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 رنگ زیبای زنانه بر انقالب آتی!

 کیوان جاوید

رنگین كمانی كه این روزها بر آسمان ایران می درخشد یك  بكار دیكگكر 

توجه ها را به سوی خود جلب كرده است. رنگین كمان حضور زنان بر 

فضای سیاسی ایران آن تحول زیر رو كننده ای اسكت ككه جكنكاكو هكا و 

احزاب و شخصیت های سیاسی را ملزم به عكس العمل و اظكاكار نك كر 

كرده است. مامتر اینكه حكومت اسالمی مجاور شده است خكركر را بكه 

و هشدار بدهد و تالش كند نیروی های مكتكقكرو خكود را   رسمیت بشناسد

 علیه حضور اجتماعی و علنی زنان بسیج كند.

اما این حضور اجتماعی چرا و چگونه اینگونه بروز عكلكنكی اكیكدا ككرده 

است؟ كدام موئلقه های سیاسی دخیل بوده تا زنان بكتكوانكنكد حكجكاب  ایكن 

شیشه عمر حكومت اسالمی را اینچنین رودر رو مورد حمله سكیكاسكی و 

 فرهنگی قرار بدهند؟ از زمینه های اجتماعی شروع كنیم. 

گجاایی  فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینكه حجمج" رمجرمجایجه  یك فاكت:

دشمنان برای بی حجمجابجی دی ایجرانر ب جیجای گ جتجرده امجت  افج ود: 

رتصویشان این امت که حماب  پاشنه آشیل جمهویی امالمی امت و 

حماب کنند  فاتحه جمهویی  تصوی می کنند اگر بتوانند زن ایرانی یا بی

 امالمی خوانده امت.ر

این سرمایه گذاری توسط چه كسانی صورت گرفته است؟ چرا بكایكد بكی 

حجابی شیشه عمر حكومت اسالمی باشد. چرا با بی حجابی زنان فكاتكحكه 

جماوری اسالمی خوانده می شود؟ مام تر اینكه وقتی فاتكحكه جكمكاكوری 

اسالمی خوانده شد و حكومت جدیدی روی ككار آمكد چكه تكاكیكیكراتكی در 

زندگی زنان ایجاد خواهد شد و زنان در زندگی سیاسی و اجتكمكاعكی چكه 

 نقشی بدست خواهند آورد؟ 

ایناا سئوال هاى محوری و بسیار مامى هستند. از زمینه های اجتمكاعكی 

 آغاز می كنیم. 

 زنان پیش از به قدیت یمیدن حكومت امالمی!

  ایران رسما به مرحله نوینی از حكیكات ۴١با اصالحات ارضی در سال 

سیاسی و اقتصادی خود وارد شد. اصالحات ارضی با هدف اكایكان دادن 

به ن ام ارباب رعیتی و سیستم فئودالی  قدم به قكدم در مسكیكر ورود بكه 

سرمایه داری گام برداشت. یكی از نیازهای اساسی و حیاتی برای تحول 

در ن ام سیاسی از فئودالیسم به سرمایه داری  آزاد ككردن نكیكروی ككار 

است. زن در ن ام سرمایه داری نمی تواند همانند گذشته خانه نشین باشد 

و از نیروی كار او استقاده نشود. استقاده از نكیكروی ككار مسكتكلكزم ایكن 

است زن نیز بتواند آزادی عمل بیشتری داشته باشد تكا قكیكود دسكت و اكا 

گیر فرهنگی بجا مانده از ن ام تولیدی گكذشكتكه مكانكو از ورود گسكتكرده 

زنان به باراز كار نشود. همینجا است كه سرمكایكه جكاكانكی هكمكزمكان بكا 

صدور ابزار تولید  فرهنگ ویژه خود را نیز صكادر مكی ككنكد. در ایكن 

عصر از حیات سرمایه داری  ما شاهد این اكدیكده هسكتكیكم ككه فكرهكنكگ 

جاانی است و همه كشورهای جدید ملزم به جذب این فكرهكنكگ جكاكانكی 

ربا ویود ایران به مرحله مجرمجایجه دایی زنجان از اند. به همین دلیل:  

حق یای برخویدای شدند. پیش از این تحول دی قوانین پیشین زنان دی 

یدیف دیوانگان و ویشک تگان به تجصجصجیجر و گجدایجان و مجحجکجومجیجن 

دادگ تری بودند و از هر گونه حصوق میامی محروم بودند. دی تجاییج  

قانون انتخابات عوض شد و شرکت زنان دی انتخجابجات  ۱۴۳۱بهمن  ۶

دی شرایط حصوقی م اوی با مردان تصویب گردید. زنجان وجون مجردان 

فرویدین  ۷۲توان تند حق یای دادن به دمتآویند. دی پی حق انتخابات 

قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طالق یک طجرفجه  ۱۴۳۷

هجا حجق  دهجد و زن کند  به وند هم ری به مختی پروانه مجی یا لغو می

گیرند. برای مرپرمتی کودک نی  مجادی بجه ح جاب  دیخوامت طالق می

شجود.ر  آید  کودک پس از طالق یا دیگاشت پدی به مادی مپجرده مجی می

 به نصل از ویكی پیدیا.

اینكه موقعیت واقعی زنان در فرهنگ و سیاست و اقتصاد چكه تكاكیكیكری 

یافت و زنان  به كدام حقوو اجتماعی دسكت یكافكتكنكد  یكا در واقكو دسكت 

نیافتند  موضوع بحث این نوشته نیست. هر چند مكی تكوان نشكان داد بكا 

ورود جامعه به عصر سرمایه داری  فرهنگ حاكم بر طاكقكه مسكلكط  و 

فضای جامعه و حتی روشنقكری  همچنان مردساالرانه و ضد زن بود و 

زنان از ن ر اجتماعی و سیاسی بشدت تحت فشار قرار داشكتكنكد. نكمكونكه 

وقتی خبرنگای دی بجایه اظاار ن ر شاه در باره زنان  بسیار گویا است. 

