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یک انتخاب شخصی یا ابزاری برای سرکوب؟
طــی هــزاران ســال ،حجــاب در جامعــه ایــران یــک امــر مــردان ،از جملــه کاله پهلــوی بــه کاله شــاپو و «کشــف
اجتماعــی بــود کــه افــراد بســته بــه ســلیقه و فرهنــگ فــرد و حجــاب» بــود.
خانــواده شــان دربــاره آن تصمیــم مــی گرفتنــد و شــاخص
مزیــت یــا فــرو دســتی هیــچ کــس بــه حســاب نمــی آمــد .از آنجایــی کــه در جریــان تغییــر اجبــاری کاله مــردان ،از
ایــن امــر در  ۱۰۰ســال اخیــر توســط دیکتاتورهــا و مشــخصا جملــه عمامــه بــه کاله شــاپو ،کشــتار وحشــیانه معترضــان در
حکومــت آخونــدی بــه یــک عامــل فشــار و ســرکوب مبــدل مســجد گوهرشــاد مشــهد در تیرمــاه  1314رخ داد ،وقتــی
گردیــد.
8مــاه بعــد در  14اســفند همــان ســال فرمــان «کشــف حجــاب»
اجبــاری صادرشــد و بــه اجرادرآمــد ،معترضــان از تــرس ایــن
حجــاب اولیــن بــار در دیمــاه  ۱۳۱۴توســط رضــا شــاه بــه یــک کــه دوبــاره کار بــه خونریــزی و کشــتار بکشــد ،مقاومــت علنی
موضــوع سیاســی و حکومتــی تبدیــل شــد وقتــی بــا تصویــب چندانــی دربرابــر ایــن فرمــان جابرانــه از خــود نشــان ندادنــد و
یــک قانــون جدیــد زنــان و دختــران ایرانــی را از اســتفاده از مخالفــان «تغییــر کاله مــردان» و «کشــف حجــاب» ،از بیــم آزار
چــادر ،روبنــده و روســری منــع نمــود.
و دســتگیری پنهــان شــدند و از ظاهــر شــدن در معابــر عمومــی
خــودداری کردنــد.
در ســال  1313رضاشــاه بــه همــراه نخســت وزیــرش محمدعلی
فروغــی بــه ترکیــه ســفر کــرد .در ایــن ســفر 40روزه بــا امــا پســر و ســلف رضاشــاه ،محمدرضــا شــاه پهلــوی کــه پــس
گوشــه هایــی از «مظاهــر تمــدن غــرب» در آن کشــور آشــنا از او روی کار آمــد در اثــر اعتراضــات عمومــی در ۱۳۲۰
شــد .رهــاورد ایــن ســفر ،جشــن هــزاره فردوســی ،تأســیس مجبــور بــه لغــو ایــن قانــون گردیــد.
فرهنگســتان ایــران ،تأســیس دانشــگاه تهــران ،تغییــر کاله
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یک انتخاب شخصی

