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 چگونه مي توان قانون تغيير داد

 !انسان تاريخ خود را مي سازد
 )چگونه مي توان قانون تغيير داد(

 
ذاھب  ه، م ت وش ون ن ان طبقات دارا، دولتمردان و صاحبان زور و سرمايه و ثروت بمثابه يک  طبقه اجتماعی برای خود و به نفع خود ق

خ خود را .  ساخته، خرافات منتشرکرده و ابزارھای تحکيم حاکميت و تامين منفعت طبقاتی اش را بخدمت گرفته  است و به اين معنا تاري
 .ساخته است

ی و  ات ق ای طب شھ در مقابل آن، طبقه کارگر و زحمتکشان و محرومان جامعه بشری ھم تاريخ خود را  به زبان  قوانين و سنت ھا و جنب
 .اجتماعی خود ساخته و رقم زده است

خ  اري يس ت گل تاچريسم تاريخ يک دوره طبقات دارا نه تنھا در انگلستان بلکه در ابعاد جھان سرمايه داری است و اعتصاب  معدنچيان ان
 ...طبقه کارگر در مقابل آن است

بخشھايی ...  کاپيتال مارکس، مانيفست کمونيست، چه بايد کرد لنين، کمون پاريس، انقالب اکتبر، يک دنيای بھتر، حقوق جھانشمول انسان
 .از زبان حال اين تاريخ اند

تاريخ جدال بر سر منافع متفاوت طبقاتی است، جدال بر سر تدوين يا لغو قوانين به نفع اين و .  تاريخ بشر، تاريخ زورآزمايی طبقات است
 . آن منفعت طبقاتی  است

ی، ضد )  سرمايه داران( جمھوری اسالمی بعنوان دولت حافظ منافع يک طبقه  ان ن، ضد انس ي در طول بيش از سه دھه، تجربه ای خون
ن .  کارگری و ضد زن را به تاريخ طبقه خود افزوده است وشه ای از اي سی، گ قوانين ضد زن جمھوری اسالمی تا حد يک آپارتايد جن

ظام .  تاريخ ضد انسانی است جمھوری اسالمی بر رد پای  پيشينيان خود، برای تقديس و حفاظت از مالکيت خصوصی و حراست از ن
ه است ت رف . طبقاتی، قوانين متحجر اسالمی از جمله  قانون جداسازی زن و مرد، حجاب اجباری و دخالت در زندگی مردم را بخدمت گ

ر و  راب اب تاريخ حيات جمھوری اسالمی تالش طبقات دارا برای به تسليم کشاندن اراده انسان آزاديخواه و برابری طلب در مقابل  نظام ن
 .تاريخی سياه و ننگين و شرم آور بر پيشانی سازندگانش. استبدادی و قوانين ارتجاعی آن ھا است

خ خود  اري م ت پا به پای دولتمردان و صاحبان زور و زر، کارگران و زحمتکشان و زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب در ايران ھ
را رقم زده و تجاربی را بر مبارزات تاريخی بشر عليه سرمايه داران و مستبدين و قوانين ضد کارگری و ضد زن و ضد آزادی شان 

 . افزوده اند
ه جنگ  د دھ ن در اين تاريخ، ھزاران اعتصاب کارگری، ھزاران مورد مبارزه جمعی و اعتراض و دفاع از آزادی و حرمت انسانی، چ

مارس ھا، جشن ھای نوروزی، تحرکات اجتماعی خالف  ٨مقاومت و ايستادگی زنان و مردان سوسياليست و برابری طلب، اول مه ھا، 
 . ،  ثبت شده است...جريان و عليه قوانين ارتجاعی جمھوری اسالمی سرمايه داران و

ميت جمھوری اسالمی  ه از حاک ن سه دھ اگر مقاومت و اعتراض طبقاتی، اجتماعی و انسانی آزاديخواھانه و برابری طلبانه، در اي
ری  از  ارت ب سرمايه داران، وجود نداشت، اگر اين مبارزات و ايستادگی ھا به اين رژيم افسار نمی زد، بشريت شاھد تحميل زندگی فالکت

 .اسالم طالبان در افغانستان، بر مردم ايران بود
د .  ، در گوشه ای از ايران در شھر مريوان، اتفاقی به ظاھر کوچک افتاد١٣٩٢در تداوم اين تاريخ و در آغاز بھار سال   اي ه ش اقی ک اتف

اق کوچکی  ف در برابر جنايات و تعرض بورژوازی حاکم ايران به زندگی و نان سفره کارگران و مردم و به آزادی و حرمت انسانی، ات
 .بود که ممکن بود به صاحبان آن حرکت نيشخندی زد  و از کنارش گذشت و رد شد

ام  ھ ه ات رده و در " اراذل" قاضی جمھوری اسالمی در شھر مريوان، حکمی صادر کرد تا  بر سر مردی ب ه ک ان رمز زن ، روسری ق
 . خيابانھای شھر به نمايش در آورند

اين اقدام در مقابل اعدام در مال عام، سنگسار و شالق زدن و ھزاران مورد ديگر ھتک حرمت انسان، که در قوانين جمھوری اسالمی 
ی اھميت" مقرر شده است تا تاريخ اين دوره زندگی انسانھای اين گوشه از کره خاکی را رقم بزند، اقدامی بسيار  می "  پيش پا افتاده و ب

گر !  نمود ای دي ھ اما بخش آگاه زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب مريوان شب آن روز نمايش بظاھر مسخره را نتوانستند مثل شب
 . زنان برابری طلب آن شب را با احساسات جريحه دار شده به روز رساندند. سر کنند و به راحتی بخوابند

د،   ايش دھ م آن ھا فکر کردند که ھمين اندازه حرکت  ضد انسانی جمھوری اسالمی که به ظاھر تنبيه کردن يک مجرم را می خواست ن
ن مردی، .  در واقع و در بطن خود، اھانت بزرگی به زن و نيمی از انسان ھای جامعه  بود ر ت پوشاندن لباس و يا روسری سرخ زنانه ب

ه .  تنھا بخاطر مجرم نشان دادن و تنبيه کردنش نبود ی ک ت بلکه جمھوری اسالمی با اين تفکر ارتجاعی،  ضد انسانی و ضد زن، حکوم
سی، جداسازی و حجاب  د جن اي ارت ل آپ ي حم ا ت نصف انسان ھای جامعه را به جرم زن بودن  محکوم کرده، ھتک حرمت نموده  و ب

 . ،  زخم ديگری به پيکر زنان زد"جديد"اجباری، از زندگی ازاد و برابر و انسانی محروم کرده است، با اين اقدام 
ه آن  زنان و مردان برابری طلب مريوان، فردای روز اين اتفاق و  تعرض بی شرمانه، با اراده و مصمم به جواب دادن به اين تعرض ب

ای شھر .  به خيابان آمدند و با پوشيدن روسری سرخ از حرمت انسانی زن دفاع کردند!  بيدار شدند ھ ارک اق، پ ف روز جمعه بعد از اين ات
و قوانين ضد زن جمھوری اسالمی، اقدام قاضی و پليس .  مريوان با پالکاردھای آزادی، برابری و نه به ھويت قومی و مذھبی، مزين شد

