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 ٢٠١٢ جون ٢٣

 

 يا کنترل سياسی جامعه؟ "بد حجاب"تشديد کنترل زنان 

  

  

با زنان به بھانۀ بدحجابی و ) گشت ارشاد (نيروی انتظامیھاى برخورد وحشيانه و ضد انسانی گشت از اىصحنه

  رھگذران در نمايشگاه کتاب تھران

 

حجاب زنان به يکی از . آيد  با فرارسيدن فصل تابستان خون جمھوری اسالمی به جوش میھر ساله

و منش و رفتار ھا مردم ايران با چھره. شود  فکری خلفای اسالمی تبديل میۀترين مسائل اجتماعی و مشغل مھم

ھر کس يکبار با آنھاروبرو شده و صحبت کرده باشد از لحن و . عمومی آشنائی دارند" عفت"کثيف اين  مدافعان 

قالب نيروی سياه پوش  چه در" حزب هللا" بيان آنھا پی به خاستگاه اجتماعی آنھا برده، اين را می فھمد که ۀشيو

چيزی جز جمع .... و يا نيروی ثارهللاھا پوش  شخصی پوشيده از ماسک و چه در قالب لباسۀانتظامی ھمراه با چھر

ديگری از اين دست، ھاى و انگل" طيب خان" و" شعبان بی مخ"و " حسين رمضان يخی"اخالف قداره بندانی نظير

  . نيست

 ۀ خالکوبی شدۀبرای کاشانی و اسالمش سينھا و امثال شمس قنات آبادیھا روزگاری آنھا به اتفاق نوچه

 و تغذيه از چنين لجنزاری را دارند ءادند و امروز اينھا که خود سوابق طوالنی در ترويج فحشاد خودرا چاک می

جمھوری اسالمی يقه درانده دست به ضرب و شتم زنان و " ناموس پرست"برای احمدی نژاد و اسالمش و نظام 

 سياه  به ترکتازی ۀو با جاملمپن حزب هللا که اين روزھا در ھيبت نيروی انتظامی ظاھر گشته . زنند جوانان می

اری و محصول تعفن و گنديدن د سرمايهۀترين گروه اجتماعی در جامع ترين و عقب مانده مشغول است ، پوسيده
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اجتماعی يعنی خرده بورژواھای ورشکست شده و کارگران از توليد جدا مانده و ھاى ترين اليه تدريجی تحتانی

کسانی که ھيچ نقش ثابت اجتماعی در توليد و توزيع نداشته محل . استدھقانان مھاجر و به ولگردی کشيده شده 

گذران زندگيشان غير مشخص و مشکوک است و بسياری از اين جماعت به استخدام دولت لمپن جمھوری اسالمی 

ترين و   پول نفت، کثيفۀترين گروه برای جمع شدن حول کيس اين تيپ فاقد شخصيت اجتماعی، مستعد. ندادر آمده

تواند آنھا  اری جمھوری اسالمی به راحتی میدرژيم سرمايه. ترين جناح بورژوازی است رتجع ترين و فاشيستم

زيرا ھر جا که دولت احساس خطر کند او آمادگی کامل برای دست زدن به ھر جنايتی . را بخرد و به خدمت گيرد

 عليه" قيام ملی"مريکائی عامل ارھای  دالۀزمانی به دست سرلشکر زاھدی و اشرف پھلوی و با وسوس. را دارد

شود و زمانی ديگر به دست کسانی نظير بھشتی، رفسنجانی  و  مصدق و جنبش ملی و دموکراتيک مردم ايران می

نظير (دزدھا، جيب برھا، قاچاقچيان، قوادان، باج خواران. پردازند کشی از مردم می  امروز احمدی نژاد به انتقام

بايست به عمر چنين  انقالبی که طبيعتاً می. به اين تيپ اجتماعی تعلق دارند.... ردان و، دوره گ)ماشاهللا قصاب

را برای رشد آنھا ھا يدنش به زير رھبری بورژوازی تجاری بھترين زمينهئی خاتمه دھد با فروغلتھاغل و تيپمشا

فروکش نکرد بلکه بر اثر  الس  ٣٣ بحران عميق اقتصادی، ناامنی سياسی و فرھنگی  نه تنھا پس از. فراھم ساخت

 .را فراھم نمود" لمپنيسم"  تقويت ۀاری جمھوری اسالمی، زميندر نظام سرمايهناگزي و عملکردھایھا سياست