در جهت عکس عقربه ساعت از باال سمت راست:
پوشش زنان در دوران قاجاریه؛ انتخابهای گوناگون زنان در زمینه پوشش قبل
از انقالب ۱۹۷۹؛ زنان پشت ویترین یک جواهرفروشی در تهران قبل از انقالب
 ۱۹۷۹در ایران؛ اعضای اولین انجمن زنان در تبریز که چند ماه بعد از پیروزی
انقالب مشروطه در سال ۱۹۰۶تأسیس شد.
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بــا ایــن همــه دیکتاتــوری بعــدی،
یعنــی رژیــم زن ســتیز آخونــدی کــه
بــا انقــاب ســال  ۱۳۵۷و ســرنگونی
شــاه روی کار آمــد در رابطــه بــا مســئله
حجــاب چرخــش کــرد.
دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی بــر
خــاف همــه مبانــی اســام ،قوانیــن
ارتجاعــی خــود از جملــه پوشــش
اجبــاری بــرای زنــان را بــه عنــوان قانــون
کشــور نهادینــه کــرد و کل قــوای
قضایــی ،امنیتــی و نظامــی خــود را مأمور
محافظــت از ایــن مبانــی بنیادگرایانــه
کــرد .ایــن روال  -در نقطــه مقابــل
همــه اصــول و تعالیــم اصیــل اســام  -از
روز اول بــه حاکمیــت رســیدن خمینــی
بنیانگــذار رژیــم آخونــدی شــروع شــد
و کمــاکان بــه مــدت قریــب بــه  ۴۰ســال
ادامــه دارد .بــا ایــن وجــود زنــان ایــران و
بــه تبــع آنهــا ،کل جامعــه ایــران هرگــز
بــه ایــن قوانیــن نامشــروع و عملکردهــای
غیرانســانی تســلیم نشــده و مخالفــت
خــود را در هــر فرصــت و بــه هــر شــکلی
نشــان داده انــد ،بــه نحــوی کــه ایــن
مســئله را بــه کابوســی بــرای دیکتاتــور
مبــدل کــرده انــد.
مرکــز پژوهــش مجلــس رژیــم در یــک
گــزارش ویــژه کــه در مــرداد  ۹۷منتشــر
شــد بــه ایــن موضــوع اعتــراف کــرد کــه
«حجــاب شــرعی (چــادر) تنهــا بــرای
حــدود  ۳۵درصــد زنــان ایــران ارزشــمند
اســت و نزدیــک بــه  ۷۰درصــد زنــان یــا
اعتقــادی بــه حجــاب ندارنــد و یــا جــزو
کســانی هســتند کــه «بدحجــاب» خوانــده
مــی شــوند و بــه حجــاب اجبــاری در
ایــران اعتــراض دارنــد».
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سرپیچی از حجاب اجباری
حجــاب اجبــاری بارزتریــن نمــاد قوانیــن
زن ســتیزانه و ســرکوبگرانه دیکتاتــوری
زن ســتیز آخونــدی و درعیــن حــال
اولیــن ســمبل ارتجاعــی ایــن نظــام اســت
کــه بــه صــورت گســترده توســط مــردم
و قربانیــان اصلــی آن کــه زنــان مــی
باشــند بــه چالــش کشــیده شــده و مــی
شــود.
امــا خواســت واقعــی زنــان ایــران در
مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری ،فراتــر از
آزادی پوشــش ،ســرنگونی تمــام عیــار
ایــن اســتبداد مذهبــی اســت کــه همــه
حقــوق انســانی آنهــا را پایمــال کــرده و
زندگــی آنــان را در ریزتریــن جزئیــات
محــدود و فضــای اجتماعــی را بــرای
آنــان تنــگ کــرده اســت .حجــاب
اجبــاری در حقیقــت نــوک کــوه یخــی
از نقــض گســترده و همــه جانبــه حقــوق
انســانی زنــان اســت.
از ایــن روســت کــه مســئله حجــاب
زنــان کــه همــواره یــک موضــوع کامـ ً
ا
شــخصی و حاشــیه ای در جامعــه بــوده
اســت بــرای ایــن نظــام بــه موضوعــی
محــوری و تمامــً امنیتــی تبدیــل شــده
کــه بنیــاد آن را نشــانه گرفتــه اســت.

مانورهــای بیمحتــوا و گاه بــه گاه
برخــی مقامــات رژیــم از یکســو ،مبیــن
وحشــت از پتانســیل عظیــم نهفتــه در
زنــان ایرانــی اســت کــه در اثــر چهــار
دهــه ســرکوب وحشــیانه و اعمــال
غیرانســانیترین فشــارها و تبعیضــات
بــه نقطــه انفجــاری رســیده اســت و از
ســوی دیگــر ،واکنــش مذبوحانهیــی
اســت دربرابــر نقــش تعیینکننــده زنــان
و اعتــای آنــان در جنبــش مقاومــت
ایــران .و از آنجاکــه نقــش زنــان در
مقاومــت نیــز تنهــا یــک رویارویــی
سیاســی و اجتماعــی نیســت ،الجــرم
بــهلحــاظ فرهنگــی و ایدئولوژیکــی و
در صحنــه واقعیــت مبــارزه اجتماعــی
بــه یــک چالــش بســیار بــزرگ بــرای
دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی تبدیــل
شــده اســت .ایــن رژیــم کــه هــر نــوع
گشــایش در موضــوع زنــان را ســرآغاز
گشــایش در کل جامعــه و تــرک
برداشــتن دســتگاه دیکتاتــوری مطلقــه
خــود مــی بینــد ،بیــش از پیــش ســرکوب
زنــان و پایمــال کــردن هــر نــوع آزادی
و حقــوق اجتماعــی و سیاســی آنهــا را
همچنــان ادامــه مــی دهــد.

مطالبه انتخاب آزادانه در رابطه با حجاب

در زیر تابلوی «کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات تا دو ماه حبس
می باشد »،زنان ایرانی پوشش اجباری را از سر خود بر می دارند و عدالت آخوندی را به سخره می گیرند .این
تصویر مربوط به دهه  ۱۹۹۰می باشد.
حجاب اجباری

