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 سال دوم

 

ھ             شود ک ی ھمیشھ از کودکی بھ دختر آموختھ م
ت را                  دن د ب ای ب ی، ن ان وش پ ودت را ب د خ ای ب
ھ                      د ب ن ی ب ت را کسی ب ی ل اس ن بخصوص اندام ت

ودختران ھرچھ بزرگتر ! زشتھ! اصطالح عیبھ
شود              ی ر م ت زرگ م ب بشوند این زشتی و عیب ھ
ی                  ای ھ ن وت و ت ل حتی آموزش میدھند کھ در خ
ی و                    ن ی ب ی ات را ب خودت ھم نباید اندام تناسل
وعھ          ن م اط م دختران یاد میگیرند در بدنشان نق
ل            ث ھ ای م ان ی دارند ودلیل وجود کارھای وحش
ات                    دیشھ نش ن ان ی م م از ھ ران ھ ھ دخت ن ت خ

 .میگیرد
 

ھ             ادرش ک اگر پسر بچھ ای عریان از دست م
ان      ی میخواھد لباس بھ تنش کند فرار کند و بھ م
ل                      دان عم ن د و چ دن ن خ ی میھمانان بیاید ھمھ م
ی وای              زشتی نکرده فقط خیلی بامزه است ول
ش        ی بحال دختر بچھ ای اگر چنین موضوعی پ
رک را از خود                         م و تشر دخت ا اخ آید ھمھ ب
ھ                        د ب ای ر ب خب ی ا ب ھ ج میرانند و کودک از ھم
د و                       ن ول ک ب ی را ق ن زشت اجبار یاد بگیرد ای
اس       برای ھمھ عمر از خودش و اندام ھای حس
ران در                    وال دخت م ع د و م اش بدنش شرمگین ب
ان در                  ایش ھ ھ ن ی دن س موقع بلوغ از بزرگ ش
وجوان                 ران ن اری از دخت ی عذاب ھستند و بس
رده       برای پوشاندن پستان ھایشان حالت غوز ک

 .بھ خود میگیرند
 

وشت           ھمین شرم و گناه نانوشتھ ای کھ بر سرن
وجودات                      ھ م ا را ب ھ شود آن ی دختران حک م
د                    ن اش ردان ب ھ م ای حم ضعیفی کھ باید تحت ال
ورد                د م ن وان ت ی ھ م تبدیل میکند ضعیفھ ھایی ک
اموس                         د ن ای د و ب رن ی رار گ اوز ق ج حملھ و ت
د       دیگران باشند و مھم نیست چھ احساسی دارن
د                  ای ان را ب و چھ فکر میکنند آنھا ھمھ عمرش

 .برای حفظ پاکدامنی و عفت شان صرف کنند

ن                            ام ای م حظھ ای، ت ا ل ی ل دن عکس ع ا دی ب
ھ                      ی ب ھ خوب د ب ع ش ا جم احساسھا برایم یکج
ان        چشمھایش نگاه کردم و و از اینکھ دیگر زن
ت زده           ال و دختران این عصر شرمگین و خج
د                  ای ھ ب د ک ن ت س ی ی ن نیستند و دیگر ضعیفھ ھای

 .خودشان را بپوشانند، بھ شعف آمدم
 

راه                     م ھ ھ خی را ب اری اد ت ری  او در نگاھش ف
ن         .   دارد ردارد م گ ب ان فریادی کھ میخواھد ب

ن       یک انسانم و اندامھای بدنم شیطانی نیست م
م و            ن ار ک خ ت انسانم و میتوانم بھ بدن عریانم اف

م        من بدنیا نیامده ام کھ تنھا از بدنم پاسداری کن
م و                       ن کر ک م ف ن ی ک دگ من بدنیا آمده ام کھ زن

 .تغییر دھم
 

 زنده باد جنبش برابری زنان

 فریاد علیا ھای تاریخ 
 

بدنم شیطانی نیست، بھ بدن 
 عریانم افتخار می کنم

 
 رویا ثابتی از ایران

 . دختری کھ جھان را مبھوت کرد
 زنده باد علیا
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برنامھ تلویزیونی علیھ تبعیض را 
 دقیقھ ١٣جمعھ ھا ساعت  یازده و 

. شب  از کانال جدید مشاھده کنید
 .برنامھ ای از مھین علیپور

ان آزاده                    اد وحـدت زـن ده ـب زنده باد علیا و زـن
  اسرائیل و ایران،مصر

