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یک انتخاب شخصی یا ابزاری برای سرکوب؟
طــی هــزاران ســال، حجــاب در جامعــه ایــران یــک امــر 
ــرد و  ــگ ف ــلیقه و فرهن ــه س ــته ب ــراد بس ــه اف ــود ک ــی ب اجتماع
ــاخص  ــد و ش ــی گرفتن ــم م ــاره آن تصمی ــان درب ــواده ش خان
ــد.  ــی آم ــاب نم ــه حس ــس ب ــچ ک ــتی هی ــرو دس ــا ف ــت ی مزی
ــا و مشــخصا  ــر توســط دیکتاتوره ــر در ۱۰۰ ســال اخی ــن ام ای
حکومــت آخونــدی بــه یــک عامــل فشــار و ســرکوب مبــدل 

ــد. گردی

حجــاب اولیــن بــار در دیمــاه ۱۳۱۴ توســط رضــا شــاه بــه یــک 
ــا تصویــب  موضــوع سیاســی و حکومتــی تبدیــل شــد وقتــی ب
ــی را از اســتفاده از  ــران ایران ــان و دخت ــد زن ــون جدی ــک قان ی

چــادر، روبنــده و روســری منــع نمــود. 

در ســال 1313 رضاشــاه بــه همــراه نخســت وزیــرش محمدعلی 
فروغــی بــه ترکیــه ســفر کــرد. در ایــن ســفر 40روزه بــا 
ــنا  ــور آش ــرب« در آن کش ــدن غ ــر تم ــی از »مظاه ــه های گوش
ــیس  ــی، تأس ــزاره فردوس ــن ه ــفر، جش ــن س ــاورد ای ــد. ره ش
فرهنگســتان ایــران، تأســیس دانشــگاه تهــران، تغییــر کاله 

مــردان، از جملــه کاله پهلــوی بــه کاله شــاپو و »کشــف 
ــود. ــاب« ب حج

از آنجایــی کــه در جریــان تغییــر اجبــاری کاله مــردان، از 
ــه کاله شــاپو، کشــتار وحشــیانه معترضــان در  ــه ب ــه عمام جمل
مســجد گوهرشــاد مشــهد در تیرمــاه 1314 رخ داد، وقتــی 
8مــاه بعــد در 14 اســفند همــان ســال فرمــان »کشــف حجــاب« 
اجبــاری صادرشــد و بــه اجرادرآمــد، معترضــان از تــرس ایــن 
کــه دوبــاره کار بــه خونریــزی و کشــتار بکشــد، مقاومــت علنی 
چندانــی دربرابــر ایــن فرمــان جابرانــه از خــود نشــان ندادنــد و 
مخالفــان »تغییــر کاله مــردان« و »کشــف حجــاب«، از بیــم آزار 
و دســتگیری پنهــان شــدند و از ظاهــر شــدن در معابــر عمومــی 

ــد. خــودداری کردن

امــا پســر و ســلف رضاشــاه، محمدرضــا شــاه پهلــوی کــه پــس 
از او روی کار آمــد در اثــر اعتراضــات عمومــی در ۱۳۲۰ 

ــون گردیــد. ــه لغــو ایــن قان مجبــور ب

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 
۱۹۷۹ در ایران؛ اعضای اولین انجمن زنان در تبریز که چند ماه بعد از پیروزی 

انقالب مشروطه در سال  ۱۹۰۶ تأسیس شد.
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سرپیچی از  حجاب اجباری بعــدی،  دیکتاتــوری  همــه  ایــن  بــا 
یعنــی رژیــم زن ســتیز آخونــدی کــه 
ســرنگونی  و  ســال ۱۳۵۷  انقــالب  بــا 
ــا مســئله  شــاه روی کار آمــد در رابطــه ب

حجــاب چرخــش کــرد. 

بــر  آخونــدی  ســتیز  زن  دیکتاتــوری 
قوانیــن  اســالم،  مبانــی  همــه  خــالف 
پوشــش  جملــه  از  خــود  ارتجاعــی 
اجبــاری بــرای زنــان را بــه عنــوان قانــون 
قــوای  کل  و  کــرد  نهادینــه  کشــور 
قضایــی، امنیتــی و نظامــی خــود را مأمور 
محافظــت از ایــن مبانــی بنیادگرایانــه 
مقابــل  نقطــه  در   - ایــن روال   کــرد. 
همــه اصــول و تعالیــم اصیــل اســالم -  از 
ــی  ــیدن خمین ــت رس ــه حاکمی روز اول ب
ــدی شــروع شــد  ــم آخون بنیانگــذار رژی
و کمــاکان بــه مــدت قریــب بــه ۴۰ ســال 
ادامــه دارد. بــا ایــن وجــود زنــان ایــران و 
ــران هرگــز  ــع آنهــا، کل جامعــه ای ــه تب ب
بــه ایــن قوانیــن نامشــروع و عملکردهــای 
مخالفــت  و  نشــده  تســلیم  غیرانســانی 
خــود را در هــر فرصــت و بــه هــر شــکلی 
نشــان داده انــد، بــه نحــوی کــه ایــن 
ــور  ــرای دیکتات ــی ب ــه کابوس ــئله را ب مس