 . مريوان، توسط توده زنان و مردانی که در اين روز به تفريح آمده بودند، تقبيح شد و محکوم گرديد
ی و .  به اين ترتيب پيام آزادی و برابری انسان، بار ديگر به ارتجاع اسالمی حاکم گوشزد گرديد پيامی که به دليل محتوای به شدت انسان

ل  اف ح برابری طلبانه اش  به سرعت توجه افکار عمومی را بخود جلب کرد، مرزھای محلی و منطقه ای را شکست، و به بحث ميديا و م
ه .  و اجتماعات مردم، نه تنھا در ايران بلکه در آنطرف مرزھای ايران تبديل کرد ميديا و شبکه ھای اجتماعی، روزنامه ھای پر تيراژ، ب

 .اين مساله پرداختند
رام "  ابزار" روسری قرمز زنانه که برای ارتجاع حاکم اسالمی ايران نشانه تحقير و  ل احت ب مجازات و تنبيه مردان است، به نشان و سم

 .   به برابری زن و مرد، در گوشه و کنار جھان تبديل شد
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ی  يس اجراي ل جمھوری اسالمی در مقابل اين اعتراض گسترده انسانی، به ناچار رييس پليس اش را جلو فرستاد تا بگويد، اقدام قاضی و پ
ه و !   شھر مريوان کار زشتی بوده ان اس زن ناچار شدند که اعالم کنند که از اين پس جمھوری اسالمی تنبيه يا مجازاتی از قبيل پوشاندن لب
م . در خيابان ھا به نشانه ھتک حرمت شان را،  متوقف خواھد کرد" اراذل و اوباش"يا چرخاندن متھمين به  نام  اک به اين ترتيب ارتجاع ح

 . اسالمی، يک قدم ديگر در مقابل جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی  عقب نشست
جاعی و  اين تجربه و ھمين اندازه عکس العمل و تقبيح تعرض به حرمت انسان و ابراز تنفر از تحقير زن، توانست يک سنت بشدت ارت

ه .  يک قانون جمھوری اسالمی را از صفحه تاريخ ايران پاک، و احترام به آزادی و برابری را به جايش براين  صفحه حک کند جرب اين ت
در کريدورھای مجالس "  تغيير قانون" و "  اصالحات" برخالف ادعای طيفی از روشنفکران مجاز و قانونی که بدنبال :  بعالوه نشان داد که

ه را "  وحشتی ترين" و وزارتخانه ھای ريز و درشت دھھا سال است مشغول البی کردن بی حاصل اند، آنچه که ميتواند  م اک ھئيت ھای ح
 .  يک شبه مجبور به تغيير و اصالح قانون کند، حرکت انقالبی از پائين و فشار جنبش ھای راديکال معينی است

 
د .  اين تجربه ی جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی، بار ديگر نشان داد که  انسان تاريخ خود را می سازد وان و چگونه اراده انسان می ت

اين تجربه نشان داد که فکر چگونه ميتواند به عمل تبديل شود و جھان را به سمتی که انسان آزاديخواه و .  قانون طبقات حاکم را  تغيير دھد
 . برابری طلب ميخواھد، تغيير دھد

اع از  در اين رابطه و در جريان اين اتفاق، ناسيوناليست ھای کرد ھم،  نه برای دفاع از حرمت زن به عنوان انسان برابر، بلکه بعنوان دف
ان و .  پوشش کردی زنانه و برای تقديس آن، بصدا در آمدند ه زن ان ب ل ری ط راب ه و ب تالش کردند تا بر تن اعتراض انسانی و آزاديخواھان

 .مردان جامعه، لباس ناسيوناليستی بپوشانند
ی از طرفی و  اما دخالتگری کمونيستی و سوسياليستی  انسانھای آزاديخواه و برابری طلب در مريوان و شعار نه به ھويت قومی و مذھب
ری  راب عقب نشينی جمھوری اسالمی و خط باطل زدن بر يکی از قوانين ارتجاعی و سراسری اش، نشان داد که اعتراض زنان و مردان ب

رد و حفظ حرمت انسان .  طلب مريوان اعتراضی محلی، قومی و ناسيوناليستی و يا مذھبی و سنی گری نيست دفاع از برابری زن و م
ران، .  است از جمله دفاع از حرمت قربانيانی که جمھوری اسالمی تا آن روز به عناوين مختلف و با چرخاندن در خيابان ھای شھرھای اي

 .تحقير و ھتک حرمت شان می کرد
ه  رد و ب دفاع ناسيوناليست ھا از لباس کردی زنانه و تقدسش که نبايد بر تن مردی  پوشانده شود، روی ديگر سکه تقسيم جامعه به زن و م

 . نوع ديگر نگاه مردانه به زن است. نوع ديگر نشان دادن تفاوت زن و مرد است. اين و آن قوم و مذھب و قبيله است
حرکات  ن ت ه اي م ر ھ ی، ب ل ل م ن ال ي اد ب جنبش و اعتراض آزاديخواھی و برابری طلبانه و عکس العمل افکار عمومی در ايران و در ابع

 . ارتجاعی از باال تا پايين جامعه خط بطالن کشيده است
بش   –حزب کمونيست کارگری  گری از جن ه دي جرب وان درس و ت ن ع حکمتيست، جمع آوری اين تجربه و انتشار آن  در اين کتاب را ب

آزاديخواھی و برابری طلبی و دخالتگری کمونيستی، در دستور گذاشت و به اين ترتيب، در اختيار و دسترس ھمه انسان ھای آزاديخواه و 
 .برابری طلب قرار می دھد

 
 زنده باد آزادی
 زنده باد برابری
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری

  ١٣٩٢ارديبھشت 
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 در مريوان نمايش تحقير و توهين به زنان بر پا شد
 محمد راستي –جميل خوانچه زر 

 
ن  ٩٢فروردين  ٢٦در بعد از ظھر امروز  ردم اي ه م در حوالی ساعت سه بعداظھر خيابانھای شھر مريوان شاھد توھين و تحقير بزرگی ب

تعدادی از نيروھای انتظامی و اطالعاتی، .  شھر و بيش از ھمه به زنان، از طرف دم و دستگاه انتظامی و اطالعاتی جمھوری اسالمی بود
د"  اراذل و اوباش" مردی  که جز  امروز .  خوانده ميشد را در حالی که لباس زنانه به تن کرده بودند در خيابانھای شھر به نمايش در آوردن

د ذارن گ ايش ب ه .  اراذل و اوباش واقعی توانستند اين نمايش که اساسا توھين به ھمه مردم شھر و شعور و کرامت آنھا بود را به نم ردی ب ف
 .موضوع اين نمايش بود" خ.ت"اسم 

 
اه ھای "  خالف کاری ھای" گفته ميشود که اين فرد  گ ن دست ي ه در ھم ل زيادی کرده است و با سر دسته ھای  خالفکاران شھر که از جم