عصل زنان از شاه می پرمد او دی جواب می گوید: رمعموال عصجل زنجان 

كمتر از مردان امت و البته امتثنا ه" وجود داید. وقتی خبجرنجگجای مجی 

پرمد آیا شهبانو می تواند دولت یا همچون یك مرد ادایه كند  او آهجی 

می كشد و می گوید نمی خواه" جواب بده". خبرنگای از فجر  پجهجلجوی 
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می پرمد شما وه جوابی میدهید. ایشان می گوینجد مجن وجه مجی تجوانج" 

 بگوی"ر؟

درجه اذیرش فرهنگ جدید دیگر تماما منوط به صك  بكنكدی نكیكروهكای 

سیاسی و جناو های اجتماعی  در تقابل با دولكت اسكت. قكدرت یكا عكدم 

قدرت احزاب سیاسی در جذب نیروی وسیو اجتماعی و تاثیر گذاری بكر 

محیط  ناایتا تعیین می كند جامعه تا چه اندازه ایشرفت كرده  درجكا زده 

یا عقاگرد كرده است. سركوب خشن سازماناای چپ و سككوالر تكوسكط  

ن ام سلرنتی و تاثیر اذیری شدید احزاب سنتی از مذهب و اسالم  مكانكو 

از واكسنه شدن جامعه در مقابل ارتجاع مذهای شد. اینجا است ككه نكقكو 

 تعیین كننده  برنامه و مرالاه داشتن صد چندان تعیین كننده می گردد. 

 جریان ماهبی و زنان  پیش از انصالب

معروف شكده اسكت در  ۴۴خرداد  ١۱آنچه كه در تاریخ ایران به "قیام" 

واقو فریاد ارتجاع مذهای به دریافت حق رای زنان در ایران اسكت. ككل 

ماجرا بر سر این است كه كسب رای زنان یعنی فحشا و از دسكت رفكتكن 

بخو مام و اساسی اختالف و ستیكز مكذهكب رسكمكی در  اسالم و مذهب.

ایران با حكومت شاه بر سر مسئله زن استوار می گردد و حكومت وقكت 

نیز برای اینكه بتواند با مذهب رسمی به نقره تعادلی دست یابد  مكدام از 

ن ر سیاسی و فرهنگی به مذهب باج می دهكد و حكتكی در چكاكارچكوب 

همان آزادی های نسای و نیم بند جوامو سرمایه داری نسكاكت بكه حكقكوو 

زنان راه معامله گری و مماشات با مذهب را ایو می گیرد. تحت فشكار 

مذهب و سنگینی وزن اسالمیكون بكر دسكتكگكاه دولكت   زنكان هكمكچكنكان 

ناموس خانواده و تحت قیومیت مرد اند. هنوز قانكون چكنكد هكمكسكری در 

جامعه قانونی است و اساسا فضای فكری و فرهنگكی حكاككم بكر جكامكعكه 

مردساالرانه و تحت تاثیر شدید مذهب قرار دارد. دولت شاه نمی خكواهكد 

نماینده مدرنیسم باشد و بساط مذهب را از جامعه برچیدند. چون به جلكب 

ن ر و همكاری و همیاری اسالمیون مرتجو نیازمند است. رژیم اكاكلكوی 

نماینده دیكتاتوری خشن سیاسی و فرهنگی است و نمی خواهد با حمكایكت 

و اشتیاانی از سكوالریزم  فرصتی به رشد فرهنگ مدرن بدهند. بكه ایكن 

دالیل حكومت شاه دست مالاین مذهای را در شاكه مساجد و حوزه هكای 

علمیه باز می گذارد تا آنكاكا مكاكلكر و مكروج ارتكجكاع و عكقكب مكانكدگكی 

فرهنگی و سیاسی باشند و در عوض شدیدا فضای روشنقكری و عكلكمكی 

 و سیاسی را تیره و تار می كند. 

 و نصش و جایگاه زنان ۷۲انصالب 

به همان دالیكل عكمكومكی و بكنكیكادی ككه انكقكالب را  ۱۵زنان در انقالب 

ضروری كرده بود برای به زیر كشیدن حكككومكت اكاكلكوی وارد مكیكدان 

ماارزه شدند. فشار الیسی و سلره ساواك بر زندگی مردم از یك  سكو و 

از سوی دیگر وجود ی  طاقه ممتاز و فاسكد سكرمكایكه دار ككه بكا مشكت 

آهنین و با بگیر و باند و زندان و شكنجه مانو دست یافكتكن بكخكو اعك كم 

جامعه به رفاه و آزادی بود. زنان وارد انقالب شدند چون همكچكون بكقكیكه 

مردم ایران خواهان ی  زندگی باتر تكوام بكا رفكاه و آزادیكاكای سكیكاسكی 

 بودند. این خواست و نیاز جامعه منشا به زیر كشیدن حكومت االوی شد.

