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صفحه 3

سخن از يک تراژدي بزرگ است!
ازدواج سی هزار دختر زیر  51سال در  ۹ماه اول سال ۹۹

مینا احدى
بررساسررما ر مررمر رم ر ر ررفررس رم ر ث را رحررس ،رسررم مررم ر ر ر را ر ا ر
ا دواجر نزدیکربهر۱۳رهزارردخ سبچهر یسر۳۱رسم ر حیراینرمر ر۹ر
ممثربهر ررسی ثروردر ر ودر۳۷۱رهزاررنفسرا ر نرمنری ر ره رحری رایرنر
م را دواجر سدثران رنیزربینر۳۱رتمر۳۹رسم ردام هران .ربمرایرن ر ارم ر
حیر۹رممثرنخا ر۳۱۹۱ردس ر مر ۱۳ردرص ر نمنیر هرا دواجرمم ردرر
ایسا ر رم ثر م سرا ر۳۹رسم ردام هران ر.
اینر ممررهمچ ینرنفم رمیرده ر هردرر۹رممثرنخا ر۳۱۹۱ردرص ر
ا دواجردخ سا ر یسر۳۱رسم ربهرنا رسم ر۳۱۹۳افزایشردام هرور
حیراینرم ر۱۳۱۱ردرص را دواجر لرایسا رمسب حربهردخ سبچهرهمیر
یسر۳۱رسم رب دثراس .ر
دانشجو بودم و در تبريز در محله آبرسانى اطاق کوچکى داشتيم و با
يک مادر و دختر در يک خانه زندگى ميکرديم .آنها صاحبخانه ما بودند
و ما مستاجر ،اما رابطه من و دوستم سوسن با آنها  ،رابطه بسيار
نزديک و صميمانه اى بود.
يک روز دختر  ۸۱ساله ملک خانم ميخواست ازدواج کند و او با
اضطراب دنبال يک دکتر زنان بود که نامه اى مبنى بر باکره بودن
مريم دخترش از يک متخصص زنان بگيرد.
در اين مورد گفتگوهاى بين ما و اين مادر مضطرب و نگران صورت
گرفت که بعد از حدود سى و شش سال هنوز در ذهنم هست .به او
ميگفتم براى چه بايد اثبات کنى دخترت باکره است؟ او ميگفت براى

اينکه بعدا دردسر براى دخترم ايجاد نشود .به او ميگفتم دخترت هنوز
 ۸۱سال سن دارد آيا بهتر نيست کمى صبر کنيد و بعد از اينکه کار
داشت و مستقل بود ازدواج کند؟ سرش را تکان ميداد و ميگفت بهتر
است ازدواج کند.
يک روز وقتى در حياط خانه نشسته بوديم و کسى نبود گفت  ،مينا جان
بگذار برايت بگويم خودم چطورى ازدواج کردم تا بدانى  ۸۱ساله بودن
مريم نعمت بزرگى است و در ثانى خودش ميخواهد ازدواج کند من به
او اجبار نميکنم.
ميگفت ۸٣ :سال بيشتر نداشتم که گفتند عروسى ام است .خيلى
ميترسيدم .از مادرم ميپرسيدم ،در خانه جديد چه بايد بکنم .مادرم لباس
نو بر تنم کرد و تعدادى مهمان آمده بودند و ميزدند و مى رقصيدند همه
چيز رنگى و خوب بود .حوالى عصر مادرم گفت اآلن خانواده داماد
مى آيند دنبالت و تو رو مى برند به خانه شوهرت .و امشب شوهرت
يک کارهاى با تو مى کند چيزى شبيه آمپول زدن است که شايد کمى
اذيت بشى و دردت بگيره ،اما بعدا بهتر مى شى اما بايد امشب را تحمل
کنى...
او گفت :مادرم به من يک سيب داد و گفت وقتى خيلى دردت آمد آنرا
گاز بگير ...و من با لباس نو و بوى عطر و گالبى که به لباسم زده
بودند با هلهله ديگران و با وحشتى بزرگ در دلم و يک سيب در دستم
به خانه شوهرم يعنى پدر مريم رفتم.
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صفحه 2

