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 :مطالب این شماره
 
متشکل شدن  -گفتگو با شھال دانشفر * 

 ٢صفحھ  -زنان در ایران 
 ھمین صفحھ -خطر اعدام شھال  جاھد * 

آزادی  -دو سئوال از سھیال شریفی * 
 ٤صفحھ  -پوشش یعنی چھ؟ 

 
زن در اسالم و  -کوتاه و گویا * 

 ٢صفحھ  -جمھوری اسالمی 

این صدای اعتراض زنان 
ایران است کھ در جھان 
زن . طنین انداختھ است

ایرانی، خونین بدست 
مامورین خدا و زن 

اوکراینی در دفاع از سکینھ 
 و ھمھ زنان در ایران

جمھوری اسالم ی تص م ی م ب ھ ق ت ل               
شھال ج اھ د گ رف ت ھ اس ت و اع الم                 

 ١(  آذر     ١٠ک  رده اس  ت ک  ھ روز           
. او را بھ قتل خواھد رساند)   دسامبر

سران جمھوری اسالمی م ی خ واھ ن د       
نشان دھند کھ اگر دنیا جلو آن ھ ا را           
برای سنگسار و اعدام سکینھ گرفتھ      
است، آنھا در عوض میتوانند ش ھ ال    
جاھد را پس از ھشت سال زندان بھ 

 !پای چوبھ دار ببرند
رس  ان  ھ ھ  ای ج  م  ھ  وری اس  الم  ی            
وظیفھ زمینھ سازی ب رای ای ن ق ت ل            
را ب  ھ ع  ھ  ده دارن  د و دروغ  ھ  ای               
مکرری را تحویل ج ام ع ھ داده ان د            
اما حتي اشاره کوچکی بھ ده ای راد           
حقوقی وکیل پرونده و ک ل پ روس ھ            

. رسیدگي بھ این پرونده ن م ي ک ن ن د             
نمیگویند کھ شھال را شکن ج ھ ک رده          

 ،و بعد از چندین ھفتھ ل ھ ک ردن او             
از وی اقرار گرفتھ و خودشان گفت ھ      
اند کھ یک نفر باید ای ن ق ت ل را ب ھ              
عھده بگیرد و چھ کسی بھتر از یک 
زن کھ رابطھ مخفیانھ با محمد خانی  
ھ م س ر م ق ت ول داش ت ھ و ع ل ی ھ او                      

 .میتوان فضا سازی کرد
کمیتھ بین المللی علیھ اعدام از ھم ھ         
م  ردم در ای  ران و ج  ھ  ان دع  وت              
م ی  ک  ن د ب  ھ ای  ن ج ن  ای  ت وحش  ی  ان  ھ             

دنیا . حکومت اسالمی اعتراض کنند
باید در مقابل این ماشی ن ج ن ای ت و            
آدمکشی ب اخیزد و اینبار ھم آنھا را     

 .سر جای خود بنشاند
از ھمھ مردم ش ری ف دن ی ا و ھ م ھ                  
سازمانھاي مدافع حقوق زن و مدافع 
حقوق انسان دعوت می ک ن ی م ک ھ ب ا              
تمام قوا بھ حکم اعدام ش ھ ال ج اھ د             
اعتراض کنند و مانع قتل او ت وس ط        

 .حکومت جنایت اسالمی شوند
  

 کمیتھ بین المللی علیھ اعدام
 ٢٠١٠ نوامبر ١٦

نباید بگذاریم شھال جاھد 
 را بکشند

نگذاریم این 
نگاه خاموش 

 !شود

. این سیستم قضا بھ مفت نمی ارزد! سیستم قضائی جمھوری اسالمی ضد انسانی است
سیستمی کھ یک آخوند از گور برخاستھ برای . سراپا عقب مانده و ارتجاعی است

 !ھیچ حکمی از سوی این حکومت اعتبار ندارد. زندگی مردم حکم صادر می کند
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 ٢         صفحھ                                                                                                                                 ٤علیھ تبعیض شماره    

زنان چگونھ می توانند با                :  علیھ تبعیض   
 سازمان ما  فعالیت کنند؟

 
ھر زن و ھر انسان آزادیخواھی : شھال دانشفر

کھ میخواھد علیھ تبعیض علیھ زن مبارزه کند،         
علیھ قوانین ارتجاعی اسالمی مبارزه میكند،             
علیھ سنگسار و جنایات این رژیم در قبال زنان  
مبارزه میكند، خواھان برابری زن و مرد در             
تمام عرصھ ھا ست،  مدافع حقوق پایھ ای زن           
است و از اینھم ستم و نابرابری علیھ زن رنج             
میبرد،  از نظر من جایش در سازمان علیھ                  

