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  نشريه عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن

   ١٢شماره  

 
مـارس امسـال        ٨ بـرنـامـه هـاي         :   بي حجـاب 

سازمان عليه تبعيض چيستند؟  و چه اهدافـي  
 را دنبال مي کنيد؟

ــور        ــيــپ ــن عــل ــامــه هــاي         :  مــهــي ــرن ــه   " ب ــي عــل
مارس اين اسـت   ٨ براي گرامي داشت "تبعيض

که از هم اکنون ما بايد تمـامـي فـعـالـيـتـهـا و             
تالشها و کارهايمان را حول اين کـه جـمـهـوري         
اسالمي را بمثابه يک آپارتايد جنسي بـه دنـيـا        

حـول ايـن خـواسـت         .  بقبـوالنـيـم، جـمـع کـنـيـم            
حمايتهاي همگان را بـراي ايـزوـلـه کـردن ايـن                 

آپـارتـايـد جـنـسـي و بسـتـن تـمـامـي دفـتـر و                          
مـا  .  دستکها و سفارتخانه هايشان جلب کنـيـم  

خواهان اين خواهيـم شـد کـه سـران جـمـهـوري                
اسـالمـي را بــخـاطــر سـي سـال مـردم آزاري،                    
اختناق، سرکوب و شکنجـه مـردم در ايـران و            
بخصوص بخاطر سي سال زن ستيزي در ايـران      
بايد محاکمه شوند و از ورودشان به کشورهاي 

 .ديگر جلوگيري شود
مـارس را فـقـط           ٨ در ايران فعاليـن مـا بـايـد           

اختصاص به تهران ندانند و اين ايده و هـدف و      
شعارهاي پيراموني آنرا به کليه مـنـاطـقـي کـه        

. مارس در آنجا امکان دارد بـبـرنـد      ٨ برگزاري 
سعي ما بر ايـن اسـت کـه بسـيـاري از اقشـار                   
جـامـعـه  بـه هـرشـکـلـي کـه مـي تـوانـنـد در                            
شعارهايشان بگويند که ما ايـن رژيـم ضـد زن          

سي سال مبارزه براي 
 آزادي و برابري

 

 3صفحه 

يک ويدئو کليپ کوتاه روي سايتهاي اينتـرنـتـي    
هست که تظاهرات تاريخي و باشکوه زنـان در      

بــرعــلـيــه فــتــواي حــجــاب          ١٣٥٧ مـارس       ٨ 
هـربـار کـه      .  اجباري خميني  را نشان مي دهـد   

اين ويدئوي سياه و سفيد را که کيفيـت چـنـدان      
خـوبـي هــم نـدارد، مــي بـيــنـم مـخــلـوطـي از                      
احساس خشـم و غـرور وجـودم را در بـر مـي                    

احساس خشم بخاطر ايـنـکـه بـيـاد مـي           .  گيرد
آورم که چگونه زنان و دختراني که در آن فـيـلـم        
هستند و فرياد آزاديـخـواهـي سـر مـي دهـنـد                
توسط جمهوري ضد زن اسـالمـي بـيـرحـمـانـه              
سرکوب شدند و بسياري از آنـهـا در شـکـنـجـه           
گاههاي مخوف اين رژيم مورد وحشيانه تريـن  
شکنجه ها واقع شدند و نـهـايـتـا در گـورهـاي             

احساس غرور مـي    .  دسته جمعي مدفون شدند
کنم بخاطر اينکه خودم را متعلق به جـنـبـشـي       
مي دانم که اين تظاهرات پرشکـوه سـرآغـاز آن        
بود اکنون به جنبشي قوي و بالنده تبديل شـده    
است که نه نتها در ايـران بـلـکـه در خـيـلـي از                  
کشورهاي دنيا پرچم مبارزه با اسالم سـيـاسـي      

در ايـن  .  و براي آزادي و برابري را در دست دارد
فيلم کوتاه هزاران زن از اقشار مختلف جامـعـه   
را مــيــبــيــنــيـم کــه مــانــنــد ســيــل خــروشــانــي               

خيابانهاي تهران را پر کرده اند و بـا مشـتـهـاي       
گرده کرده فرياد مي زنند و آزادي و بـرابـري را       
مــطــالــبــه مــي کــنــنــد يــا پــالکــاردهــائــي بــا                
شعارهائي مانند ما حقوق برابر مـي خـواهـيـم       

. را باالي سرشان گـرفـتـه و حـمـل مـي کـنـنـد                   
هرچند که تعدادي زنان محـجـبـه نـيـز درصـف           
تظاهرات بـچـشـم مـي خـورنـد، امـا اکـثـريـت                   
عظيم تظاهـرات کـنـنـدگـان را زنـان  دخـتـران                   
جواني دربر ميگيرد که لباسهاي نسبتا مـدرن    

. و گاها متناسب با مد آن زمـان پـوشـيـده انـد         
خيليها بلوز و دامن و يـا شـلـوارهـاي جـيـن و               
بافتني پوشيده اند و موهايشان را از فـرق بـاز         
کرده و روي شانه هايشان رها کرده اند و يـا بـا         

. گل سري آنرا پشت گوششـان جـمـع کـرده انـد           
قيافه ها و صورت ظاهر اين زنان فرق چنـدانـي   
با زنان در کشورهاي ديگر دنـيـا مـخـصـوصـا           
کشورهاي اروپائي ندارد، آنچه آنها را از ديـگـر   
هم عصريهاي خود در دنيا متمـايـز مـي کـنـد          

فـراخـوان مـا بـه         . روز جهاني زن از راه ميرسد
همه فعـالـيـن مـدافـع حـقـوق زن، بـه بـرابـري                     
طلبان و آزاديخواهان، به هـمـه زنـان آزاده در            
ايران اين است که بپا خيزيد و هشـت مـارس         
امسال را به روز بزرگي در تاريخ ايران تـبـديـل    

روز اعالم نفرت از حاکميـن، روز بـه       .  کنيد
صدا در آوردن سوت پايان حکومت جنايت 

 ! اسالمي
در آستانه هشت مارس، بايد همگان دسـت    
بکار شده و براي ابراز انزجار از حـکـومـتـي       
به ميدان بيايند، که بر سرلوحه آن ضـديـت       
با حقوق و حرمت انساني زنان نوشـتـه شـده      

اين حکومتي است که در پرونـده آن،    .  است
قتل و جنايت، سـنـگـسـار و اعـدام، اسـيـد              
ريختن به صورت زنان و تحقـيـر و تـوهـيـن          
مشمئزکننده عليه جنـس مـونـث ثـبـت شـده             

اين حکومتي است که در پرونده سـيـاه     .  است
آن، له کردن حقوق زنان و بي حرمت کـردن زن    

اين حکومتي است که خـون  . نوشته شده است

 نه  ،نه به حجاب 
 به آپارتايد جنسي

 

به استقبال هشت مارس روز جهاني 
 !زن ميرويم

نه به حکومت ضد زن اسالمی، نه به آپارتايد 
 جنسي  و حجاب اسالمي

 چرا اسالم ضد زن است؟ 
 ميزگرد تلويزيون انترناسيونال با مينا احدي و اصغر کريمي

 ۴ صفحه 

 زنان افغان اسير ارزش هاي اسالمي
 شبانه سحر از کابل

۱۰ صفحه   

 من زنم
 کامياران -ش
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 2 ۱۲بي حجاب، شماره  

ــاي                      چـــهـــره هـــاي خشـــم آلـــود و فـــريـــادهـ
پرشورآنهاست که آنـهـا را بـعـنـوان انـقـالبـيـون                
پرشوري که دوش بدوش ديگر اقشـار جـامـعـه       
به مدت بيشتر از يکسال مـبـارزه کـرده انـد و           
توانسته اند يکي از قوي ترين ديکتـاتـوريـهـاي     

اينها زناني هسـتـنـد      .  منطقه را سرنگون کنند
که تا همين چند روز پـيـش از ايـن تـظـاهـرات             
وسيعا و شجاعـانـه در بـرابـر دژخـيـمـان رژيـم                 
پهلوي ايستاده اند و براي دنيائي بهتر و بـرابـر       
و انساني مبارزه کرده اند و خشمگين هسـتـنـد    
چرا که هنوز خون دوستان و عزيزانشـان خشـک     
نشـده کـه ضـد انـقــالب اسـالمـي بـه رهـبــري                     
خميني دارد انقالب آنها را به يغما مـي بـرد و       

 . آرزوها و آمالشان را زيرپا لگدمال مي کند
تـظــاهــرات روز جــهــانـي زن در اعــتــراض بــه                 
سخنان خميني که چنـد روز قـبـل خـطـاب بـه               
زنان از آنها خواسته بود حـجـاب سـر کـنـنـد و             
فتوا صادر کرده بود که حجـاب بـايـد اجـبـاري          

شعـارهـائـي کـه       .  باشد، سازمان داده شده است
تظاهرکنندگان سر مـي دهـنـد و پـالکـارهـا و               
پرچمهائي که حمل مي کنند بعد از سـي سـال       
هنوز بـه تـازگـي روز اول اسـت و انسـانـيـت،                      
برابري طلبي و آزاديخواهـي عـمـيـق و سـازش            
ناپذير جنبش رهـائـي از سـتـم و تـبـعـيـض و                     

مـا انـقـالب      :  " نابرابري را نمايندگي مي کنند
آزادي بـايـد     " ،   " نکرديم که بـه عـقـب بـرگـرديـم          

در طـلـوع آزادي جـاي حـق زن               " ،   " نبايد ندارد
حــق زن نــه غــربـيــســت نــه شــرقــي،             " ،   " خـالــي 

آزادي فرهنگ ماست، در خـانـه       " ، " جهانيست
آزادي و برابري حـقـوق     " ، " نشستن ننگ ماست

مـا در    " ،   " مرگ بر ديکتـاتـور  "، "مسلم ماست
 " مقابل حجاب اجباري مي ايستيم

دخـتـرجـوانــي در مـقــابـل دوربـيــن دارد بــراي                 

خبرنگار فرانسوي توضيح مي دهد که چگونه 
خودش و دوستانش به مدت بيـش از يـکـسـال         
در خيابانها بر عليه شـاه و بـه امـيـد آزادي و                 
برابري تظاهرات کـرده انـد و چـگـونـه فـرمـان                  
خميني درست عکـس آن چـيـزيسـت کـه آنـهـا                

جــائــي ديــگــر خــانــم       .  بــرايــش جــنــگــيــده انــد      
ميانسالي که سرتاپا در يـک چـادر گـل گـلـي                
پوشـيـده اسـت، دارد تـوضـيـح مـي دهـد کـه                      
خـودش مشــکــلــي بــا حــجــاب نــدارد چــراکــه              
سالهاست با چادر و روسري اش زنـدگـي کـرده        
است و برايش مهـم نـيـسـت آنـهـا را هـمـيـشـه                   

او مـي گـويـد مـن دخـتـران جـوان و                    .  بپـوشـد  
تحصيل کرده دارم که مي خواهند مسـتـقـل و      
آزاد باشند و دوست ندارند کسي به آنها بگويـد  
چي بپوشند و چي نپوشند، بخاطر حـمـايـت از      

 . آنهاست که من امروز در اين تظاهرات هستم
ســي ســال از ايــن رژه تــاريــخــي مــي گــذرد،                   
بسياري از زناني که در آن تـظـاهـرات شـرکـت              

حداقل آنهائي که شانس آوردنـد و از        ( داشتند 
) سالخي رژيم اسالمي جـان سـالـم بـدر بـردنـد            

هنوز هم در روياي آن آزادي بسر مي برنـد  کـه       
برايش مبارزه کردند و ايـن آرزو و رويـا را بـه                
بچه هاي خود منتـقـل کـرده انـد و اکـنـون در                 
سالهاي مياني زندگيشان با مخلوطي از تـرس  
و شگفتي نظاره گر دختران و پسران جوان خـود  
هستند که هـمـان ايـده و آرمـان را بـا شـور و                     
حرارت  بيشتري دنبال مي کنند و شـجـاعـانـه       
پرچم آزادي و برابري را در برابر يـکـي از سـيـاه         
ترين حکومتهاي تاريخ برافـراشـتـه نـگـاه مـي           

بعضيها مانند مينا احدي پرچم مبارزه .  دارند
با ارتجاع اسالمي را از خـيـابـانـهـاي تـبـريـز و             
تهران با خود حمل کـرده انـد و هـنـوز هـم در                  
برلين و لندن و کـلـن جـنـبـش آزاديـخـواهـي و                 
سکوالريسم را در برابر جـنـبـش ضـد انسـانـي             

 . اسالم سياسي رهبري مي کنند

 
جنگ بين مردم آزاديخواه، مخصوصا زنـان و      
رژيــم ضــد بشــري اســالمــي از هــمــان اولــيــن                

جمهـوري اسـالمـي      . تظاهرات شروع شده است
و اوباشان حزب اللهي آن در اوج قساوت و بـي      
رحـمــي صــورتـهــاي آرايــش شــده را بـا اسـيــد                  
سوزاندند، پاهاي نپوشيده را بـا تـيـغ بـريـدنـد،           
روسريها را با پونس به پيشاني زنان چسپاندنـد  
و هر زنـي را کـه حـاضـر بـه رعـايـت حـجـاب                      
اســالمــي نشــد از ادارات و مــدارس اخــراج                 

در سي سال گذشته آنها از انـواع حـيلـه      .  کردند
ها و ضرب و شـتـمـهـا و سـرکـوبـهـا اسـتـفـاده                    
کردند که روسريها را روي سر زنان نگـه دارنـد،     
طرحهاي امنيت اجتماعي ريختند، گشـتـهـاي    
نهي از منکر و پاترولهاي سياه راه انـداخـتـنـد،      
سر هر کوچه و خـيـابـان مـامـور و پـاسـدار و                    
بسيجي گذاشتند، کميته هـاي انـتـظـامـي راه            
انداختنـد، تـهـديـد کـردنـد، ارعـاب کـردنـد و                    
مـانـور نـاجـا سـازمـان دادنـد، امـا هـمـه ايـن                        
اقدامات با شکست روبـرو شـد، خـودشـان بـه              
زبان خودشان اعالم کـردنـد کـه طـرحـهـايشـان              
شـکـســت خــورده اســت و در هـر قـدمــي کــه                    
برداشتند بـا اعـتـراض و مـقـاومـت شـديـد و                   

زنـان و    .  راديکـال زنـان و مـردم روبـرو شـدنـد                
مخصوصا نسل جوان کوچه به کوچه و کوي به 
کوي با رژيـم اسـالمـي و قـوانـيـن ارتـجـاعـي                    
آپارتايد جنسي مبارزه کردند و هـمـچـنـان ايـن        

جـالـب    .  مبارزه حادتر از هـمـيـشـه ادامـه دارد         
توجه اين اسـت کـه بسـيـاري از جـوانـانـي کـه                   
امروزه اينچنين با شور و شـجـاعـت در بـرابـر              
قوانين اسالمي ايسـتـادگـي مـي کـنـنـد و از                  
برابري و آزادي کامل و بدون قيد و شرط کوتـاه  
نمي آيند، کساني هستند که  بـرخـالف پـدر و          

. مادرانشان نظام و سيستم ديگري را نديده انـد 
آنها تحت حاکميت اسالم بدنيا آمـده انـد و بـا          

قوانين ضد زن و جداسازيهـاي جـنـسـيـتـي بـار            
آمــده انــد، امــا بــا مــبــارزات و مــقــاومــت                   
پرشورشان جمهوري اسالمي را به تـنـگ آورده     
اند و با هر حرکت و رفتارشان اعالم مي کنـنـد   
که جـمـهـوري اسـالمـي را نـمـي خـواهـنـد  و                       

ايـن  .  خواهان دنيائي انساني و بـرابـر هسـتـنـد           
جوانان و مبارزات سازش ناپذيـر آنـهـا اثـبـات          
بي برو برگرد اين واقعيت اسـت کـه عـلـيـرغـم             
سي سال زندان و شکنجه و تـهـديـد و ارعـاب              
براي درهم شکستن انقالب و آرمانهاي بـرابـري   
طلبانه زنان و مرداني کـه سـي سـال پـيـش در              
خيابانهاي تهران دست به اعتراض زدند، رژيـم     
جمهوري اسالمي هرگز نتوانستـه اسـت حـتـي         
براي يک روز هم شده آرزوي آزادي و بـرابـري را         

 . از دل مردم بيرون کند
جنبش زنان برعليه تبعـيـض و نـابـرابـري سـي             

 ٨ سال بعد از اعـالم وجـود پـرشـکـوهـش در                   
هم اکنون به جنبشي بالنده و قـوي       ٥٧ مارس 

و سازش ناپذير تبديل شده است که نه تنهـا در    
ايران بلکه در خيلي از کشورهاي اروپـائـي هـم        
پرچمدار مبارزه برعليه اسالم سيـاسـي و بـراي        

