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راهی دیگر
اوضاع کنونی ایران

جامعــه ایــران در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد .ورشکســتگی سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعــی دولــت جمهــوری اســامی محــرز اســت.
اســتعفاها ،تعویــض هــا و حــرف هــای ضــد و نقیــض ایــن مســئول و آن
مســئول نشــان مــی دهــد کــه چقــدر تــوان حکومــت در نقش ـهریزی
و اداره جامعــه ضعیــف شــده و ایــن ،نشــان دهنــده عمــق بحــران و
شــکنندگی نظــام اســت .مبــارزات سراســری مــردم علیــه وضعیــت
اقتصــادی کــه در دی مــاه  1396آغــاز شــد در تاریــخ چهــل ســال
حاکمیــت جمهــوری اســامی از زاویــه سراســری بــودن آن و هــدف
قــرار دادن کلیــت نظــام بــی نظیــر بــود .اتفاقــی کــه دوباره شــروع شــده
و وعــده و وعیــد هــای دروغیــن و توخالــی ،ســرکوب هــا و بدتــر شــدن
وضعیــت مــردم ،آتــش خشــم آن هــا را دوبــاره شــعله ور کــرده اســت.
همزمــان بــا مبــارزات دی مــاه ،مبــارزه زنــان و دختــران علیــه حجــاب
اجبــاری بــه ســرعت گســترش پیــدا کــرد .آنهــا بــا بــر ســر چــوب
کــردن روســری هــای خــود ،فــرم جدیــد و نمادیــن ولــی تاثیرگــذاری از
اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری را شــکل دادنــد .دختــران خیابــان انقــاب
در همــه جــا تکثیــر مــی شــدند .ایــن شــکل از مبــارزه زنــان ،ضربــه
مهمــی بــه مشــروعیت رژیــم وارد کــرد ،چــرا کــه حجــاب اجبــاری از
ســتون هــای مهــم نظــام جمهــوری اســامی محســوب مــی شــود .الزم
بــه ذکــر اســت کــه حجــاب تنهــا مشــکل و معضــل زنــان در ایــران
نیســت ،ولــی سیاســت هــای زن ســتیز جمهــوری اســامی بــه عنــوان
یــک حکومــت تئوکراتیــک در حجــاب اجبــاری فشــرده شــده اســت و
نمــاد انقیــاد و اســارت زنــان اســت.
می خواستند ما را دفن کنند ،غافل از اینکه
ما بذر بودیم

اولیــن مبــارزه جــدی زنــان علیــه حجــاب اجبــاری در چهــل ســال
گذشــته ،شــورش  5روزه زنــان در هشــت مــارس  1357بــود .کمتــر از
یــک مــاه از انقــاب گذشــته بــود کــه فرمــان حجــاب اجبــاری صــادر
شــد .ایــن اولیــن حملــه سیســتماتیک علیــه زنــان بــود .زنــان زیــادی از
قشــرهای مختلــف در اعتــراض بــه ایــن حکــم بــه خیابــان هــا آمدنــد.
حکومــت موقتــا عقــب کشــید .امــا چنــد ســال بعــد ایــن فرمــان را بــا
تهدیــد ،اخــراج و ســرکوب هــای متعــدد عملــی کردنــد .شــورش 5
روزه زنــان بــه ابتــکار و ســازماندهی زنــان انقالبــی و الئیــک انجــام شــد
کــه در دهــه ســیاه و خونیــن شــصت ،هــزاران هــزار از آنهــا دســتگیر،
زندانــی ،شــکنجه و اعــدام شــدند .آنهــا الگــوی زن مــورد نظــر حکومــت
کــه مطیــع ،ســر بــه زیــر و فرمانبــردار بــود ،نبودنــد .ســرکوب آنهــا
ســرکوب زنانــی بــود کــه آزاد اندیــش ،دگــر اندیــش و عصیانگــر بودنــد.
بــا زنــدان ،شــکنجه و اعــدام هــزاران زن زندانــی سیاســی ،نیمــی از
جامعــه انســانی بیــرون از زنــدان را ســاکت کردنــد و بــه انقیــاد خــود
در آوردنــد.
در چهــل ســال گذشــته و بعــد از آن شــورش  5روزه ،زنــان بــه اشــکال
مختلفــی بــه شــکل پراکنــده ،فــردی و خودبخــودی در مقابــل حجــاب
اجبــاری و قوانیــن و اصــول ضــد زن موجــود در جامعــه واکنــش نشــان
داده انــد .ولــی حرکــت دختــران خیابــان انقــاب علیرغــم اینکــه
ســازماندهی شــده نبــود و بــه شــکل فــردی صــورت مــی گرفــت ،ماننــد
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حلقــه هــای زنجیــر بــه هــم پیوســته بــود کــه هــر روز محکــم تــر
میشــد و یکــی از ســتون هــای اصلــی نظــام را در آســتانه خــرد شــدن
قــرار داد .بــا افــت نســبی مبــارزات مــردم بخصــوص زنــان از دی مــاه
تــا قبــل از شــورش هــای اخیــر ،رژیــم تــاش کــرد بــا احــکام ســنگین
علیــه دختــران انقــاب ،قانــون ارتجاعــی خــود را دو بــاره یــادآوری
کنــد و دور جدیــدی از ســرکوب زنــان را آغــاز کــرد .اکثریــت دخترانــی
کــه حجابشــان را بــر چــوب زدنــد ،دســتگیر شــده و بــر خــاف قانونــی
کــه خــود جمهــوری اســامی در ایــن مــورد خــاص دارد ،بــا احــکام
ســنگین مواجــه شــدند .برخــورد و حکــم سیاســی در برابــر برداشــتن
حجــاب ،بیــش از هــر چیــز تاییــد ایــن موضــوع اســت کــه حجــاب فقط
یــک قانــون نیســت و کارکــردی سیاســی دارد .عــاوه بــر گشــت هــای
ارشــاد ،آتــش بــه اختیــاران اعــم از زن و مــرد در همــه جــا بــه زنــان
حملــه مــی کننــد .عــاوه بــر دختــران خیابــان انقــاب ،دانشــجویان
دســتگیر شــده در اعتراضــات دی مــاه اعــم از دختــر و پســر بــا احــکام
ســنگین مواجــه شــدند وبعــد از آن بــه تجمــع کننــدگان هشــت مارس
در همــان دقایــق اول حملــه شــد و اکثریــت آنهــا دســتگیر شــدند.
همزمــان بــا گــرم شــدن هــوا ،مانتــوی جلــو بــاز مصــداق بدحجابــی
تلقــی شــد و بــا فروشــندگان و زنانــی کــه ایــن مانتوهــا را بــر تــن
داشــتند برخــورد شــد .مائــده هژبــری ،شــاداب شــکیب و النــاز قاســمی،
دختــران رقصنــده ای کــه فیلــم هایشــان را در اینســتاگرام بــه نمایــش
مــی گذاشــتند ،دســتگیر شــدند و فیلــم اعترافــات آنهــا در تلویزیــون
پخــش شــد .ایــن دختــران متولــد دهــه هفتــاد و هشــتاد هســتند.
یعنــی در اوج قــدرت سیاســی -ایدئولوژیــک جمهــوری اســامی بــه
دنیــا آمــده و بــزرگ شــده انــد .نســلی کــه نمیخواهنــد بــه زور وارد
بهشــت بشــوند و از زور و اجبــار گریزاننــد و اکنــون مجــازات میشــوند،
چــون ارزش هــای اســامی را زیــر پــا گذاشــته انــد و ایــن نشــان
میدهــد کــه ایدئولــوژی جمهــوری اســامی چقــدر ورشکســته اســت.
خشــم مــردم از پخــش اعترافــات تلویزیونــی ایــن دختــران موجــب شــد
کــه صدهــا نفــر فیلــم رقصهایشــان را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه
اشــتراک بگذارنــد .در تیــر مــاه و در هفتــه عفــاف و حجــاب ،گردهمایــی
زنــان محجبــه بــا عنــوان دختــران انقالبــی در مخالفــت و مقابلــه بــا
دختــران خیابــان انقــاب برگــزار شــد .ایــن تقابــل بعــد از چهــل ســال
گویــای ایــن بــود کــه دو قطبــی مشــخص و قابــل توجهــی در جامعــه و
در مقابــل حجــاب بــه وجــود آمــده اســت .بــر طبــق آمــاری کــه اخیــرا
از ســوی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس منتشــر شــده اســت ،هفتــاد
درصــد از زنــان ایــران مخالــف حجــاب اجبــاری هســتند .همــه اینهــا
یعنــی چهــل ســال کار ایدئولوژیــک ،حقنــه کــردن مذهــب بــه تــار
و پــود زندگــی مــردم ،اجبــار ،زور و ســرکوب شکســت خــورده اســت.
مخالفــت نکــردن بــا حکــم ارتجاعــی خمینــی و دفــاع نکــردن از آن
شــورش  5روزه هزینــه هــای زیــادی بــرای زنــان بــه بــار آورد و موجــب
عقــب ماندهگــی کل جامعــه شــد .دفــاع نکــردن از آن مبــارزه مهــم
از ســوی نیروهــای انقالبــی نشــان از تفکــر غالــب مردســاالر حتــی در
میــان نیروهــای اپوزســیون رژیــم داشــت .بــه ایــن شــکل کــه حجــاب
مســئله ای تبعــی اســت و اکنــون مبــارزه ضــد امپریالیســتی مهم اســت
و یــا اینکــه االن زمــان مطــرح کــردن و اعتــراض بــه حجــاب نیســت.

