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واى                         ورد محت دى در م ران، تردي سان در اي ا ان ون ه راى ميلي قريب به دو دهه حاکميت اسالم، ب
ى و     رى طلب واهى، براب دد خ ل، تج شى و تعق ان، آزاد اندي وق زن ل حق الم در مقاب اعى اس ارتج

ته اقى نگذاش اى سياسى و فرهنگى ب هاى اسالمى و آزادى ه ه ارزش ه مصاف علي ان را ب  و آن
ورژوايى    . حکومت مذهب کشانده است   سيون ب اين روند، در مقابل، طيف هاى وسيعى از اپوزي

ا نهضت    لطنت ت واه س وا خ ايى پرست و ه افوق راست آري ات م ورى اسالمى، از جريان جمه
الش     ه ت نفکران را ب ف روش ست و طي ات فميني ان، جريان ى گراي انى  آزادى، مل ظ مب راى حف ب

و محدود کردن     " لوتر اسالم  "مذهب، آشتى اسالم با مدرنيسم و حقوق زن، جستجو براى يافتن            
  . مبارزه زنان به مبارزه عليه بنيادگرايى اسالم واداشته است

ى             سبى گراي ه ن اد ب ا اعتق وق زن، ب اع از حق دعى دف ستى و م بش فميني يعى از جن ش وس بخ
اوزات  رين تج نيع ت ه فرهنگى، ش ارى، سنگسار و ختن د حجاب اجب ان مانن وق زن ه حق اسالم ب

ه سالگى و                 در جوامع اسالم زده را فرهنگ و    ... زنان و قانون ازدواج دختر بچه ها در سن ن
د       " خلقى"و  " خودى"سنت   اع از فرهنگ           . مردم اين جوامع قلمداد مى کنن وان دف ا تحت عن اينه

د        "توده ها "و  " خلق"هاى متفاوت در جوامع متفاوت يا فرهنگ         ، به پرچم داران دفاع از آپارتاي
  . اجتماعى و نوعى راسيسم وارونه تبديل شده اند

ا                     در خود جوامع خاور ميانه، جريانات و شخصيت هايى که عموما الئيک و سکوالر هستند، ب
ستى  ارزه ضد امپريالي اع از مب سم، و دف وع اپورتوني رين ن ذل ت رفتن مبت يش گ ق"در پ ا "خل ، ب

ه  باز ارزه علي شه هاى خودى و مب ه ري رچم اسالم، "غربزدگى "گشت ب رفتن پ ه دست گ ا ب ، ب
د                 ات،    . منافع خلق، سرمايه خودى و ملى و موزون در اين جوامع را حراست مى کنن ن جريان اي

ى     ان مل مبل آرم ان را س راى زن المى ب نم اس ه و جه سار، ختن اب، سنگ شانه -حج المى و ن  اس
  . ه غرب جا مى زنندوحدت و يکپارچگى خلق علي

ا               د ت وا در تالش ان ام ق م تم ا ه م ب ى ه سرين غرب سم رسمى و مف در کنار اين تالش ها، ژورنالي
ه هاى کثيف          . تصويرى تماما اسالمى از مردم اين جوامع بدست بدهند         حاکميت جنبش ها و فرق

وک شرق در فضاى جنگ سر                   د، و ارتجاعى اسالمى اى را که خود غرب در متن رقابت با بل
د                        سبت مى دهن ن جوامع ن ردم اي ادات اسالمى م ه گل کردن اعتق . ايجاد و تقويت کرده بود را ب

ران در سال       ردم اي سين     ٥٧همانطور که اسالمى کردن انقالب م ارگردانى استراتژي ا ک ه ب  را ک
دن و                   ردم از تم هاى بورژوازى غرب صورت گرفت، را به حساب نفوذ تشيع، گريزان بودن م

وع زنان به ريشه هاى اسالمى، ميراث گذشته، و حجاب بعنوان سمبل هويت زن              مدرنيسم ، رج  
ه جمهورى اسالمى               . در ايران گذاشتند   م ب را ه زان، اخي ه ري همين مفسرين و رسانه ها و برنام

ستان، لقب ترقى                       ان در افغان ات اسالمى طالب ى کثاف در مقايسه با دست پخت هاى خودشان، يعن
  . خواه و مدرن داده اند

ه، مقاومت                         ران و خاورميان سيارى از جوامع اسالم زده در اي ان در ب در مقابل همه اين ها، زن
ن                  ره اي رده و روزم ومبارزه عليه اسالم و اوامر ارتجاعى آن و حکومت هاى مذهبى را آغاز ک

د    ان        . ارزش ها و احکام را به مصاف مى طلبن راث آرم ى و مي وان سمبل وحدت مل حجاب بعن
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را ن در دولت و آموزش و برق ه دخالت دي ان دادن ب ر و آزاد، پاي ام سکوالر، براب رى يک نظ
دمهاى      ه، ق ردم در جامع ر صرفا خصوصى م وان ام ذهب بعن ناختن م ميت ش رورش و برس پ
دامات        ن اق رى در اي اعى ديگ روى اجتم ر ني يش از ه ان ب د و زن ذهب ان ضعيف م دى در ت بع

د و   . ذينفعن ه حق الم ب اوز اس ه تج د ب شى و    باي ى، آزاد اندي رى طلب ا براب ه آن ب ان، و مقابل ق زن
ان داد       شه پاي راى همي ار ب ى، يکب ى و فرهنگ اى سياس امال    . آزاديه د ک عيتى باي ين وض در چن

ماگزيماليست بود و مذهب را در تمام ظرفيت هاى سياسى و اجتماعى اش، مذهب در حکومت             
اتى و                 تم طبق ده س ه کنن سى و عامل تحميق و           و دولت، مذهب را در ظرفيت توجي ابرابرى جن  ن

ف ذره اى         ذاهب مختل الم و م ه اس رد و ب شا ک د اف ردم باي ين م ات در ب ت و خراف اعه جهال اش
  . تخفيف نداد

مجموعه مقاالت اين کتاب، که جداگانه و در عين حال مرتبط و به هم پيوسته است، مى کوشد               
ا         . قدمى در اين جهت باشد     اب، تحوالت اجتم ن کت ر          فصل اول اي اثير آن ب ه و ت عى در خاورميان

د                        رار مى ده ل ق ورد بحث و تحلي ا  . موقعيت زنان و نقش سنتهاى اسالمى در اين جوامع را م ب
دارى و                  استقرار سرمايه دارى در جوامع تحت سلطه خاورميانه، اين نظام با حفظ ارتجاع زمين

وق ي       ل صنعتى تف ل سرمايه دارى و ماقب ا   . افت سلطنتى، بر روشهاى توليد ماقب سرمايه دارى ت
سگرايى و   رد ساالرى و واپ ذهب، م لطنت، م سم، س اع سياسى فئودالي واع ارتج ه ان ا هم ا ب آنج
ار ارزان و                           ه ک رد ک اد و آن را متحول ک ته درافت ه اضمحالل گذش ه و رو ب روبناى سياسى کهن

د                 راهم کن امين سود سرمايه ف د و ت راى تولي ى م   . کارگر خاموش را ب ن جوامع آنت سم  در اي درني
ود،                   ارگران مزدى ب تثمار ک شترى از اس خرده بورژوازى مستاصل که در سوداى تحقق سهم بي

ستى     المى و ناسيونالي ايالت اس ه تم ن زدن ب ا دام ستى "ب د امپريالي ت و  " ض ه سياس در عرص
ار گرفت  ده خود بک اى عقب مان اعى را حول آرمانه اى مختلف اجتم ه، نيروه . فرهنگ جامع

ضمون اصلى اعتراض  ر خالف   م ن دوره، ب ى در اي نفکران خلق ورژوازى و روش رده ب ات خ
ه و                    ان، افق جامع وق زن شرفت حق الى و پي رى و تع سم، براب ابتداى قرن که آزاديخواهى، مدرني
ان،      روشنفکران را شکل مى داد، مقاومتى هيستريک در مقابل آزاديخواهى و مساوات طلبى زن

ود "غربزدگى "آنتى مدرنيسم و در يک کالم ضد    اعى       .  ب ع اجتم دريج موان ه بت ان ک موقعيت زن
ى       اه و ترق ان رف د، و خواه ى يافتن شترى م ضور بي ه ح ته و در جامع ر گذاش شت س ه را پ کهن
د، آسيب                    م شده بودن ا يکديگر، تقويت ه ر همسويى ب بودند، از اين آرمانهاى واپسگرا که در اث

اعى ناسيونا             . مى ديد  نتهاى اجتم ا و س بش ه ل جن اثير متقاب ستى، اسالمى، و      ت ، جهت   "خلقى "لي
ورد           اب م صل اول کت ه در ف ان در خاورميان ت زن ر موقعي اثير آن ب والت و ت ن تح لى اي اص

رد      ات                        . بررسى قرار مى گي ه موجب ل و عواملى ک ا برشمردن عل ا ب ن بخش تالش شده ت در اي
دالها و                  داز ج مصافهاى  تضعيف سکوالريسم و مدرنيسم در اين جوامع را فراهم کردند، چشم ان

  . آتى جنبش زنان در ايران و ساير جوامع خاورميانه روشن و ترسيم گردد
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ت      صل دوم اس وع ف المى، موض گ اس سفه و فرهن الم و    . زن در فل تيزى اس ر زن س د ب تاکي
نم          ان در جه دگى زن ه از زن ت دو ده س از گذش ان، پ ورد زن رآن در م اعى ق اى ارتج باوره

رآن و اسالم راه را                اسالمى، از اين رو حائز اهميت است ک        ه نص صريح ق د ک شان ده ه اوال ن
درن "بر هر نوع تعبير و تفسير     ستى "و " خلقى "، "م سته است  " رفرمي ر    . از آن ب د ب ا، تاکي ثاني

ه هزار                     اين حقيقت پايه اى است که علت و منشا فرودستى زنان نه در باورهاى پوسيده متعلق ب
اتى اى       ام طبق ه در نظ يش، بلک ال پ د س ار ص ه     و چه الم را در توجي ذاهب و اس ه م ت ک  اس

ا و ضروريات نظام ضد                          ن دو را در خدمت نيازه رد و اي ابرابرى زن و م ان و ن فرودستى زن
سى و       . بشرى سرمايه دارى قرار مى دهد     اتى، جن ابرابرى طبق ه اساس آن تبعيض و ن نظامى ک
  . اجتماعى و تفرقه در بين انسانهاست

ه يمن                 ٥٧ در فصل هاى سوم و چهارم، انقالب       يده اسالمى ب اکم شدن سنت پوس ران و ح  در اي
ستى و   د مدرني ان ض وذ آرم ى"نف ز   " خلق ت آمي الش موفقي اه، و ت م ش سيون رژي در اپوزي

ورد     " رهبرى"کردن اين انقالب و کارگردانى      " اسالمى"بورژوازى غرب در     خمينى بر آن، م
رد  ى گي رار م ازگر مصاف زن  . بررسى ق ه آغ ارس ک بش هشت م ه جن الم و ب ه اس ر علي ان ب

ود     ى ش ه م صل پرداخت ن ف شت، در اي ذهبى گ ت م صل   . حکوم المى در ف ت اس وانين حکوم ق
  . چهارم مورد بحث قرار مى گيرد

د      مصاف ها و جدالهاى جنبش زنان در ايران، بعنوان يک جنبش آشکارا ضد اسالمى و قدرتمن
ورژوايى                 سيون ب اى مختلف اپوزي ا و گروهه اح ه سيارى از جن بش    که ب و بخش وسيعى از جن

فمينيستى را به تقال براى حفظ اسالم و آشتى و امتزاج اسالم با حقوق زن وادار کرده است، در    
  . فصل پنجم مورد بررسى قرار گرفته است

روى                      چشم انداز جنبش زنان و آن جهت اصلى که قادر است توان بالقوه اين جنبش را به يک ني
ر   بالفعل و موثر در سرنگونى جمهور     درن و براب ى اسالمى و برقرارى يک جامعه سکوالر، م

  . تبديل کند، در آخرين فصل مورد بحث قرار مى گيرد

ا ارتجاع سرمايه              ين تکليف ب سيار حساس در تعي وقعيتى ب ا در م ران، تاريخ ان در اي جنبش زن
تاورد ا . دارى، واپسگرايى، مذهب و نابرابرى و تبعيض قرار گرفته است    ن  هر پيروزى و دس ي

اع اسالمى و   ضعيف ارتج دى در ت اثيرات بالواسطه و قدرتمن ذهبى، ت بش سياسى و ضد م جن
ايى يک       . بهبود موقعيت زنان در ساير جوامع اسالم زده دارد         سرنگونى جمهورى اسالمى، برپ

ان و     دگى کودک رورش و زن وزش و پ ت و آم الم از دول ردن دست اس اه ک کوالر، کوت ام س نظ
داماتى است              برسميت شناختن مذهب بع    رين اق ردم، از ضرورى ت نوان امر صرفا خصوصى م

رد ساالرى، مذهب و تبعيض                          تم، فرودستى، م ايى از س راى ره بش ب که در چشم انداز اين جن
  . قرار دارد

تن در يک    ام گذاش راى گ ان را ب ه آن انى است ک ر زم ران، دي ان در اي بش زن وغ سياسى جن بل
بش . جنبش تعرضى آماده کرده است  ه صفوف       اين جن ه نيروهاى سکوالر و آزاديخواه را ب  هم

  . خود فرا ميخواند

  اعظم کم گويان 

  ١٩٩٧اکتبر 
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   جوامع خاورميانه و تحوالت اجتماعى در غرب

ود،                       ا آغاز شده ب ل در اروپ رن قب دين ق ه از چن ورژوازى  بدنبال رنسانس علمى و فرهنگى ک  ب
انقالبى اروپاى قرن هجده، توانست علم و شيوه هاى علمى شناخت جهان را بجاى اسکوالستى                  
رون وسطايى   دس ق ات مق سانى را بجاى خراف اى منطق و خرد ان سا و دست آورده سم کلي سي

شاند د، . بن ذهب بودن دمت خود م ه ق ه ب اتبى ک سم، مک ه ئي سم و ات ن تحوالت، ماتريالي ر اي در اث
ل  دند و   تکام وردار ش ازه اى برخ وان ت درت و ت ه و از ق شتر   يافت ضعيف بي راى ت ه را ب   زمين
  . ، کوتاه کردن دست کليسا از زندگى مردم و پى ريزى دولت هاى سکوالر فراهم کردند مذهب

در اواخر قرن نوزده، در غرب دولتهاى سرمايه دارى با سيستم پارلمانى مستقر شده بودند و 
در غرب پارلمان، قانون اساسى و ليبراليسم . غاز اين پروسه بودانقالب فرانسه سرآ

بورژوايى، حقوق فردى شهروندان را برسميت شناخته و با تکيه به تجارت آزاد و محدود 
در ميان اين . کردن دخالت دولت در اقتصاد، موجبات رشد بيشتر سرمايه دارى را فراهم کرد

      ساسى و تعيين کننده بود که منجر به ايجادتحوالت، جدايى کليسا از دولت يک تحول ا
دولت هاى سکوالر شده و دست کليسا و مسيحيت را از بسيارى از شئونات زندگى مردم کوتاه 

از اواسط قرن نوزدهم، مارکسيسم و جنبشهاى قدرتمند کارگرى در اروپا، ايده دولت . کرد
البات کارگرى وسيعا رواج داده و کارگرى و جامعه بدون طبقات و کمونيسم را از طريق انق

اشاعه نقد مارکسيستى از مذهب و آرمان برابرى زن و مرد در قرن نوزدهم، . مقبول کردند
  . مذهب و آرمانهاى واپسگرا را بشدت تضعيف کرد

با تماسهاى فزاينده کشورهاى اسالمى با غرب در اواخر قرن نوزده، ايده هاى سياسى و 
جدايى کليسا از دولت و .  شروع به تاثيرگذارى در خاورميانه کردنداجتماعى و تمايالت پيشرو

برقرارى دولتهاى سکوالر، تاثيرات فرهنگى و اجتماعى جدى اى در طيف روشنفکران و 
  . بورژوازى نوخاسته در جوامع خاورميانه بوجود آورد

تکى بر سلطنت، در جوامع اسالمى در اين دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعى توليد فئودالى م
فلسفه رسمى اسالم همه نرمهاى . اشرافيت و سلسه مراتب نظامى به حيات خود ادامه مى دادند

با رشد بيشتر مناسبات . اجتماعى و حقوق و حدود و ثغور زندگى مردم را تعيين مى کرد
ر بورژوايى در جهان و تماس بيشتر جوامع اسالمى با غرب، تداخل اسالم با تفکر بورژوايى د

تالش براى تعبير و تفسير قوانين شريعت اسالم و انطباق آن با . اين جوامع آغاز گرديد
اين تالش ها در . نيازهاى جديد اجتماعى و تغيير در موقعيت زنان، حدود يک قرن سابقه دارد

مصر از زمان محمد على آغاز شد و در ايران از اواسط قرن نوزدهم از زمان جنبش بابيه در 
از جنبش مشروطه . ير در احکام اسالمى و اعتراض به بيحقوقى زنان، انعکاس يافتقالب تغي

آثار ملک المتکلمين در دوره . به اين سو، هم نمونه هاى متعددى از اين تداخل در دست است
 با تالشها و نوشته هاى ١٣٢٠همچنين در سالهاى . انقالب مشروطه شاخص و نمونه وار است

سروى و شريعت سنگلجى مواجهيم که با استفاده از فرهنگ غرب و در مسلمانانى چون احمد ک
  . جهت نجات دين، سعى در خرافات زدايى و متجدد نشان دادن آن داشته اند
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اين تداخل ناگزير و ناشى از توسعه تدريجى روابط بورژوايى در ايران و از جمله آرا 
 اجتماعى و ضديت آن با ارزشهاى روشنگرى و ناتوانى اسالم در پاسخگويى به نيازهاى جديد

نتيجه اين تداخل اين بود که جريانات و شخصيتهاى غير مذهبى بورژوا که از . جديد بود
مقاومت ارتجاعى مذهب در مقابل ايده هاى خود، در هراس بودند، عقايد و آرايشان را نه در 

طلوب نشان دادن علم ضديت با اسالم که همسو و هم جهت با آن خوانده و تالش مى کردند با م
و تمدن و ارزشهاى مدرن، مقاومت ارتجاعى نهادهاى مذهبى و آخوندها و ارتجاع سلطنتى را 

از اين نمونه تالشها ميتوان به بخش عمده اى از آثار و فعاليتهاى ميرزا ملکم خان، . خنثى کنند
  . تقى زاده و ميرزا آقاخان کرمانى در ابتداى قرن اشاره کرد

ه، در خاورميانه و جوامع تحت تسلط اسالم، متفکرين و نظريه پردازان طى اين دور
بورژوازى در تالش بودند که سيستم هاى سازماندهى اقتصاد سرمايه دارى و روبناى سياسى 
و ادارى منطبق با آن، قانون و دستگاه قضايى و آموزش و پرورش را از غرب اخذ کنند و 

ضعف و نوپايى سرمايه صنعتى، . ى را متحول سازندجامعه سنتى و رو به اضمحالل فئودال
غلبه سرمايه تجارى و بازار و پيوند آن با اسالم و در کنار اينها سلطه روابط استعمارى در اين 
جوامع، از عواملى بودند که چگونگى ظهور و گسترش مناسبات سرمايه دارى در اين جوامع، 

و چون دخالت مذهب در دولت و امور اجتماعى روبناى سياسى آن و رابطه آن با اسالم و چند 
به دليل کليه عوامل فوق، که در باال به اختصار به آنها اشاره شد، . و سياسى را رقم مى زدند

سرمايه دارى در اين جوامع، نهايتا نه بر اساس تمايالت و اتوپى بورژوازى محلى و آنچه که 
د، که بر اساس اشتراک منافع آنان با سخنگويان و نظريه پردازان آن در سر مى پروراندن

  . سرمايه امپرياليستى غرب در خاورميانه مستقر شد

در حاليکه در غرب از قرن هجده به بعد، سکوالريسم و بريدن دست مذهب و کليسا از 
شئونات زندگى مردم، پشتوانه برسميت شناسى حقوق فردى و شهروندى مردم در قرن نوزده 

البات کارگرى نفوذ مذهب، روبناى سياسى بورژوازى ارتجاعى و گرديد، مارکسيسم و انق
ساير آرمانهاى واپسگرا را تضعيف مى کردند، در جوامع تحت سلطه، بورژوازى به حفظ 
مذهب نياز داشت و تا آنجا آن را تضعيف ميکرد که مانع رشد و کارکرد متعارف سرمايه در 

بقه کارگر و مردم محروم اين جوامع را تامين اين جوامع نباشد و سيادت بورژوازى و انقياد ط
  . کند

از همين رو در انطباق با نيازهاى سرمايه امپرياليستى و براى تغيير روبناى جامعه در جهت 
. کارکرد و برآوردن نيازهاى متعارف سرمايه، رفرمهايى از باال از جانب بورژوازى آغاز شد

زندگى فردى و اجتماعى مردم نسبت به در ترکيه، تضعيف مذهب و کم کردن نقش آن در 
جوامع مشابه به نحو راديکالترى صورت گرفت و فشار تحوالت اجتماعى و نيازهاى نظام 

رفع حجاب زنان و برسميت شناختن برخى . جديد و اقدامات آتاتورک، اسالم را به عقب راند
 جمله نتايج اين از حقوق فردى و مدنى آنان نظير حق راى و تحصيل و آموزش و اشتغال از

  . رفرمها بود

کشف حجاب اجبارى . در ايران نيز اقداماتى مشابه از طريق رضا شاه صورت گرفت
، )١٣٠٤ - ١٣٢٠(، حلقه اى از زنجيره اصالحاتى بود که رضا شاه ١٣١٧رضاشاه در سال 

پس از سرکوب جنبش هاى سياسى و اجتماعى و قلع و قمع احزاب سياسى و انجمنهاى مدافع 
اين اصالحات با تکيه بر عظمت پرستى ايرانى و تحکيم قوانين و سيستم . قوق زنان انجام دادح

  . قضايى سرکوبگر صورت گرفت و نفوذ آخوندها را محدود کرد
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عالوه براين تالشها که از باال و با تکيه بر اهرمهاى قدرت و حکومت صورت مى گرفت، 
کران غير مذهبى در جهت تضعيف نفوذ مذهب و تالشهايى از پائين و از جانب زنان و روشنف

در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، هسته اصلى . کسب حقوق قانونى زنان انجام گرفت
انتقاد ميرزا فتحعلى آخوند زاده از روشنفکران سکوالر و ضد مذهب، از شريعت اسالم در 

ج اجبارى دختران، حجاب، چند او با زبان تيزى از ازدوا. مورد بيحقوقى زنان در ايران بود
همسرى مردان، و ساير قوانين اسالمى و کليه محروميتهاى زنان و عدم شرکت آنان در 
زندگى اجتماعى سرسختانه انتقاد مى کرد و ارزشهاى مدرن و انسانى برخاسته از غرب را 

 را ، اتحاديه زنان مصرى١٩٢٣در مصر، زنان در سال . تبليغ و مورد دفاع قرار مى داد
جنبش زنان مصر که تحت تاثير انقالب اکتبر در روسيه و . براى کسب حقوقشان تشکيل دادند

