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آيا حجاب بايد ممنوع شود؟
تحليلی از حجاب و جايگاه آن

سياوش دانشور

آذر ماجدی

تاچر مرد،
اما تاچريستھا زنده اند!
مارگارت تاچر نخست وزير دست راستی سابق
بريتانيا در سن  87سالگی درگذشت .مرگ تاچر دو
نوع واکنش تماما متفاوت ايجاد کرد .بورژواھا از
ديويد کامرون و توری ھا و راست افراطی تا اوباما
و سران حزب ليبر از تاچر تمجيد کردند .کارناوال
تمجيد و تکريم سرمايه داران و سخنگويان سياسی
شان از تاچر نه تعارف بلکه واقعی و بيانگر
تمايالت قلبی آنھا بود .تاچر ،اين "بانوی آھنين" در
واقع مشت آھنين سرمايه داران عليه کارگران و
زنان و مادران تنھا و کودکان بود.
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اگر اصالح طلبان دينی ببرند...
آيا تاثيری در وضعيت زنان خواھد داشت؟
افسانه زيجی

زن عليه مذھب
ھايپاتيا
سعيد مدانلو

تاچر و فمينيسم
تاچر بعنوان اولين زنی که نخست وزير بريتانيا شد
مورد افتخار بخشی از جنبش فمينيستی بود.
فمينيستھا در پاسخ به نقد سياست و عملکرد تاچر
ميگفتند" :باالخره زنی نخست وزير شده و چرا بايد
به ديکتاتور بودنش گير داد؟ مگر کم ديکتاتور مرد
در دنيا داريم"؟ ھنوز ھم بخشی از فمينيسم از تاچر
تمجيد ميکند .در ھمين روزھا که مراسمھای تمجيد
از تاچر در ميان سياستمداران طبقه حاکم گرم بود،
يکی از نمايندگان حزب ليبر در مجلس ،که تازه
نسبت به سياست ھای تاچر نقد ھم داشته است ،گفت:
"آمده ام تا ياد او را گرامی بدارم چون او اولين
نخست وزير زن بود" .گلندا جکسون پاسخ اين
فمينيست را خيلی خوب می دھد و ميگويد" :جنس
مونث ،بله ،اما نه زن آنطور که من قبول دارم".
تاچر مظھر حمله به خانواده ھای کارگری ،حمله به
مادران تنھا ،حمله به حقوق زنان و اصل برابری
زن و مرد ،و حمله به حقوق
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پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!
تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران
از شبکه ھات برد پخش ميشود!
با دوستانتان اطالع دھيد.

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!
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تاچر مرد،
اما تاچريستھا زنده اند ...
کودکان بود .تاچر قبل از نخست وزير شدن شير بچه ھا را قطع
کرد و به ھمين دليل اين افتخار فمينيسم در انگلستان به "شير
دزد" معروف بود .تاچر گفته ھای مشھوری مانند "زنده باد
سود"" ،من جامعه را قبول ندارم"" ،فقط افراد ھستند و خانواده
ھا" دارد .اين گفته ھا منشا اجرای سياستھائی شدند که تعھد
جامعه و دولت به حقوق کودکان و مادران تنھا ،به حقوق زنان و
خانواده ھای کم درآمد ،به حقوق کارگری ،و به ھر نوع حقوق
مدنی و اجتماعی را ملغی اعالم کرد و جايش را به افسار
گسيختگی بازار و رقابت و آزادی عمل سرمايه داران داد.
تاچر و کارگران
اگر تاچر مورد تمجيد سرمايه داران و بخشی از فمينيستھا بود،
اما مورد نفرت کارگران و خانواده ھای کارگری بود .برای
مردم کارگر و زحمتکش مارگارت تاچر و سلف اش رونالد
ريگان نماينده تھاجم لجام گسيخته و خشن سرمايه به زندگی و
اندوخته نسلھای کارگران بود .تاچر از بيمه بيکاری و بھداشت
تا قرارداد دسته جمعی ،از تشکلھای کارگری تا رھبران و
ارزشھای جنبش طبقه کارگر را مورد تھاجم وحشيانه قرار داد.
تھاجمی که با نفرتی غليظ عليه ھر نوع ايده آزاديخواھانه و
برابری طلبی سوسياليستی عجين بود .تاچر ،اين بانوی آھنين ،با
نفرت و قاطعيت اعتصاب شکوھمند و طوالنی معدنچيان
انگلستان را سرکوب کرد .تاچر به اجتماع خانواده ھای کارگری
از زن و کودک و مرد با شقاوت حمله کرد و بعد از مدتھا
مقاومت قھرمانانه کارگران زن و مرد توانست اين اعتصاب را
درھم شکند .کارگران از تاچر و مکتب تاچريسم و ريگانيسم
منزجر بودند .به ھمين دليل ،برخالف سران بورژوازی ،در
مرگ تاچر شادی شان را پنھان نکردند .يک وجه بحران جھانی
سرمايه داری در واقع سقوط و شکست راست افراطی ای بود
که تاچر و ريگان نمايندگان و پرچمداران آن بودند.
تاچر مرد ،اما تاچريستھا زنده اند و با وقاحت ميگويند "ما ھمه
تاچريست ھستيم" .طبقه کارگر و معدنچيان انگليس در دوره
تاچر شکست خوردند اما امروز مبارزه کارگری بار ديگر
سرمايه داری را بمصاف طلبيده و اسکارگيل ھا و رھبران
کمونيست و سوسياليست و راديکال خود را طلب ميکند .جنگ
جنبشھا و طبقات متخاصم ادامه دارد و سرنوشت آن در
ميدانھای نبرد برسر سيمای آينده جامعه تعيين تکليف خواھد شد.
در اين جنگ نه فقط تاچريستھا و ريگانيستھا و گرايش موسوم
به نئوليبراليسم بلکه کل سرمايه و مناسبات سرمايه داری بايد
مورد تعرض قرار بگيرد.
اين کار جنبش ضد کاپيتاليستی طبقه کارگر است که امروز در
ھمه جای جھان به صحنه آمده است* .

پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

برای افزايش دستمزدھا
و حق رفاه ھمگانی!
زنان و مردان آزاديخواه!
اول ماه مه روز جھانى کارگر ،روز ھمبستگى بين المللى طبقه
کارگر است .اما اين روز صرفا روز کارگران نيست ،روز
ھمبستگى کليه آزاديخواھان جھان است .روز اعالم تعھد به ساختن
يک دنياى آزاد و برابر ،يک دنياى بھتر است ،دنيايى که در آن
ھمه انسان ھا ،صرفنظر از جنسيت ،نژاد ،مليت و مذھب با
يکديگر برابرند .اين روز ،روز آزادى و برابرى است .اين روز
را بايد گرامى داشت .جنبش آزادى زن نيز بايد در گراميداشت ھر
چه باشکوه تر اول ماه مه سھيم باشد .آرمان رھايى بخش و
برابرى طلبانه طبقه کارگر نويد بخش رھايى زنان نيز ھست .در
اين روز به مراسم گراميداشت اول ماه مه بپيونديد.
فعالين جنبش آزادى زن!
در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست ،خود را براى شرکت در
گراميداشت اين روز آماده کنيد .تالش کنيد که شعارھا و پرچم
ھايى که در آن خواست ھاى جنبش آزادى زن حک شده است
براى اين روز آماده شود .اين مطالبات را بر ديوارھا بنويسيد.
شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل دستمزدھای
چند برابر زير خط فقر و خواست افزايش دستمزدھا و حق رفاه
ھمگانی است .اين خواست زنان نيز ھست و بسيارى از زنان
کارگر ،پرستار و معلم حقوقى بسيار پايين تر از سطح کنونی
حداقل دستمزدھا دريافت مى کنند ،اين خواست براى بسيارى از
زنان يک خواست حياتى است .اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد.
امسال جنبش آزادى زن بايد ھمبستگى خود را با جنبش رھايى
طبقه کارگر آشکار و بيان کند .رھايى کامل زنان به پيروزى کامل
اين جنبش بستگى دارد.

زنده باد اول ماه مه!
زنده باد آزادى و برابرى!
سازمان آزادى زن
آذر ماجدى
 31مارس 2013

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!
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آيا حجاب بايد ممنوع شود؟
آذر ماجدی
تحليلی از حجاب و جايگاه آن
با تصويب ممنوعيت برقع و نقاب در امکان
عمومی در فرانسه ،يکبار ديگر مساله
حجاب ،آزادی مذھب و پوشش ،حقوق مدنی
و سکوالريسم )الئيسيته( و تبعيض عليه يک
محيط اجتماعی معين ،محيط مسلمان ،در
صدر اخبار و مسائل بحث برانگيز اجتماعی
قرار گرفته است .مساله حجاب بويژه در
دھه اخير بعنوان يک مساله حاد در جوامع
غربی مطرح بوده است .چند سال پيش در
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
گرفته است .بر ھمين مبنا استدالل می کنند
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.