ظهــور حکومــت دینــی فقــط محــدود بــه ایــران نمانــد و بخــش هــای
مهمــی از خاورمیانــه را نیــز در برگرفــت .از عــراق و افغانســتان و ترکیــه
تــا بخــش هــای آفریقــای شــمالی گرفتــه تــا ظهــور داعــش و بوکوحــرام
و فرقــه هــای مختلــف ســنی تحــت حمایــت عربســتان ،صحنه سیاســی
خاورمیانــه را عــوض کــرد .تمامی این تغییــرات و تحــوالت در خاورمیانه
و آفریقــا و رشــد بنیادگرایــی اســامی ،سیاسـتها و حــرکات آگاهانــه
بخشــی از امپریالیســت هــا بــوده و هســت .ایــن مســئله را بخصــوص
بایــد در تبلیغــات آنهــا علیــه نیروهــای کمونیســت و انقالبــی و همیــن
طــور نیروهــای ضــد امپریالیســت دیــد .بــه مســئله رشــد بنیــاد گرایــی
نبایــد ســاده انگارانــه نــگاه کــرد و آن را بهعنــوان یــک پدیــده خارجــی
و توطئــه دیــد ،بلکــه بــه وجــود آمــدن و رشــد بنیادگرایــی اســامی بــه
عنــوان یــک آلترناتیــو حکومتــی ،نتیجــه کارکــرد ســلطه ســرمایهداری
جهانــی اســت.
همــان طــور کــه بــه وجــود آمــدن
حکومــت دینــی در ایــران صحنــه
سیاســی بخــش مهمــی از دنیــا را
عــوض کــرد ،امــروز نیــز خیــزش مــردم
علیــه نظــام ســرمایهداری-دینی ایــران
بــا برنامــه و افقــی روشــن مــی توانــد
در وضعیــت تیــره ای کــه در مقابــل
مــردم منطقــه قــرار گرفتــه ،صحنــه
سیاســی نــه فقــط ایــران بلکــه جهــان را
عــوض کنــد .چــرا کــه مــردم ســتمدیده
خاورمیانــه و کل جهــان نیــز مــردم مــا
هســتند و بایــد بــا چشــمانی بــاز و افقــی
وســیع تمــام رنــج هــا و مشــکالتی را
کــه جهــان ســرمایهداری بــرای مــردم
دنیــا فراهــم کــرده بــا بــه صحنــه آوردن
یــک بدیــل انقالبــی نشــان دهیــم کــه
تنهــا در مبــارزه بــا تشــکیل حکومــت دینــی و قوانیــن شــریعت،
مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری و تمامــی قوانیــن دینــی ،فقــر و آوارگــی
و بیــکاری بخصــوص بــرای زنــان ،جنــگ هــای ارتجاعــی تحــت هــر
عنــوان و نامــی ،نابــودی محیــط زیســت و ســتم بــه ملیــت هــا ...
میتــوان جهــان متفاوتــی را ســاخت.
سخن آخر

حجــاب اجبــاری در ایــران کارکــردی سیاســی دارد .سیاســی یعنــی بــا
قــدرت سیاســی و دولــت رابطــه مســتقیم دارد و مقابلــه بــا آن بــه معنای
مقابلــه بــا حکومــت اســت .زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد ،حجــاب از
ســتون هــای مهــم نظــام محســوب مــی شــود و مبنــای ســتم بــر زن در
ایــن نظــام اســت .در جامعــه ایــران ،حجــاب اجبــاری بــه طــور خــاص به
عنــوان گســل مهــم میــان حکومــت و زنــان اســت و مبــارزه بــا آن نقــش
مهمــی در مبــارزه بــا زن ســتیزی جمهــوری اســامی بــه طــور کل دارد.
در دور جدیــدی از مبــارزات مــردم کــه شــروع شــده و حتمــا گســترش
مــی یابــد و اشــکال حادتــری بــه خــود مــی گیــرد ،نمــی تــوان از ایــن
گســل چشــم پوشــی کــرد یــا آن را نادیــده گرفــت و یــا آن را فعــا
ضــروری ندانســت .مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری نــه فقــط بــر عهــده
زنــان کــه وظیفــه همــه مــردم و اقشــار بایــد باشــد کــه اگــر نباشــد قطعا
ایــرادی در کار اســت و چشــم انــدازی بــرای پیــروزی در کار نخواهــد بود.

مرداد 1397

نتایج انقالب اسالمی

شماره شصت

کاری کــه در آن زمــان پاســخ درخــور خــود را نگرفــت ،ایــن چنیــن
نیمــی از جامعــه را بــه بردهگــی کشــید و کل مــردم را بــا ایــن عقــب
ماندهگــی بــه قهقــرا کشــاند.

