری که چشم به جهان می
گشایند  031نوزاد پسر به دنیا می آید.
آمار سازمان ثبت احوال کشور نشان
می دهد که در مقابل این تعداد زاد و
ولد در استان تهران ،در هر شبانه
روز  0/8تن به علت های مختلف
جان خود را از دست می دهند ،به
عبارتی به ازای هر  0نفری که متولد
می شوند ،فوت یک تن بثبت می رسد.
سیداحمد قشمی ،مدیرکل ثبت احوال
استان تهران می گوید :جمعیت استان
تهران تا پایان اردیبهشت ماه امسال
 00میلیون و  043هزار و  79/تن
بوده که براین اساس نزدیک به 0/
درصد از جمعیت کشور در استان
تهران سکونت دارند .همچنین در دو
ماهه نخست امسال  08هزار و 084
تن به دنیا آمده اند که نسبت به همین
زمان در سال گذشته  0درصد رشد
موات داشته ایم.
سیداحمد قشمی ،مدیر کل ثبت احوال
استان تهران ضمن اشاره به زاد و
ولد ،ازدواج و سایر مسائل مربوط به
سازمان ثبت احوال می پردازد و در
ابتدا به برنامه ریزی درباره صدور
شناسنامه های مکانیزه در تهران و
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی مردم
تهران اشاره می کند.
از وی می پرسیم :آماری از سن
کسانی که در سال  93در استان تهران
ازدواج کرده اند ،وجود دارد؟
بله ،جمعا ً  030809ازدواج در سال

 93در استان تهران داشته ایم .در این
مدت  71دختر یا پسر که کمتر از 03
سال داشته اند در استان تهران ازدواج
کرده اند 0909 ،دختر و پسر  03تا
 04ساله پای سفره عقد نشسته اند،
 09007عروس و داماد  01تا 09
ساله ها بودند 01009 ،جوان  03تا
 04ساله ازدواج کرده اند و باالخره
 1/0زن یا مرد  13تا  14ساله
عقدکنان داشته اند 010 ،تن  11تا
 19ساله ازدواج کرده اند و  09/زن
یا مرد  /3تا  /4ساله هم مراسم عقد
و ازدواج داشته اند.
وضعیت بد حجابی در کشور رو به
افزایش است— شنبه 2. ،خرداد ماه 1911

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت
االسالم محمد نقی لطفی در خطبه های
نماز جمعه اظهار داشت :هدف دشمنان
از ترویج بدحجابی سلب فرهنگ دینی
و اسالمی از جامعه است.
وی افزود :دشمنان اکنون تبلیغات سو
خود را در کشورهای اسالمی که
حساسیت ویژه نسبت به حجاب داشته
متمرکز و سرمایههای زیادی روی این
موضوع کردهاند.
امام جمعه ایالم ادامه داد :خوشبختانه
انقالب اسالمی در این زمینه تحولی
عظیم ایجاد کرده و این کشور را از آن
فرهنگ خطرناک نجات داد به
طوریکه امروزه زنان ایران بهترین
الگو برای زنان دیگر جوامع هستند.
وی با ذکر اینکه متاسفانه در برخی
موارد از این فرهنگ ارزشی غافل می
شویم ،افزود :اگر فرهنگ حجاب در
تمامی ابعادش به درستی تبیین شود،
حجاب ایران بهترین الگو برای همه
کشورهای جهان میشود.
وی ادامه داد :متاسفانه این پدیده دردر
حال افزایش است و غفلت مسئوالن از
مسائل فرهنگی و عدم برخورد الزم با
جامعه نارساییهای اجتماعی عامل
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اصلی در ترویج بی بند و باری در میان
نسل جوان است.

آموزش ”حیا“ در مدارس به ”حجاب و
عفاف“ افزوده شد

شهرزادنیوز:ترویج و تعمی «فرهنگ
حیا ،عفاف و حجاب»از اهداف و
راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش جمهوری اسالمی ایران
است و در همین راستا ،آیین نامه
عفاف وحجاب درمدارس کشور ازسال
تحصیلی آینده اجرامی شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر محمد
ابراهیم محمدی ،مدیرکل فرهنگی،
هنری وزارت آموزش و پرورش،
ضمن بیان این مطلب در شهر کرد،
افزود که در این «برنامه عملیاتی»،
بازنگری و بازتولید برنامهها و
محتوای آموزشی و روشهای تربیتی
برای «درونیسازی و تعمی و ترویج
فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب »و اتخاذ
تدابیر مناسب به منظور جذب ،تربیت
و به کارگیری نیروی انسانی شایسته و
متعهد و عامل به رعایت حیا ،عفاف و
پوشش مناسب در مراکز اداری و
آموزشی کشور پش بینی شده است.
تلويزيون رهايى زن
برنامه اى از سازمان رهايى زن
از شبکه تلويزيون ماهواره اى کانال يک،
جمعه ها  03:71به وت تهران
باز پخش ،شنبهه هها  03:71بهه وته
تهران
وب سایت:
http://www.Rahai-Zan.TV
وبالگ:
http://rahaizantv.blogspot.com/
فیس بوک:
http://www.facebook.com/
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