چنين استداللی حقوق ديگر برسميت
شناخته شده در جامعه ،حقوقی اگر نه
مھم تر به ھمان اندازه مھم را تحت
الشعاع قرار می دھد .دفاع بی قيد و
شرط و مطلق از پوشش حجاب با
حقوق ديگر در تناقض قرار می گيرد؛
بطور نمونه ،حقوق کودک ،حقوق
زنان ،حق جامعه و اصل سکوالريسم.
در دفاغ از آزادی پوشش حجاب بايد
شرايط مختلفی را در نظر گرفت-١ .
سن فردی که حجاب می پوشد؛ -٢
ميزان حجاب ،يعنی تا چه ميران از بدن
را می پوشاند؛  -٣در کجا حجاب مورد
استفاده قرار گرفته است.
چرا اين فاکتورھا
بايد در نظر گرفته شود؟
قبل از ھر چيز بايد حجاب را تعريف
کرد و جايگاه آنرا شناخت .آيا حجاب
فقط يک مد لباس يا يک نوع لباس
است؟ بحثی که می کوشد حجاب را فقط
يک نوع لباس قلمداد کند ،کامال گمراه
کننده است .پوشيدن حجاب يک اصل و
دستور مذھبی و پوشش مذھبی است؛
بعالوه ،در شرايط کنونی حجاب به
بيرق يک جنبش شديدا ارتجاعی و ضد
زن ،يعنی اسالم سياسی ،بدل شده است.
حجاب به سمبل قدرت اسالمی بدل شده
است .ھر جا اسالميست ھا قدرت
سياسی را بدست گرفته اند يا در قدرت
سياسی سھيم شده اند ،حجاب را با زور
شالق و شکنجه بر زنان تحميل کرده
اند .تحميل حجاب بر 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
سياسی آزاد باشد .پاسخ به ادعای اخير

از زاويه اصول و قوانين حاکم در جوامع
مدرن منفی است .در بسياری جوامع از
جمله جوامع غربی ،در بسياری مشاغل
يک کد يا نرم پوشش وجود دارد .بطور
نمونه در بخش پزشکی ،پليس ،آتش
نشانی ،و ادارات ھر نوع پوششی آزاد
نيست .اين نرم از طرف جامعه پذيرفته
شده و رعايت می شود .لذا حجاب نيز بايد
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
نمی شود .حجاب نيز بايد در حيطه ھمين
مقوالت مورد بررسی قرار گيرد .اما
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
جدی قرار داد .بايد ھر نوع "حجاب"
رومانتيکی که بر حجاب کشيده شده است
را دريد و جعليات و مغلطه ھای فلسفی و
حقوقی حول اين مقوله را شکافت .حجاب
سمبل مذھب ،ايدئولوژی و جنبش سياسی
ای است که زن را بی ارزش و بی حقوق
قلمداد می کند .حجاب ابزار و سمبل بی
حقوقی و بردگی زن است.
اسالم ،ھمچون تمام مذاھب ديگر ،زن
ستيز و مردساالر است .اسالم محصول
يک نظم مرد ساالر است و بعالوه
مردساالری موجود را ارتقاء داده و در
اشکالی کنکرت تر و
صفحه 4

نه به حجاب ،نه به آپارتايد جنسی!
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آيا حجاب بايد ممنوع شود ...
محدود کننده تر تثبيت کرده است .اسالم،
بويژه در تمام جوانب زندگی شخصی،
خصوصی و اجتماعی انسان نفوذ کرده
است .اسالم قوانين و مقررات بسيار
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
رای و اراده نيست .زن تداوم مرد محسوب
می شود .زن متعلق به مرد ،پدر ،پدر
بزرگ ،برادر يا شوھر است .خود ھيچ
موجوديت و ھويت مستقلی ندارد .اصال
بدون مردی که صاحبش باشد ،در جامعه
بحساب ھم نمی آيد .حجاب تجويز شده است،
تا مايملک مرد را از تعرض مردان ديگر
محفوظ بدارد؛ مانند سيم خارداری که دور
خانه ای کشيده می شود تا از ورود دزد به
خانه جلوگيری کند .يک زن "آزاد" ،بدون
"صاحب" ،در اسالم مال "حاللی" 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 استدالل
ارائه می دھد .در جامعه مدرن که برخی
حقوق انسانی و فردی برسميت شناخته شده
است ،منشورھايی در دفاع از حقوق کودک،
حقوق زن و غيره بتصويب رسيده است .در
اين جوامع حتی کوشيده می شود که انسان
را از آزار رساندن بخود مانع شوند .با ھمين
متد ،می توان و بايد محدوديت ھايی بر
پوشيدن حجاب برقرار کرد .در اينجاست که
اختالفات و بحث ھای متقابل در می گيرد.
اين يک عرصه خاکستری و بحث برانگيز