ــد.  ــرده ان ــدل ک مب

مرکــز پژوهــش مجلــس رژیــم در یــک 
گــزارش ویــژه کــه در مــرداد ۹۷ منتشــر 
شــد بــه ایــن موضــوع اعتــراف کــرد کــه 
»حجــاب شــرعی )چــادر( تنهــا بــرای 
حــدود ۳۵ درصــد زنــان ایــران ارزشــمند 
اســت و نزدیــک بــه ۷۰ درصــد زنــان یــا 
اعتقــادی بــه حجــاب ندارنــد و یــا جــزو 
کســانی هســتند کــه »بدحجــاب« خوانــده 
مــی شــوند و بــه حجــاب اجبــاری در 

ایــران اعتــراض دارنــد.«

حجــاب اجبــاری بارزتریــن نمــاد قوانیــن 
ــوری  زن ســتیزانه و ســرکوبگرانه دیکتات
حــال  درعیــن  و  آخونــدی  ســتیز  زن 
اولیــن ســمبل ارتجاعــی ایــن نظــام اســت 
کــه بــه صــورت گســترده توســط مــردم 
و قربانیــان اصلــی آن کــه زنــان مــی 
ــی  ــده و م ــیده ش ــش کش ــه چال ــند ب باش

شــود. 

امــا خواســت واقعــی زنــان ایــران در 
ــر از  ــا حجــاب اجبــاری، فرات مخالفــت ب
ــار  ــام عی ــرنگونی تم ــش، س آزادی پوش
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــتبداد مذهب ــن اس ای
حقــوق انســانی آنهــا را پایمــال کــرده و 
ــات  ــن جزئی ــان را در ریزتری ــی آن زندگ
محــدود و فضــای اجتماعــی را بــرای 
حجــاب  اســت.  کــرده  تنــگ  آنــان 
اجبــاری در حقیقــت نــوک کــوه یخــی 
از نقــض گســترده و همــه جانبــه حقــوق 

ــت.  ــان اس ــانی زن انس

ایــن روســت کــه مســئله حجــاب  از 
زنــان کــه همــواره یــک موضــوع کامــاًل 
ــوده  ــه ب ــیه ای در جامع ــخصی و حاش ش
ــی  ــه موضوع ــام ب ــن نظ ــرای ای ــت ب اس
ــده  ــل ش ــی تبدی ــً امنیت ــوری و تمام مح

ــت.  ــه اس ــانه گرفت ــاد آن را نش ــه بنی ک

گاه  بــه  گاه  و  بی محتــوا  مانورهــای 
ــن  ــم از یکســو، مبی ــات رژی برخــی مقام
وحشــت  از پتانســیل عظیــم نهفتــه در 
ــار  ــر چه ــه در اث ــت ک ــی اس ــان ایران زن
اعمــال  و  وحشــیانه  ســرکوب  دهــه 
تبعیضــات  و  فشــارها  غیرانســانی ترین  
ــت و از  ــیده اس ــاری رس ــه انفج ــه نقط ب
مذبوحانه یــی  واکنــش  دیگــر،  ســوی 
اســت در  برابــر نقــش تعیین کننــده زنــان 
و  اعتــالی آنــان در جنبــش مقاومــت 
در  زنــان  نقــش  آنجاکــه  از  و  ایــران. 
رویارویــی  یــک  تنهــا  نیــز  مقاومــت 
نیســت، الجــرم  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــی و  ــی و ایدئولوژیک ــاظ فرهنگ ــه  لح ب
در صحنــه واقعیــت مبــارزه اجتماعــی 
ــرای  ــزرگ ب ــیار ب ــش بس ــک چال ــه ی ب
ــل  ــدی تبدی ــوری زن ســتیز آخون دیکتات
ــوع  ــر ن ــه ه ــم ک ــن رژی ــت. ای ــده اس ش
ــان را ســرآغاز  گشــایش در موضــوع زن
تــرک  و  جامعــه  کل  در  گشــایش 
برداشــتن دســتگاه دیکتاتــوری مطلقــه 
خــود مــی بینــد، بیــش از پیــش ســرکوب 
ــوع آزادی  ــان و پایمــال کــردن هــر ن زن
ــا را  ــی آنه ــی و سیاس ــوق اجتماع و حق

ــد. ــی ده ــه م ــان ادام همچن

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 ۱۹۹۰ می باشد.



7حجاب اجباری  کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران6

ــد  ــه دادگاه فراخواندن ــدگان زن را ب ــن۵۹: خوانن t ۳۰فرودی
و پــس از تحقیــر و تهدیــد، آنــان را بــراي همیشــه از خوانــدن 

محــروم نمودنــد. 
ــاره  ــار، مجــازات سنگســار را درب ــن ب ــراي اولی ــر۵۹: ب t ۸تی
دو زن نگونبخــت دركرمــان بــه اجــرا درآوردنــد. ایــن حكــم 
ــط  ــاص توس ــاني قص ــون ضدانس ــب قان ــل از تصوی ــي قب حت

ــد. ــه اجــرا درآم ــس ارتجــاع )مصــوب ســال۶۱( ب مجل
t ۱۳۶۲:  طبــق مــاده ۱۰۲ قانــون جــزا کــه در ســال ۱۳۶۲ بــه 
تصویــب رســید، زنانــی کــه بــدون رعایــت حجــاب اســالمی 
در مــالء عــام و در خیابانهــا ظاهــر شــوند، مســتوجب ۷۴ ضربــه 

شــالق هســتند. 