5

محروم کردن زنان از برخورداری از حقوق شان
تاریخچه تحمیل پوشش اجباری
تبعيــض جنســي و زن ســتیزی جانمايــه ايدئولوژيكــي رژيمــی
اســت کــه بــه دســت خمینــی بنیــان گذاشــته شــد .ســرکوب
زنــان باالتریــن انگیــزه نيروهــاي حافــظ نظــام آخونــدي مــی
باشــد .خمینــی تهاجــم بــه آزاديهــای مــردم ایــران را تنهــا دو
هفتــه پــس از انقــاب ۲۲بهمــن بــا ســركوب حقوق زنــان آغاز
كــرد .ذی ـ ً
ا وقایــع نــگار گامهایــی اســت کــه رژیــم مالیــان
در دوران حاکمیــت خــود برداشــته اســت تــا بــه تدریــج زنــان
ایرانــی را از حقــوق شــان محــروم کنــد.
۷ tاســفند :۵۷دفتــر خمينــي اعــام كــرد كــه «قانــون حمايــت
خانــواده» ملغــي شــد .ايــن قانونــی بــود کــه در زمــان شــاه
تصويــب شــده و امتيــازات اندكــي بــراي زنــان در ســطح
خانــواده درنظــر گرفتــه بــود.
۸ tاسفند :۵۷قانون خدمات اجتماعي زنان ملغي گرديد.
۹ tاســفند :۵۷تبعيــض جنســي عليــه زنــان بــه عرصــه ورزش
تعميــم داده شــد .و همــه مســابقات ورزشــی زنــان یکــی پــس
از دیگــری ملغــی گردیــد.
۱۱ tاســفند :۵۷زنــان از قضــاوت منــع شــدند و بدينترتيــب
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صدهــا زن قاضــي يــا كارآمــوز قضايــي بالتكليــف ماندنــد.
۱۳ tاســفند :۵۷حــق طــاق يكطرفــه و در هــر زمــان کــه
مــرد بخواهــد بصــورت یکطرفــه بــه مــرد داده شــد.
۱۶ tاســفند :۵۷فتــواي حجــاب اجبــاري زنــان شــاغل در
ادارههــاي دولتــي صــادر شــد.
پابهپــاي صــدور ایــن احــكام زنســتيزانه ،مجريــان قانــون
خمينــي يعنــي اوبــاش چماقــدار نيــز در خيابانهــا بــه اهانــت
و آزار زنــان ،تيغكشــي و پاشــيدن اســيد بــه صــورت آنــان
پرداختنــد .شــعار «يــا روســري يــا توســري» از اوليــن شــعارهاي
حكومــت خمينــي بــود.
 :۱۳۵۸ tبــا تصویــب قانــون اساســی نظــام آخونــدی ،زنــان از
ریاســت جمهــوری نیــز منــع شــدند.
۱ tخرداد :۵۸اولين زن را در مالءعام شالق زدند.
۲۱ tتيــر :۵۸بــراي اوليــن بــار 3زن را بــه اتهــام منكــرات
اعــدام كردنــد.
۸ tمهــر :۵۸قانــون جديــدي جايگزيــن قانــون حمايــت
خانــواده شــد كــه همــان امتيــازات انــدك زمــان شــاه را هــم از
زنــان ســلب ميكــرد.
۱۴ tبهمــن  :۵۸اوليــن بخشــنامه دولتــي دربــاره حجــاب
اجبــاري پرســتاران و زنــان پزشــك صــادر شــد.