حجــاب نمــاد اخــاق اســامی در مــورد زنــان
اســت و کارکــردش ایــن اســت کــه زن را موجــودی 3
فرودســت کنــد .مبــارزه بــا حجــاب اجبــاری نمــاد
مبــارزه بــا قوانیــن شــریعت علیــه زنــان اســت .مبــارزه
علیــه حجــاب اجبــاری کــه شــاخصه مهــم مبــارزه علیــه
ســتم بــر زن در جامعــه ایــران اســت ،بایــد تبدیــل بــه یکــی
از جبهــه هــای نبــرد بــرای رهایــی جامعــه و همــه مــردم شــود .جبهــه
نبــرد علیــه ســتم بــر زن بخشــی حیاتــی و جدایــی ناپذیــر از کل نبــرد
بــرای انقــاب اســت.
مبــارزه ای ســخت در پیــش رویمــان قــرار دارد .فرصــت هــا و خطــرات،
هــر دو وجــود دارنــد .از یــک ســو فرصــت مقابلــه و ســرنگونی رژیــم
جــدی و بــی ســابقه اســت و از ســوی دیگــر خطــرات بــزرگ هــم
وجــود دارد .خطــر اینکــه بهمــن  57دوبــاره تکــرار شــود و قــدرت بــه
دســت نیروهــای سیاســی ارتجاعــی بیفتــد .مثــل همــان اتفاقــی کــه در
مصــر رخ داد و نیروهــای دولــت کهنــه بــا کودتــا بــر ســر کار آمدنــد و
بهــار عربــی را بــه شکســت کشــاندند.
مــردم ایــن رژیــم را نمــی خواهنــد و
ایــن را بــا هــر فرمــی از مبــارزه و هــر
صدایــی فریــاد مــی زننــد .امــا هیــچ
چشــم انــداز روشــنی دربــاره اینکــه
چــه مــی خواهنــد را ندارنــد و ایــن
خطــر بــه قــدرت رســیدن هــر نیرویــی
را بیشــتر مــی کنــد .جمهوری اســامی
از یکســو بــرای ارعــاب و بــه عقــب
رانــدن مــردم و مانــع ایجــاد کــردن
در مقابــل اعتراضــات مــردم ،ســرکوب
میکنــد و از ســوی دیگــر در مقابــل
تضــاد هــای خــودش بــا دولــت هــا و
قــدرت هــای خارجــی ســعی مــی کنــد
از احساســات ملــی مــردم اســتفاده
کنــد .کــه ایــن دومــی بــه نظــر
نمیرســد دیگــر نتیجــه بدهــد و مــردم
دوبــاره فریــب بخورنــد .دولــت امریــکا
هــم کــه ایــن روزهــا یــک طــرف اصلــی ماجــرا قــرار دارد ،خــود را
حامــی مــردم ایــران مــی دانــد .یــک گرایــش هــم در مــردم وجــود دارد
کــه امریــکا را ناجــی مــردم ایــران مــی داننــد .امــا جمهــوری اســامی و
آمریــکا هــر دو نظــام هایــی هســتند کــه بــا وجــود اختــاف ،در ســتم
و اســتثمار و جنایــت علیــه مــردم مشــترک هســتند .یکــی ســردمدار
جهــان امپریالیســتی اســت و دیگــری سرســپرده .سیاســت ،ایدئولــوژی
و اخالقیــات هــر دو نظــام ،منســوخ و ارتجاعــی اســت .بنابرایــن بایــد
خطرآمریــکا و نیروهــای سیاســی کــه وابســته بــه امریــکا هســتند و از
طــرف ایــن کشــور حمایــت و ســاپورت مــی شــوند را جــدی بگیریــم.
ظهــور یــک آلترناتیــو واقعــی مســتلزم آن اســت کــه دوســتان و
دشــمنان مــردم بــه درســتی تشــخیص داده شــوند .بــر آن پایــه
میتــوان بخشهــای مختلــف تــوده هــای مــردم از قشــرهای مختلــف
را متحــد و بســیج کــرد .بــرای مغلــوب کــردن دشــمنان و کســب
قــدرت بــرای تغییــر کشــور و مــردم آن کشــور و در نهایــت جهــان.
شــکل گیــری یــک آلترناتیــو واقعــی مســتلزم آن اســت کــه گروهــی از
افــراد معتقــد بــه ایــن افــق اتحــادی بوجــود آورنــد و بــرای تحقــق ایــن
افــق نقشــه ای بکشــند و در ایــن راه جســورانه و مصمــم عمــل کننــد.
جســارت و عزمــی کــه پایــه در نگرشــی علمــی بــه دنیــا دارد .ایــن راه
ســخت امــا ممکــن اســت و هــر راه حــل دیگــری توهــم اســت§ .
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خیلــی هــا ایــن روزهــا مــی گوینــد وضعیــت خــراب اســت .ولــی از دیــد
مــا وضعیــت خــوب اســت و نســیمی خــوش شــروع بــه وزیــدن کــرده
اســت .خیــزش اخیــر مــردم ایــران علیــه دولــت جمهــوری اســامی کــه
کلیــد آن در دی مــاه  1396خــورد و چنــد روزی اســت دوبــاره شــروع
شــده اســت ،در چهــل ســال گذشــته بــی ماننــد بــوده اســت .خیلــی
از کســانی کــه انقــاب  57را دیــده انــد ،تــا پیــش از ایــن نســبت بــه
هرگونــه تغییــر در اوضــاع مملکــت ناامیــد بودنــد و نســل بعــد از 57
هــم یــاد گرفتنــد کــه انقــاب چــاره کار نیســت و فقــط اصالحــات بــه
درد مــی خــورد .امــا ورشکســتگی اصالحــات بارهــا و بارهــا خــود را
نشــان داد .ولــی در نبــود آلترناتیــو و شــیوه خطرنــاک عــادت بــه هــر
شــرایطی کــه بــه مــردم تحمیــل مــی شــود ،انتخــاب بیــن بــد و بدتــر
بــه بهتریــن انتخــاب مــردم تبدیــل شــده بــود .امــا اکنــون وضعیــت
تغییــر کــرده اســت .فشــارهای خارجــی از یکســو ،اختالفــات درون
حکومــت کــه از ســال  88بــروز بیرونــی پیــدا کــرد از ســوی دیگــر و تــه
کشــیدن تحمــل مردمــی کــه چهــل ســال ســکوت کردنــد و بــه شــرایط
فریبکارانــه حکومــت تــن دادنــد از طرفــی دیگــر ،اوضــاع ایــن روزهــای
ایــران را رقــم زد و بــه مــردم نشــان داد کــه تغییــر اساســی ممکــن
اســت و ریشــه هــای حکومــت قــوی نیســت .تــا پیــش از اعتراضــات،
افــراد مختلفــی در درون و بیــرون حکومــت خطــر فروپاشــی اقتصــاد
ایــران را هشــدار مــی دادنــد امــا در عیــن حــال نمــی توانســتند کاری
بــرای نجاتــش انجــام دهنــد .وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه کشــورهای
امپریالیســتی اســت کــه بایــد هــا و نبایدهــا و کارکــرد آن را تعییــن
میکنــد و تخطــی از ایــن امــور تنبیــه ایــران را در پــی دارد .در نهایــت
ایــن وضعیــت ،مــردم را بــه خیابــان هــا کشــانده اســت.
معمــول تریــن و در عیــن حــال تاثیرگذارتریــن حرکــت مــردم در
اعتراضــات خیابانــی شــعار دادن اســت .ایــن روزهــا شــعارهای زیــادی
شــنیده مــی شــود .شــعار ،شــکلی از بیــان اعتــراض و مطالبــه را
نشــان مــی دهــد و دارای محتــوای سیاســی اســت و در عیــن حــال
نشــان دهنــده تفکــر شــعار دهنــدگان اســت .یــک شــعار
عکــس مبــارزه
میتوانــد ذهنیــت مــردم را در جهــت
ِ
بــرای اســتقرار یــک جامعــه عادالنــه و شایســتۀ انســان
ســوق دهــد یــا در جهــت مثبــت و تقویــت کننــدۀ ایــن
ســمت و ســو .آگاهــی درســت نداشــتن نســبت بــه
شــعارهایی کــه داده مــی شــود و دنبالــه روی خودبخودی
باعــث مــی شــود کــه یــک تفکــر و نگــرش غلــط مــدام
تکــرار شــود و در میــان مــردم جــا بیفتــد .بــه عنــوان
مثــال یکــی از شــعارهایی کــه هــم در دی مــاه گفتــه
شــد و هــم در ایــن چنــد روز شــنیده شــد« ،بــی غیرتــا
نشســتن ،زنــا بــه مــا پیوســتن» بــود .شــعاری کــه توســط
زن هــا هــم و در همراهــی بــا مردهــا داده مــی شــد .ایــن
شــعار بــه شــدت تحقیــر آمیــز اســت .مســلما منظــور از
بــی غیرتــا ،مــردان هســتند و خطــاب بــه آنهــا بــا ایــن
مضمــون گفتــه مــی شــود کــه زن هــا هــم آمــده انــد،
آنوقــت شــما کجاییــد .معنــای درجــه دوم بــودن ،تابــع