است .در اينجاست که بايد به عرصه
ھايی که در باال به آنھا اشاره شد
بپردازيم.
ممنوعيت حجاب
برای دختران زير سن قانونی
يکی از دستاوردھای جامعه مدرن
برسميت شناختن کودک بعنوان انسانی
مستقل و ضربه پذير است .اين آگاھی،
تصويب منشوری بعنوان منشور حقوق
کودک را ضروری کرده است .تمام
جوامع متعلق به سازمان ملل ،در شکل
فرمال يا واقعی و با درجات مختلف در
اجرای منشور ،منشور حقوق کودک را
برسميت شناخته اند .ھدف اين منشور
دفاع از حقوق کودک و ممانعت از
سوءاستفاده و آسيب رساندن به کودک
است .جامعه بايد در مقابل حق کودک
به يک زندگی نرمال ،ايمن و شاد
مسئول باشد .رشد نرمال و سالم يک
کودک از مسئوليت ھای اجتماع و نه
فقط اوليای کودک است .اين منشور
کودک را در مقابل آسيب و سوءاستفاده
اولياء و خانواده نيز محفوظ می دارد و
يا بايد محفوظ بدارد .مبارزات بسياری
انجام 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
مذھب را به مصاف می طلبد .زيرا
طبق اصول مذھبی کودک مايملک پدر
است .در اسالم پدر يا پدر بزرگ حق
دارند کودک را بکشند و ھيچ مقامی
حق دخالت در اين امر را ندارد .باين
ترتيب منشور دفاع از حقوق کودک
بعنوان يک انسان مستقل و دارای
حقوق ويژه ،اين اصل پايه ای مذھب را
باطل اعالم می کند .لغو حقوق بی قيد و
شرط اولياء ،در واقع پدر بر کودک،
بايد به دختران تحت اسالم نيز بسط
يابد.

حجاب يک تعرض مستقيم و خشن به
حقوق دختر بچه ھا است .حجاب دختران
را از يک زندگی نرمال ،شاد و رشد
آزادانه و سالم محروم می کند .حجاب از
ھمان طفوليت جدايی دو جنس را بر
جامعه تحميل می کند .دختر از ھمان
طفوليت تحت تبعيض مسلم قرار می
گيرد .می آموزد که بايد نوع ديگری عمل
و فکر کند؛ بايد توقعاتش را از زندگی
کاھش دھد؛ درونی ميکند که ھويت و
موجوديت مستقل ندارد؛ بايد خاموش و
مطيع باشد .حجاب ابزاری برای تثبيت
بی حقوقی زن ،بندگی زن و آپارتايد
جنسی در جامعه است .لذا برای دفاع از
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
مذھب ندارد ".اين مذھب اولياء و خانواده
است که بر کودک تحميل می شود .لذا تا
زمانی که کودک ،کودک است ،بايد از
تعرض مذھب محفوظ باشد .زمانی که به
سن قانونی رسيد ،آنگاه می تواند ميان
بندگی و آزادی انتخاب کند .جامعه در
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
ممنوع شود .حجاب يک تعرض مسلم
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
و ھويت شھروندی جدا باشد .بيک معنا
دولت در برابر مذاھب خنثی است و ھيچ
مذھبی را تشويق و تبليغ نمی کند .يک
جامعه سکوالر قابليت دفاع بيشتری از
حقوق فردی و مدنی افراد دارا است .بر
خالف نظر حاکم که
صفحه 5
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آيا حجاب بايد ممنوع شود ...
يک جامعه سکوالر را مخالف آزادی مذھب
قلمداد می کند ،يک جامعه سکوالر از آزادی
افراد در اعتقاد به ھر مذھبی دفاع می کند و
محکم تر در مقابل تحريکات نفرت مذھبی
مقاومت می کند.
از اينرو در يک جامعه سکوالر پوشيدن يا
حمل ھر نوع سمبل مذھبی در ادارات و
بنيادھای دولتی ممنوع است .چنين قانونی بر
مبنای جدايی دولت از مذھب و عدم دفاع
حکومت از يک مذھب معين تدوين شده
است .لذا بر ديوار ادارات دولتی ھيچ عکس
و سمبل مذھبی از صليب تا ﷲ يا ستاره
مخصوص مذھب يھود خبری نخواھد بود.
انداختن صليب به گردن ،پوشيدن کالھک
يھودی توسط مردان و حجاب توسط زنان
ممنوع خواھد بود .باين ترتيب از ھر نوع
تداخل مذاھب در ادارات و مجامع دولتی
پرھيز می شود .تبعيضات مذھبی 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
مثبتی به پيش است .اما اين قانون باندازه
کافی به پيش نمی رود .چرا که مدارس
مذھبی خصوصی ھنوز در فرانسه آزاد
ھستند .اين مدارس به محيطی برای تبعيض
مضاعف ،تفرقه و جدايی بيشتر ،و گتو
سازی بدل می شود .بايد مدارس مذھبی
خصوص نيز ممنوع شود تا ھر کودکی از
يک محيط برابر تر برای رشد و آموزش
برخوردار شود.
برقع و نقاب ،يک حق فردی يا تعرض به
يک حق اجتماعی
حجاب در اشکال مختلفی اعمال می شود .از
روسری تا چادر و برقع و نقاب اشکال
مختلف حجاب محسوب می شوند .در سال
ھای اخير ،برقع بعنوان سمبل طالبان شناخته
شده است .نظامی بشدت ارتجاعی که ضد
انسانی ترين شرايط را بر يک جامعه تحميل