مـبـارزه بـا حـجـاب          .   سکوالريسم شـده اسـت      
اسالمي براي نمونه ديگر مبارزه اي مـخـتـص      
به ايران و در چـهـارچـوب جـمـهـوري اسـالمـي               
نيست، به يمن رشد اسالم سـيـاسـي در سـطـح            
دنيا و مماشات دول غربي با آن جنـبـش مـا و        
فعالين مبارزه براي آزادي زن نه تنهـا در ايـران       
بلکه در آلمان و انگليس و سوئد هـم نـاچـارنـد         

مـا  .  برعليه حجاب و قوانين اسالمي بجنگند
ديگر نه فقط در تـهـران و اصـفـهـان بـلـکـه در                 
برلين و لندن هم بـايـد بـرعـلـيـه قـوانـيـن شـرع                 
بجنگيم و زنان و کودکان را از بالي حـجـاب و       
ــي و                        ــيــن اســالمــي  مــدارس مــذهــب ــوان ق
دادگاههاي اسالمي در اين کشورها هم نجـات  

 . دهيم

      1 از صفحه 

 حجاب ها را دور بريزيد

 1ازصفحه ...سی سال مبارزه 

 
زنان را بي ارزش تر از خـون مـردان دانسـتـه و             

ايـن  .  شهادت دو زن را برابر با يک مرد ميدانـد 
 . حکومت فاشيست اسالمي است

 
روي ديگر سکه در ايران اما، وجود يک نـفـرت     
و انزجار عظيم اجتماعي عـلـيـه ايـن قـوانـيـن،            
اين سنتها و عليه سردمداران  اسالمـي حـاکـم      

در ايران يک جنبش عظيم عـلـيـه    .  بر ايران است
حـکــومـت اسـالمــي در جـريــان اســت کــه بــر                  
سرلـوحـه آن مـبـارزه بـا حـجـاب، آپـارتـايـد و                       
جداسازي و مبارزه با نابرابـري و بـي حـقـوقـي            

ما به اين جنبش تـعـلـق      .  زنان نوشته شده است
جنبش دفاع از برابري و حقوق انسـانـي     . داريم 

زنان، جنبش عليـه آپـارتـايـد جـنـسـي، عـلـيـه                 
حجاب و عـلـيـه دخـالـت مـذهـب در زنـدگـي                    
مردم، جنبش انساندوستانه، سکوالر و برابـري  

طلبانه، جنبش احترام به انسان، و برابـري بـيـن      
 . زن و مرد

 
امسال در شرايطي به استـقـبـال هشـت مـارس          
مـيـرويــم کـه حـکـومــت اسـالمــي در چــنـبــره                   
ــان،                ــران، جــوان ــرده کــارگ ــراضــات گســت اعــت

. دانشجويان و معلمين و همه مردم ايران اسـت 
ما زنان و مردان آزاده  پرچمدار مـبـارزه عـلـيـه        
حکومت ضد زن اسالمي بوده و سالهـاي سـال     
است که با برگزاري هشت مارس در مـحلـه و         
خيابان، در دانشگاه و کارخانه، نشان ميدهـيـم   
که به اين از گور برخاستگـان، بـه مـرتـجـعـيـن            
حاکم معترضيـم و از تـمـدن و پـيـشـرفـت، از                    
برابري و رفاه و از هـمـه حـقـوق انسـانـي خـود                  

روز .  هشت مارس روز ما است. دفاع ميکنيم
مــدافــعــيــن بــرابــري و حــقــوق انســانــي، روز                 
مــدافــعــيــن مــدرنــيــت و انســانــدوســتــي، روز            

معترضين عليه حجاب و قـوانـيـن زن سـتـيـز               
 . اسالمي، روز برابري طلبان و آزاديخواهان

 
به ميدان بيائيد و همه بـا هـم، هشـت مـارس             

درس عبرتي به جـالدان حـاکـم بـر          ۰۰۹ ٢ سال 
اگر جمهوري اسالمي بـا حـجـاب        .  ايران بدهيم

روي کـار آمـد و بـا فـرمـان رهـبـر جـالد ايـن                          
حکومت خميني، با حمله بـه زنـان جـاي پـاي             
خود را محکم کرد، اين بار با فـرمـان حـجـاب       
برگيران و حجاب سوزان، با فـرمـان مـا مـردم           
آزاديخواه در دفاع از حقوق و حرمت زنان و بـا    
يک انقالب که بر پـرچـم آن بـرابـري زن و مـرد                  

بـپـا   !  نوشته شده است، به زير کشيده مـيـشـود     
 . خيزيم و روز مرگ حکومت را نزديک کنيم

 
سازمان عليه تبعيض در ايـران و در دنـيـا بـه               

 . استقبال هشت مارس ميرود

ما درتهران و سنندج، در تبريز و اصفهان و در   
سوئد و آلـمـان، درانـگـلـسـتـان و  کـانـادا، در                    
سويـس و نـروژ و فـنـالنـد و در هـمـه جـا بـه                            

هـمـه بـا هـم         .  استقبال روز جهاني زن مـيـرويـم     
براي اعالم انزجار علـيـه حـکـومـت اسـالمـي،            
بـراي بــيـرون کـردن مـقـامــات حــکـومــتـي از                   
نـهــادهـاي بـيــن الــمـلــلـي و بــراي ســرنـگــونــي                   

 ! حکومت آپارتايد جنسي به ميدان بيائيد
 

 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن
 زنده باد آزادي و برابري

 نه به حجاب اسالمي، نه به آپارتايد جنسي
 

 عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن
 ۰۰۹ ٢ ژانويه  ۵ ١ 
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را نميخواهيم و بايد براي رسيدن به اين هـدف،    
مارس را به جنبش دانشجويان، کـارگـران ،        ٨ 

و شعار همه يکي اسـت کـه     .  آذر پيوند داد ١٦ 
مـردم در ايـران       .  جمهوري اسالمي بـايـد بـرود     

بايد به دنيا بگويند که فرستاده هـاي جـمـهـور         
اسالمي و سفراي آنها، نمايندگـان مـردم ايـران        
نيستند بلکه جانيان بيرحمـي هسـتـنـد کـه نـه             
تنها بايد خواهـان حضـورشـان در سـطـح بـيـن                
المللي نشد بلکـه بـايـد بـخـاطـر سـي سـال زن                   
آزاري ، کودک آزاري و اختناق و شکنجه مـردم  

بــايــد  از ورود آنــهــا بــه              .  مــحــاکــمــه شــونــد    
کشورهاي ديگر نه تنها جلوگيري شـود بـلـکـه       
در مــذاکــرات بــا رژيــم چــمــهــوري اســالمــي                
خواست دفاع از حقوق انسانها و آزادي بيـان از    
طريق قدرتهاي سـيـاسـي ديـگـر بـه جـمـهـوري                

 .اسالمي مطرح گردد
در خارج از کشور ما از خيلي پيش در تـدارک      

از مـدتـهـاي پـيـش مـا             .  اين اهـداف هسـتـيـم        
تماسهائي با سازمانها دفاع از حـقـوق بشـر و          
افراد مهم و حتي دولتها و ارگانهاي آنها مـثـل   
مجلس يا دپارتمانهاي مختلف داشته ايم و بـا  

 ٨ مالقاتهـاي حضـوري و ارائـه  قـطـعـنـامـه                     
مارس و امضاء هاي حـمـايـتـي  کـه خـواهـان                
محاکمه و طـرد جـمـهـوري اسـالمـي بـمـثـابـه                 
آپارتايد جنسي است  ميخواهيم آنهـا را قـانـع        
و يا به آنها را وادارکنيم  که اين امـر را قـبـول          

عالوه  برمالقاتهاي ذکر شـده در بـاال،       .  کنند 
برنامه هاي ما ترکيبي از سمينار، کنـفـرانـس،    
آکسيون و تظاهرات جدا گـانـه و يـا هـمـراه بـا               

مارس، برگـزاري   ٨ تشکلهاي ساير زنان در 
ميزهاي کتاب و نمايشگاههـاي مـخـتـلـف        
در ميـاديـن بـزرگ شـهـرهـاي مـخـتـلـف و                   
پخش تراکت و مطالب در مورد وضـعـيـت      
زنان در ايـران و جـنـايـات سـي سـالـه ايـن                       

تـمـامـي    .  آپارتايد جنسي وغيره مـيـبـاشـد      
رسانه هاي صوتي، تصويري و يا نوشـتـاري   

نـه بـه آپـارتـايـد          (  ما پيرامون اين کمپـيـن     
بـرنـامـه هـاي خـود را از مـدتـي                  )  جنسي 

 .پيش،  شروع کرده اند
خالصه و نتيجه کار ما بايد به قـانـع کـردن      
و فهماندن ايـنـکـه جـمـهـوري اسـالمـي در                 
ايران با رژيم آپارتـايـد  نـژادي در افـريـقـاي               
جنوبي فـرقـي نـدارد و بـا هـمـان تـوحـش،                   
عقب گرائي ، و بيرحمي انسانـهـا را از هـم          

جدا ميکند و زنان را بخاطر جنـسـيـتـشـان کـم         
رژيـم آپـارتـايـد       .  حقوق تر ميداند، بـيـنـجـامـد       

نژادي نيمکتها را از هـم جـدا مـيـکـرد و روي              
. آنها مينوشت متعلق به سياهها و سـفـيـدهـا        

جمهوري اسالمي در ايران هم با افراشتن پرچـم  
خود در ايران همين کار را ميکـنـد و     "  حجاب" 

زنــان و مــردان را در جــامــعــه از  هــم جــدا                        

تازه در ايران وضعيت براي زنان بـدتـر   .  ميکند 
جمهـوري اسـالمـي،      . از آنزمان در آفريقا است 

زنان را با اشاعه فرهنگ و وضع قـوانـيـن ضـد       
زن و مجازاتهاي اسالمي  خود مـايـه فـر يـب           
مردان و جامعه ميداند و از آنها ميخواهد کـه    
خود را غير از اجراي اينهمه قوانيـن تـبـعـيـض        
آميز و مجازاتـهـا غـيـر انسـانـي و وحشـيـانـه                  
گوناگون مثل سنگسار، خود را  هم بپوشاننـد  
تا جامعه سالم بماند و مردان در آرامـش بسـر       

 ببرند 
مـارس     ٨ شعارهاي اصلي امسال   :  بي حجاب
 کدامند؟

با توضيحاتـي کـه بـراي سـوال           :  مهين عليپور
دوقسـمــتـي بـاال داده ام بــايـد شـعــارهـايــمــان                  
پيرامون ايزوله کـردن جـمـهـوري اسـالمـي در               
ــســي                         ــد جــن ــارتــاي ــن آپ ــابــودي اي ــا و ن ــي دن

همينطور اين شعارها و خواسته ها بايـد  . باشد 
عظمت ونشان دهـنـده  راديـکـالـيـسـم و ضـد                   
مذهب  بودن اين جنبش برابري طلـبـانـه مـردم       

ــاشــد            ــران ب ــه           .  در اي ــي ک ــان شــعــارهــائ هــم
دانشجويان و کارگران و بقيه اقشار جامعـه در    

. مبارزات خود براي آزادي و برابري ميـدهـنـد      
عليه تبعيض هم قسمتي از  اين جنـبـش اسـت      

کـه پـرچـم جـمـهـوري           " نه  به حجاب" و با شعار
اسالمي و بهانه رژيم براي سـرکـوب مـبـارزات       

نه بـه آپـارتـايـد         "  مردمي در ايران است و شعار
زنـده بـاد آز ادي و           "  ، نه به تبعـيـض و    "جنسي
به ميدان خـواهـد     "  مارس ٨ زنده باد " و" برابري
 رفت 

چرا فکر ميکنيد مردم دنيا بـايـد     :   بي حجاب 

با جنبش آزادي زن در ايران همبسـتـگـي نشـان       
 دهند؟

وضــعـيـتـي کـه جـمـهــوري           :   مـهـيـن عـلـيـپـور         
اسالمي در ايران بـراي مـردم سـاخـتـه اسـت و               
بـخــصــوص بـرا ي زنــان بســيــار وحشـيــانــه و                  

اگـر کسـي از ايـن قـوانـيـن و                 .  بيرحمانه است 
سنتها سرپيچي کند با روشـهـاي قـهـقـرائـي و             
وحشيانه  مثل شالق زدن، زنداني با شکنـجـه،   

هيچ نشريـه  .  سنگسار و امثالهم روبرو ميشود
اي را در اير ان پيدا نميکنيد که بتوانـد آزادانـه     

حتي روزنامه هاي دولـتـي     .  از رژيم انتقاد کند
تنها نشرياتي آزادند  کـه      .  هم سانسور شده اند

. بــه تــمــجــيــد و تشــويــق رژيــم مــيــپــردازنــد                
اعتصابات کارگران، معلمـان، و پـرسـتـاران و           
کارکنان دگر براي گـرفـتـن مـزدهـاي پـرداخـت            
نشده بشيوه هاي غيرانساني و خشونت آميـزي  

مبارزات .  سرکوب و فعالين دستگير ميشوند
دانشجويان براي دفاع از آزادي بيـان و داشـتـن        
يک محيط تحصـيـلـي غـيـرمـذهـبـي و سـالـم                 
سرکوب و فعالين آنها ربوده ، کشته و زنـدانـي     

تمامي اين جنبش ها بـراي آزادي و        .  ميشوند
نـيـمـي از      .  برابري و دفاع از حقوق انسانهاسـت 

زنـان  .  اين معترضين را زنان تشکيل ميدهـنـد  
و جنبش دفاع از آزادي و برابري آنـهـا قسـمـت         

 .مهمي از اين جنبش مردمي است
اين رژيم در عمل و در نـهـايـت ضـد مـردمـي               
است ولي زنان قشر مهمي از جامعـه هسـتـنـد       
که هميشه رژيم تعرض به آنان را حربه اي بـراي    
سرکوب اعتراضات مـردم و صـحـه گـداشـتـن             

بـديـن سـبــب      .  روي اسـالمـيـت خــود مـيـدانـد            
حجاب را اجبـاري مـيـکـنـد و در شـروع کـار                  
خميني با اجباري کردن آن و از بين بردن هـمـان   
حداقل قوانين دفاع از حـقـوق خـانـواده کـه در            

. زمان شاه بود به سرکوب و جنگ زنان ميـايـد  
ستم و تبعـيـض بـه زنـان در هـمـه جـاي دنـيـا                      
ميتواند وجود داشته باشد ولي وضـع زنـان در       

زنـان  .  ايران وضعيتي تـوصـيـف نشـدنـي اسـت          
حدود سي سال است که تـحـت حـاکـمـيـت يـک            
آپارتايد جنسي در ايران زنـدگـي   
ميکنند که بـخـاطـر جـنـسـيـت          
خود شهروند درجه دو و حتي از 
حــقــوق ابــتــدائــي خــود ســاقــط         

مشــابـه ايـن رژيــم       .  مـيـشـونـد       
مــيــتــوانــد رژيــم ســاقــط شــده            
آپــارتــايــد نــژادي در افــريــقــاي           

 . جنوبي باشد
زنان در ايران نه تـنـهـا بصـورت         
قانونـي و شـرعـي مـورد سـتـم               
قرار ميگيرند بلکه حـتـي بـايـد       
خود را از ديـد مسـتـقـيـم هـمـه            
دور نگه داشته و بدن خود را در 
زندانهـاي رنـگ مـرده حـجـاب            
پوشانده تا مگر اينکه مـوجـب     

زنـان  .  تحريک اميال مردان در جامـعـه نشـونـد      
محکومند که بدنشان محـرک و خـودشـان  و            
حتي صدا و مويشان موجب وسـوسـه و فـتـنـه          

اگر در زمان قدرت آپارتايد نژادي در   .  ميشود
افريقا نيمکتهاي سفيدان و سياهان جدا بـود و      
روي آن مـيـنـوشـتـنـد مـخـصـوص سـفـيـدان و                   
سيـاهـان، االن در ايـران بـراي زنـان بـا ظـاهـر                       

راحت و طبيعي خود نيمکتـي وجـود نـدارد و          
روي نيمکتها نوشته است غير قـابـل اسـتـفـاده        
زنان محصـور نشـده در زنـدانـهـاي حـجـاب و                  

 .برچسب هاي اسالمي
مشکل زنان در ايران يک مسئله سياسي اسـت     
و راه حل سياسي ميـطـلـبـد و ايـن راه حـل بـه                  
مبارزات بقيه اقشار مردم در ايران گره خـورده    

مـردمـي کــه در ايـن ســي سـال بـطــرق                  .  اسـت 
مــخــتــلــف مــيــگــويــنــد مــا رژيــم اســالمــي                

دنيا بايد اينرا قبول کند که ايـن    .  نيميخواهيم 
. رژيــم خــواســت و نــمــايــنــده مــردم نــيــســت                

بدينصورت است که دنيا بايد بـا ايـن جـنـبـش          
همراهي و همکاري کنـد تـا ايـنـکـه ايـن لـکـه                 
ننگ بشريت يعني آپارتايد جنسي را در ايـران      
که نمايندگي يک  اسالمي سياسي را در دنـيـا       
که خواهان اجراي قوانين شريعه  و تحقير زنـان    
است، باهمت جنبش مردمي در ايـران از بـيـن        