آزاده
صمیمی

مــردان بــودن ،دنبالــهرو مــردان بــودن و حتــی اینکــه وظیفــه زنــان
چیــز دیگــری اســت ولــی حــاال ببینیــد کــه آمــده انــد ،ولــی مــردان
کــه وظیفــه شــان اســت و مبــارزه در خونشــان اســت نیامــده انــد ،در
ایــن شــعار نهفتــه اســت .این شــعار تقویــت کننــده مردســاالری و زن را
تابــع مــرد دانســتن اســت .کاری کــه قوانیــن و رفتــار حکومــت دینــی
تــاش کــرد کــه بــه جامعــه حقنــه کنــد .در حرکــت اعتراضــی بــر
علیــه دولــت اســامی ،بــا ســر دادن ایــن شــعار ،بــر افــکار و ایدئولــوژی
ضــد زن کــه ســالها تبلیــغ و ترویــج شــده ،مهــر تاییــد زده مــی شــود
و نــا آگاهانــه در خیــل معترضیــن بــاز تولیــد مــی شــود .در حالیکــه
حداقــل از ســال  ،88زنــان حضــوری چشــمگیر و تاثیرگــذار در مبــارزات
اجتماعــی داشــته انــد و در بســیاری از شــهرها و حتــی در شــهرهای
کوچــک کــه تفکــرات ســنتی غالــب تــر اســت نقــش هدایــت کننــده
اعتراضــات را داشــتهاند .در دور قبلــی اعتراضــات در دی مــاه  96در
شــهر کوچــک ایــذه ،فقــط  40زن دســتگیر شــدند .در همیــن چنــد
روز اعتراضــات در شــهر هــای مختلــف  50زن دســتگیر شــده انــد.
بــه جــای ایــن شــعار مــی تــوان شــعار «مــا زن و مــرد جنگیــم،
بجنــگ تــا بجنگیــم» را جایگزیــن کــرد.
شــعار دیگــر «رضــا شــاه ،روحــت شــاد» اســت  .ایــن شــعار بــه ایــن
معنــا اســت کــه مــردم معتقدنــد کــه دوران پهلــوی بهتــر بــوده و بــا
ایــن شــعار اعتــراض خــود را بــه جمهــوری اســامی نشــان مــی دهنــد.
مــردم بایــد بداننــد ،جمهــوری اســامی همــان نظامــی را از حکومــت
پهلــوی بــا کمــک امپریالیســت هــا بــه ارث بــرد و بــه تخــت نشــاند کــه
تفاوتــی بــا رژیــم قبلــی نداشــت .شــرایط اقتصــادی امــروز و وابســتگی
ِرژیــم بــه نفــت دقیقــا نشــان داد کــه علیرغــم هــارت و پــورت هــای
«ضدامپریالیســتی»اش هیــچ تفاوتــی بــا رژیــم پهلــوی نــدارد .مشــکلی
کــه امــروز مــردم ایــران بــا آن روبــرو هســتند ،همــان مشــکلی اســت
کــه چهــل ســال قبــل تحــت نــام رژیــم شاهنشــاهی بــا آن روبــرو
شــده بودنــد و ریشــه در یــک ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی معیــن و

مرداد 1397

آوا آرمان

شماره شصت

پرتناقــض اســت .تحریــم رژیــم و نخریــدن نفــت از ســوی آمریــکا بیانگر
یــک رابطــه تولیــدی مشــخص اســت .کشــور ایــران در زمــان پهلــوی
بــه زنــان همچــون بــردگان جنســی نــگاه مــی کــرد ،ایــران زنــدان ملــل
بــود همــان چیــزی کــه االن هســت ،دولــت پهلــوی ژانــدارم آمریــکا
بــود ،اعــدام و شــکنجه و ارتــش ســرکوب گــر از حکومــت پهلــوی بــه
ایــن رژیــم بــه ارث رســید و ایــن حکومــت دقیقــا جــا بــه پــای همــان
رژیــم ســابق گذاشــت .هیــچ فرقــی میــان ماهیــت دولــت پهلــوی و
جمهــوری اســامی وجــود نــدارد .حرکتــی کــه مــردم در ســال 57
و قبــل از آن در اعتــراض بــه حکومــت پهلــوی انجــام دادنــد ،اساســا
درســت بــود ولــی خواســت مــردم و آلترناتیــو آنهــا خمینــی نبــود.
خمینــی را امپریالیســت هــا آوردنــد و ســوار بــر مــوج مبــارزات مــردم
کردنــد .درنتیجــه نــه انقــاب هراســی نتیجــه گیــری درســتی از قیــام
 57اســت و نــه خواســت بازگشــت بــه آن دوران ،مطالبــه درســتی.
رضاشــاه و شــاه نماینــده همــان طبقــه ای بودنــد کــه خمینــی و
خامن ـهای و بقیــه بودنــد و هســتند .شــعار «رضــا شــاه روحــت شــاد»
بــا شــعار «درود بــر خمینــی» در ســال  57هیــچ فرقــی نــدارد .بــه
جــای آن مــی تــوان گفــت «نــه شــیخ ،نــه شــاه ،نــه ترامــپ».
شــعار دیگــری کــه در طــی ســالهای اخیــر در اعتراضــات مختلفــی
کــه برگــزار شــده ،ســر داده شــده و ایــن روزهــا هــم زیــاد شــنیده
میشــود« نــه غــزه ،نــه لبنــان ،جانــم فــدای ایــران» اســت .ایــن شــعار
را مــی تــوان جــزو شــعارهای ناسیونالیســتی بــه حســاب آورد کــه در
اعتــراض بــه سیاســت هــای جمهــوری اســامی دربــاره هزینــه هــا و
کمکهایــی کــه بــه کشــورهایی مثــل فلســطین و لبنــان میکنــد،