جنبش حق راى زنان در غرب بود، فعاليتهاى وسيعى را براى اشاعه ارزش هاى مدرن در 
بسيارى از زنان در اثر . زندگى زنان، لغو حجاب و قوانين اسالمى ضد زن در جامعه دامن زد

  .  حجاب اسالمى را از سر برداشتند١٩٢٤ر سال اين تالشها د

با همه اين تالشها، و عليرغم تغيير و تحوالتى که در جوامع خاورميانه در اثر اشاعه ايده هاى 
مدرن و استقرار و گسترش سرمايه دارى و روبناى آن روى داد، موقعيت زنان در اين جوامع 

و در اصلى ترين جهات عقب نگه داشته شده تغيير و تاثير جدى اى از اين تحوالت نپذيرفت، 
و اسالم و مرد ساالرى در خدمت تامين منافع مناسبات سرمايه دارى، بيشترين آسيب، ضديت 

  . و فشار را بر زنان اعمال نمودند

حقوق مدنى زنان در جوامع اسالمى قانون مدنى و قوانين مربوط به خانواده و ازدواج و 
تا آن .  به استقرار سرمايه دارى در اين جوامع تصويب شدطالق، پس از رفرمهاى مربوط

زمان شريعت و فقه اسالم سلطه بالمنازعى بر تمام وجوه زندگى مردم داشت و بويژه زندگى و 
قوانين مدنى در ايران براى اولين بار در سال . موقعيت زنان را بشدت تحت کنترل داشت

نقالب مشروطه، زنان همطراز صغيران، طبق قانون اساسى منبعث از ا.  تصويب شد١٣٠٧
روح قانون اساسى منبعث از انقالب مشروطه، شريعت . مجرمين و ديوانگان قرار داشتند

قوانين مربوط به ازدواج، طالق، سرپرستى فرزندان، ارث و آنچه که به رابطه زن . اسالم بود
  . و مرد مربوط مى شود، همگى بر اساس شريعت اسالم بودند

تحت شرايط . ، زن مى بايد با اجازه ولى يا پدر ازدواج کند١٣٠٧ن مدنى مصوبه طبق قانو
استثنايى مانند عدم تامين مالى مرد و ناتوانى جنسى وى تقاضاى طالق کند و اگر زن تقاضاى 

طبق اين قانون از سوى ديگر، مرد ميتواند تا چهار . طالق کند، بايد مهريه اش را ببخشد
مرد سرپرست خانواده و کودکان است، . ى نهايت صيغه داشته باشدهمسر رسمى و تعداد ب

هر وقت بخواهد ميتواند همسرش را طالق بدهد و احتياج . ميتواند مانع اشتغال همسرش بشود
مرد اجازه سفر و اجازه گرفتن پاسپورت به زن مى دهد، مرد محل . به مراجعه به دادگاه ندارد

  ... کند و سکونت زن و خانواده را تعيين مى 

اين الگو، کم و بيش در ساير جوامع اسالمى مانند مصر، تونس، مراکش، الجزاير و سودان، 
زنان در اين جوامع از سالهاى دهه شصت به بعد بتدريج . بر زندگى و حقوق ناظر بوده است

نسبت به ساير عرصه ها و زمينه هاى زندگى مردم که بدليل نيازهاى . داراى حق راى شدند
کرد سرمايه، تغييرات بيشترى را بتدريج بخود مى پذيرفت، موقعيت زنان اما، بطرز کار

  . دردناکى از مذهب، خرافات و سنن ارتجاعى آسيب مى ديد

سنت اسالمى، تجدد طلبى و حقوق زن نهادهاى اسالمى و آخوندها، از اوايل دوره تجدد طلبى 
يکى از سوى جنبشهاى کسب : ديدنددر جوامع اسالمى خود را با دو خطر بزرگ مواجه مى 
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 ١٩١٧تبر در در دوره پس از جنگ جهانى اول، تحت تاثير اوضاع جهانى، پيروزى انقالب اک
که زنان در اثر آن به حقوق سياسى و اجتماعى بيسابقه اى دست يافتند، جنبش زنان در خاور 

در مصر، . ميانه اعتال يافت و جنب و جوشى در بين زنان و نيروهاى ترقيخواه ايجاد کرد
 اتحاديه زنان مصرى را تشکيل داده و يک سال بعد حجاب از سر ١٩٢٣زنان در سال 

 بيش از بيست نشريه زنان توسط مارکسيستها، ١٩٣٠ تا ١٩١٠در فاصله سالهاى . برگرفتند
جريانات سوسيال دمکرات و ساير محافل مترقى در ايران منتشر شد که در آنها موقعيت 
فرودست زن در خانواده و جامعه مورد انتقاد قرار مى گرفت و عليه نفوذ اسالم و کهنه پرستى 

 اى که انتشار نشريات و روزنامه ها در آن پديده نوظهورى بود، در جامعه. تبليغات مى شد
وجود نشريات متعدد زنان پتانسيل باالى اين جنبش و توانايى بالقوه آن را در مقابله با اسالميت 

  . و کهنه پرستى و تحقق حقوق زنان را به نمايش مى گذاشت

مدرسه هاى دخترانه اى : الم کرداسالم جهاد مقدس خود را عليه اين جنبش و تالشهاى زنان اع
که توسط جمعيتهاى مارکسيستى و مترقى تاسيس مى شد، از جانب آخوندها کانونهاى فساد و 

اوباش مذهبى به اين مدارس هجوم . فحشا خوانده شده، سنگباران و به آتش کشيده مى شدند
ن که براى لغو حجاب، دفتر روزنامه هاى زنا. برده و مسئولين آنها را تهديد به قتل مى کردند

آموزش و بهداشت زنان و کودکان و حق راى براى زنان و عليه قوانين شريعت تبليغ و فعاليت 
 -پذيرش حقوق زن در فرهنگ ملى . ميکردند، توسط عوامل آخوندها به آتش کشيده مى شدند

در اسالم طى قرون متوالى . اسالمى، بى غيرتى، بى ناموسى و زن صفتى ناميده مى شود
تاريخ ايران، به واسطه نقش و خاصيت ضد انسانى، ضد زن و استبدادى اش به کليه گرايشات 

  . واپسگرا در جامعه خدمات داده است

عروج جريانات اسالمى در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، در دوره سلطه استعمارى 
 تمايالت و تالشهاى ضد اروپا در خاورميانه، جريانات اسالمى تالش کردند با استفاده از

استعمارى مردم اين جوامع، اسالم را به پرچم و آرمان اين جنبشها تبديل کرده و حکومت 
پان اسالميسم سيد جمال الدين اسد . يکپارچه و امپراطورى اسالم را در خاورميانه احيا کنند

بود، نمونه آبادى که در تالش وحدت کشورهاى اسالمى خاورميانه تحت پرچم خالفت عثمانى 
اما اين تالشها بدليل نفوذ نسبتا عميق جريانات و تمايالت . شاخصى از اين تالشها بود

مدرنيستى در اين جوامع، موازنه سياسى و ايدئولوژيک به نفع جريانات مترقى و چپ در 
سطح جهان، نفوذ عميق کمونيسم و سوسيال دمکراسى بدنبال انقالب اکتبر، راه بجايى نبرده و 

  . يه اى ماندندحاش
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پس از جنگ جهانى دوم و بدنبال تقسيم مجدد جهان، جنبش هاى استقالل طلبانه و ناسيوناليستى 
ناسيوناليسم عربى ايدئولوژى غالب بر اين جنبشها و . در خاورميانه و آفريقا جريان يافت

. ى گردددر آرمان ناسيوناليستى زن سمبل و نماد حيثيت و غيرت ملى تلقى م. حرکتها گرديد
نقطه عطفى که در اين دوران موجب تضعيف جنبش هاى ناسيوناليستى گرديد، شکست اعراب 
در مقابل اسرائيل و بى ربط بودن جريانات ناسيوناليست و دولتهاى ناسيوناليست تازه استقالل 

ه زندگى و موقعيت زنان در اين دوره از سلط. يافته به زندگى، رفاه و تامين اجتماعى مردم بود
آرمانها و جنبش هاى ناسيوناليستى عربى، در اصلى ترين وجوه خود بشدت عقب مانده و متاثر 

حضور زنان در جامعه، اشتغال، تحصيل و ساير . از احکام ارتدکس اسالم و قرآن بود
  . فعاليتهاى اجتماعى بسيار ناچيز و نامحسوس بود

دو عاملى که فوقا به آن اشاره شد، جريانات اسالمى در خاورميانه و آفريقا دقيقا به علت 
پرچم اسالم در اين دوره، جايگزين پرچم ناسيوناليسم مغلوب . تقويت شده و ميدان دار گرديدند

در چنين فضايى، جريانات اسالمى بعنوان آلترناتيوى در مقابل . و شکست خورده، گرديد
ز راديکاليزه شدن بحرانهاى حاد سياسى و اجتماعى در جامعه و تالش براى جلوگيرى ا

اين . اعتراضات مردم محروم اين جوامع و مقابله با کمونيسم و کارگر پاى به ميدان گذاشتند
. جريانات در الجزاير قدرت گرفتند و در سودان بر متن تنشهاى توده اى بر سر کار آمدند
 و عالوه بر اين غرب هم در چهارچوب سياستهاى دوران جنگ سرد و مقابله با بلوک شرق

  . شوروى، تعدادى از اين فرقه ها را پر و بال داده و تقويت کرد

مدرنيسم و بى اعتبارى سنت اسالمى در ايران در ايران، پس از جنگ جهانى دوم، تفکر و 
جبهه ملى مانند چترى . آرمان ناسيوناليسم پرچمدار اعتراضات و بحرانهاى اجتماعى گرديد

لمانان افراطى از قبيل فدائيان اسالم تا افراد و همه جريانات از راست بورژوازى و مس
  . شخصيتهاى الئيک را در بر گرفت

از سالهاى دهه شصت ميالدى به اين سو، در ايران و ساير جوامع خاورميانه، شهر و صنعت 
    سابقه اى يافت و  امپرياليستى مستقر شد و گسترش بىدر انطباق با نيازهاى سرمايه 

 ارتجاع سلطنتى، بر روشهاى توليد ماقبل صنعتى و ماقبل سرمايه دارى سرمايه دارى با حفظ
طبقه کارگر در اين جوامع در تطابق با نيازهاى سرمايه داخلى و . موجود تفوق يافت

امپرياليستى، در يک پروسه از طريق خلع يد شدن از روستاها و با فروش نيروى کارشان در 
ه دارى تا آنجا با همه انواع ارتجاع زميندارى و در اين جوامع، سرماي. شهرها شکل گرفت

سلطنتى و مذهب و ساير آرمانهاى واپسگرا در افتاد و جامعه را در زمينه قانون، فرهنگ و 
آموزش و پرورش حقوق فردى و مدنى و نرمهاى زندگى و در يک کالم روبناى سياسى 

  . ين سود سرمايه فراهم کندمتحول کرد که کار ارزان و کارگر خاموش را براى توليد و تام

خرده (به دنبال به فرجام رسيدن پروسه استقرار سرمايه دارى در ايران، بورژوازى کوچک 
در اين جوامع، تحت فشار روزافزون سرمايه بزرگ قرار گرفته و در سوداى ) بورژوازى

خش از متفکرين و نظريه پردازان اين ب. تحقق سهم بيشترى از استثمار کارگران مزدى بود
بورژوازى، با اشاعه ايده ها و آرمانهاى ضد سرمايه بزرگ غربى و ضد امپرياليستى، با دامن 
زدن به تمايالت اسالمى و ناسيوناليستى در عرصه سياست و فرهنگ جامعه، تالش ميکردند 
با بسيج نيروهاى اجتماعى از احزاب و جبهه هاى ملى در اپوزيسيون گرفته تا روشنفکران 

مضمون . و خود طبقه کارگر اين جوامع را براى تحقق آرمانهاى خود بکار گيرندناراضى 
ضد "اصلى اعتراضات خرده بورژوازى و روشنفکران خلقى و ملى در اين دوره را، آرمان 
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مى  گسترش روابط سرمايه دارى و رفرمهايى که استقرار و کارکرد اين نظام را ميسر
ساخت، همراه با نفوذ روز افزون فرهنگ غربى در دهه چهل، زنگ خطر را براى مذهب و 

انشگاهها، گسترش صنعت و تجارت، شهر نشينى، توسعه مدارس و د. آخوندها بصدا درآورد
تقويت نقش دولت و نهادهاى مدنى، حضور زنان در جامعه و مدرسه و فعاليت اجتماعى و 

جوانان در . اشتغال، آخوندها را با خطر زوال پايگاههاى سنتى و اعتبار خود مواجه ساخت
شهر و روستا نسبت به اسالم و تعاليم آن بى اعتنا شده و نيازهاى مادى و معنوى شان را در 

اين امر، دقيقا تفاوت . ه جديد و در تقابل و جدايى از اسالم و آخوندها جستجو مى کردندجامع
در حالى که جريانات اسالمى طى همين دوره . ايران با ساير جوامع اسالم زده خاور ميانه بود

در کشورهاى خاور ميانه پرچم اعتراضات اجتماعى را به دست گرفته بودند، در ايران بدليل 
سياسى و اجتماعى اى که در اثر استقرار سرمايه دارى روى داد و سابقه تماس بيشتر تحوالت 

و طوالنى تر روشنفکران و سمپاتى عميق تر مردم به مدرنيسم و جوامع اروپايى، سنت 
تالشهاى جرياناتى مانند نهضت آزادى و . اسالمى به عقب رانده شده و در حاشيه مانده بود

  .  رفت از اين انزوا معنى مى يافتشريعتى بعنوان راه برون

در همين دوره پس از کودتاى سال سى و دو، جمعى از فعالين جبهه ملى که غلظت اسالمى 
بيشترى داشتند، مانند بازرگان، سحابى، طالقانى و نزيه از جبهه ملى دوم جدا شده و نهضت 

رزه اسالمى ضد اين جريان اهداف و آرمانهاى خود را در مبا. آزادى را تشکيل دادند
جلوگيرى از تضعيف روز افزون . ديکتاتورى، ضد سلطنت و ضد کمونيسم جستجو ميکرد

مطلوب و قابل قبول کردن اسالم از جانب کسانى . مذهب محور اصلى فعاليت اين جريان بود
مانند مهندس بازرگان و سحابى که سعى ميکردند قوانين و فرمول هاى فيزيک و رياضيات را 

ات نجاست و طهارت و علمى بودن قضيه آب کر بکار ببرند، از جمله تالشهاى اين براى اثب
عالوه بر اين، جهت مرتبط . جريان براى جلوگيرى از دست رفتن نفوذ مذهب در اين دوره بود

ساختن اسالم تشيع با مسايل سياسى و اجتماعى روز ايران، اين جريان، مجموعه فعاليتهايى را 
 مباحث اسالمى و ١٣٣٩در دستور کار قرار داد که از اواخر سال " دينىانجمن ماهانه "در 

کسانى که در اين فعاليتها . موضوعات سياسى و اجتماعى روز را مورد بحث قرار مى دادند
سهيم بودند، عالوه بر دست اندرکاران نهضت آزادى، عبارت بودند از مرتضى مطهرى، 

  . محمد بهشتى، و على شريعتى

ه، همراه با رفرمهاى مربوط به حق راى زنان، تغييرات محدود در قانون ازدواج در اين دور
و طالق که به قانون حمايت خانواده معروف است، گسترش سواد آموزى زنان و حضور آنان 

خمينى طى اعالميه اى همراه . در اشتغال و زندگى اجتماعى، آتش خشم آخوندها را دامن زد
ناد به قانون اساسى مشروطه که در آن زنان حق راى نداشتند، دادن با چند آخوند ديگر، با است

بجاى آنکه دولت در صدد : "حق راى به زنان را مخرب و منشا فساد و انحطاط اعالم کرد
چاره برآيد، سرخود و مردم را گرم مى کند، به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاى حق 

ايران را در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده که جز زنها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت 
دستگاه حاکم ايران به احکام مقدس " و  ) ١" ( بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد

نواميس مسلمين در شرف هتک . اسالم تجاوز کرده و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد
ف شرع و قانون اساسى ميخواهد زنهاى عفيف را دستگاه جابر با تصويب نامه هاى خال. است

  ) ٢" ( ننگين و ملت ايران را سرافکنده کند
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شورش ارتجاعى پانزده خرداد چهل و دو که مهمترين محورهاى آن مخالفت با حضور زنان 
نهضت . در جامعه و حق راى آنان و قانون حمايت خانواده بود، طى اين دوره بوقوع پيوست

قانون حمايت خانواده . ت آخوندها مخالفت خود را با اين تحوالت اعالم کردآزادى نيز در معي
که بشدت مورد غضب آخوندها قرار گرفت، به حق بى قيد و شرط مردان در طالق پايان داد 

البته طالق مانند ازدواج، همچنان شرعى و . و طالق را تحت نظر و تصميم دادگاه قرار داد
 قانون حمايت خانواده اصل چهار همسرى مردان را لغو نکرد .تحت کالم آخوند جارى مى شد

. بلکه ازدواج مجدد يا چند باره مرد را منوط به اجازه همسر اول و مجوز کتبى دادگاه دانست
تغييرات ديگر در زمينه سرپرستى کودکان و اصالحات محدودى در زمينه حق جلوگيرى مرد 

  ون، صيغه، قانون ارث اسالمى در مورد زنان، حقبا همه اينها، اين قان. از اشتغال زن بود
بى چون و چراى مردان در سرپرستى قانونى کودکان و بيحقوقى مطلق زنان در اين مورد، 

.  قانون مجازات کيفرى را دست نخورده گذاشت١٧٩حق سفر و پاسپورت زن و بويژه اصل 
 ديگرى در بستر يا  قانون مجازات کيفرى، هرگاه مردى همسرش را مرد١٧٩مطابق اصل 

اگر زن، خواهر يا . وضعيتى مشابه آن ببيند و هر دو آنها را بکشد، از مجازات معاف ميشود
  . دختر مرد باشد، مجازات از يک ماه تا شش ماه خواهد بود

ما مى گوئيم زنها : "اما همين تغييرات محدود و سطحى با نفرت و تکفير آخوندها روبرو شد
رقى به فساد نکشيد، منحرف نسازيد، شما حساب کنيد در اين بيست و چند را به اسم آزادى و ت

سالى که از اين کشف حجاب مفتضح مى گذرد، چه چيزى عايد زنها شده، چه چيزى عايد 
کسانى که شما از آنها تقليد کورکورانه . مردها شده و چه چيزى عايد اين مملکت گرديده است

  ) ٣" ( روند و شما به زنها ور مى رويدمى کنيد، دارند به آسمانها ور مى 

در اين فضا و طى اين سالها، کارگران و مردم محروم در ايران از سرکوب و ستم سرمايه و 
از " غربزده"فقدان آزاديها در رنج بودند و روشنفکران و سنت اپوزيسيون ملى و ضد 

ر و سنن و فرهنگ معيارهاى مدرن و ارزش هاى مترقى و از دست رفتن اعتبار تجا" هجوم"
فئودالى و ماقبل سرمايه دارى در رنج بودند، زنان آزادى و برابرى مى خواستند و خمينى و 
فدائيان اسالم و سنت پوسيده آنها، معترض به لغو حجاب و حق راى زنان و ممنوع شدن 

ى کارگران خواستار عدالت و برابرى و عليه سرمايه دار. مراسم سينه زنى و قمه کشى بودند
بودند و چپ سنتى خواستار دولتى کردن و ازميان برداشتن صنايع مونتاژ و رشد سرمايه 

زنان رفاه و عدالت و آزادى و تحصيل و اشتغال بيشتر مى خواستند، و . دارى ملى بود
روشنفکران و اپوزيسيون سنتى، نگران از بين رفتن نقش سنتى زنان بعنوان پاسداران سنت و 

طى اين دوره، آنتى مدرنيسم، بيگانه گريزى، خودى . و اسالمى بودندغيرت و ميراث ملى 
پرستى و هراس از نوآورى، آرمان عمومى طيف وسيعى از نيروها و سنتهاى اجتماعى از 
خمينى و آخوندها و فدائيان اسالم، شريعتى، نهضت آزادى و ملى گرايان گرفته تا چپ سنتى و 

  . روشنفکران و هنرمندان گرديد

براى مقابله با سمپاتى مردم و زنان به تجدد و معيارها و "غربزدگى"زن و آرمان ضد حقوق 
ارزشهاى پيشرفته در زندگى فردى و اجتماعى شان، و در کنار بى اعتنايى روز افزون مردم 
به اسالم و ارزشهاى مذهبى در جوامع اسالمى، تالشهايى از جانب آخوندها و اسالم گرايان 

هاى غير مذهبى در مخالفت ارتجاعى با مدرنيسم و براى زنده نگه داشتن مکال و يا شخصيت 
اين گونه تالشها از جانب محمد . اسالم بعنوان پرچم مبارزه عليه غرب و تجدد صورت گرفت

عبدو در مصر، محمود طه در سودان، و طاهر الحداد در تونس و على شريعتى طى دهه هاى 
، و "واقعى" پرچم اين تالشها، بازگشت به اسالم .چهل و پنجاه، در ايران صورت گرفت

زندگى محمد، و هدفش تامين دخالت فعال مذهب در سياست و زندگى مردم و بويژه تحکيم 
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شريعتى پرچم دخالت فعال مذهب در سياست و مسائل اجتماعى در ايران طى دهه هاى چهل و 
شريعتى با الهام از فرانتس . کرداو اين فعاليتها را در نهضت آزادى آغاز . پنجاه را بلند کرد

فانون، معتقد بود استعمارگران با عبارات فريبنده اى نظير حقوق از دست رفته زنان، جاى 
شريعتى مى گفت ما در مقابل آنچه که رضا شاه . پايشان را در جوامع تحت سلطه باز مى کنند

چمدار رهايى زنان کرد ما مسئوليم که رضا شاه خود را پر. بر سر زنان آورد مسئول هستيم
در حاليکه عمل او حيله غرب براى منحرف کردن اذهان ما از مبارزه عليه غرب، فروش 

شريعتى معتقد بود که براى . محصوالت آرايشى اروپا و توليدات مربوط به رواج سکس بود
        ايجاد بازار مصرف غرب، زنان و سنت و سليقه مردم در کشورهاى مسلمان را تغيير

شريعتى مدرنيسم نسبى زندگى مردم را تقليد از غرب و بخشى از توطئه اى عظيم . مى دهند
. که آن را امپرياليسم فرهنگى ميخواند، مى دانست و آن را مشکل اصلى مردم قلمداد مى کرد

از نظر او موج غربزدگى باعث تهى شدن مردم از ارزش هاى سنتى و فرهنگى جوامع جهان 
  . سوم مى شود

بعنوان موضوع سکس، نقش : عتى تصوير زن مدرن و غربى را داراى دو وجه مى داندشري
زن اين است که تمرکز حواس و انرژى مردان و روشنفکران و متخصصين را بر هم بزند، 
اوقات فراغتشان را پر کند و مانع از پرداختن آنان به مسائل مربوط به مبارزه عليه امپرياليسم 

 نقش زن است که امپرياليسم براى تشويق مصرف گرايى و افزايش و وجه دوم. و غرب بشود
فروش توليداتش، زنانى را خلق مى کند که بجز جاذبه جنسى چيزى ندارند، يعنى زنانى يک 