شب وقتى خانه خلوت شد ديدم يک مرد بزرگ آمد تو اطاق و بمن خيره
شد .وحشت کرده بودم ،از من چه ميخواهد؟ او گفت ،لباسهايت را در
بيار .من بيشتر وحشت کردم ،چرا بايد لباسم را در آورم؟ بعد خودم را
در گوشه اى از اطاق قائم کردم .مرد به من نزديک شد و مرا با زور به
داخل تشکى که وسط اطاق پهن بود کشاند و لباسم را در آورد و سعى
کرد با من رابطه بگيرد .من از وحشت و درد چنان سرم را به زمين
مى کوبيدم که اصال يادم رفت سيب مادرم را گاز بگيرم .من اصال
نميدانستم که اين مرد با من چرا چنين کارى ميکند .مادرم اين موضوع
را به من نگفته بود .او جلوى دهانم را گرفته بود تا جيغ هايم در و
همسايه و مهمانان را بيدار نکند و خالصه کنم مينا جان آن شب او به
من آسيب و آزار زيادى رساند .روز بعد چند جاى سرم چنان ورم کرده
بود که تا مدتها جاهاىش درد ميکرد و باعث سردر مى شد...
بله مينا جان من عروس شده بودم ...و حاال شوهرم در گذشته و من فقط
همين مريم را دارم .اما شايد باور نکنى که من هيچوقت او را در دلم
نبخشيدم و هيچوقت در کنار او احساس امنيت نکردم ...نميدانم چرا يک
خشم بزرگ در دلم نسبت به او هميشه باقى ماند...
ازدواج کودکان و آمارى که در مورد ازدواج سى هزار دختر زير
 ۸۱سال در نه ماه اول سال  ،۲۹منتشر شد قبل از هر چيز يک فاجعه
و يک لکه ننگ بر پيکر جامعه و يک تراژدى بزرگ انسانى است.
ازدواج کودک يعنى بر باد رفتن کودکى ،بر باد رفتن احساس امنيت و
حرمت يک کودک .يعنى بر باد رفتن احساسات عاطفى و جنسى
کودکان و بر باد رفتن آينده اين کودکان! ازدواج کودکان دختر يعنى
تجاوز رسمى به روح و جسم اين کودکان و يعنى وارد شدن اين کودکان
به گردباد زندگى و مادر شدن و خانه دارى و شوهردارى و فراموش
کردن خودشان .يعنى همان تصوير از مادران در کشورهايى مثل ايران
و عراق و افغانستان و غيره ،زنى که خود را فدا ميکند ،زنى که هيچ
خواست و تمناى فردى ندارد ،فقط مى بخشد و خود را فدا ميکند بهر
قيمت ...
اين يک فاجعه است!
ازدواج يک کودک و يک دختر پايين  ۸۱سال ،يعنى نيست و نابود
کردن آينده اين کودکان.
طبعا يک علت اصلى اين ازدواج هاى پايين سن ،فقر مالى است.
بسيارى از اين کودکان به اين دليل زود به خانه شوهر فرستاده ميشوند
که نان خورى از سفره خانواده کم شود.
در عين حال يک معضل مهم دين اسالم است .مذاهب و اديان زن را
وديعه الهى براى تجاوز کردن مردان خدا معرفى کرده اند .مذاهب و
بطريق اولى اسالم از زن فقط يک شئيى جنسى ميسازد که تاريخ
مصرفش از نه سالگى شروع ميشود و ميتوان او را مورد سو استفاده
جنسى قرار داد و تا جايى که امکانش هست از او استفاده ميکنند و اگر
نتوانست مرد را ارضا کند ،اگر مريض شد ،اگر بد اخالقى کرد و
تمکين نکرد و نساخت ،اگر ديپرس شد و  ...اين مرد اجازه دارد چهار
زن شرعى و صدها زن صيغه اى داشته باشد .مهم همان خدا و مردان
او هستند که در اين دنيا راضى باشند .زن را ميتوان زد ،سنگسار کرد،
کشت ،چرا که او خلق شده است تا به عنوان ناموس مرد ،مرد را از
لحاظ جنسى راضى نگه دارد و در عين حال به او خدمات متعدد جنسى
و روحى روانى ،ومادى و معنوى بدهد.
حال تصور کنيد در جايى از دنيا ،در اين جهان پيشرفته و متمدن ،اين