. پرونده وی و ھمکارانش موضوع ديگری است.  اين البته موضوع مھمی برای بحث نيست.  جنايت و سرکوب نشسته اند ھمکار بوده است
ود ان ب ن . آنچه امروز در بطن اين نمايش مسخره و فريبکارانه صورت گرفت، تنبيه و تحقير زن ي وان ران و  ق دا ، ق ن خ ي وان ن ق ي ب راق م

ن  وھي ار ت ي ه طرز بس ه را ب جمھوری اسالمی يک قربانی اين مناسبات ، يک قربانی روابط و شرايط  حاکم  جمھوری اسالمی بر جامع
ن وی او را .  آميزی در مال عام  مورد مجازات قرار دادند ر" مھمتر اينکه با پوشاندن لباس زنانه بر ت ي حق جازات و ت د و در "   م ردن ک

يک قربانی اين شرايط و يک مرد، اينگونه بايد مورد تحقير قرار بگيرد و مھمتر از آن زنان بايد مورد پست .  خيابانھا به نمايش در آوردند
" موجودات" از آنان وجود ندارد و بايد با پوشاندن لباس اين "  بدکاره تر" و "  فاسد تر" ترين و رذيل ترين توھين قرار بگيرند که موجودی 

ا .  را ھم از اين روز ترساند"  مردان" او را تنبھه کرد و ديگر "  مرد" بر تن يک  امروز زنان و مردان آزاديخواه بسياری در شھر مريوان ب
رای  جازات" شنيدن و ديدن اين صحنه خشمگين شدند و بودند بی خبرانی که با اين گله نيروھای انتظامی و اطالعات، ب رد در "  م ن م اي

 .لباس زنانه، عمال ھمراه شده بودند و اھداف جمھوری اسالمی و مقاماتش در شھر را ھمراھی کردند
 
ه ای وارد شد  وان ضرب ري ژه در شھر م بش .  اما مساله مھم ديگر اين است که به جنبش آزاديخواھی زنان و مردان مبارز بوي ن جن اي

مبارزه عليه خشونت بر زنان و قتل ھای ناموسی در .  نتوانست بر دھان اين مزدوران آنچنان افساری بزند که تکرار آن را غير ممکن کنند
رده  اين شھر  و روستاھای آن البته که قدرتمند بوده است و در چند سال گذشته ھزاران نفر در تظاھرات و تجمع ھای مختلف شرکت گست

اين جنبش و مدافعين آن امروز غيبت جدی داشتند چرا که جنبش آنھا ساکت .  داشته و خشونت و قتل ھای ناموسی زنان را محکوم کرده اند
ان .  فرياد ھای کوبنده بسياری در اعتراض به اين عمل شنيع و اين نمايش ضد زن از ھر طرف بلند نشد.  بود ن چ بش آن مھمتر اينکه اين جن

د . فضای آزاديخواھی و برابری طلبی زنان و مردان را جاری نکرده است که مانع از چنين اتفاقی باشد ن م درت ون ق ن اين جنبش چنان چه اک
د  ودن ان ب ه زن ن ب وھي ن ت بود در ھر قدمی که اين مامورين در ھر کوچه و خيابانی که بر ميداشتند با سد جدی آنھا که بالفاصله متوجه اي

خواھی و .   اتفاق امروز نشان داد که حساسيت به اين توھين بزرگ با عکس العمل جدی روبرو نشد. مواجه ميشدند بش آزادي به  کل جن
ن .  برابری طلبی، امروز يک ضربه وارد شد ه اي ه ک برای جنبش ھای ناسيوناليستی و طرفداران اين سنت ضد زن و فرھنگ پوسيده، البت

ه، !  است و نبايد آنرا جدی گرفت"  اتفاقی جزيی و ناچيز"  ع ی در جام ب برای جنبش کمونيستی ما و برای جنبش آزاديخواھی و برابری طل
ا  دور ب ق م ی ال م و حت البته که اين اتفاق جدی و مھمی است و ای کاش جنبش ما اين قدرت را داشت که ھمين امروز مردان و زنانش با ھ

اين اتفاق در شھر مريوان افتاد و چنانچه مامورين انتظامی در ھر جای .  لباس زنانه بر تن، ظاھر ميشدند و اين تعرض را عقب مينشاندند
ود ه ب ر .  ديگری جسارت کنند آنرا به اجرا در مياورند و اين عملی بر عليه کل زنان در اين جامع اسخ داد و مسي د پ اي ن تعرض را ب اي

 .رزمنده جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی را روشنتر کرد
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 چگونه مي توان قانون تغيير داد

 هويت قومي يا هويت انساني؟
 بيانيه زنان سرخ پوش و فعالين مدني شهر مريوان 

 
ه عبرت شود:  حکم اين است اي ا م د ت دن ي ردان د .  برای ھتک حرمت متھمی، او را لباس زنانه برتن پوشانيدند ودر شھر گ ي رس پ کسی ن

حی رشد _ درکدام خانواده با کدام آموزش وتربيت ودر چه شرايط اقتصادی . جايگاھش کجاست. اوکيست ري ف اھی و ت اجتماعی و يا رف
ال  م کرده و شخصيتش شکل گرفت و وراد اجتماع شد لباس زنانه برتنش کردند واينطوری تمام ارزشھا وکرامات انسانی را به يکباره پاي

 . کردند
 

يک جامعه بشری تنھا زمانی می تواند جامعه انسانی باشد که مفاھيم زنانگی ومردانگی را پشت سر گذاشته باشد و تعاليم اخالقی اش را 
ده .  از انسانيت اجتماعی و بر اساس روابط يکسان وعاری از تبعيض گرفته باشد ر دي راب وق ب ارزشھا را در مدنيت محض و بر پايه حق

د و ھر .  باشد نه بربريت توھم محور ن ن در يک جامعه انسانی دو واژه زن و مرد تنھا صورت ظاھر دو جنس بشری را توصيف می ک
 . مردانگی تالشی جھت اعمال غير متمدنانه قدرت است_ گونه تعريفی از زنانگی 

 
ر، .  مردانه وا می دارد_ تا زمانی که مناسباتی وجود دارد که جھان را به تقسيم بندی جنسيتی زنانه  حق ای م ودر اين تقسيم بندی، ويژگيھ

بت و.  ناتوان ، ضعيف ومنفی به جنسيت زن نسبت می دھد ث ی وم ز وعال گي راه …  و ويژگيھای به گمان خود برتر وشگفت ان م را ھ
ه  ي ب گی ( وھمزاد مردانگی می پندارند و تازمانی که قواعد وقوانينی ھست که مجريانش ھنوز برای تحقير وتن ردان م می )  م ھ ت ن م رت ب

ه .  پوشاند ،اقدام عملی عليه چنين وضعيتی معنا دار است ه ب ه ، وھمگان را واداشت ک واين حرکت ، تلنگری شد برپيکر زخمی جامع
دگی و  ط زن اعتراض برخيزند وھم به پيشروی عليه اين رفتارھای ارتجاعی گام بردارند قوانين ، سنت و رفتار ضد زن را بايد از محي
ژه از  وي ردم وب ً از م ا م ی را واداشت رس اجتماعی دور کرد و فرھنگ آزاديخواھی وبرابری طلبی را جايگزين کرد بايد مسئولين دولت