از نظر شريعتى، زنان دروازه اى بودند که از طريق آن امپرياليسم، قلعه را فتح . بعدى هستند
  . از طريق تبديل زنان به عروسکهاى غربى ميسر مى گرديدنفوذ امپرياليسم فرهنگى . مى کرد

زنها ابزار تغيير جامعه از جامعه معنوى . از اين طريق، به نظر او سکس، جايگزين عشق شد
و بدين سان، غرب و ارزشهاى .  سنتى به يک جامعه بدون معنويات و مصرف کننده، گشتند-

از هندو، ايرانى، ترک، بوديست، مسلمان غربى، مردم شرق را از خود تهى کرده و همه را 
يکسان و تک بعدى و به مصرف کنندگانى بدون هيچ گونه هوش و ابتکار و مقلدين ... سياه و 

  . طوطى وار فرهنگ غربى تبديل مى کنند

مى داند " خودى"شريعتى، زن را عنصرى کليدى در حفظ سنن و روابط اقتصادى و فرهنگى 
 که جامعه چيزى ندارد به او بدهد و راه حلى براى رنج هايش که ، وقتى"حساسيتش"که بدليل 

تحت نام مذهب و سنت به او تحميل شده، پيش رو بگذارد، سريعا به عامل فرهنگ غربى تبديل 
در غرب، حقوق فردى زن و : "شريعتى در مورد موقعيت زنان در غرب مى گويد. ميشود

و ) مادى(مرد شده و در نتيجه ديد اقتصادى استقالل اقتصادى اوموجب عدم وابستگى زن به 
منطق سرد حساب جانشين عشق در رابطه مرد و زن مى گردد و زن از وظيفه اى که در 

از نظر او آزادى جنسى زن باعث شده که وضعيت خانواده در " خانواده دارد، غافل ميشود
دى جنسى زن، غرب نابسامان شود، چرا که همخوابگى زن با مرد قبل از ازدواج و آزا

زن و مرد در اين رابطه . جاذبيت جنسى او را براى مرد کاهش داده و بتدريج از بين مى برد
خسته کننده و خالى از عشق و محبت، فرزندانى تحويل جامعه مى دهند که آنها هم مانند ساير 

ن زنان در اي. ، نجات خود را در الکل، اعتياد و خودکشى جستجو مى کنند"حرامزاده ها"
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شريعتى آزاديهاى اجتماعى، فردى و جنسى زنان در غرب را ناشى از واکنش شديد به 
هب از اجحافات کليساى کاتوليک در قرون وسطى قلمداد مى کند و با اشاره به جدا شدن مذ

    زندگى اجتماعى مردم، وجود جوامع سکوالر در غرب، آزاديها و حقوق زنان، ازدواج 
غير مذهبى و رابطه خارج از ازدواج زن و مرد را تهى شدن مردم از معنويات و علت روى 

  . آورى آنان به خودکشى دانسته و اين ارزشها را به استهزا مى گيرد

نقش مذهب باعث ميشود که رابطه زن و مرد آن کشش و از نظر او فقدان وجود يا تضعيف 
از اين رو رابطه . را در جوامع مذهبى نداشته باشد) تئورى آتش و پنبه آخوندها(جاذبه جنسى 

   .مى داند نمى کند،" تحريک"را " مرد"احساسهدف که خيال و ی زن ومرد را تکرارى و ب
در اين . ل يکديگر احساس مى کنندرا در وصا" معمايى"و نه " رازى"چرا که نه ) ٥( 

رابطه، مهارت زن در امور و رفتار جنسى، مرد را متنفر ميکند و نمى تواند مرد را نگه دارد 
زن هميشه با خاطره صدها مقايسه، مرد فرسوده . بنمايد" سير کننده"و اين رابطه را برايش 

ه موجودى خيال انگيز، زن بخاطر روح حساسى که دارد، ن) ٦. ( اش را در آغوش مى گيرد
  . معشوق عشق هاى بزرگ، پيوند تقدس، مادر، کانون الهام، بلکه يک کاالست

همچنان که با قوانين منطقى و مصلحتى با هم : "شريعتى در مورد خانواده و طالق مى گويد
زيرا باز همان . شريک شدند و خانواده تشکيل دادند، از هم جدا مى شوند و خانواده مى پاشد

مردى که طعم صدها آغوش گرم و جوان . نش و همان منطق و روح و امکانات ادامه داردبي
را چشيده و زنى خسته و از جوش افتاده و پخته که تسلط اش در رفتار جنسى مرد را متنفر 

  ) ٧. ( مى کند، نمى توانند رابطه اى ادامه دار با هم داشته باشند

 و در حسرت از دست رفتن گذشته، به تقديس شريعتى در تقبيح زن شهرى و مدرن معاصر
زن روستايى مى پردازد و چنين تصوير رمانتيکى از زندگى پر مصيبت و خشن زن در 

او زن ايلى و روستايى ما نيست که هم در گله و مزرعه با : "روستا تصوير مى کند و مى گويد
نه، هم وجين مى کند، مردش کار بيرون مى کند و در توليد و درآمد سهم دارد و هم کارخا

علف مى دهد، درو مى کند، ميوه و انگور و پنبه مى چيند، چهارپايان را آب و علف مى دهد، 
          شير مى دوشد، از شير، کره و ماست و پنير و کشک و غيره براى خودش يا فروش

عين حال مى سازد، پنبه و پشم مى زند، نخ مى ريسد، پارچه مى بافد، لباس مى دوزد، و در 
بچه شير مى دهد، غذا مى پزد و خانه را اداره مى کند و احيانا در خانه هم کار توليدى دستى و 

به . هم همسر است و هم دايه و هم مادر و هم کارگر و هم هنرمند و هم پرستار. هنرى دارد
آزادى نهال هاى باغشان مى رويد و بپاکى قمريان صحراشان عشق مى ورزد و عاشقانه 

ون آهوان دشت هاى سرزمين شان بچه مى زايد و مادرى ميکند و همچون کبوتران ماده همچ
به جفت خويش و به آشيانه خويش وفادار مى ماند و در اين خانه بى در و ديوار و با اين پيوند 
بى بند و بى افسار، آزادى خويش را در ازاى عشق به همخانه و خويشاوندان خويش مى بخشد 

 مى کند و در   ره پنجه هايش در مزرعه خاک مى فشاند و در خانه طفلش را نازو باالخ... و 
          خوابگاه شوى خسته اش را مى نوازد و در بازار زيباترين معجزه و رنگ و نقش را

  ) ٨( مى آفريند 

ده اى                    شريعتى مانند آل احمد، مدرنيسم را سيل مهاجم انديشه برانداز و فرهنگ کش و پوک کنن
ه                     مى   د ک داند که نسل جوان و تحصيل کرده ما را فرا گرفته است و آخوندها را سرزنش مى کن

اله     به جاى روى آورى به سياست و تلفيق مذهب وحکومت و رسالت ابالغ حقايق، جز يک رس
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روشنفکر امروز ما ديگر آن : " توصيف روشنفکر مورد نظر خود مى گويدشريعتى در 
او امروز از اين که ماشااهللا ديگر . غربزده قرتى و بيگانه با مردم که در گذشته بود، نيست
ديگر آن نسل شوم ميرزا ملکم خان . زبان فارسى اش را پاک فراموش کرده، فخر نمى فروشد

 زاده آخوند فکلى شده نفتى انقالبى و عالمه آزاديخواه التارى و آقا سيد حسن خان تقى
که مى گفتند بايد از فرق سر تا ناخن پا فرنگى شويم، روشنفکرانى که تخم ... فراماسونى و 

غربزدگى را در ايران پاشيدند و با خون و نفت آبياريش کردند تا مزرعه آباد و حاصلخيزى 
  ) ١٠ ( . "ستعمار ايجاد کنند، نيستبراى چريدن ا

شريعتى به شيوه رايج آخوندها، تالش مى کند علوم جديد را جزيى از تعاليم کتاب آسمانى قرآن 
براى مقبول و علمى نشان دادن نظرات خود از واژه هاى غربى و مارکسيستى . جا بزند

گويى اين اسالم و قرآن است که وجود مکاتب فلسفى، تاريخ، جامعه شناسى و . استفاده مى کند
اهميت دادن قرآن به نان در آيه يا سوره اى را بعنوان . سان شناسى را موجب شده استان

  اهميت دادن اسالم به اقتصاد و نظام اقتصادى جامعه، مخالفت على امام اول شيعه با خلفاى
بنى اميه را بعنوان تشيع مذهب اعتراض محرومان و ستم ديدگان، نگران بودن ابوذر در جايى 

    ر جامعه قبيله اى شبه جزيره عربستان را بعنوان سوسياليستى بودن اسالم جابراى فقرا د
  . مى زند

شريعتى بطرز ماهرانه اى از توضيح موقعيت و جايگاه زن در اسالم طفره رفته و در مقابل با 
 سال پيش شبه ١٤٠٠دادن تصويرى رومانتيک و مدرن از دختر پيغمبر در جامعه قبيله اى 

ن، زنان ايران در دهه هفتاد قرن بيستم را فراخوان مى داد که اين زن را سمبل جزيره عربستا
نمى توانست  شريعتى بعنوان يک آخوند بى عمامه،. زندگى فردى و اجتماعى خود قرار دهند

در جامعه اى که مذهب در آن بى اعتبار شده، مردم وسيعا به . مثل آخوندها اسالم را تبليغ کند
ى آورده و بشدت به شيوه زندگى مدرن در اروپا تمايل نشان مى دهند، ارزش هاى نوين رو

شريعتى نمى توانست توضيح المسائل خمينى و خويى و احاديت نوشته شده از جانب محمد باقر 
  شريعتى براى تبليغ اسالم، از ترمينولوژى مارکسيستى و غربى استفاده . مجلسى را تبليغ کند

 و ترم ها را از آثارش حذف کنيد، چيزى جز تعاليم توضيح مى کرد و اگر اين واژه هاى
  . رساله هاى پوسيده آيات عظام از آن باقى نمى ماند  المسائل ها و

شريعتى و افراد نظير او در کشورهاى خاورميانه از جانب اسالم شناسان و شرق شناسان به 
 گراى رفرميست لقب لقبهايى نظير پرچمدار رنسانس اسالمى و مدرنيست اسالمى و اسالم

گرفته اند، نه تنها خواهان هيچ نوع تغييرى در قرآن و احکام اسالمى در تطبيق با نيازهاى 
جوامع معاصر نبوده اند، بلکه برعکس مدافع سرسخت حاکميت سياسى و اجتماعى اسالم بر 

ند با تالش کرده ا" و رفرميست" مدرن"اين اسالميستهاى . زندگى مردم و بويژه زنان بودند
 سال قبل جوامع ١٤٠٠استفاده از سمپاتى و تمايل مردم به غرب، احکام و اوامر ارتجاعى 

بدوى و قبيله اى صدر اسالم را در پوشش مفاهيم، مکاتب و ارزشهاى برخاسته از جوامع 
شريعتى و امثال او نه تنها خواهان هيچ گونه تغييرى در اسالم . اروپايى به مردم قالب کنند

  .  بلکه برعکس خواهان اعمال ارتدکسى اسالم بودندنبودند،

آنچه که شريعتى و امثال او در مفاهيم و مقوالتى نظير شهادت، انتظار براى مهدى موعود، 
انقالب جهانى اسالم، امامت، حکومت دين و دين در دولت، و نظام اقتصادى اسالم طرح کرده 

  . ن تحقق يافتو توضيح مى داد، در وجود جمهورى اسالمى در ايرا
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برخالف تصاوير و تحليل هايى که از جامعه ايران در دهه هاى چهل و  ٥٧زنان و انقالب
، از جانب مفسرين غربى و ژورناليسم رسمى داده ميشود، ٥٧پنجاه و سالهاى قبل از انقالب 

اين جامعه نه فقط اعتنايى به مذهب و نگرانى از بابت سست شدن ريشه هاى اسالمى، و 
ت به ميراث گذشته و امثال آن نداشته، و اهميتى به الگوهايى که شريعتى و امثال او بازگش

پيش رويشان مى گذاشت، نمى دادند، بلکه برعکس عميقا طرفدار مدرنيسم و مدافع تحول و 
تالش هاى محافل و مجامع مذهبى دقيقا در پاسخ به اين بى اعتنايى مردم . پيشرفت بوده است
در اين دوران، مردم نه تنها از رشد سريع شهر نشينى به ستوه نيامده . تبه مذهب، شکل گرف

بودند، بلکه خواهان تغييرات و بهبودهاى بنيادى تر در زندگى شان و دستيابى به آزادى، رفاه 
زنان نه تنها خواهان حجاب نبودند، که برابرى و رهايى بيشتر از قيد . و عدالت اجتماعى بودند

  .  شرکت کردند٥٧و از همين رو هم در انقالب . مذهبى را مى خواستندسنن عقب مانده و 

فقر و محروميت، بيحقوقى و . ، حدود پنجاه درصد زن بيسواد بودند٥٧در آستانه انقالب 
نابرابريهاى اجتماعى زنان را همچون ميليونها انسان ديگر به انقالب و مبارزه براى رفاه، 

ط جريان اسالمى، با کارگردانى و حمايت فعال غرب که انقالب توس. حرمت و عدالت کشاند
کرد و به برکت عقب ماندگى اپوزيسيون سنتى و روشنفکران و " اسالمى"مبارزه مردم را 

  . شد و شکست خورد" اسالمى"آرمانهاى سنتى و عقب مانده آنان 

 چرا کنند،" اسالمى" شکست خورد، چرا توانستند اين انقالب را ٥٧اينکه چرا انقالب 
جريانات اسالمى مشابه در خاورميانه و آفريقا عروج کردند، دليلش نه در روى آورى قلوب 

عزيز براى حفظ بيضه اسالم، نه در مسلمان بودن اکثريت مردم اين کشورها، نه " مسلمين"
براى دستيابى به ارزشهايى که شريعتى و امثال او تبليغ مى کردند، نه در خسته شدن مردم از 

ت و مدرنيسم، که ناشى از نفوذ آرمانهاى عقب مانده در بين نيروهاى اپوزيسيون و پيشرف
  . مهمتر از همه اوضاع تاريخى و جهانى ويژه اى بود

در متن رقابت هاى شرق و غرب، بر زمينه فقر و بحرانهاى حاد سياسى و اجتماعى، 
تيوى پيشرو و کارگرى، و اعتراضات توده هاى محروم در جوامع خاور ميانه، در فقدان آلترنا

به برکت نفوذ آرمانهاى ناسيوناليستى و مذهبى در ميان روشنفکران و اپوزيسيون اين جوامع، 
مسلمان . "جنبش هاى اسالمى به آلترناتيو تبديل شده يا غرب آنها را به آلترناتيو تبديل کرد

اى ميراث مذهبى و سنتى آنان از تغيير و بهبود، و تمايل آنان بر" بيزار کردن"کردن مردم، "
گذشته، ابزار تبليغاتى کمپين همه جانبه غرب براى مقابله با اعتراضات مردم و جلوگيرى از 

  . تبديل شدن اين جنبش ها به جنبش هايى دست چپى، راديکال و کمونيستى بودند

جريانات اسالمى در خاور ميانه با سوار شدن بر آنتى مدرنيسم و غرب ستيزى خرده 
ازى مستاصل اين کشورهاى تحت سلطه و در تقابل با رشد چپ گرايى و کمونيسم و بر بورژو

سنتهاى اسالمى . زمينه تقابل استراتژيکى غرب و شرق در سطح جهان پا گرفته و رشد کردند
در چنين اوضاعى فرصت يافتند که بعنوان يک آلترناتيو حکومتى عمل کنند و روى کار 

  . دن مردم و روى آوريشان به هويت اسالمى نداشتآمدنشان ربطى به مسلمان بو

اولين هدف ارتجاع و تحجر سنت اسالمى در ايران و ساير کشورهاى خاور ميانه، زنان و 
سرکوب جنبش زنان و حق طلبى . اعمال احکام و قوانين ارتجاعى اسالم در مورد آنان بود

المى در ايران در جريان ، يکى از محورهاى اصلى سرکوب ارتجاع اس٥٧آنان در انقالب 
  .به اين مساله در قسمتهاى ديگر بطرز مشروح ترى پرداخته ميشود. شکست انقالب بود
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  زن در فلسفه و فرهنگ اسالمى: فصل دوم
  
  
  
  
 

اديان و مذاهب رنگارنگ در طول حيات بشر، همواره ابزارى براى خفه کردن و سر بزير 
ليه مذاهب، توجيه نابرابرى هاى اقتصادى، اجتماعى فلسفه وجودى ک. نگه داشتن مردم بوده اند

جايگاه زن در مذاهب مختلف، انعکاس الهى و آسمانى جايگاه . و جنسى و فرودستى زنان است
زن در روى زمين و در جامعه نابرابر و مرد . زمينى زن در جوامع طبقاتى و مرد ساالر است

ى سياسى و اقتصادى نظام حاکم ساالر، بى ارزش و حقير شمرده مى شود تا منفعت ها
برآورده شود و مذهب، اين بى ارزشى و ستم را در آيه هاى آسمانى و از زبان فرستادگان اش 

  مذاهب فرودستى زنان در برابر مردان را اراده خدا و ابدى قلمداد. توجيه و تقويت مى کند
  . مى کنند

.  زن منسوب و منتسب شده استاسالم و جنسيت زن مفهوم فتنه در فرهنگ اسالمى قويا به
طبق تعاليم قرآن و احکام مذهبى اسالم و از نظر فالسفه مسلمان نظير امام محمد غزالى در 
قرن يازدهم، زنان وسوسه گر، مخرب و مخل نظم اجتماعى اند و از اين رو بايد در خانواده و 

  . انجام دهندجامعه کنترل شوند تا مردان بتوانند وظايف اجتماعى و دينى شان را 

 مى   در فلسفه اسالمى، جنسيت زن غير قابل مقاومت است، مانند رادار اشعه اى از آن ساطع
جنسيت . زن منشا ناامنى و اضطراب مرد است. شود که مردان را از خود بيخود و فلج مى کند

ا زن اگر مورد برخورد مناسب قرار نگيرد، موجب فساد و فتنه شده، توجه مردان را از خد
از اين رو چنانکه فمينيستهاى اسالمى با افتخار . منحرف کرده و نظم جامعه را به هم مى ريزد

اعالم مى کنند، در اسالم بر خالف مذاهب يهود و مسيحيت، به تمايالت جنسى زن اهميت داده 
ل اما مفهوم فتنه در عين حا. شده، اما به منظور آرام کردن زنان و دفع شر ناشى از وجود آنان

از يک سو زنان که از لحاظ ظرفيت عقلى و مغزى از . تناقض عجيبى را نمايندگى مى کند
مردان پائين ترند، قدرت استدالل آنان ضعيف و تسلط کمترى بر احساساتشان دارند، در عين 
حال در مقابل مردان، کنترل بسيار بيشترى بر تمايالت جنسى شان دارند و مردها، آنان را 

  . ندتحريک نمى کن

در فرهنگ اسالمى، آزادى زن و حضورش در جامعه، فساد و هوسرانى است و باعث به 
خطر افتادن ناموس و اعتبار مرد در جامعه مى شود و ارزشهاى اجتماعى بر اساس انقياد 

وظيفه مردان، حفظ ناموس خود، يعنى کنترل و . زنان و حفظ ناموس مردان شکل مى گيرد
.  زن و تمايالت فردى و جنسى او در تناقض با مصالح جامعه استشخصيت. انقياد زنان است

در فرهنگ اسالمى از کودکى به دختر ياد مى دهند که بکارت سرمايه اوست و از دست رفتن 
طبق اوامر ارتجاعى اسالم، مجازات رابطه جنسى . بکارت يعنى بر باد دادن حيثيت مردان

اميده ميشود، بسيار سخت، سنگسار در اين جهان و خارج از ازدواج و آزاد زن و مرد که زنا ن
بسيارى از زنان در جوامع اسالمى، قربانى اين ناموس پرستى . سوزاندن در آن جهان است

در قرآن ، زنا نهى شده و عقوبت سختى براى آن در . کثيف و اين ذهنيت بيمار مذهبى ميشوند
 احکام مجتهدين و آيات عظام، که در عالوه بر قرآن، رساله ها و) ١١. (نظر گرفته شده است

اينجا مورد بررسى قرار نگرفته اند، مشحون از يک تمايل غير قابل ارضاى جنسى و يک 
  . جنون و خشونت آشکار و حيوانى نسبت به زنان است

 ١٧



بر اساس باورهاى اسالمى و اوامر رهبران اين مذهب، مردان برعکس زنان، قوى تر، 
اما مردها بردگان غرايز جنسى . ر کنترل احساسات شان قوى ترندعقاليى تر، تهاجمى تر و د

بر عکس، زنان کنترل زيادى بر تمايالت و کشش جنسى . و خواهان تسلط بر جسم زنان هستند
. زن در فلسفه اسالمى، برده عشق است و ميخواهد قلب مردان را تصرف کند. شان دارند

 مى خواهند  ن دارند و زنان هم به طور طبيعىمردان بطور طبيعى نياز و تمايل به تملک زنا
 زنان کشتزار شمايند، و از هر کجاى کشت خود : " مورد تصرف و تملک مرد قرار گيرند

   ) ١٢" ( مى توانيد وارد شويد

مرد ساالرى و فرودستى زن در اسالم خدا زن را در اسالم وظيفه لذت جويى مرد تعريف 
خدا چنان مردان را .  بايد در خانه در خدمت مرد باقى بماندزن به مرد تعلق دارد و. کرده است

در تجاوز به حقوق زنان و خشونت عليه آنان آزاد گذاشته که تنها راه محفوظ ماندن زنان براى 
  . شوهرانشان اين است که در خانه نگه داشته شوند و در دسترس مردان ديگر نباشند

بايد خود را براى هر . وهر از خانه بيرون برودطبق احکام اسالمى، زن نبايد بدون اجازه ش
لذتى که مرد از او بخواهد، تسليم نمايد و نبايد بدون اجازه شرعى از نزديکى با مرد خوددارى 

در صورت اين تسليم همه جانبه و خفت . يعنى به تجاوز جنسى روزمره مرد، تسليم باشد. کند
زنان در ازاى زائيدن، شير . هر واجب استمادام العمر، تهيه غذا، لباس و منزل او بر شو

دادن بچه و پرورش فرزند، همخوابگى با شوهر و کار در آشپزخانه، از همسرانشان مرد 
  ) ١٣. (دريافت مى کنند

زن بايد شوهرش را از گناه حفظ کند و براى تمتع از حوريان بهشتى، با عفت و شوهر دوست 
  . به بهشت بفرستد

در آنجا بر تخت ها تکيه زده اند و شراب . يش بر روى آنان باز استباغ هاى بهشت که درها"
 .  " عفت اند و ميوه هاى بسيار مى طلبند و در خدمت آنان، حوريان جوان، شوهر دوست و با

 )١٤ (  

حوريانى که در رساله هاى مجتهدين اسالمى و آيات عظام، هشت متر قدشان است و آنقدر 
هستند که هفت دست لباس پوشيده اند و در عين حال گويى لباسى سکسى و در عين حال با تقوا 