 .  تبعیض است
از .  فعالیت با علیھ تبعیض بسیار ساده است              

جملھ یك عرصھ مھم فعالیت با آن پخش و                     
.  است"  علیھ تبعیض    "تكثیر ھمین نشریھ              

. مباحثش را خواند    .  میتوان دور آن جمع شد        
آنرا بدست دوستان و آشنایان خود رساند و گرد 
آن كانون ھای علیھ تبعیض را در محالت و                
دانشگاھھا و در محیط ھای كار و در ھمھ جا             

بھ نظر من این پایھ ای ترین و ساده           .  شكل داد 
 .  ترین شكل فعالیت با علیھ تبعیض است

بعالوه ده خواستی کھ ما در مانیفست آزادی               
زن بر روی آنھا دست گذاشتھ ایم ، بطور                      

واقعی پالتفرم سازمان علیھ تبعیض و  حرف             
. دل ھمھ زنان و ھمھ انسانھای آزادیخواه است         

این مانیفست میتواند راھنمای عمل خوبی برای 
فعالین علیھ تبعیض باشد و بھ اعتراضات و                

 . مبارزاتشان جھت دھد
آنوقت با این ایده ھا و با این قطب نما،  میتوان  
مبتكر ایجاد انواع و اقسام نھادھای دفاع از                 

میتوان .  حقوق زن در عرصھ ھای مختلف بود       
مبتكر راه اندازی كمپین ھایی علیھ سنگسار،            
علیھ خشونت علیھ زنان و دھھا مسالھ فوری و        
حاد از این دست بود و از طریق این فعالیت                
ھای علنی و اجتماعی بحث ھایمان را بھ                      

بطور .    وسیعترین شكلی بھ دورن جامعھ برد        
مثال كمپین نجات جان سكینھ محمدی ، آنچنان          

ابعاد گسترده ای  بخود گرفتھ است كھ می بینیم  
جمھوری اسالمی را در سطحی بین المللی بھ           
چالش كشیده است، روشن است كھ فعالین علیھ     
تبعیض باید نمایندگان این كمپین در داخل ایران 
باشند و  وسیعترین حمایت ھا را از این                          

 .  كارزار بزرگ جھانی جلب كنند
در عین حال انتظار میرود فعالین علیھ تبعیض         

 مارس كھ روز          ٨در مناسبت ھایی چون              
جھانی زن است، در جلوی صف اعتراض                 
باشند و جنبش مدرن و رادیكال و انسانی                      
آزادی زن را نمایندگی كنند و سخنگویانش                 

بنابراین می بینید كھ لیست فعالیت ھایی        .  باشند
كھ فعالین علیھ تبعیض میتوانند در این سازمان      

من فراخوانم اینست كھ . داشتھ باشند وسیع است
 .وسیعا بھ این سازمان بپیوندید

زنان چھ فعالیت ھای می توانند       :  علیھ تبعیض 
 ؟ انجام بدھند

 
روشن است كھ زنان باید در            :  شھال دانشفر  

صف مقدم اعتراض علیھ تبعیض باشند و                    
یك عرصھ مھم    .  بطور واقعی نیز چنین ھست      

این مبارزه، كھ اكنون بصورت جنبشی بالنده            
موضوعی . بھ جلو میرود حجاب برگیران است

كھ بھ كابوس ھر روزه این رژیم تبدیل شده و              
در نماز جمعھ ھا و نشست ھایشان مرتبا در                
موردش بھ  یكدیگر  ھشدار میدھند و  در                       
مورد اینكھ حجاب ھا كنار رفتھ است، نظام و            
اسالم دارد برباد میرود و غیره بھ واویال افتاده 

خوب یك فعالت عملی زنان امروز پیوستن  .  اند
باید از ھر فرصتی      .  وسیع بھ این جنبش است      

باید ھر  .  استفاده كرد و حجاب ھا را برداشت         
جا كھ زنان حجاب برمیگیرند مورد وسیعترین        
حمایت قرار گیرند و نگذاریم كھ اوباش حزب          

 .اهللا تعرضی بھ آنھا بكنند
یك عرصھ دیگر ایستادن در مقابل طرح ھای          

.  تعرضی رژیم علیھ زنان و كل جامعھ است              
رژیم ھمواره با طرح ھای مختلف مثل طرح             
امنیت اجتماعی، طرح عفاف و حجاب،و غیره      
اوباش حزب اهللا اش را بھ خیابان ھا ریختھ و             
زنان را مورد تعرض قرار میدھد تا قوانین                 
ارتجاعی اسالمی اش را جاری كند و پرچم                
حجاب و آپارتاید جنسی اش را برافراشتھ نگاه          