 . زنان معذرت خواھی کنند
 

ه و  ان راي وم گ در جريان اعتراضات اخير جمعی با مخدوش کردن اين مبارزات کوشيدند تا مثالً در دفاع از مسئله حقوق زن ، مقوالت ق
ه از آب  د ک ن ن ارتجاعی را به رخ جامعه بکشند که عذری بدتر از گناه است خواستند اصل را که ھتک حرمت به انسان بود حاشيه ای ک

اع از .  گل آلود ماھی ای گرفته باشند با علم کردن نوع لباس ، مسئله اصلی توھين به زن را منحرف کرده وتقليل دھند نبايد اجازه داد دف
 .کرامت و حقوق برابر زنان و مردان دست مايه ای برای ارتجاع مردساالرانه وناسيوناليستی شود

 
 زنان سرخ پوش مريوان 
 فعالين مدنی مريوان

 
 ٢٠١٣آوريل ١٩ -١٣٩٢فروردين  ٣٠
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 اطالعيه  حزب حكمتيست در مورد رويدادهاي اخير در مريوان

 زنان و مردان مبارز در مريوان  به رژيم تو دهني زدند
 

شھر مريوان شاھد توھين بزرگی به  ٩٢فروردين  ٢۶روز 
زنان از طرف نيروھای انتظامی و اطالعاتی جمھوری 

آراذل و اوباش واقعی در نمايشی عوامفريبانه .  اسالمی بود
مردی را با لباس زنانه در خيابانھای شھر عبور دادند و به 

بسياری از زنان و .  کردند"  رسوا"اين ترتيب وی را 
مردان اين شھر از ديدن و شنيدن اين عمل توھين آميز به 
کرامت انسان و بويژه توھين به زنان و شخصيت و کرامت 

 . انان خشمگين شدند
فروردين ميدان سرباز در شھر مريوان شاھد  ٢٧امروز 

تعدادی از زنان و مردان مبارز اين شھر به رژيم اراذل و اوباشان پاسخ .   عقب راندن و تو دھنی به جمھوری اسالمی و مزدورانش بود
 .در خور دادند

زن که با لباس ھای قرمز در ميدان سرباز اين شھر تجمع کردند، توھين ديروز نيروھای انتظامی و اطالعاتی و لباس  ٢۵حدود   
. آنھا اعالم کردند که اجازه نميدھند به شخصيت و کرامت زنان در اين جامعه توھين شود.  شخصی به زنان را مورد انزجار قرار دادند

نيروھای انتظامی به زنان حمله ور شدند و مردم اگاه و مبارزی که در اين حوالی بودند بالفاصله به محل آمده و با نيروھای مزدور 
زن و مرد بوسيله نيروھای انتظامی و  ١٢اکنون  درگير شدند و حرکت زنان حق طلب را مورد حمايت قرار دادند که در نتيجه و تا ھم

 .امنيتی دستگير شده اند
 

 زنده باد جنبش آزاديخواھی و برابری طلبی
 ١٣٩٢فروردين  ٢٧
 ٢٠١٣آوريل  ١۶
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 چگونه مي توان قانون تغيير داد

 زنده باد زنان سرخپوش مريوان 
 . زنان سرخپوش مريوان عقب نشيني مهمي را به جمهوري اسالمي تحميل كردند

 
ر "  مجرم" پس از يک ھفته اعتراض به برنامه توھين آميز گرداندن يک مرد  اي ن" با لباس زنانه برای درس عبرت دادن به س ي ، " مجرم

مقامات جمھوری اسالمی .  تحقير رسمی و علنی مقام زن در جامعه، اعتراضی که زنان سرخپوس در مريوان در راس آن قرار گرفتند
ه و  رای خف رخ روز خود ب ه ن ان ب به دست و پا افتاده و پس از نتيجه ندادن تالش نمايندگان مرتجع مجلس اسالمی و تحصيلکردگان ن
راد در  ز اف ي رآم ي ق ح دن ت ردان ه ھای گ ام منحرف کردن اين اعتراض راديکال، باالترين مقام انتظامی جمھوری اسالمی اعالم کرد برن

 ".منع رفتارھای تحقير آميز بخشنامه شده و به کل کشور ابالغ می شود"شود و ابالغيه  ھا متوقف می خيابان
 

ه اراذل و  زنان سرخپوش مريوان و زنان و مردان ی ب رت آزاديخواھی که در کردستان به اين اعتراض راديکال پيوستند، چنان درس عب
ن  ي اوباش جمھوری اسالمی، از مقامات قضايی و پليسی  گرفته تا مجلس و دفتر رياست جمھوری، دادند که ديگر جرأت نکنند نه فقط چن

 . در مال عام را متوقف کنند" مجرمين"زنان را مورد توھين و بی حرمتی قرار دھند بلکه ھر نوع  برنامه تحقيرآميز 
 

رد دار ک ي رامت انسان ب وشه ای از .  تحرک زنان سرخپوش مريوان وجدان انسانی جامعه را در دفاع از حرمت و ک راض گ ن اعت اي
 . اعتراضی است ھمه جانبه عليه بيحرمتی به زنان و تحقير انسان به ھر شکل آن، که در اعماق جامعه ريشه دارد

 
رون   ي روز  ب ي يت پ ل آزاديخواھی وبرابری طلبی در اين جدال عليه ھر شکل و نوع از فرھنگ ارتجاعی و مردساالر به نام مذھب يا م

ود.  آمد ب ه .   اين پيروزی بدون حرکت متحد و آگاھانه زنان سرخپوش مريوان، بدون آگاھگری ھر روزه  ممکن ن ي ل زرگی ع روزی ب ي پ
 .حکومتی که با قانون و فرھنگ و سنت بيحقوقی زن و زن ستيزی را در جامعه دامن زده و تثبيت ميکند

 
ن  ي ه چن اين پيروزی را به زنان سرخپوش مريوان، به زنان و مردان آزاديخواھی که با اعتراضات خود جمھوری اسالمی را وادار ب

 . عقب نشينی کردند تبريک ميگوئيم
 
 .اين  پيروزی در تاريخ مبارزات زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب ثبت خواھد شد 
 
 
 
 

 زنده باد زنان سرخپوش مريوان
 آزادی، زنده باد برابری زنده باد

 
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری

 
 ٢٠١٣آوريل  ٢۵ -٩٢ارديبھشت  ۵

 
www.hekmatist.com 
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 !مبارزات زنان و مردان در مريوان دامنه دارتر شد
 جميل خوانچه زر، محمد راستي 

 
ردان  ان و م راضی زن عمل اعت ا عکس ال ظامی ب ت پوشاندن لباس زنانه بر تن به اصطالح يکی از اراذل واوباش از سوی نيروی ان

ای  ٢٧در .  آزاديخواه در شھر مريوان و شھرھای ديگر روبرو شد ھ ان اب ي فروردين ماه زنان با پوشيدن لباسھای قرمز و تظاھرات در خ
امروز مردان زيادی با پوشيدن لباسھای زنانه با .  اين توھين وبی حرمتی به زنان را محکوم کردند"  توھين به زنان ممنوع" شھر با شعار 