  . بر تن ندارند

مطابق احکام اسالمى، زنان به زور و اجبار در يک رابطه زناشويى قرار مى گيرند و به 
، "زنان"بر اساس قوانين اسالمى، بسيارى از اين . زور هم در آن رابطه نگه داشته مى شوند

هستند که در واقع طبق اوامر ارتجاعى قرآن و )  سال و نيم قمرىهشت(دختران نه ساله اى 
در حاليکه اکثر زنان از انتخاب . احکام آيات عظام، مورد سو استفاده جنسى قرار مى گيرند

يگانه همسر خود محرومند، به مردان اجازه داده مى شود که براى حفظ خود از گناه و فتنه که 
در اسالم مردان . تعددى، البته با حکم اسالم رابطه داشته باشندمسبب آن زنان هستند، با زنان م

         قرآن در همين مورد. حق دارند چهار همسر رسمى و تا بى نهايت صيغه داشته باشند
  ) ١٥" (از زنان هر چه خوش داريد، دو دو، سه سه و چهار چهار بگيريد: مى گويد

زن موضوع سرور و .  زن و وابسته به اوستاز نظر اسالم، عالقه زن معلول عالقه مرد به
سرشت اسالمى، کليد فسخ ازدواج را به دليل ضعيف و ناقص بودن . بهجت مرد واقع مى شود
او . زن احساساتى و وابسته به مردان و توسرى خور و سربزير است. زنان، به مرد داده است

الم، زن رازها را اسرار و از نظر اس. آرام و ماليم، و از تندى و رو دررويى گريزان است

 ١٨



ست     ه و مايملک اوست           در اسالم، زن واب رد، متعلق ه م ر او حق              . ه ب يم زن و ب رد ق در اسالم، م
سلط دارد ده است. ت رآن آم ود: "در ق د ب رى خواه ى و برت ان افزون ر زن ردان را ب ا ) ١٦" (م     ي

ان روا داشته                "  ر آن مردان را بر زنان، تسلط و حق نگهبانى است، هم بواسطه برترى که خدا ب
ردان         د         و هم بواسطه آنکه م ه بدهن ان نفق ه زن ال خود ب د از م ه يک    ) ١٧" (باي در اسالم، زن ن

د در           . انسان که مايملک مرد و مادر فرزندان اوست        مادر به معنى زاينده و شير دهنده که ميتوان
ده او       . ازا خدماتش به مرد، از او مزد مطالبه کند         مرد نه تنها قيم و سرپرست زن، که تاديب کنن

ان  : " ... نيز هست   د، اگر                       و زن ان را موعظه کني د نخست آن د، باي ان بيمناکي ه از مخالفت آن ى ک
  ) ١٨( ..."يع نشدند، آنها را کتک بزنيدمطيع نشدند، از خوابگاه آنان دورى گزينيد، باز اگر مط

بدليل اغواگرى و و . در اسالم، زن شيطانى است که مى تواند مردان و جامعه را منقلب کند
حجاب و پوشاندن .  بين زن و مرد، فضا و فاصله اى موجود باشدسوسه زنان، بايد هميشه

  ) ١٩. (زنان در اسالم، براى کنترل زنان و جلوگيرى از نقش مخرب آنان در جامعه است

اى پيغمبر، به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خويشتن را : " در قرآن آمده است
ه به عفت و حريت شناخته شوند و از تعرض و به چادر فرو پوشند که اين کار براى اينک

  ) ٢٠" ( جسارت آزار نبينند، بسيار بهتر است

اى رسول ما، زنان مومنه را بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را "و 
محفوظ دارند و زينت و آرايش خود جز آنکه قهرا ظاهر مى شود بر بيگانه ) از عمل زشت(

د و بايد سينه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خود را آشکار نسازن
و آنطور پاى بر زمين نزنند که خلخال و .. آشکار نسازند جز براى شوهران خود و پدران و 

  ) ٢١" (زيور پنهان پاهايشان معلوم شود

اگر خدا ) رفيع استبلکه مقامتان ( اى زنان پيغمبر، شما نيستيد مانند يکى ديگر از زنان "
ترس و پرهيزگار باشيد، پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگوئيد مبادا آنکه در دلشان 

  ) ٢٢(بيمارى هوى و هوس به طمع افتد، بلکه متين و درست سخن بگوئيد 

و کنيزکان خود آنها که مايلند به عفت، زنهار براى : " ... در قرآن در مورد حجاب و زنا آمده
ال دنيا جبرا به زنا وادار مکنيد که هرکس آنها را اکراه به زنا کند، خدا در حق آنها که طمع م

) ٢٣" (مجبور بوده اند، آمرزنده و مهربان است، ليکن شما را به جاى آنان عقاب خواهد کرد
به زنان مسلمان بگو از نگاه شهوت آگين خوددارى کنند و عفت خود را حفظ نمايند و "و 

و ) صورت و کف دست و پا( خود را آشکار نکنند، مگر آنچه اکه آشکار است زيبايى هاى
  ) ٢٤" ( روسرى هايشان را به گريبان بزنند

  اسالم، نابرابرى و جدايى جنسى زن و مرد 

حجاب و مکانيسم . رسالت اسالم و ساير مذاهب، تبعيض و جدايى جنسى بين زن و مرد است
از اين رو .  اين جدايى بين دو جنس را تامين مى کندهاى مشابه در اسالم، کاملترين شکل

عالوه بر . حجاب، اين زشت ترين مظهر تبعيض و ستمگرى مذهبى بر زنان تحميل مى شود
اين، حجاب و اوامر ارتجاعى اسالمى مشابه آن، مکانيسم هايى هستند براى کنترل و تحت 

 ١٩



تاثير روان شناسانه چنين تلقى اى از زن در فرهنگ اسالمى، بى ارزشى و فرودستى زن، و 
برترى و قدرت مردان و نرمهاى جنسى و . اعتماد به نفس و قدرت بيش از اندازه مرد است

شرعى و قانونى که آنها را قادر مى سازد تا هر اندازه که مى خواهند به زنان و رابطه جنسى 
در مقابل زنان . ان دسترسى داشته باشند، تصوير زن را در فرهنگ اسالمى شکل مى دهدبا آن

  . نيز با اين روح بار مى آيند که بدن و تمايالت جنسى شان را منفى بينگارند

در فرهنگ اسالمى، زن شايسته، کسى است که از ضعف و کمبودهاى فيزيکى و مغزى خود 
را مى داند، کم حرف مى زند و کم ميخواهد، شکننده، نسبت به مردان آگاه است، جاى خود 
ضعف و . از خطر بروز تمايالت جنسى اش آگاه است. احساساتى و وابسته به مردان است

چنين زنى خواسته ها و تمايالت . انفعال خود را پذيرفته و به بخشى از وجودش تبديل شده است
چنين .  عديده او را برآورده مى کندخود را انکار ميکند، به مردش خدمت کرده و نيازهاى

 مى برد  او با صبر و خفت رنج. زنى احترام و يکسانى و حقوق فردى براى خود نمى خواهد
  . و تحمل مى کند

در اسالم، مبناى احکام نابرابر و موقعيت فرودست زنان، تفاوتهاى فيزيکى و طبيعت متفاوت 
 اسالمى، تفاوت در قدرت استدالل، ميزان طبق احکام. زنان نسبت به مردان اعالم شده است

هوش، تعقل و خردمندى پائين زنان و کم بودن تسلط آنان بر احساسات و عواطف شان، باعث 
عالوه براين، طبق . مى شود که موقعيت اجتماعى و قانونى پائين ترى ازمردان داشته باشند

نند در قانون و قضا و سياست باورهاى اسالمى، زنان بشدت احساساتى و کم عقل اند، نمى توا
  . موثر باشند

در فلسفه، شريعت، فقه و سنت اسالم، زنان شکننده اند و در طبيعت و خلقت آنهاست که غلط 
بنابراين به مردان آموزش داده مى شود که با اعمال غلط زنان با مدارا رفتار کنند . رفتار کنند

در اسالم، اعمال و افکار زنان بايد بر . ، چرا که اين اعمال در طبيعت و سرشت زنان است
زن هر چه بتواند به . طبق محدوديتهاى ذاتى و استعداد فطرى پائين تر آنان ارزيابى شود

مدارج عملى و اجرايى بااليى هم برسد، باز هم طبق فلسفه اسالم و احکام آن، عقلش ناقص 
در فرهنگ اسالمى، . است، نبايد با او مشورت کرد چون رايش ضعيف و عزمش سست است

اسالم به مردان اندرز مى دهد که اگر هم با . مردى که با زنان مشورت مى کند، ملعون است
زنان در امرى مشورت مى کنند، عکس آن عمل کنند چون شيطان نهفته در سرشت زنان، 

  . سررشته امور را بدست مى گيرد

 شهادت زنان، و حق ارث آنان بر طبق اين احکام،. بر اساس فقه اسالمى، زن نصف مرد است
  ) ٢٥. (نصف مردان است

نه فقط قرآن، که حديت و سنت و زندگى پيغمبر و ساير رهبران اين مذهب، ناظر بر تنظيم 
روابط و مناسبات زندگى بدوى و قبيله اى مردم در شبه جزيره عربستان در زمان ظهور 

نجا که به موقعيت زنان بر مى گردد، رساله هاى فقها و مجتهدين اسالمى نيز تا آ. اسالم است
سرشار از نفرت انگيز ترين اصول و اوامر زن ستيزانه هستند و تا آنجا که به جنسيت زنان و 
. رابطه زن و مرد مربوط است، يک پورنوگرافى زمخت و خشن و وحشيانه عليه زنان است

 ٢٠



اسالم مخلوق ناتوانى و جهالت انسان اين واقعيت که تاريخ ظهور و پيدايش مذاهب به حدود دو 
اسالم نيز . هزار سال قبل باز مى گردد، به مذهب خاصيتى بشدت ارتجاعى و واپسگرا مى دهد

عى در مقابل تحوالت و پيشرفتهاى اجتماعى و مانند ساير مذاهب، نمى تواند همچون سد و مان
بهبود شرايط زندگى انسانها مقاومت نکند و نظام و فرهنگ کهنه و نابرابر را در مقابل دنياى 

مخالفت سرسختانه کليساى کاتوليک با ايده ها و افکار . جديد و تحول و پيشرفت، تقويت نکند
 سراسر قرون وسطى و دشمنى کليه نو و علم، شکنجه و آزار دانشمندان و متفکرين در

مجتهدين و آخوندهاى ريز و درشت در طول تاريخ معاصر ايران با هر آنچه که نشانى از 
  . انسانيت و آزاديخواهى و بشر دارد، خصلت مشخصه مذاهب و اسالم است

. تاسالم، ابزارى براى توجيه و تداوم تبعيض و نابرابرى بين انسانها، و بين زنان و مردان اس
اسالم مردود است، نه بعنوان يک ايدئولوژى و سيستم فکرى در خود و نه صرفا بعنوان خرافه 
و توهم و تخيل، بلکه بدليل نقش و ضرورت اجتماعى آن در توجيه تبعيض و نابرابرى جنسى 

  . و عاملل تفرقه بين انسانها، بايد افشا و طرد شود

اى طبيعى و عدم آگاهى از علت وجودى و عجز و ضعف مطلق انسان اوليه در برابر نيروه
منشا اين نيروها، تمام ابعاد زندگى او را تحت سيطره قرار داد و او را وادار کرد که خدايان 
را خلق کرده و به آنان پناه برد و تالش کند مرحمت آنها را جلب و طبيعت را به کنترل خود 

گر خدايان و الهه ها، و مذاهب اوليه، ا. درآورد يا حداقل از قدرت ويران کن آن رهايى يابد
حيات شان را مديون جهل و ناتوانى بشر در مقابل نيروى مقهور کننده و سرسخت طبيعت 
بودند، ادامه حيات مذاهب، ناشى از وجود آن نيروهاى اجتماعى است که با تکامل جامعه، 

   ر زندگى بشر حاکمظهور طبقات اجتماعى با منافع آشتى ناپذير و سلطه مناسبات طبقاتى ب
  ) ٢٦" ( مذهب مخلوق انسان در تنگنا افتاده است: "مارکس مى گويد. مى شوند

انسان در بندى که زندگى اجتماعى و فردى اش مقهور مناسبات و روابطى است که کامال 
برخالف خواست و اراده او عمل مى کنند، و او تنها ناظرى از خود بيگانه و تحقير شده در 

بات است، چنين انسانى ناگزير در ذهن خود اراده اى مافوق اراده خدا را بر جامعه اين مناس
انسان از خود بيگانه اى که در . حاکم مى کند و سرنوشت خود را ناشى از اراده او مى پندارد

تنگناى اين مناسبات حقارت بار گير افتاده، مرعوب و مطيع و داراى عواطف و تمايالت عقب 
اسالم، مردساالرى و برترى مردان، موقعيت . آميز و زورگو خواهد بودمانده، تبعيض 

فرودست زنان و تبعيض جنسى بين زن و مرد را تحت عنوان اراده خدا، بعنوان مکمل 
رسالت اسالم، ايجاد جدايى کامل جنسى بين . مناسبات نابرابر طبقاتى، توجيه و تداوم مى بخشد

      ها و  ر جنسى نسبت به زنان و توجيه ستمزن و مرد، اعمال يک تبعيض تمام عيا
   .نابرابرى هاى طبقاتى است
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   و ضد انقالب اسالمى٥٧زنان، انقالب : فصل سوم
  
  
  
  
 

  زين گناه است که تا زنده ام اندر کفنم    مر مرا هيچ گنه نيست بجز آنکه زنم 

  خت چون بخت تو منمتو سيه بختى و بدب     من سيه پوشم و تا اين سيه از تن نکنم

  ) ٢٧(ميزاده عشقى 

  زن چه بود آن روزها، گر زانکه زندانى نبود     زندگى و مرگش اندر کنج عزلت مى گذشت

  کس چو زن در معبد سالوس قربانى نبود     کس چو زن اندر سياهى قرنها منزل نکرد             

   )٢٨(پروين اعتصامى 

وطه و پس از آن، اشعار مشابه شعرهاى ميرزاده در ادبيات و فرهنگ عصر انقالب مشر
آزاديخواهى و تمايالت ترقى . عشقى و پروين اعتصامى در باال، فراوان يافت مى شوند

 در روسيه و سپس انقالب اکتبر، با تبعيت از ارزشهاى ١٩٠٥خواهانه، تحت تاثير انقالب 
 مردم، و استقرار آزاديها و انسانى ناشى از آن، در پى محو استبداد و برقرارى حقوق مدنى

تحقق حقوق زنان و حضور آنان در جامعه شرط پيشرفت و ترقى . تعالى و پيشرفت زنان بود
جامعه شمرده مى شد و حجاب و محصور کردن زنان در خانه و اندرونى، مظهر جهل و عقب 

 در آن زمان روشنفکران و فضاى فرهنگى و فکرى جامعه به تمدن و روش. ماندگى بود
زندگى مردم در غرب و ايده هاى پيشرو مانند دولت غير مذهبى، آموزش و پرورش بدون 
مذهب و برابرى زنان بعنوان ارزش هاى برخاسته از جوامع اروپايى تمايل و سمپاتى زيادى 
نشان مى دادند و اسالم براى آزاديخواهان، همزاد و خادم ارتجاع و استبداد و حجاب سمبل 

  . اط شمرده مى شدواپسگرايى و انحط

 را در نقطه مقابل انقالب ٥٧ و انقالب مشروطه، انقالب ٥٧بسيارى در مقايسه انقالب 
مشروطه و ارزش هاى آن و در تضاد با فضاى فکرى و اجتماعى جامعه در آن زمان ارزيابى 

برخى آن را يک پسرفت، و اکثرا که طيف وسيعى از مفسرين غربى، ژورناليسم . مى کنند
 را ٥٧و طيف روشنفکران دانشگاهى در غرب و فمينيسم را در بر مى گيرد، انقالب رسمى 

تالش مردم ايران براى بازگشت به گذشته، ريشه هاى خودى، نقش سنتى زن و حجاب بعنوان 
سمبل مبارزه عليه ارزشهاى تحميلى غرب به جامعه و مردم و زنانى که ظرفيت يا لياقت 

  . دگى را نداشتند، مى دانندپذيرش اين ارزش ها و روش زن

مى گويند تغييرات سريع دهه پنجاه، رشد شهر نشينى و هجوم فرهنگ مصرفى غرب، باعث 
شد که زنان به گذشته، اسالم و حکومت مذهبى رو کرده و جمهورى اسالمى را سر کار 

ان با و زن. ، پياده کردن ارزش هاى اسالمى بود٥٧مى گويند توقع زنان از انقالب . بياورند
چادرهاى سياه در تظاهراتها، وحدتشان را با اسالم و ضديت شان را با مدرنيسم و ارزش هاى 

مى گويند .  مى خوانند٥٧اسالم را مايه و علت خودآگاهى زنان در انقالب . نوين اعالم کردند
حجاب به زنان شخصيت مى دهد و در سايه آن زنان به زندگى و فعاليت هاى اجتماعى کشيده 
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ه ، براى روى کردن به حجاب، بازگشت ب٥٧اما برخالف اين تئورى هاى رايج، انقالب 
جمهورى اسالمى هم به دليل شبکه مساجد، نفوذ . ميراث خودى و ارزش هاى گذشته نبود

. تشيع، تار و پود قوى آخوندها و سلسه مراتب مذهبى در ميان مردم نبود که بر سر کار آمد
انزجار مردم از مدرنيسم، عالقه زنان به حجاب، سرعت بيش از حد شهر نشينى و عطش 

  .  عواملى نبودند که جمهورى اسالمى را بر سر کار آوردندبراى ارزشهاى اسالمى،

 با دوران پس از مشروطيت هم، زنان که در يک جامعه صنعتى و ٥٧در مقايسه انقالب 
مناسبات اجتماعى و اقتصادى پيشرفته ترى نسبت به زمان مشروطه زندگى مى کردند و در 

 نه ٥٧زنان در سال . ن انقالب کردندجامعه حضور داشتند، براى تغيير و بهبود در زندگى شا
براى آنچه که در زمان مشروطه يعنى حدود نود سال پيش کفن سياه، مظهر انحطاط و تيره 
  . بختى و جهالت تلقى مى شد، بلکه براى آزادى، تجدد و يک زندگى بهتر پا به انقالب گذاشتند

. زادى و عدالت اجتماعى بود حرکتى براى رفاه، آ٥٧ و ضد انقالب اسالمى انقالب ٥٧انقالب 
دولت اسالمى، ارزش ها و شعارهاى اسالمى و حجاب زنان، نه فقط محصول اين انقالب و از 

در . عوامل برانگيزاننده آن نبودند، بلکه اتفاقا سالحى براى سرکوب آگاهانه اين انقالب بودند
يروهاى خرده بورژوايى ايران سالهاى قبل از انقالب، اسالم به پرچم اعتراض روشنفکران و ن

اپوزيسيون که تحت فشار سرمايه بزرگ امپرياليستى بوده و از زاويه اى ارتجاعى و عقب 
مانده به امپرياليسم اعتراض داشته و با تحوالت اقتصادى اجتماعى ناشى از حاکميت سرمايه، 

که سنت طنز تلخ تاريخ اين است . بويژه بعد از اصالحات ارضى، مخالف بودند، تبديل شد
بى اعتنايى  پوسيده و منحط خمينى و نهضت آزادى و شريعتى که از بى اعتبار شدن مذهب و

مردم به آن به تقال افتاده، و تالش مى کردند نفوذ مذهب را که رو به سراشيب بود، حفظ کنند، 
  . بعنوان عامل برانگيزنده انقالب و نتيجه و محصول انقالب مردم، بر سر آنان سوار کردند

، خمينى و جمهورى اسالمى بعنوان يک سنت سياسى واپسگرا که در ٥٧در جريان انقالب 
تحوالت چند دهه اخير در ايران، به عقب رانده شده و منزوى شده بود، يعنى سنت پان 

جمهورى اسالمى بعنوان ابزار مقابله غرب با . اسالميستى ظهور کرده و به کار گرفته شدند
، که ٥٧، در مقابله با رشد يک انقالب همگانى و گسترده، انقالب بلوک شرق در سطح جهان

     بسرعت راديکاليزه مى شد و بيم از دست رفتن کنترل غرب و نيروهاى ارتجاعى بر آن
ظهور جمهورى اسالمى بدليل مقابله و موازنه . مى رفت، از جانب غرب بکار گرفته شد

رژيم خمينى نتيجه . نگ سرد، صورت گرفتاستراتژيکى در سطح جهان و در متن معادالت ج
، ٥٧بورژوازى غرب براى مقابله با انقالب رشد يابنده ايران در سال . کنفرانس گوادلوپ بود
بدين ترتيب در رسانه ها و . خمينى بر آن را کارگردانى کرد" رهبرى"انقالب، را اسالمى و 

 و پيروان خمينى و مدافعين افکار عمومى در سراسر جهان، مردم انقالب کرده را مقلدين
اسالم خواندند، و زنان که به طرز بى سابقه اى در انقالب شرکت داشته و خواستها و توقعات 

  . انسانى اى از آن داشتند، زنان خسته از مدرنيسم و خواهان حجاب و اسالم معرفى شدند

 ديروز زير بغل  کشيدند که تا٥٧جريان اسالمى را همان نيروهايى به جلوى صحنه انقالب "
آنها که پتانسيل راديکاليزاسيون و دست چپى از آب در آمدن انقالب . رژيم شاه را گرفته بودند

آنها که به يک . ايران را مى شناختند و از اعتصاب کارگران نفت درس خود را گرفته بودند
 ايران، شدن انقالب" اسالمى"براى . کمربند سبز در کش و قوس هاى جنگ سرد نياز داشتند
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در فقدان يک آلترناتيو سوسياليست و سکوالر، با جمهورى اسالمى، جامعه از سر توهم و 
خوش باورى، استيصال و در نهايت اجبار، به سنت پوسيده اسالم در اپوزيسيون اجازه داد به 

اين سنت اسالمى، با آرمان ارتجاعى ضديت با . حکومتى بر سر کار بيايدعنوان يک آلترنايتو 
مدرنيسم، با عطش سيرى ناپذير بازگشت به گذشته، بيشتر و قوى تر از هر سنت و آرمان 

  . ارتجاعى ديگرى در اپوزيسيون موقعيت زنان را به قهقرا راند

 قرار داد که در مورد مدرنيسم خمينى و جريان اسالمى، الگويى در مقابل جامعه پيشين ايران
و فرهنگ غربى تا خودکفايى اقتصادى، سياست خارجى غير متعهد، هژمونى طلبى اسالمى 
در منطقه خاور ميانه با پالتفرم و شعارهاى بخش اعظم اپوزيسيون بورژوايى رژيم شاه از 

 اين .جبهه ملى و نهضت آزادى و حتى جناح هاى راست تر بورژوازى ايران مشترک بود
سنت پوسيده و متحجر عمال، کل اپوزيسيون ضد مدرنيست و ملى را حول شعارها و پالتفرم و 

 به کار ٥٧برنامه خود جمع کرد و کل اين نيرو و حمايت غرب را در خدمت سرکوب انقالب 
  . گرفت

پس از مدتى کوتاه تر از يک ماه از ظهور حکومت اسالمى، توهمات و پندارهاى خوش 
مبارزات کارگران و مردم محروم براى ادامه و تعميق . اقعيات تلخ جايگزين شدمردم، با و