 .برود
  

چـرا فـکـر مـي کـنـيـد اقـدامـاتـي                   :  بي حجاب
مانند کمپين عليـه دادگـاهـهـا ي شـريـعـه در                
انگلستان مي تواند بـه جـنـبـش آزادي زن در               

 ايران کمک کند؟ 
رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي در             :  مهين عليـپـور  

ايران نمايندگي و طـرفـدار مـادي و مـعـنـوي                 
ايـن  .  جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي در دنـيـا اسـت                    

جنبش بطرق مختلف مثـل تـحـمـيـل قـوانـيـن             
شريعه و نرمهاي اسالمي و ضـد زن خـود در             
دنيا تحت عنوان دفـاع از فـرهـنـگ و حـقـوق               
مردم مسلمان ميخواهد کرسي هاي بيـشـتـري    
در عرصه  سياسي و اجـتـمـاعـي ايـن جـوامـع              

دادگاههاي شريعه در کانادا و يا تبليـع  . بگيرد 
و تالش براي اعمال و نفوذ قوانيـن شـريـعـه در         
قانون گذاري اين جوامع و بطور مـثـال االن در       
انگليس، نمونه هاي بارزي از اين تـالش هـا و         

مسـلـمـا    .  راهها براي رسيدن به اين هدف اسـت 
مبارزه با اين تالشها و افشاکردن آنها و ايـجـاد   
سد حمايتي محـکـمـي از مـردم بـر عـلـيـه آن                   
ميتواند بـاعـث نـرسـيـدن اسـالم سـيـاسـي بـه                     

هر جا که اسالم سـيـاسـي را يـک         .  هدفش باشد
قدم به عقب رانده،  باعث جلو آمدن قدمهائـي  
بجلو از جنبش سـکـوالر و مـدافـع انسـانـيـت                

 .ميشود
براي همين است که عـلـيـه تـبـعـيـض هـم ايـن                  
مبارزه را يک از موارد کاري خود ميداند  و بـا  
ايجاد کـمـپـيـن هـاي بـيـن الـمـلـلـي و افشـاي                         
جمهوري اسالمي در کشورهاي  مختـلـف، در     
جهت افکار سازي در مردم  و در سطح دولتهـا  
و مقامات موثر در دنيا ميـخـواهـد نـه تـنـهـا            
مانع حمايت بين المللي از اين رژيم شده بـلـکـه    
سمپاتي پيرامون جـنـبـش آزادي و بـرابـري در              

 .  ايران را قويتر کند

 1 از صفحه 

 نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسي



 4 ۱۲بي حجاب، شماره  

اصغر کريمي و مينا احـدي بـه       :  سهيال شريفي
مـي خـواهـم در ايـن           .  برنامه ما خوش آمديد 

. برنامه راجع به بي حقوقي زن صحـبـت کـنـيـم       
. مينا احدي، اجازه بدهيد از شمـا شـروع کـنـم        

مسئله بي حـقـوقـي زن در جـامـعـه اي مـثـل                   
هم اکـنـون سـي        .  ايران، يک معضل بزرگ است

سال است که جمهوري اسالمي نيمي از مـردم      
آن جـامـعـه را بـه شـهـرونـدان درجـه دو و سـه                        
تقسيم کرده و بي حقوقي وسيعي را دامـن زده      

علت و ريشه هاي اين سـتـم و نـابـرابـري          .  است
چيست؟ چرا اين سياست هايـي کـه جـمـهـوري          
اسالمي بر جامعه حـاکـم کـرده، ايـنـقـدر جـان              
سخت است؟ چرا عليرغم مبـارزه شـديـدي کـه         
در اين زمينه در جـريـان اسـت، ايـن نـابـرابـري                
همچنان ادامه دارد؟ چـرا هـمـچـنـان يـکـي از                

 معضالت پايه اي و مهم آن جامعه است؟ 
 

من فکر مي کنم براي بررسي ايـن  :  مينا احدي
موضوع، ابـتـدا بـايـد در مـورد ايـن مسـئلـه                     
صحبت کرد که اساساً موقعيت زنان در ايـران      
تــحــت حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســالمــي و يــا              
کشـورهــاي اســالم زده بــه درجـات زيــادي بــا                 
مـوقـعـيـت زنـان در کشـوري مـثـل آلـمـان يــا                       

ستم بر زنـان  .  کشورهاي اروپايي متفاوت است
و ستم جنسي بر زنان در طـول قـرن هـا وجـود             
داشته و هم اکنون هم نـظـام سـرمـايـه داري از              
ستم بر زن بعنوان يکي از فاکتورهـاي اسـاسـي      

نـظـام   .  براي سودآوري خودش استفاده مي کند
سرمايه داري بـه ايـن سـتـم مشـروعـيـت مـي                   
بخشد و تالش مي کند که با خشـونـت کـامـل       

در عـيـن حـال درمـورد         . اين ستم را ادامه دهد
کشـوري مـثــل ايــران، ايــن مســئلـه بـا مـثــال                   

در .  کشورهاي اروپايي قابل مـقـايسـه نـيـسـت        
جمهوري اسالمي، وضعـيـت زنـان و سـتـم بـر               
زنان، وسيله اي است براي تحـکـيـم و تـثـبـيـت            

ايـن  .  قدرت جنبش اسالمي و اسـالم سـيـاسـي      
جـنـبـش، يـک جــنـبـش سـيـاســي در مـنـطـقــه                      
خـاورمــيـانــه، در ايـران و افـغــانسـتــان و کــالً                   
کشورهاي اسالم زده، است که در درجـه اول از      
حمله به زنان براي قدرت گيري خودش استفاده 

از نظر اينها، چون زنان بعنوان نيـمـي   .  مي کند
از شهروندان جامعه ضعيف هستند و کسي از   
آنها دفاع نمي کند، پس مي توانند با حمله بـه  
آنها و تکه پاره کـردن جسـم زنـان، سـنـگـسـار                
کردن و راندنشـان بـه سـلـول هـاي انـفـرادي يـا                   
زنداني به اسم حجاب، به زنان تعرض کننـد تـا     

 . از اين طريق قدرت بگيرند
اصغر کريمي، مـيـنـا احـدي از         :  سهيال شريفي

تفاوت صحبت مي کنند و خوب، ايشـان حـق       
دارند و موقعيت زنان در کشورهاي اسـالم زده    
با موقعيتشان در کشورهـاي اروپـايـي بسـيـار          
مــتــفــاوت اســت امــا مســئلــه ايــن اســت کــه                
عليرغم اين تفاوت ها، ستم بر زن يـک مسـئلـه      
جهاني اسـت و حـتـي در اروپـا و کشـورهـاي                   

اين تـفـاوتـي کـه         .  پيشرفته دنيا هم وجود دارد
مينا احدي روي آن تأکيد مي کنند، چيست و   

 اساسا چرا اين تفاوت وجود دارد؟
در همه جا اين بـي    . درست است: اصغر کريمي

حقوقي وجود دارد و دلـيـل آن هـم چـيـزي جـز               
سـرمـايـه    .  نظام نابرابر سـرمـايـه داري نـيـسـت            

داري به اشکال مختلف از ايـن نـابـرابـري سـود          
از نـابـرابـري دسـتـمـزد، از ايـنـکـه                  .  مي جويد

موقعيت زنان در دسـتـرسـي بـه شـغـل و کـار                  
در بسـيـاري از نـقـاط           .  نابرابر و شکننده اسـت 

دنيا تبليغ مي کنند که زنان بايد خـانـه نشـيـن       
زنان فاقد بسياري از امکانات يا بـيـمـه    . باشند

هايي هستند که حکومـت هـا مـجـبـورنـد در             
اختيار مردان شاغل يا مرداني که بيکـار مـي     
شوند، قرار دهند و همه ايـنـهـا بـدلـيـل سـاز و              
کاري است که براي نگاه داشـتـن و تـداوم ايـن             

. ارزش هاي نـابـرابـر سـازمـان داده شـده اسـت               
تفکرات عقب مانده و انديشه هايي که بر پـايـه   
نابرابري و بـي حـقـوقـي نـيـمـي از شـهـرونـدان                     
جامعه استـوار اسـت، جـزء مـاهـيـت کـثـيـف                  

سرمايه داري احتياج دارد   .  سرمايه داري است
که همواره ايـن تـفـکـرات عـقـب مـانـده را در                   
زمينه هاي مختلف و هر جا که بتواند، دامـن    

جامعـه سـرمـايـه داري کـه اسـاسـش بـر                   . بزند
نابرابري استوار گشته است، نمـي تـوانـد آنـجـا          
که به مسئلـه زن مـي رسـد، بـرابـري طـلـب و                    
آزاديخواه شود و بـگـونـه اي انسـانـي بـرخـورد              

اين نوع تفکر و اين نـوع ايـدئـولـوژي در           .  کند
تمام حکومت هاي سرمايه داري وجود دارد و   
با اينحال، همانطور که مينا احدي اشاره کـرد،  
نمي توان گفت که خوب، اين بـي حـقـوقـي در           
همه جاي دنيا هست و در ايـران هـم بـه هـمـان              

ايــن پــاک کــردن صــورت        .  شــکــل وجــود دارد     
مسئله و يک تحريف اساسي است که برخـي از    
مدافعان جمهوري اسالمي هم تالش دارنـد تـا     
با توسل به نابرابري که در سطح جهـان هسـت،     

زن در   .  جمهوري اسـالمـي را تـطـهـيـر کـنـنـد                 
جمهوري اسالمي، افغانستان و هـر جـايـي کـه         
مــذهــب در حــکــومــت و روبــنــاي ســيــاســي،              
فرهنگي جامعه نفوذ و دخالـت دارد، بشـکـل        

در .  عريان تر و زمخت تـري بـي حـقـوق اسـت           
واقع، در کشـوري مـثـل ايـران، عـربسـتـان يـا                   
افغانستان که مذهب بـطـور تـمـام و کـمـال بـا                
حـکــومــت عــجـيــن اســت و حــکــومــت هــاي               
مذهبي امور را سازمان مي دهند، زن ديـگـر       

. حتي ساده ترين حقـوق انسـانـي را هـم نـدارد             
مثالً گفته مي شود در اروپـا مـيـان دسـتـمـزد           
زنان و مردان در مراکز صنعتي نابرابري حـاکـم   
است و پانزده يا بيست درصد اخـتـالف وجـود        
دارد، با اين همه، اينطور نيست که جامعـه بـر     
اساس مرد تعريف شده يا حقوق مـردم کـامـال      

اينطور نيـسـت   . بر اساس مرد تنظيم شده باشد
که پوشش زنان را تعيين کننـد و در ايـنـمـورد           
هيچ حقـي بـرايشـان بـرسـمـيـت نشـنـاسـنـد يـا                     
صيغه و حـق مـرد بـراي داشـتـن چـهـار زن را                    
بپذيرند و يا اگر مرد بيکار شد، بگويند بـيـمـه    
داري و زن اگر بيکار شد، بگويند زنان از بيـمـه   

در جوامعـي مـثـل      .  بيکاري برخوردار نيستند
ايران يا عربستان وضـعـيـت کـامـال مـتـفـاوت             

در اين کشورها حکـومـت هـاي شـديـدا          .  است
ضد زن و عقب مانده حاکم است و زن بـعـنـوان      
يک انسان از ساده ترين و ابتدايي تـريـن حـقـوق       

بــعــنــوان يــک انســان       .  خــودش مــحــروم اســت     
برسميت شناخته نمي شود و از هـمـان حـقـوق           
نيم بند و محقر مردان هم بي بهـره اسـت و بـه          
اين معنا، يک زندگي کامال جهـنـمـي بـه زنـان          
در ايران، عربستان و افغانستان تـحـمـيـل شـده          

ريشه اين معضل سرمايه داري اسـت و        .  است
در ايران هم همينطور اما، تحت حاکميـت يـک     
حکومت ضد زن، ابعاد اين مسئله هـزاران بـار     
از کشورهاي اروپايي يا جـاهـايـي کـه بـاالخـره           
درجه اي از تمدن در آنـهـا حـاکـم اسـت، فـراتـر              

 . مي رود
 

يکي از نکاتي که هـر دو شـمـا        :  سهيال شريفي
بر آن تأکيد داريد، مسئله مذهب و حـاکـمـيـت     

مينا احدي، چـرا اسـالم       .  قوانين مذهبي است
ضد زن است؟ مذهب چه خـاصـيـتـي دارد کـه            
مي تواند قوانين ضد زن  سرمايـه داري را تـا         
بدين حد وسعت داده و آن را به چـيـزي تـبـديـل          
کند که در جامعه اي مثل ايران ديگر بـايـد از       

 آپارتايد جنسي سخن بگوييم؟ 
 

مسئله بر سر اين اسـت کـه اسـالم        :  مينا احدي
و از نظر من اساسا تمـام مـذاهـب، ضـد زن و             
ضد انسان هستند و متعـلـق بـه قـرون تـاريـک             

در دورانهايي که مردم بـراي بسـيـاري        .  وسطي
از وقايـع و اتـفـاقـات اجـتـمـاعـي و طـبـيـعـي                       
توضيحي نداشتند، به مذهب متوسل شدند و   
آنرا توجيه نادانسته ها و نـاآگـاهـي خـود قـرار            
دادند اما االن و در قرن بيـسـت و يـک، وقـتـي            
مـذهــب در دولـت، آمــوزش و پــرورش و در                  
خصوصي ترين مسائـل زنـدگـي دخـالـت مـي             
کند، در حقيقت دارد قرون وسطي را به زندگـي  

مـي  .  انسان ها در اين قرن تحـمـيـل مـي کـنـد          
خواهم بگويم که اين بسيار ارتجاعي است کـه    

در قرني که ما داريم زندگي مي کنيم و در هـر  
حال، با درجه اي از پيشرفت، تـمـدن، آگـاهـي،         
عــلــم و صــنــعــت، ايــنــتــرنــت و تــکــنــولــوژي               
ارتباطات در ابعاد مخـتـلـف روبـرو هسـتـيـم،            
عده اي مذهبي عقب مانده بيايند و بخواهـنـد   
در بخش هـايـي از دنـيـا قـوانـيـن مـذهـبـي و                     
اسالمي مربوط به هزار و چهارصد سال پـيـش     
را پياده کنند که در اين قوانين گفته مي شـود    
که شما اجازه داريد زن را به قتل برسـانـيـد، زن      
ناموس مرد است و از نظر تئوري و ايدئولوژي 
زن وظيفه دارد در ازاي نفقه اي که از مرد مـي    

زن در مذهب اسـالم،    .  گيرد، به او تمکين کند
مــوجــودي تــوســري خــور اســت کــه در ازاي                 
سرپناه، غذا يا امکاناتي کـه مـرد يـا نـان آور             
خانه در اختيارش قرار مي دهد، بايد تـمـکـيـن     

زن مجبور است بشورد، بپزد، از بچه هـا    . کند
به هر طريقي که مـرد    -نگهداري کند و با مرد

رابطه جنسي داشته باشد و در واقـع،    -بخواهد
با ايـنـحـال،      .  خدمات جنسي به مرد ارائه دهد

وقتي اين حکومت هاي مذهبي خواست زنـان    
و مردان را براي رهايي از يـوغ ايـن ارتـجـاع و           
عقب ماندگي مي بينند، آنجاست که مجـبـور   
مي شوند اين قوانين و مقررات ارتـجـاعـي را        

هـمـانـطـور کـه        .  با خشونت کامل پياده کـنـنـد   
گفتم، تمام مسئله اين اسـت کـه يـک جـنـبـش               
سياسي براي قدرت يافتـن خـودش از مـذهـب           
که بهترين وسيلـه بـراي سـرکـوب زنـان اسـت،               

از مذهب استفاده مي کـنـد     .  استفاده مي کند
بــا ايــن هــدف کــه يــک بــانــد و يــک نــيــروي                       
تروريستي بتـوانـد قـدرت سـيـاسـي را در يـک                  

. کشور يا يک منطقه در اختيـار داشـتـه بـاشـد         
اين نکته بايد براي ما بسيار واضـح بـاشـد کـه         
اساساً اينطور نيست که تعدادي مال، آخونـد و    
مذهبي، از سر مذهبي بـودنشـان، سـعـي مـي          
کنند اسالم را پياده کنند و چـون قصـد دارنـد            
اين قوانين مذهبي را پياده کنند، به خشـونـت     

مسـئلـه   .  ايـنـطـور نـيـسـت        .  متوسل مي شوند
اساساً اينطور شروع مي شود که يـک جـنـبـش         
سياسي که مـي خـواهـد قـدرت بـگـيـرد و بـه                   

اقتصادي دست پيدا کـنـد، از       -منافع سياسي
بـا  .  اين وسيله بيشترين استـفـاده را مـي کـنـد           