کرده است و موقعيت زنان را از احشام
نيز پايين تر برده است.
سوال اساسی اينجاست که آيا يک زن
بايد "آزاد" باشد که برقع يا نقاب بر
چھره خود بکشد؟ بنظر من خير.
ممنوعيت برقع و نقاب را از دو نقطه
نظر می توان مورد دفاع قرار داد-١ .
دفاع از حق زنان؛  -٢دفاع از حق
جامعه.
در باال اعالم کرديم که حجاب ابزار و
سمبل بردگی زن است .و بر ھمين مبنا
استدالل کرديم که حجاب بايد برای
دختران زير سن قانونی ممنوع شود.
اما پذيرفتيم که در يک جامعه آزاد افراد
بزرگسال بايد مجاز باشند که در
صورت "تمايل" حجاب را "انتخاب"
کنند .ھمچنين از محدوديت ھايی که
جامعه بر "خود آزاری" مقرر می کند،
نيز صحبت کرديم .بطور نمونه ،ختنه
دختران که پس از يک مبارزه طوالنی
نام درست تری بر آن گذاشته شد ،يعنی
مثله جنسی دختران ،در بسياری از
جوامع متمدن ممنوع شده است .مدافعين
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.
در اينجا بايد تاکيد کرد که آزادی مذھب
بمعنای آزادی عمل کردن به تمام
دستورات و اصول مذھبی نيست .برخی
مذاھب به قربانی 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 شود .مطابق
اسالم مرد حق دارد زن "سرکش اش"

صفحه 5
را تنبيه بدنی کند؛ آيا بايد اين دستور آزاد
باشد؟ روشن است که نبايد چنين باشد و
مردی که به اين دستور عمل می کند با
قانون روبرو خواھد شد.
برقع و نقاب نيز در رده ھمين دستورات
مذھبی است و بايد ممنوع شود .برقع و
نقاب زن را از ھر نوع ھويتی محروم
می کند .زن را به يک روح بی ھويت و
شکل بدل می کند ،ھويت انسانی را از او
سلب می کند .اجازه پوشش آن بمعنای
قبول 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 .نقاب و برقع بايد تحت قانون "خود
آزاری" غيرقابل مجاز قرار گيرد .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 کنيم و به
حيطه حقوق اجتماعی می رسيم .برقع
عالوه بر تعرض 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 انسان بی صورت
و ھويت فونکسيون ھای خود را به پيش
برد .بطور 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 فعاليت
شوند .مساله جلب اعتماد افراد يک
فاکتور مھم در پيشبرد فونکسيونھای
اجتماعی است .انسان بی چھره اين اعتماد
را زير پا می گذارد و يک خالء مھم
اعتماد در محيط کار و در اطراف خود
ايجاد می کند.
مساله اعتماد از محيط کار فراتر می
رود .در اماکن عمومی ،در خيابان ،در
اتوبوس ،زمين بازی کودکان ،در
ھواپيما ،در ھر محيط عمومی ،فرد برقع
پوش يک شرايط
صفحه 6

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

آيا حجاب بايد
ممنوع شود ...
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 عمومی است .فردی که سيگار می
کشد حقش محدود ميشود باين خاطر که دود
سيگار برای افراد ديگر مضر است .حق
فردی با حق اجتماعی در تعارض قرار می
گيرد و لذا محدود می شود.
در پايان بايد يکبار ديگر تاکيد کنيم که
حجاب را بايد دوباره و بدون ھيچگونه
رومانتيسم حق فردی يا آزادی مذھب تعريف
کنيم .حجاب را بعنوان ابزار و سمبل به
بردگی کشيدن زنان و تنزل شان انسانی زن
برسميت بشناسيم .مضرات آنرا برای رشد
نرمال ،آزاد و سالم کودک برسميت بشناسيم
و ھمچنين مضرات آنرا برای کل جامعه
مورد بررسی قرار دھيم .باين ترتيب به
واقعيت وجودی حجاب پی خواھيم 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 جامعه به
يک پديده عادی و قابل احترام بدل کنند .بايد
اين راه را در مقابل اسالميست ھا مسدود
کرد.
)اين مقاله در اصل به انگليسی نوشته
شده و در نشريات متعدد از جمله
"متفکر آزاد" در انگلستان و
"انفرماسيون" در دانمارک و وب
سايت ھای مختلف بچاپ رسيده است.
ھمچنين به زبان ھای مختلفی از جمله
فرانسه ،اسپانيايی ،لھستانی ،ايتاليايی
و دانمارکی ترجمه شده است و بعنوان
منبع مرجع توسط بنياد ھا و انجمن
ھای مختلف مورد استفاده قرار می
گيرد(.
 ٢۶فروردين  ١۵ - ١٣٩٠آوريل ٢٠١١
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تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد

مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :
به دوستانتان اطالع دھيد!

