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 :مطالب این شماره
 
 ٢صفحھ  -یک شکست دیگر برای حکومت اسالمی * 

 سھیال شریفی
 
 : زنان و کانال جدید* 

 ٢صفحھ  -ما زنان مدیریت می کنیم

 ٣صفحھ   -زنان ایران حق دارند آزاد باشند * 
 گفتگوی کانال جدید با اینا از اوکراین

 
 ٣صفحھ  -خبرھا از حکومت اسالمی علیھ زنان * 
 

گفتگو با مریم نمازی درباره کمپین علیھ دادگاه ھای * 
 ٤صفحھ   -شریعھ  

 

این صدای اعتراض زنان 
ایران است کھ در جھان 
زن . طنین انداختھ است

ایرانی، خونین بدست 
مامورین خدا و زن 

اوکراینی در دفاع از سکینھ 
 و ھمھ زنان در ایران

 
ما گفتیم این حکومت ضد زن باید 

این را از اولین دقایق بھ . برود
ما . قدرت رسیدن این جانیان گفتیم

گفتیم مردم ایران شایستھ زندگی 
و از زندگی انسانی، . بھتری ھستند

زندگی شاد و مرفھ و برابر حرف 
ما گفتیم جمھوری اسالمی .  زدیم

وصلھ ناجوری است کھ خود را بھ 
ضرب زندان و شکنجھ و اعدام بھ 

ھمھ . مردم ایران تحمیل کرده است
اینھا را گفتیم و برای ھمھ این 

. اھداف مقدس انسانی مبارزه کردیم
مبارزه ما، یعنی مبارزه کل 

آزادیخواھان ایران با جمھوری 
اسالمی ھمیشھ در انظار جھانیان 

دول غربی و . قابل مشاھده نبود
دیگر دولتھای جھان سالھای زیادی 

چشم بر جنایات حکومت اسالمی 
رسانھ ھای بسیاری در . فرو بستند

چھار سوی جھان، حتی در اوج 
کشتار زندانیان سیاسی در سالھای 

 تا جائی کھ ممکن بود ۶٧ و  ۶٠
وقتی نمایندگان خدا . سکوت کردند

بر زمین بھ سر و صورت زنان در 
ایران تیغ می کشیدند تا زنان را 

وادار بھ رفتار اسالمی کنند، کسان 
کمی حتی از مردم متمدن دنیا از این 

 .بربریت اسالمی مطلع می گشتند
 

اما ما مردم؛ ما زنان و جوانان؛ ما 

نمی توانستیم . کارگران و تھیدستان در ھمھ این سالھا در نبرد با جمھوری اسالمی کوتاه نیامدیم
وقتی رژیم .  ما برای زندگی نبرد می کردیم ما نمی توانستیم تسلیم مرگ بشویم. کوتاه بیائیم

از این دوران . اسالمی متوجھ عظمت مبارزه ما علیھ خود شد، دعوا بین صفوف شان باال گرفت
مردم این . بود کھ اصول گرائی و اصالح طلبی مد روز سیاست گذاران حکومت اسالمی شد

 مردم نبرد با حکومت اسالمی را ١٣٨٨نھایتا سال . حکومت را دو شقھ کردند
 ٣ادامھ در صفحھ . آنچنان وسعت دادند کھ دیگر ھیچ کس در دنیا نتوانست دیده از آن فرو بندد

 نبرد ادامھ دارد
 کیوان جاوید

mailto:keyvan.javid@gmail.com


 . مطلب خود را حداکثر تا غروب جمعھ ایمیل کنید.  با نشریھ علیھ تبعیض ھمکاری کنید

 ٢         صفحھ                                                                                                                                 ٣علیھ تبعیض شماره    

 .بفرمائید: شھال دانشفر
 سالم، خستھ نباشید خانم دانشفر: خانم بیننده

 
 .سالم، تشکر می کنم، بفرمائید: شھال دانشفر

 
چون آقای احمدی نژاد گفتند کھ . من می خواستم راجع بھ این طرح یارانھ ھا بگم: خانم بیننده

من خ واس ت م ب گ م ک ھ           .   و با این پول کاری کنند کھ آینده بچھ ھا درست بشھ.  خانم ھا مدیریت کنند 
شما بیائید دم خونھ مون و بخواھید لقمھ نان م ا رو از س ف رم ون             .   اتفاقا خانم ھا مدیریت می کنند  