دوران بعد از خمینی

از آنجــا كــه وضعیــت زنــان در هــر جامعــه، مهمتریــن شــاخص 
ســنجش آزادیهــاي عمومــي اســت، خمینــی بــه صــورت کاماًل 
آگاهانــه از ســركوب زنــان شــروع كــرد تــا بــه ســركوب مطلق 

ــد.  آزادیها برس

ــد و  ــه ش ــی نهادین ــون اساس ــدا در قان ــان ابت ــه زن ــض علی تبعی
ســپس بــه همــه ســایر قوانیــن جزایــی و مدنــی گســترش یافــت. 
ــه طــور سیســتماتیک از همــه ســو در  ــان ب ــب زن ــن ترتی ــه ای ب
ــادی و  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــردی، سیاس ــوق ف ــا حق ــه ب رابط

ــد. ــرار گرفتن ــض ق ــورد تبعی ــی م فرهنگ

ــش  ــوازات افزای ــه م ــال ۱۳۶۸، ب ــی در س ــرگ خمین ــد از م بع

محروم کردن زنان از برخورداری از حقوق شان
تاریخچه تحمیل پوشش اجباری

تبعیــض جنســي و زن ســتیزی جانمایــه ایدئولوژیكــي رژیمــی 
ــان گذاشــته شــد. ســرکوب  ــی بنی ــه دســت خمین اســت کــه ب
ــدي مــی  ــزه نیروهــاي حافــظ نظــام آخون ــن انگی ــان باالتری زن
ــران را تنهــا دو  ــه آزادیهــای مــردم ای باشــد. خمینــی تهاجــم ب
هفتــه پــس از انقــالب ۲۲بهمــن بــا ســركوب حقوق زنــان آغاز 
ــان  ــم مالی ــی اســت کــه رژی ــگار گامهای ــع ن ــاًل وقای كــرد. ذی
در دوران حاکمیــت خــود برداشــته اســت تــا بــه تدریــج زنــان 

ایرانــی را از حقــوق شــان محــروم کنــد.

t ۷اســفند۵۷: دفتــر خمینــي اعــالم كــرد كــه »قانــون حمایــت 
ــاه  ــان ش ــه در زم ــود ک ــی ب ــن قانون ــد. ای ــي ش ــواده« ملغ خان
تصویــب شــده و امتیــازات اندكــي بــراي زنــان در ســطح 

ــود.  ــه ب ــر گرفت ــواده درنظ خان
t ۸اسفند۵۷: قانون خدمات اجتماعي زنان ملغي گردید. 

t ۹اســفند۵۷:  تبعیــض جنســي علیــه زنــان بــه عرصــه ورزش 
تعمیــم داده شــد. و همــه مســابقات ورزشــی زنــان یکــی پــس 

از دیگــری ملغــی گردیــد.
ــع شــدند و بدین ترتیــب  ــان از قضــاوت من t ۱۱اســفند۵۷:  زن

صدهــا زن قاضــي یــا كارآمــوز قضایــي بالتكلیــف ماندنــد.
ــان کــه  ــه و در هــر زم t ۱۳اســفند۵۷: حــق طــالق یك طرف

مــرد بخواهــد بصــورت یکطرفــه بــه مــرد داده شــد.
ــاغل در  ــان ش ــاري زن ــاب اجب ــواي حج ــفند۵۷:  فت t ۱۶اس

ــد.  ــادر ش ــي ص ــاي دولت اداره ه
پابه پــاي صــدور ایــن احــكام زن ســتیزانه، مجریــان قانــون 
ــت  ــه اهان ــا ب ــز در خیابانه ــدار نی ــاش چماق ــي اوب ــي یعن خمین
ــان  ــورت آن ــه ص ــید ب ــیدن اس ــي و پاش ــان، تیغ كش و آزار زن
پرداختنــد. شــعار »یــا روســري یــا توســري« از اولیــن شــعارهاي 

ــود. ــي ب ــت خمین حكوم
t  ۱۳۵۸: بــا تصویــب قانــون اساســی نظــام آخونــدی، زنــان از 

ریاســت جمهــوری نیــز منــع شــدند. 
t ۱خرداد۵۸: اولین زن را در مالءعام شالق زدند. 

ــرات  ــام منك ــه اته ــار 3زن را ب ــن ب ــراي اولی ــر۵۸: ب t ۲۱تی
اعــدام كر دنــد.

 t ۸مهــر۵۸: قانــون جدیــدي جایگزیــن قانــون حمایــت 
خانــواده شــد كــه همــان امتیــازات انــدك زمــان شــاه را هــم از 

ــرد. ــلب مي ك ــان س زن
t ۱۴بهمــن ۵۸: اولیــن بخشــنامه دولتــي دربــاره حجــاب 

اجبــاري پرســتاران و زنــان پزشــك صــادر شــد.