باید با تمام قوا در برابر این تعرضات              .  دارد
باید محالت را برای اوباش حزب اهللا           .  ایستاد

ناامن كرد و  بصورت متحد آنھا را مورد                     
تعرض قرار داد و نگذاشت كھ زنی را تحت               

یا .  مورد تعرض قرار دھند    "  بدحجابی"عنوان  
ما .  در مورد جداسازی جنسیتی نیز ھمینطور         

سالھاست كھ شاھد اعتراض علیھ جداسازیھای       
جنسیتی در دانشگاه و در خیابان و در محیط               

در این اعتراضات زنان نقش      .  ھای كار ھستیم  
چشمگیری داشتھ اند و بطور طببعی این ھم یك 

خالصھ .  عرصھ دیگر از فعالیت زنان است           
اینكھ تحت حاكمیت رژیم آپارتاید جنسی،                     
مبارزه علیھ ھمھ وجوھات ستم و نابرابری                 
علیھ زنان، مبارزه علیھ قوانین ارتجاعی                     
اسالمی و كنار زدن سنن عقب افتاده و مرد                 
ساالرانھ  امر ھر روزه زنان و كل جامعھ                     

 . است
 

وقتی جمھوری اسالمی دشمن      :  علیھ تبعیض 
مشترک ھمھ مردم ایران است چرا باید زنان            
در یک تشکل جداگانھ ویژه زنان متشکل                    

 شوند؟ 
 

ببینید با ستم كشی زن این كل            :  شھال دانشفر 
جامعھ است كھ مورد تھاجم و تعرض قرار                 

میگیرد و  بھ انقیاد كشیده میشود  و مبارزه                   
حال در جمھوری . علیھ آن امر كل جامعھ است

اسالمی كھ ستمكشی زن ھویت آن است و با               
قوانین ارتجاعی اسالمی اش بھ آن رسمیت و            
قانونیت داده است، بیش از بیش روشن است              
كھ  مبارزه علیھ تبعیض علیھ زن دقیقا بھ معنی 
مبارزه علیھ جمھوری اسالمی و ھمان دشمن            

اما نكتھ    .    مشتركی است كھ اشاره میكنید             
اینجاست كھ سازمان علیھ تبعیض بطور                       
فوكوس و مشخص مبارزه علیھ ستم كشی زن           

ھمانطور .  را در دستور خود قرار داده است           
كھ در عرصھ جنبش كارگری، كارگران                      

طبعا .    تشكلھای ویزه خود را سازمان میدھند        
بحث ما  تشكل جداگانھ ویژه زنان نیست، بلكھ           
ھر زن و مرد آزادیخواھی كھ بھ ستم كشی و              
بھ نابرابری زن معترض است میتواند عضو            
علیھ تبعیض باشد و اتفاقا فراخوان ما اینست              

ھمانطور كھ    .  كھ بھ این سازمان بپیوندند               
سردبیر نشریھ علیھ تبعیض شما كیوان جاوید            

 . ھستید
 

در حالی کھ متشکل شدن جرم         :  علیھ تبعیض 
است چطور می شود علنی و نیمھ علنی                       

 فعالیت کرد و ھمچنین نیرو بسیج کرد؟ 
 

بلھ متشكل شدن در جمھوری          :  شھال دانشفر  
. مبارزه كردن جرم است      .  اسالمی جرم است    

اما مردم معترض       .  تجمع كردن جرم است         
بلكھ برای  .  برای مبارزاتشان مجوز نمی گیرند     

طبعا تشكل سالح و      .  خواستھایشان می جنگند   
ابزار پیشبرد متحد این مبارزات  است و برای          
داشتن آن نیازی بھ مجوز نیست و تشكل را باید 

. ایجاد كرد و با قدرت مبارزه خود تحمیل كرد          
ھمانطور كھ می بینیم كھ چگونھ علیرغم ھمھ            
تھدیدات و فشارھای این رژیم مردم تشكلھایی          

 .خود را درست میكنند و برای آن می جنگند
طبعا برخی از اشكال سازمانیابی ھست كھ علنا 

مثل انواع  .    و آشكارا میشود آنھا را تشكیل داد       
و اقسام انجمن ھایی كھ در عرصھ ھای مختلف 
مبارزه مثال در دفاع از حقوق كودك، در دفاع          
از حقوق زن ، در میان معلمان، و یا كارگران          
بھ اشكال مختلف شكل میگیرد و نمونھ ھای آن         