جنبش بيکاران، جنبش هاى مردم محروم و تحت . انقالب و عليه جکومت اسالمى ادامه يافت
ستم در کردستان و ترکمن صحرا و مبارزات کارگران در مراکز صنعتى، و جنبش زنان عليه 

اين جنبش . رکوبگر و ارتجاعى اسالم و رژيم جديد ادامه يافتحجاب اسالمى و ساير قوانين س
  .  بودند، با سرکوب شديد ضد انقالب اسالمى روبرو گرديد٥٧هاى اعتراضى که ادامه انقالب 

 حاکميت ارتجاع اسالمى و آنچه که پس از آن اتفاق افتاد، به روشنى و ٥٧در جريان انقالب 
ديگر بحث بر سر . و حقوق زنان را به نمايش گذاشتبيش از هر زمان ديگرى، رابطه اسالم 

اثبات نظرى ضديت قرآن و اسالم و فعالين اسالمى با حقوق زنان نبود، بلکه مساله به امرى 
  . که زندگى ميليونها انسان را تحت الشعاع قرار مى داد، تبديل شد

خمينى دستور حجاب اجبارى و جنبش هشت مارس دو هفته پس از استقرار جمهورى اسالمى، 
 تصويب شده و نسبت به قانون مدنى ١٣٥٥داد قانون حمايت خانواده رژيم پيشين که در سال 

بى حقوقى زنان  تغييرات محدودى در زمينه تعدد زوجات مرد، و) ١٣٠٧مصوب سال (سابق 
در امر طالق، کرده بود، مورد بررسى قرار گرفته و موازين غير شرعى آن معلوم و لغو 

. ن، زمينه اى براى تحکيم و تصويب قوانين کامال قرآنى بر زندگى مردم و زنان بوداي. شوند
، روز جهانى زن، خمينى در يک سخنرانى خطاب به ١٩٧٩يک روز قبل از هشت مارس 

) ٣٠( "بروند ولى با حجاب اسالمى بروندخانمها مى توانند به اداره ها : " جمعى از زنان گفت
س بود، بارها در مقابل سواالت متعدد خبرنگاران خارجى، با رندى خمينى هنگامى که در پاري

مخصوص آخوندها از اعالم صريح حکم اسالم در مورد زنان طفره رفته و با کلى گويى، 
  . قرآن و آخوندها را مدافع حقوق زن خوانده بود
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ليه حجاب زنان اولين مساله اى بود که اعتراض هاى سياسى قدرتمند و بالفاصله اى را ع
حکومت اسالمى برانگيخت و زنان جز اولين گروههايى بودند که رژيم اسالمى را به مصاف 

 به خيابانها ٥٧اين حکم خمينى موجب شد که هزاران زن در روز هشت مارس سال . طلبيدند
: مى دادند زنان شعار. بريزند و عليه حجاب اجبارى و لغو قانون حمايت خانواده اعتراض کنند

، آزادى، مساوات حق مسلم "، در طلوع آزادى، جاى آزادى خالى"يد نبايد نداردآزادى با"
اوباش حزب اللهى با چماق و . در اين تظاهرات حدود سى هزار زن شرکت داشتند". ماست

 در نقاط مختلف ادامه داشت، حمله کرده زنجير و چاقو به تظاهراتهاى زنان که بمدت يک هفته
يا "با شعار . و زنان معترض را عروسک هاى غربى، فاسد و عوامل آمريکا خواندند

تظاهرات زنان غير قانونى اعالم شد و زنان معترض به مرگ محکوم " روسرى، يا توسرى
يافت و موج  جايگاه ويژه اى ٥٧از اين پس سرکوب زنان در سرکوب آرمانهاى انقالب . شدند

اعدام و دستگيرى زنان در در کنار سرکوب ساير جنبش هاى اعتراضى کارگران و مردم 
  . محروم وسعت يافت

د      حجاب . پس از فرمان خمينى، قانون حمايت خانواده لغو شد وحق قضاوت از زنان سلب گردي
ستان،  ال   ١٤از تاب اه س ر م د )١٩٨٠( ،٥٩ تي ارى ش ان ع  . ، اجب ى زن اهرات اعتراض ه تظ لي

وق           . حجاب به مدت يک هفته ادامه داشت       پس از تصويب قانونى حجاب، موج تحقير و سلب حق
اال گرفت                      اقو کشان اسالمى ب . و حضور زن، در خيابان، محل کار، مغازه و کوچه از جانب چ

ا ه حجاب و س ان سه تظاهرات علي ن دوره، زن دطى اي ضييقات اسالمى سازمان دادن در  :ير ت
ارس  ائيز١٩٧٩م ستان ١٩٧٩ ، پ واه، . ١٩٨٠ و تاب ان آزاديخ اى زن اهرات ه ل تظ    در مقاب

اقو کشان                    قطب زاده از عوامل دولت اسالمى، تظاهراتى با شرکت زنان زنان حزب اللهى و چ
  . رژيم ترتيب داد

، مدارس مختلط ٥٩ تير ماه سال ١٥جنگ تمام عيار اسالم بر عليه زنان از اين پس، از 
 کودک ها در وزارتخانه هاى دولتى، براى تحت فشار گذاشتن زنان فعاليت مهد. ممنوع شد

سن ازدواج براى دختران تقليل داده شد و موج دستگيرى و اعدام زنان به . شاغل محدود شد
آپارتايد جنسى در اتوبوس ها، آرايشگاهها، بيمارستان ها، . بهانه هاى مختلف ادامه يافت

  . اعمال گرديد.. انشگاهها و غذاخورى ها، کارخانه ها، ادارات و د

طى مدتى کوتاه، يازده زن در شهرهاى کرمان، بوشهر، اهواز، اردبيل، نوشهر و سارى به 
از جانب . جرائمى مانند فساد اخالق، فحشا و زنا، سنگسار و يا به جوخه هاى آتش سپرده شدند

ان هاى مختلف تشکيل دولت اسالمى، ستاد هاى ويژه مبارزه با بد حجابى در استانها و شهرست
فعال تر از گشتهاى . منکر به خيابان ها اعزام شدند شد و گشتهاى امر به معروف و نهى از

رسمى و اعالم شده، دستجات چاقو کش، رنگ پاش و اسيد پاش به روى صورت و لباس زنان 
  . بود که فجايع بى نظيرى را به بار آوردند

مال حجاب و به خانه راندن زنان، خمينى در در توضيح اهميت و فوريت سرکوب زنان، اع
مهمترين ثمره انقالب، بازگشت به حجاب زنان بود، اگر هيچ : "، گفت) ١٩٨١ (١٣٦٠سال 

خمينى طى اين دوره در " ثمره ديگرى هم نداشت، انقالب با همين حجاب به نتيجه خود رسيد
قار، شخصيت، ساخته حجاب اسالمى، يعنى حجاب و: " سخنرانى هايش در مورد حجاب گفت

اين نص صريح قرآن است، آن قدرى که قرآن مجيد بيان . دست من و فقيه و ديگران نيست
کرده، نه ما مى توانيم از آن حدود خارج شويم و نه زنانى که معتقد به اين کتاب بزرگ آسمانى 

صالح جنايت دوم که باز به تقليد آتاتورک بى صالحيت، آتاتورک مسلح غير )"٣١" (هستند
خدا مى داند که در اين کشف حجاب بر ... انجام داد، قضيه کشف حجاب با آن فضاحت بود
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 جلو آنهايى را که با زنها لخت به دريا .  دريا بروند و شنا کننداسالم نمى گذارد که لخت به"
تمدن . مردم مسلمانند و نمى گذارند زنها و مردها با هم به دريا بريزند. مى روند را مى گيرد

تمدن غربى مى خواهد آن است که . و اينها از تمدن و آزادى اين را مى خواهند! اينها اين بود
مگر مازندرانى ها و يا رشتيها مى گذارند که ... به دريا بريزندزن و مرد لخت بشوند و 
. زن و مرد در يک دريا بروند و مشغول عيش و عشرت بشوند. دريايشان مثل آن وقت باشد

خانمها براى اينکه يک )"٣٣...." ( اينها آزادى مى خواهند بروند قمار کنند و لخت بشوند
ب شوند، نيامدند بيرون خودشان و بچه هايشان را چيزى دستشان بيايد، يا اينکه صاحب منص

اين اسالم و قرآن است که خانمها را آورده است بيرون و همدوش مردها بلکه . به کشتن بدهند
  ) ٣٤" ( جلوتر از مردها وارد صحنه سياست کرده است

. مى شود گفت که اين نهضت را بانوان پيش برده اند. شما سهم زيادى در اين نهضت داريد"
در صورتى که بنا اين نبود که بانوان به خيابان بريزند . براى اينکه بانوان در خيابانها ريختند

و لکن ريختند توى خيابانها و اگر احتمال مى رفت براى مردها سستى در کار باشد همين معنا 
شجاع مردها وقتى ديدند زن ها آمده اند و مشغول يک کارى هستند آنها هم . آنها را شجاع کرد

اگر نفوذ روحانيون باشد نمى گذارد دختر و پسر در آغوش هم کشتى بگيرند ) "٣٥" ( شدند
اگر نفوذ روحانيون باشد نمى گذارد دختران عفيف مردم در . چنانکه در شيراز شده است

   "مدارس، زير دست جوانها باشند و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد راه بيندازند
بانوان را به ادارات بکشانند نه . دشمنان مى خواستند بانوان از بچه هايشان جدا باشند") ٣٦( 

براى اينکه اداره درست بشود بلکه براى اينکه ادارات را فاسد کنند و بچه ها را از دامن مادر 
زن ها بروند اما با حجاب . در وزارتخانه هاى اسالمى نبايد زنهاى لخت بيايند..." "جدا کنند

باشند مانعى ندارد، بروند کار کنند، ليکن با حجاب شرعى باشند، در حفظ جهات شرعى 
  ." باشند

   ) ٣٧... " ( اسالم، زن را از توى لجن زارها برداشته، آورده و به او شخصيت داده "... 

البد اطالع داريد خصوصا در تهران که چقدر مراکز فحشا در طرق مختلف در تهران وجود "
     وقتى مردم دريا... حتى بعضى از آنها گفتنى نيست و همين طور اطراف دريا داشت که 

مى روند يکى از امورى که دشمنان به آن دامن مى زنند همين مختلط بودن جوانها و زن و 
مرد است و اين نه از باب اين است که اينها مى خواستند به جوانهاى ما خوش بگذرد بلکه از 

آنقدر که اسالم به زن خدمت کرده است خدا .... هاى ما را به تباهى بکشندباب اين بود که جوان
، زير لواى فعال کردن نيمى از )رضا شاه(قاتل  ) " ٣٨." (مى داند به مرد خدمت نکرده است

جمعيت، يعنى زنان، اين قاتل حجاب را برداشت و به جاى فعال کردن اين نيمه، نيمه ديگر و 
آنها را مثل عروسک درست کردند و به اين طريق به ادارات . را منفعل کرد) مردان(

زنان در ادارات مانع کار مردان شدند و آنهايى که در . فرستادند و گذاشتند به خيابانها بروند
  ) ٣٩" ( خيابان ها راه افتادند، جوانها را به فساد کشاندند

يس نهضت آزادى، به در اين دوره، مهدى بازرگان، نخست وزير دولت موقت اسالمى و رئ
اسالم به زنان اجازه تصدى مقامات قضايى را نمى دهد، چون خيلى "دفعات اعالم کرد که 

به لحاظ طبيعى هيچ نوع برابرى بين دو جنس از نظر خصوصيات يا "، يا "احساساتى هستند
بنى صدر، رئيس جمهور هم ) ٤٠" ( قدرت جسمى و اخالقى، و تحمل و شکيبايى وجود ندارد

اب را تائيد کرد و دفتر رياست جمهورى حضور زنان کارمند در محل هاى کار را با حج
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 از گيسوى زنان اشعه بنى صدر، رئيس جمهور اسالمى، در توضيح ضرورت حجاب گفت که
او تاکنون چندين . اى ساطع مى شود که در اثر آن مردان به لحاظ جنسى تحريک مى شوند

بار، اين اظهار نظر را که ميليونها زن و مرد آن را با کمال بهت، ناباورى و حيرت شنيدند، 
  . را دروغ و تهمت خوانده است

خمينى از پاسخ دادن به .  اعدام محکوم شد، زنى در اردبيل به جرم زنا به دو بار٥٨در سال 
، در اين مورد طفره رفت و بالخره پس از اصرار وى )اوريانا فاالچى(سواالت خبرنگار 

اين زن بايد . باره جزئيات آن نمى دانممن در. است باشد، حق اش بوده استاگر اين ر: " گفت
باره اين در. استکوم کرده از دادگاه بپرسيد که او را مح. خطاى بزرگى مرتکب شده باشد

  ) ٤٢..." ( (مسائل مهمترى وجود دارند... چيزها اينقدر حرف نزنيد، من خسته شده ام

عليرغم همه سرکوب ها و عربده کشى هاى اسالمى، رويدادهاى بالفاصله پس از قيام، از 
اد که نشان د. جمله جنبش هشت مارس زنان نشان داد که حرکت و ديناميسم انقالب پابرجاست

برخالف آنچه که غرب و ژورناليسم رسمى و مفسرين اش مى گفتند، مردم نه براى اسالم، که 
، مثل بسيارى از ٥٧انقالب مردم در سال . براى رفاه و آزادى و عدالت به ميدان آمده بودند

  . انقالبات سرانجام با سرکوب بسيار وحشيانه و خونينى به شکست انجاميد

تا آن زمان مرزهاى حضور در جامعه، اشتغال، و تحصيل و مهمتر از بسيارى از زنان که 
همه شرکت وسيع و ميليونى در يک انقالب را پشت سر گذاشته بودند و از جانب حکومت 
اسالم به مصاف طلبيده شده بودند، تحت سرکوب شديد، ناگزير از قبول حجاب اجبارى و 

اما زنان اين احکام و قوانين را روزمره . دتحمل ساير قوانين و احکام ارتجاعى اسالمى شدن
  . مى کردند" بدحجابى"زير پا گذاشته و 

حجاب اجبارى سرآغاز يک حمله همه جانبه به زنان بود و به زودى، معناهاى ديگر خود را 
 قانون اساسى در مورد ممنوعيت زنان در دستيابى به ١١٠آپارتايد جنسى، اصل : آشکار کرد

ممنوعيت قضاوت زنان، ممنوعيت شرکت زنان در مسابقات ورزشى، پست رئيس جمهورى، 
   لغو مدارس مختط، پائين آوردن سن ازدواج براى دختران، ممنوعيت تحصيل در برخى

رشته هاى مهندسى و کشاورزى، قوانين بغايت ارتجاعى و ضد زن خانواده، ازدواج، طالق، 
   .ارث، شهادت، سرپرستى اطفال و قانون قصاص اسالمى

، دستگير، زندانى و شالق "بدحجابى"از آن پس تا کنون، طى اين سالها، هزاران زن بدليل 
مقاومت زنان . خورده اند يا مورد حمله دستجات چاقو کش و اسيد پاش اسالمى قرار گرفته اند

روزانه . در مقابل حجاب، عکس العمل مسلحانه اوباشان رژيم اسالمى را موجب شده است
سران رژيم بارها . ، تنبيه و زندانى مى شوند"بدحجابى"ل عدم رعايت حجاب يا دهها زن بدلي

و به مناسبت هاى مختلف، عدم رعايت حجاب را با حمله به نظم اجتماعى مستقر و تحريک 
  . عليه جمهورى اسالمى، يکسان اعالم کرده اند

در مقابله با حجاب و عليرغم اين جنگ آشکار و تمام عيار اسالمى بر عليه زنان، جنبش زنان 
قوانين اسالمى چه به شکل مقاومت منفى و چه به صورت تالش اثباتى براى دستيابى به حقوق 
انسانى و حفظ شان و حرمت خود و حضور در اجتماع ، اشتغال، ورزش، تحصيل و ساير 

  .فعاليت هاى اجتماعى ادامه دارد
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  زنان و قوانين حکومت اسالمى: فصل چهارم
  
  
  
  
 

زات عمل مستقيم و در صحنه جمهورى اسالمى در سرکوب مردم انقالبى در کارخانه به موا
ها، خيابانها و دانشگاهها، حمله به آزاديهاى سياسى و بستن روزنامه ها و حمله به تظاهرات 
ها و سرکوب مردم در کردستان، حجاب اجبارى و فرستادن زنان به خانه، حکومت اسالمى، 

  .  ضد انقالب را آغازکردتالش براى قانونى کردن

 ٥٨زن در قانون اساسى جمهورى اسالمى پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسالمى در سال 
در مرداد ماه همان سال، به فرمان خمينى، مجلس خبرگان براى بررسى اين پيش . تصويب شد

ى پس از چند ماه بحث و بررسى و نظرخواهى آخوندها، پيش نويس نهاي. نويس انتخاب شد
بر اساس اين . تهيه شد و در پائيز همان سال مورد راى گيرى قرار گرفت و تصويب شد

. قانون، مجلس شوراى اسالمى، نبايد هيچ قانونى را در تناقض و ضديت با اسالم، تصويب کند
، و شش حقوقدان مسلمان، مرجع ارزيابى و )فقيه(شوراى نگهبان مرکب از شش آخوند 

  . نين گرديدندتشخيص اسالمى بودن قوا

 قانون اساسى جمهورى اسالمى، همه مردم، چه زن و چه مرد را در انطباق با ٢٠ماده 
ارزشهاى اسالمى، و در سايه قانون جمهورى اسالمى يکسان و برخوردار از حقوق سياسى و 

  . اجتماعى و فرهنگى اى که اسالم براى زن و مرد تعريف کرده، مى داند

 قانون اساسى ٢٠مطابق ماده .  اسالمى منبعث از قرآن استروح قانون اساسى جمهورى
جمهورى اسالمى، دولت بايد حقوق زنان را در تطبيق با معيارهاى اسالمى تامين کند و به 

  : اهداف زير جامه عمل بپوشاند

   ايجاد يک فضاى مناسب براى رشد شخصيت زن و کسب حقوق او -الف

   حاملگى و بزرگ کردن کودکان  حمايت از مادران، بويژه در دوران-ب 

   ايجاد دادگاههاى شرعى با صالحيت براى حمايت از خانواده -پ 

   تامين زنان مسن، بيوه و بدون تامين -ت 

 دادن قيمومت فرزندان به مادران، هر زمان که اين عمل مناسب ترين راه حل باشد و در -د 
  . غيبت سرپرست قانونى کودکان

ه، اصلى               مطابق قانون اساسى جمه    ار در خان دان و ک ورى اسالمى، نگهدارى از همسر و فرزن
ردان،          . ترين وظيفه زن اعالم شده است      ه م سته ب طبق قانون اسالم، زنان از نظر اقتصادى، واب
ان               . يعنى همسر، پدر و برادر هستند      ه زن د و وظيف ه ان ان آور خان مردان، رئيس، سرپرست و ن

ردان است ه م ه دارى و خدمت ب تغال زن،  ا. خان ا اش د ب رد مى توان انون، م ق ق ن رو، طب ز اي
انع آن                         د و م ه، مخالفت کن ار درخان رد و ک بدليل انجام ندادن وظيفه اصلى اش يعنى خدمت به م

  ) ٤٣. (بشود
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   در جايى که صحبت از تامين زنان. فضاى زن ستيز اين قوانين از روز هم آشکارتر است
. هايى نظير تعدد زوجات مرد و صيغه براى مردان استمى کند، منظور اين قانون، مکانيسم 

طبق قرآن و سنت اسالم و حديث زندگى پيغمبر اسالم، زورگويى، تملک و تسلط بى حد و 
مرز مرد بر زن، صيغه و تعدد زوجات مرد، بهترين راه تامين زنان محروم و بدون تامين 

  . قلمداد شده است

که فرزنشان قيم قانونى نداشته باشد، و پدر و جد طبق اين قوانين، زنان مگر در شرايطى 
پدرى زنده نباشند و کسى را بعنوان وصى خود معرفى نکرده باشند و دادگاه اسالمى اجازه 

در شرايط عادى، طبق قانون اسالم، زنان . بدهد، مى توانند سرپرست قانونى فرزندشان بشوند
  .  شير دهنده آنان هستندسرپرست قانونى فرزندانشان نيستند، بلکه زاينده و

تنها فرق قانون اساسى جمهورى اسالمى با قانون مصوب پس از مشروطيت در زمينه حقوق 
، که موضوع اعتراضات ١٣٤٢راى دادن زنان در سال . زنان، مساله حق راى زنان است

 قرار گرفت، در قانون اساسى مصوب ٤٢ارتجاعى اسالم و آخوندها و شورش پانزده خرداد 
  .  ملحوظ گرديد٥٨ورى اسالمى در سال جمه

  قانون مدنى و دادگاه شرعى خانواده 

قانون شرعى خانواده بالفاصله پس از به قدرت رسيدن حکومت اسالمى و لغو قانون حمايت 
 ، را که بر ١٣١٣ قانون مدنى مصوب سال ١١١٣اين قانون، اصل . خانواده، تصويب شد

اجعه به مراجع قضايى، حق طالق همسرش دارد را، طبق آن مرد بطور يک طرفه و بدون مر
به موجب اين اصل قانونى، حق طالق .  لغو شده بود١٣٥٥اين قانون در سال . دوباره ابقا کرد

طبق اين قانون، مرد هيچ وظيفه قانونى در قبال تامين زن، . يک جانبه به مرد باز پس داده شد
  ) ٤٤. (ان، خود بخود از آن مردان استکودک) حضانت(پس از طالق ندارد و حق سرپرستى 

 قانون مدنى، به مردان اجازه داده شد تا هر اندازه که بخواهند صيغه داشته ١٠٧٦مطابق ماده 
تعدد زوجات مرد در قانون حمايت خانواده پيشين هم ابقا شده بود، و تنها تغييرى که در . باشند

 به رضايت همسر اول، و اجازه کتبى آن داده شده بود، اجازه ازدواج مجدد مرد را منوط
مطابق قانون شرعى خانواده مصوب جمهورى اسالمى، اجازه و رضايت . دادگاه مى دانست

عالوه براين ، زنان خود بخود حق درخواست . کتبى زن براى ازدواج مجدد مرد، لغو شد
  ) ٤٦. (طالق را در صورت ازدواج مجدد همسرشان از دست دادند

   طابق قانون شرعى خانواده مصوب جمهورى اسالمى، زنان در سه حالتدر امر طالق، م
 ناپديد شدن -٢.  اگر مرد از نظر مالى خانواده را تامين نکند-١: مى توانند تقاضاى طالق کنند

زن در مقابل، بايد ثابت کند که در طى .  بدرفتارى شوهر با زن-٣مرد به مدت چهار سال و 
در مورد بدرفتارى . فعاالنه بدنبال پيدا کردن شوهرش بوده استچهارسال ناپديد شدن مرد، 

مطابق اين قانون ضد زن، وظيفه ثابت . مرد با زن هم، زن بايد اين مساله را به دادگاه ثابت کند
تازه در همه اين موارد هم، . کردن قصور و جرائم مردان هم بر دوش زنان گذاشته شده است

ر حکم طالق، فقط به مرد دستور بدهد که مخارج و خسارات دادگاه حق دارد که به جاى صدو
تصميم در مورد مساله طالق، تماما بر عهده عفو و مرحمت . مربوطه را به زن بپردازد