 
ھ    ،علیا ماجده المھدی     ـن رـھ  با پخش عکسھای ـب

خود در فیس بوک بھ یک تابوشکنی و حرکت        
ک انسـان             ھ ـی انقالبی دست زد و اعالم کرد ـک
ن              کــی ـم ی ـت است و بھ مقررات ارتجاعی اسالـم

 .نمیکند
 

ھ               ـع ک واـق م و ـی ـھ این اتفاق یک بمب خبری ـم
ون  . سیاسی مھم در مصر و در ھمھ جا شد  اکـن

اع      صف بندیھا شروع شده و میلیونھا نفر با دـف
ن                    اده و از اـی ا ایســت ـی از این اقدام در کنار عــل
ھ زن انسـان             د ـک ـن خواست برحق او دفاع میکـن
اســت و در مــورد زنــدگــی خــود و روابــط                     

اعـی و              ـم د   . . .   خصوصی و فعالیتھای اجــت اـی ـب
ا در    .   خودش تصمیم بگیرد   طبعا در مصر و ـی

ن               د اـی ـن ـت ـف کشورھای دیگر شنیدیم کھ تعدادی ـگ
ا    "  است و بھ ضرر " تند" حرکت   " سکوالرـھ

در مصر است و زمینھ را برای رشد اسالمیھا   
 ... فراھم میکند و

د از                    ـع ران ـب ان در اـی ا زـن این زمزمھ ھا را ـم
ل                اـب ـق د در ـم ـن ـت ـف انقالب ھم شنیدیم کسانی کھ ـگ

د          ،فرمان حجاب خمینی   ـی کــن دروی ـن ن    ، تـن  اـی
ھ                وط ـب رـب وضـوع ـم موضوع مھم نیست این ـم
ا            ی ـب زنان پولدار است زنان زحمتکـش مشـکــل

 ... و... حجاب ندارند و 
ا                    ھ ـی ی اسـت ـک این زمزمھ ھا از طـرف کسـاـن
ا               د و ـی ـن طرفداران خجول جنبش اسالمی ھســت

 .این جنبش را نمی شناسند
 

ا            ـی ت عــل پیام ما زنان از ایران اینست کھ حـرـک
انقالبی و بسیار مھم است و باید صد در صـد             

 .از او دفاع کنیم
 

ا چـاپ                       ل ـب ـی ان اسـراـئ روز زـن ھ اـم اـن خوشبخــت
اع از                ی دـف ـن عکس برھنھ خود و با اعـالم عــل
ن حـال                  ی و در عــی الـب ـق علیا بھ یک حرکت اـن

ھ          . تابو شکنی دست زده اند  سـت ـک ـن ت اـی واقعـی
ت           ن دوـل دولتھایی مثل دولت اسرائیل و ھمچنـی
وری                 ـھ ارک و جــم ـب ھ ـم ھای دیکتاتور از جمـل
ردم                     ھ ـم ـی ی عــل ـن راـک رت ـپ ـف اسالمی ایران با ـن
ن                            ا اـی ده و ـب س کشــی ـف ل ـن ـی ا اسـراـئ عرب و ـی

 .سیاست ھمدیگر را تکمیل کرده اند
 

اکنون دوره ارتباطات مستقیم مردم با ھمدیگـر     
ھ                  ی ـب ای رســم ھ ـھ است و تسلط تاریخی رساـن
رت                ـف د و ـن کـردـن ـی پایان رسیده کھ مغزشویی ـم

د            دادـن ـی وشـش ـم روز  .   پراکنیھای دولتھا را ـپ اـم
جوانان فلسطین و اسرائیل وایران و مصـر و            

د                اس دارـن ـم م ـت ـی ـق م مســت ان   .     امریکا باـھ جـواـن
اسرائیلی بھ خیابان رفتھ و میگویند اینجا میدان 

ا          ـی التحریر است و اکنون زنان اسرائیلی از عــل
ردان از            دفاع میکنند و در عین حال زنان و ـم
ک          ا ـی ایران با براه انداختن کمپین دفاع از علـی
ن          جبھھ انسانیت را شکل میدھند کھ ماورای اـی

روز نسـل     .     نفرت پراکنی ھای قدیمی اسـت      اـم
ھ زن            د ـک کــن ـی جوانی بھ میدان آمده  و اعالم ـم
ی                        وق انسـاـن ان و حــق وق زـن بشر اسـت و حــق
ارزه      ـب جھانشمول است و باید انگشت اتھام و ـم
ی                  ســت اشــی ور و ـف اـت کــت ھمھ ما علیھ دولتھای دـی
باشد کھ بھ اسم مذھب و میھن و خاک و وطـن    