خرافاتي که تبليغ مي کند و با خشـونـتـي کـه         
بطور عريان و آشکار بر عليه مردم بـکـار مـي        
برد، سعي مي کند قوانين اسالمي و مذهـبـي   
را پياده کند و اين قوانين هم در خـود ضـد زن       

در هر .  و ضد انسانند و متعلق به قرون وسطي
حال، نکته اي که ميخواهم تـأکـيـد کـنـم، ايـن           

 چرا اسالم ضد زن است؟
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که يک جنبش سياسي که مـي خـواهـد قـدرت           
اقـتـصـادي دسـت         -بگيرد و به منافع سياسـي 

پيدا کند، از اين وسيله بيشـتـريـن اسـتـفـاده را           
با خرافاتي که تبليغ مـي کـنـد و بـا           .  مي کند

خشونتي که بطور عريـان و آشـکـار بـر عـلـيـه                
مردم بکار مي برد، سعـي مـي کـنـد قـوانـيـن              
اسالمي و مذهبي را پياده کند و ايـن قـوانـيـن       
هم در خود ضد زن و ضد انسانند و متعلق بـه    

در هــر حــال، نــکــتــه اي کــه               .  قــرون وســطــي   
ميخواهم تأکيد کنم، اين است کـه مـوقـعـيـت        
زن در مذهب اسالم، موقعـيـتـي اسـت کـامـالً           

 مذهب . فرودست
چه بصورت قـانـون شـريـعـه و چـه بصـورت                   -

عليه زن اسـت و حـکـومـت           -سنت و فرهنگ 
هاي اسالمـي زمـانـي کـه مـي خـواهـنـد ايـن                    
قوانين را پياده کنند، بطور طبيعـي قـربـانـيـان        

ميليون ها زن در کشورهـاي  . زيادي مي گيرند
اسالم زده قرباني مذهب هستنـد و دقـيـقـاً بـه            
همين دليل هم، مبارزات بسيار گسترده اي بـر  
عليه دخالت مذهب و اسـالم در زنـدگـي زنـان           

 . در ايران و خاورميانه در جريان است
 

اصغر کـريـمـي، شـمـا و مـيـنـا               :  سهيال شريفي
احـدي بــه ســيـاســي بــودن ايـن مــعــضــالت و                  

بـر ايـنـکـه       .  نـابـرابـري هـا تـأکـيـد مـي کـنـيـد                   
حکومت هاي اسالمي، اهداف سياسي دنـبـال     
مي کـنـنـد و بـر اسـاس ايـن اهـداف قـوانـيـن                       

بسياري مي توانـنـد   .  مذهبي را حاکم کرده اند
در مقابل شما ادعا کننـد کـه ايـن مسـائـل و              

مسائلي هسـتـنـد    .  معضالت فرهنگي هستند
که قبل از جمهوري اسالمي هم وجـود داشـتـه        
اند و در جوامعي هم که حکومت اسالمي سـر  

ــد             ــيــســت، وجــود دارن ــد      .  کــار ن ــن ــوي مــي گ
نابرابريهايي که بر عليـه زنـان ديـده مـي شـود              

ربـطـي   )  مسائل ناموسي و ختنه زنان و غيره( 
شما چـه    . به حکومت مذهبي و اسالمي ندارد

اصراري داريد که اين مـعـضـالت را سـيـاسـي             
 ببينيد؟ 

 
بلـه، اجـازه بـدهـيـد در ادامـه               :  اصغر کـريـمـي     

. صحبت مينا احدي، يک مثالي از اروپا بـزنـم    
مـيـنـا احـدي بـدرسـتـي اشـاره کـرد کـه تـمــام                        
مــذاهــب ضــد زن هســتــنــد و ضــد آزادي و                    

در اروپاي دو يا سـه قـرن پـيـش کـه              .  انسانيت
هنوز مـذهـب را در شـيـشـه نـکـرده بـودنـد و                      
مذهب در حکومت نقش داشـت هـم زنـان بـي           
حقوق بودند و موقـعـيـتـشـان بـا امـروز قـابـل                
مقايسه نبود و باز نمي توانستند بگويـنـد کـه      

. خوب، اين بي حقوقي هـا سـنـت مـردم اسـت           
مردم اروپا در انقـالبـات قـرن هـاي هـيـجـده و                
نوزده و بويژه در انقالب عظيمي مثل انـقـالب     

فرانسه، مذهب و کليساهايي را که در اشتـراک  
با حکومت ها مردم را سرکـوب مـي کـردنـد،         
تفتيش عقيده مي کـردنـد و زنـان را بـعـنـوان                 
جادوگر مي گرفتند و مي سوزاندند و هـزار و        
يک جنايت ديگر، کنار زدند و آنزمـان بـود کـه        

کـابـوس   .  مردم باالخره نفس راحتـي کشـيـدنـد      
مذهب از سر مردم برداشتـه شـد و ديـديـم کـه              
زنان و مردان بگونه ديگـري زنـدگـي را از سـر             

مي خواهم بـگـويـم کـه خـود تـجـربـه                 . گرفتند
اروپا هـم نشـان مـي دهـد کـه ايـن سـنـت هـا                        
بـوسـيلـه سـيــاسـت هـا، قـوانــيـن و دولـت هــا                      
نگهداري مي شد و براي نگهداريش پـول خـرج     

کــه ( در ايــران ســي ســال پــيـش             .  مـي کـردنــد    
جامعه بلحاظ فـکـري و سـيـاسـي نسـبـت بـه                   

شاهد بوديم که يـک    )  امروز عقب مانده تر بود
حکومت کامال مذهبي روي کـار آمـد و اگـر            
زن در گذشته ذره اي آزادي داشت، همان را هـم    
از دست داد و موقعيت امروز زن حـتـي قـابـل         

در .  مقايسـه بـا سـي سـال پـيـش هـم نـيـسـت                      
افغانستان و قبل از آنـکـه حـکـومـت طـالـبـان               
سرکار بيايد، باالخره زن و مرد از درجـه اي از        
آزادي و برابري حقوقي برخوردار بودند و مـثـال   
زن مــي تــوانسـت تــحــصـيــل بــکـنــد، اســتــاد                
دانشگاه شود يا مـجـري بـرنـامـه در راديـو و                 

بعضا ميـتـوانسـتـنـد لـبـاس و            .  تلويزيون باشد
پوشش خود را خودشان انتخاب کننـد امـا بـه        

سياسي روي     -محض آنکه يک جريان اسالمي
کار آمد و قدرت را گـرفـت، اولـيـن کـاري کـه               
کرد، اين بود که حجاب و برقع هـا را اجـبـاري        
کرد، زنان را به خـانـه فـرسـتـاد، مـوسـيـقـي را                
ممنوع کرد، تلويزيون را به دار کشيد و ديـديـم   
که چه بي حقوقي ها و جنـايـت هـايـي در حـق            

در واقع، بطور تاريخـي هـم،     . زنان مرتکب شد
همين دو سه موردي که گفتم نشـان مـي دهـد        

و اگر موارد ديگر را هم بررسي کنيـد بـاز بـه        ( 
همين که حـکـومـتـي       )  همين نتيجه مي رسيد

بر سر کار آمده و سعي کرده قوانين را مذهبـي  
کند، بالفاصله زنان بي حقوق تر و بدبـخـت تـر      

در ايران هم همانطور که ميـنـا احـدي      .  شده اند
ــولــوژي حــکــومــت                 ــدئ اشــاره کــرد اســالم، اي

اين حکومت اساسا با سرکوب، اعـدام و    . است
کشتار سر کار مانده و تا آنجا کـه بـه مسـئلـه           
زن مربوط مي شود، اگر زن يـک درجـه آزادي           

پيدا کند، ديگـر اثـري از جـمـهـوري اسـالمـي                
واقـعـيـت ايـن اسـت کـه اگـر                .  باقي نمي مانـد 

حجاب آزاد شود و کنار زده شود و زن بـتـوانـد        
پــوشــش خــودش را خــودش انــتــخــاب کــنــد،             
همانروز اثري از جمهوري اسالمي بـاقـي نـمـي       

به اين دليل که حـجـاب در عـيـن حـال،              . ماند
پرچم حکومـت  . سمبل حکومت اسالمي است

اسالمي هم هست و نمي تواند اين پرچمـش را    
حتي نيمه افراشته کند يا کنار بـگـذارد کـه در        
آنصورت همانطـور کـه گـفـتـم ديـگـر اثـري از                   

بـايـد   .  حکومت اسالمي باقي نـخـواهـد مـانـد       
بگويم تا زماني که جمهوري اسـالمـي بـر سـر           
کار باشد، بي حقوقي زن هم يکي از مهم تريـن  
خصوصيات و عرصه هاي مقـابلـه آن بـا زنـان           
خواهد بـود و اگـر ايـن حـکـومـت و قـوانـيـن                        

اسالمي اش کنار روند، آنوقـت، سـه       -مذهبي
ماه بعد خواهيم ديد که چهره جامعه، تـا آنـجـا      
که به حقوق زنان مـربـوط مـي شـود، تـمـامـا                

خواهيم ديد که زن واقعا در   . تغيير خواهد کرد
ايران هم مي خواهد مثل اروپا زندگـي کـنـد و        
بنظر من، چهره جامعه ايران فقط سه ماه بـعـد     
از آنکه اين حکومت کنار رود، کـامـال چـهـره           

. يک جامعه اروپايي را بـخـود خـواهـد گـرفـت            
آنزمان است که زنان حجاب هـا را کـنـار مـي             
گذارند، پوشش ديگري انـتـخـاب مـي کـنـنـد،            
دختر و پسر طور ديگري در اين کشور زنـدگـي   
مي کنـنـد، تـمـام ايـن قـوانـيـن را کـنـار مـي                        
گذارند، انسانيت به جامعه و خانه ها بـاز مـي     
گردد و در محيط هاي کاري روابط و فضـا و        

مـي خـواهـم      .  فرهنگ ديگري حاکم مي شـود   
بگويـم کـه ايـن اظـهـرمـن الشـمـس اسـت کـه                       

خـوب، اخـالقـيـات       .  قضيه، فرهنگـي نـيـسـت      
عقب مانده، باالخره در ميان حاجي بازاري هـا  
و بخش هايي از جامعه وجود دارد امـا عـلـت        
دوام اين وضعيت، اين نيست که مردم از قـديـم   

هـمـيـن    .  اين سنـت و فـرهـنـگ را داشـتـه انـد                 
امروز، جمهوري اسالمي در اثر مبـارزه مـردم     
بر عليه اين فـرهـنـگ و سـنـت، هـر سـالـه بـه                      
چندين ميليون نفر تذکر مي دهـد، دسـتـگـيـر          
مي کند، شالق مي زند تا بتواند قوانيـنـش را     
سر پا نگاه دارد و بـا ايـنـحـال، مـردم رعـايـت              

همين امروز، مردم در خانه هاشـان  .  نمي کنند
بشـدت دارنـد مــي       .  فـرهــنـگ ديـگــري دارنــد       

جنگند و به اين معـنـا، حـتـي يـک روز را هـم                 
نبايد براي سرنگوني ايـن حـکـومـت از دسـت              
داد با اين توجيه کـه ابـتـدا بـايـد فـرهـنـگ را                   
عوض کنيم که تا جمهوري اسالمي بر سر کـار  
است، حتي فرهنگ را هـم نـمـي تـوان تـغـيـيـر               

ــه جــمــهــوري               .  داد ايــن، مشــروعــيــت دادن ب
اســالمــي، ســازش بــا جــمــهــوري اســالمــي و              
بـاصـطــالح گــم کــردن ســوراخ دعــا اســت کــه                

بخواهيم بگوييم ابتدا بايد فرهـنـگ را عـوض        
يک عده مي گـويـنـد کـه اول بـايـد روي               .  کنيم

فرهنگ مردم کار شود، فـرهـنـگ مـردم بـايـد           
عـامـل اصـلـي بـي          .  نخير. عوض شود و غيره

. حقوقي زن در ايران، جمهوري اسـالمـي اسـت       
قوانين، مقررات و نيروي سـرکـوب جـمـهـوري          
اسالمي است و بنـظـر مـن، ايـن را کـه کـنـار                  
بگذاريد، مسئله زن هم در ايران براي هـمـيـشـه       

 . حل مي شود
 

در همين ارتباط يک پـرسـش ديـگـر         :  سهيال شريفي
. دارم که اگر اجازه بدهيد از مينا احدي سئوال کـنـم    

اصغر کريمي مـعـتـقـد اسـت مـقـصـر اصـلـي ايـن                      
معضالت و نابرابريها، جمهـوري اسـالمـي اسـت و           
اگر جمهوري اسالمي کـنـار زده شـود، زن هـم آزاد               

بـرخـي مـعـضـالت وجـود دارنـد              .  مي شود و غـيـره  
مثل مسئله خانواده و رابطه ميان زن و شـوهـر و           ( 

کـه وقـتـي      )  تعريفي که از زن در خانواده شـده اسـت    
نگاه مي کنيم، بنظر مي رسد وراي قوانين هسـتـنـد    

همچـنـيـن بـرخـي سـنـت هـا کـه                  . و عمل مي کنند
وجود دارند و نمي توان به جرأت گفت که با از بـيـن       

اين مسئلـه  .  رفتن قوانين، آنها هم از ميان مي روند
 را چگونه توضيح مي دهيد؟ 

 
بنظر من، مردساالري، شوونيسـم  :  مينا احدي

و يا تحقير زن و سنت هـاي عـقـب مـانـده يـک             
واقعيت در تمام جوامع و هـمـچـنـيـن در ايـران           

وقتي ما در مورد فرهنگ و سنت هـاي  .  است
عقب مانده حرف مي زنيم، بطور مشخص، از 
فرهنگ و سـنـت هـاي اسـالمـي سـخـن مـي                      

بقول منصور حکمـت، اسـالم سـال هـا           . گوييم
در آن جامـعـه چـرخـيـده، حـاکـم بـوده و رنـگ                    

ضـمـن   .  خودش را به بسياري چيزها زده اسـت     
ــ قـبـل    آنکه سيستم اقتصادي سرمايه داري هم 
ــ از مــردســاالري،                  از حــکــومــت اســالمــي ــــ
شوونيسم و فرهنگ و اخالقيات عقـب مـانـده      

هـمـانـطـور کـه        ( بـا ايـنـحـال         .  دفاع کرده اسـت 
، معتقدم که در ايـران    )اصغر کريمي اشاره کرد

مردم در بسياري مواقع دارند فرهنگ ديگـري  
درسـت بـه     .  را در خانه هاشان پياده مي کـنـنـد   

اين دليل که جمهوري اسالمي با پـرچـم اسـالم        
و اسالميت، حمله به زنان، آپـارتـايـد جـنـسـي،         
شالق، اسيدپاشي، زندان، شکنجه و سنگـسـار   
جهت پياده کردن قوانين و مقررات اسالمي به 
ميدان آمده و در نتـيـجـه، در مـقـابـل خـودش              
موج عظيمـي از اعـتـراض، نـفـرت و انـزجـار                  

اين فقط زنان نيسـتـنـد کـه در         . دامن زده است
آن جامعه قربانيان ايـن سـنـت هـا و فـرهـنـگ                

. مردان هـم قـربـانـي هسـتـنـد             . ضد زن هستند
کافي است مرد و زني دست هم را بـگـيـرنـد و         

 در خيابان 
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قدم بزنند تا مزدوران حکومت بـه آنـهـا حـملـه          
امکان برخورداري از يک رابطـه سـالـم و        . کنند

آزاد در اين جـامـعـه از زن و مـرد، از هـردو،                    
امکان اينکه آدم بتوانـد وارد    .  گرفته شده است

يک رابطه برابر، آزاد و انسـانـي شـود، گـرفـتـه               
شده و به اين معنا، بخش زيادي از مـردان هـم       
دارند اعتراض مي کنند و از اين نـابـرابـري هـا       
که جمهوري اسالمي مي خواهد با قـوانـيـن و        
مقررات اسالميـش در جـامـعـه پـيـاده کـنـد،                 

در جـامـعـه ايـران، يـک            .  متنفـر و مـنـزجـرنـد         
فـرهـنـگ و سـنـت جـديـد و انسـانـي در حــال                        
شکوفايي است که مي توان و حتما بايد بـه آن      

تــبــلــيــغ کــرد و وظــيــفــه احــزاب            .  اتــکــا کــرد   
اپوزيسيون، نيروها و سازمان هـاي مـتـرقـي و         
انسانهاي آزاديخواه اين است کـه اعـالم کـنـنـد          
ما از اين فرهنگ مترقي و انساني دفـاع مـي       

اعالم کنند که از يک رابطه بـرابـر و آزاد       .  کنيم
درست است کـه  .  بين زن و مرد دفاع مي کنند

اگر جـمـهـوري اسـالمـي سـرنـگـون شـود هـم،                   
کماکان برخي از اين سنت هـاي عـقـب مـانـده            
باقي خواهند ماند و بايد بر عليه اين سنت هـا  
مبارزه کرد، روشنگري کـرد و آگـاهـي داد تـا             
مردم هرچه بيشتر به عـمـق ارتـجـاعـي و ضـد             
انساني اين سنت ها و فرهنگ عقب مانده پـي  

