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!آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است  

 

 

 بیانیه سازمان آزادی زن      
 

 حجاب سر درد رژیم اسالمی
 !مبارزه زنان علیه حجاب اسالمی، ترفند های رژیم اسالمی

 
سال است که رژيم اسالمی دائما برای تحميل حجاب اسالمی به زنان  35.  مبارزه زنان عليه حجاب اسالمی ھر روز گسترده تر می شود

از ھمان اوان به قدرت رسيدن، رژيم اسالمی مبارزه برای کشيدن حجاب اختناق بر سر جامعه را با کشيدن حجاب اسالمی بر .  جان می کند
ليکن قدرت يابی جنبش اسالمی در ايران، به حجاب و .  حجاب و آپارتايد جنسی يک رکن مھم و پايه ای اسالم است.  سر زنان ھمراه کرد

مبارزه عليه آزادی با مبارزه برای .  ايدئولوژيک بخشيد و حجاب را به بيرق اين جنبش سياه بدل کرد  –آپارتايد جنسی بعدی سياسی 
اکنون پس از سی و پنج سال، يورش به زنان برای محکم .  برقراری آپارتايد جنسی در جامعه و بردن زنان زير حجاب اسالمی آميخته شد

گشودن افسار وحوش حزب اللھی و بسيج و انداختن آنھا به جان زنان و دختران .  کردن حجاب به نُرم تحرکات رژيم اسالمی بدل شده است
 ۲صفحه                                                                                                    .نوجوان يک امر دائمی اين حکومت است

 

فحشاءمبارزه با   
 

نوشته منصور حکمتاز یک دنیای بهتر   

 

 آیا حجاب باید ممنوع شود؟
 

 ۲حه صف آذر ماجدی                                                                                                                    

 

!یاد کارگران جانباخته معدن سوما گرامی است  
 

کارگر معدن سوما، سند دیگری از جنایت سرمایه داری علیه کارگران             ۳۰۰تراژدی قتل عام بیش از      
دست خونین سرمایه داری در چهارگوشه جهان، از میدان تاکسیم و            .  و خانواده های کارگری است    

معادن ترکیه تا ماریکانا و خاتون آباد و معادن شیلی و چین و آمریکای دمکرات، هر لحظه جنایت                   
قاتلین معلوم و معرفه اند اما قانون سرمایه        .  است"  کشتارگاه"محل کار در بیشتر نقاط جهان       .  میکند

در "  حوادث محیط کار  "آمار قتل های موسوم به      .  داران اجازه میدهد که راست راست راه بروند        
در اعتراض به جنایت بزرگ     .  سراسر جهان به اندازه قربانیان یک جنگ وسیع و گرم دولتها است             

معدن سوما و در دفاع از حرمت و امنیت جانی طبقه کارگر در هر جای جهان، باید علیه مسببین این                    
در اینروزها باید کنار کارگران و مردم آزادیخواه ترکیه بود که در            .  فجایع و تراژدیها اعتراض کرد    

 .اعتراض به دولت ارتجاعی اردوغان بمیدان آمدند



 

 

عليرغم آنکه يک حکومت اسالمی بيش از 
سه دھه بر جامعه حکم رانده است، با وجود 
اينکه تبليغ خرافات اسالمی ھر روزه و ھر 
ساعت از رسانه ھا و در مدارس پخش می 
شود و عليرغم ھجوم دائمی و وحشيانه به 
زنان، رژيم اسالمی نه تنھا موفق نشده که 
حجاب را به يک نُرم در جامعه بدل کند، 
بلکه ھر روز با ترفند جديدی از طرف 

ابتکارات .  جنبش آزادی زن روبرو می شود
فردی و جمعی زنان در به ريشخند گرفتن 

پوشش .  حجاب اسالمی تحسين برانگيز است
زنان در جامعه به يک جبھه دائمی جنگ 

اگر کسی نداند که در ايران .  بدل شده است
حجاب اجباری است، پوشش بخش وسيعی 
از زنان را بعنوان حجاب نخواھد ديد، به آن 

در .  بعنوان يک مد جديد نگاه خواھد کرد
ابتدا فسيل ھای از گور برخاستۀ اسالمی از 
حجاب سياه سخن می گفتند؛ با روبرو شدن 
با مبارزات زنان و مقاومت آنھا، به مانتو و 