این تو خیابان نیست کھ نیرو ھای نظامی شما بریزند . بیرون بکشید ما دست تون رو قطع می کنیم
اینبار اگر ب ی ائ ی د دم خ ون ھ ھ ام ون و                 . و بزور  بچھ ھای مردم را  بقول معروف قلع و قمع کنند 

این دی گ ھ     .   بخواھید  آب و برق و گاز از خانھ ھایمان بکشید بیرون دستھای شما را قطع می کنیم  
. شما دیگھ چیزی برای مردم نگذاشتید کھ ح اال ب خ واھ ی م م دی ری ت ک ن ی م                   .   نبرد آخر مردم ھست   

. ھر طرف می ریم مردم فریاد می زنن د .   خشمی کھ مردم علیھ شما دارند را ببینید.  خجالت بکشید 
شما در خیابان ولی عصر راه بروید ھمینطور کھ قیافھ ھای مردم  را نگاه می کنید، انگار دارن د       

م ی  .   اینبار دیگھ موض وع ک وچ ک ی ن ی س ت           . خودشون وحشت کردند، میدانند. تظاھرات می کنند 
اینباره کاری . اتفاقا مدیریت می کنند زنھا. خواھند بیایند و سفره از جلوی مردم جمع کنند و بروند

 .می کنند کھ جلوی در خانھ ھا ھمھ شما را گیر می ندازند
من می خوام پیشنھاد بدھم، ھمھ کسانی کھ  رو خط می آیند اعالم بکنند، پ ول آب و ب رق و                 

راج ع ب ھ     )     کانال جدید( مثل پارسال کھ ھمھ با ھم می آمدند و . این را اعالم بکنند. گاز نمی دھیم 
ی ک ی   .   موضوعات دیگر حرف می زدند، اینجا ھم اعالم بکنید، پول آب و برق و گاز نم ی دھ ی م        

شما حقی ندارید  بیائید،  اب و ب رق و        .  خود من کھ اگھ بیایند دم خانھ، سر و صدا راه می اندازم 
حاال می خواھید بیائید آب و برق و گ از را      . چیزی کھ برای ما نگذاشتید. گاز مردم را قطع کنیند 

 . قطع کنید؟ از جلوی در خانھ دست ھای شما را قطع می کنیم
 

 . زنده باشید: شھال دانشفر
 

 . صحبت مرگ و زندگی مردم ھست: بیننده از ایران
 

امیدوارم احمدی نژاد پای این تلویزیون نشستھ باشھ و ج واب را گ رف ت ھ             .  بلھ دقیقا. شھال دانشفر 
البتھ مزدورانش پای تلویزیون ھستند و دارند می شنوند و از ای ن ص ح ب ت ھ ا دارن د م ی                    .  باشد

پیشن ھ اد   .   بیائید و بگوئید پول آب و برق نمی دھیم.   زنده باد. شما جواب خیلی ھا را دادید. لرزند  
بیائید . بیائید در این تلویزیون بگوئید دستمزد حداقل باید یک میلیون تومان باشد. خیلی خوبی دادید

و اینطور متحد بشویم و جواب ات ح اد ک ھ      .   در این تلویزیون بگوئید کھ زن و مرد باید برایر باشند  
 .  خیلی ممنونم دوست عزیز با صحبت ھای خوبی کھ کردید. سئوال دوستی بود را اینطور بدھیم

ما زنان مدیریت می کنیم و جواب احمدی نژاد را 
 خواھیم داد

    بنا بھ اخبار خبرگزاریھ ا ھ ف ت ھ گ ذش ت ھ در                 
انتخابات سازمان ملل برای ھ ی ت م دی ره ن ھ اد            
زنان، جمھوری اسالمی کھ ت وس ط چ ن د ت ا از              
اعضای آسیائی سازمان م ل ل ب ع ن وان ک ان دی د                  
پیشنھاد شده بود رای نیاورده و ک ن ار گ ذاش ت ھ                

گفتھ می ش ود ک ھ ب ی ش ت ر رای دھ ن دگ ان                    .   شد
بخاطر اعمال احکام وحشیانھ سنگ س ار ت وس ط           
جمھوری اسالمی و با برافراشتن عکس سکینھ        