واضح است که مردم .  اين اعتراض ھمراه شدند، اين ھمگامی و اين مبارزه مشترک گام مھمی در گسترش اين حرکت آزاديخواھانه است
د از .  باز ھم به پيشروی بر عليه اين رفتارھای ارتجاعی گام بردارند واين مبارزه را بايد ادامه داد اي قوانين، سنت و رفتار ضد زن را ب
 .محيط زندگی و اجتماع دور کرد و فرھنگ آزاديخواھی و برابری طلبی را جايگزين کرد

ه "  رسما از مردم و بويژه از زنان" فضا را بايد به مسوولين دولتی تنگ کرد تا جايکه  ه دست ب د ک د شون ھ ع ت معذرت خواھی کنند و م
ی و .  چنين حرکات ضد زن و ضد انسانی نزنند ذھب ن م ي وان ه ی ق ان ه ش ه ب ان ضمنا مرد ساالری و ارتجاع ناسيوناليستی ھمرديف و ش

وع " در جريان اعتراضات اخير ناسيوناليستھا با مخدوش کردن اين مبارزه ميکوشند تا با علم کردن .  اسالمی در برخورد با زنان است ن
ه .  مسئله اصلی توھين به زن است را منحرف کرده و تقليل دھند"  لباس ع ام مسئله اين است که نيروھای انتظامی و دستگاه حکومتی به ج

ه وی را  " رسوا " زنان فارغ از نژاد و غيره توھين کرده اند، آنھا بوسيله پوشاندن لباس زنانه بر تن يک مرد خواستند که نشان دھند ک
اع .  کرده اند و ھمين مسئله تاکنون مورد اعتراض زنان و مردان مبارز بوده که در اشکال مختلف بروز پيدا کرده است نبايد اجازه داد دف

 .از کرامت و حقوق برابر زنان و مردان دستمايه ی برای ارتجاع ناسيوناليستی و مرد ساالرانه بشود
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 نگاهي به تجربه حركت زنان سرخ پوش در مريوان 
 جميل خوانچه زر -محمد راستي

 
ه " خ.ت"نيروھای انتظامی شھر مريوان فردی به نام  ٩٢فروردين  ٢۶در  ان اس زن ب ه ل بس ب ل که مجرم بوده را در خيابانھای شھر و م

اری از .  کردن وی ميگردانند"  رسوا" ديگران و برای "  عبرت" برای  اين عمل شنيع و اين وحشی گری از دو نظر مورد نارضايتی بسي
ا "  بيچاره" بسياری می پرسيدند چرا اين .  مشاھده کننده گان اين صحنه شد محکوم است در حالی که بزرگترين مجرمان در ھمين شھر ب

ر .  جنايت زياد و کشتن روزانه از مردم محروم و زحمتکش را در پرونده دارند و در صدر مسئولين شھر نشسته اند ه ب ان و چرا لباس زن
 ؟"مجرم"تن يک 

عضا . البته بودند کسانی ھم که بی تفاوت اين صحنه ھا را ميپايدند، بودند کسانی که مساله مجرم بودن ت ه شد و ب خ و محکوميتش مسال
ن جرم  ري دت ود را ب ھمراه با قافله نيروھای انتظامی ھمراه بودند يا بودند کسانی که آخر و عاقبت اين مرد که به لباس زنانه ملبس شده ب

 .از جمله اھدافشان بود و در مغز پوسيده اش بر عليه زنان در جريان بود) دادستانی"! (حاکم شھر"آنچه که دقيقا ! ميدانستند
ن !  و البته که خودجوش.  ھمانطور که اشاره کرديم دو موضوع اصلی در اين جا مساله بسياری از مبارزين شھر شد ي ال ع ار از ف ي و بس

ه حرکت  دفاع از حقوق زنان و بسياری از زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب توھين به زنان و و حرمت و کرامت انسان آنھا را ب
ه .  در آورد که بايد کاری بکنند و اين حرکت گستاخانه را نبايد بی پاسخ بگذارند چه اجازه داده شود ک اين اطمينان وجود داشت که چنان

ا  اينگونه فرھنگ  پوسيده، مردساالر و وحشی در برخورد به انسانھا کوچه و خيابانھای شھر را تسخير کند مجال نفس کشيدن در خانه ھ
ا ريشه !  ارتجاع و سنت مردساالری نه تنھا در پيش حاکمان شھر و نيروھای مامور و معذورش.  تنگ تر ھم ميشود بلکه در جامعه عميق

 .دارد
ی و  ٢٧فردای اين روز يعنی در   ران فروردين و در حالی که خبر ديروز ھمه جا را گرفته بود و در فضای مجازی ھم به سايت ھای اي

ه  ای شھر ب ھ کرد کشانده شده بود، تعدادی از زنان پيشگام شدند و با لباس ھای سرخ در اعتراض به حرکت نيروھای انتظامی به خيابان
اين حرکت قھرمانانه .  اين حرکت نمادين صدای اعتراض يک جنبش بود.  آنھا ھر گونه توھين به زنان را محکوم کردند.  حرکت در آمدند

ه "  حقوق زن"اين در حالی بود که ھمزمان تعدادی از فعالين . پاسخ تماما محکمی به نيروھای انتظامی و مرتجعين بود حداکثر آنچه را ک
ود فضای شھر را شور و .  در برنامه داشتند اعتراض به مقامات شھر و تذکر به آنھا برای چنين حرکاتی از جانب نيروھای انتظامی ب

گر.  شوق انقالبی و مبارزه جويانه ای فرا گرفته بود ده دي ي راش ور !  زنان سرخ پوش مريوان در اذھان و قبل از ھر نيت و اھدف ت ل ب ت م
ھر .  اعتراض به تبعيض بر عليه زنان بود که ھمزاد اين نظام و حکومت اسالميش بوده است که ب حرکت سرخ پوشان مريوان قبل از اين

 .1وصل بود" زن سرخ پوش" و " ضلع شمال شرقی خيابان فردوسی تھران"چيز ديگری وصل شود، بيشتر به 
 مسئولين نظامی و انتظامی و امنيتی شھر در چه حالی بودند؟ 

ن  ا حدس اي د ام ردن مثل ھميشه عکس العمل آنھا بر اين بود که مساله را خاموش کنند و تعدادی را ھم دستگير کنند و ھمين کار را ھم ک
کرار شود"! " چه غلطی کرديم"مساله نبايد چندان مشکل باشد که به يک ديگر گفته اند که  د ت اي ب ن را "!  چه غلطی کرديم که ديگر ن اي

د  م دارن اطق را رھ حداقل پادو ھای حکومت اسالمی يعنی نمانيده ھای مجلس از مناطق کرد زبان که نقش شاخک ھای حسی در اين من
 .توانستند بيان کنند

د .  به اين ترتيب اعتراض به سطح گسترده ای رسيد ن ت تا جايی که نيروھای امنيتی و انتظامی اقدامات پيشگيرانه بيشتری را به اجرا گذاش
د و گسترش .  اين ھا ديگر جوابگو نبود.  و در صدد دستگيری تعدادی ديگری بر آمدند دن د ساعت آزاد ش ن دستگير شدگان ھم بعد از چ