اينھم مشکل .  شلوار و چارقد رضايت دادند
سعی کردند ھر نوع نماد .  شان را حل نکرد

مد و مدرنيسم را ممنوع کنند، از شلوار 
زنان اين فاز .  جين، عينک آفتابی تا چکمه

 .را نيز درنورديدند
 

سال پيش تصاوير زنان امر به معروفی 
صحنه ھای .  کتک خورده وسيعا منتشر شد

کتک زدن اين مفلوکان و کشيده شدن حجاب 
از سر آنھا گسترده شد و کار به ضرب و 

با مواجھه با اين .  شتم آخوندھا رسيد
وضعيت خامنه ای و روحانی به ماموران 
منکرات دستور دادند که حساب شده کار 

بتازگی سر و صدای آخوندھا در آمده .  کنند
که در برخی محالت زنان بی حجاب آمد و 

زنان در تھران و برخی .  شد می کنند
شھرھای ديگر بی حجاب در ماشين ھا می 

عکس زنان بی حجاب در خيابانھا .  نشينند
زنان عصياِن خود عليه حجاب .  پخش ميشود

اسالمی، برای روبيدن قيود اسالمی و برای 
خالصی فرھنگی را به مرحله ديگری برده 

بيش از .  اين واقعيت جامعه ايران است.  اند

!اسالم ضد زن است  

بودن اين "  وصله ناجور"ھر زمانی 
رژيم با جامعه ايران آشکار تر می 

 .شود
 

حال که رژيم با اين سرپيچی آشکار و 
استقامت زنان و جنبش آزادی زن 
روبرو شده است، دو جناح آن ھر يک 
ترفندھای خود را برای مقابله با جنبش 

بيست سال .  آزادی زن علم کرده است
است که دو جناح رژيم ھر يک بطريق 

اسالم "  بيضه"خود برای حفظ رژيم و 
" راست"باصطالح جناح .  می کوشند

به قشری گری محض روی می آورد و 
اعالم می کند که ھيچ سر پيچی و 

را نخواھد "  غربی گری"ھيچگونه نماد 
پذيرفت؛ تظاھرات زنان و مردان 
حزب اللھی در روزھای اخير با شعار 
رعايت حجاب سفت و سخت و 

" بد حجابی"اعتراض به بی حجابی و 
اصالح .  از ترفندھای اين جناح است

 –طلبان حکومتی و جريان ملی 
اسالمی نيز با تالش برای آب ريختن به 
خواستھای زنان و زدودن راديکاليسم 
از تحرکات زنان بنوبه خود برای حفظ 

اين نقش .  رژيم و اسالم می کوشند
اسالمی و اصالح طلب   –جريان ملی 

کارنامه باصطالح .  حکومتی است
 –عرصه زنان ملی "  کنشگران"

اسالمی مملو از تحرکات و ترفندھای 

 

آزادی زن   
 

  ١٢۵شماره 
 

  ٢صفحه 
 
 

 حجاب سر درد رژیم اسالمی
 ...مبارزه زنان علیه حجاب اسالمی، ترفند های رژیم اسالمی 

ترفند جديد ھم ابداع نام .  اين چنينی است
برای جنبش وسيع و "  آزاديھای يواشکی"

می انديشند . علنی مبارزه عليه حجاب است
که می توانند برای مدتی ھم که شده 
مبارزه را از خيابانھا به گوشه ھای دنج و 
خلوت ببرند؛ تصور می کنند که شايد زنان 
باين ترتيب خشم و عصيان خود را خالی 

شوند؛ خيال می کنند می "  سر براه"کنند و 
توانند سر زنان را مدتی گرم کنند؛ خيال 

 !می کنند
 

جنبش آزادی زن جنبشی عميق و توده ای 
جنبش آزادی زن آنتی تز جنبش .  است

جنبش آزادی زن يک رکن .  اسالمی است
اساسی و تعيين کننده جنبش سرنگونی 

بايد اين جنبش را ھر چه .  رژيم است
مبارزه عليه .  بيشتر تقويت و تحکيم کرد

حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی يک جبھه 
. مھم مبارزه عليه رژيم اسالمی است