دیکتاتورھا را باید بزیر کشید و . خون میریزند
زندگی انسانی را فارغ از جدایی ھای قومی و    
نژادی و جنسی شروع کرد یک دنیای نوین و          

اع         .  با حقوق انسانی   ا و دـف ـی حرکت زیبای عــل
بسیار زیبای  زنان از ایران و اسرائیل بشارت 

ھ در آن             ،یک دنیای نوین را میدھد  ی ـک اـی ـی  دـن
انسان اصل است و حقوق انسانی مقدس اسـت         

 .*و نھ ھیچ چیز دیگر

 حرکت انقالبی علیا
 

 مینا احدی

 

ی                 ی دانشـگـاه آزاد اسـالـم دفتر فرھنگ اسـالـم
ر زن              ـن واحد شھر قدس ھمایشی با موضوع ـھ

 . در زندگی برگزار کرد
ن        سخنران این ھمایش حجت االسالم و المسلمـی
م        یوسف غالمی، بھ بررسی رفتار واعمال خـاـن
ودن                ای زن ـب ار ـھ ھا برای دست یافتن بھ معـی

ایشان در اظھاراتشان بھ عدم نیاز بھ .   پرداخت
کسب در آمد خانم ھا در خانواده پرداخت زیرا 
د اسـت و           ـن رفع نیازھای زن برای مرد خوشـاـی

و زنان باید وقت خود .   بھ مرد آرامش می دھد   
رسـا،              ت ـف را نھ در مراکز کاری سـخـت وطـاـق
د              ـن واـن ـت ا ـب بلکھ در محیط آرام منزل بگذرانند ـت
طراوت و شادابی خود را حفظ کنند و از خود        
ھ         د ـک برای مرد یک گوھر دست نیافتنی بسـازـن
کسب آن سھل وممکن نباشد وی در ادامھ گفت  
ی             دـگ ک زـن از دیگرھنرھای بانوان در اداره ـی
سـت                     ـی دـگ حفظ رفتار و شـور و عشـق اول زـن
زیرا اکثریت زندگی ھا در دوره ی کوتاھی بھ    
ن                       ی رسـد واـی ی خـود ـم اـی پایان دوره ی روـی
ردن در صـد طـالق وعـدم                 عاملی برای باال ـب

 .*امید بھ زندگی در بین زوجین ایرانی است

ھ                     ران ـب روشـی در اـی ن ـف کاھش سن شـروع ـت
 سال١۴کمتر از 

 
ھ                        تازه ـت رـف ات صـورت ـگ ـق ـی حــق ار و ـت ن آـم ترـی

ی از آن اسـت کــھ                      روشـان حــاـک ن ـف اره ـت درـب
ری                      ارـگ ازار ـك ھ ـب ران ـب ن ورود دخــت گــی اـن مـی

ر از         جنسی بھ  ـت ـم شدت كاھش پیدا كرده و بھ ـك
 . سال رسیده است١۵ و ١۴
 

ھ            بھ گفتھ سعید مدنی جامعھ    ار ـک ن آـم اس اـی شـن
اعـی                   ـم وم اجــت ده عــل در مجلھ اجتماعـی دانشــك

ی         د، در       دانشگاه تھران منتشر شده نشـان ـم دـھ
سـی      ۴٧سال    ٣٠ میانگین سن زنان كارگر جــن

ی ورود     سال اما در سال   ھای اخیر میانگین سـن
 ١۴زنان بھ بازار كارگری جنسی بھ كمتر از         

 . سال رسیده است١۵و 
 

ران از         مدنی در اولین كنگره روان     ان اـی پزشـك
ر     کم شدن نسبت زنان كارگر جنسی مھاجر خــب

م       ٩، ۴٧اگر در سال : "داده و گفتھ است  ـی  و ـن
ران         ـھ درصد زنان كارگر جنسی تھران، اھل ـت

ی                ر نشـان ـم ات اخــی ـع د        بودند امروز مطـاـل دـھ
ھ      ران                ۵٠نزدیک ـب ـھ ان در ـت ن زـن  درصـد اـی

ران                  ـھ ان ـت ھ اســت ق ـب ـل ـع ھستند و سھم بیشتر مـت
 ."است

 تن فروشی، شغل دوم
 

د           بر اساس این تحقیقات اغلب تن فروشان جـدـی
را با شغل  نیازھای اساسی و اولیھ زندگی خود 