اســت .ولــی واقعیــت ایــن نیســت کــه جمهــوری
اســامی بــرای مــردم ایــن دو کشــور هزینــه
میکنــد .غــزه و لبنــان هــم ماننــد ایــران و بقیــه 5
کشــورهای جهــان صحنــۀ صــف آرایــی نیروهــای
سیاســی متفــاوت انــد .در غــزه و لبنــان ،جمهــوری
اســامی از گروههــای فاســد و مرتجعــی ماننــد خــودش
حمایــت میکنــد .دردهــا و رنجهــای مــردم لبنــان و غــزه و
ســوریه همــه و همــه ریشــه در نظــام ســرمایهداری دارد .در هــر کشــور
بــه فراخــور ویژگیهــا و رخدادهــای تاریخــی ،رژیمهــای متفاوتــی در
رأس ایــن نظــام اجتماعــی اســتثمارگرانه نشســتهاند ،امــا همــه ماهیتــا
یکســان هســتند .بــه جــای ایــن شــعار هــم مــی تــوان از شــعار خــوب
«هــم غــزه ،هــم لبنــان ،مــرگ بــر ســتمگران» اســتفاده کــرد.
ایــن خیــزش در صورتــی میتوانــد دوام پیــدا کنــد کــه همــه چیــز از
جملــه افــکار خــود مردمــی کــه جــان بــر کــف در ایــن حرکــت قــرار
گرفتــه انــد ،تغییــر کنــد .شــعار هــای خــوب زیــادی هــم توســط مــردم
معتــرض ســر داده شــد کــه کلیــت نظــام را زیــر ســوال میبــرد .ولــی
هــر روز بایــد شــعارهای رادیــکال تــر و عمیــق تــر کــه محتوای سیاســی
مشــخص و درســتی دارد ،بــه میــان مــردم بــرده شــود .همچنیــن جــای
خالــی شــعار دربــاره لغــو حجــاب اجبــاری و برابــری زن و مــرد در
اعتــراض هــا دیــده مــی شــود .ســر دادن ایــن شــعارها مــی توانــد
پتانســیل بســیاری از زنــان را در مبــارزه و اعتــراض آزاد کنــد و افــکار
مردســاالرانه را کــه از طریــق ایدئولــوژی حاکــم در جامعــه رســوخ
کــرده اســت ،بــه چالــش بگیــرد§ .

حجاب نماد اسارت است
چه شرعی چه عرفی!

اوایــل مــرداد مــاه  97مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
گزارشــی ارائــه داد باعنــوان« :عوامــل موثــر بــر اجرایــی شــدن
سیاسـتهای حجــاب و راهکارهــای پیــش رو» .ایــن گــزارش بــا بررســی
وضعیــت حجــاب و عوامــل تشــدیدکننده و رونــد سیاســتگذاری
حجــاب تــاش کــرد تــا امکانهــای پیــش روی سیاســتگذاری در
ایــن حــوزه را نشــان دهــد.
در ایــن گــزارش بــه تفکیــک حجــاب بــه دو نــوع شــرعی و عرفــی
میپــردازد .در مبحــث حــدود حجــاب میگویــد  60تــا  70درصــد
زنــان را محجبههــای عرفــی تشــکیل میدهنــد .از بیــن محجبههــای
عرفــی 10 ،تــا  15درصدشــان بدحجــاب هنجارشــکن هســتند 30.تــا
 40درصــد زنــان باحجــاب هســتند کــه حــدود  13درصدشــان حجــاب
خــود را بهصــورت ســنتی رعایــت میکننــد 70.درصــد زنــان در قشــر
خاکســتری قــرار دارنــد کــه بــا تغییــر متغیرهــای تاثیرگــذار ،احتمــال
جابهجایــی آنــان بــه قشــرهای دیگــر و بهخصــوص طیــف هنجارشــکن
وجــود دارد .البتــه بایــد گفــت منظــورش از محجبــه عرفــی ،زنانی اســت
کــه بــا دادن هزینههایــی ماننــد دســتگیری توســط گشــت ارشــاد،
بــرای انتخــاب نــوع پوشــش خــود و علیــه حجــاب اجبــاری حکومتــی
مبــارزه کردهانــد و شــاید االن حکومــت تــاش دارد بــا اســتفاده از
اصطــاح «محجبــه عرفــی» ســطح مطالباتشــان را در همیــن حــد نگــه
دارد و ســعی کنــد از «دختــر خیابــان انقالب»شدنشــان جلوگیــری
کنــد .چــون مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری ،نشــانه گرفتــن پایههــای

سیاســی و ایدئولوژیــک حکومــت جمهــوری اســامی اســت و ربــط
مســتقیم بــا برانــدازی آن دارد.
در گــزارش آمــده اســت کــه  35تــا 40درصــد مــردم بــه ارزشــمند
بــودن حجــاب اعتقــاد دارنــد و تقریبــا همیــن تعــداد هــم بــا گشــت
ارشــاد موافــق هســتند .گــزارش ،متغیرهــای هشـتگانهای را در زمینــه
کاهــش ارزشــمندی حجــاب بررســی میکنــد :تحصیــات ،شــغل،
تأهــل و تجــرد ،ســن ،محــل ســکونت ،مصــرف رســانهای ،گــروه مرجــع
و فعــاالن رســانهای ،گــران بــودن البســه اســامی.
رابطــه معنــاداری بیــن افزایــش تحصیــات و کاهــش اعتقــاد بــه حجاب
وجــود دارد .هــر چــه میــزان آگاهــی افــراد بــاال رود و علــم و رویکــرد
علمــی جــای خرافــات و اوهــام را بگیــرد ،رویکــرد و انتخابهایشــان
هــم تغییــر خواهــد کــرد.
نتایــج تغییــرات پوشــش در «مشــاغل متفــاوت» نشــان میدهــد ،ســه
دســته زنــان بیــکار ،محصلهــا و کارمنــدان شــرکتهای خصوصــی
جــزو گروههــای آســیبدار هســتند .ســه شــغلي را كــه زنــان در آن
كمتریــن بدحجابــي را داشــتهاند عبارتنــد از معلمــي ،نيروهــاي مســلح
و اســتادان دانشــگاه و پژوهشــگران .بهعبارتــي مشــاغل غيردولتــي كــه
عمدتـاً درآمــد باالیــي دارنــد كــه كارمندان حــوزه رســانه و خبرنــگاران،
بخشــي از آن محســوب ميشــوند ،آمــار بيشــترین بدحجابيهــا را
دارنــد .از همــان ابتــدای روی کار آمــدن ایــن حکومــت و بــا اعــام
فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی ،زنــان دارای مشــاغل دولتــی همــواره