حكومت اسالمی بر متن شكست انقالب مردم ایران بقدرت رسید. نه تناا 

مخالقت سر سخت با زنان  كه مخالقت تمكام عكیكار بكا انكقكالب مكردم از 

فوری ترین اهداف سران حكومت اسكالمكی را تشكككیكل مكیكداد. ضكدیكت 

حكومت اسالمی با زنان در واقو ادامه همان ضدیتی است كه از خكرداد 

شروع و تا امروز ادامه دارد. یككی از داده هكای تكاریكخكی در بكدو  ۴۴

حاكمیت اسالمیون بر ایران حمله و یورش همه جاناه به زنان است. اول 

به این دلیل كه مذهب و اسالم  در بنیادهایو ضد زن است و دلیل بكعكدی 

اینكه هرگز ی  ماارزه جدی و همه جاناه سیاسی و مرالااتی و فرهنكگكی 

در حكومت االوی علیه مردساالری و بكرای حكقكوو بكرابكر زن و مكرد 

صورت نگرفته بود و به این معنی جامعه در دفاع از حقوو زن و علكیكه 

شوونیسم مردساالر و مذهای واكسنه نشده بكود. نكگكاهكی گكذرا بكه اكك كر 

غریب به اتقاو فیلم های فارسی نشكان مكیكدهكد ككه فضكای فكرهكنكگكی و 

سیاسی حاكم بر جامعه تا چه حد علیه زنان عمل می كرد. در متن چنكیكن 

شرایری یورش حكومت اسالمی به زنان مورد نقد و اعكتكراض جكدی و 

همه جاناه جامعه و سازماناا و احزاب سیاسی قرار نگرفت. بخو اع م 

احزاب سیاسی قدیمی تر و اسم و رسم دار تر  در باتریكن حكالكت اعكالم 

كردند حجاب مسئله فوری و عاجلی در ماكارزه جكاری عكلكیكه حكككومكت 

بكا اكاشكیكدن  ۰۶اسالمی نیست. هر چند ناایتا حكومت اسالمی در خرداد 

خون بر انقالب مردم توانست جامعه را موقتا مرعوب و مكنكككوب ككنكد  

اما عدم درك روشن جامعه از مرالاات و خواست های بنیادی و اسكاسكی 

خود  به رژیم فرصت داد تا خود را منسجم كند و انكقكالب مكردم را بكه 

 شكست بكشاند.

 موقعیت میامی امروز و جایگاه زنان

زنان از بدو به قدرت رسیدن حكومت اسالمی برای هر ذره نقس كشیدن 

جنگیدند. زنان و كل جامعه همزمان مشاهده كردند كه مذهكب در قكدرت 

یعنی چه. تعرض سیستماتی  و همه جاناه به زنان طی این سه دهه و نیكم 

حتی برای ی  روز قرو نشده است. انگار حككومكت اسكالمكی روی ككار 

آمده بود كه همه انتقام تاریخ ارتجاع را یكجا از زنان در ایران بگیكرد و 

آناا را به قاقرای تكاریكخ بشكری عكقكب بكرانكد. زن بكودن در حكككومكت 

اسالمی جرم شد. زن بودن مناو گناه و فساد و از هكم اكاشكانكدن "ككانكون 

گرم خانوادگی" شد.  ایناا را همه میدانكنكد ككه طكی حكاككمكیكت حكككومكت 

اسالمی زنان چگونه مورد خشونت دولتی قرار گرفتند و از چكه حكقكوو 

اایه ای محروم گردیدند. تعرض فرهنگی و گسترده به حق و بقا فیزیككی 

زن به بقا حكومت اسالمی گره خورد. زنان باید برده و اسیر می شدند تا 

اسالم زنده بماند  تا حكومت اسالمی قدر قدرتی خود را بكه ر  جكامكعكه 

بكشد. زنان باید در محیط كار و درس و فعالكیكت هكای اجكتكمكاعكی و در 

خانواده  از حق زندگی انسانی خود محروم می شدند تا حقانیت اسكالم و 

حكومت اسالمی ثابت شود. این تعرض همه جاناه حكومت به زنكان بكی 

ااسخ نماند. جامعه  خصوصا زنان علیه این حذف فیزیكی و اجكتكمكاعكی 

دست به مقابله زدند. بخو اع م این مقابله فكردی و سكازمكان نكیكافكتكه و 

غریزی بود. اما آخرین تعرض زنان به بساط جال و حماقت اسالمكی بكا 

ابراز وجود جناشی و اجتماعی زنان وارد ی  فاز ماارزاتكی دیكگكر شكد. 

جناو نه به حجاب یا همان "آزادیاای های یواشكككی زنكان ایكرانكی" ككه 

بجای یواشكی همچون انقجار توپ سكنكگكر ارتكجكاع اسكالمكی را ویكران 

كرد  فضای ماارزاتی حاكم بر ایران را بشدت تحت تاثیر فرهنگ مدرن  

جاانی و چپ قرار دارد. چپ اجتماعی در ایران اجكازه نكداده اسكت ككه 

زنان همچنان جنس دوم مكعكرفكی شكونكد. زنكان هكر 

5ادامه در صفحه   

 



تعجب نکنید. این طرح یکی از روانشناسان حکومت اسالمی است که 

در گقتگو با ایسنا از زبان او میشنوید. بحث بر سر موانو جوانان برای 

ازدواج و در واقو بح اایی در ادامه مااحث بر سر معضل ایر شدن 

جمعیت کشور است. مدتااست که این مااحث در درون حکومت اسالمی 

داغ است. خامنه ای هم که گقته است هر آنکس دندان دهد  نان دهد. 

انگاری   یکی م ل مکارم شیرازی نیز فتوا میدهد و خواهان جرم

 جلوگیری از بارداری میشود. 

در همین رابره شاااز نوحی که الاته "دکتر و روانشناس" است و 

دکترایو بیو از هر چیز در مکتب اسالم است  در گقتگویی با ایسنا در 

مورد موانو ازدواج جوانان سخن میگوید که شنیدنی است. او ابتدا از دو 

معضل مسکن و اشتاال بعنوان دو عامل موثر در ازدواج جوانان سخن 

میگوید. اما بعد معلوم میشود که مشکل ایشان نه فقر و فالکت مردم و 

فاجعه ای به اسم بیکاری  نه محرومیت مردم از اولیه ترین نیازهای 

زندگی شان  بلکه درد ایشان وجود "ماهوارهاییست" که توقعات جوانان 

را باال میارند و در نتیجه برخی از جوانان "لوازم لوکس" را ملزومات 

 دانسته و از ازدواج رویگردانند. 