در هر حال، هم اکنـون بـخـش زيـادي از           .  ببرند
اين مردسـاالري، شـوويـنـيـسـم و سـنـت هـاي                  
عقب مانده در ايران، به حـکـومـت و قـوانـيـن             

حکومـتـي کـه از قـتـل            .  اسالميش تکيه دارد
حکومتـي کـه وقـتـي         .  ناموسي دفاع مي کند

پدري دخترش را مي کشد، به او حق مي دهـد  
و فقط چند سال زندانيش مي کند به اين دليـل  
که طبق قوانين جمهوري اسـالمـي، پـدر مـي           

ايـنـهـا مسـائـلــي        .  تـوانـد دخـتـرش را بـکــشـد            
هستند که در آن جامعه اتفاق مي افتنـد و در      
برخي مواقع مـردان هـم بـه ايـن سـنـت هـا و                      

اگـر از    .  فرهنگ عقب مانده تکيه مـي کـنـنـد      
من سئوال کنيد، خواهم گفت انـقـالبـي کـه در         
ايران در حال شکـل گـيـري اسـت، اسـاسـا يـک                
انقالب عظيم فکري و فرهنگي را هم بـا خـود       

تغيير و تحوالت عظـيـمـي پـيـش        .  بهمراه دارد
خواهد آمد و برابري زن و مرد تثبـيـت خـواهـد       
شد اما، ما کماکان با فرهنـگ و سـنـت هـاي           
عقب مانده و مردساالرانه اي درگيـر خـواهـيـم       
بود که از هم اکنـون بـايـد راه هـاي مـقـابلـه و                  
مبارزه با اين عقب ماندگي ها را هـم تـعـريـف       

پااليش اين فرهنگ و جا انـداخـتـن يـک         .  کنيم
فرهنگ مدرن و انساني بايد جزو برنامـه هـاي     

 . ما بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي باشد
 

اصغر کريمي، مي گوييد تـمـام   :  سهيال شريفي
قوانيني که در آن جـامـعـه تـنـظـيـم شـده انـد،                  
مردساالرانه اند و اين حکومت قوانيني را سـر  

مـي  .  پا نگاه داشـتـه کـه اسـاسـا مـردانـه انـد                  

خواهم سئوال کنم که اگر ظاهرا تـمـام قـوانـيـن        
به نفع مردان است، چرا مردان آن جامعه هم بـه  

 اين قوانين اعتراض دارند؟ 
 

مـردان هـم در ايــن جــامـعــه             :  اصـغـر کـريــمـي      
اگر آزادي بـيـان وجـود نـدارد،             .  حقوقي ندارند

اگـر اعـدام و سـرکـوب           .  براي همه وجود نـدارد 
درسـت اسـت کــه       .  هسـت، بـراي هـمــه هسـت          

قوانين اسالمي، بيشتر ضـد زن هسـتـنـد امـا            
ضد مرد هم هستند و مردان هم در جامعه اي   

. مثل ايران شهروند درجه دو حساب مي شوند
در عين حال، تا آنجـا کـه بـه بـي حـقـوقـي زن                  
مربوط مي شود، هرچنـد مـردسـاالري حـاکـم          
است ولي به اين معني نيست کـه پـس مـردان        
انسان هاي خوشبخت و آزادي در رابطه با زنـان  

ممکن است يک حاجـي بـازاري يـا آن          .  هستند
آخوندي که سمبل عقب ماندگـي اسـت، بـا آن          
تفکر ارتجاعي و عـقـب مـانـده ضـد زن، کـه                   
اسـاسـا نشـانـي از بـرابـري و انسـانـيـت در آن                        
نيست، خوانايي داشته و از يک رابطه نـابـرابـر،      
از اينکه بتواند پنـجـاه زن را صـيـغـه کـنـد يـا                   
بتواند بطور همـزمـان سـه زن داشـتـه بـاشـد و                  

اينها اين نوع زندگي را مـي      .  غيره، لذت ببرد
پسندند اما، اين عقب مـانـدگـي شـامـل حـال             

بسـيـاري از     .  تمام انسانهاي آن جامعه نـيـسـت     
مردم، آزاديخواه و برابري طلب هستند، انسـان    
اند و در نتيجه، مي خواهند با همسـرشـان هـم      

رابـطـه اي کـه        .  در يک رابطه برابر زندگي کننـد 
پر از عشق، تفاهم، محبت و انسانيت اسـت و    
در جريان آن، انسانـهـا مـحـبـت و ارزش هـاي               

. انساني زيادي را نـثـار هـمـديـگـر مـي کـنـنـد                
بسياري از مردم خواستار خانواده اي هسـتـنـد      

. که کانون انسانيت، محـبـت و بـرابـري بـاشـد            
خوب، روشن اسـت کـه در چـنـيـن شـرايـطـي،                   
فرزندان هم نوع ديگري بزرگ مي شـونـد و بـا          
شکل ديگري از زندگي آشنا مـي شـونـد و در            
کل، انسانيت در چنين شرايطي متـجـلـي مـي       

از اين ديد که نگاه کنيد، مي بيـنـيـد در      .  شود
اين نابرابري که حاکم است، مرد هم بـيـحـقـوق       

. است و در يک رابطه ضـد انسـانـي قـرار دارد            
رابطه اي که در آن انسـانـيـت حـاکـم نـيـسـت،                   
عشق موضوعيت ندارد، احساس به يکـديـگـر    
داده نــمــيــشــود و در نــتــيــجــه، هــيــچ انســان                 
آزاديخـواه و بـرابـري طـلـبـي نـمـي تـوانـد ايـن                        
نابرابري را بپذيرد و فکر کـنـد خـودش حـقـوق          

پسر و دختر نمي تـوانـنـد مـثـل        .  بيشتري دارد
کشورهاي اروپايي در خيابان دسـت هـمـديـگـر        
را بگيرند، همديگر را ببوسند يا با هـم رابـطـه        

جمهوري اسـالمـي     .  دوستانه اي را شروع کنند
تحمل نمي کند و خودش را در تمام اين جـنـبـه    

بـچـه هـاي شـش و           .  ها کامال لرزان مي بيـنـد  
هفت ساله را در مدارس از همديگـر جـدا مـي        
کنند و در يک محيط غير طبيعي، ظالمانـه و    

به غايت جنايتکارانه، احسـاسـاتشـان را خـرد           
مي کنند و همينطور هم هست در مورد سايـر  

. ابعاد جداسازيها که بسيار وسيع هم هسـتـنـد     
در نتيجه، مي خواهم بگـويـم کـه مـرد هـم از              
لذت بردن واقعي، انساني و برابر در رابطـه اش    

با اينـحـال، وضـع زنـان بـه            .  با زن محروم است
در واقـع، هـفـتـاد مـيـلـيـون             .  مراتب بدتر است

انسان را در يک زنداني چپانده اند و يک بخشـي  
از اين انسانها، بي حـقـوق تـر، بـدبـخـت تـر و                  

نـکـتـه    . محروم ترند به اين خاطر که زن هستند
اي را هم مي خواستم به صحبت مـيـنـا احـدي       
اضافه کـنـم و آن ايـنـکـه هـم اکـنـون، هـمـيـن                        
مردساالري، سنت ها و فرهنگ عـقـب مـانـده       
با اتکا به قوانين و زور ايـن حـکـومـت سـر پـا             

اگر اين حکومت مذهبي کنار رود، .  مانده اند
ديگر مذهب و سـنـت هـاي ضـدزن از چـنـيـن                  
جايگاهي در زندگي مردم بـرخـوردار نـخـواهـد        

در هيچ خانه اي، کسي نمي تواند بگـويـد   .  بود
که خوب، اخالق و سـنـت خـودم اسـت و مـي                

قـوانـيـن بـه نـفـع زن             .  خواهم زنم را کتـک بـزنـم     
خواهد بود و اگر شکايت بکند، جـلـو مـرد را          

بـه  .  مي گيرند و به دادگاه تحويلش مي دهـنـد  
هيچ وجه حق ندارد بـگـويـد کـه چـون زن مـن                 
است، چون فرهنگ و سـنـت مـن اسـت، پـس                

چون سنت مـن اسـت       .  مي خواهم کتکش بزنم
يا بـچـه ام را در         .  ميخواهم سه زن داشته باشم

جامعه و قوانينـي کـه     .  چادر و مقنعه بپوشانم

بر اساس انسان و حقوق برابر انسانها سـازمـان     
مي خـواهـم     .  يافته اند، در مقابلش مي ايستد

بگويم به محض آنکه شـمـا بـتـوانـيـد الـگـوي               
پيشرفته تـري از انسـان و انسـانـيـت را در آن                    
جامعه ارائه دهيد، شصت هفتاد درصد مـردم    
با عالقه و فورا اين الگو را انتخاب ميکنـنـد،   
بخشـي از آن بـيـسـت سـي درصـد هـم کـه از                         
فرهنگ و سنت هاي عقب مانده برخـوردارنـد،   
بخشا تحت تأثير قرار مي گيرند و خودشان را   

تغيير مي دهند و آن مقدار کم باقيمـانـده هـم،      
عـامـل   .  بتدريج فکري براي خود خواهند کـرد   

اصلي ماندگاري اين سـنـت هـا و اخـالقـيـات               
مردساالرانه، ضد زن و عـقـب مـانـده، وجـود              
همين حکومت اسالمي است و من مـعـتـقـدم       
يک جنبش عظيم بـرابـري طـلـب، آزاديـخـواه و             
مدافع حقوق زن در مـيـان زنـان و مـردان در                   
ايران وجود دارد که قادر است خيلـي بسـرعـت      

بـخـش زيـادي از        .  چهره جامعه را تغييـر دهـد    
جامعه ايران تشنه منـاسـبـات پـيـشـرفـتـه تـر،              
مدرن تر و انساني تر، حتي به نسبت چيزي کـه  

اگـر  .  در فـرانسـه يـا آلـمـان وجـود دارد، اسـت                 
مردم را بطور واقعي آزاد کنيد، الگـويشـان بـه      
هيچ وجه اين حاجـي بـازاري هـا و آخـونـد هـا                 

بنظر من، اين يک واقعـيـت اسـت کـه         .  نيستند
چهره جامعه ايران بعد از حـکـومـت اسـالمـي،        
اساسا يک چهره متمدن، مدرن و اروپايي اسـت    
و آن بخش عقب مانده هم بـاالخـره آن الـگـوي           
پيشرفته تر را مي بيند و تغيير مي کنـد و يـا       
الاقل ديگر قانون بـه نـفـع مـردسـاالري و بـي                 
حقوقي زن عمل نـمـي کـنـد و مـقـابـلـش مـي                  

 . ايستد
 

ميـنـا احـدي، هـم شـمـا و هـم                  :  سهيال شريفي
اصغر کريـمـي، در بـحـث هـايـتـان از حـجـاب                    
بعنوان يکي از معضالت اساسي و نـيـز يـکـي         
از ابزارهاي اصـلـي جـمـهـوري اسـالمـي بـراي                 

بسياري هستند کـه  .  سرکوب زنان نام مي بريد
در مقابل اين بحث شما، مي گـويـنـد حـجـاب        
يک روسري يا يک تکه لباس يا پارچه اسـت کـه     

چـيـز   .  زنان سـال هـاي سـال سـرشـان کـرده انـد                 
عجيبي نيست و با همان هم مـي تـوانـنـد سـر          

چـرا  .  کار بروند و به امور زندگي شان بپردازنـد 
شما از حجاب بـعـنـوان يـک مـعـضـل اسـاسـي                

 صحبت ميکنيد؟ 

 نه به جداسازي جنسيتي , نه به حجاب
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بله، من فکر مي کنـم مـروري بـه        : مينا احدي
نحوه رفتـار و بـرخـورد خـود حـکـومـت هـاي                   
اسالمي و از جمله جمهوري اسالمي و طالبـان  
در رابطه با حجاب، مي تواند به تمام کسـانـي     
که از قديم و نديم در مقابل ما اين استـدالل را    

سـئـوال مـن از        .  مطرح مي کنند، پاسـخ دهـد    
کساني که اين استدالل را مطـرح مـي کـنـنـد،          
ايـن اسـت کـه چـرا اولـيــن فــرمـان جـمــهــوري                     
اسالمي، آنزمـان کـه مـي خـواهـد پـايـه هـاي                   
حکومتش را قوي کند و در مـقـابـل مـردم و             
جوانان که آن موقع هم نسـل مـن بـودنـد و بـر              
عليه جمهوري اسـالمـي مـبـارزه مـي کـردنـد                
بايستد و انقالب را در خون خفه کـنـد، فـرمـان       
حمله به زنان با تـوسـل بـه حـجـاب اسـت؟ در                 

يـا  " واقع، وقتي خميني دستور مـي دهـد کـه            
، آن زمـان اسـت کـه بـنـظـر                 "روسري يا توسري

من، يکي از مهم ترين وقايع سياسي در ايـران      
در ايراني کـه انـقـالب شـده و             .  اتفاق مي افتد

مردم براي دستيابي بـه يـک زنـدگـي بـهـتـر بـه                 
خيابان آمده انـد و نسـل جـوان کـمـاکـان دارد                 
مبارزه مي کند، جمهوري اسالمي نـخـسـتـيـن      
فرمانش را بر عليه زنان صادر مي کـنـد و بـا          

. فرمان حجاب اين حمله را سازمان مـي دهـد      
در کشور افغانستان هم بعنوان همسايـه ايـران،     
باندهاي اسالمي، چه مجاهدين و چه طالـبـان،   
زنان را مي کشند، اعدام مي کنـنـد و کـال بـا           
هر کسي که مخـالـف حـجـاب اسـت، بـا اشـد                
مجازات برخورد مي کننـد بـا ايـن هـدف کـه              

پاسخ مـن ايـن     . حجاب را بر زنان تحميل کنند
اســت کــه حــجــاب، ســمــبــل حــکــومــت هــاي              

حجاب، پـايـه حـکـومـت هـاي             .  اسالمي است
اينـکـه حـجـاب، در خـود، چـه               . اسالمي است

معنايي دارد، مسئله اي است که مـي تـوان و       
حـجـاب بـه      .  بايـد راجـع بـه آن صـحـبـت کـرد                 

زن .  معناي نفي کامل حقوق انساني زن اسـت     
را در يک سلول انفرادي مي کننـد، در زنـدانـي        
که اجازه ندارد تـن و بـدن خـودش و يـا مـوي                  
خـودش را نشـان بـدهـد مـبـادا کـه مـردان را                       

بدن زن متـعـلـق بـه مـرد اسـت و               !  تحريک کند
احساسات، عـواطـف،     ! بايد در اين زندان بماند

راه رفتن، تصميـم گـرفـتـن زن و بـتـدريـج حـق                   
رابـطـه جـنـسـي        .  طالقش را از او مـي گـيـرنـد        

خارج از ازدواجش را با سنـگـسـار پـاسـخ مـي           
دهند و به اين صورت، بي حقوقـي مـطـلـق زن         

بدين معنا، تـمـام حـقـوق و           .  را حاکم ميکنند
حتي حق رابطه باصطالح عاشقانه و عـاطـفـي        
را از زن مي گيرند، حق کار در بيـرون از خـانـه        
را از او مي گيرند و در نـتـيـجـه، ديـواري مـي           

جـداسـازي کـامـل       .  کشند بـيـن زن و جـامـعـه           
بوجود مي آورند و در واقع، يکي از جنبه هاي 
جداسازي يا آپارتايدي که در جوامـع اسـالمـي      

و ايران تحت حاکميت جمهوري اسالمـي ديـده     
مي شود، از طريق حجاب به پـيـش بـرده مـي           

در عين حال، بنظر من، مسئله حـجـاب     .  شود
حجاب هم اکنـون و    .  از اينها هم فراتر مي رود

در قرن بيست و يک، در دسـت جـنـبـش اسـالم            
سياسي، يک پرچم، علم و نشـانـه ايـن جـنـبـش           
است و دقيقا به همين دليل سعي مي کنند بـا    
انواع و اقسام بـانـدهـا و اراذل و اوبـاشـي کـه                   
دائمي و موسمي به خـيـابـان هـا مـي ريـزنـد،                
حجاب را به زنان تحميل کنند و نه فـقـط ايـن،      
بلکه سازمان ها و باندهاي اسالمي، بـا تـمـام        
قوا تالش مـي کـنـنـد تـا در آلـمـان، اتـريـش،                    
فرانسه و انگلستـان هـم، حـجـاب را رسـمـيـت                

به اين معنـا کـه هـر چـه بـيـشـتـر زن                   .  بخشند
محجبه در لندن ديـده شـود، قـدرت سـازمـان              