شماره شصت
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زیــر ضــرب فشــار و اخــراج و ...بودهانــد و ایــن
رونــد کمــاکان ادامــه دارد .زنــان در ادارات دولتــی
 6مجبــور بــه رعایــت پوشــش مانتــو اداری و مقنعــه
و تاحــدودی چــادر هســتند .بنابرایــن نــوع پوشــش
آنــان کامــا سفارشــی و فرمایشــی اســت و نمیتوانــد
معیــار خوبــی بــرای اعتقــاد زن بــه حجــاب باشــد.
وضعیــت تأهــل و تجــرد زن تاثیــر چندانــی روی پوشــش آنــان
نــدارد و اختــاف در حــدود 10درصد اســت.
گــزارش بیــان میکنــد ،در گذشــته مســأله بدحجابــی مربــوط بــه
شــهرها و طبقــه اجتماعــی خاصــی بــود ولــی اکنــون ایــن ویژگــی از
میــان رفتــه و گســتردگی آن در شهرســتانها و روســتاها هــم وجــود
دارد.
در مــورد مصــرف رســانهای هــم میگویــد ،کســانیکه از ماهــواره
و شــبکههای ماهــوارهای فارســیزبان اســتفاده میکننــد ،تمایــل
بیشــتری بــه بدحجابــی دارنــد.
گــزارش تأکیــد مــی کنــد کــه نكتــه قابــل مالحظــه ،تغييــر جایــگاه
رتبــهاي گروههــاي مرجــع (معلمهــا و اســاتيد دانشــگاه ،خانــواده،
هنرمنــدان و ورزشــكاران ،روحانيــون) درجامعــه و افزایــش رتبــه
هنرمنــدان و ســلبریتيها در ایــن رتبهبنديهاســت.
در ادامــه میگویــد بــا توجــه بــه تحــوالت پيــش آمــده درخصــوص
مســئله حجــاب پنــج ســناریوي قابــل طــرح وجــود دارد كــه پيگيــري
و تحقــق هــر كــدام از آنهــا پيامدهــا و دســتاوردهایي بههمــراه دارد:
 .1تشدید فرآیند جرمانگاري و ممنوعيت،
 .2جرم زدایي از بيحجابي و تمركز بر اقدامات ترویجي،
 .3تداوم و حفظ وضع موجود،
.4تغافل و جرم زدایي تدریجي از بيحجابي،
 .5اصــاح سياسـتهاي حجــاب بــا محوریــت اقدامــات رســانهاي تبليغي
و ســناریوی شــماره  5را بهعنــوان طــرح پیشــنهادی ،توصیــه میکنــد.
درنهایــت بیــان میکنــد کــه تغييــرات سياســتي ایــران در ایــن حــوزه
را ميتــوان بــه ســه دوره تقســيم كــرد:
 .1دوره اول :الگــوي مقاومــت اقليــت و انســجام اجتماعــي بــاال و
سياســت كنترلــي حداقلــي (-1357تیرمــاه  )1359مقاومتهــا در
مقابــل قانونهــاي وضعشــده حداقلــي بــوده اســت .ازســوي دیگــر
قانونهــاي وضــع شــده بيشــتر محــدود بــه ادارات و محيطهــاي كاري