۳۰ tفروديــن :۵۹خواننــدگان زن را بــه دادگاه فراخواندنــد قوانین جدید برای نهی از منکر
و پــس از تحقيــر و تهديــد ،آنــان را بــراي هميشــه از خوانــدن
اصــل هشــتم قانــون اساســی رژیــم ،امــر بــه معــروف و نهــی از
محــروم نمودنــد.
۸ tتيــر :۵۹بــراي اوليــن بــار ،مجــازات سنگســار را دربــاره منکــر را نهادینــه کــرده اســت .واضــح اســت کــه ایــن قانــون
دو زن نگونبخــت دركرمــان بــه اجــرا درآوردنــد .ايــن حكــم غیرشــفاف هدفــی جــز بــاز گذاشــتن دســت اوبــاش وابســته بــه
حتــي قبــل از تصويــب قانــون ضدانســاني قصــاص توســط رژیــم بــرای ســرکوب زنــان نــدارد.
مجلــس ارتجــاع (مصــوب ســال )۶۱بــه اجــرا درآمــد.
 :۱۳۶۲ tطبــق مــاده  ۱۰۲قانــون جــزا کــه در ســال  ۱۳۶۲بــه  tدر ســال  ۷۱رژیــم آخونــدی قانــون حمایــت قضائــی از
تصویــب رســید ،زنانــی کــه بــدون رعایــت حجــاب اســامی بســیج را تصویــب کــرد و بســیجی هــا را موظــف نمــود تــا بــه
در مــاء عــام و در خیابانهــا ظاهــر شــوند ،مســتوجب  ۷۴ضربــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بپردازنــد .و ضابطیــن قضایــی
را مکلــف بــه حمایــت از آنــان کــرد( .پایــگاه خبــری حکومتی
شــاق هســتند.
اختبــار – ۲مــرداد)۱۳۹۴
 tدر ســال  ۸۹ایــن قانــون بــا یــک الیحــه تکمیلــی مــورد
دوران بعد از خمینی
تأکیــد دولــت احمــدی نــژاد قــرار گرفــت و ســپس مبنــای
از آنجــا كــه وضعيــت زنــان در هــر جامعــه ،مهمتريــن شــاخص ســایر قوانیــن ســرکوبگرانه گردیــد کــه بعــدًا توســط دولــت
ال روحانــی نهادینــه شــد.
ســنجش آزاديهــاي عمومــي اســت ،خمینــی بــه صــورت کام ً
آگاهانــه از ســركوب زنــان شــروع كــرد تــا بــه ســركوب مطلق  tدر ســال  ۸۹همچنیــن قانــون دیگــری بــه اســم «گســترش
فرهنــگ عفــاف و حجــاب» بــه تصویــب رســید کــه طــی آن
آزاديها برســد.
بــه حداقــل  ۲۶ارگان دولتــی ایــن رژیــم مســئولیت هایــی در
تبعیــض علیــه زنــان ابتــدا در قانــون اساســی نهادینــه شــد و تحمیــل حجــاب اجبــاری بــه زنــان ابــاغ نمــود.
ســپس بــه همــه ســایر قوانیــن جزایــی و مدنــی گســترش یافــت t .در ســال  ،۹۳دو مــاده از مــواد الیحــه جدیــدی تحــت
بــه ایــن ترتیــب زنــان بــه طــور سیســتماتیک از همــه ســو در عنــوان قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر
رابطــه بــا حقــوق فــردی ،سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و بــه تصویــب رســید کــه در ســال  ۹۵بــه صــورت کامــل از رأی
مجلــس گذشــته و اجرایــی شــد .ایــن الیحــه بــر اولویــت نظــر
فرهنگــی مــورد تبعیــض قــرار گرفتنــد.
ولــی فقیــه تأکیــد دارد و مجــازات کســانی را کــه در مقابــل این
بعــد از مــرگ خمینــی در ســال  ،۱۳۶۸بــه مــوازات افزایــش افــراد بایســتند را غیــر قابــل تعلیــق و تخفیــف اعــام مــی کنــد.
نیــاز رژیــم بــه ســرکوب بیشــتر،
ســرکوب حقــوق زنــان از
جملــه تحمیــل حجــاب اجبــاری
بــرای رژیــم از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار شــد.

اعتراض به حجاب اجباری

تظاهرات زنان ایران در روز جهانی زن ۸ ،مارس
 ،۱۹۷۹علیه فتوای خمینی مبنی بر اجباری
کردن حجاب برای زنان
حجاب اجباری
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طیف گسترده ای از
محدودیت های
اجتماعی برای زنان

ایــن لوایــح زمینــه ســاز موجــی از جنایــت هــای ضدبشــری
علیــه زنــان در ســال  ۹۲گردیــد کــه شــمار زیــادی از زنــان
ایرانــی بــه بهانــه حجــاب بــه دســت عناصــر مرتبــط بــا حکومت
مــورد اســید پاشــی قــرار گرفتــه و بــا جراحــت هــا و نقــص
عضوهــای جبــران ناپذیــر باقــی ماندنــد.
محدود کردن اشتغال زنان
 tدر اوليــن روزهــاي ارديبهشــت ســال  ۹۲خامنــه ای طــرح
افزایــش جمعیــت و فرزنــد آوری را پیــش کشــید .بــه دنبــال
ایــن ســخنان ،مجلــس رژیــم الیحــه جدیــدی را بــه تصویــب
رســاند کــه بــه وضــوح زنــان را از اشــتغال و حقــوق خانوادگی
هرچــه محــروم تــر مــی ســاخت.
 tدر تیــر  ،۹۳شــهرداری تهــران طــی بخشــنامه ای از مدیــران
ایــن ســازمان خواســت کــه تنهــا از مــردان بــه عنــوان کارمنــد
اســتفاده کننــد و در شــهریور همــان ســال کار زنــان در قهــوه
خانــه هــا ممنــوع اعــام شــد.
 tدر دیمــاه  ،۹۴مجلــس رژیــم بــا تصویــب الیحــه طــرح
صیانــت از عفــاف و حجــاب اشــتغال زنــان در واحدهــای
صنفــی را بــه تفکیــک جنســیتی در محیــط کار و محــدوده
زمانــی ســاعات  ۷صبــح تــا  ۱۰شــب محــدود نمــود.
مــاه بعــد ،مجلــس بــا تصویــب الیحــه ای موســوم بــه «الیحــه
کاهــش ســاعت کاری زنــان شــاغل بــا شــرایط خــاص» زمینــه
اخــراج زنــان از بــازار کار را بیــش از پیــش فراهــم کــرد.
مجازات نقض حجاب اجباری
 tطبــق قوانیــن رژیــم مالیــان ،هــر زنــی کــه بــدون حجــاب
در مــاء عــام ظاهــر شــود بــه  ۱۰روز تــا دو مــاه زنــدان و
جریمــه نقــدی از  ۵۰تــا ۵۰۰هــزار تومــان محکــوم مــی شــود.
 tزنــان بــا ظاهــر شــدن بــدون چــادر در علــن همچنیــن مــی
تواننــد بــه خاطــر «لکــه دار کــردن عفــت عمومــی» بــا ۷۴
ضربــه شــاق مجــازات شــوند.
 tنیــروی انتظامــی روز  ۴اســفند  ۹۶اعــام کــرد تشــویق
مــردم بــه نداشــتن حجــاب از یــک تــا ده ســال حبــس دارد .بنــا