قوانین جدید برای نهی از منکر

اصــل هشــتم قانــون اساســی رژیــم، امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر را نهادینــه کــرده اســت. واضــح اســت کــه ایــن قانــون 
غیرشــفاف هدفــی جــز بــاز گذاشــتن دســت اوبــاش وابســته بــه 

رژیــم بــرای ســرکوب زنــان نــدارد. 

ــی از  ــت قضائ ــون حمای ــدی قان ــم آخون ــال ۷۱ رژی t در س
بســیج را تصویــب کــرد و بســیجی هــا را موظــف نمــود تــا بــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بپردازنــد. و ضابطیــن قضایــی 
را مکلــف بــه حمایــت از آنــان کــرد. )پایــگاه خبــری حکومتی 

اختبــار – ۲مــرداد۱۳۹۴(
ــورد  ــی م ــه تکمیل ــک الیح ــا ی ــون ب ــن قان ــال ۸۹ ای t در س
ــای  ــپس مبن ــت و س ــرار گرف ــژاد ق ــدی ن ــت احم ــد دول تأکی
ــت  ــد کــه بعــدًا توســط دول ــن ســرکوبگرانه گردی ســایر قوانی

ــد. ــه ش ــی نهادین روحان
ــه اســم »گســترش  t در ســال ۸۹ همچنیــن قانــون دیگــری ب
فرهنــگ عفــاف و حجــاب« بــه تصویــب رســید کــه طــی آن 
ــم مســئولیت هایــی در  ــی ایــن رژی ــه حداقــل ۲۶ ارگان دولت ب

ــان ابــالغ نمــود. ــه زن تحمیــل حجــاب اجبــاری ب
t در ســال ۹۳، دو مــاده از مــواد الیحــه جدیــدی تحــت 
عنــوان قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر 
بــه تصویــب رســید کــه در ســال ۹۵ بــه صــورت کامــل از رأی 
مجلــس گذشــته و اجرایــی شــد. ایــن الیحــه بــر اولویــت نظــر 
ولــی فقیــه تأکیــد دارد و مجــازات کســانی را کــه در مقابــل این 
افــراد بایســتند را غیــر قابــل تعلیــق و تخفیــف اعــالم مــی کنــد.

اعتراض به حجاب اجباری
تظاهرات زنان ایران در روز جهانی زن، ۸ مارس 

۱۹۷۹، علیه فتوای خمینی مبنی بر اجباری 
کردن حجاب برای زنان

ــتر،  ــرکوب بیش ــه س ــم ب ــاز رژی نی
از  زنــان  حقــوق  ســرکوب 
ــاری  ــاب اجب ــل حج ــه تحمی جمل
بــرای رژیــم از اهمیــت بیشــتری 

شــد.  برخــوردار 
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طیف گسترده ای از 
محدودیت های 

اجتماعی برای زنان
رژیــم زن ســتیز آخونــدی محدودیــت هــای بیشــماری در همــه 
ــه  ــراوان علی ــته ف ــا نوش ــته و ن ــن نوش ــی و در قوانی ــور زندگ ام
ــه  ــا در حوصل ــه آنه ــر هم ــه ذک ــت ک ــرده اس ــع ک ــان وض زن
گــزارش حاضــر نیســت، امــا بعضــی از ایــن ممنوعیــت هــا بــه 

ــد از  طــور خالصــه عبارتن

t ممنوعیت مسافرت بدون اجازه شوهر، 
t ممنوعیت ازدواج با مرد غیر مسلمان،

t ممنوعیت دوچرخه سواری، 
t ممنوعیــت ورود بــه اســتادیوم هــای ورزشــی برای تماشــای 

مسابقات، 
t ممنوعیت ورود خبرنگاران زن به استادیومهای ورزشی، 

t ممنوعیت گرفتن عکس سلفی با ورزشکاران معروف، 
t ممنوعیــت پخــش هرگونــه گــزارش از مســابقات ورزشــی 

زنــان از مطبوعــات و رســانه هــای حکومتــی، 
ــرای  ــال اج ــن در ح ــر روی س ــدن ب ــده ش ــت دی t ممنوعی
ــدگان زن در آن  ــه نوازن ــی ک ــرت های ــو کنس ــیقی و لغ موس

ــند ، ــته باش ــور داش حض
t ممنوعیت تکخوانی برای زنان، 

t ممنوعیــت فعالیــت هنرپیشــه هــای زن کــه در رســانه هــای 
اجتماعــی تصاویــر بــدون حجــاب از خــود منتشــر کننــد،

ــترک   ــی مش ــرکت در مهمان ــا ش ــن ی ــت اردو رفت t ممنوعی
ــا مــردان،  ب

ــارداری  ــگیری از ب ــرای پیش ــی ب ــل جراح ــت عم t ممنوعی
ــن،  ــقط جنی وس

t ممنوعیت مصرف قلیان، 
t جداسازی جنسیتی پارک ها، اتوبوس ها و قطارها،...