سازمان آزادی زن خود را بخش اليتجزای 
سازمان آزادی زن .  اين جنبش می شناسد

با تمام قوا برای پيروزی اين جنبش 
تالش موفق برای پيروزی .  مبارزه می کند

مستلزم شناختن ھر دست انداز و چاله ای 
 –است که اين رژيم و نعلين بوسھای ملی 

اسالمی آن در مقابل اين جنبش ايجاد می 
تقويت ماھيت راديکال و سرنگونی .  کنند

طلبانه آن يکی از ارکان اصلی مبارزه 
سازمان آزادی زن از ھر .  پيروزمند است

تالش زنان برای مقابله با رژيم اسالمی و 
مظاھر ارتجاعی و قيود اسالمی با تمام قوا 

آزادی زن تنھا با .  حمايت می کند
سرنگونی رژيم اسالمی امکانپذير می 

 .شود
 

 !زنده باد آزادی و برابری
 !نه به حجاب اسالمی

 
 سازمان آزادی زن

 2014مه  18
 

 

سازمان آزادی زن با تمام قوا برای پیروزی این 
تالش موفق برای پیروزی . جنبش مبارزه می کند

مستلزم شناختن هر دست انداز و چاله ای است که این 
اسالمی آن در مقابل این  –رژیم و نعلین بوسهای ملی 
تقویت ماهیت رادیکال و . جنبش ایجاد می کنند

سرنگونی طلبانه آن یکی از ارکان اصلی مبارزه 
سازمان آزادی زن از هر تالش زنان . پیروزمند است

برای مقابله با رژیم اسالمی و مظاهر ارتجاعی و قیود 
 .اسالمی با تمام قوا حمایت می کند



 

 

 تحلیلی از حجاب و جایگاه آن
با تصويب ممنوعيت برقع و نقاب در امکان 
عمومی در فرانسه، يکبار ديگر مساله 
حجاب، آزادی مذھب و پوشش، حقوق مدنی 

و تبعيض عليه يک )  الئيسيته(و سکوالريسم 
محيط اجتماعی معين، محيط مسلمان، در 
صدر اخبار و مسائل بحث برانگيز اجتماعی 

مساله حجاب بويژه در .  قرار گرفته است
دھه اخير بعنوان يک مساله حاد در جوامع 

چند سال پيش در .  غربی مطرح بوده است
انگلستان دختری که حجاب کامل از سر تا پا 
می پوشيد مدرسه ای را که حجاب کامل را 
ممنوع کرده بود به دادگاه کشاند؛ در ھلند 
چند سال پيش دولت مساله ممنوعيت برقع را 
طرح کرد؛ در بلژيک پارلمان ممنوعيت 
برقع را به تصويب رساند، اما بحران دولتی 

 .عمال اجرای آنرا بتعويق انداخت
 

ھر بار که دولتی تمايل خود به ممنوعيت 
حجاب را در شکل يا فرمی طرح می کند، 
اسالميست ھا و برخی سازمان ھای مدافع 
آزادی مذھب و حقوق مدنی بحث حول اين 
مباحث را در رسانه ھا و جرايد کشوری 

 .مطرح می کنند
 

اسالميست ھا و برخی سازمان ھای حقوق 
بشر اعالم می کنند که جامعه باصطالح 
مسلمان از واقعه تروريستی يازده سپتامبر 
مورد تبعيض و حمالت راسيستی قرار 

بر ھمين مبنا استدالل می کنند .  گرفته است
که تالش برای ممنوعيت برقع و نقاب 
تعرض به آزادی ھای فردی و حمله 
. راسيستی ديگری به جامعه مسلمان است

برای روشن شدن صحت و سقم اين ادعاھا 
بايد اين مسائل را مورد تحليل و بررسی 

 .عميق تر قرار داد
 

بنظر من دفاع مطلق از پوشش حجاب، يعنی 
در ھر شکل و فرم آن و در ھر شرايطی، 
بعنوان دفاع از آزاديھای فردی يا آزادی 
. پوشش کامال اشتباه و گمراه کننده است

! برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد  

چنين استداللی حقوق ديگر برسميت 
شناخته شده در جامعه، حقوقی اگر نه 
مھم تر به ھمان اندازه مھم را تحت 

دفاع بی قيد و .  الشعاع قرار می دھد
شرط و مطلق از پوشش حجاب با حقوق 
ديگر در تناقض قرار می گيرد؛ بطور 
نمونه، حقوق کودک، حقوق زنان، حق 