رژیــم زن ســتیز آخونــدی محدودیــت هــای بیشــماری در همــه
امــور زندگــی و در قوانیــن نوشــته و نــا نوشــته فــراوان علیــه
زنــان وضــع کــرده اســت کــه ذکــر همــه آنهــا در حوصلــه
گــزارش حاضــر نیســت ،امــا بعضــی از ایــن ممنوعیــت هــا بــه
طــور خالصــه عبارتنــد از

بــه اطالعیــه نیــروی انتظامــی «تــردد و حاضــر شــدن در معابــر
و انظــار عمومــی بــدون حجــاب شــرعی مشــمول تبصــره مــاده
 ۶۳۸قانــون تعزیــرات اســت کــه تــا دو ماه حبــس داشــته و قابل
تبدیــل بــه مجــازات جایگزیــن حبــس بــوده و حبــس اعمــال
نمــی گــردد .لکــن تشــویق مــردم بــه نداشــتن حجــاب مشــمول
بنــد دوم مــاده  ۶۳۹خواهــد بــود کــه یــک تــا ده ســال حبــس
دارد و قابــل تبدیــل بــه مجــازات جایگزیــن حبــس نیســت».
رصد کردن رانندگان زن
روز  ۲۸فروردیــن  ،۹۵مرحلــه جدیــدی از فعالیــت گشــت
امنیــت اخالقــی در تهــران بــه منظــور مقابلــه بــا بدحجابــی و
بــی حجابــی در خودروهــا کلیــد خــورد .رئیــس پلیــس تهــران
نیــز در روز  ۲۹فروردیــن  ۹۵اعــام کــرد کــه  ۷۰۰۰تــن نیروی
نامحســوس پلیــس امنیتــی بــرای جاسوســی و آزار و اذیــت
زنــان در پلیــس تهــران ســازماندهی شــدند .او گفــت کــه ایــن
نیروهــا کســانی را کــه در خودروهایشــان کشــف حجــاب مــی

کننــد را رصــد و گــزارش مــی کنــد و ایــن یکــی از چهــار
وظیفــه اصلــی آنهــا اســت.
هر روز  ۲۰۰۰زن دستگیر می شوند
روز  ۸مهــر  ،۱۳۹۵حســین اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامــی،
اعتــراف کــرد کــه حداقــل ۲هــزار زن بــه طــور روزانــه بــه
خاطــر عــدم رعایــت کامــل حجــاب در کشــور دســتگیر مــی
شــوند.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها
رژیــم آخونــدی از ســال  ۹۱ســهمیه بنــدی جنســیتی گســترده
ای را در دانشــگاهها بــه اجــرا گذاشــت و دختــران دانشــجو را
از  ۷۷رشــته مقطــع کارشناســی بــه طــور کامــل حــذف نمــود.
در همیــن ســال دانشــگاه هــای تــک جنســیتی بــرای تفکیــک
جنســیتی دانشــجویان ایجــاد شــد.

 tممنوعیت مسافرت بدون اجازه شوهر،
 tممنوعیت ازدواج با مرد غیر مسلمان،
 tممنوعیت دوچرخه سواری،
 tممنوعیــت ورود بــه اســتادیوم هــای ورزشــی برای تماشــای
مسابقات،
 tممنوعیت ورود خبرنگاران زن به استادیومهای ورزشی،
 tممنوعیت گرفتن عکس سلفی با ورزشکاران معروف،
 tممنوعیــت پخــش هرگونــه گــزارش از مســابقات ورزشــی
زنــان از مطبوعــات و رســانه هــای حکومتــی،
 tممنوعیــت دیــده شــدن بــر روی ســن در حــال اجــرای
موســیقی و لغــو کنســرت هایــی کــه نوازنــدگان زن در آن
حضــور داشــته باشــند ،
 tممنوعیت تکخوانی برای زنان،
 tممنوعیــت فعالیــت هنرپیشــه هــای زن کــه در رســانه هــای
اجتماعــی تصاویــر بــدون حجــاب از خــود منتشــر کننــد،
 tممنوعیــت اردو رفتــن یــا شــرکت در مهمانــی مشــترک
بــا مــردان،
 tممنوعیــت عمــل جراحــی بــرای پیشــگیری از بــارداری
وســقط جنیــن،
 tممنوعیت مصرف قلیان،
 tجداسازی جنسیتی پارک ها ،اتوبوس ها و قطارها...،
و این لیست ادامه دارد.