تشكل ھایی   .  بسیارند
كھ  با زور مبارزه            

 
 !چگونھ  در ایران علیھ آپارتاید جنسیتی متشکل شویم

 
 گفتگو با شھال دانشفر 

 ٣ادامھ در صفحھ 



مطلب خود را حداکثر تا .  با نشریھ علیھ تبعیض ھمکاری کنید
 . غروب جمعھ ایمیل کنید

 ٣       صفحھ                                                                                                                                 ٤علیھ تبعیض شماره    

 .   برنامھ پخش می کندK B Cروی شبکھ   - و نیم شب بھ وقت ایران در ھات برد ١٢ و نیم الی ١٠تلویزیون کانال جدید ھر شب 

خود آنھا را تشكیل میدھیم و با متحد شدن در               
تشكلھایی كھ  .  آن مبارزاتمان را بھ پیش میبریم      

علنا اعالم موجودیت میكنند و با جمع كردن               
اما یك  .  نیرو و با مبارزه خود را تحمیل میكنند        

سری فعالیت ھا ھست كھ در راس آن كانونھا            
یا جمع ھایی از فعالین چپ و رادیكال قرار                 

اما سازمانده مبارزه در     .  دارند كھ علنی نیستند   
عرصھ علنی ھستند و بطور مثال كمپینی                     
اعتراضی بھ راه می اندازند و مبارزه ای را بھ 

جمع ھای علیھ تبعیض یا جمع            .  پیش میبرند  
ھایی كھ دور این نشریھ جمع میشوند بدرجھ               

بھ این معنی    .    ای از این نوع تشكل ھا ھستند         
كھ این جمع ھا رابطھ شان با علیھ تبعیض از              

اما بعنوان انسانھای      .  چشم پلیس پنھان است       
معترض جلوی اعتراضات مردم در جامعھ               

قرار دارند و این اعتراضات را جھت میدھند و 
حضورشان در ھر جا بھ كانون . رھبری میكنند

بحث ھایی داغ علیھ ستم كشی زن و حقوق                  
برابر زن و مرد تبدیل میشود و با فعالیت                      
مستمر خود منشا حركت و اعتراض در محل            

 .فعالیت خود میشوند
ما فراخوانمان اینست كھ وسیعا دور نشریھ                 
علیھ تبعیض جمع شوید و در تمام محالت و در 

 . ھمھ جا جمع ھای علیھ تبعیض را تشكیل دھید

 ... چگونھ  در ایران 
 ٢ادامھ از صفحھ 

 زنان کارگر از تبعیضھای پنھان در عذابند 
ب رخ الف   :   بھ گزارش ایلنا، محجوب می گ وی د        

گذشتھ كھ تبعیض ھای آشكاری چون محدودیت  
ھای شغلی یا پایین بودن دستمزدھا كارگران را 
تھدید مي كرد، ام روز مش اھ ده م ی ك ن ی م در                   
كارخانھ ھا و كارگ اھ ھ ا ام ن ی ت ش غ ل ی زن ان                  
كارگر بھ دلیل ازدواج یا ب ارداری ت ھ دی د م ي              

 .شود

 دختر و پسر جوان در ی ک پ ارت ی      ٤٠:  تابناک
دخ ت ری   .   شب ان ھ در ش ھ ری ار دس ت گ ی ر ش دن د                   

دانشجو بھ بھانھ جشن ت ول د، ای ن اف راد را ب ھ                 
 .پارتی شبانھ دعوت کرده بود

رسیدگی بھ این پرونده ھنگامی در دستور ک ار       
پلیس امنیت عمومی و اخ الق ی ش ھ ری ار ق رار             
گ  رف  ت ک  ھ ش  ام  گ  اه ش  ن  ب  ھ م  ردی ب  ا م  رک  ز                

 ت م اس گ رف ت و از             ١١٠ھای پل ی س ی        فوریت
وآمدھای مشکوک زنان و مردان م خ ت ل ف       رفت

 .شاپی در شھرک اندیشھ خبر داد بھ کافی
ماموران برای بررسی موضوع بھ م ح ل ف وق            

ش اپ، پ ارت ی         اعزام و متوجھ ش دن د در ک اف ی            
 .شبانھ برگزار شده است

ری ی س   "   :   ای ون ا  " خبرگزاری بین الملل ی زن ان         
روابط عمومی بانک ملی برای اول ی ن ب ار در              
کشور شعبی خاص بانوان در مشھد ، رش ت و        
اص  ف  ھ  ان ت  اس  ی  س ش  ده اس  ت ب  ھ گ  زارش                     
خبرگزاری زنان، حسین دشتی، ری ی س رواب ط          