اســت كــه بهنوعــي نمادهــاي حكومتــي بهشــمار ميرونــد.
 .2دوره دوم :الگــوي انســجام بــاالي اجتماعــي و اجمــاع عمومــي و
سياســتهاي كنترلــي حداكثري(تیرمــاه  )1375 – 1359ایــن بــازه
زمانــي ،دوره سياســت جرمانــگاري بدحجابــي در ایــران اســت.
 .3دوره ســوم :الگــوي پيدایــش مقاومــت اجتماعــي و انســجام اجتماعــي
پایيــن و سياسـتهاي اقناعــي (1376تــا امــروز)
گــزارش بــا آمــار و ارقــام مختلــف و بررســی پارامترهــای مختلــف نشــان
میدهــد کــه دیــد مــردم نســبت بــه حجــاب تغییــر کــرده اســت.
در عمــل میبینیــم حجــاب موجــود در جامعــه بــا حجــاب مقبــول
حکومــت ،تفــاوت آشــکار دارد؛ ایــن چیــزی اســت کــه مــا بهصــورت
روزمــره شــاهد آن هســتیم .شــاهد هســتیم کــه زنــان زیــادی بیتوجــه
بــه حجــاب و رعایــت آن در اطرافمــان هســتند .زنانــی را میبینیــم
کــه علیــه حجــاب اجبــاری مبــارزه میکننــد و دیگــران را هــم بــه
آن تشــویق میکننــد .امــا ایــن تفــاوت در دیــدگاه مــردم نســبت بــه
حجــاب ،باعــث تــرس حکومــت شــده اســت و شــیوههای برخــورد
انتظامی-امنیتــیاش هــم بــا شکســت مواجــه شــده اســت و اکنــون
در پــی یافتــن راهــی بــرای برونرفــت از ایــن بحــران عظیــم اســت.
امــا چــرا ایــن موضــوع اینقــدر بــرای حکومــت مهــم اســت؟ حجــاب
اجبــاری ،شــکل خــاص و فشــرده ســتم بــر زن تحــت حکومــت
جمهــوری اســامی اســت .جمهــوری اســامی اســاس ایدئولوژیــک
و سیاســی خــود را در رابطــه بــا زنــان بــر تحمیــل حجــاب اجبــاری
گذاشــت .حجــاب اجبــاری مســألهای زنانــه و ویــژه زنــان نیســت و بــا
ســایر ســتمهای موجــود در جامعــه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد .در حکومــت
جمهــوری اســامی ،مبــارزه بــرای رهایــی زن در مبــارزه علیــه حجــاب
اجبــاری فشــرده شــده اســت .لغــو حجــاب اجبــاری در چهارچــوب ایــن
حکومــت ممکــن نیســت و مبــارزه زنــان بــرای لغــو حجــاب اجبــاری،
ریشــه در برانــدازی ایــن حکومــت دارد .بــه چالــش کشــیده شــدن
حجــاب در ذهــن و عمــل افــراد جامعــه نشــان میدهــد کــه ایــن نظــام
مرتجــع دینــی ،همیشــگی نیســت .مبــارزه بــرای لغــو حجــاب اجبــاری،
مبــارزه بــرای جــواب دادن بــه یــک ضــرورت موجــود اســت کــه ضــد
ایــن دســتگاه مرتجــع دینــی اســت .مســلما رهایــی زنــان بــه چیــزی
بیــش از ایــن نیــاز دارد ولــی تــا زمانیکــه ایــن نظــام منســوخ هســت،
حجــاب مهمتریــن خــط قرمــز بیــن زنــان و حکومــت اســت و راه را
بــرای تغییــر جامعــه هموارتــر میکنــد§ .
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مــاه رمضــان امســال تنهــا "روزه خــواری" و "امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر" دغدغــه نظــام اســامی نبــود .آشــکارتر شــدن مبــارزات زنــان
علیــه قانــون حجــاب اجبــاری و ایســتادگی زنــان علیــه مظاهــر بنیادین
ســتم کــه در قوانیــن حاکــم بــر جامعــه و شــرع و عــرف رواج دارد،
شــکل جدیــدی از ارعــاب و جنایــت نســبت بــه افــراد جامعــه بهویــژه
زنــان را در ذهــن پوســیده و جنایتــکار عامــان ایــن نظــام بوجــود آورد.
هنــوز چنــد مــاه از فرمــان آتــش بــه اختیــار رهبــر ایــن جنایتــکاران
نگذشــته بــود کــه  41زن در ایرانشــهر در معــرض تجــاوز گروهــی قــرار
گرفتنــد .اخبــار منتشــر شــده دربــاره ایــن جنایــت ،شــواهدی از وجــود
نهادهــای قــدرت را نشــان میدهــد.
برخــی از خانوادههــای قربانیــان بــه امــام جمعــه شــهر گفتهاند«چــون
امیــدی بــه پیگیــری نیروهــای انتظامــی نداریــم و عامــان تجاوزهــا
افــرادی هســتند کــه بــه نحــوی بــا بســیج ارتبــاط دارنــد ،موضــوع را
بــه شــما اطــاع میدهیــم !!!».اگرچــه ایــن خانــواده هــا شــکایت شــاه
را پیــش وزیــر بردنــد امــا قابــل توجــه ایــن بــود کــه امــام جمعــه ایــن
شــهر در نمــاز عیــد فطــر فریــاد "وا اســاما" ســر داد و واقعیــت ایــن
جنایــت برمــا شــد و بــار دیگــر تضادهــای درونــی نظــام باعــث شــد
ســردمداران حکومــت دینــی حتــی افشــاگری همپالگیهــای خــود را
تحمــل نکننــد و دادســتان کل کشــور تهدیــد کــرد کــه امــام جمعــه
اهــل ســنت ایرانشــهر کــه خبــر تجــاوز بــه تعــدادی از دختــران را
اعــام کــرده «مــورد تعقیــب قضایــی» قــرار میگیــرد .ایــن مســئول
حکومتــی عــاوه بــر تهدیــد کــردن منبــع خبــر ،واقعیتهــای مربــوط
بــه آن را دروغخوانــد و موضــوع تجــاوز را بــه دو یــا ســه شــکایت
تقلیــل داد.
واکنشها نسبت به این جنایت
در واکنــش بــه ایــن واقعــه ،روز  ۲۷خــرداد ،گروهــی از مــردم منطقــه
در برابــر فرمانــداری ایرانشــهر گــرد آمــده و خواســتار معرفــی و مجازات
عامــان ایــن تجاوزهــا شــدند .ایــن تجمــع امــا بــا دخالــت نیروهــای
امنیتــی و بازداشــت چنــد نفــر متوقــف شــد .مــردم از دو نفــر بهعنــوان
عوامــل اصلــی ایــن تجاوزهــا نــام بردنــد کــه هــر دو بــا نهادهــای
شــبهنظامی در ارتبــاط بودنــد.
بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده از برخــی از قربانیــان و یــا
شــاهدان عینــی ،متجــاوزان لبــاس نیــروی انتظامــی و یــا نظامــی بــر
تــن داشــتهاند و بــه زور اســلحه دختــران را ربودهانــد .انتشــار خبــر
تجــاوز گروهــی بــه دختــران ایرانشــهر ،موجــب راهپیمایــی اعتــراض
آمیــز مــردم ایــن شــهر شــد .آن هــا در پالکاردهایــی بــه “ناامنــی” شــهر
اعتــراض کردنــد.
محمــد بلوچزهــی از مدیــران محلــی در سیســتان و بلوچســتان در
توئیتــر خــود نوشــت« ،بیشــتر خانوادههــای قربــان تجــاوز ،دختــران
خــود را لکــه ننگــی بــر دامــان خانــواده خــود میداننــد ».بــه گفتــه
او در مــوارد مشــابه ،برخــی خانــواده هــا اقــدام بــه «حــذف فیزیکــی»
دختــر خــود میکننــد.
بــرادر یکــی از قربانیــان مــی گویــد« :تعدادشــان خیلــی زیــاد بــوده
اســت .ایــن افــراد یــک بانــد بودنــد و بــه گفتــه خودشــان و اعترافاتــی
کــه از آنهــا گرفتــه شــده ،نزدیــک بــه هشــت مــاه کارشــان همیــن
بــوده اســت .بــا لبــاس ســپاه دختــران را میدزدیدنــد ،ایــن کارهــا
را انجــام میدادنــد (بــه دختــران تجــاوز میکردنــد) و آنهــا را رهــا
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میکردنــد و میرفتنــد .بــدون هیــچ تــرس و واهمــهای
جلــوی مامــوران پیــاده میشــدند ،اینهــا (دختــران) را ســوار
میکردنــد و میرفتنــد .مامــوران فکــر میکردنــد از نیروهــای ســپاه
هســتند و هیــچ عکسالعملــی نشــان نمیدادنــد».
نمایندگانــی چــون طیبــه سیاووشــی ،عضــو فراکســیون زنــان ،بــا
مطــرح کــردن تردیدهایــی چــون احتمــال پیونــد خــوردن و یــا مرتبــط
بــودن حــوادث بــا “اختالفــات قومــی و عشــیره ای” بــه موضــوع بــا
تردیــد نــگاه کردنــد .او همچنیــن قــول داده کــه در صحــن علنــی
مجلــس در ایــن مــورد ســخن بگویــد و بــه خانــواده هــای قربانیــان ایــن
تجاوزهــا اطمینــان داده اســت کــه میتواننــد بــرای برخــوردار شــدن از
حمایتهــای قانونــی ،بــا ایــن نماینــده عضــو فراکســیون زنــان مجلــس
در ارتبــاط باشــند.
امــام جمعــه اهــل ســنت ایرانشــهر بــه خبرگــزاری ایلنــا گفتــه اســت:
«عوامــل زیــادی میتوانــد ســبب رخ دادن چنیــن ناهنجاریهــای
اجتماعــی در ایرانشــهر باشــد کــه یکــی از آنهــا مهاجــر بــودن ایــن
شهرســتان بهدلیــل موقعیــت تجــاری آن اســت کــه ایــن موضــوع باعــث
شــده افــراد زیــادی از نقــاط مختلــف بــا افــکار و تربیتهــای متفــاوت
در ایــن شهرســتان زندگــی کننــد».
محمــد نعیــم امینــی فــرد ،نماینــده ایرانشــهر در مجلــس خواهــان
ریشــهیابی موضــوع شــده اســت .بــه عقیــده او“ ،گســترش
حاشیهنشــینی در ایرانشــهر ،قــرار گرفتــن ایــن شهرســتان در مســیر
باندهــای ســازمانیافته قاچــاق مــواد مخــدر” میتوانــد از دیگــر علــل
رخــداد چنیــن اتفاقاتــی در ایــن شهرســتان باشــد.
پیشتــر نبــی داوودی فرمانــدار ایرانشــهر بــه خبرگــزاری ایســنا گفتــه
بــود کــه هنــوز اطالعــات مشــخصی از موضــوع تجــاوز و تعــداد دقیــق
قربانیــان در دســت نیســت« :پیگیــری ایــن مســائل از نظــر قانونــی
چارچوبهــای خــاص خــود را دارد و بــه راحتــی نمیتــوان در ایــن
بــاره اظهارنظــر کــرد».
راه آنها یا راه ما ؟
خانــواده قربانیــان دو دســته شــدند .برخــی بــا توســل بــه مبلغــان
مذهبــی بــرای آبــروی خــود ضمانــت گرفتنــد و برخــی دیگــر بــه جــان
قربانیــان افتــاده و بــا حــذف فیزیکــی آنهــا (قتــل ناموســی) صــورت
مســئله را پــاک مــی کننــد .مســئولین حکومتــی هــم یــا اخبــار
منتشــر شــده را دروغ خواندنــد یــا بــرای آنکــه امنیــت ملــی! یــا حیــات
نظامشــان آســیبی نبینــد ،علــل جنایــت را در منازعــات عشــیرهای و
تخلفــات مهاجریــن و خارجیــان منطقــه مســکوت گذاشــتند .تعــدادی
از اهالــی منطقــه در حمایــت از خانوادههــای معتــرض بــه اقدامــات
اعتراضــی در مقابــل ســازمانهای متولــی نظــم شــهر دســت زدنــد و بــا
خواســت برقــراری امنیــت ،نســبت بــه شــرایط بوجــود آمــده شــکایت
کردنــد .مســئولین ذیربــط هــم بــا نشــان دادن فــردی کــه شــرکت در
ایــن جنایــت را پذیرفتــه بــود و وعــده بــرای یافتــن همدســتان او و
زندانــی کــردن گروهــی از فعالیــن مدنــی سیســتان و بلوچســتان بــه
اتهــام دســت داشــتن در انتشــار اخبــار و متشــکل کــردن اعتراضــات،
آبــی بــر آتــش بوجــود آمــده پاشــیدند و  41زن کــه قربانیــان اصلــی
ایــن جنایــت بودنــد بــار دیگــر بــه فراموشــی ســپرده شــدند.
تجــاوز آن هــم بــه شــکل گروهــی خبــر تــازهای نیســت و هنــوز زمــان
زیــادی از اخبــار معلــم متجــاوز در مدرســه پســرانه ،ســعید طوسـیها یــا
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تجاوزهــای ســریالی و کــودک آزاری هــای مختلــف
نگذشــته اســت و ایــن آمارهــا ،تنهــا منحصــر بــه
 8ایــران ،مناطــق مــرزی یــا کشــورهای اســامی
نیســت .تجــاوز یکــی از کارکردهــای نظــام مردســاالر
اســت کــه در کشــور ایــران ،حاکمیــت مذهبــی و قوانیــن
ضــد زن در اســام ،آن را عریانتــر و بــدون حمایــت قانونــی
از قربانیانــش ،بیشــتر از پیــش بازتولیــد میکنــد.
راه حــل مــا دســت بــه دامــان مبلغیــن دیــن ضــد زنــی کــه متجــاوزان
را تربیــت میکنــد نیســت .مــا بــرای رهایــی از ایــن ســتم ،دســت
بــه اعتصــاب و اعتــراض در مقابــل فرمانــداری ،اســتانداری و نهادهــای
مشــابه نمیزنیــم زیــرا ایــن نهادهــا بوجودآمــده از یــک حاکمیــت