تصویب لوایح جدید در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر زمینه ساز موجی از اسیدپاشی ها به دست عناصر مرتبط با حکومت علیه دهها زن ایرانی در سال  ۱۳۹۲گردید.
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دیدگاه مقامات حکومتی
حول مسئله حجاب

Official views on Hijab

بیشــتری از آن دارنــد آن هــم ســرکوب اســت و شــکنجه و
البتــه تجــاوز بــه همــه حقــوق انســانی آنهــا.
در قوانیــن دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی بــرای زنانــی کــه
بــدون حجــاب در انظــار عمومــی ظاهــر شــوند از  ۱۰روز تــا
دومــاه حبــس و از  ۵۰تــا ۵۰۰هــزار تومــان جریمــه نقــدی
تجویــز شــده اســت .همچنیــن بــه راحتــی بــا اســتناد بــه قانــون
مــی شــود زنانــی را کــه بنابــه فرهنــگ آخونــد هــا «عفــت
عمومــی را جریحــه دار کننــد» بــه  ۷۴ضربــه شــاق محکــوم
کــرد.

در تفکــر دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی «گنــاه و ثــواب
جنســی» مــاک اصلــی ارزشگــذاری اســت .رواج ایــن
مــاک در جامعــه دیوارهــای مرزبنــدی جنســی را بلندتــر،
قطورتــر و فراگیرتــر میکنــد.
آخوندهــا زن را موجــودی شــوم و شــیطانی و مظهــر گنــاه و
فتنهگــری تلقــی میکننــد کــه از خانــه نبایــد خــارج شــود،
چــون حضــورش در جامعــه باعــث گنــاه میشــود .در خانــه
نیــز بایــد همچــون بردهیــی در خدمــت اجــرای خواســتهای حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور حکومــت آخونــدی در
مــرد باشــد.
اردیبهشــت  ،۹۴ضمــن بــاز نشــر خاطــرات خــود بــا افتخــار
اعــام کــرد کــه شــخصًا ورود زنــان بــی حجــاب بــه ادارات را
خمینــی مــی گویــد« ،از تســاوي حقــوق (زن و مــرد) اظهــار ممنــوع کــرده اســت( .رســانه حكومتــي افــكار نيــوز  -تاريــخ
تنفــر كنيــد ...دخالــت زنهــا در اجتمــاع مســتلزم مفاســد بيشــمار  ۱۸ارديبهشــت)۱۳۹۴
اســت( ».از بيانــات و اعالميــه هــای خمينــی از ســال  1341تــا
 ،1361دفتــر ســوم ،مؤسســه انتشــارات اميــر کبيــر ،صفحه )۱۴۲احمــد علمالهــدی امــام جمعــه مشــهد و نماینــده خامنــه ای
روزنامــه رســالت 16دی 1375از قــول خمینــی نوشــت ،در اســتان خراســان بــی شــرمانه مــی گویــد« :انســانی کــه مــا ِل
«حجــاب واجــب اســت و کســانی کــه آن را نقــض میکننــد مــردم را میخــورد یــا حــرف حرامــی میزنــد یــا نــگاه حرامــی
بایــد تکفیــر شــوند» .در منطــق حاکمــان تهــران جــزای فــرد میکنــد ،مرتکــب گناهانــی شــده اســت کــه فقــط خــود او را
تکفیــر شــده ،اعــدام اســت.
منحــرف میکنــد ،در حالــی کــه بدحجابــی گناهــی اســت
کــه انســان را ابــزار میکنــد تــا شــیطان دیگــران را منحــرف
رفســنجانی در خصــوص حقــوق زنــان میگویــد« ،عدالــت بــه ســازد»( .ســایت حکومتــی خبرآنالیــن –  ۲۱فروردیــن )۱۳۹۵
ایــن معنــی نیســت کــه همــه قوانیــن بــرای مــرد و زن میبایــد
یکســان باشــند( .روزنامــه اطالعــات 16 ،تیــر )۱۳۶۵
امــام جمعــه اهــواز« :آن کســانی کــه چــه در محیــط بیمارســتان
و چــه در خــارج آن حجــاب اســامی را رعایــت نمیکننــد،
علــی خامنــه ای« :بحــث هــاي انحرافــي هماننــد اينكــه حجــاب جلــو نامحــرم خودشــان را نشــان میدهنــد... ،اینهــا از درجــه
الزامــي يــا اختيــاري اســت ،در جمهــوري اســامي جــا نــدارد ».ســامتی و فطــرت انســانی ســاقط هســتند( ».رادیــو رژیــم،
(ســایت حکومتــی رجــا نیــوز –  30تیــر )1395
15شــهریور)76