مـي خـواهـم      .  هاي اسالمي را نشـان مـيـدهـد        
بگويم که مي تـوانـيـد بـفـهـمـيـد کـه ايـن يـک                      
سيگنال است براي نشان دادن ايـنـکـه جـنـبـش         
اسالم سياسي در قلب لندن هم دارد رشـد مـي       

بنابراين، از اين دو زاويه بايد بـا مسـئلـه        .  کند
حجاب برخورد کرد و بنظر من، سازمان هـا و    
کسانيکه عليـه حـجـاب حـرف نـزده انـد، ايـن                  
مسئله را مهم تـلـقـي نـکـرده و در مـقـابـلـش                  
موضع نگرفته اند، عمال هم در صف دفـاع از      

زنان در ايران، سـي  .  حقوق زنان قرار نگرفته اند
سال قبل در هشت مارس، آمـدنـد و بـا پـرچـم            
مقابله با حجاب و مـبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي، که با پرچم تحميل حجاب به زنان بـه    

سازمان هـايـي کـه      .  ميدان آمده بود، ايستادند
از زنـان دفـاع کـردنـد، بـنـظـر مـن، از حـقـوق                       

از حـق طـالق زنـان          .  انساني زنان دفاع کـردنـد  
دفاع کردند و بر عليه سنگسـار و اعـدام زنـان          
بپاخاستند و آنهايي کـه در مـقـابـل جـنـگ و                 
دعواي جمهوري اسالمي با زنان بر سر مسئلـه  
حجاب، سکوت کردند، عمال در صف دفاع از 
حکومت قرار گرفتند و متأسفانه، اين اتفـاقـي   

 . بود که در ايران افتاد
 

تاثير بـيـحـقـوقـي زن و سـنـت              :   سهيال شريفي
هاي عقب مانده، چه لطمه اي به مبارزه مـردم    
براي رهائي از اين زنـدگـي نـکـبـت بـار، بـراي                
رسيدن بـه جـامـعـه اي انسـانـي و بـرابـر و بـه                        

 مبارزه عليه جمهوري اسالمي ميزند؟ 
 

ايجاد انعطـاف پـذيـري نـيـروي          : " اصغر کريمي
کار در اشـتـغـال و اخـراج، ايـجـاد شـکـاف و                       
رقابـت و کشـمـکـش درونـي در اردوي مـردم                   
کارگر، تضمين وجود بخش هاي محروم تر در   
خود طبقه کارگر که پائين نگـهـداشـتـن سـطـح         
زندگي کل طبقه را مقدور ميسازد و بـاالخـره       
مخدوش کردن خودآگاهي انساني و طـبـقـاتـي       

بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افـکـار       
و تعصبات کهنه و پـوسـيـده و فـلـج کـنـنـده،                   
برکات ستمکشي زن براي سرمايه داري مـدرن    
معاصر و از ارکان انباشت سرمايـه در دنـيـاي        

اين تکه اي از متن برنامه حـزب    ."  امروز است
است که برکـات سـتـمـکـشـي         "  يک دنياي بهتر"

زن بـراي سـرمـايـه داري را بـخـوبـي تـوضـيـح                     
وجود افکار کهنه و عقب مانده سطح .  ميدهد

توقعات را پائين نگه ميـدارد، مـانـع مـهـمـي           
درمقابل تالش و مبارزه بـراي احـقـاق حـقـوق            
مردم ايجاد ميکنـد، نـيـمـي از نـيـروي مـردم                
کارگر و زحمتکش را از شرکـت فـعـال و دوش          
بدوش کارگران مرد در مبارزه به بند ميکشد، 
شکاف دروني طبقه کارگر را تشديد ميـکـنـد،    
و بعنوان مانع بزرگي بر سر اتحاد طبقه کارگـر  

به همين دليـل بـخـش تـعـطـيـل            .  عمل ميکند
ناپذيري از فعاليت سياسي و تـبـلـيـغـي حـزب             
کمونيست کارگري صرف نقد و کـوبـيـدن ايـن           
افکار و آگاهي دادن به طبـقـه کـارگـر و مـردم            

. براي غلبه بر اين عقب ماندگـي هـا مـيـشـود         
خوشبختانه جنبش قـدرتـمـنـد و گسـتـرده اي               
عليه بيحقوقي زن در ايران در جـريـان اسـت و            

 . اين کار ما را تسهيل ميکند
 

جنبش برابري طلبانـه زنـان در       :  سهيال  شريفي
ايران را چگونه مي بـيـنـيـد، ابـعـاد و اشـکـال                 
مبارزه مردم و بويژه جوانان عليه بـي حـقـوقـي       

 وستمي که به زنان در ايران ميرود چيست؟ 
 

جنبش بـرابـري طـلـبـانـه زنـان در                :  مينا احدي
ايران يک جنبش گسترده، عمومي و سياسي و   

اين جنبشي است کـه در      .  ضد حکومتي است
اعتراض به موقعيت فرودست زنان در ايـران و      
در اعتراض به قوانين و سنتهاي ارتـجـاعـي و        

ــا آمــدن    .  قــرون وســطــايــي اســالمــي اســت            ب
حکومت اسالمي در ايران، جنبش اسالمـي و    
اسالم سياسي کوشيد با حمله بـه زنـان و پـس            
راندن آنها به موقعيت زن در هزار و چـهـارصـد      
سـال قـبـل، پـايـه هــاي حـکـومـت و جـنـبــش                       

ايـن واقـعـه هـيـچـگـاه            . اسالمي را محکم کند
زن پيشرو و معترض و طـرفـدار     .  اتفاق نيافتاد

مدرنيسم و زندگي انسـانـي، زن فـعـال در يـک              
انقالب عظيم اجتماعي عليه حکومت پهلـوي  
را نميشد و نميشود، به اين راحتي بـه پسـتـوي      
خانه ها راند و امر و نهي مـردان مـردسـاالر و        

 . حکومتيان را بر او مسلط کرد
 

از اعتراضات دهها هزار نفره هشت مـارس در    
اولين سال اعـالم وجـود حـکـومـت اسـالمـي،              
نـطـفـه هـاي جــنـبـش اعـتـراضــي زنـان عـلـيــه                      
حکومت و نطفه هاي جنبش بـرابـري طـلـبـانـه           

. زنان عليه قوانين اسالمي در ايران بسـتـه شـد     
جــنــبــشــي چــپ، انســانــگــرا، بــرابــري طــلــب،             
انترناسيوناليستي  و مخالف هـمـه سـنـتـهـا و           

ايـن جـنـبـش در         .  قوانيـن مـتـحـجـر اسـالمـي           
تندباد حوادثي قـرار گـرفـت کـه بسـيـار غـيـر                   

. مترقبه و غير انساني و انسان سـتـيـزانـه بـود         
اين جنبش در مقابل خود، حکـومـتـي را ديـد         
که با حمله به زن و با تکه پـاره کـردن زنـان در            
خيابانها و با سنـگـسـار و اسـيـد پـاشـيـدن بـه                  
صـورت زنــان بــه يـک انـقــالب عـظــيـم حـملــه                    

و "  ضـعـفـا   " ميکرد، حکومتي که با حملـه بـه       
، زمينه هاي حمله بـه کـارگـران      " بي دفاع" زنان 

و دانشجويان و حمله به مردم در کـردسـتـان و          
اولـيـن حـملـه       .  ترکمن صحرا را فراهم  ميکـرد 

اسالميون و حکومت اسالمي، عليه زنان و بـا  
يـا روسـري،     " فرمان حجاب و يا شعار معروف   

اين چکيده و جوهر بـرنـامـه و      . بود" يا تو سري
. مانيفست اسالم سـيـاسـي عـلـيـه زنـان اسـت                

حجاب پرچـم جـنـبـش اسـالمـي اسـت و پـس                   
راندن زنان  و وادار کردن آنها به ورود بـه زنـدان     
و سلول انفرادي حجاب، زمينـه سـاز بـاز پـس           
گرفتن دستاوردهاي انقـالب و حـقـوق زنـان و             

 . تحميل قوانين اسالمي به آنها بود
 

امروز در ايران زنان در همه عرصه ها و زمينـه  
ها عليه حکومت و همه ابعاد بـي حـقـوقـي و           

مـبـارزه عـلـيـه        .  ستم بر زنان مبارزه ميـکـنـنـد    
آپارتايد جنسي، عليه حـجـاب، مـبـارزه بـراي            
حق طالق و حضانت، مبارزه در عرصه هنـر و    
فرهنگ که طبق قوانين اسالمي ورود زنان بـه    
آن ممنوع اعالم شده است، مبارزه روزمـره در      
خانه و مدرسه و دانشگاه و محيط کـار، بـراي     
اعالم اينکه ما انسانيم و حـاضـر بـه پـذيـرش              
سنتها و قوانين نابرابر و ضد زن نيستـيـم، يـک      
جنبش گسترده و ميليوني را شکل داده اسـت      

 .که پاشنه آشيل حکومت اسالمي است
 

جوانان در ايران با پشت پـا زدن بـه قـوانـيـن و              
ســنــتــهــا و بــا پــيــاده کــردن يــک فــرهــنــگ و                  
منـاسـبـات آلـتـرنـاتـيـو  و مـدرن در زنـدگـي                        
روزمره، عمال حکومت را به چالـش گـرفـتـه و         
نيروي عظيم انقالب عليه حکـومـت اسـالمـي       

بنظر من جـوانـي کـه در ايـران اعـالم              .  هستند
ميکند که من از زندگي همه آن را مـيـخـواهـم       
و فرقي با جوان اروپايي ندارم و هيچ چـيـز ايـن        
حکومت و جنبـش اسـالمـي را قـبـول نـدارم،               
جواني که با اينترنـت و سـاتـاليـت سـر و کـار                 
دارد و به دنيا وصل است، دير يا زود تکـلـيـف    
موميـايـي هـاي از گـور بـرخـاسـتـه را روشـن                      

 . خواهد کرد

 زنده باد آزادی ، زنده باد برابری
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 :  دبير عليه تبعيض
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تفاوت مبارزه امـروز بـا دهـه هـاي             :  سهيال شريفي
 قبل چيست؟ 

مبارزه امروز شفاف تر، روشـن تـر، بـا        :  مينا احدي
برنامه تر و متاثر از جنـبـش و آلـتـرنـاتـيـو بـرابـري                

اگـر ايـن     .  طلبانه و سوسيالـيـسـتـي در ايـران اسـت            
مبارزات را با دوره قبل و زمان حـکـومـت پـهـلـوي           
مقايسه کنيم، مي بينيـم کـه در آن دوران نـيـز زن                 
بيحقوق بود، سنت هاي عقب مانده و مذهب مـورد  
حمايت حکومت بود و دولت با مذهب عـجـيـن بـود       
و از قانون اساسي تـا بسـيـاري از قـوانـيـن آن دوره                 

مـذهـب در     .  رسما و عميقا ضد زن تعريف شده بـود   
آن دوران در کنار و همراه سايه شاه حرکت ميکـرد و    
قوانين و سنتهاي ضد زن، بهمراه فقر و بي حقـوقـي،   
ديکتاتوري و خفقان  زندگي ميليونها زن را تـحـت         

اما حکومت قرون وسطايي اسـالمـي،     . تاثير داشت
چنان زن را به موقعيت بيحقوقي تبديل کرد کـه در      
اذهان بسياري قباحت و شناعت سياستها و رفـتـار       
حکومت شاه با مردم و زنان، دامنه و ابـعـاد فـقـر و         
بي حقوقي مطلق مردم و خفقان و ديـکـتـاتـوري  و             
ساواک و دستگاه جهنمـي پـهـلـوي در اذهـان رنـگ               

در دوره شاه، ابراز عـقـيـده و بـيـان و ايـجـاد                .  باخت
تشکل، حزب  و يا اتحاديه و سـازمـانـهـاي مـدافـع           
حقوق زن ممنوع بود و کوچکترين انتقـاد در مـورد       
خانواده پهلوي و سياستهاي حکومت با دستـگـيـري    

و از طـرف      .  و زندان و يا با اعدام پاسـخ مـيـگـرفـت       
ديــگــر جــريــانــات ســيــاســي اپــوزيســيــون و اکــثــر               
نويسندگان و ادبا و شعرا در دوره شاه نيز چنان شـرق  

بـودنـد کـه کـوچـکـتـريـن              "  عليه غـرب زدگـي    " زده و 
اما امروز در ايـران    .  اعتنايي به مسئله زن نداشتند

به يمن مبارزات اجتماعي گسترده زنـان و بـه يـمـن           
هژموني سياسي چپ مدرن بويژه کمونيزم کـارگـري،   
کمونيزم منصور حکمت، کمونـيـزمـي کـه عـمـيـقـا             
انسانگرا و مدافع برابري انسانها و برابري زن و مـرد  
است، شاهد شکوفايي جنبش برابري طـلـبـانـه زنـان        

 .در ايران هستيم
نميشد در ايران از يک جنبش گسترده مدافع حـقـوق     
زن حرف زد، مادام تکليف ما با مذهب و اسـالم و        

روشـن نشـده     "  مترقي و خـلـقـي     "تزهايي نظير اسالم 
نميشد در ايران شـاهـد شـکـوفـايـي جـنـبـش                .  باشد

برابري طلبانه بود، مادام تکليف ما با پروبلمـاتـيـک    
حجاب و جـايـگـاه آن در جـنـبـش اسـالمـي روشـن                    

" کـمـک  " و "  خلقي و مترقي" نميشد حجاب را . نباشد
به بيرون آمدن زنان از کنج خانه دانست و توضيـحـي   
قانع کننده به زنـانـي داد کـه بـدلـيـل عـدم رعـايـت                    
حجاب روي صورتشان اسيد پاشيدند و به تن و بـدن    

سي سال است که حاکمان اسـالمـي     . آنها شالق زدند
نميشـد در مـورد       . بر ايران اين کار را تکرارميکنند

سکس و حق زنان در مـورد رابـطـه جـنـسـي آزاد و                 
بدون قيد و بندهاي اسالمي و سـنـتـي حـرف نـزد و            

اينها همگـي بـه هـم        . مجدانه مخالف سنگسار بود
ربط دارند و ما اگر از همان روز اول تولد حـکـومـت      
منحوس اسالمي در مقابل همه اينها ايسـتـاديـم و        
سر سوزني به اين جنايتکاران و ايـن جـنـبـش قـرون            
وسطايي امتياز نداديم، به اين دليل بود که متـعـلـق    
به جنبش سوسياليستي چپ و انسـانـگـرايـي بـوديـم         

که نه در ادامه چپ سنتي بلکه در نقد آن بـه مـيـدان      
 . آمديم

اسالمي   -ما براي برون رفت از دايره فرهنگ سنتي
بايـد تـکـلـيـف بسـيـاري از مـعـضـالت سـيـاسـي،                        
اجتماعي، فرهنگي و قانوني را از جنبه تـئـوريـک و      

مـا بـا جسـارت و بـدون             .  عملي روشـن مـيـکـرديـم       
بدهکاري به سنتهاي عقب مـانـده و شـرق زده ايـن               
کار را کرديم و سـنـت شـکـنـي را بـه امـري عـادي                   

اين روشـنـي در عـرصـه تـئـوريـک بـا                 .  تبديل کرديم
مـبـارزات گسـتـرده و روزمـره زنـان و بـا جـنـبـش                         
اعتراض اجتماعي عظيمي چفت شـد کـه از هـمـان           
روز اول فـرمـان حـملـه بـه زنـان و دسـتـور حـجـاب                       
خميني به خيابان آمـد و اعـالم کـردکـه حـکـومـت                

 . اسالمي نميخواهيم
جنبش برابري طلبانه زنان هيچ بدهکاري به جنـبـش   
ملي اسالمي ندارد، جوان اين دوره، هيچ بدهـکـاري   
. به چپ خلقي و شرق زده و وابستـه بـه اسـالم نـدارد          

اين جنبش برابري طلبانه  بند نافش نه بـه فـرهـنـگ       
اسالمي بلکه به فرهنگ پيـشـرو     -شرق زده و سنتي

درغرب و فرهنگ و اخالقيات مـدرن و آزاد بسـتـه          
ما در اين جبهه با همه قامـت خـود ايسـتـاده         .  است

ما قاطعانه عليه فرهنگ و اخالقيات پـوسـيـده    .  ايم
مـا  .  اسالمي، قرون وسطايي و مـردسـاالر هسـتـيـم       

. مدافع آزادي و برابري مـطـلـق زن و مـرد هسـتـيـم               
وجود حزب کمونيست کارگري و اين سـتـون فـقـرات       
بزرگترين دستاورد و قوت قـلـب اسـت کـه بـايـد بـه                

حـزبـي  کـه از دسـتـاوردهـاي               .  رسميتش شـنـاخـت   
مترقي و پيشرو درغرب و از مارکس و انسانگرايـي  
عميق آن دفاع ميکـنـد و بـه ايـن مـعـنـي ضـديـت                    
عميقي با هر نوع ستم و از جملـه سـتـم بـر زنـان بـه               

 . دليل جنسيت آنها دارد
 

اجازه بدهيد از زاويه ديگري هـم ايـن     :  سهيال شريفي
اصغر کريمي، حزب کمونيسـت  .  بحث را پيش ببريم