. محمدی آشتیانی بھ نمایندگان رژیم رای ندادن د        
قبل از انت خ اب ات، بس ی اری از ن ھ ادھ ای ب ی ن                     
المللی از جملھ سازمان عفو بین الملل مخال ف ت       
خود را با حضور جمھوری اسالمی در ھ ی ات         
نمایندگان نھاد زنان سازمان م ل ل اع الم ک رده              
بودند و یکی از مسئوالن عفو بین الم ل ل گ ف ت ھ            
بود انتخاب جمھ وری اس الم ی ب ھ ای ن س م ت                   
بزرگترین توھین بھ زنان سراسر دن ی ا خ واھ د            

 . بود
    این شکست ج م ھ وری اس الم ی  در ک ن ار                  
شکستھای دیگر آن کھ ھمین ھ ف ت ھ گ ذش ت ھ دو                
مورد مھم دیگر آنھم در رسانھ ھ ا م ط رح ش د          

عدم حضور یونسکو در کنفران س ف ل س ف ھ در            ( 
ایران و بھ ھم زدن جلسھ ھفتھ ھنر و ف رھ ن گ        

از نتایج مستقیم و بالواسطھ )   رژیم در اوکراین  
تالشھا و مبارزات مردم ای ران و م خ ص وص ا              
کمپینھای عظیم جھانی علی ھ س ن گ س ار ک ھ در                
چند ماه گذشتھ فعاالنھ توسط کسانی مانند م ی ن ا           
احدی بھ پیش برده شد و ت م ام دن ی ا را در ب ر                     

امروز دیگر اسم و عکس سک ی ن ھ    .   گرفت است 
محمدی آشتیانی دراینترنت ھا و روزنامھ ھا و        
رسانھ ھای خبری دنیا در ص در ق رار دارد و              
مردم دنیا ھمبستگی پرش ور خ ود در دف اع از             

مبارزات مردم ایران و علیھ سنگسار و اع دام            
را نشان داده و فعاالنھ و ھ م پ ا و ھ م ص دا ب ا                     
فعالین کمیتھ ھای مبارزه با سنگسار بھ خیابانھا 
آمده اند و از دولتھای کشورھای خود خ واس ت ھ       
اند روابط دیپلماتیک خود با جمھوری اس الم ی       

 . را قطع کنند
    سران و نمایندگان جمھوری اسالمی نھ تنھ ا     
باید از نھادھا و سازمانھائی م ان ن د ن ھ اد زن ان            
سازمان ملل و حتی خ ود س ازم ان م ل ل ک ن ار                 
گذاشتھ شده و اخراج شوند بل ک ھ ب ای د ب ع ن وان              
جنایتکار و برای جرائمی کھ در سی و یک س ال      
گذشتھ بر علیھ زنان در ایران مرتکب ش ده ان د      
مورد تعقیب قرار گرفتھ و در دادگاھ ھ ای ب ی ن         

فقط یک مورد س ن گ س ار       .   المللی محاکمھ شوند  
کاف ی اس ت ک ھ س ران ای ن رژی م را ب ع ن وان                        

در پرونده ای ن ج ان ی ان         .     جنایتکار محکوم کند  
صدھا سنگسار و ده ھا ھزار قتل و ت ج اوز و                

یک شکست سخت دیگر 
برای حکومت ضد زن 

 اسالمی

شکنجھ و بی حقوقی زنان ھست کھ براحتی می تواند آنھا را در زمره جنایتکارت ری ن و ض د زن           
 . ترین حاکمان و دولتمردان قرن بیست و یکم بگذارد

    بایکوت و منزوی کردن جمھوری اسالمی در سطح دنیا خواست فوری مردم ایران و دنیاس ت   
و تحت فشارھای بین المللی است کھ نھادھا و سازمانھائی مانند سازمان ملل ھم ن اچ ار ب ھ ک ن ار                 

باید این فشار بین المللی را بیشتر و ب ی ش ت ر     .   گذاشتن این رژیم از بعضی از نھادھایشان می شوند    
کرد، باید مردم دنیا را برعلیھ جمھوری اسالمی بسیج کرد، باید دولتھای دنیا را وادار بھ ط رد و       

مردم دنیا تجربھ رِژیم آپارتاید نژادی و تاثیرات مبارزه بین .   منزوی کردن این رژیم ضد زن کرد   
المللی و ھمبستگی جھانی با مردم آفریقای جنوبی را دارند، اکنون وقت آن است کھ از این تجربھ     

تا ھمین حاال ھم این . استفاده کرده و جنبش ھمبستگی برعلیھ رژیم آپارتاید جنسی را سازمان دھیم
 .  *جبھھ سوم یعنی جھان متمدن قدمھای بزرگی در اینراه برداشتھ است