وان           اول تامین می   ھ عــن كنند و تن فروشی را ـب
ری               راـب اـب ردن ـن ن ـب ـی ای        شغل دوم برای از ـب ـھ

م سـن و سـالشـان               اجتماعی با دیگر دختران ـھ
 .كنند انتخاب مي

 
ی        ژـگ گـر وـی ای     تغییر میزان تحصیالت از دـی ـھ

ھ در سـال            ر وارد           دخترانی اسـت ـک ای اخــی ـھ
دھد  این تحقیقات نشان می.   اند  بازار جنسی شده  

ز     نسبت زن كارگر جنسی بی     سواد امروز ناچــی
ھ              ـت اال رـف الت ـب حـصــی است و در مقابل سطح ـت

 .است
 

دی                حسین ساجدی  ران چــن ـھ س ـت ـی ـل نیا، رییس ـپ
 زن   ١٠٠در تھران فقط " پیش ادعا کرده بود،   

ت     خیابانی وجود دارد کھ پلیس محل     ـی اـل ھای فـع
ن                   ھ زودی اـی رده و ـب ی ـک این افراد را شناساـی

 ".*افراد جمع آوری می شوند

. بھ این مرد رندی ھم نمی گویند
 فقط با ید گفت آخوند کلھ خر

خانھ نشینی زنان بھ مرد ”
 “آرامش میدھد

 تن فروشی و نیاز
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رانی و   نخیلی وقت ھا در جاھای کھ برای سخ       
ن                    روم از ـم ـی ف ـم ـل خــت ای ـم ـھ آموزش بھ مکاـن
وسـی                 اـم ای ـن میپرسند کھ چرا تا این حد قتل ـھ

این مسئلھ خیلی برای من .   موضوع کارم است  
م              ن ـھ د ـم ـن ـن اھمیت دارد، شاید گروھی فکر ـک
ت           ورد اذـی جزوه آن دستھ از زنانی ھستم کھ ـم
رار           ش ـف و آزار شوھرم قرار گرفتم و از دســت
کردم و االن با تمامی وجودم بر سر مسئلھ قتل 

 .ھای ناموسی کار میکنم
 

واده را                      ک خـاـن ان ـی ا داســت ـھ من در جـواب آـن
ن سـر                اعـث شـد ـم برایشان تعریف میکنم کھ ـب

 .این معضل کار کنم
 

ھ                 ـن ـی ار در زـم ھ ـک زمانی کھ من تازه شـروع ـب
 سالھ ١٨مددکار اجتماعی کرده بودم یک پسر    

کھ تاحدودی خجالتی بود پیش من آمد و از من   
ی                   رســت د سـرـپ واـن ـت ھ ـب  ٢تقاضای کمک کرد ـک

ر      ٢ خواھر و ١برادر و    خواھرزاده اش را ـب
ع       .     عھده بگیرد  ش جــم اـن با اشکی کھ در چشـم

وی چشـم                    رد جــل ف ـک رـی ـع شده بود برای من ـت
ادرش                 ر و ـم ھ خـواـھ ھمھ، شوھر خواھرش ـب
ادرش را                  ش و ـم زرـگ ر ـب حملھ کرده و خـواـھ

من .   کشتھ است و حاال آنھا ھیچ کس را ندارند    
ھ                     رم و ـب گــی م را ـب اـی نمیتوانستم جلوه اشـک ـھ
ی                       اق خـارج شـدم و ـب ھ آب آوردن از اـت بھاـن

را  .    اختیار اشک ھایم سرازیر شد  این جوان ـم
ھ              ھ در خـاـن رش ـک بھ مراسم ختم مادر و خواـھ

 .یک فامیل دورشان بود دعوت کرد
 
ش داده                   وـی ھ پسـر عــم خواھرش را بھ زور ـب

ا      بودند و آنھا ھمیشھ دعوا و مشاجره داشتند، ـت
د                   ـن رار ـک رد ـف گــی ـی م ـم ـی . اینکھ خواھرش تصــم

ی          ١خواھرش حدود   دـگ ن زـن ھ اـم  سال در خـاـن
گـر             ن دـی ھ اـم میکرد و از این خانھ امن بھ خاـن

اغـذ طـالق         .   میگریخت د ـک درست یک سال بـع
گـی      ۵خود را میگیرد و برای جشن تولد          سـاـل

