
 

 

  خرداد، روز کشف حجاب! ٢٢

  

تمامی کسانی که گمان می برند که با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم، حقوق و آزادی هایی معوقه و نقض 

شده از مجموعهء حقوق بشر که در اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ملحقاتش تصریح شده است( اعم 

اقتصادی و فرهنگی) تأمين و تضمين می گردد، اگر به کمتر از کسب و اعادهء  از حقوق فردی و اجتماعی و سياسی و

حق مسلم و بدیهی و طبيعی ِ نظارت و اختيار و حاکميت و تسلط انسان بر تن و بدن خود که به مدت سی سال از ملت 

حقوقی خود در نظام  ایران سلب شده است و در حجاب اجباری* نماد و نمود یافته است رضایت بدهند و در برابر بی

 تجاوز اسالمی آرام بگيرند، به یقين که فریب بزرگی خورده و کاله گشادی سرشان رفته است.

  

 

حجاب اجباری اگر حتا به صورت نخی به نازکی مو بر سر زنان خودنمایی کند، نماد و نشان و سمبل و مظهر و تجلی بی 

صوصی و عمومی و زیست اجتماعی انسان اعم از زن و مرد حقوقی در تمامی حوزه ها و عرصه ها و زمينه های خ

است. پذیرش حجاب اسالمی در معنی و مفهوم و گوهر خود به منزلهء پذیرفتن تفکيک جنسی و جنسيتی در کليه روابط 

  و مناسبات اجتماعی و به تبع آن پذیرفتن نابرابری و تبعيض حقوقی در همهء زمينه هاست.

تأکيد بر تفکيک جنسيتی که در مقولهء محرم و نامحرم شمردن انسان ها نسبت به یکدیدگر  اسالم با تکيه و اصرار و

تئوریزه و صورت بندی شده است، وجود و هستی انسانی را دوپاره می کند، از هم می شکافد و می دراند. جفت یگانهء 

غایر و متنافر از زن و مرد، زمينهء تبعيض و انسانی را از همدیگر جدا و سوا و در نهایت با دو تعریف به شدت ناهمگون و م

  نقض و سلب حقوق طبيعی و اجتماعی انسان را فراهم می آورد.

از سوی دیگر با تفکيک جنسيتی، زن و مرد نسبت به شناخت ویژگی های هریک از خود همواره دچار غفلت و ناآگاهی 

وامع موسوم به اسالمی بطور پيوسته و دائمی صورت می اند و بالنتيجه از تجاوز به حقوق و آزادی های یکدیگر که در ج

گيرد هيچ اطالعی نداشته و نسبت به علل و دالیل ناهنجاری ها و بيماری ها و نابسامانی های زیست اجتماعی خود 

عميقاً ناآگاهند. در جامعهء اسالمی رشد انسان ها به دليل دوپاره شدن انسان و تفکيک و تبعيض جنسيتی، رشدی 

عادل و بيمارگونه و عقب مانده است و به جرأت می توان گفت که زمينه و بستر هرگونه نابهنجاری شخصيتی و روانی نامت

  و رفتاری افراد و همچنين نابسامانی های اجتماعی را می باید در همين واقعيت جستجو نمود.

  

گی دخترانه» و یا« کودکستان و پيش دبستانی هر کدام از ما هنگام مواجهه با تابلویی با این مضمون:« مهد کودک و آماد

پسرانه»، آیا به این نکته اندیشيده ایم که چه ستمی از سوی متحجرین و مؤمنين و مذهبيون عقب مانده و متجاوز بر 

ملت ما روا داشته می شود؟ که چگونه آخوندها و آیت هللا ها و اسالمفروشان کينه توز با نفرت خود از آزادی و حقوق 



، با زن ستيزی و زن آزاری، در واقع یک جامعه را بسوی انواع آسيب ها و بيماری های که در افراد بزرگسال( و نه بشر

  بالغ) هرگز هيچ مداوایی برایش متصور نيست منحرف و مبتال می کنند؟

  

 

جهت داشتن و یا  در اسالم به انسان فرصت نمی دهند که به اندکی از رشد و خرد و شعور و بلوغ دست یابد و آنگاه

نداشتن عقاید و باورهایی که در محيط زیستش شایع است تصميم بگيرد. به محض خروج از زهدان مادر ختنه ات می 

کنند، در گوشت اذان می خوانند و خالصه ترتيبت را می دهند و مسلمانت می کنند. حتا اگر با خواهر دوقلویت همزمان 

بی نشان دار می شویم و بالفاصله تربيت دوگانه، تحصيل دوگانه و مجموعاً زندگی به دنيا آمده باشی با رنگ صورتی و آ

دوگانه ای آغاز می شود که هدف و مقصود از آن نه پرورش انسان آزاد و آزاد اندیش و خردورز و پرسنده و جستجوگر، 

ه و عبد و عبيد و گوسفند می بلکه توليد موجودی عقب مانده و منگل و مؤمن و مریض و مسلمان و مقلد و برده و بند

  باشد.