بخو بعدی بحت جناب شاااز نوحی در مورد ضرورت ایجاد اشتاال 

برای مردان است  تا بلکه به مشکل ازدواج جوانان ااسخی داده شود. او 

های شالی را در ناادها و  میگوید:"در حال حاضر زنان بیشتر فرصت

ادارات در اختیار دارند و در این زمینه ایشتاز هستند؛ اما این امر 

ها و چالو در ازدواج شده است. زمانی که زنان  موجب جابجایی نقو

ای برای ازدواج با  های باال قرار بگیرند انگیزه از ن ر شالی در رده

 کنند." ای اایین تر دارند را ایدا نمی اسرانی که از ن ر شالی مرتاه

جابجایی نقو زنان و مردان به زعم ایشان و مکتب اسالمشان اینست که 

چرا زنان به جای شوهرداری و بچه داری ایشتاز فعالیت اجتماعی 

هستند. چون از ن ر حکومت اسالمی و قوانین ارتجاعی اسالمی زن 

 ملک مرد و برده جنسی است. 

درصد از   ٠۶تا  ۵۶شاااز نوحی میگوید: "در حال حاصر 

دهند و اسران انگیزه کمتری  شدگان کنکور را دختران تشکیل می اذیرفته

های دانشگاهی نیز بیشتر در اختیار  برای ادامه تحصیل دارند. کرسی

دختران است. بنابراین باید تاییراتی در زمینه وضعیت اذیرش دانشجو 

ها در کشور صورت گرفته و فرهنگ ارتااط بین زوجین  و استخدام

 اصالح شود."

های شالی زنان  نتیجه گیری شاااز نوحی نیز به اینجا میرسد که فرصت

محدود شود تا مردان راحتتربتوانند اشتاال داشته باشند و تحصیالت 

 زنان باید تناا برای تربیت فرزندان کافی باشد. 

صحات های جناب شاااز نوحی بیو از بیو کنه ک افت و تعقن 

طرحاای ضد زن و ضد انسانی  حکومت اسالمی و  کارشناسانی از 

 نوع وی را بیان میکند.  

اما نگاهی به گقته های شاااز نوحی نشان میدهد که درد ایشان و نیز 

درد دست اندرکاران ریز و درشت این حکومت چیست. درد این جنابان 

وجود یک جناو قوی رهایی زن و آزادیخواهی در ایران است که زیر 

بار این ارتجاع و این تحجر نرفته اند. گوشه هایی از شکست این 

حکومت و آاارتاید جنسی اش را در همین صحات های جناب شاااز 

نوحی به روشنی میتوان دید. نشانه دیگر این شکست نیز گقته های هقته 

گذشته احمد سالگ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس  در گقتگو با 

خارگزاری مجلس اسالمی است که با یادآور شدن ابالغ قانون عقاف و 

دستگاه  از این میگوید که در اجرای این قانون موفقیت  ۴٢حجاب به 

"چندانی" حاصل نکرده اند. غالمعلی حداد عادل نیز از بدتر شدن هر 

 روزه وضعیت حجاب میگوید. چون حجابی به جا نمانده است. *

سال گذشته طرح جامو جمعیت و تعالی خانواده را به مجلس دادند  با 

موج اعتراض وسیو مردم مسکوت ماند. امسال دوباره نوع دیگرش را 

به بازار آورده اند. همه این طرحاا و مزخرفاتی از نوع آنچه که کسانی 

چون شاااز نوحی ها با گستاخی تمام از آن سخن میگویند  با اعتراض 

 و ماارزه متحد خود عقب زنیم. *

 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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 "کنیم محدود باید فرصت های شغلی و دانشگاهی زنان را"

 شهال دانشفر
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روز با مسلح شدن به ی  فرهنگ جاانی ایشرو و با درك اینككه بكرابكری 

كامل بین زن و مرد نه تناا ممكن كه حیاتی است  عكلكیكه وضكو مكوجكود 

ماارزه می كنند. همین تمامیكت خكواهكی و رادیكككال بكودن خكواسكتكاكا و 

مرالاات زنان  تمامی احزاب راست و چپ سكنكتكی و مكلكی اسكالمكی را 

تحت شدید ترین فشار ها قرار داده است و همه این جریانكات را بكدنكاكال 

 خود می كشاند. 

زنان دارند مار خود را بر انقالب آتی می زنند. معیار ایروزی انقالب 

آتی این خواهد بود كه حق كامل زنان در دست یابی به ی  جامعه آزاد و 

برابر و مرفه به رسمیت شناخته شود. برای این رسمیت یافتن  زنان و 

مردان بدون در ن ر گرفتن جنسیت  در راس هرم قدرت سیاسی قرار 

خواهند گرفت. كارنامه و عمل سیاسی احزاب و سازمان های 

ااوزیسیون تا همینجا نشان میدهد چه نیروئی می تواند نماینده كل جامعه 

برای به سرانجام رساند انقالب آتی علیه بربریت اسالمی و ن ام سرمایه 

داری باشد. بر ارچم ماارزه زنان باید خواست رهائی كامل ح  شود. 

  این مسیر حركت ما است. انقالب آتی رنگ زیاای زنانه خواهد داشت.*

کنار رفتن حجاب ها و کشیده شدن دامنه این جناو   به مدیای اجتماعی  

بحث های داغی در درون حکومت براه انداخته است. الاته بحث دیگر 

نه بر سر "بدحجابی" بلکه بر سر حجاب برگیران زنان در ایران است. 

این جناشی است که سازمانیابی ص  قدرتمندش را در مدیای اجتماعی 

میتوان به روشنی دید. یک نمونه اش  صقحه آزادی های یواشکی زنان 

است که با باز شدنو هزاران زن معترض به آن ایوستند. در این صقحه 

زنان بسیاری از شارهای مختل  و از اماکن عمومی ای چون مترو 

تاران و جاهای مختل  با برداشتن حجاباایشان و انتشار عکس خود 

بصورت علنی و با کامنت های اعتراضی شان علیه بیحقوقی زن قد علم 

کرده و صدای اعتراضشان را علیه حجاب این ارچم رژیم اسالمی بلند 

 کرده اند. 