مذهب به قدرت برسد .ميتوان تصور کرد زنان در چه جهنمى اسير
ميشوند .ايران و کشورهاى با حکومت مذهبى و اسالمى نمونه بارز
اين جهنم هستند .حکومت اسالمى ايران با چنگ و دندان از مرد
ساالرى و زن ستيزى عريان دفاع ميکند و جزو قوانين اين مملکت
همين است که ميتوان کودک را مورد تجاوز قرار داد و وادار به
ازدواج کرد .و چنين است که در ايران در کمتر از يکسال سى هزار
کودک به حجله فرستاده ميشوند و به آنها تجاوز ميشود.
جمهورى اسالمى ايران متهم درجه يک در اين تراژدى انسانى است.
فقر و فالکت ،مردساالرى نهادينه شده در جامعه ،فرهنگ زن ستيز و
اسالمى رايج و اسالم در قدرت همه و همه زمينه هاى فراهم کردن اين
تراژدى بزرگ انسانى هستند.
بايد به اين جنايت آشکار عليه زنان و دختران جوان ،اعتراض کرد .بايد
اين موضوع را در سطح بين المللى افشا کرد و بايد خواهان ممنوعيت
ازدواج کودکان در ايران و در همه جا شد* .

از سايت زن آزاد ديدن کنيد

از طريق سايت زن آزاد مى توانيد به نشريه زن آزاد،
مطالب و آخرين اخبار مروبط به زنان
دسترسى پيدا کنيد!
www.fitnah.org

با نشريه زن آزاد
همکارى کنيد!
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تبعيض عليه زنان ممنوع!
بحثی پيرامون علت تبعيض جنسيتی در پرداخت دستمزدها

شهال دانشفر
در سايت دولتی ايلنا بحثی ديدم حول موضوع علت تبعيض جنسيتیی در
پرداخت دستمزدها که از زوايای مختلف قابل توجه است .در اين بیحیث
خانمی به نام اشرف بنايی به عنوان فعال کارگری ميگويد ":سیقیفهیای
شيشهای و محدوديتهای پنهان حاکم بر اشتغال زنیان نیاشیی از عیرف
جامعه است و نگاه جنس دومی به زنان اصلی ترين علت پیائیيین میانیدن
دستمزد آنهاست".
او در ادامه سخنانش در گفتگو با اين سايت خبری ميگويد" :آمارها سند
رسمی تجربيات زنان کارگر هستند و تفاوت مزدی کارگران زن و مرد
کامال در بازار کار جا افتاده و عالوه بر کارفرمايان ،کارگران زن نیيیز
پائين تر بودن مزد خود را پذيرفته اند" .سپس او در ادامه هیمیيین بیحیث
از تفاوت  ۹٣درصدی و ايینیکیه زنیان بیيیش از يیک پینیجیم کیمیتیر از
همکاران مرد خود برای انجام کار مشابه مزد می گيرند ،سخن گیفیتیه و
توضيح ميدهد که چطور کارفرمايان در توجيه ايین تیفیاوت ،مسیئیولیيیت
اقتصادی خانواده را متوجه مردان می دانینید و بیر هیمیيین اسیاس میزد
کمتری را به زنان پرداخت می کنند و اين درحالی است که بسيیاری از
زنان کارگر ،سرپرست خانواده خود هستند و معاش خانواده از دستمیزد
آنها تامين می شود".
گفته های خانم اشرف بنايی بيش از هر چيز به وجود ابعاد فاجعیه بیار
و تکاندهنده فشار اقتصادی بر روی زنان ،بر روی اين بخیش میحیروم
جامعه و تبعيض جنسيتی عليه آنان اشاره دارد .اما سئوال اينجیاسیت کیه
آيا ريشه اين تبعيض جنسيتی در پرداخت مزد به زنان و مردان در قبال
کار برابر ،صرفا "عرف" جامعه است؟ آيا علت آن صیرفیا "تیمیکیيین"