و این لیست ادامه دارد.

حمالت اسیدپاشی

ــری  ــای ضدبش ــت ه ــی از جنای ــاز موج ــه س ــح زمین ــن لوای ای
ــان  ــادی از زن ــمار زی ــه ش ــد ک ــال ۹۲ گردی ــان در س ــه زن علی
ایرانــی بــه بهانــه حجــاب بــه دســت عناصــر مرتبــط بــا حکومت 
ــص  ــا و نق ــت ه ــا جراح ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــید پاش ــورد اس م

ــد.  ــی ماندن ــر باق ــران ناپذی ــای جب عضوه

محدود کردن اشتغال زنان

t در اولیــن روزهــاي اردیبهشــت ســال ۹۲ خامنــه ای طــرح 
ــال  ــه دنب ــش کشــید. ب ــد آوری را پی ــت و فرزن ــش جمعی افزای
ــه تصویــب  ایــن ســخنان، مجلــس رژیــم الیحــه جدیــدی را ب
رســاند کــه بــه وضــوح زنــان را از اشــتغال و حقــوق خانوادگی 

هرچــه محــروم تــر مــی ســاخت.
t در تیــر ۹۳، شــهرداری تهــران طــی بخشــنامه ای از مدیــران 
ایــن ســازمان خواســت کــه تنهــا از مــردان بــه عنــوان کارمنــد 
ــان در قهــوه  اســتفاده کننــد و در شــهریور همــان ســال کار زن

خانــه هــا ممنــوع اعــالم شــد.
ــرح  ــه ط ــب الیح ــا تصوی ــم ب ــس رژی ــاه ۹۴، مجل t در دیم
صیانــت از عفــاف و حجــاب اشــتغال زنــان در واحدهــای 
ــدوده  ــط کار و مح ــیتی در محی ــک جنس ــه تفکی ــی را ب صنف

ــود. ــدود نم ــب مح ــا ۱۰ ش ــح ت ــاعات ۷ صب ــی س زمان
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

t طبــق قوانیــن رژیــم مالیــان، هــر زنــی کــه بــدون حجــاب 
ــدان و  ــاه زن ــا دو م ــه ۱۰ روز ت ــود ب ــر ش ــام ظاه ــالء ع در م
جریمــه نقــدی از ۵۰ تــا ۵۰۰هــزار تومــان محکــوم مــی شــود. 
t زنــان بــا ظاهــر شــدن بــدون چــادر در علــن همچنیــن مــی 
ــا ۷۴  ــی« ب ــت عموم ــردن عف ــه دار ک ــر »لک ــه خاط ــد ب توانن

ــوند. ــازات ش ــالق مج ــه ش ضرب
ــویق  ــرد تش ــالم ک ــفند ۹۶ اع ــی روز ۴ اس ــروی انتظام t نی
مــردم بــه نداشــتن حجــاب از یــک تــا ده ســال حبــس دارد. بنــا 

بــه اطالعیــه نیــروی انتظامــی »تــردد و حاضــر شــدن در معابــر 
و انظــار عمومــی بــدون حجــاب شــرعی مشــمول تبصــره مــاده 
۶۳۸ قانــون تعزیــرات اســت کــه تــا دو ماه حبــس داشــته و قابل 
ــوده و حبــس اعمــال  ــه مجــازات جایگزیــن حبــس ب تبدیــل ب
نمــی گــردد. لکــن تشــویق مــردم بــه نداشــتن حجــاب مشــمول 
بنــد دوم مــاده ۶۳۹ خواهــد بــود کــه یــک تــا ده ســال حبــس 

دارد و قابــل تبدیــل بــه مجــازات جایگزیــن حبــس نیســت.«

رصد کردن رانندگان زن

روز ۲۸ فروردیــن ۹۵، مرحلــه جدیــدی از فعالیــت گشــت 
ــی و  ــا بدحجاب ــه ب ــه منظــور مقابل ــران ب ــی در ته ــت اخالق امنی
بــی حجابــی در خودروهــا کلیــد خــورد. رئیــس پلیــس تهــران 
نیــز در روز ۲۹ فروردیــن ۹۵ اعــالم کــرد کــه ۷۰۰۰ تــن نیروی 
ــت  ــی و آزار و اذی ــرای جاسوس ــی ب ــس امنیت ــوس پلی نامحس
زنــان در پلیــس تهــران ســازماندهی شــدند. او گفــت کــه ایــن 
نیروهــا کســانی را کــه در خودروهایشــان کشــف حجــاب مــی 

ــار  ــی از چه ــن یک ــد و ای ــی کن ــزارش م ــد و گ ــد را رص کنن
وظیفــه اصلــی آنهــا اســت.

هر روز ۲۰۰۰ زن دستگیر می شوند

ــی،  ــروی انتظام ــده نی روز ۸ مهــر ۱۳۹۵، حســین اشــتری فرمان
ــه  ــه ب ــور روزان ــه ط ــزار زن ب ــل ۲ه ــه حداق ــرد ک ــراف ک اعت
خاطــر عــدم رعایــت کامــل حجــاب در کشــور دســتگیر مــی 

شــوند.