ھمھ ک ادر ش ع ب        :  عمومی بانک ملی ادامھ داد 
بانوان ، از رییس تا نگھبان ، ھمھ زن ھس ت ن د          
طراحی این شعب با ت وج ھ ب ھ س الی ق ب ان وان                  
است و تسھیالت ویژه بانوان از سایر شعبھ ھ ا      

او گ ف ت در ج ھ ان           .  زودتر صورت می گیرد  
اسالم ھم این شعب سر و صدا ایجاد کرده است 
و از کشورھایی مانند مص ر و ای االت م ت ح ده             

آی ت اهللا ع ل م        .   عربی برای تھیھ گزارش آم دن د   
الھدی در مشھد ، آیت اهللا قربان ی در رش ت و             
حضرت آیت اهللا طباطبایی در اصفھان بھ شدت 
استقبال کردند و ع ط ش خ واس ت ھ ھ ای زن ان                   
مسلمان می دانستند کھ بانک م ل ی ج واب داده              

 .است
وی درباره جوسازی علیھ بانک ملی و ش ای ع ھ       

 ٣۵٠٠س ب د خ دم ات م ا در              :   جداسازی گفت    
بط ور م ث ال م ا         .   واحد بھ مردم ارائھ می شود   

 شعبھ داریم و دو ش ع ب ھ    ١٢٠در مشھد بیش از  
 .نمادین ھم در آینده برای زنان می گذاریم 

 سایت نشریھ علیھ تبعیض
http://www.equal-rights-now.com/00AT/AT-index.htm 

قرآن، مردان را قیم و سرپرست زنان و مسئول 
مردان مسلط ب ر زن ان     . داند ھا می حفاظت از آن 

اند چرا کھ خداوند برخ ی را       و سرپرست ایشان  
 اس ت؛ پ س م ردان         بر برخی دیگر برتری داده  

از اموال خویش بھ زن ان ن ف ق ھ دھ ن د و زن ان                     
شایستھ و مط ی ع و ح اف ظ ان خ ان ھ در غ ی اب                      

 چھ خداوند ب ھ ن گ ھ داری آن          شوھر باشند و آن 
 .دارند دستور داده، نگھ

 سال سن داشت با وی ۶محمد وقتی عایشھ 
 سالگی ٩کرد و وقتی وی بھ سن " ازدواج"

 . رسید با او ھمبستر شد

معجزاتی چند در مورد مجامعت پیامبر اکرم با 
  زن خود١١

روایت است از انس ابن مالک کھ حضرت 
محمد قدرت فوق العاده ای در جماع کردن با 

زنان خود داشت بطوریکھ در ھر شبانھ روز با 
ھر یازده ھمسر خود مجامعت میفرمود و 

درمیان صحابھ مشھور بود کھ آن حضرت قوه 
علی (مجامعت سی مرد را یکجا در خود دارد

ودر حدیثی دیگر ) ١١٣ سال،ص ٢٣دشتی در 
از امام جعفر صادق کھ توسط عالمھ مال باقر 

مجلسی در کتاب مستطاب حلیتھ المتقین نقل 
از حضرت امام صادق ( شده چنین آمده است 

علیھ السالم منقول است کھ خداوند عالم ھدیھ 
فرستاد برای رسول اهللا صلی الھ علیھ و آلھ 

ھریسھ ای را از ھریسھ ھای بھشت، کھ دانھ 
اش درباغھای جنت روئیده بود وحوریان 

پس .بھشت آنرا بدست خود عمل آورده بودند
حضرت رسول صلی اهللا علیھ وآلھ آنرا تناول 

فرمود و قوت چھل مرد برای مجامعت بر 
قوت آن حضرت افزوده شد ، واین چیزی بود 
کھ خدا میدانست پیغمبرش را با آن خوشحال 

 بھ نقل از بالگ شجاعدالدین شفا. خواھد کرد

این طرح ارتجاعی اسالمی ھم شکست 
مردم زیر بار این آپارتاید . خواھد خورد

 جنسیتی نخواھند رفت 
 قرآن و زن 

حاکمیت حکومت آقای محجوب آشکار ترین 
ھیچیک از جنایات .  تبعیض بر زنان است

 !رژیم  اسالمی از زنان پنھان نیست

 دختر و پسر جوان  کھ ٤٠چی می شد آن 
در آن مھمانی شبانھ دستگیر شده اند متولد 

ھمین کشوری بودند کھ جشن شب جمعھ شان 
اما راه واقعی و زمینی و . را اینجا می بینید

ممکن ، مبارزه متشکل  علیھ این حکومت 
ضد انسانی و ضد زن است  تا با نابودی اش 

 !ھمھ مردم  راحت بشوند

 
با خبر ھای خود بھ این صفحھ یاری رسانید 

تا بیشتر چھره  واقعی اسالم و جمھوری 
 !اسالمی را افشاء کنیم

اسالم اصیل محمدی از ھزار و 
چھارصد سال پیش تا جمھوری 

 . اسالمی ھمین امروز

ما مردم میدانیم و ھمھ حکومتگران اسالمی 
ھم میدانند،  تنھا می توانند  با ھمین  سرکوب  