لف .  اعتراضات در جريان بود و منظما نيروھای بيشتری را به خود جلب ميکرد ا اقشار مخت ود ت برنامه و ابتکارات بسياری در راه ب
 .مردم درگير شوند

 
 چرا مساله لباس کردی برجسته شد؟

دام .  بديھی است که در ھر اعتراض و مبارزه ای گرايش ھای مختلف با اھداف و سياست ھای مختلفی وجود دارد ه ھر ک بديھی است ک
ه  شی ک ب ا جن تالش ميکنند که ھژمونی خود را بر اين حرکت اعمال کنند و باز ھم بديھی است که ھژمونی ھر کدام از اين گرايشات و ي

ه ت 26در ماجرای روز .  نمايندگی ميکنند اعمال شود و نھايتا عمل شرکت کنندگان را سمت وسو ميدھد ی ک ال ن و در ح ا . فروردي خ ب
ظام .  لباس زنانه در شھر گردانده ميشد ھمه اين گرايشات و نظرھا وجود داشت تعدادی مساله توھين به کرامت انسان و يک قربانی اين ن

ردنشان اس .  و سيستم حافظ منافع سرمايه داری برايشان مساله شد، تعدادی سرکوبگری برای محرومان جامعه و خاموش ک ب دادی ل ع ت
ن "  زنانه" را جنباند و تعدای ديگر لباس "  رگ غيرتشان" که بر مرد زندانی پوشانده بودند "  کردی زنانه"  اری اي ت رد و رف بر تن يک م

ود را .  چنينی با يک زندانی موجب اعتراضشان را فراھم کرد راضشان ب ه موجب اعت چه ک ھمه اين ھا تالش کردند در اين حرکت آن
 .تعقيب کنند

ظامی  ت روھای ان ي عی ھدف ن طور واق اين مساله را البته که نميتوان صرفا از دريچه اين نظرات مختلف ديد و مساله مھم اين بود که ب
 شخصتوھين به لباس کردی نبود اما ناسيوناليستھا اين جنبه را مثل ھميشه مساله کردند و باختند و اين باخت را بايد تا پايان اين مبارزه م

اس کردی" چرا که آنھا البد تالش ميکنند به اشکال ديگری اين مساله را در قالب !  ادامه داد ب ه ل د"  توھين ب اه دارن گ ع .  ن ه در واق ال مس
دم" و "  بعنوان ضعيفه" توھين به زنان بعنوان زن و  رد" و "  بعنوان موجود درجه چن ر از م ن ت ي اي وان موجودی پ ن ع موجودی " و "  ب

سم و ...  و " يک موجود شيطانی"و " موجودی خراب"و " عفريته ي ال ون ي اس بش ن ار و جن ت ه در سنت و رف چه ک ا آن ق ي ی دق بود يعن
م .  ناسيوناليست ھا ھم ھست و از نظر قوانين اسالمی و قرآنی جمھوری اسالمی ھم که فراروان موجود است ن ھ وري ام حاکمان شھر وم

تصور کنيد ھمين اتفاق اگر در شھر شوش و .  در پی اجرای اين تصوير بودند نه اينکه بخواھند به نوع لباس و لباس کردی اھانتی بکنند
ی  اس محل ب يا نيشابور و آستارا و سراب بود، حاکم شھر حکم ميداد که مرد خاطی را چه نوع لباسی به تن بکنند؟ به احتمال زياد ھمان ل

ناسيوناليستھا استاد دور کردن مردم از نقد به ارتجاع و سنت ھای ضد .  آنجا را بر تنش ميکردند ولی با ھمان اھدافی که در مريوان بود

٨ 



 چگونه مي توان قانون تغيير داد

رای .  زن و قوانين ضد مردمی ھستند عدی ب دم ب د ق شايد به ھمين دليل بود که اطالعيه آنھا مملو از ھشدار دادن به مقامات شھر بود و الب
د و ن ي ه آنھا مذاکره برای اين مساله بود که از اين به بعد و در چنين مواقعی لطفا لباس فارسی و يا ترکی و گيلکی بر تن مردان مجرم بکن

ناسيوناليستھا و جنبش ناسيوناليستی در کردستان معضل ديگری غير از لباس و زبان و خوراک کردی و شريک شدن در !  لباس کردی
ا !  ادره امور با سرمايه داران و حاکمان فعلی ندارند ھ فرماندار و استاندران شھر و رئيس کالنتری و پاسگاه ھا چنانچه کرد باشند مساله اين

ورژوازی در !  حل ميشود ه دارن و خرده ب اي رای سرم و چنين تغييری ھم برای آنھا کافی است تا به تغيير سيستم موجود و کارکردش ب
ا .  کردستان لطمه ای نتوان وارد کرد د ت ن و ھمينطور کارگران و مردم زحمتکش در ايران و کردستان نبايد دست به ھيچ تغيير ديگری بزن

ا و  ۶نبايد طبقه کارگر خواھان !!!  جنبش آنھا به سرانجام پيروزی برسد زاي وق و م ساعت کار در روز و دو روز تعطيلی در ھفته با حق
طار !  معيشت مناسب باشد وبوس و ق د ات نبايد مسکن مناسب برای ھمه، بھداشت و درمان مناسب و برابر برای ھمه، امکانات رفت و ام

ر و پسر و !  مجانی برای ھمه باشد ان دخت د و جوان شون ي زنان و مردان چنانچه از آزاديخواھی وبرابری طلبی حرف بزنند سرکوب م
ا .  کودکان اجازه ندارند از آينده ای آزاد و برابر، مرفه و شاد و با فرھنگ امروزی برخوردار باشند ج وز ب ن ات ھ کردستان عراق و مناسب

ان "  کردايتی" مانده و تقويت شده تحت حاکمان ناسيوناليست و جنبش  آينه ی تمام قدی است که ناسيوناليستھای کرد در مناطق ديگر کرد زب
ا .  در پی آن ھستند!  در ايران و ترکيه و سوريه و طبس ی ب تجربه اخير در مريوان يکبار ديگر اين تقابل و رودر رويی جنبش ناسيوناليست

 .برجسته کرد" کوچکی"جنبش سوسياليستی و آزاديخوانه را در اين زمينه و ھر چند در ابعاد 
بش  ن جن ارزه داد را اي ب ن م کمپينی ھم که تعدادی از مردان با لباس زنانه به تن، در اين زمينه شروع کردند و ابعاد جالب و خوبی به اي

ی "  قانون پسند" و "  مردم پسند" اين مردان با ھر نوع تفسير و تعبير .  تالش ميکند مال خود کند ن ع اق ي ف اين حرکت را در راستای ھمين ات
چه .  توھين به زنان و بر عليه تبعيض بر زنان در جامعه است دنبال ميکنند ان ن يست و چ ا ن ھ ودن آن يست ب ال ون ي اس اين حرکت دال بر ن

ر  شت ي د ب ن ناسيوناليستھا ھم اين کار را بکنند در ھمين راستای تبغيض بر عليه زنان است و ھر چه بخواھند آنرا توھين به لباس کردی بنام
 !از اعتراض واقعی مردم دور ميشوند و البته چه بھتر که بشوند