تجویز خشونت علیه
زنان در قانون
خمینــی در کتــاب تحریــر الوســیله مــی نویســد« :زنــان
موجــودات شــروری هســتند .اگــر زنــی از فراهــم کــردن
محیــط مناســب جهــت ارضــای همســرش خــودداری کنــد،
همســرش حــق دارد کــه او را کتــک بزنــد و هــر روز بــر
شــدت کتــک بیفزایــد تــا زن را وادارد بــه تســلیم کنــد».
همیــن دیــدگاه غیــر انســانی و اشــاعه خشــونت علیــه زنــان،
عینــً در قانــون اساســی و قوانیــن جزائــی و مدنــی دیکتاتــوری
زن ســتیز آخونــدی جــاری شــده اســت .بدیــن ترتیــب ،زن در
همــه جهــات و زمینههــای سیاســی ،اجتماعــی و خصوصــی
تحــت فشــار و تبعیــض مســتمر و سیســتماتیک میباشــد.
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نیروهــای ســرکوبگر روزانــه حــدود  ۲۰۰۰زن را در سراســر
ایــران دســتگیر مــی کننــد .ایــن آمــار کــه البتــه ناقــص و غیــر
شــفاف اســت بــه معنــی دســتگیری حداقــل ۷۳۰هــزار زن در
طــول ســال مــی باشــد .و ایــن تــازه انبــوه تذکــرات لســانی و
تحقیرهــای خیابانــی علیــه زنــان را شــامل نمــی شــود.

عــاوه بــر ارگانهــای رســمی و دولتــی دســت کــم  ۳۰۱نهــاد
بــه اصــاح فرهنگــی بــا صــرف ســرمایه هــای ســنگین مشــغول
تولیــد مســتمر محصــوالت بــه اصطــاح فرهنگــی ماننــد کتاب،
کلیــپ ،پوســتر ،کارتــون و  ...هســتند تــا بــا تحقیــر زنــان و
در ایــران تنهــا یــک زمینــه هســت کــه نــه تنهــا برابــری بــرای اشــاعه فرهنــگ زن ســتیزی تحــت عنــوان عفــت و حجــاب،
زنــان در آن کامــ ً
ا رعایــت مــی شــود بلکــه زنــان ســهم زنــان را در جامعــه محــدود کننــد.

تنها جایی که زنان بر مردان اولویت دارند زمانی است که مورد خشونت قرار می گیرند .هر سال حدود ۷۳۰هزار زن
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

رژیــم آخونــدی  ۲۶ارگان رســمی دولتــی را مأمــور ســرکوب
زنــان در زمینــه حجــاب کــرده کــه تحــت نظــارت شــخص
رئیــس جمهــور رژیــم هرکــدام مســئولیت هــای مشــخصی
در ایــن زمینــه دارنــد .در عیــن حــال گشــت امنیــت اخالقــی،
گشــت هــای نامحســوس ،پلیــس کوهســتان ،پلیــس ســاحل،
پلیــس خیابــان و  ...عملیــات متعــددی در طــول ســال اجــرا
مــی کننــد تــا هرچــه بیشــتر زنــان را کنتــرل کــرده و بــا آزار و
اذیــت و دســتگیری آنهــا بــه بهانــه عــدم رعایــت حجــاب آنهــا
را در همــه محیطهــای اجتماعــی ســرکوب کننــد.