تفکیک جنسیتی در دانشگاهها

رژیــم آخونــدی از ســال ۹۱ ســهمیه بنــدی جنســیتی گســترده 
ای را در دانشــگاهها بــه اجــرا گذاشــت و دختــران دانشــجو را 
از ۷۷ رشــته مقطــع کار شناســی بــه طــور کامــل حــذف نمــود. 
در همیــن ســال دانشــگاه هــای تــک جنســیتی بــرای تفکیــک 

جنســیتی دانشــجویان ایجــاد شــد.

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 ۱۳۹۲ گردید.
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Official views on Hijab

در تفکــر دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی »گنــاه و ثــواب 
جنســی« مــالک اصلــی ارزش گــذاری اســت. رواج ایــن 
ــر،  ــی را بلند ت ــدی جنس ــای مرزبن ــه دیواره ــالک در جامع م

فراگیرتــر می کنــد. و  قطورتــر 

ــاه و  ــر گن ــیطانی و مظه ــوم و ش ــودی ش ــا زن را موج آخونده
ــود،  ــارج ش ــد خ ــه نبای ــه از خان ــد ک ــی می کنن ــری تلق فتنه گ
ــه  ــود. در خان ــاه می ش ــث گن ــه باع ــورش در جامع ــون حض چ
ــتهای  ــرای خواس ــت اج ــی در خدم ــون برده ی ــد هم چ ــز بای نی

مــرد باشــد. 

ــار  ــرد( اظه ــوق )زن و م ــاوي حق ــد، »از تس ــی گوی ــی م خمین
تنفــر كنیــد... دخالــت زنهــا در اجتمــاع مســتلزم مفاســد بیشــمار 
اســت.« )از بیانــات و اعالمیــه هــای خمینــی از ســال 1341 تــا 
1361، دفتــر ســوم، مؤسســه انتشــارات امیــر کبیــر، صفحه۱۴۲( 
نوشــت،  خمینــی  قــول  از  16دی1375  رســالت  روزنامــه 
»حجــاب واجــب اســت و کســانی کــه آن را نقــض می کننــد 
ــرد  ــزای ف ــران ج ــان ته ــق حاکم ــوند«. در منط ــر ش ــد تکفی بای

ــت. ــدام اس ــده، اع ــر ش تکفی

رفســنجانی در خصــوص حقــوق زنــان می گویــد، »عدالــت بــه 
ایــن معنــی نیســت کــه همــه قوانیــن بــرای مــرد و زن می بایــد 

یکســان باشــند. )روزنامــه اطالعــات، 16 تیــر ۱۳۶۵( 

علــی خامنــه ای: »بحــث هــاي انحرافــي هماننــد اینكــه حجــاب 
الزامــي یــا اختیــاري اســت، در جمهــوري اســالمي جــا نــدارد.« 

)ســایت حکومتــی رجــا نیــوز – 30 تیــر 1395(

دیدگاه مقامات حکومتی 
حول مسئله حجاب

حســن روحانــی، رئیــس جمهــور حکومــت آخونــدی در 
ــار  ــا افتخ ــود ب ــرات خ ــر خاط ــاز نش ــن ب ــت ۹۴، ضم اردیبهش
اعــالم کــرد کــه شــخصً ورود زنــان بــی حجــاب بــه ادارات را 
ممنــوع کــرده اســت. )رســانه حكومتــي افــكار نیــوز - تاریــخ 

۱۸ اردیبهشــت۱۳۹۴(

ــه ای  ــده خامن ــهد و نماین ــه مش ــام جمع ــدی ام ــد علم اله احم
در اســتان خراســان بــی شــرمانه مــی گویــد: »انســانی کــه مــاِل 
مــردم را می خــورد یــا حــرف حرامــی می زنــد یــا نــگاه حرامــی 
می کنــد، مرتکــب گناهانــی شــده اســت کــه فقــط خــود او را 
ــت  ــی اس ــی گناه ــه بدحجاب ــی ک ــد، در حال ــرف می کن منح
ــا شــیطان دیگــران را منحــرف  ــد ت ــزار می کن کــه انســان را اب
ســازد«. )ســایت حکومتــی خبرآنالیــن – ۲۱ فروردیــن ۱۳۹۵(

امــام جمعــه اهــواز: »آن کســانی کــه چــه در محیــط بیمارســتان 
ــد،  ــت نمی کنن و چــه در خــارج آن حجــاب اســالمی را رعای
جلــو نامحــرم خودشــان را نشــان می دهنــد، ...  اینهــا از درجــه 
ــم،  ــو رژی ــتند.« )رادی ــاقط هس ــانی س ــرت انس ــالمتی و فط س