این جنگ آخر .  دو روز بیشتر دوام  بیاورند
رژیم .  مردم ایران با حکومت اسالمی است

 .قدرت فریب مردم را ندارد 

http://www.equal


 ۴      صفحھ                                                                                                                                 ٤علیھ تبعیض شماره    

 آزادی پوشش یعنی چھ؟: علیھ تبعیض
 

ی      ـف کـھ               :   سھیال شـرـی ـن ی اـی ـن ـع وشـش ـی آزادی ـپ
ھ                        ـق ـی ر اسـاس ســل د ـب ـن واـن ـت ھ ـب ـع شھروندان جاـم
ی و            ـب ذـھ ای ـم دـھ شخصی خود و بدون قید و بـن
د و              وشــن فرقھ ای و اجتماعی و طبقاتی لباس بـپ

د        ر شـوـن ا             .   در اجتماع ظاـھ ـھ ـن ف ـت رـی ـع ق ـت طــب
م                 ا را از ـھ ـھ چیزی کھ در پوشیدن لباس انسـاـن

د       ـن متمایز می ـک
ـــا      ـــدت ـــاع ـــد ق ـــای ب
ق      سلیقھ و عـالـئ
شــخــصــی آنــھــا     
بــاشــد و ھــیــچ         
اد      ـھ سازمان و ـن
د         اـی ـن و دولتی  ـب

بتواند برای مردم تعیین کند کھ چگونھ در محل   
ی و             وادـگ زندگی و مجامع و گردھمائیھای خـاـن

دن  .   اجتماعی لباس بپوشند   خواست آزادی پوشـی
لباس مدنی و یکدست تر برای ھمھ در واقع در 
ھ در                     ســت ـی ش الـئ ـب ی جــن ـت اواسط قرن ھیجده وـق
ای          دـھ ـن اروپا شکل گرفت و در تقابل با قید و ـب

طـرح شـد                ی ـم اـت ـق ا  .   مذھبی و اجتماعی و طــب ـت
اعـی و                    ـم ت اجــت ـی ـع وـق ھ ـم آنزمان ھرکسی بنا ـب
اس در            شغلی و مذھبی اش ناچار بھ پوشیدن لـب

ا و            .   ھمان چھارچوب بود    زاده ـھ مثال  اشـراـف
ای                   وـھ دل ـم اخـر و ـم ای ـف اعیان باید در لباسـھ
ت صـرف درسـت                  ا وـق ـھ ویژه کھ بعضا سـاعــت
ان              ـی ظـاـم د، ـن ی شـدـن کردن آنھا می شد ظاھر ـم
اس     ـب حتی برای جشنھای رقص ھم می بایست ـل
اچـار      نظامی بپوشند و دھقانان و مردم کارکن ـن
بھ پوشیدن کرباس و لباسھای زمخت و ارزان           

ھ           .     قیمت بودند  کـان را ـب ن اـم آزادی پوشش اـی
ری          ـت ـم د ـک مردم داد کھ راحتتر و بدون قید و بـن

ھ        .   لباس بپوشند  سـی ـک ـی بقول یکی از زنان انگـل
رده        بعد از انقالب فرانسھ از این کشور دیدن ـک

اس                " بود   ـب ن ـل ـی ادی ـب اوت زـی ـف دیگر نمی شد ـت
 "ملکھ و زنان دیگر دربار مشاھده کرد

ھ                   ظـر داشـت ـک ھ را در ـن  البتھ  باید  این مسئـل
ر         شــت وقتی از آزادی پوشش صحبت می کنیم بـی
ی و               دـگ ای زـن طــھ منظور در اجتماع و در محـی

ا          .   خصوصی افراد است   ـی ع دـن ر جـواـم در بیشـت
ن                    اـک ار و در اـم حـل ـک پوشیدن لباس فرم در ـم
ردم               داول اسـت و ـم ـت دولتی و اداری رسم و ـم
خـصـوص           موظف بھ رعایت یکسری کدھای ـم