با به اجرا گذاشتن اين قانون، موجى از . اسالمى قاضيان دادگاه هاى شرع اسالم گذاشته است
با حمايت دادگاههاى شرع و آخوندها از . شدتضييقات روزمره و وحشيانه به حقوق زنان آغاز 

زورگويى و تجاوز مردان که با اتکا به حقوق و امتيازاتى که اسالم و قوانين جمهورى اسالمى 
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در قانون مدنى اسالم، قدرت پدر و جد پدرى در نگهدارى و سرپرستى فرزندان نامحدود است 
در مواقعى هم که پدر و جد پدرى زنده نيستند، مادر . و هيچ حقى براى مادران وجود ندارد

نمى تواند سرپرست کودک باشد، بلکه وصى اى که از جانب پدر و جد پدرى انتخاب شده، 
برطبق اين قانون، توافق با هر نوع . گاهدارى و تربيت و اداره اموال کودک استمسئول ن

مادر کودک، بدليل زن . قرارداد ازدواج توسط شخصى غير از پدر و جد پدرى مردود است
بودن، از حق تشخيص و قضاوت در چنين مواردى محروم است و در نتيجه نمى تواند از 

اساس فقه، کالم، شريعت و سنت اسالم در مورد حقوق اين . جانب فرزند قراردادى ببندد
  . کودکان و مادران شان است

بدنبال باال گرفتن اعتراضات زنان، قانون جديد خانواده، پس از سه سال مقاومت شوراى 
نگهبان و رفت و برگشت هاى متعدد بين مجلس اسالمى و شوراى نگهبان، سرانجام در سال 

مطابق اين قانون، اجراى شرعى . مصلحت نظام رسيد به تصويب شوراى تشخيص ١٣٧١
مساله . صيغه طالق نيازى به تامين حقوق پيش بينى شده در قانون براى زنان را ندارد

، بر اين مبنا تعيين شده که حق سرپرستى مادر از کودکان دختر )حضانت(سرپرستى کودکان 
طبق اين قانون، . ميت مى شناسدرا تا سن هفت سالگى و براى فرزندان پسر تا دو سالگى برس

برسميت شناختن محدود حق حضانت براى زنان، هيچ ربطى به مساله واليت قهرى و 
حتى در غيبت يا مرگ اين دو، . سرپرستى قانونى هميشگى پدر و جد پدرى از کودکان ندارد

ز اين سرپرستى قانونى به وصى اى که ا. هنوز زن سرپرست قانونى فرزندانش نخواهد بود
سرپرستى قانونى فرزندان فقط تحت . جانب پدر و جد پدرى تعيين شده، واگذار مى گردد

  ) ٤٨. (شرايطى بسيار استثنايى به زنان واگذار مى شود

تنها ماده اى که حسن اين قانون ناميده شده، اين است که زنان تنها در يک صورت مى توانند 
اج، اين حق را با ذکر شرايط در قرارداد، براى تقاضاى طالق بکنند، وقتى که قبل از عقد ازدو

البته روشن است که بسيارى از زنان به داليل مختلف از قبيل نامناسب . خود محفوظ نگه دارند
بودن طرح مساله طالق در هنگام عقد قرارداد ازدواج يا فقدان دور انديشى الزم، يا دخالت و 

ن شرط را ذکر نمى کنند و از اين تنها حق داده فشار والدين که در امر ازدواج نقش دارند، اي
ذکر تقسيم مساوى ثروت و مساله اجرت . شده در حکومت اسالمى نمى توانند استفاده کنند

البته در تمام . المثل براى زنان در قرارداد ازدواج هم در شمول اين قانون قرار گرفته است
  . رارداد ازدواج موافقت کندموارد فوق، مرد بايد با اين حقوق زن و ذکر آن در ق

 قانون مدنى جکومت اسالمى، تعيين اقامتگاه زن، حق سفر و ١١١٤ -١١١٧مطابق اصول 
  . حق اشتغال زن از حقوق بى چون و چراى شوهر و مردان است

 قانون مدنى جمهورى اسالمى، ازدواج زن ايرانى با تبعه يک کشور ١٠٦٠طبق ماده 
  )٤٩. (مرد اين اجازه را الزم ندارد. ورت بگيردخارجى، بايد با اجازه دولت ص

  قوانين اسالمى و حقوق کودکان دختر 

 به تصويب مجلس شوراى ١٣٦٠، که در سال ١٢١٠قانون مدنى اسالم، تبصره يک ماده 
حد بلوغ شرعى در دختر، نه : " اسالمى رسيد، در مورد سن بلوغ اجتماعى کودک مى گويد

طبق شرع و قانون اسالم، دختران با ". سال تمام قمرى است ١٥سال تمام قمرى و در پسر 
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اين قانون مذهبى و شرع پشت . اين قانون مجاز کردن سو استفاده جنسى از کودکان دختر است
آن، ذهنيت بيمار و جنون جنسى پيغمبران، آيات عظام و فتوا دهندگان و قانون نويسان اسالمى 

اين قوانين که نص صريح قرآن، کتاب آسمانى مسلمانان است، مربوط به . را منعکس مى کند
ت و بدويت بشر است و با هيچ کدام از حداقل نرمها و معيارهاى زندگى انسان امروز جهال

  تبصره ديگرى در همين قانون مى گويد ولى قهرى، يعنى پدر يا جد پدرى،. خوانايى ندارد
مى تواند حتى دخترى را که کمتر از اين هم سن داشته باشد، ولو شش ماهه هم باشد، به عقد 

   .ديگرى در بياورد

، قانون جديد مجازات اسالمى تصويب شد که بر طبق آن سن مسئوليت کيفرى ١٣٧٠در سال 
.  سال تمام قمرى تعيين شد١٥و براى پسر ) هشت سال و نيم(براى دختر نه سال تمام قمرى 

بدين ترتيب اگر يک دختر هشت سال و نيمه مرتکب عمل خالفى بشود، قانونا حتى مى تواند 
ما اگر اين دختر بخواهد مسافرت به خارج کشور داشته باشد، تا سن هجده ا. اعدام هم بشود

  . سالگى بايد اجازه پدرش را داشته باشد

الزم به توضيح نيست که کودکان دختر که مورد تحميالت اسالمى و قوانين ضد انسانى اى که 
 باشند و از در باال ذکر شد قرار مى گيرند از سن بسيار کمى ناچارند حجاب اسالمى داشته

  . سنين کم مورد تحميل وتجاوز اسالمى قرار بگيرند

. ، توسط مجلس اسالمى به تصويب رسيد١٩٨١قانون قصاصاليحه قصاص در بهار سال 
. قانون قصاص شامل حال همه مردم مستقل از سن و سال، جنسيت، و اعتقادات مذهبى است

سالمى، روح و جوهر اسالم و اين قانون شايد بيش از هر قانون ديگر مصوب جمهورى ا
اين قانون اساسا طبق روابط قبيله اى و وحشيانه در . را نمايندگى مى کند" عدالت اسالمى"

  . است" چشم در برابر چشم"صدر اسالم تنظيم شده و جوهر و روح آن، قانون بدوى 

ه در               سى است ک ورد جرائم جن انون قصاص در م دهاى مختلف ق  صد و هفت بند از مجموع بن
د  ا، سنگسار، ح رد، زن ط خارج از حدود شرعى زن و م ه رواب ه مجازات در زمين ات ب جزئي

  . مى پردازد.... شرعى و 

ان نصف شهادت             ٥طبق ماده    رد است و شهادت زن انون، ارزش جان يک زن نصف م  اين ق
د                  . مردان ارزش دارد   ى را بکشد، قصاص خواه د زن براساس اين قانون، اگر مردى بطور عم

د ه  ام. ش د نصف دي رد، باي ل از قصاص م ى زن قب ا ول يم ي رد( ا ق اى م ه او ) خونبه د ب را باي
رد است  ان نصف م ه ارزش ج را ک ردازد چ الم،  . بپ ه در اس ى است ک دين معن ن ب ع اي در واق

طبق  )٥١. (مردان حتى بعنوان آدمکش، دو برابر جان زنى که به قتل رسانده اند، ارزش دارند              
ا            . فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود          قتل عمد   : "قانون قصاص  ا ب ا خط د ي ل شبه عم قت

دعى ثابت                             سم م رد عادل و ق ا يک م رد عادل و دو زن عادل ب ا يک م   شهادت دو مرد عادل ي
ول         : " طبق قانون قصاص  ) ٥٢" ( مى شود  ه مقت قتل نفس در صورتى مستحق قصاص است ک

ل باشد مانن             رم      شرعا مستحق نباشد، پس اگر مستحق قت امبر اک ه پي ه ب ه   ) ص(د کسى ک ا ائم ي
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 قانون مجازات در رژيم پيشين ١٧٩، همان اصل )قصاص( قانون مجازات کيفرى ١٣٢اصل 
بر طبق اين قانون، اگر مردى همسرش را با مرد ديگرى در بستر يا وضعيتى مشابه آن . است

   .ببيند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد بود
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  جدالها و چشم اندازها: جنبش زنان: فصل پنجم
  
  
  
  
 

، شاهد حضور جنبش زنان به عنوان يک واقعيت قدرتمند سياسى و ٥٧ايران پس از انقالب 
يک جنبش ضد مذهبى که احکام اسالمى و حکومت مذهبى در ايران را طى نزديک به دو دهه 

  . اخير، روزمره به مصاف مى طلبد، بوده است

 و به قدرت ٥٧يکى از مهمترين اهداف جمهورى اسالمى در جريان سرکوب انقالب 
رسيدنش، اسالمى کردن روابط اجتماعى، کنترل روابط دو جنس، جدايى کامل زن و مرد و 

اما در اجراى اين هدف، با جامعه اى مواجه بود که با . برگرداندن کامل زنان به خانه بود
يک :  اسالم در شبه جزيره عربستان، تفاوتهاى اساسى اى داشتجوامع بدوى و قبيله اى صدر

جامعه تازه صنعتى و سرمايه دارى شده با نهادهاى اقتصادى و اجتماعى رشد يابنده، دستگاه 
دولتى، و حضور زنان در زندگى اجتماعى، در مدارس، دانشگاهها، کارخانه ها و بيمارستانها 

به خانه راندن اين توده وسيع زنان که . ر دولتى بودو انواع سازمانهاى مختلف دولتى و غي
يا روسرى يا " فعاالنه شرکت داشتند، با اجراى شعار و سياست ٥٧مهمتر از همه در انقالب 

  . اين را حتى متحجر ترين و عقب مانده ترين آيت اهللا ها بزودى دريافتند. ممکن نشد" توسرى

ى هاى حجت االسالم ها در نماز هاى جمعه از اين رو جمهورى اسالمى در کنار عربده کش
عليه زنان، و در کنار فرستادن گشتهاى اسالمى رنگارنگ به خيابانها و کمين براى زنان، در 
کنار سرکوب زنان و اعزام گله هاى حزب اهللا عليه آنان در هر اوضاع تنش آميز سياسى، 

ولتى و غير دولتى و نشريه و دهها کميته و کنفرانس و سمينار و کنگره و نهادهاى مختلف د
دفتر امور زنان در نهاد رياست "، "شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان"مجله زنانه، نظير 

کميسيون امور بانوان در وزارت کشور، و انواع نشريات و مجالت زن روز، "، "جمهورى
وط به اما باال رفتن آمارهاى مرب. را سازمان داد... پيام هاجر، راه زينب، نداى زن و 

و قتل زنان در چندين مورد، فعاليت هاى کميته مساجد، مدرسه ها، " بدحجاب"دستگيرى زنان 
و دانشگاه ها و اجراى روزمره پاشيدن رنگ و اسيد به صورت زنان و حمله به آنان با چاقو و 
تيزبر، همگى نشانه شکست هدف رژيم در اسالمى کردن روح و وجدان و ذهن مردم، زنان و 

  .  بودجوانان

مقاومت منفى و تالش اثباتى عليرغم کمپين مخرب و همه جانبه سياسى و : زنان عليه اسالم
اجتماعى رژيم اسالمى عليه زنان در قريب به دو دهه اخير، زنان در همه عرصه هاى زندگى 
اجتماعى، تالش براى حفظ شان و حرمت انسانى و حق طلبى شان را به حکومت مذهبى و 

          مى کنند، ورزش مى کنند، زنان تحصيل .را تحميل مى کنندقيات واپسگسنتها و اخال
مى طلبند  مى نويسند، کار مى کنند، و موانع و سنتهاى پوسيده را با مقاومت و تالش به مبارزه

اين تالش و سرسختى، مساله حقوق زن . و فضا را براى زندگى و فعاليت هايشان باز مى کنند
  . ژيم اسالمى، محورى کرده استرا در سياستهاى ر

. مهمترين نقطه تمرکز مقاومت و مبارزه زنان طى دو دهه اخير، عليه حجاب بوده است
حجاب، نقطه تمرکز سياستهاى رژيم اسالم عليه زنان و محور تحميل ارتجاعى ترين احکام و 

مورد تعرض تحميل وحشيانه ترين نوع نابرابرى جنسى به زنان، طى دو دهه اخير، هر روزه 
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طى سالهاى دهه نود به اين سو، رژيم اسالمى فعاالنه در کمين زنان معترض بوده است و 
حجاب و مامورين اسالمى در شهرهاى مختلف درگيرى هاى متعددى بين زنان معترض به 

در اين درگيريها زنان معترض به حجاب، روزانه در ابعادى صدها . ايران، اتفاق افتاده است
هنوز هم اين گشت ها به صورت و لباس . نفره از سيصد نفر تا هشتصد نفر دستگير شده اند

ن بخاطر سرپيچى از اوامر زن ساالنه دهها هزار ز. ، رنگ و اسيد مى پاشند"بد حجاب"زنان 
  . مى گيرند سيتز و سياست آپارتايد جنسى اسالم، تنبيه و قربانى شده و مورد بى حرمتى قرار

" بد حجاب"نکته بسيار با اهميت و قابل توجه اين است که هشتاد درصد کسانى که به عنوان
سالم، که اتفاقا دستگير مى شوند، نه زنان شهرى و مدرن محصول جامعه قبل از حاکميت ا

. زنان و دختران جوانى هستند که در زمان حاکميت رژيم اسالمى بدنيا آمده و پرورش يافته اند
عليرغم تحميل و فشار همه جانبه سياسى و مذهبى رژيم بر آموزش و پرورش و مدارس و 
خانواده و خيابان ها و فرهنگ جامعه، عليرغم تقويت فرهنگ مردساالرانه و حمايت از 

ورگويى مردان نسبت به زنان در خانواده و جامعه، و برخالف ادعاى ژورناليسم رسمى و ز
اسالم را " ترقى خواهى"وقيح و مفسرين غربى، اين زنان و دختران جوان، نه تنها حجاب و 

هضم نکرده اند، بلکه به عنوان بر هم زننده نظم اجتماعى اسالم، توسط گشتهاى جمهورى 
  . گير و زندانى مى شوند و شالق مى خورنداسالمى دست" متجدد"

زهرا رهنورد، که از جانب فمينيسم غربى، مفسرين و ژورناليسم رسمى، لقب مدرنيست و 
اطالعات بانوان (رفرميست هم گرفته، از زنان نخبه اسالمى، سردبير سابق مجله راه زينب 

 و دستگيرى آنان در "بد حجاب"، کسى که علنا و رسما، پاشيدن رنگ به روى زنان )سابق
و چه بسا ايده پاشيدن اسيد و کشيدن ( خيابان ها را از برادران اسالمى اش درخواست کرد 

، ده سال پس از روى کار آمدن )چاقو بر زنان را هم بطور غير علنى مطرح کرده باشد
ما در مساله حجاب : " جمهورى اسالمى، در مورد موفقيت رژيم در تحميل حجاب مى گويد

  ) ٥٤" ( روز نشديم، ما نتوانسته ايم حمايت زنان از ارزش هاى اسالمى را جلب کنيمپي

مقاومت زنان در مقابل اوامر و احکام مذهبى و وحشيگرى حکومتهاى اسالمى، در جوامع 
اسالم زده خاورميانه، طى چند دهه اخير، فقط مختص به ايران نبوده و امر عمومى ترى شده 

 و فعال شدن سنتهاى اسالمى در چند دهه اخير و تاثيرات توحش بار قدرت گرفتن مذهب. است
آن بر زندگى زنان، زنان و جريانات سکوالر و ترقى خواه در اين جوامع را به مبارزه براى 

  . دفاع از حقوق انسانى و از بين بردن تبعيض و نابرابرى جنسى کشانده است

هاى زندگى اجتماعى مردم توسط رژيم ضيا در پاکستان، از زمان اسالميزه کردن همه جنبه 
الحق و با ادامه همين روند در رژيم بى نظير بوتو، در الجزاير با قدرت گرفتن شيخ هاى 
مسلمان و جبهه اسالمى آن و تغييراتى که نفوذ اسالم را در قوانين خانواده و زندگى فردى و 

خ هاى رستگارى در الجزاير و اجتماعى زنان، تامين مى کرد، زنان به جدال عليه جبهه شي
در فلسطين، زنان با پشت کردن به ارزش هاى . مسلمانان مرتجع در پاکستان برخاسته اند

ناسيوناليستى و مذهبى که نقش مادرى زن و زن به عنوان سمبل آرمان فلسطين و غيرت ملى 
  . رده اندرا در فرهنگ مردم فلسطين محورى کرده، به مبارزه براى کسب حقوق خود روى آو
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تالش ناسيوناليستها و اسالمى ها براى اعمال حجاب و شعائر اسالمى به زنان، تحت عنوان 
حجاب، سمبل مقاومت ملى و رجوع به ريشه هاى اسالمى، گنجينه و ميراث ملى و نشانه 

با بى اعتنايى و مقابله زنان ... وفادارى سياسى زنان به آرمان جنبش فلسطين و انتفاضه و 
مبارزه عليه قوانين و احکام اسالمى، مدت زمانى است که در مصر و سودان .  مى شودروبرو

آغاز شده و تالش هاى زيادى براى ممنوع کردن قوانين مذهبى و ضد زن خانواده در اين 
زنان در اين جوامع، . کشورها و به عقب راندن سياستهاى ضد زن اين دولتها آغاز شده است

 حجاب بعنوان سمبل شرف ملى و ميراث مذهبى و رابطه اين سمبل دير زمانى است که معنى
  . را با تحميل توحش بر زندگى شان دريافته اند" گنجينه ها"ها و 

به درجه اى که اسالم حاکميت خود را بر زندگى و شئونات مردم در اين جوامع تحميل کرده، 
 و اجتناب ناپذير کرده به همان درجه هم ضرورت اسالم زدايى را از زندگى مردم مقدور

هر اندازه وحشى گرى خود را به زنان تحميل کرده، مقاومت ضد مذهبى عميق تر و . است
هر اندازه بختک مذهب بر کليه وجوه زندگى زنان در اين جوامع . بيشترى را موجب شده است

 سنگينى کرده، به همان درجه آنان را به ضرورت زدودن مذهب از زندگى شان واقف کرده
موقعيت بحرانى جمهورى اسالمى در ايران، بعنوان قوى ترين نمونه حکومت مذهبى و . است

ارتجاع اسالمى در منطقه، و تغييراتى که در موقعيت سياسى و اجتماعى کشورهاى خاورميانه 
ايجاد شده و حرکت هاى جنبش زنان عليه يکه تازى اسالم در اين کشورها، هرچه بيشتر به 

  . سالمى شهادت مى دهدنزول جريانات ا

به موازات اين بيزارى و انزجار عمومى در بين مردم و بويژه زنان از اسالم و مذهب، تاريخا 
جرياناتى از درون و بيرون اسالم، براى حفظ بنيان هاى آن در مقابل اعتراض مردم، براى 

م تبعيض جلوگيرى از حاشيه اى شدن مذهب در زندگى فردى و اجتماعى زنان و براى تداو
در چنين . طبقاتى و نابرابرى جنسى در اين جوامع سر بلند کرده و به فعاليت دست زده اند

اوضاعى، محافظين و مدافعين اسالم، منطقا از دريچه هاى ديگرى وارد شده و تقال مى کنند، 
، غير "سمى"گندکارى هاى جمهورى اسالمى و ساير جبهه هاى اسالمى را به اسالم نوع بد، 

  . و بنيادگرا نسبت بدهند و اصل و اساس اين مذهب ارتجاعى را حفظ کنند" تدلمع"

اين جريانات که بطرزى نادرست، و يا به عمد، از جانب اسالم شناسان و شرق شناسان و 
مجامع دانشگاهى، پرچمدار رفرم در اسالم معرفى شده اند، ربطى به هيچ گونه رفرمى در 

اينها نه تنها اسالم را بر اساس زندگى اجتماعى . ى نداشته انداسالم يا هر امر اجتماعى ديگر
در اين جوامع " خوبى"معاصر مردم و نيازهاى معنوى و اجتماعى آنان تغيير نداده و اسالم 

مستقر نکرده اند، بلکه برعکس، زمينه ساز حاکميت توحش مذهبى در قالب جمهورى اسالمى 
نميرى، نفوذ روز افزون اسالم در مصر و تونس و در ايران، سودان اسالم زده تحت حاکيت 

، "رفرميست"و " مدرن"در سايه آرمانهاى اين اسالميست هاى . الجزاير و مراکش شده اند
زندگى زنان بيش از از پيش در معرض وحشى گرى اسالمى و تحميل ارتجاع خالص و ناب 

  . قرآنى قرار گرفته است

تنها مبتنى بر سرسوزنى تغيير در احکام اسالمى به تالش هاى اين شخصيت ها و جريانات نه 
نفع زنان و مردم نبوده است، بلکه و اتفاقا در مقابله با روى آوردن مردم به ارزشهاى مدرن و 
بى اعتنايى شان به اسالم و ارزش هاى واپسگرا، شکل گرفته و فعال شده و اسالم ارتدوکس و 

 شرايط نبود آلترناتيوهاى سکوالر و کارگرى، در اينها در. ناب را بر مردم تحميل کرده اند
اوضاع بحرانها و تنگناهاى هاى اجتماعى و با پرچم بازگشت به صدر اسالم محمدى، توانسته 
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بخش قابل توجهى از اين تالش و تقالها از جانب طيف هاى مختلفى از فمينيستهاى غربى، 
هاى آن و در جهت حفظ بيضه اسالم " زياده روى"زنان مدافع جمهورى اسالمى و دلخور از 

در " رفرم"محور اين تالش ها، بر آشتى پذيرى اسالم با حقوق زن، . عزيز، انجام مى شود
" دين مبين اسالم"قوانين جمهورى اسالمى، و امتزاج مدرنيسم و حقوق شهروندى مردم با 

  . اين تقالها، فمينيسم اسالمى نام گرفته است. متمرکز شده است

   فمينيسم اسالمى

نزديک به دو دهه مبارزه و مقاومت زنان در مقابل آپارتايد جنسى، حجاب، و دستجات چاقو 
اش اسالمى در خيابانها، حکومت اسالمى را وادار کرد که در کنار اعمال و کش و اسيد پ

فرامين ارتجاعى اش در مورد زنان، کنفرانس ها، کنگره ها و سمينارهاى و نشريات زنانه 
تشکيل داده و بخشى از دختران و زنان آيات عظام و مقامات حکومتى را بعنوان شواهدى بر 