زنان به اين نابرابری است؟ روشن است که هيچکدام از ايین پیاسیخ هیا
دست به ريشه های اصلی اين نابرابری نمى برد و جواب درستی نيز به
مساله نميدهد .بنابراين پاسخ چيست؟
واقعيت اينست که يکی از اشکال تبعيض جنسيتی در میحیيیط هیای کیار
پرداخت دستمزد نابرابر به زنان و مردان در قبال کار برابر اسیت .در
تمامی جوامع سرمايه داری اين تبیعیيیض را میيیتیوان ديید و جیزيیی از
داستان ستم کشی زنان در جوامع امروز بشری است .به اين میعینیی کیه
حتی در جوامعی که به يمن مبارزات مردم و دسیتیاوردهیای میبیارزاتیی
جامعه تبعيض جنسی بظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است ،بیاز
زنان همچنان در متن اقتصاد سرمايه داری حیاکیم و نیيیز سینیت هیا و
باورهای مردساالرانه جاری در جامعه ،عمال در سطوح مختلفی میورد
تبعيض و ستم قرار دارند و يک جنبه مهم اين نابرابری نیيیز نیابیرابیری
در سطح دستمزدهاست.
دليلش نيز به روشنی اينست کیه در سیيیسیتیم سیرمیايیه داری حیاکیم بیر
جوامع ،تقسيم جنسيتی انسانها در قلمرو توليد يک عامل مهم اقتصادی و
سياسی در تضمين سودآوری سرمايه است و وجود اين تبعيض تضمينی
برای وجود بخش های محرومتر در خیود طیبیقیه کیارگیر و در سیطیح
جامعه و در نتيجه در خدمت پايين نگاهداشتن سطح زندگی کل طبیقیه و
کل جامعه قرار دارد.
حال در کشورهای از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و در جیوامیعیی کیه
مذهب و سنت های کهنه بر نظام سياسی و اداری و فیرهینیگیی جیامیعیه
نفوذ بيشتری دارد ،اين تبعيض و نابرابری آشکار تر و زمخت تر خیود
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را نشان ميدهد.
اما موضوع اساسی تر اينست که در ايران تحت حاکميت رژيم اسیالمیی
ما با آن شکلی از حاکميیت سیرمیايیه داری در جیامیعیه روبیرويیيیم کیه
آپارتايد جنسی پرچم و قوانين رسمی و جاری آنست .در اين جیامیعیه از
يکسو منافع اقتصادی سرمايه داری اقتضا ميکنید کیه از نیيیروی ارزان
زن سود جويد ،از سوی ديگر در چهارچوب قوانين اسالمی ،وحشیيیانیه
ترين شکل بردگی مزدی را بر زنان حاکم و در نتیيیجیه بیر کیل جیامیعیه
حاکم کرده است.
از نظر حکومت آپارتايد جنسی اسالمی مرد "نان آور" خانه است و زن
"نفقه" بگير .بنابراين همانطور که خانم اشرف بنیايیی نیيیز اشیاره کیرده
اند ،نفس اين باور به پرداخت دستمزد نابرابر  ،در برابر کار برابیر زن
و مرد رسميت ميدهد و اين وسط اين صاحبان سرمايه انید کیه از قیبیل
کار اين بخش محروم جامعه سود بيشتری عايدشان ميشود .در عين حال
واقعيت تلختر اينست که حتی همين فرصت های کار بیرابیر نیيیز بیرای
زنان در اين جامعه فراهم نيست .گرايش اصلی حکومت اسالمیی دور
کردن زنان از عرصه فعاليت اجتماعی و خانه نشين کردن آنهاسیت .در
اين حکومت زنان براحتیی در میعیرض اخیراج و بیيیکیارسیازی قیرار
دارند .همچنين در بسياری از مشاغل شانس کمیتیری بیرای اسیتیخیدام و
اشتغال به کار را دارند .اين ناامنی مطلق شغلی و بيحقوقی زن در تیمیام
شئونات زندگی باعث ميشود که زنان ناگزيز بیرده ايین شیرايیط بیاشینید.
برای اينکه بتوانند اشتغالی پيدا کنند .برای اينکه فیوری از کیار اخیراج
نشوند وبتوانند کمک خرج خانواده باشند .بويژه اگر خود سیرپیرسیت و
نان آور خانه باشند .بدين ترتيب بطور واقعی بحث بیر سیر جینیگیی هیر
روزه بين رژيم آپارتايد جنسی و زنانی است که بايد بیرای اولیيیه تیريین
حقوق انسانی خود و حتی گير آوردن لقمه نانی بجنگند.
اما نفس اينکه وضعيت زنان به لحاظ اشتغال ،به لحاظ آمار بيکاری ،بیه
لحاظ سطح دستمزد و شرايط کار و غيره اينچنين هر روزه به میوضیوع
بحث رسانه های دولتی تبديل شده است ،نشانگر وجود جنبشی قیوی در
جامعه عليه تبعيض عليه زن است .از جمله همانیطیور کیه اشیاره کیردم
گرايش اين رژيم دور کردن زنان از عرصه فعاليت اجتماعی است .هیر
روز با طرحهايی چون دور کاری و کار خانگیی زنیان و غیيیره تیالش
دارد هم از نيروی کار ارزان زنان سود جويد و همه بيشتیر آنیان را بیه
خانه نشينی بکشاند .بحث های اخير مربوط به "طرح افزايش جمعيت "
و غيره نيز در خدمت همين هدف است .اما باز وقتی به جامعه و سیطیح
اشتغال و فعاليت اجتماعی زنان در جامعه نگاه میيیکینیيید میی بیيینیيید کیه
جامعه تسليم اين شرايط نشده است .چطور کیه اخیيیرا بیحیثیی در سیطیح
همين رسانه ها به راه افتاده بود مبنی بر باالبردن آمار زنان در عیرصیه
تحصيل و اشتغال.
خالصه کالم اينکه از نظر من ريشه تبعيض عليه زن و از جمله تبعيض
در سطح دستمزدها  ،وجود توحش سیرمیايیه داری آنیهیم بیا در خیدمیت
داشتن صنعت مذهب و از نوع حکومت اسالمی است که چنين جیهینیمیی
را بر گرده زنان و کل جامعه تحميل کرده است .طبعا در حاکميت رژيم
اسالمی "عرف" های عقب مانده و سنن کهنه مرد ساالرانه نيز تقويت و
مستقيما مورد حمايت قرار دارند .و به اين لیحیاظ میيیتیوانینید بیه عینیوان
عاملی در تبعيض و نابرابری عليه زن و مرد نقش ايفا کنند .هیمیانیطیور
که در چنين سيستمی بسياری از زنان ممکن است اعتماد به نیفیس کیافیی
برای جلو آمدن و مبارزه برای حق و حقوق پايه ای خود نداشته بیاشینید
و قربانی اين سيتستم شوند.

