
 
 
 

 به ی که سالها به عنوان نشانه نجابت و پاکستي نی همان حجابني ااي آدينگاه کن
 رود ی مرد مکي پوشش بر سر نيخورد من و همجنسانم داده اند؟ حال که ا

 ما ست؟ي جا نني همقتي حقاي شود آی و مجازات او قلمداد مري تحقن،ينشانه توه
 ی و مجازات کرده اند و اسمش را نجابت و پاکري تحقني سال توهیزن ها را س

  قسم حضرت عباس رااي ميگذاشته اند، دم خروس را باور کن

 
 

 
 

 
 

 

 

  دم خروساي یحجاب اسالم

 بي ترتنيبه هم.   کنندی مري و تفسغي را به مثابه ارزش زنانه تبلی حجاب اسالم،یني دني هاست که مروجسال
 یدر ب.  شده استلي تحمراني به زنان امهي به اجبار و با شالق و جریسالم ارزش زنانه اني سال است که ایس

 ري پوشش، تحقليهدف از تحم.  ندارمی شکی انسانی بر برتری مبنیازي نوع پوشش به عنوان امتني ایارزش
 یروي نني ادني به بند کشتي و در نهای اجتماعی هاتي زنانه و کنار راندن زنان از عرصه فعالیارزش ها

.  کندی زنان را ثابت مهي مردان بر علی اش، قدرت و گستاخیحجاب ، آن هم از نوع اجبار.  استیزرگ انسانب
  قابل لمس و شناخت بر همگان استیاسي س،یماع اجتی در همه عرصه هایاستثمار جنس

 ريهمراه تحق کاذب را به یتي پرداخته و هوی حجاب اجبارلي جامعه ما سال هاست که فرهنگ مردانه به تحمدر
 زنان را به ت،يصاحبان قدرت به اسم داشتن آبرو و حث. از باال و از مقام برتر مردانه بر زنان اعمال کرده اند

 ی ساختگتي هوکي لي و تحمین پوشش اجباري توان درک کرد که غالب کردن ایم.  مردان واداشته اندیبندگ
 را بر روح و روان هر انسان مستقل و آزاد یقي عمیم ها تواند زخی تا چه اندازه م،یبه زنان با پوشش اسالم

 شود، ی نشان داده می ها هم گاه گدارلمي مخوف خود همان طور که در فی در بازداشتگاه هاتلريه. بگذارد
 ی را که خود می کرد و شکلی آن ها را عوض می کار شکل ظاهرنيبا ا. دي تراشی را از ته ماني زندانیموها

 حقوق حقه خود بودی انسان ها براني نشان دادن استي و ناشاريهدف او تحق.  دادیمخواست به آنها 
 را بالفاصله بعد از انقالب با ابزار حجاب راني از مردم ایمي نی اسالمی جمهورتکاري جنامي رژرانيدر ا 

 با شتري بیبروداشتن آ.  حق انتخاب شکل ظاهر خود را از دست دادندیزن ها حت.  کشاندی خقوقی به بیاجبار
 « ني ایبکار بردن زور و خشونت ضامن اجرائ.  همراه شدی زنان در عرصه اجتماعشتري شدن بینا مرئ
 و چادر مي در جهت احقاق آنان تالش کندي که اول بامي مسائل مهمتر دارميهمه گفتند بگذر.  شدیاجبار » یآبرو

 ناقص العضو اي و رزني از دختر بچه پنج ساله تا پد،يچي زنان و دختران را در هم پیو مقنعه همچنان دست و پا
 ی هر مکان باي چهل درجه باشد و ی کرد گرمای دادند فرق نمی تن می بندگني اجام به اندي ناقص العقل بایو حت

 دامنه خود را در انتخاب رنگ، مدل لباس، نوع کفش یحجاب اسالم.  شدی اجرا مديربط کامال زنانه، قانون با
 شي را در آراخود شد که نمود لي تبدري تحقني به تنفر از ای اعمال ضد بشرني داد و انعکاس ایترش مگس... و 
زنان و دختران به تنگ آمدند، درد .  دادی نشان می و واقعی معمولی در زندگی افراطی و رفتارهاظي غلیها
 از شاني رساندند که در حرف هايیاگردن کلفتان جهل و زور کار را به ج. شيکي نهمي ندارد ابي بود اما عاديز