 سھیال شریفی

 زنان وکانال جدید

شما کھ ھر روز ! بھ جنبش عظیم مبارزه با جمھوری اسالمی بپیوندید! بھ ھمھ زنان در ایران
. بھ این نبرد تان سازمان بدھید. با نپذیرفتن قوانین منحط اسالمی با این رژیم مبارزه می کنید
 !با ما تماس بگیرید.  متشکل شوید تا این حکومت ضد زن را سرنگون کنیم
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 !در خبرھا آمده است
 

پنج دختر اوکراینی با برھنھ شدن در مراسم 
فرھنگی سفارت ایران بھ حکم سنگسار 

  اعتراض کردند
پنج دختر اوکراینی، امروز پنجشنبھ، با برھنھ 
شدن درمراسم ھفتھ فرھنگ و ھنر جمھوری 

اسالمی ایران در کیف پایتخت اوکراین، بھ 
حکم سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی اعتراض 

 . کردند
 )Femen(این زنان کھ عضو گروه فیمن

ھستند، با حضور در این مراسم فرھنگی، کھ 
از سوی سفارت جمھوری اسالمی در کیف 
ترتیب داده شده بود، برھنھ شدند و بھ شعار 

 . دادن برای لغو حکم سنگسار پرداختند
این گروه از زنان اوکراینی چندی است برای 
برابری حقوق زنان و جلب افکار عمومی، بھ 

مناسبت ھای مختلف، با برھنھ شدن در مال عام 
 .خواست ھای سیاسی خود را مطرح میکنند

 

این مصاحبھ بھ انگلیسی  در تلویزیون کانال 
جدید انجام شده است کھ خالصھ ای از آن بھ 

 .فارسی ترجمھ شد
 

خانم اینا شیمچنگول، دلیل این : سھیال شریفی
رژیم (اعتراض شما چھ بود و چرا این جلسھ 

 را بھم زدید؟ ) اسالمی
 

ما علیھ این حکومت ضد زن : اینا شیمچنگول
ما علیھ حکومتی ھستیم کھ . و اسالمی ھستیم

در آن دمکراسی نیست و زنان را در این 
حکومت می کشند و ما می خواستیم نشان 

بدھیم کھ حاضر نیستیم این شرایط را بپذیریم و 
ما می خواستیم این را نشان بدھیم کھ بھ 

جمھوری اسالمی اجازه چنین اعمالی را نمی 
دھیم و ما می خواستیم نشان بدھیم کھ باید بھ 
زنان احترام گذاشت و اینکھ زنان حق دارند 

آزاد باشند و ما در دنیائی ھستیم کھ دنیای 
دمکراسی است و زنان باید در این دنیا آزاد 

مخصوصا خواستیم بھ حکومت . باشند
ما قبل تر ھم . جمھوری اسالمی این را بگوئیم

جلوی سفارت جمھوری اسالمی رفتیم و بھ 
حکم سنگسار و اعدام سکینھ محمدی آشتیانی 

اعتراض کردیم و خواستیم با مسئولین سفارت 
مالقات کنیم اما آنھا نخواستند جواب ما را 

اعتراض ما بھ این بود کھ ما نمی گذاریم . بدھند
مذھب خودتان را داشتھ . شما زنان را بکشید

ایران یک کشور قدیمی است و ھر کس . باشید
می تواند مذھب خودش را داشتھ باشد اما کسی 

 .نمی تواند بخاطر مذھب زنان را بکشد
 

خطاب بھ مردم و زنان ایران : سھیال شریفی

 .چھ صحبتی دارید
 

ما بھ شما زنان ایران قول : اینا شیمچنگول
شما مردم . میدھیم کھ از شما حمایت کنیم

بزرگ و مردم خیلی خوبی ھستید  و کارھای 
خیلی خوبی کردید و باید مبارزه بکنید علیھ این 
زن کشی و کارھائی کھ جمھوری اسالمی دارد 

شما باید آزاد و مورد احترام باشید . انجام میدھد
و از مردان ایران می خواھیم کھ از زنان 

 .ایران و مبارزاتشان حمایت کنند
 

در رابطھ با روابط دیپلماتیک : سھیال شریفی
کشور اوکراین با جمھوری اسالمی نظرتان 

 چیست؟
 

ما بھ دولت اوکراین و ھمھ اینا شیمچنگول 
کشورھا می گوئیم، رژیمی کھ زنان را می 
کشد نباید با این حکومت ھیچ نوع ارتباطی 