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه
دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن
مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى
حقوقى امروز زن ،نه در افکار کھنه و ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و
جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه
سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى
انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در
تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در
اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم
کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين
نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن
خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و
تعصبات کھنه و پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه
دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است .اعم از
اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا
خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين
نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز
از آن عقب نمى نشيند.
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اگر اصالح طلبان دينی ببرند...
آيا تاثيری در وضعيت زنان خواھد داشت؟
افسانه زيجی
مضحکه انتخاباتی جمھوری اسالمی در راه
است .جمھوری اسالمی برای کسب
مشروعيت ھر بار در نمايش ھای انتخاباتی
تالش ميکند مردم را به پای صندوق ھای
رای بکشاند .ھر بار با عوامفريبی و وعده
ھای بی پايه ميخواھند نتيجه ای بگيرند که
خامنه ای اعالم کند "مردم به نظام رای
دادند" و به اين ترتيب بتوانند چھار سال
ديگر به عمر حکومت منحوس شان اضافه
و زندگی مردم را نابود کنند.
زنان با حکومت اسالمی رنگ آزادی را
نخواھند ديد .از نظر ما تحقق اوليه ترين
حقوق زنان مشروط به سرنگونی کل
جمھوری اسالمی و لغو کليه قوانين ضد زن
و ضد انسانی آنست .اين برای ما و ھر
آزاديخواھی روشن است .اما در ھر دوره
نمايش انتخابات اين سوال طرح ميشود که:
آيا اگر اصالح طلبان بقدرت برسند تاثيری
در زندگی مردم و باالخص زنان نخواھد
داشت؟ آيا وضع مردم تغييری نخواھد کرد؟
باالخره بين بد و بدتر کدامش بھتر است؟ اين
يک بحث کلی و در واقع عوامفريبانه است
اما من در اينجا ميخواھم بيشتر به تاثير
اصالح طلبان در جمھوری اسالمی بر
زندگی و حقوق و موقعيت زنان بپردازم.
زن در جمھوری اسالمی ھيچ حقی ندارد،
زن در اسالم شھروند درجه دو ھم نيست،
زن در قانون کثيف اسالمی ذره ای آزادی
ندارد و ھمه ما زنان و مردان اين را به
خوبی درک و تجربه کرده ايم .از جنگ و
سرکوب ھرروزه برسر حجاب تا محدوديت
و تابعيت زن از مرد ،از بيحرمتی روزمره
به زنان در تريبونھای اسالمی تا قوانين
دست و پاگير ،از تحقير فرھنگی تا تجاوز و
وادار کردن به تن فروشی اسالمی ،تجربه
سی و چند سال نشان ميدھد که در اسالم
صراحتا زن به عنوان انسان در قوانين و
در جامعه به حساب نمی آيد .البته اين بدان
معنی نيست که مردان در آن جامعه دارای
ارزش و حرمت اند .نه ،مرد و زن در
جامعه اسالم زده ايران به انواع شيوه ھا

تحقير و سرکوب ميشوند اما زنان از
ھمان حقوق ناچيز مردان ھم برخوردار
نيستند .جمھوری کثيف اسالمی برای
اينکه بتواند سود ببرد و سرپا بماند ،با
توسل به قانون و شريعت و مردساالری
شرايطی را به وجود آورده است که
مردان را وسيله تداوم حاکميت قوانين و
فرھنگ ارتجاعی اسالمی ميکند .زن و
مرد را به جان ھم می اندازد تا حکومت
کند و ريشه مشکالت را زن يا مرد
بداند و خودش داوری و قصابی کند.
اصالح طلبان دينی که خودشان ھمين
قوانين ضد زن را برای اولين بار پياده
کردند نقدی به اين وضعيت ندارند.
خاتمی نمونه است .در ھشت سال دوره
خاتمی چی به زنان رسيد؟ چھار سال
پيش با آمدن مير حسين موسوی و با
شعار "احترام زن در اسالم" تالش
کردند مردم را قانع کنند که اگر کسی
مثل موسوی رئيس جمھور شود جايگاه
زن متفاوت خواھد بود .با پخش عکس
مشترک موسوی و رھنورد با چادر گل
گلی خواستند بگويند که اين است سطح
توقع زنان و آزادی شان!! يعنی از
چادر سياه به مقنعه رسيديم و کمی ھم
گل دارد .اين بود تفاوتشان! حاال خود
اين خانم زمانی مسئول محجبه کردن
اجباری زنان در دانشگاھھا بوده است.
ترديدی نيست زنان از ھر ذره آزادی
عمل و رفع مزاحمت اوباش اسالمی
استقبال ميکنند و دوست ندارند ھر
لحظه متعصبين اسالمی در خيابان و
دانشگاه و محل کار جلويشان را
بگيرند .اما کسانی که توقع زنان را به
اين درجه از تغيير تنزل ميدھند
عوامفريب اند و منظورشان از آزادی
زن و مرد ھمين است .يعنی اسالم
حکومت کند ولی زياد خون نريزد.
بحث واقعی زنان و نسل جديد اين است
که با وجود قوانين ضد زن اسالمی
کوچکترين تغيير مثبتی در زندگی و