  

همين خانم زهرا رهنورد که درجهء پرفسوری خود را ای بسا از دانشگاه دکتر کردان دریافت کرده باشد و بخاطر جيفهء 

دنيا و قدرت و بخوربخور بی حساب و کتاب در جمهوری اسالمی، به خواری و بی حرمتی حجاب تن سپرده و گرفتار در 

ی ادای روشنفکری درمی آورد، خود یکی از اسرای اسالم است. او را الگوی زنان ایرانی قلمداد کردن قفس حجاب اسالم

  و دلبستن به وی توهين به ایرانی و آزادی و شرافت انسانی است.

با می گوید:« زهرا رهنورد: حضور من به خاطر دفاع از یک فکر و اندیشه است، که عمدتا در رابطه  BBCوی در مصاحبه با 

رفع تبعيض و حمایت از زنان است و من فکر می کنم که من به عنوان یک روشنفکر مسلمان و ایرانی وظيفه دارم از 

  کاندیدایی که با او همفکری دارم حمایت کنم. حاال به طور اتفاقی این کاندیدا همسرم است.»

  

ميلی سخن نمی راند؟ چرا از حکم شنيع و اهریمنی ِ او اگر واقعاً به رفع تبعيض از زنان می اندیشد، چرا دربارهء حجاب تح

  سنگسار زنان حرفی به ميان نمی آورد؟ چرا فرهنگ صيغه بازی و فاحشه سازی را تقبيح نمی کند؟

  از این سؤال هم بگذریم که از زنی مسلمان و پيچيده در گونی ِ سياه، داعيه روشنفکری تا چقدر پذیرفتنی است.

  

*  

انتخابات پيش رو، هریک از نامزدها در بارهء مسائل زنان و حقوق ایشان مزخرفات و یاوه هایی بعضاً  در تبليغات نامزدهای

توهين آميز بر زبان می آورند که در تربيت اسالمی و معتقدات و باورهای اسالمی ایشان ریشه دارد. نامزدها از شراکت 

می گویند که ما به تجربه، مشارکت زنانی از جنس عشرت دادن زنان در کابينه و وزارت خانه ها در صورت پيروزی سخن 

شایق و فاطمه آليا و دیگر فاطی کماندوهای ضدزن و دشمن آزادی را شناخته و نتيجه اش را با تازیانه و سنگسار و اعدام 

  زنان به خوبی لمس کرده ایم.

  

  دار پرداخت خواهد شد.» ( رضایی) نهداری به زنان خاداری را به عنوان یک شغل تصویب و حقوق خانه « خانه 

  

های فعال زنان با  بریم، در چنين نظامی، مسئله فقه بسيار اهميت دارد و ارتباط گروه« ما در یک جامعه دینی به سر می

 تواند بسياری از مشکالت را در موضوع حقوق زنان حل کند.کند. گرفتن یک نظر یا فتوا می مراجع کار را بسيار آسان می

  ها بسيار موثر خواهد بود.» (موسوی)گيری  نظریات علما در تصميم

« فاطمه راکعی، رئيس ستاد مردمی زنان حامی موسوی در کشور، در سخنانی در دانشگاه تربيت مدرس خبر از 

ای رفع تأسيس وزارتخانه زنان در صورت انتخاب این نامزد اصالح طلب داد و گفت: وزارتخانه زنان در دولت موسوی بر

  شود.»ها تشکيل می  تبعيض

  

« از مسائل مهمی که در مجلس ششم تصویب ولی در شورای نگهبان رد و فعال در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 



متوقف مانده است، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. پذیرش مشروط کنوانسيون با حق تحفظ عدم مغایرت با 

های جاری تواند به اصالح بسياری از رویه ح قوانين متناسب با شرایط روز جامعه، میشرع و قانون اساسی در کنار اصال

  کمک کند.» (کروبی)

  

در بارهء « کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» الزم است گفته شود که با صحبت از حق تحفظ و عدم مغایرت مفاد این 

و اشکم چيزی از آن باقی بماند. چون حقوق زنان در شرع کنوانسيون با شرع، گمان نمی کنيم که جز شير بی یال و دم 

  اسالم منحصر است به تن فروشی با مبلغ معلوم و مدت معلوم!