پسرش بھ خانھ مادرش بازمیگردد کھ در خانھ        
رد ولــی                  گـــی د پســرش را جشــن ـب ادرش تــوـل ـم
ھ                     د ـک ـن دـھ ـی ھ او ھشـدار ـم مسئولین خانھ امن ـب
ھنوز خطر کامال رفع نشده اما اوبا این ذھنیت   
کھ االن دیکر کاغذ طالق را در دست دارد و      
ی                   د راـھ رسـاـن ھ او آزار ـب د ـب شوھرش نمیتواـن

 .خانھ مادرش شد

 
ھ         بر خالف تصور خواھرش زمانی کھ بھ خـاـن
ا                    ادرش ـب ھ ـم رش دم در خـاـن برمیگردد شـوـھ
چـھ             چاقو خواھر و مادرش را جلو چشم تمام ـب

در           .   ھا بھ قتل میرساند  ـق ھ آن روز آـن این مسـئـل
من را تحت تاثیر قرار داد کھ مسیر محل کارم 

ھ اسـت       ۴٠تا خانھ کھ با دوچرخھ حدوده    ـق ـی  دـق
 .را گریھ کردم

ادرش         چند روز بعد بھ مراسم ختم خواھر و ـم

رفتم، آنجا ھمھ  
ا را         آن بچـھ ـھ

ــدم  ــ ــ ــ دو .     دـی
 و    ١۴بــرادر     

 ســالــھ بــا         ١۶
یــک خـــواھـــر     

ـــھ و        ١٢  ســـال
ــــرزاده   ــــواـھ خـ

ـــر      ـــای پسـ  ۵ـھ
ر         ا دخــت سالھ ـب

ی   .    سالھ ٣ ـت وـق
ک                   ۵با پسر    اژـی د ـم ردم چــن ت ـک ھ صـحــب  ساـل

ھ                 ـت رـف ا را ـگ ـھ قرمز در دست داشت و سفت آـن
د؟ جـواب داد             بود کھ او پرسیدم اینھا چھ ھستـن

گ     ۵آن پسر .   این رنگ مادرم ھست   ھ رـن  ساـل
ود                    ده ـب ھ دـی مادرش را در آخرین لحـظـھ ی ـک

اد داشـت                     ھ ـی ن را ـب . تماما خونی بود و او اـی
 سال داشت یھ مدت غذای ٣دختر کوچکش کھ 

ھ              ای خـاـن اق ـھ درستی نمیخورد و شبھا  در اـت
 .دنبال مادرش میگشت و مادرش را صدا میزد

 
ن را          ۵آن روز کھ از آنجا برگشتم آن   چـھ ـم  ـب

د روز در            بسیار تحت تاثیرقرار دادند و تا چــن
شـد و                  ـی ر ـم م سـرازـی اـی خانھ ناخوداگاه اشک ـھ
ناراحت بودم کھ چرا دراین جوامع غربی و بھ 
ات                   اـق ـف ان اـت ـم د ـھ د شـاـھ اـی اصطالح پیشرفتھ ـب

ھ  .     وحشتناک و ناگوار باشیم  از آن روز بود ـک
روز          ھ از ـب تصمیم گرفتم تمام تالشم را بکنم ـک

م      حـاال  .   چنین فجایع ای در جامعھ جلوگیری کـن
ھ               دوارم ـک ـی در ھمین زمینھ فعالیت میکنم و اـم
اراحـت            ات ـن اـق دیگر ھیچوقت شاھد ھمچین اتـف

 .کننده ای در ھیچ جای دنیا نباشیم
 .*شاد باشید

 دنیا بھ رنگ خون مادر
 

 مددکار اجتماعی -فرشتھ مرادی از ھلند 

 

از،                     ھ، طــن رشــم ت، ـک ـی سـی، جـذاـب زیبایی، جــن
اداری،         ودن، وـف حجاب، نخندیدن، سربھ زیر ـب
چـھ داری،                 زی، ـب ھ داری، آشــپ پاکدامنی، خـاـن
ھ                  د ـک ـن ی ھســت اـت ـم ـل ده، ـک محدودیت، قابلمھ، رـن

درسـھ      .  ھمیشھ در کنار کلمھ زن شنیدم  ی ـم وقـت
ت خـوب                      دـن ســن ـپ ا ـب اش ـت ر ـب می ری سربھ زـی
ی آد                ارت ـم ھ ـک آشپزی  کن یاد بگیر تا بعدا ـب
ر را از                 وش چـون دخــت ـپ لباس شیک و تمیز ـب

 .روی ظاھرش می پسندند
 

د                 دـن ی آـم ون ـم ھ ـم یادم وقتی زنھای فامیل خاـن
ن   ( می گفتند دختر کوچیکھ    ا      )   یعنی ـم ھ ـھ خـوـب