دینــی هســتند کــه بــرای صــدر تــا ذیــل خــود انــواع گزینشهــای
عقیدتــی را برگــزار میکننــد تــا مبــادا غیرخــودی (کســی کــه ماننــد
خودشــان نباشــد) بــه آن نهــاد راه یابــد.
مــا بــرای رهایــی انــواع ســتم بــر زنــان ،بــرای توقــف قوانیــن شــریعت
و نابــودی دولــت دینــی تــاش میکنیــم .مــا بــرای توقــف حجــاب
اجبــاری کــه اصلیتریــن ســمبل اســارت زنــان اســت مبــارزه
میکنیــم .مــا بــرای توقــف ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیرفــارس
مبــارزه میکنیــم .مــا علیــه ریشــۀ ســتم بــر زنــان میایســتیم و بــرای
خلــق جهانــی عــاری از ســتم ،دوشــادوش کســانی کــه دغدغــه رهایــی
از ســتم و اســتثمار دارنــد مردســاالری و همپیمانانــش ،دولــت دینــی و
نظــام ســرمایهداری را ریشــهکن میکنیــم§ .
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درگذشت نابهنگام هما سلطانی
همــا ســلطانی فرزنــد عبدالفتــاح ســلطانی بــود .متأســفانه از خــود همــا اطالعــات زیــادی در دســت نیســت و اخبــار درگذشــت او اکنــون نیــز
بــا نــام پــدرش و اخبــار مربــوط بــه امــکان حضــور وی در مراســم خاکســپاری در شــبکه هــا و خبرگــزاری هــای گوناگــون دیــده مــی شــود.
آقــای ســلطانی ،وکیلــی اســت کــه بــه جــرم دفــاع از متهمــان سیاســی در زنــدان بــه ســر مــی بــرد .ایــن وکیــل زندانــی هــم اکنــون در حــال
ســپری کــردن دوران محکومیــت  13ســاله خــود اســت.
همــا ســلطانی کــه در ســال هــای پایانــی ســومین دهــه عمــرش بــود بــه دلیــل ســکته قلبــی درگذشــت و بنابــر ســخنان مــادرش ،رنــج نزدیــک
بــه هشــت ســال دوری از پــدر ،او را بــه کام مــرگ کشــاند.
حضــور گســترده فعالیــن مدنــی در مراســم خاکســپاری او چشــمگیر بــود و شــرکت کننــدگان در مراســم وی در حمایــت از آقــای ســلطانی
اقــدام بــه ســر دادن شــعارهای اعتراضــی نمودنــد.
همــا اولیــن قربانــی وضعیــت نابســامان اجتماعــی نیســت .تــا زمانــی کــه شــرایط ســتمگرانه در جهــان موجــود اســت و افــراد جامعــه نــا امیــد
از بهبــود اوضــاع باشــند یــا تحــت تأثیرتبلیغــات حاکمــان وقــت ،مجــال یــا امکانــی بــرای تغییــر شــرایط نشناســند .شــاهد از دســت رفتــن
نیروهــای جوانــی همچــون همــا خواهیــم بــود کــه سرشــار از انگیــزه و تــوان بــرای دگرگــون کــردن ایــن مناســبات هســتند امــا روش هــا و
اقدامــات اصالحطلبانــه در میــان فعالیــن مدنــی جــز یــأس و ناامیــدی ارمغانــی برایشــان نــدارد.
روز پنــج شــنبه  18مــرداد کــه مراســم یادبــود او در موسســه خیریــه رعــد برگــزار مــی شــود .ایــن بــار بــه جــای آنکــه بــا مشــغول کــردن افــراد
در امــور خیریــه ،بــذر یــأس و نــا امیــدی را در میــان هــم ســاالن همــا بکاریــم ،بــا یــادآوری دغدغــه هــای او و شــناخت بهتــر همــا ســلطانی،
راه رهایــی را بــرای رفــع کامــل ســتم ،نــه راه تســکین موقــت دردهــا ،گســترش دهیــم و شــعارهای عدالتخواهانــه مــورد پســند او را همانگونــه
کــه پــدرش در هنــگام خاکســپاری بــه زبــان آورد ،فراگیــر کنیــم و آرزوهــای او را جامــه عمــل بپوشــانیم .یــادش گرامــی بــاد! §

استفاده از بدن زنان به عنوان تریبون تبلیغاتی

بــه گــزارش اســپوتنیک ،زنــان «ژاپنــی» زیربغــل خــود را بــه شــرکت هــای
تبلیغاتــی اجــاره مــی دهنــد تــا بــر روی آن برچســب تبلیغاتــی بچســبانند.
گفتــه شــده اســت ایــن روش بیشــتر در متــرو و اتوبــوس کاربــرد دارد.
ایــن زنــان بــرای انجــام چنیــن کاری ســاعتی  90دالر دســتمزد دریافــت
میکننــد.
نظــام ســرمایهداری تمامــی ابعــاد زندگــی را مبــدل بــه کاال نمــوده و امــکان
مبادلــه ایــن کاالهــا را در ازای پــول فراهــم مــی کنــد .نظــام مردســاالر در ایــن
شــرایط بازویــی نیرومنــد بــرای تبدیــل کــردن بــدن زنــان بــه کاالیــی پــر ســود
اســت .اگــر حجــاب اجبــاری در ایــران پاشــنه آشــیل حفــظ حیــات حکومــت
دینــی و مناســبات منســوخ و قــرون وســطایی آن اســت .برهنگــی در کشــورهای
پیشــرفته ،ابــزاری در جهــت حفــظ مناســبات ســوداگرانه ســرمایهداری
افسارگســیخته کشــورهای قدرتمنــد و پیشــرفته صنعتــی اســت§ .