م، پشت ويترين خود قرار داده و به مقام و منصب هاى پائين و مقام منيع و رفيع زن در اسال
زنان و دخترانى که بعدها از جانب محافل آکادميک و ژورناليسم رسمى و . بى ارزشى بگمارد

  . مفسرين غربى به لقب فمينيست اسالمى مفتخر شدند

 اسالمى، تالش   اين زنان با دستاويز قرار دادن نفرت و مقاومت ميليونها زن در مقابل حکومت          
د  ه خود متقاع ستهاى جدى حکومتى ب درت و پ ه دادن ق ات اسالمى را ب دها و مقام د آخون دارن

يش،                         . کنند د و از يکى دو سال پ اينها براى وزير و قاضى و رئيس جمهور شدن تالش مى کنن
د                    اقض مى بينن رآن، متن ه اسالمى در ق ا فق ري       . فقه جمهورى اسالمى را ب د م سانى مانن ا ک م اينه

شاراتى            )رئيس شوراى نگهبان  (خزعلى دختر آيت اهللا خزعلى       شريات و انت ر ن ه دفت ، که حمله ب
ان            ضائيه در امور زن وه ق يس ق ها را بعهده داشته، ملکه يزدى، دختر آيت اهللا يزدى، مشاور رئ
ورد، همسر موسوى نخست                          را رهن ردان در امر طالق، زه و مدافع سرسخت حق اسالمى م

ان بى حجاب،                   وزير سابق و از      ه زن يد ب اقوام نزديک خامنه اى، مبتکر ايده پاشيدن رنگ و اس
ائزه و                  ر اسالمى، ف اعظم طالقانى، دختر طالقانى، مريم رجايى همسر رجايى اولين نخست وزي

دافعين    . هستند ... فريده مصطفوى دختر خمينى، و     فاطمه رفسنجانى دختران رفسنجانى،    ا، م اينه
د و       سرسخت قوانين اسالمى ان    د، نشرياتى چون پيام هاجر، فرزانه و زن روز را منتشر مى کنن

ارت زن      غ حق ه تبلي المى ب ه اس اى زنان ز   در نهاده ان مجي شغولند و کارش الم م ويى   در اس گ
ان است  ه زن وحش ب ال ت ورى اسالمى در اعم دازه  . جمه ه ان ا چ ود ت ه خ ستقل از اينک ان م اين

ى چه لقبى      حضورشان را در دستگاه دولتى جمهورى اسال   ل غرب ا محاف مى جدى مى گيرند و ي
ا                  م    " اصل و نسب    "به آنان اعطا مى کنند، چيزى جز زهرا خانم هاى تحصيلکرده و ب ن رژي اي

ستند ز    . ني د زن و مجي وحش ض ارت و ت مبل حق ا س ن    اينه ود در اي ارت خ ق و اس وى تحمي      گ
  . نظام اند

مى، بخش ديگرى از زنان در ايران بجز زنان و دختران آيات عظام و مقامات حکومت اسال
اهم تالش اين دسته که در انتشار مجله زنان در ايران . هم فمينيست اسالمى نام گرفته اند

منعکس مى شود، دادن تفاسير متفاوت از آيات قرآنى و مجاب کردن آيات عظام و مجتهدين 
. ى به نفع حقوق زنان استمتحجر به قبول اين تفاسير و در نتيجه ايجاد تغيير در قوانين اسالم

دست اندرکار نشريه (، از فمينيستهاى سرشناس ايرانى )آذر طبرى(چيزى که افسانه نجم آبادى 
. ، آن را زبان بازى يا بازى با زبان قرآن، مورد تحسين و ستايش قرار مى دهد)نيمه ديگر
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  و دفاع از مذهب و زن ستيزى " سکوالر"فمينيسم 

، از فمينيستهاى ايرانى و دست اندرکار نشريه نيمه ديگر، و از )آذر طبرى(افسانه نجم آبادى 
نظريه پردازان فمينيسم اسالمى، حضور و شرکت زنان در زندگى اجتماعى، اشتغال، هنر و 

اسالمى، محصول امتزاج را تحت عنوان تالش زن نمونه ... ادبيات و ورزش و تحصيل و 
با حقوق زنان و ناشى از انعطاف جمهورى اسالمى نسبت به حقوق زن " غير قشرى"اسالم 
ساده انگارى است اگر جوش و خروش زنانه اى را که در : " نجم آبادى مى گويد. مى داند

 زنورى به شکل دو جايگاه متباين و دو مقوله متخاصم -ايران مى گذرد، به قالب اسالم 
  ) ٥٥" ( متصور شويم

همان زنان نمونه " (حريفى توانمند"نجم آبادى در ادامه مى گويد رهبران جمهورى اسالمى با 
روبرو شده اند و چون رهبران جمهورى اسالمى مدعى اند که نظام اسالمى ) اسالمى

 شايستگى"رهگشاى مشکالت زندگى زنان است، در نتيجه در شرايطى قرار گرفته اند که بايد 
رفع ظلم اجتماعى از "را در خدمت به " اسالم و رستگارى انديشمندان و دولتيان اسالمى

بعبارت ديگر زنان نمونه اسالمى، ) ٥٦. (قرار دهند" نهى زن ستيزى فرهنگ غالب"و " زنان
رهبران جمهورى اسالمى را در رو دربايستى قرار داده اند تا اسالم را در ظرفيت رفع ستم از 

  . لفت با زن ستيزى به کار بگيرندزنان و مخا

مشابه نجم آبادى، در غرب " سکوالر"نکته قابل تعمق اين است که بسيارى از فمينيستهاى 
حضور زنان در زندگى اجتماعى و مقاومت آنان در مقابل سياستهاى شکست خورده جمهورى 

طاف اسالم و اسالمى براى به خانه راندن شان را به حساب جمهورى اسالمى و قابليت انع
بسيارى از اين مدافعين دروغين حقوق زنان، حضور زنان متعلقه . ترقى خواهى آن مى گذارند

مقامات جمهورى اسالمى و آيت اهللا ها و تالش شان براى کسب مقام در دستگاه دولتى 
جمهورى اسالمى را به حساب پيشرفت حقوق زن در جمهورى اسالمى و نشانه تحول مقام زن 

حضور چند زن مرتجع در يک نظام سراپا ارتجاعى، .  و رفرم پذيرى اسالم مى داننددر اسالم
متحجر، مردانه و زن ستيز نه پيشرفت زنان، که تف کردن بر ارزشهاى انسانى و خواست 

  . برابرى طلبى زنان است

هاى از دست اندرکاران نشريه نيمه ديگر، و از همين طيف فمينيست) ناهيد يگانه(پروين پايدار 
حتى تا آنجا پيش رفته که حضور زنان حزب اللهى در تظاهرات هاى رژيم و گله " سکوالر"

هاى حزب اهللا براى سرکوب روزنامه ها مترقى، زنان و آزاديخواهان و دفاع از جنگ، با 
و شعارهاى مشابه را دستاورد و نشانه تغيير و " خمينى عزيزم بگو که خون بريزم"شعار 

  . زنان و حضور آنان در فعاليتهاى سياسى واجتماعى مى دانندتحول در موقعيت 

خانم پايدار استدالل مى کند که تا زمانى که زنان در کليه فعاليت هاى اجتماعى چه با جنبه هاى 
مترقى و غير مترقى، حضور مساوى با مردان نداشته باشند، جايى براى آنان در روابط 

بى ترديد در جامعه ايران . "مسئول وجود نخواهد داشتاجتماعى حاکم بعنوان افراد مستقل و 
، هنوز نيز شرکت زنان در امور اجتماعى و سياسى به خودى خود مهم ٢١در آستانه قرن 
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ورد معتقد است که نستا رمضانى، کارشناس مسائل زنان در خاورميانه ، نيز در همين م
حضور زنان در مراسم عزادارى هاى مذهبى و تظاهرات هاى رژيم و نماز جمعه و شرکت 
زنان در حمايت از رژيم و فعاليت هاى پشت جبهه آنان در زمان جنگ ايران و عراق، نشانه 

چرا که زنان . مشارکت زنان در زندگى اجتماعى است و نهايتا به رهايى آنان منجر مى شود
  .  طى اين پروسه به آگاهى سياسى و جنسى مى رسنددر

شايد اين استدالل در تبيين موقعيت زنان در جامعه فئودالى و مناسبات پوسيده عهد قاجار و قبل 
از انقالب مشروطه، و در دورانى که زنان در مخالفت با قراردادهاى استعمارى براى اولين 

بيرون آمده، به مبارزه سياسى کشيده شده و در بار براى يک امر سياسى و اجتماعى از خانه 
اما در جامعه . بست نشينى ها و اعتراضات مشابه شرکت کردند، خالى از منطق نمى بود

، با پشت سر گذاشتن انقالبى که ميليونها زن با ٥٧صنعتى و سرمايه دارى شده ايران در سال 
 دورانى که يک ميليون زن در توقعات انسانى در آن شرکت کردند و دو دهه پس از آن، در

مشاغل مختلف اشتغال دارند، ميليونها زن به تحصيل در مدارس و دانشگاهها مشغولند، و 
جامعه زن را نه در پشت چاقچور و در اندرونيها که بعنوان معلم، ، مهندس، دکتر، پرستار، 

 است، اين استدالل ديده... وکيل و وزير، کارگر، ورزشکار، نوازنده و نويسنده و خواننده و 
  . بشدت پرت و عقب مانده است

طبق اين استدالل بى پايه، البد رژه و پشتيبانى ميليونى زنان از رژيم هاى فاشيست در آلمان و 
ايتاليا موجب پيشرفت نسبى حقوق زنان در غرب شده است يا اگر زهرا خانم هاى بيشترى 

      عزام گردند، زنان به حقوق باالترىتوسط جمهورى اسالمى تربيت شوند و به خيابانها ا
اگر زنان در عزادارى هاى مذهبى و شرکت در تظاهرات هاى گله هاى حزب اهللا . مى رسند

       رژيم اسالمى به خودآگاهى جنسى و زنانه مى رسند، حتما زهرا خانم وردست صادق
  ! تبديل مى شدقطب زاده، اکنون مى بايد به يکى از نظريه پردازان جنبش فمينيستى 

اين طيف، بجز درصد بسيار کمى از زنان روشنفکر غيرمذهبى، همه زنان در ايران را 
اينها مى گويند مساله زن به . مسلمان و خواهان نفوذ و کنترل اسالم بر زندگى شان مى خوانند

زن معنى غربى آن در ايران، مساله زنان طبقات متوسط و باالى جامعه است، چرا که ميليونها 
، توقعى بيشتر از اين، از زندگى شان ندارند، وضع شان نسبت به زمان رژيم گذشته "مسلمان"

فرق چندانى نکرده، چون اکثرا شاغل نبوده اند، خواستار امتيازات و حقوق خاصى نبوده اند و 
هم بوده اند و حجاب اجبارى جمهورى اسالمى، مشکلى براى اکثريت " محجبه"گذشته از اين 

هم ميکنند، چون با آن، انس و الفت " بيشترى" راحتى"ايجاد نکرده، چه بسا آنها احساس زنان 
از نظر اينها، تنها مشکل زنان، انحصار طلبى جمهورى اسالمى و آخوندهاى ! بيشترى دارند

  . است" قشرى"
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و مدافع حقوق زن، مردم در جوامع اسالمى را در برخوردارى از " سکوالر"اين زنان 
از نظر اينها، جدايى مذهب از دولت، . سم و حقوق برابر زنان، بالغ و اليق نمى دانندسکوالري

رهايى زنان از نابرابرى جنسى، آزادى پوشش و ساير حقوق فردى و اجتماعى زنان، مختص 
مدافعين زن ستيزى حکومتها و جبهه هاى اسالمى در " سکوالر"اين زنان . جوامع غربى است

  . ندجوامع اسالم زده هست

اين زنان فمينيست در ادامه همين استدالل و براى اثبات قابليت امتزاج کليسا و اسالم با حقوق 
زنان، به ارتقاى مقام و منصب زنان در کليسا و کنيسه و رسيدن زنان به مقامهايى مانند 
کشيشى در انگلستان و خاخامى در آمريکا اشاره مى کنند و مى گويند اين فشارهاى فزاينده 
جنبش زنان بود که باعث شد سلسله مراتب قدرت مذکر و مرد ساالرانه در کليساها و کنيساها 

خاخام هاى فمينيست مى گويند مرد . فرو بريزد و زنان به اين مقام و منصب ها منصوب شوند
ساالران مانع شده اند که زنان به ظرايف و دقايق فقه و کالم و سطوح عالم دانش تالمودى آشنا 

     مانع ارتقاى زنان به مقام خاخامى) هاالخى(مرد ساالران با تکيه بر شريعت يهود . شوند
. مى شده اند و انگيزه اصلى آنها مرد ساالرى است که آن را پشت موانع شرعى پنهان مى کنند

نتيجه مى گيرند که ديگر بايد اقتدار انحصارى مرد ساالران بر متون " سکوالر"و فمينيستهاى 
  . بر کليساها و کنيساها، و مساجد و منابر و اجتهاد و فتوا به پايان برسددينى، 

ايرانى هم فمينيسم اسالمى و تالش زنان مرتجع براى باال رفتن از " سکوالر"فمينيست هاى 
نردبان اسالم را با کوشش زنان کشيش و خاخام در يک رده قرار داده و مجموعه اين تالش ها 

برخى از اين فمينيستها .  و ارتقاى موقعيت زنان نتيجه مى گيرندرا در خدمت اصالح طلبى
مانند نيره توحيدى حتى معتقدند که فمينيسم اسالمى، وظايف به مراتب حساس ترى از 
خواهران کشيش و خاخام خود برعهده دارد چرا که روند تحوالت در ايران به نفع زنان و 

 سروش و مجله زنان در ايران، رسالت فضاى تجددگرايان به پيش مى رود و جرياناتى مانند
بعنوان يکى از نشانه . باز سياسى و امتزاج اسالم با حقوق زن و تجدد طلبى را بر عهده دارند

هاى اين روند، به نتيجه انتخابات مجلس در ايران که در آن کانديداهاى زن راى زيادى آورند، 
  ) ٥٨. ( اشاره مى کنند

فمينيسم، مدتهاست که احکام مرد ساالرانه مذاهب و آموزش هاى واقعيت اين است که براى 
زن ستيزانه انجيل، تورات و قرآن نه بمعناى تعاليم کهنه و پوسيده مسيحيت، يهود و اسالم در 
توجيه نابرابرى جنسى زن و مرد و در خدمت به مناسبات نابرابر اجتماعى موجود، بلکه در 

ه هاى مرد که سلسه مراتب قدرت را در دست گرفته اند، جنسيت کشيش ها، خاخام ها و آيت ال
گويى مرد ساالرى و زن ستيزى نه در سرشت اسالم و کليسا و کنيسه و . خالصه مى شود

موقعيت حقير زنان در اين اديان، که بايد در دستگاه جنسى و نوع کروموزوم هاى کشيش ها، 
 اديان با سلسله مراتب مونث جايگزين خاخام و آخوندها جستجو شود و سلسله مراتب مذکر اين

شود تا اين بار خاخام ها، کشيشها و آخوندهاى زن، احکام زن ستيز انجيل و تورات و قرآن را 
تا اين بار آخوندهاى فمينيست آيه هاى شريفه سوره نسا و بقره و االحزاب . بر زنان تحميل کنند

ضربون را براى زنان تفسير کنند و و يوسف و نور را در مورد کتکارى زنان و قوامون و ا
خاخام هاى فمينيست، پيشنماز دعاى معروف تورات شوند که طبق آن، مردها روزى چند بار 

واقعيت اين است که براى جنبش فمينيستى، . خدا را شکر ميکنند که آنان را زن نيافريده است
در تقابل با مرد، در ، به دستاويزى براى کسب مقام و منصب زن "مرد ساالرى"مدتهاست که 

براى اين جنبش، مرد ساالرى چيزى جز اسم رمز . همه شئون زندگى تبديل شده است
  . کاريريسم زنانه و به مقام و منصب رسيدن شان نيست
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مدافعين امتزاج مدرنيسم با اسالم و جستجو براى يافتن لوتر اسالم در ايران، ميگويند از آنجا 
سرمايه دارى در ايران، ملى، موزون و اصيل نبوده، چون که انقالب صنعتى و شکل گيرى 

سرمايه ملى در مقابل استعمار خارجى و امپرياليسم از رمق افتاده، در نتيجه قادر به استقرار 
از اين رو . دمکراسى، پارلمان، حقوق شهروندى و برابرى حقوق زنان با مردان نشده است

در خاورميانه و جوامع اسالمى حقوق آنان نه طبعيتا زنان در غرب يک نوع حقوق دارند و 
از نظر اينها، . تنها از نوع ديگرى است، بلکه توسط اسالم و خود آخوندها هم تامين مى شود

منطقا، طبقه کارگر رسالتى در برقرارى جدايى مذهب از دولت، حقوق برابر زن و مرد و 
شنفکران سکوالر اين است که برقرارى آزاديهاى سياسى و سکوالريسم ندارد، پس وظيفه رو

با همکارى اصالح طلبان مذهبى، اسالم و مدرنيسم را با هم آشتى داده و در نتيجه تغييراتى به 
نتيجه . و زنان اسالمى اصالح طلب بوجود آيد" متجدد"نفع حقوق زنان به همت آيت اهللا هاى 

يد به زبان آخوندهاى گيرى سياسى اين بينش اين است که روشنفکران و نيروهاى سکوالر با
  . مذهبى گدايى کنند" انحصارطلبان"غير قشرى و در همکارى با آنان، حقوق زنان را از 

نکته ديگر اينکه پس از گذشت چند قرن از رشد و گسترش سرمايه دارى در همه نقاط جهان، 
 رشد علم و صنعت و تکنولوژى، برقرارى سکوالريسم بعنوان ارزش ها و نرمهاى اجتماعى،
مارکسيسم و انقالبات کارگرى در جوامع مختلف، اين زنان هنوز بدنبال لوتر آن هم از نوع 

اينها رسالت تحقق سکوالريسم و جدايى مذهب از دولت و تامين حقوق . اسالمى اش مى گردند
زنان را نه بر عهده کارگران و مردم آزاديخواه و محروم آغاز قرن بيست و يکم ، که در 

  . ثال عبدلکريم سروش و شهال شرکت و آخوندهاى غير قشرى جستجو مى کنندهمکارى با ام

انسانيت، علم، پيشرفت و ترقى از زمان عصر روشنگرى و لوتر ! مردم را فريب ندهيد
گامهاى بلندى برداشته و نمى شود با تئورى بورژوازى ملى و مترقى، آشکارا مردم را به 

ون، اصيل و ملى شما نتوانست مذهب را از دولت جدا اگر سرمايه دارى موز. قهقرا برگرداند
، و "وارداتى"و " غير اصيل"، "ناقص"و حقوق برابر زنان را تامين کند، سرمايه دارى 

طبقه کارگرى را در ايران و ساير جوامع مشابه بوجود آورده که بيشتر از هر " خارجى"
ذهب ذينفع است و قادر است نيرويى در تامين سکوالريسم ، برابرى زن و مرد و تضعيف م

دل بسته ايد، تمام زنان و نيروهاى آزاديخواه را " غير قشرى"برخالف شما که به آخوندهاى 
  . به مبارزه براى تامين اين آرمانها، بسيج کند

يکى ديگر از جلوه هاى قائل شدن به اسالم رفرميست و معتدل، اعتراض به بنيادگرايى اسالم 
اين اعتراض در خدمت حفظ جوهر . زنان در جوامع اسالم زده استبعنوان عامل بيحقوقى 

زن ستيز اسالم و مصون نگه داشتن بنيان هاى اسالم از تعرض ضد مذهبى زنان و مردم 
از نظر اينها اسالم فى النفسه اشکالى ندارد، اين زياده روى ها و . معترض در اين جوامع است

اين روى ديگر سکه نسبيت . اشکال کرده استافراطى گرى بنياد گرايان است که ايجاد 
  . فرهنگى است که آن را مورد بحث قرار مى دهيم

منجالب پسامدرنيسم و نسبى گرايى فرهنگىتهاجم همه جانبه بورژوازى جهانى به سوسياليسم 
و برابرى طلبى که با فروپاشى بلوک شرق، مرگ سوسياليسم اعالم گرديد، تاثير عميقى در 

معادالت سياسى و ايدئولوژيک و از جمله در فضاى فکرى و سياسى محافل صف بنديها و 
در فضاى سردرگمى و نبودن ايده آلهاى انسانى، نه . مختلف روشنفکرى و دانشگاهى گذاشت

فقط يک آينده انسانى و روشن براى بشريت در محاق ابهام فرو رفت، بلکه دستاوردهايى نظير 
نيز ...  زن و مرد، سکوالريسم، حقوق شهروندى مردم و قائل بودن به حقوق شمول، برابرى

  . مورد ترديد قرار گرفت
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پسامدرنيسم که بويژه در منجالب دنياى پس از جنگ سرد به هويت بخشى از روشنفکران و 
محافل تا ديروز چپ و مدافع ارزشهاى انسانى تبديل شده، جهان شمولى و حقانيت 

وق فردى و اجتماعى و اشاعه اين ارزش ها در جوامع دستاوردهاى بشر در زمينه تمدن و حق
نسبى . نسبى گرايى فرهنگى، يکى از نتايج اين بينش است. غير غربى محکوم مى پندارد

گرايان فرهنگى وجود يک مسير همگون با ارزش هاى جهان شمول براى پيشرفت بشر را 
 ها و زمانهاى متفاوت، مورد ترديد قرار داده و معتقدند که فرهنگ هاى متفاوت در مکان

حاصل و نتيجه سياسى اين بينش، برقرارى آپارتايد . مسيرهاى متفاوتى را طى مى کنند
اين بينش، شنيع ترين و زننده . اجتماعى و ابدى ساختن عقب مانده ترين سنتها و مذاهب است

قرار ترين جلوه هاى فرهنگ هاى واپسگرا را براى مردمى که تحت تسلط آن فرهنگ بناچار 
  . گرفته اند، قابل درک، موجه، ابدى و الزم االجرا مى داند

مدافعين اين بينش، نه تنها جدايى مذهب از دولت، برسميت شناسى حقوق فردى و شهروندى 
مردم و برابرى زن و مرد و ساير ارزش هاى انسانى را قابل انتقال به مردم غير اروپايى و 

 حکمت اين آرمانها را بعنوان دستاورد تمدن بشرى غير غربى، نمى دانند، بلکه ضرورت و
  . مورد ترديد قرار مى دهند

، به همصدايى با "مدافع حقوق زن"و " سکوالر"از اين روست که بسيارى از فمينيستهاى 
از اين روست که در بهترين حالت، تنها به . رژيم هاى متحجر و واپسگرا برخاسته اند

از اين روست که راسيستهاى وارونه اى . عتراض مى کنندبنيادگرايى رژيم هاى اسالمى، ا
شده اند که ظاهرا در دفاع از مردم در مقابل سلطه فرهنگ هاى غير خودى، زنان را اليق 

به همين دليل نماينده مجلس شدن چند زن متعلقه آخوندها . توحش و زن ستيزى اسالم مى دانند
از اين روست که . ر اسالم جا مى زنندو مقامات حکومت اسالمى را، ارتقاى مقام زن د