ام و  م اين پيچيدگی بوجود آمده از طرف ناسيوناليستھا البته که موجب پريشانی ھم شد و بعضا بودند کسانی که به اين خاطر از دخالت ت
د .  کردند"  دوری" کمال  ن ت وانس ت راض را ن ن اعت ی اي بودند کسانی که با ديدن لباس کردی و نوع لباس، فلسفه بافی کردند و اھداف اصل
ی !  بفھمند نوع لباس و نه اھداف سياسی اين حرکت و اين جنبش مساله اينھا شد و نوع لباس کردی و البد روز ديگری لباس ترکی و عرب

ا  ١٧اينھا متوجه نيستند که چرا . آنھا را از شرکت در اين جنبش دور ميکند د ت ه ان نماينده مجلس شورای اسالمی به ياری اين جنبش شتافت
ا در "  کردی" ناسيوناليستھا در پی برجسته کردن لباس !  در اذھان متبادر کنند که بلکه مساله بر سر توھين به لباس کردی است د ت دن بر آم

ل .  نھايت لباس ديگری را به جای آن به مقامات پيشنھاد کنند جنبش آزاديخواھی از ھمان روز اول بسيار آگاه به اين اھداف بود و بھمين دلي
ارد  الک ر پ ه ب ی ک بطور طبيعی از ھمان لحظه اول مشاھده يک مرد مجرم در لباس زنانه اعتراض ديگری داشت و آنرا ادامه داد تا زمان

 . را به اھتزاز در آورد... و " زن برابر با مرد است". "انسان ذاتا مجرم نيست، مناسبات اجتماعی او را مجرم ميکند" ھايش شعار 
 حرکت بعدی چه ميتواند باشد؟

ن  ي ول ئ امات شھر و مس ق بسيار منطقی است که اين حرکت ھمانگونه که در اھداف اوليه اش بوده است تا دست يابی به معذرت خواھی م
تثبيت اين پيروزی به اين نيازمند است ھر چند تا ھم اکنون ھم از نظر .  نيروھای انتظامی و قاضی شھر، از مردم و زنان ادامه داشته باشد

د ي وب . ھر بيننده و ھر فعال اين مبارزه روشن است که بايد بر اين جنبش ساخت و پايه ھايش را يکبار برای ھميشه محکم بر زمين سفت ک
ا  ھ ن معذرت خواھی حاکم شھر و مسئولين آن از مردم و زنان اين شھر برای توھين به کرامت و شخصيت زن ضروری است تا اينکه نه ت

رد گي رار ن ر ق ي حق ورد ت بش .  اين اعمال تکرار نشوند بلکه ھيچ زندانی ديگری به ھيچ عنوان و شکلی ديگر اين چنين م ه جن ال ن مس اي
ار .  آزاديخواھی را از ھر لحاظ به اھدافش در اين حرکت ميرساند برای اين مساله بايد نيروی اجتماعی زنان و مردان در ھمه محل ھای ک

ن .  و زندگی را به حرکت در آورد و اين ميتواند بھر شکل و شيوه ای که ممکن ميشود باشد رای اي ھمه نوع اعتراض و ھمه نوع ابتکار ب
ا .  مساله بر سر معذرت خواھی از زنان و مردم شھر است که يک پيروزی برای ھمه زنان در ايران است.  حرکت الزم است ھ ناسيوناليست

ا .  را به ھر قيمتی و از جمله با زير پا نھادن منافع کل جنبش آزاديخواھی زنان زير پا بگذارند" ملت کرد"مانند ھميشه دفاع از  ھ اھداف آن
را  با پوشاندن لباس ترکی و يا فارسی و گيلکی بر تن زندانی مرد بر آورده ميشود و اين تماما ضد انسانی و ضد آزاديخواھی است و بايد آن

 .ترد کرد
ه دارد.  جنبش آزاديخواھانه و برابری طلبانه باز ھم به خود آمد ع ام وار را در ج م .  ما ترديدی نداشتيم که جنبش اين بنيه است ي ت دانس ي ا م م

شرايط پيچيده سياسی در ايران بر اين جنبش ھم سايه سکون و نااميدی انداخته است ما ميدانستيم که ميتوانيم اين جنبش بزرگ آزاديخواھی 
 .و برابری طلبی را در ھر کجا که در آن آگاھانه و سازمانيافته دخالت کنی ميتوان جنباند

 
 زنده باد زنان سرخ پوش در مريوان

 !زنده باد زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب
 ١٣٩٢ارديبھشت  ١
 ٢٠١٣آوريل  ٢٢
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سال و ھر روز در ضلع شمال شرقی خيابان فردوسی در تھران ملبس به لباس و کيف  ٣٠داستان زنی است که حدود "  زن سرخپوش" -١

دا  ۶٢يا  ۶١از سال " زن سرخ پوش"اين . و کفش سرخ می ايستاده است ي وانست پ به يکباره ناپديد ميشود و ديگر کسی از وی سراغی نت
کار  ٩٠در سال .  گفته ميشود که وی عاشق بود و ھر روز به ياد يک قراری که در اين محل داشته است حاضر بوده. کند ت ه اب ا ب ن  ۵٠ب

م .  سراپا سرخ يک نمايش جالب را در ھمين ميدان فردوسی به اجرا در مياورند"  عاشق" دختر  ل ه ق ه شرق و ب ام در اين تاريخ در روزن
د  ھا كه از ماجرای پيش خيلي" ...  حميد جعفری نوشته شد که  ودن ب ع ن ه رخ داد، مطل ت ذش آمده در ميدان فردوسی تھران كه در پنجشنبه گ

م مي گمان مي ان ھ رك ن دخت ه شود و اي راشت اره اف ه داس و چكش دوب ن ب ای  بردند مقرر است پرچم سرخ مزي ا پ د ج ن رزا »خواھ
ران !  اما نه.  بگذارند «لوكزامبورگ ھ ھمه عاشق بودند و قصد آن داشتند ياد زنی را زنده كنند كه روزی روزگاری نماد عشق و عشاق ت

 ."بود كه شايد ھنوز ھم ھست و خواھد بود

٩ 
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 زنان سرخپوش مريوان و درس عبرت به مجرمين واقعي 
  

ه  بدنبال اعتراضات وسيعی که در کردستان ايران، اعتراضاتی که از عکس العمل زنان آزاديخواه مريوان عليه تحقير زنان آغاز شد، مسئل
 . زن بار ديگر در ابعاد وسيع اجتماعی در سراسر ايران خود را  به وجدان جامعه، و به حاکمين تحميل کرد

 
وران "  سرخپوش" حرکت دھھا زن  که خود را  ام ده م دي ن ر ذھن گ ز، ب ناميدند و برپايی اجتماعات و تظاھرات ھا و با پوشيدن لباس قرم

ا .  شوک وارد کرده، ھمگان را بيدار و به اعتراض دعوت کرد"  عدالت" اجرای  مردان معترض در شھرھای مختلف در کردستان ايران، ب
ار .  پوشيدن لباس زنانه، و نمايش آن در گوشه و کنار و در فضای مجازی، به اين اعتراض پيوستند و از آن حمايت کردند زن " ناگھان شع