ــهریور76( 15ش

تجویز خشونت علیه 
زنان در قانون 

»زنــان  نویســد:   مــی  الوســیله  تحریــر  کتــاب  در  خمینــی 
موجــودات شــروری هســتند. اگــر زنــی از فراهــم کــردن 
ــد،  ــودداری کن ــرش خ ــای همس ــت ارض ــب جه ــط مناس محی
همســرش حــق دارد کــه او را کتــک بزنــد و هــر روز بــر 
شــدت کتــک بیفزایــد تــا زن را وادارد بــه تســلیم کنــد«. 
ــان،  ــه زن ــونت علی ــاعه خش ــانی و اش ــر انس ــدگاه غی ــن دی همی
عینــً در قانــون اساســی و قوانیــن جزائــی و مدنــی دیکتاتــوری 
زن ســتیز آخونــدی جــاری شــده اســت. بدیــن ترتیــب، زن در 
ــی  ــی و خصوص ــی، اجتماع ــای سیاس ــات و زمینه ه ــه جه هم

ــد.  ــتماتیک می باش ــتمر و سیس ــض مس ــار و تبعی ــت فش تح

در ایــران تنهــا یــک زمینــه هســت کــه نــه تنهــا برابــری بــرای 
زنــان در آن کامــاًل رعایــت مــی شــود بلکــه زنــان ســهم 

ــکنجه و  ــت و ش ــرکوب اس ــم س ــد آن ه ــتری از آن دارن بیش
ــا. ــانی آنه ــوق انس ــه حق ــه هم ــاوز ب ــه تج البت

در قوانیــن دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی  بــرای زنانــی کــه 
ــا  ــدون حجــاب در انظــار عمومــی ظاهــر شــوند از ۱۰ روز ت ب
ــدی  ــه نق ــان جریم ــزار توم ــا ۵۰۰ه ــس و از ۵۰ ت ــاه حب دوم
تجویــز شــده اســت. همچنیــن بــه راحتــی بــا اســتناد بــه قانــون 
ــت  ــا »عف ــد ه ــگ آخون ــه فرهن ــه بناب ــی را ک ــود زنان ــی ش م
ــه شــالق محکــوم  ــه ۷۴ ضرب ــد« ب عمومــی را جریحــه دار کنن

کــرد.

رژیــم آخونــدی ۲۶ ارگان رســمی دولتــی را مأمــور ســرکوب 
ــخص  ــارت ش ــت نظ ــه تح ــرده ک ــاب ک ــه حج ــان در زمین زن
ــخصی  ــای مش ــئولیت ه ــدام مس ــم هرک ــور رژی ــس جمه رئی
در ایــن زمینــه دارنــد. در عیــن حــال گشــت امنیــت اخالقــی، 
ــس ســاحل،  ــس کوهســتان، پلی ــای نامحســوس، پلی گشــت ه
ــرا  ــال اج ــول س ــددی در ط ــات متع ــان و ... عملی ــس خیاب پلی
مــی کننــد تــا هرچــه بیشــتر زنــان را کنتــرل کــرده و بــا آزار و 
اذیــت و دســتگیری آنهــا بــه بهانــه عــدم رعایــت حجــاب آنهــا 

ــد. را در همــه محیطهــای اجتماعــی ســرکوب کنن

ــر  ــدود ۲۰۰۰ زن را در سراس ــه ح ــرکوبگر روزان ــای س نیروه
ایــران دســتگیر مــی کننــد. ایــن آمــار کــه البتــه ناقــص و غیــر 
ــی دســتگیری حداقــل ۷۳۰هــزار زن در  ــه معن شــفاف اســت ب
ــوه تذکــرات لســانی و  ــازه انب طــول ســال مــی باشــد. و ایــن ت

ــان را شــامل نمــی شــود. ــه زن ــی علی تحقیرهــای خیابان

عــالوه بــر ارگانهــای رســمی و دولتــی دســت کــم ۳۰۱ نهــاد 
بــه اصــالح فرهنگــی بــا صــرف ســرمایه هــای ســنگین مشــغول 
تولیــد مســتمر محصــوالت بــه اصطــالح فرهنگــی ماننــد کتاب، 
ــان و  ــر زن ــا تحقی ــا ب ــتند ت ــون و ... هس ــتر، کارت ــپ، پوس کلی
ــوان عفــت و حجــاب،  اشــاعه فرهنــگ زن ســتیزی تحــت عن

ــان را در جامعــه محــدود کننــد.  زن

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

فشــارهای  و  ســرکوب  دهــه  چهــار  اثــر  در  ایــران  زنــان 
ــمندی  ــم و ارزش ــیل عظی ــرده و پتانس ــر فش ــه فن ــانی ب ضدانس
بــرای بــه چالــش کشــیدن دیکتاتــوری مذهبــی در تمامیــت آن 

ــد.   ــده ان ــل ش تبدی

ــان در همــه  شــرکت گســترده و نقــش برجســته و محــرک زن
ــد آن اســت  ــه هــای اعتراضــی اجتماعــی و سیاســی مؤی صحن
کــه زنــان ایرانــی نــه تنهــا بــه حجــاب اجبــاری بلکــه همچنیــن 
بــه دیــن اجبــاری و فراتــر از آن بــه حکومــت اجبــاری نــه مــی 

گوینــد.