بنابراين ريشه اصلی تبعيض عليه زن و از جمله تیبیعیيیض در پیرداخیت
دستمزد به زنان و مردان نميتواند صرفا ناشی از عرف جامعه و نیگیاه
جنس دومی به زن ناشی شود که بشود با تغيير اين نگاه و فرضیا "کیار
فرهنگی" اين ريشه را خشکاند .بلکه ريشته آن در کل سیيیسیتیم نیابیرابیر
سرمايه داری حاکم و آپارتايد جنسی جمهوری اسالمی است و بیايید کیل
اين سيستم را زير و رو کرد و بساط اين رژيم را جارو کرد.
رفع هر گونه تبعيض عليه زن و بیرابیری زن و میرد در تیمیام شیئیون
اقتصادی ،فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی ،از جمله دستمزد برابر در برابیر
کار برابر زن و مرد يک قیانیون پیايیه ای جیامیعیه ای خیواهید بیود کیه
حکومت دست خود مردم باشد.
ما خواهان جامعه ای هستيم که بدور از هر گونه تبعيض جنسی ،قومیی،
مذهبی انسانها آزاد و برابر باشند .جامعه ای سوسياليستی که شاخص آن
انسان است* .

به اميد روزى که جنسيت،
معيار ارزش گذارى انسان
نباشد!
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صفحه 6

جهت رفاه بانوان!