مثال دکتر و پرستار با روپوش . لباس می باشند 
ا را                 ـھ ا آـن ـھ اـن سفید شناختھ می شوند و بیمارســت
وشـش را             ن ـپ موظف می کنند کھ ھنگام کار اـی
د                  اـی ی ـب شـاـن ران آتشــن ارـگ رعایت کنند یا مثال ـک
ار                 گـام ـک ـن ارشـان را ـھ یونیفورم مخصوص ـک
اله                       د ـک اـی ا ـب زـھ د، آشــپ ـن ـن ـی ـب بپوشند کھ صدمھ ـن
اله                د ـک اـی ی ـب اـن ـم سرشان کنند و کارگران ساخـت

ران و            .  امنیتی بپوشند و غیره  ارـگ ن ـک ـی ـم اما ـھ

کارمندان در محیطھای خانوادگی و اجتماعـات      
ھ خـودشـان دوسـت                   طـور ـک د آـن دیگر می توانـن

 .دارند لباس بپوشند
 

تعریفی کھ من باال از آزادی پوشش آوردم البتھ 
ی اسـت  و جـا دارد در                         وـم ی و عــم خیلی کـل
ھ          فرصتھای دیگری بھ محدودیتھای ویژه ای ـک
زنان را مقید بھ پوشیدن نوع خاصی از لباس و 
یا کفش و غیره کرده و تاثیرات این نوع پوشش 

رداخـت         ا         .   بر زندگی و جسم آنھا ـپ چـھ ـم ا آـن اـم
وشـش روبــرو                    وان آزادی ـپ عـــن ا آن ـب روز ـب اـم

م  در                        ( ھستیم   ا ـھ م سـوال شــم ـن ی ـک و فکـر ـم
ی و    )   اینرابطھ باشد    بیشتر مسئلھ حجاب اسالـم

دن آن اسـت                وشــی ت ـپ وعــی ـن ن  .   اجبار و یا مـم ـم
ن          د اـی ـن ـن معتقدم  اولین اشتباھی کھ خیلیھا می ـک
د و               ـن ـن ـی است کھ حجاب را بعنوان پوشش می ـب
در ھمین رابطھ دچار کج فھمی  شده و مثال در 

تقابل بین سکوالریسم و اسالم سیاسی در اروپا      
دچــار ســردرگــمــی مــی شــونــد وعــمــال کــنــار                

ر از             .   اسالمیھا  می ایستند   راـت ی ـف ـل حجـاب خــی
نوعی پوشش است، حجاب عامل بردگی جنسی 

ن اوسـت              .  زن و وسیلھ در قید و بند نگـاه داشــت
از طرف دیگر حجاب امروز تبدیل بھ یک امر  
اسـی مشـخـص                   ان ســی ک جـرـی سیاسی شده و ـی
ھ                     رده و ـب ی ـک دـگ ـن اـی ـم یعنی اسالم سیاسی را ـن
ش             ـب ن جــن اسـی اـی امری برای پشبرد اھداف سـی

 .تبدیل شده است
نباید حجاب را یک نوع مد و لباس دید  و در              

اس       ـب قالب مد و ـل
آنــرا در بــحــث          
ــوشـــش       آزادی ـپ

ــرد      ـــا .   وارد ـک ـت
ـــھ         ـــھ ب ـــی ک ـــائ ج
ی         ر ـم ان ـب کودـک
ا       ـق گردد باید مطــل
حجاب را تا زیر     
ـــال      ـــزده سـ ـــاـن شـ
ـــان     ـــودک ـــرای ک ب

ر سـر                  ا ـب واده ـھ داد خـاـن ممنوع کرد و اجازه ـن
زده      . کودکان حجاب بکشند  االی شـاـن در سنین ـب

وشـد                     ـپ ت حـجـاب ـب رـف م ـگ ـی سال اگر زنی تصــم
نــوان امــر                     د بـــع امــال آزاد اســت و مــی تــواـن ـک
ھ                    الحـظـھ ـک ن ـم ا اـی شخصی خود آنرا بپوشد ـب
ی در                       ـب ذـھ ای ـم ـھ ی و جـداسـازـی ـب ذـھ مظاھر ـم
د        ـن محیطھای کاری و اماکن دولتی ممنوع ھســت
ا                      ا حـجـاب ـی م ـب ـل ـع وان ـم ـن و کسی نباید مثال بـع
غ         ـی ـل ـب صلیب و یا ھر نوع عالمت مذھبی و یا ـت