باید جلوی این حکومت را گرفت . برقرار باشد
و روابط را با این حکومت قطع کرد و نباید 

باز ھم . اجازه این کارھا را بھ این حکومت داد
تاکید می کنم، ما قول میدھیم از ھمھ مبارزات 

علیھ حکومتی کھ زن . زنان ایران حمایت  کنیم
را می کشد مبارزه می کنیم و سعی کردیم 

ھمین را منعکس بکنیم و مردم خیلی از حرکتی 
کھ کردیم خوشحال شدند و ھمھ میدانند و حاال 
وقتی در خیابان راه می رویم مردم بھ ما می 

گویند کھ چھ کار خوبی  در دفاع از زنان 
 .ایران کردید

ما می خواستیم نشان 
بدھیم زنان ایران حق 
 دارند آزاد باشند

 .گریزی دختران حاصل تعصبات نابجای برخی بانوان مبلغ است دین: محالتی
مدرس دانشگاه الزھرا با بیان اینكھ فعالیت بانوان مبلغ در مبارزه با جنگ نرم بسیار        

با وجود تعداد زیاد بانوان مب ل غ ھ در ج ام ع ھ، م ت اس ف ان ھ ب رخ ی                      :   است، گفت   كم بوده 
 .زدگی سوق پیدا كنند سمت دین جا باعث شده است دختران جامعھ بھ  تعصبات نابھ

*** 
 سال جنایت سازمان یاف ت ھ ح ک وم ت        ٣١تعصبات نابجای برخی از بانوان مبلغ؟ یعنی    

اسالم از یک طرف و پوچ بودن خرافات مذھبی نیست کھ زنان از ھرچھ  کھ رن گ و             
بوی مذھب و خرافات مذھبی  داشتھ باشد دور شوند و زندگی مدرن انسانی بخواھند؟        

 .ھمین کھ ما می گوئیم. از معترضات اوکراین بپرسید زنان ایرانی چھ می خواھند
این انقالب رھائی زنان از ستم جنسیتی . انقالبی  کھ جمھوری اسالمی را سرنگون کند

 .*و انقالب آزاد شدن زنان از شر مذھب و مردساالری نیز خواھد بود

بر اساس گزارش ن اج ا ت رك ی ب س ن ی زن ان                   
در :   دستگیر شده بدحج اب ب دی ن ش رح اس ت            

 ت ا    ١۶ درص د      ٤۶بین افراد دس ت گ ی ر ش ده            
 درصد ١٣سال،٢۵ تا ٢١ درصد ٣١سال،٢٠
ھمھ اعشار از این گ زارش    (  سال  ٣٠ تا ٢۶

 )ت. ع . حذف شده است
 

 س ال    ٣٠ تا ١۶ درصد آنھا بین سن ٨٠یعنی  
 درص د م ج رد و          ٨٤بودند و از ب ی ن آن ھ ا               

 . درصد نیز مطلقھ بودند٢متاھل و ١٣
 

در این گزارش با اشاره بھ وضعیت تحصیلی     
 درص  د   ٤٧: دس  ت  گ  ی  ر ش  ده ھ  ا آم  ده اس  ت             

دستگیرشده ھا دارای سطح تحصیلی متوسطھ 
 درصد فوق دیپل م و ل ی س ان س و            ٢٨و دیپلم،  

 درصد زیر دیپلم و ب االی ف وق ل ی س ان س           ٢۶
  درص د      ٢۵بودند و از نظر نوع شغلی آنھ ا      

 ک ارم ن د     ١١ آزاد     ١۵ دانشجو و     ١٩محص  
 درصد ک ارگ ر   ١٧)   عمدتا بخش خصوصی(   

 . و بیکار بودند
 

 ن ف ر از ب ان وان         ٢١٤ ھزار و ٢۵ھمچنین بھ  
 ٨٤٩بدحجاب تذكر و ارشاد و از یك ھزار و 

 .نفر نیز تعھد كتبی اخذ شد

 ترکیب و تعداد تقریبی زنان دستگیر شده

نبرد ادامھ  -دو آخوند مرتجع و دو زن مبارز 
 .دارد

مردم جھان با ناباوری و البتھ با خوشحالی مشاھده کردند کھ مردم ایران 
بھ این . امت اسالمی نیستند، کھ مبارزان بھ گور سپردن این حکومت اند