جايگاه اجتماعی و حق زن در آن جامعه
ايجاد نخواھد شد .چه موسوی ،چه احمدی
نژاد ،چه خاتمی و چه ھر کس ديگری با
ھر اسم و شعاری که بيايد ،اسالم ضد زن
است و حکومت اسالمی بدون ضديت با
زنان معنی ندارد .اينھا تا به حقوق زن
مربوط است ھمه مرتجع و ضد زن و سر
و ته يک کرباس اند.
ما زنان بجای نيروی اين و آن جناح
ارتجاع شدن بايد پرچم آزاديخواھانه و
برابری طلبانه و مستقل خود را بلند کنيم
و برای تحقق خواستھايمان ھمه جا
مبارزه کنيم .تنھا مبارزه و تشکل قدرتمند
از پائين است که ميتواند قوانين اسالمی
را عقب براند و مردم بتوانند نفسی
بکشند .با آمدن اصالح طلبان دينی ھيچ
تاثير جدی و ملموس در وضعيت زنان
ايجاد نميشود چون اساس و پايه اسالم
يعنی ضد زن ،يعنی نابرابری ،يعنی
جنايت ،يعنی تجاوز و قتل و کشتار .اسالم
را نه ميتوان مدرن کرد و نه به روز کرد.
اسالم ھمين است که سه دھه تجربه کرديم
و بايد در ايران جارو شود .برای آزادی
زن اول بايد جمھوری اسالمی را
سرنگون کرد ،قوانين اسالمی را ملغی
کرد ،قوانين آزاديخواھانه و برابری
طلبانه و مدرن را به کرسی نشاند و برای
رھائی کامل زنان بايد از نظام نابرابر
سرمايه داری عبور کرد .در مضحکه
انتخابات نبايد شرکت کرد .انتخاب "بين
بد و بدتر" يک عوامفريبی اسالمی است
و نبايد به آن تن داد .انتخاب ما سرنگونی
جمھوری اسالمی است.
به سازمان آزادی زن بپيونديد! *

حکومت ضد زن سرنگون ،سرنگون!
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زن عليه مذھب
ھايپاتيا
سعيد مدانلو
اِعمال فرھنگ مذھبی به جامعه و شاسنامه
دار کردن مردم به مذھب ،کار بيشترين
تاريخ بشر بر
حکومتيھايی بوده که در طول
ِ
روی ھمۀ قاره ھای روی زمين فرمانروايی
کرده و ھنوز ھم مصمم ھستند که ھرطوری
شده بتوانند ھرچه طوالنی تر ادامه اش
بدھند .از نقطه نظر آنھا دنيا از ابتدای تاريخ
به اين نحو گشته و راھی به جز اين وجود
ندارد .مقاومت انسان در مقابل مذھب نيز به
اشکال گوناگون در سراسر تاريخ بشر بر
روی کره زمين بروز کرده و ھر زمان
نمايندگان خودش را داشته است .مذھب از
ابتدای تاريخ بشر مھمترين ابزار سياسی و
اجتماعی تثبيت و تداوم نظام بردگی در
جوامع بشری بود و پا بپای سرکوبھای بی
امان حکومتھا در قبال شورشھا و قيامھای
توده مردم به ستوه آمده و منزجر از نظم
موجود ،به زندگی مردم جوامع مختلف
مستولی شد.