 بهتر مخالف آنان بود یو به عبارت» ناقابل «ی مثال اگر فردد، کردنیزن و لباس زنانه به عنوان فحش استفاده م
حقوق زنان » آبرو«  که به اسم یبا همان ابزار حجاب اسالم.  نشستی و در خانه مدي پوشی لباس زنانه مديبا

 ز اني دانم ای شد و از آن بدتر نمیبکار برده م» مردان  « انيل به عنوان فحش در م کرده بودند، حاماليرا پا
به آن ها که اتفاقا مرد هم هستند » مجرمان «  که به عنوان مجارات دي آی ضد زن بر م،ی ضد بشرشهيکدام اند

 تيعي صاحب چه موق فکر کرد ساکنان آن شهرتواني مگرياز طرف د. لباس زنانه بپوشانند و در شهر بگردانند
 کار سکوت کنندني هستند که در مقابل ایو دانش

.  مردم قرار گرفته استدي در منظر دکري از هر زمان دشي دم خروسش بی اسالمی جمهورمي روز ها رژنيا
 کرده اند، لي تحمراني سال به زنان ای به نام ارزش و نجابت، در عرض سري و تحقنيهر آنچه به عنوان توه

 حرفها بهانه ني روشن است، اهيقضپس .  کرده اندی زندانی دانشجوني ای توکلدي بر تن مجهيعنوان تنبحال به 
 ی مدام بسر مري و تحقهي سال است که در حالت تنبیزنان فقط به خاطر زن بودن شان س.  گزافیاست و دروغ

 یآر.  در آورندشيبه خدمت خو را که زن هستند گراني خوب بچابند و خوب بدزدند و خوب د»انيآقا«برند تا 
 چيتا ه.  کنندی را می خانگی و کارهانندي نشی زنان در خانه مورند آیپول در م» مردان «نانيدر قاموس ا
 زي و ستی سال هوش و برتری سني در ارانيبرعکس زنان ا!!!  ی شرمی بی زهند،ي آن ها را نبیآفتاب و مهتاب

 . کند نشان داده اندی مفي تعری اسالمی و ضد زن جمهوری ضد بشرميخود را در رابطه با آنچه رژ
 چون زنانه، يیقرار دادها.  هر کس استی و شخصی فرد،یعي پوشش حق طبکي لباس به عنوان انتخاب

 ی هائتي در هميما همه انسان هست. ميمردانه ساخته ما انسانهاست و برداشته شده از آنچه در تفکر خود دار
 ی پا نهادن قراردادهاري با زمي توانیما م. تعداد و هوش انسانها زنانه و مردانه نداردهمچنان که اس. متفاوت



 و ینوع پوشش، شکل زندگ. مي خود باشتي جنسنهي برابر الاقل در زمی به انسانهالي تبدزي آمضيظالمانه و تبع
ان است که در قاموس  همنيا.  متفاوت باشدی تواند در رابطه با هر فرد انسانی ها و نحوه تفکر مقهيسل

 اي را دوست داشته باشد و گري زن دتواندي زن، مگر مکي طور؟؟چ.  گنجدی نمی اسالمیمرتجعان جمهور
 دارد و کي دمکراتري را درجوامع مستبد و غی عواقب بدشهي از قراردادها و سنن موجود همیتخط! بالعکس
 عمل کي در جامعه ی جنسیجداساز.  شودیه م پاسخ دادانهي سخت و وحشی قراردادها با مجازات هانينقص ا

 حمله آن باز هم متوجه زنان است، مرد بعنوان جنس اول و زن به عنوان جنس زي که نوک تت اسی انسانريغ
 زنان از یروي کشد پس راندن نی مدکي آن را ی نوع افراطی اسالمی جامعه پدر ساالر که جمهورکيدوم در 