لیال یوسفى
معاون رسانه مرکز ارتباطات و بين الملل شهرداری تهران خبر منتشره
در مورد تصميم اخير شورای معاونين و سازمان های شهرداری مینیبیی
بر استفاده نکردن از خانم ها در سمت های مانند مسئول دفتری ،مینیشیی
و تايپيست را تاييد کرد و گفت :اين بخشنامه خاصی نيست بلیکیه يیک
صورت جلسه برای رفاه حال خانم ها بوده است.
جه ررفمثرمممربمن یرعزیز
هر روز محدوديت های بيشتری در نظر گرفته میيیشیود .ايین حیکیومیت
ضد زن سال هاست که از دست زنان سرگيجه ی بیدی گیرفیتیه اسیت.
سال ها پيش که به خيابان های شهرها يورش ميبردند و با چاقو و قمه به
جان آنها افتادند ،باورشان نميشد که بعدها نسلی از همان زنان ،خیفیقیان
ايجاد شده را با شرکت در تمام رشته ها و حضیورشیان در مشیاغیل و
اجتماع و حتى با ساختن کليپ و رقصيدن و آواز خواندن نابود کنند.
تنها يک مسئله ی بغرنج ميماند .زنان بسياری هستند که به هیر دلیيیلیی
بايد نان آور خانه شان باشند .بسياری از آنیهیا شیايید فیرصیت تیحیصیيیل
کردن نداشته اند .اما با تالش خودشان مدارک فنی و يیا میهیارت هیايیی
کسب کردند و از آنها برای پيدا کردن شغلی مناسب اسیتیفیاده میيیکینینید.
محدوديت مشاغل برای زنان که دردولت "تدبير و اميد" با شگردهای
جديد از آن به عنوان (جهت رفاه حال خانم ها) ياد شده ،اگیر پیايیش بیه
بخش خصوصی و شرکت ها و مغازه ها هم باز شود ،ميتواند اوضیاع
و احوال اين زنان را از بد ،بدتر کند .چنانکه مدتی پيش هم خبر بیيیرون
کردن دخترهای جوانی که در بازار و پاسیاژهیای تیهیران مینیشیی گیری
ميکردند را شنيديم.
جمع آوری زنان دست فروش و تعطيل کیردن واحیدهیای صینیعیتیی کیه
هزاران زن در آنجا مشغول به کار هستنید .میحیدود کیردن رشیتیه هیای
دانشگاه و نپذيرفتن دختران و تالش هیای ديیگیری از ايین قیبیيیل نشیان
ميدهد که ظاهرا حکومت تنها شغلی را که برای زنان در نیظیر گیرفیتیه،
روسپگيری از نوع شرعی و اسالمی است .بردگی جنسی شرعی را بیه
عنوان تنها راه امرار معاش به زنانی که در تنگنا هستند ،پيشنهاد ميیدهید

مذهب ،سکوالريسم و آزادي هاي مدني
کنفرانس بين المللی
دو روزه در لندن
 ۱۱و  ۱۱اکتبر ۱۱۱۲
برای دریافت اطالعات بیشتر ،ثبت نام و یا خرید
بلیط لطفا از طریق ایمیل آدرس زیر
با ما تماس بگیرید:
maryamnamazie@gmail.com
و یا از وب سایت کنفرانس دیدن کنید.
http://www.secularconference.com/

و دائما برايش تبليغ ميکند .متاسفانه هيچ حمايتی بیرای زنیان میطیلیقیه و
زنانی که همسرشان به هر دليلی از جملیه اخیراج شیدن و يیا بیيیمیاری،
زمينگير شدن و اعتيیاد در يیک جیامیعیه ی اسیالم زده وجیود نیدارد.
مبارزه و با آخرين توان اين حق کشی ها و اين زن ستيزی ها را فیريیاد
زدن و شکل دادن به اعتراضات ،تنها راه مقابله است* .
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صفحه 7

ستاد کل نيروهاي مسلح رژيم هم وارد صحنه شد!

سیامک امجدى
روز شنبه ۹۸ ،تيرماه "روز ملى عفاف و حجیاب" جیمیهیورى اسیالمیى
بود که به همين مناسبت در تهران و چندين شهر ديگر ايران ،گیلیه هیاى
حزب هللا به خيابانها ريختند و خواستار مقابله دولیت بیا "بید"حیجیابیی و
نظارت بيشتر بر رعايت ضوابط حجاب اسالمی شدند.
البته فرارسيدن اين روز هم بهانهای شد تا بار ديگر دلقک هاى حکومت
اسالمى از فسيل هاى حوزه علميه گرفته تا مفتخوران میجیلیس و حیرف
مفت زن هاى ائمه جمعه ،عليه "بد حجابى" فرياد وا مصيبتا سر دهند و
دولت را بابت کوتاهی در مقابله با "بد"حجابی مورد انتقاد قرار بدهند و
عليه زنان خط و نشان بکشند.
در آخرين موضعگيریهای انجام شده در اين رابطه ،ستاد کل نيیروهیای
مسلح جمهوری اسالمی هم وارد صحینیه میى شیود و بیرای میقیابیلیه بیا
"هنجارشکنیهای اخالقی و فرهنگی" اعالم آمادگى مى کند( .سیتیاد کیل
نيروهای مسلح جمهیورى اسیالمیى ،نیهیادى اسیت نیظیامیی کیه وظیيیفیه
سياستگذاری و فرماندهی کليه نيروهای مسلح را بر عهده دارد و تحیت
نظر خامنه اى مى باشد).
بسيج هم چند روز پيش اعالم کرده بیود کیه اگیر در زمیيینیه میقیابیلیه بیا
"بدحجابى " اقدامى جدى صورت نگيرد گله هاى انصار و حزب هللا را
وارد عمل خواهد کرد.
صادق الريجانی نيز روز چهارشنیبیه ۸۱ ،تیيیر میاه طیى سیخینیانیى بیه
اظهارات على جنتى ،وزير ارشیاد رژيیم کیه گیفیتیه بیود "شیمیا نیگیران
ساپورت پوشيدن خانمها در سطح شهر هسیتیيید ولیی میا نیگیران وضیع
اقتصادی جوانان هستيم" اشاره مى کند و مى گويد" :از زبیان مسیئیوالن