کارگري ايران، هـم اکـنـون سـالـهـاسـت کـه از واژه                     
استفاده کرده و تالش مي کند ايـن  "  آپارتايد جنسي" 

واژه را در سطح بين المللي مطرح کـرده و آن را بـه             
يک واژه شناخته شده درمـورد جـمـهـوري اسـالمـي             

چرا مهم است که جمهوري اسـالمـي بـا      .  تبديل کند
 تداعي شود؟ " آپارتايد جنسي"

 
جمهوري اسالمي حکومت آپـارتـايـد      :  اصغر کريمي

اسـت و مـن اجـازه مـي خـواهـم بـا اشـاره اي بــه                            

حکومت آپارتايد نژادي آفريقاي جنوبي اين مسـئلـه   
حـکـومـت نـژاد پـرسـت           .  را بيشتر تـوضـيـح بـدهـم         

آفريقاي جنوبي را حـکـومـت آپـارتـايـد نـژادي مـي               
به اين دليل که حـکـومـتـش را بـر اسـاس             .  ناميدند

اکـثـريـت    .  برتري يک نژاد ديـگـر سـازمـان داده بـود           
مردم سياه پوست بودند اما براي اينکـه سـرکـوب و        
بطور کامل بي حقوقشان بکنند، اسـتـثـمـارشـان را          
سازمان داده و در معادن و مزارع کارهاي سخت بـه  
آنها تحميل کنند، بسياري از بي حقوقـي هـا را بـه          

راستش را بخواهيد، تـاريـخ   .  آنها تحميل مي کردند
سرمايه داري در همه جا با جنـايـت، سـرکـوب، بـي          

در آفـريـقـا هـم، ايـن            .  حقوقي و کثافت عجين است
بخشي از تاريخ سرمـايـه داري اسـت هـمـچـنـانـکـه                
فاشيسم در آلمان بخشـي از تـاريـخ سـرمـايـه داري               
است و هميـنـطـور طـالـبـان و جـمـهـوري اسـالمـي                    

در آفـريـقـاي      .  بخشي از تاريـخ ايـن نـظـام هسـتـنـد             
جنوبي انواع تئوري ها ارائه دادند کـه مـثـال مـغـز            
. سياهپوستان با مغز سفيدپوستان مـتـفـاوت اسـت      

سفيدها از نظر فکري برتر هستند و انواع تئوريهـاي  
غير انساني را رديف کردند براي ايـنـکـه حـکـومـت         
. خودشان را توجيه کنند و به آن مشروعيت بـدهـنـد     

امور جامعه را بر اساس برتري نژاد سفيـد سـازمـان      
دادند و بر سردر بسياري از هتل ها و رسـتـوران هـا        

سـگ هـا را       !  نوشته شـد کـه ورود سـيـاه مـمـنـوع                 
همرديف سياهان قرار دادند و نوشتند ورود سـگ و      

ايـن، رفـتـاري بـود کـه آن حـکـومـت                   !  سياه ممنوع
نسبت به سياهان مرتکب شد و در ايران هم، چـنـيـن    

هـمـه امـور بـر         .   رفتاري را نسبت به زنان شـاهـديـم   
در مسـئلـه قضـاوت،        .  اساس مرد تنظيم شده اسـت 

بـه ايـن     .  شهادت دو نفر زن به اندازه يـک مـرد اسـت       
دليل که در احکام اسـالمـي، زن از عـقـل کـمـتـري                

بيمه بيکـاري شـامـل      .  نسبت به مرد برخوردار است
حال زن نمي شود و بسـيـاري از حـقـوق اجـتـمـاعـي               

مـرد مـي تـوانـد         .  زن بايد در خانه بـمـانـد   .  ديگر هم
بطور همزمان سه زن داشته باشد اما زن چنين حقـي  

مرد است که از برتري در قـوانـيـن بـرخـوردار        .  ندارد
است و مي تواند کتک بزند و بر اساس قوانين قـرآن،    
مثل کشتزار خودش و هر طور که دلش خواست، بـا  

مرد است که حتي در همخـوابـگـي و      .  زن رفتار کند
رابطه جنسي هم مسلط است و خارج از احساس زن 

حـتـي در بـخـشـي از ايـن               .  حق تصميم گيـري دارد   
جوامع اسالم زده، زن را ختنه مـي کـنـنـد تـا هـيـچ              
لذتي در رابطه اش با مرد نـداشـتـه بـاشـد و مـادام               

اينها، نـمـونـه رفـتـارهـاي بـه              .  العمر برده مرد بماند
غايت ضد انساني، کثيف و جنايتکارانـه اسـت کـه        
جمهوري اسالمي نسبت به زنان مرتکب مـي شـود       
و به هيچ وجه، احساسات و عواطف زن بعنـوان يـک     
انسان در اين نوع تفکر اسالمي و مـذهـبـي جـايـي            

اين نوع آپارتايد جنسي خودش را در انـواع و    .  ندارد
اقسام قوانين و جداسازيهـاي مـخـتـلـف نشـان مـي              

. در اتوبوس زن بـايـد از در عـقـب وارد شـود               .  دهد
استخرها و بسياري اماکن ورزشي ديگر بـراي زنـان       
ممنوع است و حداکثر لطفشان اين بوده که تـعـدادي   

زن نـمـي   .  استخر هم مخصوص زنان درست کرده اند
تواند فوتباليست ها را در ورزشگاه ها نـظـاره کـنـد         

. چون شورت پوشيده اند و از ايـن نـوع مـزخـرفـات             
کودکان دختر را از همان سني کـه بـه مـدرسـه مـي            
روند، از پسرها جدا مي کنند و حتي اگـر بـتـوانـنـد        

مـي  .  اين کار را در مهد کـودک هـا هـم مـيـکـنـنـد              
خواهم بگويم که بخشي از اين آپارتـايـد، خـودش را        
در اين جداسازي ها نشان مي دهد کـه روزبـروز هـم        
ابعادش بيشتر ميشود و بخشي هـم در قـوانـيـن و             
همينطور در اخالقيات و سنت هاي پوسيـده اي کـه       

هـمـانـطـور کـه        .  جمهوري اسالمي حاکم کرده اسـت   
مينا احدي اشاره کرد، حجاب، سمـبـل اصـلـي ايـن          

آن جايي که اين آپارتايد مـي خـواهـد      .  آپارتايد است
خودش را تعريف بکند، بـه حـجـاب مـتـوسـل مـي              
شود و بنظر من، اگر زن ايـن حـجـاب را از سـرش                 
بردارد، آنـوقـت، تـمـام ايـن قـوانـيـن و اخـالقـيـات                        

حتي اگـر بـتـوان بـرخـي          . ارتجاعي هم فرو مي ريزد
قوانين را تغيير داد و بعنوان مثال جـداسـازي زن و         
مرد در اتوبوس را کنار زد، باز هم ايـن حـکـومـت،         
حکومت آپارتايد جنسي است اما اگر بتوان حجـاب  
را برداشت، ديگر تمام اين ساز و کار و قوانينـي کـه     
جمهوري اسالمي تحميل کرده است هم، فرو خواهـد  

حکومت لرزانش فرو خـواهـد ريـخـت و بـي            . ريخت
دليل نيست که بقـول مـيـنـا احـدي وقـتـي يـک ذره                   
روسري زنان عقب مي رود، جمـهـوري اسـالمـي بـه          
وحشت مي افتد و با تمام توان و نـيـروي سـرکـوبـش        
عکس العمـل نشـان مـيـدهـد و زنـان را سـرکـوب                     

بي دليل نيست کـه زنـان بـا حـجـاب مـي                 .  ميکند
جنگند و موهاي خودشان را بـيـرون مـي انـدازنـد،              
تالش مي کنند رنگ لباسشان را تغيـيـر دهـنـد تـا          

 . بهردرجه که بتوانند شادتر و آزادانه تر زندگي کنند
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مينا احدي، بخشي از بـرنـامـه        :  سهيال شريفي
حزب کمونيست کارگري، بـه مسـئلـه بـرابـري            
اختصاص دارد و بخـش ويـژه اي از فـعـالـيـت               
فعالين حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران، و از             
جمله خود شما، در سال هاي گذشته به مبـارزه  

عـلـيـه    .  عليه بي حقوقي زن مربوط بوده اسـت   
نابرابري و شناساندن وضـعـيـت زنـان ايـران در            
سطح بين المللي و در کل با هـدف مـبـارزه بـا         

اگر ممکـن اسـت     . اين وضعيتي که حاکم است
توضيح بدهيد که چرا مسئله زن و بي حقـوقـي   
زن، برابري و جنبش مـطـالـبـاتـي زنـان تـا ايـن               
اندازه براي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران                
اهميت دارد و همـواره بـطـور ويـژه اي بـه ايـن                 

 مسئله مي پردازد؟ 
 

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران،         :  مينا احدي
حزبي است که براي انسانـيـت، آزادي مـطـلـق،          
برابري و يک زندگـي انسـانـي در حـال مـبـارزه               

مـا حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران                   .  اسـت 
هستيم و در ايران، در طول سي سـال گـذشـتـه،         
يک حکومت فاشيستي و ارتجاعي بر سر کـار    
است که يکي از عـرصـه هـاي مـهـمـش بـراي                  
سرکوب، از همان روز اولي که روي کـار آمـد،         
حمله به زنان و زدن زنان بـراي تـثـبـيـت قـدرت             

حکـومـت اسـالمـي ايـران،          .  خودش بوده است
يک حکومت مذهبي، فـاشـيـسـتـي و ضـد زن             
اسـت کـه يـکــي از کـاراکـتــرهـاي اصـلـي اش                     
ضديت با زنان است و همانطور که گفتم، زنـان    
را سرکوب مي کنـد، سـنـگـسـار مـي کـنـد و                 
حجاب را به آنها تحميل مي کند براي ايـنـکـه      

براي اينکه قدرت داشته باشد و قـدرت      .  بماند
اگر حزبي کـه در    .  سياسي خودش را حفظ کند

ايران براي قدرت سياسي و سرنگوني جمهـوري  
اسالمي مبارزه مي کند، اين فاکتـور اسـاسـي      
و اين رابطه دولت با مردم و بخـصـوص رابـطـه       
حکومت با زنان را نبيند، بنظر من، فـعـالـيـت     
هــاي ســيــاســي اش پشــيــزي ارزش نــخــواهــد              

از جانب ديگر، همانطور که گفتـم، مـا     . داشت
حزبي هستيم در دفاع مطلق و بي چـون و چـرا       

وقـتـي در آن       .  از انسـانـيـت و حـقـوق انسـانـي             
جامعه نيمي از شهروندان در اين قرن بيسـت و    
يک، با چنين رفـتـار فـاشـيـسـتـي، ارتـجـاعـي،               
وحشيانه و زن ستيز روبـرو هسـتـنـد، بـراي آن              
حزب سياسي که براي آزادي، رفاه و بـرابـري و         
انسانيت مـبـارزه مـي کـنـد، بـطـور طـبـيـعـي                    
مسئله زنان به يک مسئله بسيار مـهـم تـبـديـل        

ما از زاويـه کـمـونـيـسـم و از زاويـه                .  مي شود
انسانگرايي عـمـيـقـي کـه ايـن حـزب دارد، از                  
همان روز اول و قبل از اينکه وارد بـحـث هـاي        
تئوريـک شـويـم و وقـتـي جـمـهـوري اسـالمـي                     
دســتــور حــملــه بــه زنــان را صــادر کــرد، بــه                    
صورتشان اسيد پاشيد و روسري را با پونس بـر  

بـا  .  سرشان چسباند، در مـقـابـلـش ايسـتـاديـم             

تمام قوا عليه آن سياست ها مـبـارزه کـرديـم و         
در ادامـه هـم سـنـگـر بـه سـنـگـر بـحـث هـاي                         
تئوريک را جواب داديم و اين بـنـظـر مـن، يـک            

. نکته مهم و درخشان در تاريخ حزب ما اسـت 
ما بحث حجاب را از همان روز اول مهم تـلـقـي    

حـزب  .  کرديم و عليه آن به مبارزه بـرخـاسـتـيـم       
کمونيست کـارگـري، حـزبـي بـود کـه حـجـاب                 

حزبي بود که در   .  سوزان را در ايران مطرح کرد
مبارزه عليه حجاب، چه در زمـيـنـه تـئـوري و          

. چه در زمينه عملي، مبارزه کـرد و حـرف زد        
در .  ما حزبي بوديم که تـابـوهـا را شـکـسـتـيـم            

ايران، حکومت عقب مـانـده اسـالمـي تـالش            
مي کرد بحث در مورد زن، حقوق و روابـطـش       
و کال تمام مسائلي را که به زنان مربوط بـود،    
در هاله اي از تقدس و ناموس پرستي گذاشـتـه   

اين حزب ما بود که از   .  و به مردم تحميل کند

همان روز اول جـلـو آمـد، بـر سـر ايـن مسـئلـه                   
حرف زد و آزادي و برابري زن را بعنوان فاکـتـور   
آزادي جامعه مطرح کرد و همانطور که گفـتـم،   
تابوها را شکست و با تـمـام قـوا بـراي حـقـوق             

بنظر من، وقـتـي     . اساسي و پايه اي زن جنگيد
کسي مي خواهد تاريخ جـمـهـوري اسـالمـي و          
تاريخ برخورد اين حکومت نسبـت بـه زنـان را          
بررسي کند، بـايـد تـاريـخ حـزب کـمـونـيـسـت                   
کارگري ايران را، چه از زاويه تئوريـک و چـه از         

. زاويه تبليغي و عملي، در نـظـر داشـتـه بـاشـد          
حزب کمونيست کـارگـري در دفـاع از حـقـوق              
زنــان يــکــي از درخشــان تــريــن عــرصــه هــاي                
فعاليتش را ارائه داده و در پـيـشـرفـت مـبـارزه           
زنان در ايران عليه جمهوري اسالمي، تأثيـرات  

 . مهمي از خود به جاي گذاشته است
 

اصغر کريمي، ميـنـا احـدي بـه         :  سهيال شريفي
فـعــالــيــت هــاي درخشــان حــزب کــمـونــيــســت             

مـي  .  کارگري در دفاع از حقوق زنان اشاره کرد
خـواهـم سـئـوال کـنـم اگـر حـزب کـمـونـيـســت                       
کارگري ايران بقدرت برسد، چه برنامه اي بـراي  

آزادي و رفاه جامـعـه ايـران دارد؟ چـطـور مـي               
 توان اين را تضمين کرد؟ 

 
يـک دنـيـاي      " بله، ما در برنـامـه     :  اصغر کريمي

که برنامـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                "  بهتر
است، خيلي صريح و روشن بـه مـواردي اشـاره        
کرده ايم که من سعي مي کنم، حـداقـل بـرخـي       

 . رئوسش را در اينجا مطرح کنم
به مجرد اينـکـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 
قـدرت سـيـاسـي را بـا سـرنـگـونـي جـمـهــوري                      
اسـالمــي بــدســت بــگــيـرد، اولــيــن کــاري کــه               
ميکند، اين است که برابري بي قيد و شـرط و      
کـامــل زن و مــرد را در هــمــه عــرصــه هــاي                    
مختلف زندگي اعالم مـي کـنـد و هـمـان روز              
اول، تمام قوانين ضـد زن اسـالمـي را مـلـغـي               

بـايـد   .  اولين کار بايـد هـمـيـن بـاشـد          .  مي کند

تمام آن قوانين ملغي شود و برابري بي قـيـد و       
شرط بر پرچم جمهوري سوسياليستي، بر پرچـم  

. حکومتي که ما در نظر داريم، نـقـش بـبـنـدد         
تأمين برابري براي شرکت در حـيـات سـيـاسـي        

زن و مرد بايد از حقوق کامال برابر در .  جامعه
انتخابـات، تصـدي پسـت هـاي مـخـتـلـف در                   
سطوح مـخـتـلـف، مـقـامـات و عـرصـه هـاي                   

اين، يکـي از عـرصـه        .  متعدد برخوردار باشند
هاي مهمي است که بي حـقـوقـي هـا از آنـجـا               
شروع مي شود و اينکه زن حـق نـدارد رئـيـس           
جمهور شود، زن نمي تواند قاضي شـود، فـالن     

ما تمام اينها را ملغـي  .  پست را بگيرد و غيره
مي کنيم و بـالفـاصـلـه بـرابـري کـامـل را در                     
تصدي پست ها و مسئـولـيـت هـا اعـالم مـي             

در خانواده هم، بسيـاري از امـتـيـازاتـي          .  کنيم
که مرد بعنوان سرپرسـت خـانـواده دارد، لـغـو            

بعنوان سرپرست خانواده، سرپرستـي  . مي شود
، نگهداري از کودک و   ) حضانت کودک( کودک 

در اين موارد هم برابري کامل حقوق زن   .  غيره
هـمـچـنـيـن در        .  و مرد را اعالم خـواهـيـم کـرد        