واقعی تثبيت شيوه شرقی حکومتی در
روم و سال آغاز اعصار تاريک در
حاکميت امپراتوری روم ،گسترش و
تداومش در سراسر غرب و شرق تا
انقالب کبير فرانسه بحساب آورد.
ھايپاتيا فرزند تئون الکساندريکوس
رياضيدان و فيلسوف نو افالطونی به
اتفاق پدرش از سخنوران آکادمی علوم

زمانی که کنستانتين بنا به خوابنما شدن
مادرش از طرف مريم مقدس فرمان آزادی
مسيحيت را در  ٣١٣ميالدی در سراسر
قلمرو تحت سلطۀ حکومت روم در شرق و
غرب اعالم کرد ،امکان تداوم سلطه
امپراتوری بويژه در شرق را درمصالحه با
مذھب و سران مذھبی می ديد .مصر و
سوريه ازجمله شھرھای فينيقی سواحل
فلسطين و ھمچنين
شرقی مديترانه،
ارمنستان درشرق آناتولی برای حاکميتھای
رومی ،سرزمينھايی بسيار مھم و دارای
اھميت حياتی و استراتژيک محسوب می
شدند .از زمان صدور فرمان ميالن که يک
تصميم ناگزير سياسی بود و حتی خوابنما
شدن مادر امپراطور ھم سياسی بود تا تثبيت
شيوۀ جديد حکومتی يعنی ھمان شيوۀ شرقی
حکومتی که ضامن تداوم نظم اجتماعی و به
زير سوال رفتۀ موجود بود ،حدود صد سال
بطول انجاميد .سال  ٤١٥ميالدی را که
ھايپاتيا رئيس آکادمی علوم اسکندريه در
يکی از عمارات مخروبۀ اين شھر بدست
طلبه ھای فاالنژ اسقف سيريل با قطعات
شکسته کاشی قطعه قطعه شد را بايد سال

اسکندريه بودند .او درسال ٣٧٠
ميالدی )در برخی نسخ تاريخھای
ديگری قيد شده( دراسکندريه متولد و
در سال  ٤٠٠ميالدی به رياست آکادمی
برگزيده شد .سالھای  ٤٠٠ميالدی
دوران غالب شدن مذھب و کليسا به
مردم محصور در امپراطوری
زندگی
ِ
روم بود .دوران جا افتادن قدرت کليسا
در حاکميت ،دوران مشخص و تفھيم
شدن سھم و جايگاه قدرت امپراطور و
سران کليسا در سراسر حاکميت
امپراطوری روم.
در سال  ٤١٢ميالدی سيريل مقام اسقفی
اعظم اسکندريه را رسما ً بدست آورد و
بر رقبايش در داخل حکومت در آن
شھر غلبه کرد .سيريل که درتاريخ
مسيحيت به سيريل مقدس معروف است
مھمترين نقش را در تثبيت قدرت کليسا
در حاکميت روم داشت .اسکندريه
سنگر مخالفين و مھمترين شھری بود
که مسحيت ميبايد به انقيادش ميکشاند.
آکادمی و اعضايش موثرترين مانع

تثبيت و رسميت يافتن مسيحت در
متصرفات شرقی روم بودند .ھايپاتيا به
روی يکی از پله ھای ساختمان آکادمی
می ايستاد و در رد عقايد مسيحت برای
مردم صحبت ميکرد .معروف بود که او
با منطق ساده رياضی ميگفت ،ھر کس
که قبول دارد  ٢ضربدر  ٢ھرگز رقمی
به غير از  ٤نميشود نميتواند باور داشته
باشد که از دو قطعه چوب خشک که به
شکل بعالوه بھم ميخ کرده اند معجزه ای
ساخته است .ھايپاتيا محورمخالفت با
عقايد مسيحی شناخته می شد .او با فتوای
سيريل به محور شرارت متھم و مستوجب
مرگ اعالم شد.
درصبح روز ھشتم مارس سال ٤١٥
ميالدی ھنگاميکه ھايپاتيا از خانه اش در
مرکز اسکندريه عازم آکادمی بود از
جانب يک دسته مانک يا ھمان طلبۀ ھای
خشمگين و متعصب و چماق بدست
سيريل محاصره شد .آنھا او را به داخل
يک عمارت مخروبه کشانده و با لبه ھای
تيز کاشی ھای شکستۀ عمارت به نحو
فجيعی به قتل رساندند .دستجات خشمگين
و متعصب مسيحی طرفدار سيريل
ساختمان آکادمی در اسکندريه که در
زيبايی و مھندسی معروف و بی نظير بود
را مدتھا سنگباران ميکردند و در انتھا
آنرا به آتش کشيدند .در آتش سوزی
آکادمی و کتابخانۀ آن بسياری از آثار
فلسفی ،نجوم ،پزشکی ،رياضی ،مھندسی
و شيمی از جمله عمدۀ آثار ھايپاتيا طمعه
حريق شدند .آکادمی و طرفدارانشان
متواری شدند .آنھا بعد از چندی در آنتيوخ
)انتاکيه در داخل ترکيه کنونی( که فشار
سيريل و ھوادارانش در آن کمتر بود
يکديگر را پيدا کردند*.

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