لکرد ضد بشری از عماى گوشه "بدحجابی"در قالب مبارزه با ھا و بی حرمتی به زنان در خيابان سرکوب

با فرارسيدن فصل تابستان به منظور کنترل سياسی جامعه،    مردم به ويژه زنان است کهجمھوری اسالمی عليه

ترين  ترين و اسفناک رژيم لمپن اسالمی که ناامن .گيرد تمرين و سان دادن نيروھای سرکوب نظام صورت می

شرايط اقتصادی و سياسی را برای عموم مردم زحمتکش آفريده و ھشتاد درصد را به زير خط فقر رانده است، 

 مفاسد ديگر اجتماعی يک ريشه دارند ۀ، اعتياد و ھمءفحشا. باشد" امنيت اجتماعی عفت و"دفاع از یتواند مدع نمی

، دزدی و جنايت و ء مشترک فحشاۀريش. نيست" بد حجابی"بی حجابی و يا ھا  اين پديدهۀو اين روشن است که ريش

 مافيائی و غارت و چپاول نفت ۀواری جمھوری اسالمی است که با شيد سرمايهۀکالھبرداری در سيستم بحران زد

دختر زير پانزده سال به   صدھا" عفيف اسالمی"کشور، فقر عظيمی در جامعه ايجاد کرده به طوری که از کشور

در صد سال اخير در ايران بی سابقه بوده اى  در چنين ابعاد گستردهءگردد و فحشا ممالک شيخ نشين صادر می

 نيست؟ حقيقت اين است که برای ء موقت مشروعيت بخشيدن به فحشاۀغاز سوئی مگر تعدد زوجات و صي. است

 ۀ تفکر اسالمی، زن چيزی جز پاسخگوی نيازھای جنسی مردان و توليد کنندۀبا شيوھا اروحانيت حاکم و آيت

 ۀ در قالب صيغء در حرف اما مشروعيت  دادن به فحشاءمبارزه با  فحشا.  خانگی نيستۀصرف فرزندان و برد

مالھای ما حاضرند ھر امر . ت چيزی جز انحصار داللی معامالت پر رونق و پر درآمد در دست ماليان نيستموق

 حرص و ولع سيری ۀھرزه بلکه نشان" مؤمنينی" محبت آنان به ۀاما اين نه نشان. را با يک ورد حالل کنند" حرامی"

  .ناپذير آنھا در کسب پول بيشتر حتا از طريق انحصار قوادی است

برد و از داخل و خارج، خود را در  اری جمھوری اسالمی در انفراد کامل به سر میدرژيم سرمايه

 محرومان جامعه ناشی از ضعف و ۀ کارگران، دانشجويان، زنان، جوانان و ھمۀسرکوب وحشيان. بيند محاصره می

 است که مبادا کنترل اوضاع را از  جنايتکارشۀناتوانی اوست و بگير و ببندھای اخير آماده باش مجدد به دار ودست

بحران رژيم با سرکوب و توھين و تحقير جوانان . ليکن گره رژيم با سرکوب زنان گشوده نخواھد شد. دست دھند

انقالبات . تر خواھد کرد  خلفای حاکم را ھنوزعميقۀ خشم و نفرت عليهسرکوب زنان و جوانان شعل. حل نخواھد شد

ند و اين بار ا ارتجاع و امپرياليسم داشتهدر نبرد عليهاى شايستهند که زنان نقش  ان دادهمعاصر ايران نشاھاى و قيام
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حزب ما . نيز زنان ايران سھم بزرگی در سرنگونی رژيم زن ستيز اسالمی و استقرار آزادی به عھده خواھند گرفت

کند و اين   شديداً محکوم میگيرد صورت می" بد حجابی"سرکوب خشن و فاشيستی زنان را که در قالب مبارزه با 

دستان جمھوری اسالمی که تنھا راه بقای ه از ضعف و درماندگی کارباى اقدامات جنون آميز و بربرمنشانه را نشانه

جمھوری اسالمی در مقابل جنبش متحد کارگران و زنان . بيند منحوس خويش را تشديد سرکوب و ارعاب مردم می

  .ت و جز اين نيز نخواھد بودو عموم زحمتکشان درھم خواھد شکس

****  

 ١٣٩١ خرداد ماه ٧١ حزب کارايران  شماره نقل از توفان الکترونيک نشريه الکترونيک
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