 .  ، فضای اعتراضی جامعه را تسخير کرد"سرخ پوشی"، پوشيدن لباس زنانه توسط مردان، و "بودن ابزار تحقير و تنبيه ھيچ کس نيست
 

ه "  عبرتی"قرار بود بالماسکه حقارت ھمگانی که توسط قاضی محلی برگزار شده بود، نمايش  دگی ب باشد برای محکومين دادگاھھای رسي
وان" برنامه ای که به ھمت !   در شھر مريوان و ساير شھرھا"  جرائم"  ري ر "  زنان سرخپوش م اي رد آن در س ان زن و م ي ام و صف ح

 . شھرھای کردستان ايران، به مراسم دادن درس عبرتی به دولت و مجلس و قوه قضائيه متحجر و زن ستيز، تبديل شد
 

ی، و  رون وسطاي ای ق اھھ امروز ديگر ھمه به تقال در آمدند، تا اين صدای اعتراض به لگدمال کردن کمترين حق انسانی محکومين دادگ
ی"  يا توھين به نوع "  تعرض به حرمت زن مسلمان" تالش کردند که مسئله را به .  مراسم تحقير زن، را خاموش کنند ل " لباس محل ي ل ق ، ت

ه .  دھند و منحرف کنند گری ب کی پس از دي ه، ي ي وه قضائ زی، در مجلس و دولت و ق ي ت سی و زن س حتی سردستگان آپارتايد جن
 . افتادند و عقب نشستند" شکرخوردن"
  

م .  نھادھای دولتی و نمايندگان مجلس به دست و پا افتادند تا ھرچه سريعتر اين اعتراض را خاموش کنند ت س نھادھايی که خود جزئی از سي
ان"زن ستيز و حکومت ضد زن جمھوری اسالمی اند،  ردگ جع جمھوری اسالمی، "  تحصيل ک رت تخصصان م اسان   " و م ن آسيب ش

ی "   اجتماعی ت حرم ي ن و ب وھي ن ت ه اي د و ب ن ت و نمايندگان مجلس که رسالتی جز تحکيم بنيادھای حکومت را به عھده ندارند، عقب نشس
 .   کردند" اعتراض"
 
درک ناصحيح آنھا از جنس زن و عدم ”  و"  گير بينی يک فرد و يا افراد تصميم کوته" مرکز امور زنان و خانواده نھاد رياست جمھوری "

ده است"  احترامی و توھين به لباس زنان پاکدامن بی" را مسئول "  شناخت نسبت به زن و .  دانسته و خواستار پاسخگويی نيروی انتظامی ش
رده وان ک ان عن م ل د و  نمايندگان مجلس اسالمی با امضا نامه ای اين اقدام را خالف شئونات اسالمی و تحقير لباس و شخصيت زن مس ان

 .خواھان تذکر کتبی به وزرای کشور و دادگستری ھستند
 

زنان سرخپوش مريوان در پيشاپيش اعتراضی وسيع و گسترده، درس عبرتی به مجلس و دولت و نيروھای انتظامی و دفتر رئيس جمھور 
 . و مقام ولی فقيه دادند

 
ن طيف " لباس محلی" يا احترام به "  زنان مسلمان" خزيدن در سنگر عقب مانده و حقارت آميز حفظ حرمت  رای اي ، تنھا سنگری بود که ب

بش .  باز بود"   گرفتن درس عبرت"متحجر برای عقب نشينی و اعتراف به  ه جن سنگری که ارتجاع در پناه آن تالش ميکند از آن سنگر ب
اع  وشش، دف زنان سرخ پوش، جنبش خواست برابری  زن و مرد در تمام شئون زندگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی و خانوادگی، آزادی پ
د ن ! از حرمت انسانی زن، کوتاه شدن دست مذھب و اسالم از دخالت در زندگی زن و مرد، و آزادی و برابری طلبی در جامعه، تعرض ک

 .حرکت اخير در اعتراض به تحقير زن در کردستان ايران، نشان داد که در مقابل اين تالش ارتجاعی، صفی آگاه خود را آماده ميکند
 

ه !  زن و مرد در کردستان در سراسر ايران، نه ھويت اسالمی دارند و نه قومی زبان و لباس کردی و غيرکردی، زبان و لباس مردم، سليق
ھيچ کس حق تعرض !  مردم آزادند بھر شکل و سليقه ای، به ھر اندازه ای که ميخواھند، پوشش خود را انتخاب کنند.  و انتخاب آنھا است

د .  به آنھا را به خاطر نوع پوشش و حد و اندازه پوشش ندارد ن مردم، زن و مرد، با ھر زبانی که صحبت ميکنند، با ھر پوششی که ميخواھ
در جامعه و زندگی خصوصی ظاھر شوند، به اسالم اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند، مذھبی و خداناباور، ھمه انسان و شھروند متساوی 

 . الحقوق اند
 

وع است ن م ردم، م . ھويت تراشی برای مردم برحسب زبان و لباس و اعتقادات مذھبی، و انداختن طوق ھويت قومی و مذھبی بر گردن م
ه و  ان اين سنگری است که ارتجاع اسالمی در قدرت و ناسيوناليسم در کمين شرکت در قدرت، تالش ميکند که  از آن به مبارزه آزاديخواھ

دان .  برابری طلبانه زنان و مردان راديکال، سکوالر،  سوسياليست و انقالبی در ايران تعرض کنند ي ه م ه زن را ب ل ئ تالش ميکنند که مس
ا چپ و .  در اين اعتراض اين تالش بسرعت حاشيه ای شد.  مذھبی بکشاند  –جدال قومی  جنبش دفاع از حق زنان در کردستان ايران، سنت

قانون و پليس و سنت و فرھنگ ضد .  ھمه ميدانند که بانی و باعث زن ستيزی چه کسی و چه کسانی اند.   با گرايش قوی سوسياليستی است
 . زنشان، و جنگ ھررزوه شان با زنان، تنھا و تنھا به زور سرکوب دوام آورده است

 
ن .  نمايش مھوع مريوان، عين شئونات اسالمی در توھين و بی ارزش دانستن زن است ادھای اي ي ن اگر کسی يا چيزی مقصر است کل ب

ان کردن .  جامعه و حکومتی است که نماينده اين بنيادھای ارتجاعی و ضد زن است ھ ن ل پ اب ز، ق ي ت اين دستھا کثيف، زن ستيز و انسان س
 . نيست
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ات  ب ال ط ا و م ر خواست ھ د ب ي اک ا ت صف زنان سرخپوش مريوان، و زنان و مردان آزاديخواھی که در راس اين حرکت قرار گرفتند، ب
ه .  قاضی متحجر مريوان را برھم زدند"  تھرانی" ماگزيمال زنان،  بساط فريبکاری شرکا  و درس عبرت مھمی به صف مجرمين قانونی ک

 .  و نخبگانشان نشسته اند، داد" تحصيل کردگان"در دفتر رئيس جمھوری و مجلس و در ميان  
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