ھم اکنون از برزیل تا اوکراین و ھمھ کشورھای . ترتیب مبارزه انسانی مردم ایران جھانی شد
این .  شھر جھان صحنھ نبرد ما با جمھوری اسالمی و اسالم سیاسی شده است١١٠اروپائی و تا 

. صف ما ھر روز جھانی و جھانی تر می شود. نبرد تا سرنگونی جمھوری اسالمی ادامھ دارد
 . *   انقالبی کھ در ایران در راه است انقالب جھان متمدن علیھ بربریت اسالمی است

 بقیھ از صفحھ اول



 ۴      صفحھ                                                                                                                                 ٣علیھ تبعیض شماره    

ما ھم این مصیبت وارده را بھ  ھمھ شما و 
خصوصا بھ کل حکومت منفور تان تسلیت 

وقتی حکومت ضد زن اسالمی  . می گوئیم
تان را سرنگون کردیم ، آنگاه می توانید 
برای تسکین دردتان بھ آقا امام زمان تان 

یا ھمان انا اهللا و انا الیھ راجعون ! بپیوندید
 خودتان

شما مسئول کمپینی در انگلیس : علیھ تبعیض
لطفا برای . ھستید بھ نام یک قانون برای ھمھ

 ما بگوئید این چھ کمپینی است؟
 

کمپین قانون برابر برای ھمھ، : مریم نمازی
کمپینی است علیھ دادگاه ھای شریعھ و کال ھمھ 
دادگاه ھای مذھبی و در دفاع از سکوالریسم و 

اشاره کنم کھ  در . حقوق جھان شمول انسان
" مسلمانان"انگلیس دادگاه ھائی وجود دارد کھ 

می توانند بجای  دادگاه ھای مدنی بھ آنجا 
کھ " زن مسلمانی"معلوم است . مراجعھ کنند

پایش بھ این دادگاه بیفتد چھ بالئی بر سر حق 
 . اش می آید

 
چند وقت است کھ این کمپین را : علیھ تبعیض

شروع کرده اید و چقدر مورد توجھ قرار 
 گرفتھ است؟

 
 تشکیل ٢٠٠٨در دسامبر سال : مریم نمازی

 ھزار نفر و  ٢٨شده است و تاکنون بیشتر از 
منجملھ از . سازمان بھ این کمپین پیوستھ اند

اعضای پارلمان در انگلیس و مسئولین 
سازمان ھای مدافع حقوق زن و 

 .سکوالریستھای سرشناس
 

 اھمیت این کمپین در چیست؟ :  علیھ تبعیض
 

. این کمپین بسیار مھمی است: مریم نمازی
چون یک راه مھم پیشروی اسالم سیاسی 

اھمیت . دراروپا از طریق این دادگاه ھا است
دیگرش این است کھ مبارزه علیھ جمھوری 

اسالمی ایران را بھ مبارزه علیھ اسالم سیاسی 
و قوانین قرون وسطائی اسالمی در انگلیس 

 . متصل و تقویت می کند
 

حاال در چھ موقعیتی ھستید؟ : علیھ تبعیض
منظور این است چقدر از حمایت مردم و دولت 

ھا و سازمانھا و رسانھ ھای خبری 
 برخوردارید؟

 
چند ما ه  پیش ما گزارشی تحت : مریم نمازی

عنوان شریعھ در انگلیس خطر برای قانون 

برابر و حقوق برابر منتشر کردیم کھ چند 
پیشنھاد برای قدغن کردن دادگاه ھای شریعھ 

در انگلیس  دارد درحال حاضر ) اسالمی(
داریم با گروھی از وکال کار می کنیم و در 
حال بازنویسی آن بخش از قانون ھستیم کھ 

دادگا ه ھای اسالمی را رسمیت داده است و ما 
بعد از . می خواھیم این قانون لغو بشود

بازنویسی این قانون باید کار البیستی مان را 
.   شروع کنیم تا بتوانیم این قانون را تغییر بدھیم

البتھ تغییر . این اما، یک جنبھ از کار ما است
چون ھر خواست پیشرو نھایتا . قانون مھم است

بھ خواست تغییر قانون یا سیستم منجر می 
اما پیش از ھر چیز کار ما کار سیاسی . شود
سازماندھی و شکل دادن یک جنبش . است