ھ      ـع ولی بزرگھ یک چیز دیگھ است بزرگ موـق
ن         رفتن بھ مدرسھ خیلی سربزیر است، خـب ـم
نمیتونستم سربھ پایین راه برم دلم می خـواسـت        
م                 ـن گـاه ـک ا را ـن آدمھا را ببینم آسمون و درختـھ
ی جـزو                 ـن ـع ود ـی ر ـب خواھرم از من خیلی زیباـت
ان سـن        دخترھای  زیبا محسوب میشد و از ھـم

ل اون                 ـث ن ـم ا ـم نوجوانی خواستگار داشـت اـم
ک                 اس شــی ـب زیبا نبودم و نمیتونستم مثل اون ـل

ار       ... ) دامن تنگ و چکمھ و(  کــب ادم ـی بپوشم ـی
ا                درسـھ ـت ودم از ـم کھ کفش پاشنھ بلند خریده ـب
خانھ در دستم گرفتم و پا برھنھ  اومدم و خـب         

رم   . . .   بعدش ھم معلومھ کھ چی شد دیگھ  خـواـھ
شعر می گفت خیلی نمیخندید، اما من با صدای 
ر              ھ شــع بلند می خندیدم دوست داشتم برقصم ـن

دم و            !   بگم خـواـن ـی ا ـم و چون تو ھمھ مھمانی ـھ
ھ                  ـت ـب ودم اـل ـب ی ـن ـن می رقصیدم خب دختر سنگــی
ھرگز از یک سنی بھ بعد این حرف را نشنیدم        

 ١٧اما نتیجھ اش این شد کھ خواھرم در سـن             
گ       ٢٠با حداقل (سالگی   گـارـن گـار رـن )  خواسـت

ا سـن                 ن ـت رد و ـم  ٣٣پسندیده شد و ازدواج ـک
ده نشـدم            دـی کـی از        . . .   سالگی ھم پســن اصـال ـی

ی               ھ زود ـم ویژگیھای دختر خوب بودن اینھ ـک
ش را            پسندند و زود شوھر می ره حـاال حسـاـب

. بــکــنــیــد کــھ مــن چــقــدر ســر بــھ ھــوا بــودم                     
حـول           ا ـم ھ ـم خوشبختانھ کارھای خانھ داری  ـب

در و        .  نمیشد مگر در شرایط خاص  خالـصـھ ـپ
ر روز          ن ـھ مادر بیچاره من بھ خواستھ ھای ـم
ود و                        ی ـب اـھ رد آـگ درم ـم ھ ـپ ـت ـب تن می دادند اـل
ا             ـی حمایتھای او باعث شده بود کھ من بتوانم دـن

 .را جور دیگری ببینم
 

ی                  ی و نســب ـت وـی ی ـھ  و ھرروز کھ می گذرد ـب
ان         اـی ـم بودن این قبیل واژه ھا برای من بیشتر ـن
دم                     ری خـواـن روز در خــب کـھ دـی می شود تا ایـن
ان خـود را در                  ای عـرـی دختر مصری عکـســھ
ر را                    ن خــب ار اـی اینترنت قرار داده است دو ـب
خواندم و چندین بار در ذھنم مرور کردم و یاد 
ا                       ی ـب اـھ ھ چـطـور ـگ ادم ـک ـت نوجوانی خـودم اـف
م            زـن بعضی افراد درگیر می شدم تا حرفم را ـب
ی    و کاری را کھ میخواھم انجام بدھم و دیگراـن
ھ       کھ نباید در زندگی من دخالت کنند ، و باید ـب
ن                  ھ اسـت اـی وانســت ا ـت این دختر درود فرستاد ـت
ن              ھ ـت د ـک مرزھای واھی را بشکند و نشان دـھ
زن فقط یک جسم است نھ چیزی بیش از آن و    
ی        اعتراضی برای بیماراندیشان مذھبی و کساـن
کھ جنسیت برایشان از انسانیت مھمتر اسـت و        
ن جسـم زن               داشــت تمام تالششان برای تابو نگــھ
ردسـاالر و                  ھ ـم ـع ان جـاـم است تا بتوانند ھمچــن
ھ           ضد زن و خشن و حکومت غیرانسانی داشــت

بھ امید روزی کھ تمامی زنان آزاده دنیا .  باشند
 .*بتوانند ساختار شکن و مرز شکن باشند

 