 را از راني اان هم هست که ستم مضاعف در کشور ما نه تنها نتوانسته زنلي دلنيبه هم.  استیصحنه اجتماع
 تر به مبارزات ی تر و پرانرژکالي با گذشت زمان رادرانيعرصه جامعه و مبارزه عقب براند بلکه زنان ا

 نهي مردان در زمی امروزه عالوه بر زنان، شاهد تکامل فکربي ترتنيبه هم.  کشانده شده اندیاسي و سیاجتماع
 گاهي به جادني رسی را برایادي ما فاصله زورهر چند هنوز کش. مي در جامعه هستی جنسیضرورت برابر
 کندی طديمطلوب خود با

 همجنسان خود که افهي که در قنمي بی او را به همان اندازه می به حقوق انسانني توهی توکلدي مجري در تصومن
 فاقد نکته گمراه ی توکلدي مجري است که تصونيتنها تفاوت امر ا. اند  پوشش را برتن آنها کرده نيبه زور سالها ا

 را با ابزار چادر هي و تنبري تحقن،ي توهاني عری به شکلوتنها .  بودن، پاک بودن زنانه است بي نجیعنيکننده آن 
 با به تن دين کی دارم فکر می طلب سوالیمن از شما مردان، مردان برابر.  دهدی قرار مديو مقنعه در معرض د
 رنج برده اند؟ با درک رنج زنان در ی توکلی سال، زنان کمتر از آقای سني در عرض ایکردن حجاب اجبار

 و اعمال خشونت در به اجرا در آوردن آن به همه ی اجبار در حجاب اسالمدي شود فهمی سال می سنيعرض ا
 ، دانش و نحوه نگرش تي به شخصی بستگتاي شناسد و نهای مرد نماي عمل زن ني رساند، ای مبيانسان ها آس
 حجاب یرهاين و تحقي توهني را که دکتر روانشناس بود بخاطر همی هما دارابدياوري باديبه . هر فرد دارد

 شهر تهران آتش زدی هاداني از میکي بود که خود را در یاسالم
 ی توکلدي مجی تسلی برانترنتي در ا خود راري که حجاب و پوشش زنانه به تن کردند و تصوی از همه مردانمن

 را، ی پوشش اجباری که همگیاما باشد تا آن روز.  استیو زنان انتشار داده اند ممنونم بالخره عکس العمل
 پوشش را به ني که استي نی به زنانمقاله نيخطاب من  در ا. مي شهر به آتش بکشی هادانيهمه در کنار هم در م

 معتقدان به حجاب ني برند اما هرگاه که ای پوشش مني خود را از داشتن اتينها رضا اند مطمنا آدهي برگزارياخت
 یشنهادي حجاب پني همان وقت اندي بر داشتن حجاب بر آی خود مبناني به اطرافی رواناي یدر جهت فشار جسم

 انسانها یفرد کردن حقوق مالي جز پای شود که هدفی میزي تنفر آملهي به وسلي تبدیر اجبامي بهتر بگوايو 
 ی هدف انسانهانيکتري و نزدني حکومت جهل و زور اولني شدن ادهي و بر چی اسالمی جمهوریسرنگون. ندارد

 گردد،ي و عقب مانده بر می بردن تمام افکار ارتجاعني به سرنگون کردن و از بهيآزاده است اما اصل قض
 ی اجتماعستمي سکيهر مدرسه در .  استدهيد کش اش انسانها را به بنی و نامرئی مرئیسمانهاي که با ریاصول

 افکار موهوم و یسرنگون.  دارندیونيلي مازي است که بدنه جامعه و کشور به آن ناي و پوی سلول قوکيبه مثابه 
 ی احمدچي که هی کند، نگرشی مردم کمک می به باال بردن سطح فرهنگ و نگرش درست اجتماعیخرافات
  اش نخواهد بودیاسي سی هالهي حليبه تحم قادر ی رشوه اچي با هینژاد
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