وسیع اجتماعی کھ علیھ جنبش اسالم سیاسی 
از این رو ما ھر ماه . بایستد و  عقب اش براند

 سخنرانی در شھر ھای مختلف ۵ یا ٤حداقل 
انگلیس برگزار می کنیم و مردم شریف این 

شھر ھا را مورد خطاب قرار می دھیم و آنھا 
را بھ بپیوستن بھ این کمپین و جنبش فرا می 

کمپین مبارزه با داد گاه ھای شریعھ در . خوانیم
حال حاضر بھ یک پایگاه مھم سکوالریسم در 

مثال ھفتھ پیش . این کشور تبدیل شده است
مناظره ای در  کانال سھ رادیو بی بی سی بھ 

نام فستیوال آزاد اندیشی درباره خدا ترتیب داده 
بودند کھ از یک طرف  سھ طرفدار نقش 

مذھب در جامعھ و طرف مقابلشان مرا بعنوان 
.  سکوالریست و بی خدا دعودت کرده بودند

. کارھای زیادی دیگری نیز داریم انجام میدھیم
برای مثال تظاھرات ھای متعددی سازمان 

 ٢٠١٠میدھیم و آخرینش در روز بیست ژوئن 
کھ در اصل روز کشتھ شدن ندا آقا سلطان 

 نفر بھ طرف سفارت ۵٠٠است و بیش از 
جمھوری اسالمی راھپیمائی کردیم و ھمزمان 

نیز " المھاجرون"سازمان اسالمی و مرتجع 
 . علیھ ما دست بھ تظاھرات زدند

 نوامبر ٢٧ الی ٢٠حرکت بعدی ما از تاریخ 
شروع می شود کھ یک نمایشگاه ھنری علیھ 

مذھب و در دفاع از حقوق زنان و سکوالریسم 
 دسامبر کنفرانسی در باره ارتداد ١١در . است

 سمینار ٢٠١١ ژانویھ ٢۶در . و شریعھ داریم
علیھ راست و راسیسم و چپ و مدافعین اسالم 

 مارس ١٢در تاریخ . سیاسی برگزار می کنیم
 کنفرانس بین المللی در دفاع از حقوق ٢٠١١

 برنامھ ٢٠١١ ژوئیھ ٩زن و سکوالریسم؛ در 
 نوامبر سمینار درباره ٢٢ای علیھ سنگسار؛ 

 ٢٠١٠ دسامبر ١٠کودکان و شریعھ و 
کنفرانس بزرگی در رابطھ با مذھب خواھیم 

 . داشت
ھمھ این فعالیت ھایمان را بھ اسم سکینھ 

محمدی آشتیانی و برای لغو قانون وحشیانھ و 
ضد انسانی سنگسار و اعدام در ایران انجام 

ما مورد توجھ بسیار رسانھ و . خواھیم داد
 . مردم و نمایندگان پارلمان ھستیم

 
در ایران ھم جمع ھا و افرادی : علیھ تبعیض

می گویند کھ می خواھند در چھارچوب قوانین 
آیا در چھارچوب . اسالمی دست بھ رفرم بزنند

حکومت اسالمی در ایران چنین چیزی ممکن 
 است؟

 
رفرم معنی واقعی و قابل اندازه : مریم نمازی

نمی شود ھر چرندی را بھ . گیری در دنیا دارد
رفرم یعنی تغییر . نام رفرم بھ مردم قالب کرد

. واقعی، اگر چھ نھ بھ معنی دگرگونی کامل
اگر تغییر واقعی در زندگی زنان در ایران می 
. خواھیم جمھوری اسالمی باید سرنگون بشود

باید . در بربریت نمی شود رفرم کرد
بنظر من بخش زیادی کھ . سرنگونش کرد

اینچنین خواستی دارند اسالم برایشان بر حقوق 
بھ نظر من باید انتخاب . زن ارجحیت دارد

یا اسالم و جمھوری اسالمی یا حقوق . کرد
چون با . ھر دو با ھم غیر ممکن است. انسانی

 . *ھم مغایرت دارند و در ضدیت با ھم ھستند

 کارزار علیھ دادگا ھای شریعھ در انگلیس 
 

 گفتگو با مریم نمازی

 

 .   برنامھ پخش می کندK B Cروی شبکھ   - و نیم شب بھ وقت ایران در ھات برد ١٢ و نیم الی ١٠تلویزیون کانال جدید ھر شب 