ــاه  ــران در دیم ــری ای ــام سراس ــای قی ــه ه ــه صحن ــان در هم زن
گذشــته و همچنیــن پیــش تــر و پــس از آن حضــور چشــمگیر 
ــم  ــراف مقامــات رژی ــه اعت ــان کــه ب ــد. آنچن و فعــال داشــته ان
حرکــت هــای اعتراضــی در قیــام دیمــاه 96 در شــهرهای 
مختلــف توســط زنــان عضــو مجاهدیــن خلــق رهبــری و 

ــد. ــی ش ــازماندهی م س

کالم آخر

دیکتاتــوری زن ســتیز آخونــدی از ابتــدای روی کار آمــدن بــا 
تمــام قــوا بــه ســرکوب زنــان ایــران از یکســو و آزادیخواهــان 
ــه روشــنی ســلب آزادی  از طــرف دیگــر پرداخــت. هــدف ب
هــای بــه دســت آمــده در جریــان انقــالب ســال ۵۷ و غصــب 
ــود.  ــت ب ــور مل ــه ام ــر هم ــیطره ب ــدرت و س ــال ق ــام و کم تم
خمینــی بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه بهتریــن راه بــرای ســلطه 
بــر ملــت، بــه بنــد کشــیدن نیمــی از جامعــه و بــه طــور خــاص 
ــران در انقــالب  ــان ای ــم آزاد شــده زن ســرکوب پتانســیل عظی
ــا و  ــت ه ــام محدودی ــواع و اقس ــاد ان ــا ایج ــلطنتی، ب ــد س ض

ــام دیــن اســت. اجبــارات تحــت ن

ــر  ــورد نظ ــای م ــاب و چارچوبه ــه حج ــر ب ــی اگ ــان ایران زن
ــانی  ــخصیت انس ــی ش ــغ نف ــد مبل ــی نهادن ــردن م ــا گ آخونده
ــد  ــی دادن ــن نم ــه آن ت ــر ب ــدند و اگ ــی ش ــود م ــس خ و جن
گناهــکار و مجــرم و مســتوجب مجــازات هــای وحشــیانه 

ــدند.  ــی ش ــی م ــوف حکومت ــتگاه مخ دس

امــا زنــان ایــران بــا تکیــه بــر غنــای فرهنگــی و تاریخــی خــود 
بــه ایــن بــازی کثیــف تــن نــداده و بــه هرنــوع اجبــار نــه گفتنــد. 
آنهــا بــه جــای تمرکــز دعــوا روی حجــاب اجبــاری، بــر 
ــت  ــه و حکوم ــت فقی ــا، کل والی ــت آخونده ــالف خواس خ

ــد.  ــانه گرفتن ــروع آن را نش نامش

ــه  ــاله البت ــون ۴۰ س ــج و خ ــر رن ــازی پ ــن ب ــی در ای ــان ایران زن
بهــای بســیار زیــادی پرداختنــد. رود خروشــان خــون شــهدای 
راه آزادی از هــزاران زن شــهید مجاهدخلــق از فاطمــه مصبــاح 
ــا فرزنــد  13 ســاله تــا قهرمــان مجاهــد خلــق ثریــا ابوالفتحــی ب

بــه دنیــا نیامــده اش و تــا  مریــم قدســی مــآب کــه تــا آخریــن 
نفــس در ســن 16 ســالگی رنــج شــکنجه هــای رژیــم را تحمــل 
ــران  ــخ ای ــل آن ســر خــم نکــرد و در تاری ــی در مقاب کــرد ول
ــا  ــدا آق ــا ن ــا ســرحد مــرگ شــد ت اســطوره تحمــل شــکنجه ت
ســلطان و ریحانــه جــاری کــه مظلومانــه امــا ســرفرازانه ســمبل 
پاکــی و مظلومیــت زن ایرانــی شــدند، تــا بیشــماران زن زندانــی 
ــای  ــرایط زندانه ــکونی و ش ــای مس ــج واحده ــه رن ــی ک سیاس
ــه  ــن ب ــی ت ــدند ول ــرا ش ــان پذی ــم و روحش ــا جس ــم را ب رژی
خواســته آخوندهــای شــیطان صفــت ندادنــد و تــا زنــان زندانــی 
سیاســی کــه هــم اکنــون چشــم در چشــم هیــوالی مذهبــی در 
ــد، شــاخص هــای برجســته ای  ــدان ایســتاده ان ــدان و در می زن

ــان ایــران هســتند. بــرای ایــن رویارویــی تاریخــی زن

آری زنــان ایــران خواهــان بــر انــدازی تمامیــت نظــام والیــت 
فقیــه و برقــراری عدالــت و آزادی و احقــاق کلیــه حقــوق 
ــر از  ــزی کمت ــه چی ــتند و ب ــران هس ــردم ای ــود و م ــانی خ انس
ــا  ــه ب ــت فقی ــه والی ــوری مطلق ــام دیکتات ــام و تم ــرنگونی ت س
ــان  ــد و بدینس ــت نمیدهن ــودن آن رضای ــتیز ب ــخصه زن س مش
آخریــن گامهــا بــه ســوی پیــروزی را نیــز بــا آگاهــی و قــدرت 

ــود.  ــد پیم ــام خواهن تم
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