کشور نبايد اظهارنظرهايی شنيده شود که برای برخی اين تلقی را ايجیاد
کند که مسئوالن جمهوری اسالمی به هنجارشکنیهیا تیوجیهیی نیدارنید".
سپس جناب الريجانى از قوه قضائيه و پليس به طور جدی مى خواهد تیا
به وظيفه قانونی و شرعی خود برای رعايت حجاب و عفاف در جامیعیه
عمل کنند.
وضعيت حکومت اسالمى واقعا تماشائى است ،اينطور نیيیسیت؟ چینیديین
سال است که رژيم بيش از  ۹٢دستگاه را از نيروهاى انتظامى گرفته تیا
وزارت ارشاد ،وزارت آمیوزش عیالیی ،وزارت آمیوزش و پیرورش،
سازمان تبليغات و حوزه ها ،بسيج کرده و هزينه زيادى را میتیقیبیل شیده
است به اين اميد که بتواند حجاب را روى سر زنیان نیگیه دارد ،امیا در
مقابله با اين مسئله ،کامال مستاصل و ناتیوان اسیت و هیمیه طیرح هیای
عفاف و حجابشان تا به امروز دود شده و به هوا رفتیه اسیت .ايین هیمیه
دستگاه هاى عريض و طويل سرکوب ،اين همه گشت ارشاد ،ايین هیمیه
نيروى انتظامى ،اين همه گله انصار حزب هللا ،اين همه خیط و نشیان و
اين همه بگير و ببند و جريمه و بازداشت زنیان "بید" حیجیاب و اعیزام
اينهمه گله آخوند به اطراف و اکناف کشور و باز عاجز از کنتیرل سیيیر
رو به افزايش بى حجابى و "بد"حجابى در جیامیعیه هسیتینید .خیوب حیق
دارند اينگونه آشفته شوند و عليه برخورد با زنیان "بید حیجیاب" لشیکیر
کشى کنند! مى بينند دختران جوان و زنیان در حیکیومیت اسیالمیى شیان
بجاى استفاده از چادر چاقچور و پوشش اسالمی ،ارزشهاى اسیالمیى را
هر روز با عقبتر بردن روسرى هايشان ،با پوشيیدن کیاله و شیال هیاى
باريک به جای روسری ،با پوشيدن لباسهاى رنگى و چسبان و کوتاه ،با
آرايش هاى تندشان ،به سخره مى گيرند و به قیانیون حیجیاب جیمیهیورى
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اسالمى دهن کجى مى کنند وهيچ تره اى براى ارزشهیاى اسیالمیى آنیهیا
خرد نمى کنند!
اکنون هم شاهديم ،جناب خامنه اى براى حیفی" "آبیروى نیظیام اسیالمیى
اش" ،ستاد کل نيروهاى مسلح اش را به جلو صحنه فرستاده تا بلیکیه بیا
ايجاد رعب و وحشت در جامعه ،به زعم آنها جلو گسترش بى حجابى و
بدحجابى را سد کند.
زهى خيال باطل! آندوره اى که اين حضرات قدرت داشتند و بزور پونز
روسرى را روى سر زنان نگاه داشته بودند به سر رسيد .اگیرامیروز و
در تمام اين سالهاى اخير ،جمهورى اسالمى اين قدرت را داشیت و میى
توانست حجاب را آنطور کیه اسیالم عیزيیزشیان میى خیواهید ،بیه زنیان