*  

شما زنان که معتقد به شرکت در نمایش انتخابات رژیم اسالمی هستيد و در تجمعات و همایش های تبليغاتی نامزدها 

در خيابان ها، سالن ها، تاالرها و ميادین عمومی و ستادهای شرکت و فعاليت می کنيد؛ شما زنان و دخترانی که 

انتخاباتی برای فالن کاندیدا هلهله می کنيد و کف می زنيد، به خاطر داشته باشيد و مراقب باشيد که این روزها و این 

. لحظه ها و ساعت ها به سرعت می گذرد و سپری می شود و در فردای انتخابات همان آش است و همان کاسه

حکومت زن ستيز اسالمی از شمایان به عنوان دستمال توالت استفاده می کند تا نکبت ها و زشتی ها و اندام کثيفش 

 را پاکيزه کند و چهرهء نامردمی و بی آبروی خود را در نزد جهانيان بوسيلهء 

  چهره و سيمای زیبای شما نقاب بکشد.

روز باقيمانده و پيش از اینکه کار از کار بگذرد و برندهء انتخابات وعده ها  شما زنان ایرانی باید همين امروز و در همين چند

و قول و قرارهایش را به طاق نسيان بسپارد و به زیر عبای رهبر بخزد که حتماً چنين خواهد بود، تکليف خود را با مسئلهء 

ی ساله نقطهء پایانی گذاشت. اگر حجاب اجباری روشن کنيد. عاقبت در یک زمانی می باید بر این توسری و تحقير س

امروز که به شما نياز دارند و گشت های ارشاد و مأموران منکرات و خواهران زینب را از خيابان ها جمع کرده اند و « 

بدحجابی» شما را زیر سبيل گذاشته و تحمل می کنند، یقين بدانيد خرشان که از پل گذشت دوباره به سراغتان خواهند 

ببند و توقيف و دستگيری و کالنتری و بازداشتگاه و شالق و جریمه و اذیت و آزار زنان در دور تازه ای به جریان  آمد و بگير و

  خواهد افتاد.

خواست لغو حجاب اجباری سر لوحهء تمامی مطالبات زنان است. بدون کسب این امتياز اساسی و نمادین، هر مطالبه 

تنها دردی از بيشمار دردهای زنان در جامعهء اسالمی دوا نمی کند که اصوالً این  ای از قبيل ارث و دیه برابر و غيرو، نه

گونه مطالبات فرع بر مسئلهء کرامت و عزت انسانی است که در تحميل حجاب زیر پا نهاده شده است. بدون لغو حجاب 

  اجباری هرگز برابری و حرمت و کرامت زنان به ایشان باز نخواهد گشت.

سبتاً بی قيد و بندی که در شب ها و روزهای منتهی به انتخابات ایجاد گشته و آخوندها و زن ستيزان در این فضای ن

مکارانه و بنا به مصلحت خویش چند قدمی عقب نشسته اند تا انتخاباتی شکوهمند تدارک ببينند، وظيفهء شما زنان و 

ا هرچه بيشتر به عقب برانيد. در وسط جنگ و دختران ایرانی است که با شجاعت پا پيش گذاشته و دشمنان آزادی ر

جدل های نامزدها و دعواهای جناحی، ملت باید از فرصت استفاده کرده و ماهی ِ خودش را از آب بگيرد. به فکر آزادی 

  خودش باشد.

أی گيری شما زنان در همایش ها و ميتينگ ها و جلسات تبليغات نامزدها و گردهمآیی های انتخاباتی و بخصوص در روز ر

و در حوزه ها و در پای صندوق های رأی با شهامت و دليریِ  بی مانند خویش حجاب از سر برگيرید، روسری ها را بر 

  زمين بياندازید و همين امروز تکليف خود را با وعده و وعيد های سرخرمن و صدمن یک غاز نامزدها روشن سازید.

اب و سربرهنه در ميان شما ظاهر شد، جدی اش بگيرید، به او بپيوندید به خاطر بسپارید که اگر زنی چنين کرد و بی حج

و همبسته و پيوسته و یگانه، آنچنان حرکت و موج و جنبشی بپا کنيد که از سگ های هار اسالم و زینب کماندوهای پوزه 

  بند بسته جز واق واقی و عربده ای کاری ساخته نباشد.

مآیی ها که معموالً تا روز انتخابات ادامه می یابد، اگر زنی و دختری را مشاهده یادتان باشد که در این تجمعات و گرده

کردید که بی حجاب و طبيعی در ميان شما ظاهر شده، تنهایش نگذارید. ممکن است همو دختر این نگارنده باشد. لطفاً 

  تنهایش نگذارید!

----------------------------------------------------------- ---  



  * حجاب اسالمی اساساً اجباری است. توضيح این نکته و پرداختن به آن را باید به نوشتار دیگری سپرد.
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