جناو علیه حجاب چالو مستقیم کل حکومت اسالمی است که حجاب به 

 عنوان یک اایه اصلی آاارتاید جنسی  آنرا نشانه می رود.

جناو اجتماعی مردم علیه حجاب  در کنار جناو علیه اعدام و ماشین 

سرکوب جنایت جماوری اسالمی و در کنار ماارزات هر روزه 

کارگران و مردم علیه فقر و بردگی کاری بیو از بیو نشانگر توازن 

قوای سیاسی امروز جامعه ایران است. رژیم اسالمی از این وضعیت و 

 ابراز وجود قدرتمند جناو علی حجاب وحشت کرده است. 

ای خراب  نماینده مجلس ایران در بیانیه ١٠۱در چنین فضایی است که  

به حسن روحانی  خواهان ایگیری جدی مسئله حجاب شده و نسات به 

   .اند توجای به این موضوع هشدار داده نشدنی" بی "ایامدهای جاران

نماینده مجلس و هشدار آنان به روحانی در مورد  ١٠١نامه اعتراضی 

وضعیت حجاب در جامعه به عنوانی خرری برای چالو های گسترده 

در عرصه مام "فرهنگی عمومی"؛ اعتراف احمد سالک کاشانی رئیس 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گقت وگو با خارگزاری مجلس 

 ۴٢اسالمی مانی بر عدم توفیق اجرای طرح "عقاف و حجاب" توسط 

نااد سرکوب حکومت اسالمی؛ گالیه های اخیر مقید کیایی نژاد  عضو 

کمیسیون فرهنگی مجلس  در گقتگو با روزنامه قانون از وضعیت 

حجاب در ایران؛ سخنان اخیر  روحانی در یک سخنرانی مانی بر اینکه 

توان با زور و  بگذاریم مردم خودشان راه باشت را انتخاب کنند  "نمی

شالو مردم را به باشت برد." ؛ واکنو احمد خاتمی  امام جمعه تاران  

تحت عنوان اینکه  رسالت حکومت دینی این است که "جاده باشت را 

صاف کند  ماموریتو هم این است وظیقه دارد جاده را هموار کند برای 

الادی و گقتن اینکه با "شالو که  باشتی شدن مردم". صحاتاای احمد علم

سال است  با همه قدرت جلوی کسانی که مانو باشت رفتن مردم شوند 

و باالخره گقته های غالمعلی حداد عادل  نماینده   خواهیم ایستاد." 

مجلس مانی بر ارداخت 'یارانه حجاب' برای تشویق استقاده از "اوشو 

اسالمی"  همه و همه به روشنی حکایت از شکست رژیم اسالمی و به 

جان هم افتادن این حکومت بر سر حجاب  این ارچم موجودیت و هست 

 و نیستشان است.

این اتقاقات در عین حال تاکیدی بیشتر بر نقی عملی حجاب و زدن  

ضربه ای کاری بر حکومت اسالمی است. با برداشتن حجاب ها در 

اماکن عمومی و در  سر کار و در همه جا و حمایت گسترده از این 

 حرکت و اعتراض  این ایروزی را به آخر باریم .*

 
 شهال دانشفر

 جنگ بر سر حجاب در حکومت

 

 1از صفحه رنگ زیبای زنانه بر انقالب آتی!          
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 حجابی را در جامعه ترویج کنند ای بی دهیم عده ای: اجازه نمی اژه     
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دمحمعلی آمودی  معاون فرهنگی و تبلیجغجات مجپجاه: امجتجراتج ی کجالن 