صفحه 8

تحميل کند ،حتما کوتاهى نمى کرد و با تمام قدرت اين کار را انجام میى
داد .اما تمام داد و هوارى که رژيم سر مسئله بى ججابى و "بد" حجابیى
راه انداخته است وضجه هاى که در اين رابطه سر مى دهد ،فقط و فیقیط
ضعف آنها را نشان مى دهد.
حجاب ،پرچم و سمبل جمهورى اسالمى است که ديگر رنگ و رويیش
را باخته است و نيمه افراشته شده اسیت .زنیان و جیوانیان و کیل میردم
آزاديخواه براى پايين کشيدن اين سمبل تبعيض و حقارت و سیرکیوب بیه
ميدان آمده انید .و ايین جینیبیش رهیايیى زن در ايیران اسیت کیه رژيیم
جمهورى اسالمى را در چنين مخمصه بزرگى قرار داده اسیت .روزی
که اين پرچم تماما به زير کشيده شود دور نيست* .

خبرو نظر
معاون زنان رئيس جمهور :نظرات آيتاهلل صافی برای ترويج حجاب و عفاف
اجرايی می شود
ایا مرگزارشر سدثراسر ر ره رصرمفری رگراریرمیر رمنری را رمرساجر ر رم ردرر
ن م مریرهف ارردادثر هردر رایرسا رترسچ ردرمدر ر نمر رنفر د رو رترفر ریرکر
ج ای یرراریکرضسور ردانا هراس .
ویرهمچ ینرن م هراس ر هرخرمنرهرداری را رعر رمد رهرمی رباریرمر ربرزر ر
بسایر رماامم راس روراینرپا رورمقممرهمیرظمهرسی ر نرم را رنر رسر
داریرنمیرس رورخمنهرداریر را ر“امس،ر مرهم ”
ر
ار شرالهیربهرخمنهر
اس .
مهی خ رم الوردی رمعمو رام رر نم رورخمن ادث رهمراعالمر سدر ه ا ر
ن سا ر ی رهللارصمفیردرربحثرتسویجرعفم،رو ر رارم رو رراهر رمرهرمیریر
م یربسر"درونیرسم یرفسه گردی یروراغ مء" مدرجممعره راسر رفرمدثر
خ اه سد.
شکفت و نظرات عهد عتيق اين دايینیاسیور اسیالمیى را ،راهیکیارى در
مسئله بى حجابى و ”بد“ حجابى در جامعه و چگونگى برخورد با آن ،به جواب به بحث ترويج عفاف و حجاب مى بيند.
يک معضل واقعى سران ريز و درشت سران جمهورى اسیالمیى تیبیديیل
شده است.
روزى نيست که اين جماعت سر افزايش ”بد“ حجابى و بى حیجیابیى داد
و فرياد راه نيندازند و عليه زنان عربده نکشند.
و اينبار هم نوبت جناب صافى گلپايگانى از گیور بیرخیواسیتیه اسیت کیه
اراجيفى را در تاييد تفکيک جنسيتى و بى حقوقى زنیان بیه زبیان آورده
است و خانم موالوردى هم که با شنيدن اراجيف ”آقا“ گل از گلش میى
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سردبیر :سیامک امجدى

نشریه هفتگى  -جنبش براى رهائى زن
www.fitnahmovement.blogspot.co.uk

جنبش براى آزادى و رهايى زن در ايران ،سالهاست در برابر حکومت
اسالمى و تمامى قوانين تبعيضآميز و زن سیتیيیزانیه اش قید عیلیم کیرده
است .اين جنبش اعتراض میکند ،تظاهرات میکند ،نافرمانى میکند" ،
بد" حجابى میکند و تمکيین نیمییکینید .ايین جینیبیش بیاهخیره جیمیهیورى
اسالمى را دير و زود پايين میکشد .اين خطر را جناب صافى و شیرکیا
عميقا ً حس کردهاند .تعرض آنها به خواست برابرى زن و مرد در جامعه
از اين زاويه است*.

fitnahmovement2@gmail.com

همکارسردبیر:
سهند مطلق
www.fitnah.org

Sahand.motlagh@gmail.com

https://www.facebook.com/fitnahmovement