حجاب، سنگسار و ختنه زنان در جوامع اسالمى خم به ابرو نياورده که آنها را بعنوان فرهنگ 
  . خودى مردم ، ابدى و ازلى مى کنند

براى کسى که ذره اى به حقوق زن سمپاتى داشته باشد و با جهنمى که براى زنان در ايران 
اين . ه باشد، عمق رذالت و اشمئزاز اين تحليل ها جاى ترديد نداردساخته شده، آشنايى داشت

از تمايالت، عواطف و . ، قربانى رژيم هاى جنايتکار مذهبى نيستند"سکوالر"زنان فمينيست و 
عطش . آرزوهاى سرکوب شده زنان در زير لگد اسالم و حکومت مذهبى، چيزى نمى فهمند

  مذهب، نوخواهى و تجدد و آزادى را نمى درکمفرط زنان به نابودى وضع موجود، محو 
اينها به هرنوع آزاديخواهى، دفاع از ارزش هاى انسانى و اصل برابرى زن و مرد . نمى کنند

اينها قهرمانان دنياى تاريک، بدون . اين زنان، حاميان دروغين زنان هستند. بى ربط شده اند
به همصدايان و همدستان ارتجاع اسالمى اينها . برابرى خواهى و ايده آل هاى انسانى هستند

  . عليه زنان محروم جوامع اسالم زده ه تبديل شده اند

  اسالم خلقى و ضد امپرياليست 

، يک جريان ايرانى صرفا ايرانى نيست و قدمت آن به ساير کشورهاى "مترقى"دفاع از اسالم 
وى، فمينست سکوالر و خانم نوال السعدا. خاورميانه منجمله و بويژه به مصر بر مى گردد

سرشناس مصرى، و مورد تحسين فمينيستهاى غربى، اسالم را نوعى فرهنگ و وسيله تماس 
خانم . توسط رفرميستها وانقالبيون در مبارزه عليه امپرياليسم مى داند" توده هاى خلق"با 

گان و را نوعى سوسياليسم، فراخوانى به آزادى برد" واقعى" السعداوى، اسالم عصر محمد و 
اسالم را به قشريونى که اسالم را بدنام " بديهاى"او . روى آورى به آزادى و عدالت مى داند
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ايجاد هر ابهامى در تعاليم اسالم، هر تعبير غلطى از اصول : " خانم السعداوى مى گويد
اب اساسى اسالم، هر اقدام ارتجاعى يا سياسى توسط حکام اسالمى، موجب آب ريختن به آسي

و در اين رابطه از تبليغات ضد حجاب " توطئه هاى امپرياليستى عليه مردم مى شود
امپرياليستها مثال مى آورد و زنان را از مبارزه بر عليه حجاب که چرخ توطئه امپراليسم را 

  ) ٥٩. ( فعال مى کند، برحذر مى دارد

هللا و طرفدار رژيم اسالمى الزم به ذکر است که خانم السعداوى از چادرهاى سياه زنان حزب ا
 در ايران و ترقى خواهى جمهورى اسالمى به شگفت آمده و اين رژيم ارتجاعى ٥٧در انقالب 

خانم السعداوى اکنون به صف مداحان فرقه مسعود و . را تحسين مى کرد" ضد امپرياليست"
 اسالمى خمينى که وعده جمهورى دمکراتيک" خوب"مريم ، اپوزيسيون اسالمى اسالم سابقا 

  . مى دهد، پيوسته است

و همه نوع مدافع ريز و " ضد امپرياليستى"و " خلقى"، "خوب"در مقابل مدافعين اسالم 
درشت تحميل ارتجاع مذهبى به مردم، راسيستهاى مدافع نسبيت فرهنگى و کليه 

  : اپورتونيستهايى المذهب و سکوالر، سواالت جدى اى مطرح است

از هر نوعش، با حقوق فردى و مدنى انسان سازگارى (مذهبى آيا اصوال مذهب و حکومت 
  دارد؟ 

در جامعه اى که دولت اسالمى، مذهب را با تمام ظرفيت سرکوبگرانه اش در مقابل مردم 
 هزار نفر را اعدام کرده، هزاران ١٥٠قرار داده، يک جهنم واقعى براى زنان درست کرده، 

، سنگسار و به ضرب چماق و اسيد و شالق، مردم نفر را شالق زده، سر و دستشان را بريده
  را خفه کرده، چه جاى مدرنيسم و رفرميسمى باقى گذاشته است؟ 

آيا آنطور که اين جريانات ادعا مى کنند با بحث و ديالوگ و جمع آورى امضا مى توان حقوق 
  زنان را از زير دست و پاى شريعت و مجتهدين متحجر جمع کرد؟ 

  ار تحوالت سياسى و اجتماعى پيشرو عقب مى نشيند؟ آيا مذهب بدون فش

چرا مبارزه عليه مذهب، عليه کليت و بنيان هاى زن ستيز و ضد انسانى آن است و به مبارزه 
  و بنيادگرا محدود نمى شود؟ " ، ضدخلقى"بد"عليه مذهب 

  رفرم در مذهب يا باج دادن به مذهب؟ 

رد بحث قرار گرفت، سکوالريسم در خاورميانه و بداليل سياسى و تاريخى گوناگون که قبال مو
خاورميانه، سنتا محل نشو ونماى نظريه . جوامع اسالم زده، همواره جريانى ضعيف بوده است
مصلحين مذهبى و غير مذهبى اى نظير . پردازان اسالم خلقى، خوب و معتدل بوده است

داوى در مصر، فاطمه محمود محمد طه در سودان، قاسم امين و محمد عبدو و نوال اسع
اين افراد و جريانات، اسالم را براى پيشبرد امور سياسى و ... مرنيسى در مراکش، و 
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ميانه "،"خلقى"اين را تجربه دهها بار حکومت مذهبى . رفرم در سرشت هيچ مذهبى نيست
اين همواره فشار تحوالت مادى و اجتماعى . و اپوزيسيون، پيش روى مردم گذاشته است" رو

هر زمان فشار . يده تبديل کرده استپيشرو بوده که مذهب را به عقب رانده به سنتى پوس
نيروهاى سکوالر، کارگر و سوسياليست کم شده، مذهب دخالت و ميدان دارى را آغاز کرده 

اگر فشار تحوالت اجتماعى که از عصر روشنگرى و گسترش علم و تعقل در مقابل . است
 و از دولت خرافات کليسايى نبود، اکنون مسيحيت، تسمه از گرده مردم در غرب کشيده بود

  . هاى سکوالر و سکوالريسم در غرب اثرى در ميان نبود

مدافعين اسالم رفرميست، و پشتيبانان لوتر اسالم، اين واقعيت ساده را نمى توانند بفهمند که 
شورش لوتر در مقابل کليساى کاتوليک و دربار کشيشان، پاپها و اسقفها در ايتاليا، نه از ذات 

ضد مذهب،  يير مسيحيت، که اتفاقا بدليل قدرت گرفتن نيروهاى مادىترقى خواه و خواهان تغ
پا گرفتن علم و بيرون آمدن آن از حيطه اقتدار کليسا، رشد فلسفه ماترياليستى در مقابل ايده 
آليسم و ساير خرافات ماورا الطبيعه، و تنفس علم در فضاى خارج از قدرت اسکوالستى سيسم 

وهاى اجتماعى که رشد و تکامل و پيشرفت زندگى مردم به آنان کليسا و در يک کالم، آن نير
اين فشار تحوالت مادى و اجتماعى، رشد علم و تعقل و نياز جامعه . وابسته است، شکل گرفت

و مردم به تغيير وضع موجود بود که شورش لوتر عليه زورگويى و فساد دربار مسيحيت در 
  . ايتاليا را موجب گرديد

ع مذهبى نه با باج دادن به مذهب، نه جستجو براى لوتر اسالم در آستانه عقب راندن ارتجا
قرن بيست و يکم، نا با ساختن چهره اى انسانى از مذهب، بلکه فقط با دفاع صريح و بى قيد و 

نسبت دادن جنايات و زن ستيزى حکومت هاى . شرط از ارزش هاى انسانى ممکن است
تحت الشعاع قرار دادن مصائب ميليونها انسان و مذهبى به جناح قشرى مذهب، چيزى جز 

  . ضديت با ابتدايى ترين ارزش هاى انسانى نيست

  آينده فمينيسم اسالمى 

يک حکومت اسالمى ديگر، اين بار با روايت عبدالکريم سروش و شهال شرکت و با همکارى 
مينى و مانند نجم آبادى و توحيدى، بجاى جمهورى اسالمى خ" سکوالرى"فمينيست هاى 

  . نهضت آزادى و شريعتى در ايران، محلى از اعراب نخواهد داشت

جريان موسوم به فمينيسم اسالمى، وجودش را مديون فضاى انزجار از اسالم و حکومت 
فمينيسم اسالمى عارضه وجود جمهورى اسالمى و رژيم ها و جريانات مشابه در . مذهبى است
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 در ايران، و وضعيت زنان در ساير جوامع اسالم زده، يک حقيقت ٥٧تجريه زنان در انقالب 
سکوالريسم و جدايى مذهب از دولت، پيش شرط هر بهبود و : بنيادى را مکررا تاکيد مى کند
آزادى زنان به طرز اجتناب ناپذيرى به تضعيف نقش مذهب و . تحولى در امر رهايى زن است
تحقق اين امر تنها از جانب يک آلترناتيو مدرن، سکوالر و . مرد ساالرى گره خورده است

ات عظام و متحجرين اسالمى، و نه اين را نه متعلقه هاى آي. سوسياليست ممکن است
فمينيستهاى ورشکسته پس از جنگ سرد و نه مدافعين باج دادن به اسالم، قادر به انجامش 

  .هستند
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  زنان، سکوالريسم و برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران: فصل ششم
  
  
  
  
  

  جامعه آزاد کمونيستى و رهايى زن 

نان نه از صرف نفوذ مذاهب و پيامبران عصر جاهليت و افکار و ريشه نابرابرى و بيحقوقى ز
آرا پوسيده و اپسگراى گذشته، بلکه در نظام طبقاتى اى که اين افکار و آرا و مذاهب را در 

نظامى که از تقسيم جنسى انسانها در توليد و . خدمت باز توليد خود بکار مى گيرد، نهفته است
 مردم بعنوان عامل مهمى در تضمين سودآورى سرمايه و نابرابرى جنسى و تحميق و جهالت

  . بقاى خود، بهره مى گيرد

. ساختار سياسى و اقتصادى جامعه نقش تعيين کننده اى در زندگى، موقعيت و حقوق زنان دارد
 سياسى و اجتماعى آزاد و برابر کمونيستى قادر است تغييرات بنيادى -يک مناسبات اقتصادى 

در . ن ايجاد کرده و به ستم و تبعيض جنسى و فرودستى آنان خاتمه دهداى در موقعيت زنا
. چنين جامعه اى، انسان از هر نوع قيد و بند اقتصادى، سياسى، جنسى و مذهبى رها شده است

     موقعيت اش به مرد گره نخورده و مايملک مرد محسوب. در اين جامعه، زن آزاد است
يف مى شود، نه بعنوان همسر مرد و ارضا کننده او، مادر زن بعنوان يک انسان تعر. نمى شود

فرزندان، خواهر برادران، سمبل اين يا آن آرمان و باور و جنبش عقب مانده و ميراث و سنت 
در اين جامعه، جايگاه و وظايف زن و مرد جداگانه . پوسيده، که يک انسان آزاد و برابر است

ى شود که مرد سرپرست و نان آور خانه و حاضر و در تخاصم و تناقض با يکديگر تعريف نم
زن . در جامعه و در مقابل، زن شاغل در آشپزخانه و خدمتکار صرف مرد و خانواده باشد

زاينده و شير دهنده کودک و مرد مالک و سرپرست قانونى و تصميم گيرنده در مورد 
  . سرنوشت فرزندان مشترک زن و مرد باشد

د و بند سياسى، اقتصادى، اخالقى و مذهبى عقب مانده اى دست و در جامعه کمونيستى، هيچ قي
زن مجبور نيست وابسته به مرد باشد، جايش در خانه و شغلش . پاى زن را نمى بندد

زن و مرد انسانهايى با حقوق يکسان و وظايف برابر در قبال . خدمتکارى تعريف نشده است
معه با دروغ و رياکارى، زنان را تحميق در اين جا. يکديگر، جامعه و فرزندان شان هستند

بهشت زير پاى شان "و " سمبل ارزشهاى اصيل ملى اند"، "مادر بشريت اند"نمى کنند که 
  . تا آنان را از حقوق فردى و اجتماعى اوليه هر انسانى محروم کنند" است

ام در برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، حقوق زنان را بطور صريح و روشن و بدون ابه           
ان را                  ه زن ده ب وع برخورد ارتجاعى و عقب مان رده و راه هر ن ه ک کليات و جزئيات آن فرمول

سته است بات   . ب صوير روشن و صريحى از مناس ران، ت ارگرى اي ست ک ه حزب کموني برنام
ط و مناسبات                       ام رواب رخالف تم د ب اجتماعى و ساختار سياسى جامعه اى که در آن زن مى توان

سيت                      اقتصا -اجتماعى   رفتن جن دون در نظر گ سان، يک شهروند ب وان يک ان دى تاکنونى، بعن
سى و تبعيض،                            ضاد جن ه جدايى و ت ردن از هر گون ج ب دون رن اش، بدون وابستگى به مرد و ب

رده است            ان ک ه و بي ه              . ظاهر شود، را فرمول د ب ران، متعه ارگرى اي ه حزب کمونيست ک برنام
اعى   مبارزه براى آزادى و برابرى همه جانبه      ردى و اجتم  زن و مرد در وجوه مختلف زندگى ف

  . است
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سکوالريسم، برابرى زن و مرد و اقدامات عاجلوجه مهم و الينفک ساختار سياسى و اجتماعى 
. جامعه مورد نظر برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، سکوالر بودن جامعه است

 زندگى مردم و شهروندان سکوالريسم يعنى جدايى کامل مذهب از دولت و شئونات مختلف
برقرارى دولت هاى سکوالر در جوامع مذهب زده، بويژه در خاور ميانه که در آن . است

اسالم سنتا و تاريخا، بر زندگى سياسى و اجتماعى مردم سيطره داشته و فضاى سياسى و 
اجتماعى جامعه و زندگى زنان در آن طى قرن هاى متوالى، زير الشه سنگين اسالم قرار 

  . داشته اند، از اهميت خطيرى برخوردار است

کوچکترين بهبودى در زندگى مادى و معنوى مردم و کسب بديهى ترين حقوق و آزادى هاى 
فردى و مدنى آنان در ايران، در گرو سرنگونى رژيم ارتجاعى و ضد بشرى جمهورى 

جدايى .  استسرنگونى رژيم اسالمى، وظيفه فورى انقالب کارگرى در ايران. اسالمى است
کامل مذهب از دولت، کوتاه کردن دست مذهب از آموزش و پرورش و به رسميت شناختن 
مذهب به عنوان امر خصوصى مردم در جامعه از اصلى ترين وجوه و فورى ترين اقدامات 

تامين اين وجوه سکوالريسم به معنى طرد مرد ساالرى، خرافات و . يک نظام سکوالر است
اين .  از آموزش و فرهنگ مردم، و کتاب هاى درسى و متون آموزشى استاخالقيات واپسگرا

به معنى اين است که آخوند و نهاد اسالمى و مذهبى حق ندارد که به خرج مردم از تريبون 
مدرسه، دانشگاه و بلندگوى راديو و تلويزيون و منبر و مسجد و کتابهاى درسى، بيحقوقى و 

  . حقارت زن را تبليغ کند

عه سکوالر، با تصويب اقدامات و قوانين الزم به سريع ترين و ريشه اى ترين شکل يک جام
ممکن، با افکار و راه و رسم هاى اخالقى ارتجاعى و واپسگرا و تبعيض آميز عليه زنان 

از طريق برقرارى ارزش هاى انسانى و فرهنگ آزادى خواهانه و برابر، . مقابله مى کند
ن در جامعه را منزوى و مطرود کرده و با ايجاد نهادهاى دولتى اخالقيات مرد ساالر و ضد ز

برنامه حزب . و فرهنگى، مبارزه فشرده و همه جانبه اى را در اين مورد به پيش مى برد
کمونيست کارگرى ايران، نه فقط جدايى مذهب از آموزش و پرورش و به رسميت شناختن 

اشتن کودکان از دست درازى تبليغات مذهب بعنوان امر خصوصى افراد، بلکه مصون نگه د
مذهبى و ممنوعيت هر نوع فعاليت و رسم و سنت و ابزار وجود مذهب که با حقوق و برابرى 

  . و آزادى مردم مغاير باشد، را جز جدايى ناپذير يک جامعه سکوالر مى شناسد

ر اقدامات فورى و عاجلى که دولت سکوالر مورد نظر برنامه حزب کمونيست کارگرى د
زمينه رفع تبعيض از زنان، جدايى مذهب از دولت و کوتاه کردن دست مذهب از زندگى زنان 

  : در ايران در پيش مى گيرد، از قرار زير است

اعالم برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه " 
ابرى کامل زن و مرد در شرکت تامين فورى بر. قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است
حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در . در حيات سياسى جامعه در سطوح مختلف

لغو . کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره
ه را محدود هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامع

 برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد درخانواده، لغو امتيازات مرد -٣.مى کند
و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با " سرپرست خانواده"بعنوان 

سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، 
تخاب محل زندگى و سکونت، کار خانگى و اشتغال حرفه اى، طالق، سرپرستى کودکان در ان

لغو . ممنوعيت تعدد زوجات، ممنوعيت صيغه. صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده
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لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب مانده اخالقى، فرهنگى و "
ناموسى که نافى استقالل و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى 

قل مکان زنان، اعم ازمجرد و لغو هر نوع محدويت بر حق سفر و ن. الحقوق در جامعه است
لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى . متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود

ممنوعيت . زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود مى کند
و وسائل نقليه هر نوع جدا سازى زنات و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر 

ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير . آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. عمومى
مى کند،  دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيت اش در قبال مرد تعريف

ممنوعيت هر نوع . در مکاتبات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاههاى دولتى و خصوصى
از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى دخالت 

ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، . خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان
ممنوعيت قيد . مرد ساالرانه، پدر ساالرانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى

حذف کليه اشارات تبعبض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از . جنسيت در آگهى هاى شغلى
کتب و منابع درسى و متقابال گنجاندن مواد درسى الزم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد 

ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى . اشکال ستمکشى زن در جامعه
  ) ٦١. (  زنانويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به

تالش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردساالرانه و ضد زن "
" تشويق و تقويت نهادهاى غير دواتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد. در جامعه

 )٦٢ (  

خرافى، اسالم مانند هر مذهب ديگرى، نه فقط بعنوان يک جريان فکرى و اجتماعى فى نفسه 
واپسگرا و تبعيض آميز، که بايد به نفوذ آن در دولت و زندگى اجتماعى امردم بايد پايان داده 
شود، بلکه بعنوان امر شخصى مردم هم مانع شکوفايى، آزادگى، خردمندى و تعالى شهروندان 

از اين رو، برقرارى يک دولت سکوالر، صرفا قدم اول در رها ساختن مردم از . جامعه است
نقياد خرافه ها و افکار تبعيض آميز و حقارت آور مذهبى و ساير اخالقيات جنسى، قوم و ا

در زمينه مبارزه فرهنگى و اجتماعى با مذهب، حزب کمونيست کارگرى . نژادى و ملى است
  : ايران خواهان اجراى اصول و اقدامات زير است

کليه مضامين و ارجاعات حذف . آزادى مذهب و بى مذهبى و جدايى کامل مذهب از دولت"
لغو مقوله . تبديل مذهب به امر خصوصى افراد. مذهبى و متاثر از مذهب از قوانين کشور

لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانين و در اوراق هويتى و ادارى . مذهب رسمى
 در ممنوعيت انتساب افراد، فردى يا جمعى، به هر نوع تعلق قومى و مذهبى. مربوط به آنها

  ) ٦٣." (اسناد رسمى، رسانه ها و غيره

جدايى کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعيت تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و "
کليه قوانين و مقرراتى که ناقض . يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى
  ." اصل آموزش و پرورش غير مذهبى هستند فورا لغو شوند

 ٤٧



 نوع تقويت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعاليت ها و نهادها و فرقه هاى ممنوعيت هر"
موظف شدن دولت به مذهب زدايى از جوانب مختلف . مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى

." زندگى اجتماعى از طريق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطالعات علمى عامه
)٦٤ (  

نزده سال از هر نوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و مصونيت کودکان و افراد زير شا"
ممنوعيت جلب افراد زير شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن . نهادهاى مذهبى

  ) ٦٥." (مذهبى

زندگى مشترک، قوانين خانواده، ازدواج و طالق طبق برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، 
حق هر زوج : "طالق طبق اصول زير عملى مى گردندزندگى مشترک، قوانين ازدواج و 

ممنوعيت هر نوع اجبار و اعمال . باالى شانزده سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود
، و )ازدواج(فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افرد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک 

  ). طالق(جدايى 

ر دولت و شمول قوانين مربوط به خانواده به آن در براى رسميت يافتن زندگى مشترک از نظ"
زدودن هر نوع رنگ مذهبى از . صورت تمايل طرفين، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است

ممنوعيت ايراد هر نوع خطبه مذهبى در مراسم . ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى
عى و عرفى، براى ازدواج اجرا يا عدم اجراى مراسم خاص، اعم از شر. دولتى ثبت ازدواج

  ." نقشى در رسميت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد

ممنوعيت هر نوع معامله گرى در ازدواج نظير تعيين شيربها، جهيزيه، مهريه و غيره "
  ." بعنوان شروط ازدواج

برابرى کليه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط به "
ى و تعليم و تربيت فرزندان، تصميم گيرى در مورد دارايى ها و اقتصاد خانواده و سرپرست

لغو موقعيت ويژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کليه . کليه امور مربوط به زندگى مشترک
  ." قوانين و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستى امور خانواده به يکسان به زن و مرد

برابرى کامل حقوق و وظايف زن و مرد . براى زن و مرد) طالق(ط جدايى حق بى قيد و شر"
  ." در امور به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدايى

برابرى حقوقى طرفين در هنگام جدايى نسبت به دارايى هاو امکاناتى که در طول زندگى "
  ." خانواده بوده استمشترک عايد خانواده شده، و يا در طول زندگى مشترک مورد استفاده کل 

لغو انتقال توماتيک نام خانوادگى پدر به فرزندان و واگذاشتن تعيين نام خانوادگى نوزادان به "
در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگى مادر را بر . توافق و انتخاب مشترک پدر و مادر

  حذف ستون نام پدر و مادر از . خود خواهد داشت

  ) نظير گذر نامه، گواهينامه رانندگى و غيره(رسمى شناسنامه و اسناد هويت 

حمايت مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بويژه حمايت فعال ازمادرانى که "
جدا شده اند و يا اصوال بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و 

  ." اخالقيات ارتجاعى

 ٤٨



ب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى لغو کليه قوانين و مقررات عق"
  )٦٦." (جز همسر خويش بعنوان جرم برخورد مى کنند
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