از  عدر دفا.  جامعه و اصل سکوالريسم
آزادی پوشش حجاب بايد شرايط مختلفی 

سن فردی که   -١.  را در نظر گرفت
ميزان حجاب، يعنی   -٢حجاب می پوشد؛ 

 -٣تا چه ميران از بدن را می پوشاند؛ 
در کجا حجاب مورد استفاده قرار گرفته 

 .است
 

 چرا این فاکتورها باید در نظر 
 گرفته شود؟ 

قبل از ھر چيز بايد حجاب را تعريف 
آيا حجاب فقط . کرد و جايگاه آنرا شناخت

يک مد لباس يا يک نوع لباس است؟ 
بحثی که می کوشد حجاب را فقط يک 
نوع لباس قلمداد کند، کامال گمراه کننده 

پوشيدن حجاب يک اصل و دستور .  است
مذھبی و پوشش مذھبی است؛ بعالوه، در 
شرايط کنونی حجاب به بيرق يک جنبش 
شديدا ارتجاعی و ضد زن، يعنی اسالم 

حجاب به سمبل .  سياسی، بدل شده است
ھر جا .  قدرت اسالمی بدل شده است

اسالميست ھا قدرت سياسی را بدست 
گرفته اند يا در قدرت سياسی سھيم شده 
اند، حجاب را با زور شالق و شکنجه بر 

تحميل حجاب بر .  زنان تحميل کرده اند
زنان سمبل قدرت گيری و پيروزی 

 .اسالم سياسی و جنبش اسالمی است
 

چرا اين استدالل به بحث ما مربوط 
ميشود؟ ممکن است در مقابل اين بحث 
چنين استدالل شود که صرفنظر از 
خصلت مذھبی يا سياسی حجاب، فرد 
بايد در پوشيدن ھر سمبل مذھبی يا 

پاسخ به ادعای اخير از .  سياسی آزاد باشد
زاويه اصول و قوانين حاکم در جوامع 

در بسياری جوامع از .  مدرن منفی است
جمله جوامع غربی، در بسياری مشاغل 

بطور .  يک کد يا نرم پوشش وجود دارد
نمونه در بخش پزشکی، پليس، آتش 
نشانی، و ادارات ھر نوع پوششی آزاد 

اين نرم از طرف جامعه پذيرفته .  نيست
لذا حجاب نيز بايد .  شده و رعايت می شود

 .از ھمين زاويه مورد بررسی قرار گيرد
 

يا بطور نمونه، موتور سواران و در 
برخی جوامع دوچرخه سواران بايد کاله 
ايمنی بسر داشته باشند؛ لذا ادعای برخی 
مذاھب يا تعلقات ملی به پوششی بر سر 
که مانع پوشيدن کاله ايمنی است، پذيرفته 

حجاب نيز بايد در حيطه ھمين .  نمی شود
اما .  مقوالت مورد بررسی قرار گيرد

بنظر می رسد که نه تنھا اسالميست ھا، 
بلکه برخی سازمان ھای حقوق بشر و 
چپ نيز حجاب را بعنوان مقوله ای کامال 
 .مجزا و منحصر بفرد در نظر می گيرند

 
اين استاندارد دو گانه را بايد مورد نقد 

" حجاب"بايد ھر نوع .  جدی قرار داد
رومانتيکی که بر حجاب کشيده شده است 
را دريد و جعليات و مغلطه ھای فلسفی و 

حجاب .  حقوقی حول اين مقوله را شکافت
سمبل مذھب، ايدئولوژی و جنبش سياسی 
ای است که زن را بی ارزش و بی حقوق 

حجاب ابزار و سمبل بی .  قلمداد می کند
 .حقوقی و بردگی زن است

 
اسالم، ھمچون تمام مذاھب ديگر، زن 

اسالم محصول .  ستيز و مردساالر است
يک نظم مرد ساالر است و بعالوه 
مردساالری موجود را ارتقاء داده و در 

اشکالی کنکرت تر و 
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اسالم، .  محدود کننده تر تثبيت کرده است
بويژه در تمام جوانب زندگی شخصی، 
خصوصی و اجتماعی انسان نفوذ کرده 

اسالم قوانين و مقررات بسيار .  است
مردساالرانه ای بر مناسبات ميان زن و 
. مرد در خانواده و جامعه مقرر کرده است
-آپارتايد جنسی مشخصه نظام سياسی