دشمن برای جنگ با جوامع امالمی عفت زدایی و غیرت زدایی امجت 

عجفججت داید  نججیججروی  غججیجرت و زنجان بججی ای کجه مججردان بججی و جججامجعججه

 فرمان دشمنان خواهد شد.  به گوش

* * * * * 
بازهم ماجرای حجاب و اظاارن رهای مضحک سران رژیم. هكمكیكشكه 

است بكا تكوسكل  مذهای در جامعه سعی کرده  –مانده سنتی  تقکرات عقب

به اخالقیات و تحریک احساسات مردم  امر خود را ایو بارند. کلماتی 

اند. زنان را به نكام عكقكت مكجكاكور بكه  مانند عقت و غیرت از این جمله

کنند و از طرف دیگكر  ترین قوانین می ترین و ضد انسانی تحمل ضد زن

دهند برای مردان جامعه تا به این باكانكه  آویزی قرار می غیرت را دست

هكای نكامكوسكی را تكوجكیكه کكنكنكد. حكتكی  ترین تجكاوزت و قكتكل وحشیانه

محاساه نیست که چكه تكعكداد قكتكل و جكنكایكت بكه نكام "غكیكرت" و  قابل

"ناموس" در جاان اتقاو افتاده است. تصور اینکه جوانان ایرانكی اكول 

هكا ظكاهكر شكونكد هكر  عكنكوان مكانكکكن در خكیكابكان کنند تا بكه دریافت می

خواهند بپكذیكرنكد کكه جكوانكان  ها نمی اندازد. این ای را به خنده می شنونده

ایران هم مانند همه جای دنیا کامالً داوطلاانه و الاته آگاهانه اوشو خود 

انكد کكه نكوع  کنند. جوانان ایران کكامكالً بكه ایكن امكر آگكاه را انتخاب می

ها نوعی اعكتكراض آشكکكار بكه حكکكومكت و  اوشو و مناساات میان آن

ترین اشکال ممکكن  مذهب حاکم است. حقیقتی که سران رژیم به احمقانه

رونكد.  و با توسل به تئوری توطئه هم که شده زیر بار اكذیكرش آن نكمكی

هكا در  جا جلوی چشم این مرتجعین در خیابكان حقیقت اما هرروز و همه

  حال رژه رفتن است.*

شوند! فرمان دشمنان می به  عفت، نیروی گوش غیرت و زنان بی مردان بی      

 زندگى برابر و بدور از تبعیض حق زن

 خبر و نظر از میالد رابعى

ای  مخنگوی قوه قضاییه دی مخنان خود دیبایه ضرویت  اژه مح نی

عفتی  حمابی و بی ای بی دهی" عده حمابی گفت: راجازه نمی برخوید بی

خواهیج" بجا بجانجدهجا و  یا دی جامعه ترویج دهند. از نیروی انتظامی می

ای  ر اژه.زنند برخوید شود افرادی که بدحمابی یا دی جامعه دامن می

دهجنجد یجادآوی  به ک انی که فرهنگ به گفته او رابتاالر یا ترویج مجی

شد که ایران  کشوی امالمی امجت و قجانجون اججازه وجنجیجن کجایهجایجی 

  .دهد نمی

* * * * * 
ای هم مانكنكد هكمكکكاران دیكگكر خكود در اكدیكده "بكدحكجكابكی"  جناب اژه

صكورت بكانكدی و بكا   کسانی که به  بیند و از دست داشتن" ای می توطئه

کنكنكد" سكخكن  گونه جرائم می ریزی و تصمیم مشخص اقدام به این برنامه

کنند تا کمی بعد بتواننكد ادعكا کكنكنكد  آورد. این استدالل را می به میان می

که: "ایران  کشور اسالمی است"؛ اما ازآنجاکه جوانان و زنكان ایكران 

دانكنكد و بكرای قكوانكیكن و  آزادی در انتخاب اكوشكو را حكق خكود مكی

کنند سخن گقتن از اسالمی بودن جامعه ایران  حکومت تره هم خرد نمی

ای از همه ناادهای انت امی و حكتكی اطكالعكاتكی  ای نیست. اژه کار ساده

اسكت کكه  کند تا با مسئله بى حجابى مقابله کنند و این درحالكی دعوت می

نتیجه بكودن ایكن نكوع بكرخكوردهكا سكخكن  بسیاری از سران رژیم از بی

اند. حکومت در برابر مكوج عك كیكم جكوانكان آزادیكخكواهكی کكه در  گقته

اند کامالً خلو سالح شده است. مستقل از نوع تاکتیکی که  مقابلو ایستاده

بینكی اسكت.  در برخورد با این موضوع اتخاذ کنند  شکستشان قابل ایو

رغكم وجكود سكرکكوب  حكال نكیكز عكلكی جوانان ایران در ایكن نكاكرد تكابكه

  اند.* وحشیانه موفق بوده

 ها“ بدحجابی”نظام با نمایان شدن  کجی به دهن   

ججمجعجه مجوقجت تجهجران: نجمجایجان شجدن  به گفته موحدی کجرمجانجی  امجام

  .نظام و امالمیت نظام امت کمی به ها دی این کشوی دهن بدحماب

* * * * * 
خوبی به حقیقتكی اكی بكرده اسكت: "نكمكایكان  موحدی کرمانی در اینجا به

ن ام و اسالمیت ن ام است".  کجی به ها در این کشور دهن شدن بدحجاب

های دیگری هم درزمینٔه حجاب در کنار بگیروباندهكای مكعكمكول   تالش

همیشه در حال انجام بوده است. از آن جمله تعری  و طراحی انكواع و 

اقسام چادر و چارچوو های "مدرن" به نام لاكاس مكلكی اسكت. از چكنكد 

هكای کكالن و  ایم کكه بكا هكزیكنكه ها بوده سال قال شاهد این نمونه از لااس

ها کلی تكاكلكیكاكات هكم شكده  اند و حول آن گذاری فراوان تولیدشده سرمایه

 –هكای "ایكرانكی  اند نوعی از لااس معیار و با ویكژگكی است. سعی کرده

هكا  شکل کنند؛ اما این تالش اسالمی" تایه کنند و جامعه را یکرنگ و هم

ای خكورده اسكت. جكامكعكه و زنكان و  ازاین هم شکست مقتضحكانكه ایو

شوی اسالمی نکردند  بلکه تادیكل بكه  تناا استقاالی از این فشن جوانان نه

هكای  مضحکه و مكوضكوع شكوخكی و تكقكریكح مكردم شكدنكد. ایكن تكالش

بكه  آمكیكز دیكگكر  مكحكکكوم هكای خشكونكت مذبوحانه نیز در کنار سكیكاسكت

شکست هستند. زنان و مردم ایران خواهان آزادی اوششی مكانكنكد هكمكه 

دهكنكد و  کشورهای ارواایی هستند و بكه چكیكزی جكز آن رضكایكت نكمكی

هرروز در حال ماارزه با این رژیم و ترفندهای ریزودرشت آن هستكنكد 

ایكم ایكن مكاكارزه زنكان   بكارهكا اعكالم کكرده طور که خود مكا هكم و همان

کجی به جماوری اسالمی و قوانین ضد زن آن اسكت.  ترین دهن بزرگ

  اند.* های حاکم هم مجاور به اعتراف به آن شده هللا حقیقتی که آیت
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 ها مسابقات جهانی والیبال را در خانه تماشا کنند خانم  

 ترین چالش پیش روی پیشرفت زنان ایرانی است ها، مهم تحریم   
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محمود افشای دومت دی پام  به این مؤال کجه وجرا دیگجاشجتجه زنجان 

آمدند؟ گفجت: بجعجد از حضجوی  ها می برای تماشای والیبال به ویزشگاه

متوجه شدی" که این آمادگی وجود نداید. دبیر فدیامیون والجیجبجال   آنها

دی پام  به این مؤال که وه جوابی برای بانوان طرفدای والیبال داید؟ 

 ها دی خانه بنشینند و برای تیمشان دعا کنند. گفت: بهتر امت که خان"