 دختر سنگینی نبودم
 

 ترانھ نیری

 



 ۴                    سال دوم                                                                                              صفحھ ۵٠علیھ تبعیض شماره     

د       ویســی ـن ـیض صـدای              .   برای نشریھ علیھ تبعیض مطالب کوتاه ـب ـع ـب ھ ـت ـی عــل
 !زنان برابری طلبی است کھ می خواھند علیھ ستم  مبارزه  کنند

ھ        ٢۵زنده باد   راض ـب  نوامبر روز جھانی اعــت
 خشونت علیھ زنان

رای               ردان آزاده ـب زنده باد مبارزات زنان و ـم
 برابری و حقوق انسانی زنان

 
ھ         راض ـب روز جمعھ این ھفتھ روز جھانی اعــت

در این روز میلیونھا .   خشونت علیھ زنان است   
 یکبار دیگر با برگزاری ،نفر از سراسر جھان   

در مورد .. .   جلسات و میتینگھا و کنفرانسھا و  
وجـود             ای ـم ـی ع دـن ستم بر زنان و این جلوه شنـی
ان در        حرف میزنند و بھ مبارزات روزمره زـن
ری و          راـب اـب اقصی نقاط جھان علیھ تبعیض و ـن

 .اجحاف و ستم جنسی تداوم می بخشند
 

م     ،یک مشخصھ دنیای امروز   بی حقوقی و ســت
ان اسـت             . بر علیھ نیمھ جامعھ در سراسر جــھ

ھ                      ا ـب ـق رـی ا و اـف زنان در امریکا و اروپا و آســی
د             ـن  از   ،دلیل جنسیت و بھ صرف این زن ھســت

اعـی خـود                        ـم ی و اجــت وق انسـاـن برخـی از حــق
ھ                   ا ـب ـم ـی ـق ری مســت راـب اـب محرومند و این ستمو ـن
ھ             اـی سیستم و نظام اقتصادی موجود یعنی سـرـم

 .داری مربوط است
 

ر        ،حقیقت دردناکتر اینست کھ در چند دھھ اخــی
 ،یک جنبش لجام گسیختھ و ارتجاعی و وحشی 

ا                ،در کشورھای مختلفی     ا زن را ـب ـھ وـن ـی ـل ـی  ـم
ھ                            گـسـار ـب جـھ و اعـدام  و ســن شالق و شـکــن
ری                رودسـت ـت ر و ـف ـت اـک موقعیت بسیار وحشتـن

 .محکوم کرده است

در این کشورھا زنان را رسما و قانونا از ھمھ 
ر درجـھ از                   رده و ـھ حـروم ـک حقوق انسانی ـم
ابراز وجود و فعالیت زنان را با اشد مجـازات       

 .پاسخ میدھند
اط           ـق واقیعت درخشان اما اینست کھ در ھمین ـن
ده               ـن ـن ر و رو ـک جنبش ھای بسیار بزرگ و زـی
ای در جــریــان اســت و زنــان در ھــمــھ ایــن                    

دان   ،کشورھای اسالم زده     ـی  با تمام وجود بھ ـم

سـی و زن               مبارزه آمده و نھ فقط علیھ ستم جــن
ی                   ای اسـالـم ـھ ـت ا حـکـوـم ستیزی این باندھا و ـی

ب                ،مبارزه میکنند  ـل ارزات خـود ـق ـب ا ـم  بلکـھ ـب
 .اسالم و مذاھب را نشانھ گرفتھ اند

 

ھ انسـان                       ـم ـی ان ـن ب زـن ذاـھ ھ ـم ـم در اسالم و ـھ
محسوب میشوند و حکومتھای دیکتاتور مذھبی 

ده       ،در این قرن   اره        ، زنان را زنده زـن کـھ ـپ  ـت
ھ                  ھ اسـت ـک میکنند و متاسفانھ بیش از سـھ دـھ
ان               ھ زـن ـی دس عــل ـق ندیا نظاره گر این جنایات ـم

 .است
 

ار       ٢۵در آستانھ   ا بســی دـھ  نوامبر امسال اما امـی
ھ و             بیشتر از قبل است چرا کھ دنیا بھ پا خاســت
کـا و در             زنان و مردان جوان در اروپاو امرـی

د      ،مصر و تونس و ایران  ـن ـل  ھمگی با صدای ـب
بھ سیستم اقتصادی سرمایھ داری و بھ مصائب   