 .اجتماعی اسالم است
 

زن، طبق اسالم، موجودی مستقل و صاحب 
زن تداوم مرد محسوب .  رای و اراده نيست

زن متعلق به مرد، پدر، پدر .  می شود
خود ھيچ .  بزرگ، برادر يا شوھر است

اصال .  موجوديت و ھويت مستقلی ندارد
بدون مردی که صاحبش باشد، در جامعه 

حجاب تجويز شده .  بحساب ھم نمی آيد
است، تا مايملک مرد را از تعرض مردان 
ديگر محفوظ بدارد؛ مانند سيم خارداری که 
دور خانه ای کشيده می شود تا از ورود 

، "آزاد"يک زن .  دزد به خانه جلوگيری کند
" حاللی"، در اسالم مال "صاحب"بدون 

 .است برای تعرض ھر مردی
 

اين يک بحث و ادعای پوچ است که حجاب 
. را صرفا يک نوع پوشش در نظر بگيريم

بايد تاکيد کرد که حجاب در زندگی ميليون 
ھا زن که تحت قانون اسالم زندگی می 
کنند، ابزاری برای  بندگی و بی حقوقی 

 .است
 

با اين وجود ممکن است استدالل شود، که 
اگر کسی تصميم بگيرد يک زندگی برده 
. وار را انتخاب کند، بايد بتواند چنين کند

جامعه مدنی مدرن پاسخ متفاوتی به اين 
در جامعه مدرن که .  استدالل ارائه می دھد

برخی حقوق انسانی و فردی برسميت 
شناخته شده است، منشورھايی در دفاع از 
حقوق کودک، حقوق زن و غيره بتصويب 

در اين جوامع حتی کوشيده می .  رسيده است
شود که انسان را از آزار رساندن بخود 

با ھمين متد، می توان و بايد .  مانع شوند
محدوديت ھايی بر پوشيدن حجاب برقرار 

در اينجاست که اختالفات و بحث ھای .  کرد

!تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است  

اين يک عرصه .  متقابل در می گيرد
در .  خاکستری و بحث برانگيز است

اينجاست که بايد به عرصه ھايی که در 
 .باال به آنھا اشاره شد بپردازيم

 
 ممنوعیت حجاب برای 
 دختران زیر سن قانونی

يکی از دستاوردھای جامعه مدرن 
برسميت شناختن کودک بعنوان انسانی 

اين آگاھی، .  مستقل و ضربه پذير است
تصويب منشوری بعنوان منشور حقوق 

تمام .  کودک را ضروری کرده است
جوامع متعلق به سازمان ملل، در شکل 
فرمال يا واقعی و با درجات مختلف در 
اجرای منشور، منشور حقوق کودک را 

ھدف اين منشور .  برسميت شناخته اند
دفاع از حقوق کودک و ممانعت از 
سوءاستفاده و آسيب رساندن به کودک 

جامعه بايد در مقابل حق کودک به .  است
يک زندگی نرمال، ايمن و شاد مسئول 

رشد نرمال و سالم يک کودک از .  باشد
مسئوليت ھای اجتماع و نه فقط اوليای 

اين منشور کودک را در .  کودک است
مقابل آسيب و سوءاستفاده اولياء و 
خانواده نيز محفوظ می دارد و يا بايد 

مبارزات بسياری انجام .  محفوظ بدارد
گرفته است تا ايده سنتی، پدرساالرانه و 
فئودالی که کودک را مايملک پدر 

 .محسوب می کند به مصاف بطلبد
 

اين يک دستاورد مھم است که در اساس 
زيرا طبق .  مذھب را به مصاف می طلبد

. اصول مذھبی کودک مايملک پدر است
در اسالم پدر يا پدر بزرگ حق دارند 
کودک را بکشند و ھيچ مقامی حق 

باين ترتيب .  دخالت در اين امر را ندارد
منشور دفاع از حقوق کودک بعنوان يک 
انسان مستقل و دارای حقوق ويژه، اين 
اصل پايه ای مذھب را باطل اعالم می 

لغو حقوق بی قيد و شرط اولياء، در .  کند
واقع پدر بر کودک، بايد به دختران تحت 

 .اسالم نيز بسط يابد

حجاب يک تعرض مستقيم و خشن به 
حجاب دختران .  حقوق دختر بچه ھا است

را از يک زندگی نرمال، شاد و رشد 
حجاب از .  آزادانه و سالم محروم می کند

ھمان طفوليت جدايی دو جنس را بر 
دختر از ھمان .  جامعه تحميل می کند

طفوليت تحت تبعيض مسلم قرار می 
می آموزد که بايد نوع ديگری عمل .  گيرد

و فکر کند؛ بايد توقعاتش را از زندگی 
کاھش دھد؛ درونی ميکند که ھويت و 
موجوديت مستقل ندارد؛ بايد خاموش و 