* * * * * 

های تیم والیاال ایران در چارچوب مسكابكقكات  چند ماه قال یکی از بازی

جاانی این رشته دریکی از کشورهای خارجی  از شاکه سه تلویكزیكون 

هكایكی از  ایران برور مستقیم اخو شد و چندین و چند بار ساواً صحكنكه

حجاب" تماشاگر ایرانی از ایكن شكاكکكه اكخكو شكد کكه اتكقكاو  زنان "بی

های مقیم قم را درآورد و جنجالی بر سر این موضوع  بكه  صدای فسیل

اا کردند و فریاد وا اسالمای آقایان بلند شد. در ای ایكن مكاجكرا حضكور 

رغم فوتاال تكا آن زمكان  که علی  –های والیاال  تماشاگران زن در بازی

ممنوع اعالم شد. الاته در جماوری اسالمی ایكن اتكقكاو  ابكداً  -آزاد بود

عجیب و غكیكره مكنكتك كره نكیكسكت. شكرکكت در مسكابكقكات ورزشكی از 

ترین حقوو زنان هر جامعه اى است. در اینجكا دبكیكر  ترین و بدیای ساده

کكنكد  ای مكی ها توصیكه فدراسیون والیاال جماوری اسالمی ایران به خانم

ها در خانه بنشینكنكد و  که بسیار حائز اهمیت است: " باتر است که خانم

برای تیمشان دعا کنند". بله این توقعی است کكه جكمكاكوری اسكالمكی و 

ها از زنان دارند. در خكانكه  سران مرتجو آن برورکلی و در همه زمینه

بكنكد نسكخكه  نشستن و شرکت نکردن در هیچ فعالیكت اجكتكمكاعكی تكرجكیكو

ایچند. نشستكن در  اوسیده ایست که همه اسالمیون همیشه برای زنان می

 -خانه  سرویس دادن به مردان و صرفاً برای موفكقكیكت افكراد جكامكعكه 

دعا و نذرونیاز کردن  این حداک ر توقو و حقی است کكه بكرای  -مردان

انكد. زنكان ایكران هكرگكز زیكر بكار چكنكیكن  زن در جامعه )خكانكهق قكائكل

هایی" نرفته و نخواهند رفت. ماارزات زنان در ایكن عكرصكه   "توصیه

  اندازه کافی گویاست.* خود به

جمهویی دی امجوی زنجان دی دیجدای بجا وزیجر  موالویدى  معاون یئیس

ترین والش  پیش یوی پیشرفت زنجان  اموی خایجه پیشین فران ه مه"

هجای  المللجی بجرشجمجرد کجه دی حجوزه های ناعادالنه بین ایرانی یا تحری"

هجای  مختلف اقتصادی؛ دیمانی و یفاه اجتماعی زندگی زنان و خانواده

 عنوان کرد.  .آنان یا تحت تأثیر خود قرای داده امت

* * * * * 

اولین بار نیست که مقامات جكمكاكوری اسكالمكی کكوه عك كیكم مشكکكالت 

کشور را به گردن مسائل دیگر از قایل اسكتكکكاكار جكاكانكی و جكنكگ و 

های آمریکا و  اندازند. با باال گرفتن موج تحریم ضدانقالب و دشمنان می

ایكم کكه تكمكام مشكکكالت و  های اخیر نیز بارها شاهد بكوده غرب در سال

هككا افككتككاده اسككت. ایككن بككار هككم مككعككاون  مصككائككب بككه گككردن تككحككریككم

کكه خكود –جماوری در امور زنان که با یکی از مقامات فكرانسكه  رئیس

گكنكاه جكلكوه دادن  بكرای بكی -ازجمله کشورهای تحریم کننده ایران اسكت

حکومت در قاال اوضاع زنان  وقیحانه هكمكه تكقكصكیكرهكا را بكه گكردن 

اندازد و به خیال خود  گریاان خود و حكکكومكتكو را  ها می تشدید تحریم

رهكانكد؛ امكا در مكقكابكل  هكمكه جكاكان و  از هر اتاامی در این زمینه می

تكریكن  انكد کكه "مكاكم خوبی به ایكن حكقكیكقكت آگكاه خصوصاً مردم ایران به

های فراروی زنان ایرانی برای ایشرفت" نقس حاکمیت جماوری  چالو

ستیز حاکكم بكر جكامكعكه اسكت.  غایت ارتجاعی و زن اسالمی و قوانین به

های غیرانسانی غرب چكه فشكاری  ن ر از این واقعیت که تحریم صرف

بر وضعیت اقتصادی و مكعكیكشكت مكردم ایكران گكذاشكتكه اسكت  ریشكه 

نابرابری و آاارتاید جنسی موجود در جامعه را بكایكد در جكای دیكگكری 

هكاسكت کكه  وجو کرد. مردم و زنان ایكران ایكن مكوضكوع را سكال جست

یكابكی  اند و در کارزار هرروزه خود بكرای دسكت درستی تشخیص داده به

اسكالمكی و  -به آزادی و برابری زنان  کلیت ن ام حاکم و قوانین سنكتكی

  اند.* ضد زن آن را هدف اعتراضات خود قرار داده

زن دیگر یا دی شمال شرق نیمریه  ۴۳گروه ربوکوحرامر حدود 

یبود. محل یبودن این زنان  ن دیک همان محلی امت که بیش از 

ماه( تومط  فرویدین ۷۷آوییل ) ۱۳آموز دی یوز  دختر دانش ۷۳۳

 همین گروه یبوده شده بودند.