ھ        .   سیاسی  سر کالس ظاھر شـود    طـور ـک اـن ـم ـھ
ھ     جامعھ اجازه نمی دھد معلمی با صلیب شکسـت
ھیتلر سر کالس ظاھر شود و یا مثال کاله سفید 
ان              ـم ھ ـھ کوکلوس کالنھا ممنوع است و غیره ـب
نسبت ھم باید حجاب و صلیب و مظاھر مذھبی 
در محیطھای کاری و دولتی ممنوع شوند چـرا         
ردم              ن ـم ـی کھ اینھا موجبات تفرقھ و جداسازی ـب
ا ی                      ـھ روـھ ا و ـگ ھ ـھ ھ دســت ھستند و افراد را ـب
متفاوت تقسیم کرده و آنھا را از ھم دور و گاھا 

 .  بر ضد ھم تحریک می کند

ـیض         ـع ـب ھ ـت : علـی
پــس احــتــرام بــھ      
مــذھــب و ســنــن      

 چھ می شود؟ 
 

ی      ـف : سھیال شـرـی
احترام بھ مذھب   
کـی         و سنن ھم ـی
دیگر از راھھای 
بــھ قــیــد و بــنــد           
می گویند باید بھ فرھنگ و   .  کشیدن مردم است 

مــذھــب مــردم احــتــرام گــذاشــت، در عــمــل                    
ن              ب ـم ذـھ منظورشان این است بھ فرھنگ و ـم
م و              دازـی ی اـن احترام بگذار وگرنھ بھ زندانت ـم

. پونس بھ پیشانیت می زنیم و یا تردت می کنیم     
ن     احترام بھ مذھب و سنن برای عقب نگھ داشــت
ھ چـرا                 رـن ردم اسـت و ـگ و بھ تمکین کشاندن ـم
درن و                   گ ـم ـن رـھ ی و ـف نمی گویند بھ بی مذھـب

چون می .   پیشرو و نوآوری ھم احترام بگذاریم    
ن و                      د ســن ی آـی و ـم دانند کھ وقتی مدرنیسـم جــل
ھ               رل و ـب ـت ـن مذھب بھ عقب رانده می شوند و ـک
تمکین کشاندن انسانھای آزاده و مدرن و نوآور 

روز    .  آسان نیست  احترام بھ مذھب در دنیای اـم
سـت و                   اشــی ای ـف ـھ ـت ابزاری است در دسـت دوـل
ھ             ا آن ـب ھ ـب ارتجاعی مانند جمھوری اسالمی ـک
ســرکــوب آزادیــخــواھــان و مــردم مــعــتــرض               

ھ           .  بپردازد ـی ر عــل راضـش ـب تا کسی صدای اعـت
ده         ـن اـی ـم قوانین اسالمی بلند می شود فورا اینھا ـن
ورد           مردم می شوند و شروع بھ موعـظـھ در ـم

در . احترام بھ مذھب و اعتقادات مردم می کنند
ھ               ی ـک اـئ دـھ ن آخـوـن ـی ـم کشورھای اروپائی ھم ـھ
ارک                       ھ خـودشـان ـم سـت چـطـوری ـب ـی وم ـن ـل مـع
ا            ـھ وـن ـی ـل ـی نمایندگی مردم را زده اند از طـرف ـم
رار             ی ـف ن اسـالـم ـی واـن نفری کھ اتفاقا از دست ـق

کرده اند بھ اسـم       
احترام بھ مذھب   
ی        ی ـم مردم ســع
ـــد   ــ ــ ــ ـــنــ ــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ کــ
ـــای  ـــاوردـھ ــــت دسـ
ا      بشری در اروـپ
را بھ عقب رانده  
ــن          ــ ـــی ــ ــواـن ــ و ـق
ارتــجــاعــی خــود    
ــــن               را در ایــ
ر      ـق کشورھا مســت

ـــد ـــن ـــن ـــب .   ک ـــذھ م
راد آزاد اسـت و              بعنوان یک عقیده شخصی اـف
ی خـود را                 ـب ذـھ ای ـم ـھ اـن مردم می توانند سـازـم
ا              د اـم ـن داشتھ باشند و اعتقادات خود را تبلیغ کـن
گـران           ھ دـی ھیچکس حق ندارد مذھب خود را ـب
ھ اجـرای                     زور وادار ـب ا را ـب ـھ تحمیل کند و آـن
ی         ـب ذـھ مراسم مذھبی و پیشبرد سنتھای خاص ـم
کند و تحت ھیچ عنوانی کسی حق ندارد بھ اسم   
ان                         ـی ع آزادی ـب اـن ب ـم ذـھ ن و ـم ھ ســن احترام ـب
ا                            ی و ـی ـب ذـھ ات ضـد ـم ـغ ـی ـل ـب دیگـران شـده و ـت
ی          ـب ذـھ ادات ـم کارکاتور و بھ سخره گرفتن اعتـق

 . *را با تھدید و ترور جواب دھد
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