حجاب ابزاری برای تثبيت .  مطيع باشد
بی حقوقی زن، بندگی زن و آپارتايد 

لذا برای دفاع از .  جنسی در جامعه است
حقوق کودک، ممانعت از تعرض به 
حقوق کودک، آسيب رساندن به شخصيت 
و رشد کودک، حجاب بايد برای کودکان 

 .ممنوع شود
 

استداللی که در مقابله با اين خواست 
انسانی، بر دفاع از آزادی مذھب تاکيد می 

"کند، کامال پوچ و مسخره است کودک . 
اين مذھب اولياء و خانواده ."  مذھب ندارد

لذا تا .  است که بر کودک تحميل می شود
زمانی که کودک، کودک است، بايد از 

زمانی که به .  تعرض مذھب محفوظ باشد
سن قانونی رسيد، آنگاه می تواند ميان 

جامعه در .  بندگی و آزادی انتخاب کند
مقابل حقوق کودک و رشد سالم و نرمال 
وی مسئول است و بايد اين مسئوليت خود 
را جدی بگيرد؛ ھمانگونه که کار کودک 
را ممنوع اعالم کرده است؛ تنبيه بدنی 
کودک جرم محسوب می شود؛ سوء 
استفاده جنسی از کودک جرم است و 
آموزش و پرورش کودک اجباری است؛ 
حجاب نيز بايد در رده اين مقوالت قرار 
گيرد و پوشش آن برای دختر بچه ھا 

حجاب يک تعرض مسلم .  ممنوع شود
 .جسمی و روحی به کودک است

 
 جامعه سکوالر در برابر حجاب

در يک جامعه سکوالر، مذھب امر 
خصوصی و شخصی شھروندان است و 
بايد از دولت، قوانين، آموزش و پرورش 

به يک معنا .  و ھويت شھروندی جدا باشد
دولت در برابر مذاھب خنثی است و ھيچ 

يک .  مذھبی را تشويق و تبليغ نمی کند
جامعه سکوالر قابليت دفاع بيشتری از 

حقوق فردی و مدنی 

 

آزادی زن   
 

  ١٢۵شماره 
 

۴صفحه   
 
 

 آیا حجاب باید ممنوع شود؟
 ...تحلیلی از حجاب و جایگاه آن 

 ۵صفحه 



 

!نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی   

 

آزادی زن   
 

  ١٢۵شماره 
 

۵صفحه   

بر خالف نظر حاکم که يک جامعه سکوالر را مخالف آزادی مذھب قلمداد می کند، يک جامعه سکوالر از آزادی افراد .  افراد دارا است
 .در اعتقاد به ھر مذھبی دفاع می کند و محکم تر در مقابل تحريکات نفرت مذھبی مقاومت می کند

 
چنين قانونی بر مبنای .  از اينرو در يک جامعه سکوالر پوشيدن يا حمل ھر نوع سمبل مذھبی در ادارات و بنيادھای دولتی ممنوع است

لذا بر ديوار ادارات دولتی ھيچ عکس و سمبل مذھبی .  جدايی دولت از مذھب و عدم دفاع حکومت از يک مذھب معين تدوين شده است
انداختن صليب به گردن، پوشيدن کالھک يھودی توسط مردان و .  از صليب تا هللا يا ستاره مخصوص مذھب يھود خبری نخواھد بود

تبعيضات مذھبی .  باين ترتيب از ھر نوع تداخل مذاھب در ادارات و مجامع دولتی پرھيز می شود.  حجاب توسط زنان ممنوع خواھد بود
 .کاھش می يابد و تفرقه و جدايی ھای مذھبی تعديل می شود

 
بنابراين، بنظر من قانون اخير در فرانسه که پوشيدن و حمل ھر نوع سمبل مذھبی را در ادارات و اماکن دولتی ممنوع می کند، قدم 

اين .  چرا که مدارس مذھبی خصوصی ھنوز در فرانسه آزاد ھستند.  اما اين قانون باندازه کافی به پيش نمی رود.  مثبتی به پيش است
بايد مدارس مذھبی خصوص نيز ممنوع .  مدارس به محيطی برای تبعيض مضاعف، تفرقه و جدايی بيشتر، و گتو سازی بدل می شود