* * * * * 

ای از جهان که قدرت داشته باشد قربانی  ارتجاع اسالمی در هر نقطه

گیرد. انواع و اقسام این نیروها از شیعه و سنی و سلفی و وهابی  می

القول هستند.  مانده اسالمی متفق همگی در برقراری حکومت عقب

ترور و آدم کشی و سربریدن و سنگسار کردن البته یک شیوه 

خوبی  هاست. آنچه در نیجریه شاهد آن هستیم به همیشگی این نوع گروه

ماندگی این جریانات است. بوکوحرام  نمایان گر عمق تحجر و عقب

سازمانی که اساساً فلسفه تشکیل خود را مبارزه با تحصیل غربی قرار 

داند. جالب است  داده و ریشه همه مشکالت اسالم را همین مسئله می

اند، گویا  که مثل همیشه این بار هم زنان قربانیان اصلی این تفکر شده

تحصیل غربی برای زنان بسیار بدتر از مردان است. کامالً واضح 

کند،  است این سیاست به ارائه چه تصویری از زن خدمت می

تصویری که جمهوری اسالمی هم البته با زبانی دیگر همین را ارائه 

ها در  دهد. کنار گذاشتن کامل زنان از جامعه و محبوس کردن آن می

های کثیف و  عنوان برده جنسی. این جنبش خانه و در خدمت مرد، به

اند  مانده جواب خود را از همان مردم کشورهای اسالم زده گرفته عقب

  و بازهم خواهند گرفت.*

 زن دیگر را در نیجریه ربود ۰۳گروه بوکوحرام،    
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 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى  -نشریه هفتگى  نهاد زن آزاد 

 سردبیر: سیامک امجدى
 همکاران سردبیر: 

zan.e.azad1@gmail.com 

سروناز سینائی  و سهند مطلق  
Sahand.motlagh@gmail.com 

sinai713@gmail.com 

یک روز از هزاران روزی که در ایران بودم را اجكازه دهكیكد بكرایكتكان 

 بازگو کنم . 

ااسی از شب گذشته بود و فقط حولكه حكمكام تكنكم بكود. دقكیكقكا بكه خكاطكر 

نمیاورم که با شوهرم درمورد چه چیزی بحث میكکكردم. بكدنكم هكمكچكنكان 

خیس بود و در حیاط خانه مشاول آویزان کردن لااساایم بودم که ناگاان 

احساس کردم اایم سوخت. آه بلندی کشیدم. ضربه دردناکی بكود. کكقكشكی 

را که شوهرم به سمت اایم ارتاب کكرده بكود دیكدم کكنكارم افكتكاده و درد 

شدیدی را حس کردم تا به خودم آمدم متوجه شدم که زیر مشت و لگد او 

بودم و تناا دست و اا میزدم که خودم را نكجكات دهكم. مكوهكایكم را دور 

دستو ایچیده بود و ک  حیاط خانه میکشید تا مرا از خانه بیرون اندازد. 

 مرا با بدن عریان و فقط با یک حوله حمام از خانه بیرون انداخت. 

زن همسایه صدای ناله و گریه ام را شنید و از خانه بیرون آمد و مرا بكا 

آن وضعیت دید و سریو چادری را آورد که بدنم را بپوشكانكم. او بكه مكن 

گقت که از شوهرم میترسد و نمیتواند در خانه اش به من اناه بكدهكد. مكن 

با همان وضعیت به کالنتری محل مراجعه کردم و جكریكان را تكوضكیكح 

دادم و آناا به من گقتند که کاری از دستشان بكرنكمكى آیكد و مكن اصكرار 

کردم که من با آن وضعیت نمیتوانم در خیاباناا باشم .گقكتكنكد بكایكد دادگكاه 

بروی و شکایت کنی. گقتم این وقت شب دادگاهكی بكاز نكیكسكت. از آنكاكا 

خواهو کردم که با من بیایند و با شوهرم صحات کنند که من بتونم شكب 

را در خانه ام باشم. ولی آناا قاول نکردند و گقتند الیس اجازه نكدارد کكه 

در مسائل خانوادگی دخالت کند. وقتی دیدم خواهشاا و الكتكمكاسكاكای مكن 

تاثیری ندارد از آنجا بیرون آمده و تا صاح در خیاباناا ارسه میزدم و از 

 ترس  خودم را اشت ماشیناا مخقی میکردم. 

در تصورم فرزندم را میدیدم که با چشمان گریان و با هكراس از اكدرش 

می خواست که به کتک زدن خاتمه دهد. این یکی و فقط یکی از تكجكربكه 

های تلخ من در رژیم جماوری اسالمی است  رژیم ضد زن جكمكاكوری 

 * اسالمی. من می خواهم دردهایم را فریاد کنم.

 

جكاكنكو بكرای   –به این وسیله به اطالع می رسانیم نكام  نكاكاد "فكتكنكه 

جكنكاكو بكرای  -برای فعالیت رو به ایران بكه "زن آزاد -رهائی زن"

رهائی زن" تاییر كرده است. از آنجا كه زن آزاد قكرار اسكت بكخكو 

وسیعی از فعالیتو را در داخل ایران متمركز كند  و در تكالش اسكت 

با سازماندهی جمو ها و تشكل هائی كه در داخل ایكران فكعكالكیكت مكی 

كند  به ی  حركت اجتكمكاعكی در دفكاع از حكقكوو زن دامكن بكزنكد و 

سمینار و حتی نشست علنی در دفاع از خواستكه هكای زنكان سكازمكان 

بدهد  استقاده از نام "فتنه"  با بار امنیتی معینی  مانو از آزادی عكمكل 

 این فعالین میشد. 

قابل ذكر است كه این نااد در سرح بین المللی همچنان با اسم سابق 

 خود فعالیت خواهد كرد.

 جنبش برای یهائی زن -زن آزاد

 ۴۶١۴ژوئن  ١۴ -٠۹خرداد  ۴۴

 اطالعیه مطبوعاتی

 یک روز من در ایران 
 زهرا آقاجانی
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