 .ناشی از آن نھ میگویند
ان دیــگـری بــھ ایــده                      ر زـم ش از ـھ روز بـــی اـم
کـان                  ھ اـم م چـرا ـک رـی کــت برابری زن مرد نزدـی
ر                 م ـت راـھ ان ـف ارتباط بین ما مردم و بین ما زـن

 .است
 

ای اسـالم               ران و در کشـورـھ زنان آزاده در اـی
دن                         جـان خـرـی ا ـب ط و ـب ن شـراـی رـی دـت زده در ـب
ی            ای اسـالـم بسیاری  مشکالت علیھ دیناسورـھ
ھ                   ھ ـب ن نشـرـی مبارزه میکنند و ما از طـرف اـی

م          ـی گـوـی ـی  ،ھمھ این عزیزان درود میفرستیم و ـم
ا       . دنیا و آینده از آن ماست  ان و ـم از آن ما زـن

رده و         جوانان و ما مردمی کھ دست بھ ریشھ ـب
ھ              ان ـب ی خـودـم برای تغییرات اساسی در زندـگ

 .میدان آمده ایم
 

 سازمان دفاع از حقوق زنان -علیھ تبعیض
 

 ٢٠١١ نومابر ٢١ - ١٣٩٠ ابان ٣٠

 مشت ھای گره کرده 

 

ل       :   آکسیون اعتراضی پنج در پنج     ـب حجـاب ســم
 .ظلم بھ زنان

 
ج        ـن گروھی از زنان کھ خود را گروه پنج در ـپ
راضـی          ای اعــت ـھ می نامند، از این ھفتھ آکسیوـن
خود بر علیھ  حجاب را در چند شھر ایران از     

د                 ـن کــن ـی . جملھ تھران، مشھد و شیراز  آغـاز ـم
د از           ـع قرار است کھ ھر پنج شنبھ ساعت پنج ـب
ان                       اـب ھ در خــی ـی اـن ج ـث ـن دت ـپ ـم ظھر این زنان ـب

یکی از سخنگویان این .  حجاب از سر برگیرند 
ھ        ـن زـی حرکت میگوید کھ این شکل از حرکت ـھ

آورد               ـی ن ـم ـی اـی وب را ـپ وی .   دستگیری و سـرـک
فراخوان داده است کھ زنان در شھرھای دیگر  

ون        .   بھ این حرکت بپوندند   ن اکســی سخنگوی اـی
ا                         ھ ـب ـع ان در جـاـم ھ زـن د ـک گـوـی ـی اعتراضـی ـم
ا حـجـاب              د، اـم ـن مشکالت فراوانی روبرو ھسـت
ان           ر زـن سمبل کل ظلمھایی است کھ حکومت ـب

 .روا میدارد
 

م          ـھ ای ـم مسئلھ زنان و حجاب یکی از مولفھ ـھ

حــجــاب یــکــی از        .   انــقــالب در ایــران اســت         
ی      ستونھای اصلی  ساختار سیاسی رژیم اسالـم

ی زن اسـت،                .   است ردـگ ل ـب ـب حجاب نتنھا ســم
بلکھ چکیده ای از ضدیت جنون امیز مذھب با  

زی   .   زنان است  ـی حجاب نشانگر عنصر زن سـت
جنگ بر علیھ حجاب . جنایتکارانھ مذھب است 

ھ                ـھ کـھ جـدال جــب جنگ سنت و تجدد نیست، بـل
اه                         ش ســی ـب ھ جــن ـی ر عــل ھ ـب ـع ی جـاـم آزادیخواـھ
ن      ـی اسالمی است کھ با زور تیر و تفنگ و قواـن
ھ             ـع ر جـاـم اسالمی، بردگی جنسی اسالمی را ـب

وری       .  تحمیل کرده است  ـھ ی جــم برای سرنگوـن
ب ورود        ذـھ اسالمی باید بھ عرصھ حجاب و ـم

حرکت پنج در پنج نمایانگر عصیان نسل .   کرد
د               ی خـواـھ ـم ن  .   جوانی است کھ حجـاب را ـن اـی

ی را       نسل مستقیما ستونھای اصلی رژیم اسالـم
ش حـجـاب       .   ھدف قرار داده است   ـب گسترش جـن

ب              ی را در سـراشــی برگیران، جمھوری اسالـم
وری       . سقوط قرار خواھد داد  ـھ ر جــم شیشھ عـم

ان    . اسالمی بھ حجاب وابستھ است  روزیکھ زـن
ی از                د؛ نشـاـن رـن در خیابان حجاب از سر برگـی

 .*جمھوری اسالمی نخواھد بود
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