 .شود تا ھر کودکی از يک محيط برابر تر برای رشد و آموزش برخوردار شود
 

 برقع و نقاب، یک حق فردی یا تعرض به یک حق اجتماعی
در سال ھای .  از روسری تا چادر و برقع و نقاب اشکال مختلف حجاب محسوب می شوند.  حجاب در اشکال مختلفی اعمال می شود

نظامی بشدت ارتجاعی که ضد انسانی ترين شرايط را بر يک جامعه تحميل کرده .  اخير، برقع بعنوان سمبل طالبان شناخته شده است
 .است و موقعيت زنان را از احشام نيز پايين تر برده است

 
ممنوعيت برقع و نقاب را از .  باشد که برقع يا نقاب بر چھره خود بکشد؟ بنظر من خير"  آزاد"سوال اساسی اينجاست که آيا يک زن بايد 
 .دفاع از حق جامعه -٢دفاع از حق زنان؛  -١. دو نقطه نظر می توان مورد دفاع قرار داد

 
و بر ھمين مبنا استدالل کرديم که حجاب بايد برای دختران زير سن .  در باال اعالم کرديم که حجاب ابزار و سمبل بردگی زن است

. کنند"  انتخاب"حجاب را "  تمايل"اما پذيرفتيم که در يک جامعه آزاد افراد بزرگسال بايد مجاز باشند که در صورت .  قانونی ممنوع شود
بطور نمونه، ختنه دختران که پس از يک .  مقرر می کند، نيز صحبت کرديم"  خود آزاری"ھمچنين از محدوديت ھايی که جامعه بر 

مدافعين .  مبارزه طوالنی نام درست تری بر آن گذاشته شد، يعنی مثله جنسی دختران، در بسياری از جوامع متمدن ممنوع شده است
حقوق زن و کودک بدنبال يک مبارزه طوالنی و متمرکز توانستند توجه جامعه را به اين عمل وحشيانه جلب کنند و آنرا بعنوان يک 

 .جنايت برسميت بشناسانند
 

برخی مذاھب به قربانی .  در اينجا بايد تاکيد کرد که آزادی مذھب بمعنای آزادی عمل کردن به تمام دستورات و اصول مذھبی نيست
کردن انسان ھا در مقابل خدايان معتقدند؛ برخی به مثله جنسی دختران؛ برخی به بی حقوقی و آزار جسمی و روحی انسان ھا؛ برخی به 
سوزاندن زن بيوه بھمراه جسد شوھرش؛ تمام اين رسوم و دستورات در کشورھای متمدن غيرقانونی است و بايد در تمام دنيا ممنوع 

را تنبيه بدنی کند؛ آيا بايد اين دستور آزاد باشد؟ روشن است که نبايد چنين باشد و "  سرکش اش"مطابق اسالم مرد حق دارد زن .  شود
 .مردی که به اين دستور عمل می کند با قانون روبرو خواھد شد

 
زن را .  برقع و نقاب زن را از ھر نوع ھويتی محروم می کند.  برقع و نقاب نيز در رده ھمين دستورات مذھبی است و بايد ممنوع شود

اجازه پوشش آن بمعنای قبول .  به يک روح بی ھويت و شکل بدل می کند، ھويت انسانی را از او سلب می کند

 

 آزادی زن 
 نشریه سازمان آزادی زن

www.azadizan.net 

 

آذر ماجدی: سردبیر  
majedi.azar@gmail.com 

 

آذر ماجدی، سیاوش دانشور: هیئت تحریریه  
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!به سازمان آزادی زن بپیوندید   
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فحشاءمبارزه با   
 

 از یک دنیای بهتر 
 نوشته منصور حکمت

 
مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى،              •

اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه هاى سازماندهی فحشاء،            
 . دالالن، واسطگان و باج خورها

 
ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، داللی، واسطگی و بهره           •

 . کشی از افرادى که مبادرت به تن فروشی میکنند
 

غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی                •
کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه            .  میزنند

 :کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق
 

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و      •
نهادهاى انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و باندهاى گانگسترى،             

 . باج خورها و اوباش
 

صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به  •
تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها بعنوان               
شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی             

 . خویش
 

ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی براى مصون           •
 .  داشتن این افراد از بیمارى ها و صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه

 
کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول             •

دولتی به افراد تن فروش در کناره گیرى از این حرفه، کسب مهارت و               
  .آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه

 
*** 

 تلویزیون آزادی زن
بوقت تهران ۱۸ ٫۳۰هر یکشنبه ساعت    

از شبکه هات برد   
  

۲۷۵۰۰: سیمبل ریت ۱۱۶۴۲: مگاهرتز   

موجوداتی بی ھويت است که مانند ارواح در گوشه و کنار جامعه در 
. تحرک اند و اين يک توھين مسلم به زن و حقوق و انسانيت اوست
. جامعه نبايد به چنين بی احترامی و تعرضی به زن اجازه بروز دھد

. غيرقابل مجاز قرار گيرد"  خود آزاری"نقاب و برقع بايد تحت قانون 
حال از اين استدالل می گذريم که ھيچ انسان صاحب اختياری حاضر 

 !نمی شود که چنين توھين و محدوديتی را آزادانه انتخاب کند
 

در برخورد به مقوله نقاب و برقع ما از حيطه حقوق فردی عبور می 
برقع عالوه بر تعرض .  کنيم و به حيطه حقوق اجتماعی می رسيم

. آشکار به حقوق زن، حقوق اجتماعی را نيز مورد تھديد قرار می دھد
فردی که برقع بر چھره دارد، برای افراد دور و بر و جامعه، بی 
ھويت است؛ قابل شناخت نيست؛ جامعه نمی تواند بطور روزمره با 

بطور .  انسان بی صورت و ھويت فونکسيون ھای خود را به پيش برد
مثال در يک محيط کار، چه ھمکاران و چه مراجعين قادر نيستند با 
فردی که صورت خود را پوشانده است وارد صحبت، مذاکره يا کار و 

مساله جلب اعتماد افراد يک فاکتور مھم در پيشبرد .  فعاليت شوند
انسان بی چھره اين اعتماد را زير پا می .  فونکسيونھای اجتماعی است

گذارد و يک خالء مھم اعتماد در محيط کار و در اطراف خود ايجاد 
 .می کند

 
در اماکن عمومی، در .  مساله اعتماد از محيط کار فراتر می رود

خيابان، در اتوبوس، زمين بازی کودکان، در ھواپيما، در ھر محيط 
. عمومی، فرد برقع پوش يک شرايط ناامن برای محيطش ايجاد می کند
. در اينجاست که حق فردی با حق اجتماعی در تعارض قرار می گيرد

ممنوعيت پوشش برقع و نقاب مانند ممنوعيت سيگار کشيدن در اماکن 
فردی که سيگار می کشد حقش محدود ميشود باين خاطر .  عمومی است

حق فردی با حق اجتماعی .  که دود سيگار برای افراد ديگر مضر است
 .در تعارض قرار می گيرد و لذا محدود می شود

 
در پايان بايد يکبار ديگر تاکيد کنيم که حجاب را بايد دوباره و بدون 

حجاب را .  ھيچگونه رومانتيسم حق فردی يا آزادی مذھب تعريف کنيم
بعنوان ابزار و سمبل به بردگی کشيدن زنان و تنزل شان انسانی زن 

مضرات آنرا برای رشد نرمال، آزاد و سالم کودک .  برسميت بشناسيم
برسميت بشناسيم و ھمچنين مضرات آنرا برای کل جامعه مورد 

باين ترتيب به واقعيت وجودی حجاب پی خواھيم .  بررسی قرار دھيم
 . برد

 
اسالميست ھای زيرک، ھمان کسانی که با شالق حجاب را در محيط 
ھای تحت تسلط خود پياده می کنند، در جوامعی که حقوق مدنی را 
برسميت می شناسد، به اين حقوق متوسل می شوند تا حجاب را در 

بايد اين راه را در .  جامعه به يک پديده عادی و قابل احترام بدل کنند
 .مقابل اسالميست ھا مسدود کرد

 
اين مقاله در اصل به انگليسی نوشته شده و در نشريات متعدد از جمله (
در دانمارک و وب سايت ھای "  انفرماسيون"در انگلستان و "  متفکر آزاد"

ھمچنين به زبان ھای مختلفی از جمله فرانسه، .  مختلف بچاپ رسيده است
اسپانيايی، لھستانی، ايتاليايی و دانمارکی ترجمه شده است و بعنوان منبع 

 .) مرجع توسط بنياد ھا و انجمن ھای مختلف مورد استفاده قرار می گيرد
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