در ایران به خاطر نقض حجاب اجباری دستگیر می شوند.
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خواست واقعی زنان
ایران
زنــان ایرانــی بــا تکیــه بــر آگاهــی عمیــق سیاســی و اجتماعــی
خــود بــه خوبــی دریافتــه انــد کــه رهایــی از اجبــارات حکومتی
و دســتیابی بــه برابــری و حقــوق انســانی نیازمنــد یــک مبــارزه
همــه جانبــه و رســیدن بــه آزادی و دمکراســی اســت.
زنــان ایــران در اثــر چهــار دهــه ســرکوب و فشــارهای
ضدانســانی بــه فنــر فشــرده و پتانســیل عظیــم و ارزشــمندی
بــرای بــه چالــش کشــیدن دیکتاتــوری مذهبــی در تمامیــت آن
تبدیــل شــده انــد.
شــرکت گســترده و نقــش برجســته و محــرک زنــان در همــه
صحنــه هــای اعتراضــی اجتماعــی و سیاســی مؤیــد آن اســت
کــه زنــان ایرانــی نــه تنهــا بــه حجــاب اجبــاری بلکــه همچنیــن
بــه دیــن اجبــاری و فراتــر از آن بــه حکومــت اجبــاری نــه مــی
گوینــد.
زنــان در همــه صحنــه هــای قیــام سراســری ایــران در دیمــاه
گذشــته و همچنیــن پیــش تــر و پــس از آن حضــور چشــمگیر
و فعــال داشــته انــد .آنچنــان کــه بــه اعتــراف مقامــات رژیــم
حرکــت هــای اعتراضــی در قیــام دیمــاه  96در شــهرهای
مختلــف توســط زنــان عضــو مجاهدیــن خلــق رهبــری و
ســازماندهی مــی شــد.
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کالم آخر
دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی از ابتــدای روی کار آمــدن بــا
تمــام قــوا بــه ســرکوب زنــان ایــران از یکســو و آزادیخواهــان
از طــرف دیگــر پرداخــت .هــدف بــه روشــنی ســلب آزادی
هــای بــه دســت آمــده در جریــان انقــاب ســال  ۵۷و غصــب
تمــام و کمــال قــدرت و ســیطره بــر همــه امــور ملــت بــود.
خمینــی بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه بهتریــن راه بــرای ســلطه
بــر ملــت ،بــه بنــد کشــیدن نیمــی از جامعــه و بــه طــور خــاص
ســرکوب پتانســیل عظیــم آزاد شــده زنــان ایــران در انقــاب
ضــد ســلطنتی ،بــا ایجــاد انــواع و اقســام محدودیــت هــا و
اجبــارات تحــت نــام دیــن اســت.

بــه دنیــا نیامــده اش و تــا مریــم قدســی مــآب کــه تــا آخریــن
نفــس در ســن  16ســالگی رنــج شــکنجه هــای رژیــم را تحمــل
کــرد ولــی در مقابــل آن ســر خــم نکــرد و در تاریــخ ایــران
اســطوره تحمــل شــکنجه تــا ســرحد مــرگ شــد تــا نــدا آقــا
ســلطان و ریحانــه جــاری کــه مظلومانــه امــا ســرفرازانه ســمبل
پاکــی و مظلومیــت زن ایرانــی شــدند ،تــا بیشــماران زن زندانــی
سیاســی کــه رنــج واحدهــای مســکونی و شــرایط زندانهــای
رژیــم را بــا جســم و روحشــان پذیــرا شــدند ولــی تــن بــه
خواســته آخوندهــای شــیطان صفــت ندادنــد و تــا زنــان زندانــی
سیاســی کــه هــم اکنــون چشــم در چشــم هیــوالی مذهبــی در
زنــدان و در میــدان ایســتاده انــد ،شــاخص هــای برجســته ای
بــرای ایــن رویارویــی تاریخــی زنــان ایــران هســتند.

زنــان ایرانــی اگــر بــه حجــاب و چارچوبهــای مــورد نظــر
آخوندهــا گــردن مــی نهادنــد مبلــغ نفــی شــخصیت انســانی
و جنــس خــود مــی شــدند و اگــر بــه آن تــن نمــی دادنــد آری زنــان ایــران خواهــان بــر انــدازی تمامیــت نظــام والیــت
گناهــکار و مجــرم و مســتوجب مجــازات هــای وحشــیانه فقیــه و برقــراری عدالــت و آزادی و احقــاق کلیــه حقــوق
دســتگاه مخــوف حکومتــی مــی شــدند.
انســانی خــود و مــردم ایــران هســتند و بــه چیــزی کمتــر از
ســرنگونی تــام و تمــام دیکتاتــوری مطلقــه والیــت فقیــه بــا
امــا زنــان ایــران بــا تکیــه بــر غنــای فرهنگــی و تاریخــی خــود مشــخصه زن ســتیز بــودن آن رضایــت نمیدهنــد و بدینســان
بــه ایــن بــازی کثیــف تــن نــداده و بــه هرنــوع اجبــار نــه گفتنــد .آخریــن گامهــا بــه ســوی پیــروزی را نیــز بــا آگاهــی و قــدرت
آنهــا بــه جــای تمرکــز دعــوا روی حجــاب اجبــاری ،بــر تمــام خواهنــد پیمــود.
خــاف خواســت آخوندهــا ،کل والیــت فقیــه و حکومــت
نامشــروع آن را نشــانه گرفتنــد.
زنــان ایرانــی در ایــن بــازی پــر رنــج و خــون  ۴۰ســاله البتــه
بهــای بســیار زیــادی پرداختنــد .رود خروشــان خــون شــهدای
راه آزادی از هــزاران زن شــهید مجاهدخلــق از فاطمــه مصبــاح
 13ســاله تــا قهرمــان مجاهــد خلــق ثریــا ابوالفتحــی بــا فرزنــد
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