مــورد مســئلــه طــالق، کــنــتــرل دارايــي هــاي             

خانواده، مسئله ارث و غيره که برابـري کـامـل      
تـعـدد   .  را در اين موارد هم اعالم خواهيم کـرد   

زوجات و صيغه از ديـگـر مـواردي اسـت کـه                
بالفاصله ملغي مي شود و به ايـن مـعـنـا، در         
سطح خانواده هم، اين مقـررات بـالفـاصـلـه بـه           

برابري کـامـل در زمـيـنـه            .  اجرا درخواهد آمد
. اقتصادي و اشتغال حرفه اي اعالم مـي شـود      

ــيــمــه اي وجــود دارد، زن و مــرد در                         اگــر ب
دسـتـمـزدهـا و       .  برخورداري از آن کامال برابرند

مرخصي زن و مرد برابر است بعالوه اينکـه زن    
از مرخصي دوران بارداري و زايمـان بـرخـوردار      
خواهد شد و حق خواهد داشت از شانزده هفـتـه   

کارفرما بـه  .  مرخصي در اينمورد استفاده کند
هـيـچ وجــه حـق نــدارد زن را بــه دلـيـل دوران                      
حاملگي و زايمان از کار اخراج کند و ضـمـنـا        
يکسال هم مرخصي بـراي دوران نـگـهـداري از           

زن و مرد با هـم تصـمـيـم         .  نوزاد پس از زايمان
مــي گــيــرنــد کــه کــدامشــان از ايــن يــکــســال                
مرخصي استفاده کنند تا بتوانند فرزندشـان را    

ايـن رابـطـه      .  پس از زايمان، نگهـداري بـکـنـنـد       
انساني کامال برسميت شناخته خواهد شد کـه    
مثال شـش مـاه مـرد از مـرخصـي بـرخـوردار                  
باشد و شش ماه هم زن تا هـر دو بـتـوانـنـد در            
نگهداري نوزاد سهيم باشند و در واقع، هر دو، 
لذت نگهداري از فـرزنـدشـان را لـمـس کـنـنـد،               
چيزي کـه در بـرخـي کشـورهـاي اروپـائـي هـم                   

هــمــچــنــيــن ايــجــاد نــهــادهــا و            .  وجــود دارد  
مؤسساتي مثل شيرخوارگاه و مهد کودک کـه    
زن بتواند از کار خانگي نجات پيدا کـنـد و در       

اقـتـصـادي جــامـعـه نـقــش             -حـيـات سـيـاســي      
همچنين تمام قوانيـن  .  بيشتري بر عهده بگيرد

و مـقـررات عـقـب مـانـده و ارتـجـاعـي مـثـل                      
زن، مجرد يـا  . نابرابري در سفر ملغي مي شود

همانطور که مـرد  .  متأهل، مي تواند سفر کند
از اين حق بـرخـوردار اسـت و الزم نـيـسـت زن                 

بـرابـري در     .  براي اينکار از مرد اجـازه بـگـيـرد      
آزادي زن در مـعـاشـرت، لـغـو        .  لباس و پوشش

تمام جداسـازي هـا در جـامـعـه و حـتـي لـغـو                      
کاربرد اصطالحاتي مثل دوشيزه، بانو، خواهر 
و از اين نوع اصطالحات در مکاتبات رسـمـي     
و اداري که مي خواهند زن را به اعـتـبـار مـرد         

به مرد نـمـي گـويـنـد کـه ايشـان              . تعريف کنند
شوهر فالن خانم است اما تا به زن مـي رسـد،         

دوشـيـزه فـالنـي بـه          .  مي گويند زن فالني است
اين معنا که هنوز به ازدواج کسـي درنـيـامـده         

در اين نـوع اصـطـالحـات، مـوجـوديـت              .  است
خــود زن بــرســمــيــت شــنــاخــتــه نــمــي شــود و                
موجوديتش بر اساس اينکه ازدواج کرده اسـت    
يا نه و اختيارش بدست مردي افتـاده اسـت يـا        

 . نه، تعريف مي شود

 نه به جداسازي جنسيتي , نه به حجاب
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اينها، فقط گوشه اي از برنامه مطالـبـاتـي مـا       
است که به مجرد اينکه سر کار بياييم، آنها را   
اعالم و قوانين ضد زن و ضد انسان موجود را   

 . ملغي خواهيم کرد
 

فـعـالـيـت حـزب کـمـونـيـسـت               :   سهيال شريفـي 
کارگري در داخل و در سطح بين المللي، بيـالن  

 حزب چه بوده است؟ 
فعاليـت حـزب در ايـن زمـيـنـه               :  اصغر کريمي

از مبـاحـث تـئـوريـک و          .  سطوح مختلفي دارد
سياسي و تدوين مطالبات روشن و همه جانـبـه   
عليه تبعيضات و نابرابري زن و مرد تا تـبـلـيـغ     
و جا انداختن اين مطالبات، تبليغات مستـمـر   
عليه بيحقوقي زن، شکستن تابـوهـا و مـوانـع         
ــاتــي کــه در قــالــب                    ــان ذهــنــي، افشــاي جــري
اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون تالش مـيـکـنـنـد      
پلي بين زنـان و رژيـم ايـجـاد کـنـنـد و تـالش                     
ميکنند حکومت يا جناح هائي از آن و اسـالم    
را بي گناه جلوه بدهند، عليه مينيـمـالـيـسـمـي       
که بخش هائي از اپوزيسيون رواج ميدهنـد تـا     
زنان و مردم را به اصالحـات نـاچـيـزي تسـلـيـم            

کنند، تا سازمان دادن کمپـيـن هـاي سـيـاسـي           
بي وقفه در خارج کشور و آگاهـگـري و بسـيـج         
افکار عمومي بين المللي عليه رژيم آپـارتـايـد      
جنسي در ايران و جلب همبستگي بـا زنـان در       
ــنــهــا رئــوس فــعــالــيــت هــاي حــزب                   ايــران اي

. کـمـونـيــسـت کــارگـري را تشــکـيـل مـيـدهــد                  
درمورد هر کدام از اينها ميتوان بـه تـفـصـيـل          
صحبت کرد و فـعـالـيـت هـاي دوره طـوالنـي                  

بنظرم حزب کارنـامـه بسـيـار       .  حزب را برشمرد
بـعـنـوان مـثـال در          .  روشني در اين زمينه دارد

سطح بين المللي همانطور که براي اولين بـار و    
در گسـتـرده تـريـن سـطــح مـمـکـن مـبـارزه و                       
خواستها و اميال طبقه کارگر ايران را مـعـرفـي    
کرد و عظيم ترين کمپين هاي بين الـمـلـلـي در       
دفــاع از حــقــوق کــارگــران را ســازمــان داد،                  
درمورد بيحقوقي زن و مـبـارزه و مـقـاومـت                
عظيمي که عليه بـيـحـقـوقـي و سـتـم بـه زنـان                  
وجود دارد نيز کمپين هاي مستمري داشـتـه و     
افکار عمومي مردم آزاديخـواه در کشـورهـاي        
مختلف را نسبت به اين مسالـه مـدام آگـاهـي         
داده و به همبستـگـي هـاي بـزرگـي دامـن زده               

ما نگذاشـتـيـم فـي الـمـثـل تصـويـر دو                  .  است
خــردادي از اســالم و جــمــهــوري اســالمــي و                 

اسالمي آنها بـه خـورد افـکـار           " جامعه مدني"
سنگر بـه سـنـگـر آنـهـا را               .  عمومي داده شود

افشا کرديم و امـروز در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                    
جمهوري اسالمي بـعـنـوان يـک حـکـومـت زن                
ستيز شناخته شده است و تالش ميکنيم هـمـه   
آنرا به عنوان رژيم آپارتايد بشناسند و مـنـزوي   
اش کنند شبيه کاري که بـا دولـت نـژادپـرسـت          

در داخل کشور نيز بـي    .  آفريقاي جنوبي کردند
امان جريانات به اصطالح  فمينيست اسالمـي  
را افشا کرده ايم و نـگـذاشـتـيـم و نـمـيـگـذاريـم                
جرياني که با اين جناح و آن جنـاح رژيـم کـنـار         

يـک وجـه بسـيـار         .  ميايند آبروئي داشته باشند
مهم کار ما تدوين برنامه مطالباتي در زمينه 

مطالبات برنامه مـا    . بي حقوقي زن بوده است
کم و بـيـش تـوسـط بسـيـاري از فـعـالـيـن ايـن                      
عرصه حتي کساني کـه خـود را مـنـتـقـد مـا                  

 . ميدانند کم و بيش پذيرفته شده است
 

در ايران جنبش قدرتمند و گسـتـرده اي عـلـيـه          

بيحقوقي زن در جـريـان اسـت، جـنـبـشـي کـه                     
ساالنه صدها هزار طـبـق آمـار دولـتـي تـذکـر                
ميگيرند جريمه ميشوند شـالق مـيـخـورنـد و          

اين بخوبي گـواه عـمـيـق و         .  بازداشت ميشوند
دامنه اين جنبش و مـيـلـيـتـانسـي آنـرا نشـان                 

اين جنبش نبايد به پالتفـرمـي کـمـتـر        .  ميدهد
از برنامه يک دنياي بهتر رضايت بـدهـد و مـا          
نيز همه تالشمان را در ايـن زمـيـنـه خـواهـيـم                  

اگر خالصه کنم بـنـظـر مـن ايـن وجـه از                 . کرد
مبارزه حزب يعني مبارزه عليه بيحـقـوقـي زن      
و جهنمي که به زنان تحميل شده است يکـي از    

. افتخارات بـزرگ حـزب مـحـسـوب مـيـشـود                
چهره هاي شناختـه شـده حـزب در ايـران و در                 
سطح بين المللي نـيـز يـکـي از دسـتـاوردهـاي              
مهم حزب و يکي از اهرم هاي مـهـم مـا بـراي           
گسترش نفوذ حزب و ايده ها و مـطـالـبـات آن         

 . بشمار ميرود
 

اصغر کريمي و مينا احدي، بـا    :  سهيال شريفي
تشکر از شـمـا کـه در ايـن مـيـزگـرد شـرکـت                        

 .  کرديد

اين روزها يکي ازپر طفدارترين موضوعـات روز    
در جامعه افغاني  وضعيت نا به هنجار وضعيـت  
زنان مي باشد به طوريکه انعکاس اين مـوضـوع     
توانستـه در صـحـنـه اجـتـمـاعـي، اقـتـصـادي و                      

اکـثـر   .  فرهنگي ظهور چشم گير ي داشـتـه بـاشـد        
رسانه هاي داخلي و خارجـي مشـکـالت زنـدگـي          
زنان را انعکاس داده و شعار برابري حـقـوق زن و       
مرد را سر مي دهند به طـوري کـه بـعـضـي  از                
سياستمداران و منتقدين اجتماعي  نيزبه تقليد از 
جو حاکم همواره خواستار برابري زن و مرد بوده و 
انگشت انتقاد به کارکردهاي دولت حـاکـم بـلـنـد          
کرده و بعضي از سنتهاي رايج درفرهنگ افغانـي  

 .را محکوم کرده اند
 

در حاليکه شايد مشکل اصلي در کشوري مانند 
افغانستان حـاکـم بـودن ارزش هـاي اسـالمـي و                 

مـا در    .  نگرش مرد ساالرانه نسبت بـه زن بـاشـد       
جامعه اي زندگي مي کنيم که شايد بـا ال تـر از         

فيصدان  را مردماني تشکيل مي دهـد کـه      98
داراي ارزش هاي اسالمي مي باشد و همين نـوع  
نگرش در زنان و مردان افغان سـبـب گـرديـده تـا            
اذهـان قضـاوت  جـنـســيـتـي داشـتـه بــاشـنـد و                        
مرزبنديهاي جـنـسـي در انـديشـه و فـکـر مـردم                   
عاملي است که ارزش ها و طبقه بندي جنسي را 

در ايـنـجـا هـيـچ کـس انسـان                .  تشکيل مي دهد
نيست  زيرا نظام ما نظام انساني نيـسـت ايـنـجـا        
تنها نظام اسالم است و تنها کسي هويت دارد که 
داراي هويت اسالمي باشد و در اسالم است  کـه      
تکاليف زن و مرد از جانب خدا تعيين مي گـردد  
بنا براين هيچ کس نمي تواند از دايره مرد بودن و 
زن بودن خارج گردد، زيرا در اسالم مرد وظايـفـي   

در اسالم مرد بـراي اسـتـفـاده       .  دارد و زن وظايفي

جنسي که از زن دارد مکلـف بـه پـرداخـت نـفـقـه              
اوست و زن چون نفقه گيرنده است بايد خودش را با 

در . خواسته ها ي نفقه دهنده خويش    عيار سازد
نص و در احاديث اسالمي اين مـوضـوع بسـيـار         
تاکيد گرديده که اجازه زن به دست شوهر اوست و 

که تمام اين آموزه . قبل از ازدواج به اختيار ولي او
هاي ديني سبب گرديده تا نظام حاکم بر جامعه ما 
يک نظام مرد سا الر باشد و بديهي است کـه  بـا         
وجود چنين ديدي در افراد يک جامعه، زن همـواه  
در سرزمين من جـز يـک کـاالي مصـرفـي چـيـز                  

ايـن ارزشـهـا طـوري         .  ديگري بيش از اين نبـاشـد  

نهادينه گرديده که اکنون زن هاي جامعه ما خود 
مردساالراني هستند که  نـاآگـاهـانـه بـا رعـايـت            
ارزشهاي اسالمي خودحقوق زن را  نـقـض مـي              

با در نظر داشتن ابن مسايـل شـايـد تـوقـع          . کنند
برابري حقوق زن و مرد و حضور زنان در عـرصـه       
هاي اجتماعي فـرهـنـگـي اقـتـصـادي و بـرابـري                  

 .محصول وبازدهي آنها مسخره و عبث جلوه کند
 

زيرا در جامعه افغاني ما زن حتي از برآورده کردن 
نيازهاي اوليه خود عاجز است زيرا در اينـجـا زن     
هويت مستقلي از خود ندارد  و شـرايـط کـار و              

فعاليت در جامعه ما آنقدر مردانه اسـت کـه زن         
خواسته نا خواسته در محدوده اي قرار مي گـيـرد   
که از قبل برايش در نظر گرفته اند در اين جا اکثر 
زمينه هاي کاري براي مردان است تا زنان با توجه 
به اين واقعيت که در افغانستان سطح تحـصـيـلـي     
مردم پايين است و اکثر مردم مي توانند بيشتر در 
قالب يک گارگر امرار معاش کندد تا کارمند يک 

اکثرکارها و بازار ها طوريست که ...   فرهنگي و
تنها بايد يک مرد بـاشـي تـا بـتـوانـي نـيـازهـاي                  
اقتصادي خويش را برطرف سازي زيرا براي يک زن 
بي سواد يا کم سواد افغاني در جـامـعـه خـودش         
هيچ کار درآمد زايي نيست واين خود در سالهاي 
اخير سبب گرديده که ما با رشد ناگهاني فحشا و 
زنان گدا برخورد کنيم زيرا اکثر اين زنـان مـردان       
خود و در واقع نفقه دهـنـدگـان خـويـش رادر يـک             

 . کشور اسالمي از دست داده اند
 

و از طرفي معضل ديگري که در جامـعـه مـا بـه         
تازگي پديد آمـده در لـبـاس تسـاوي حـقـوق زن                 
استفاده تجارتي از زنان هست که رسانه هاي فعلي 

در واقـع    .  ما همه دچار اين سودا زدگي هسـتـنـد   
رشد موسسات و بعضي از سازمانها سبب گرديده 
تا زن آزاديخواه ما الت دست تـاجـران شـود زيـرا         
آزادي که امروزه در بـعـضـي از مـحـافـل دادش               
سرداده ميشود در عرياني جسميت زن اسـت نـه          
اگاهي انديشه او؛ در جامعه فعلي افغانها زن يک 
کاالي مصرفي بيش نيسـت اسـالم زن افـغـان را             
روسپي خانگي مرد کرده و سودجـويـان سـرمـايـه        
داران در اين تالشند تا اين روسپي خانگـي را در      
انظار عمومي به نمايش بگذارند تا اين بار از  زن 
افغان طور ديگري سود جويند و باز زن را همان زن 

 .در لباس ديگري تقديم جامع مردانه کنند

 شبانه سحر از کابل زنان افغان اسير ارزش هاي اسالمي
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بــرايــم مــداد   "... اگـر بــه خــانــه ي مــن آمــدي             
مي خواهم روي چـهـره       ... مداد سياه.....بياور

ام خط بكشم تا به جرم زيبايي در قفس نيفتـم،  
يك ضربدر هم روي قلبم تا به هوس هم نـيـفـتـم     

نـمـي   ..... يك مداد پاك كن بده براي محو لبها
! خواهم كسي به هواي سرخيشان ، سياهم كنـد 

يك بيلچه، تا تمام غرايز زنـانـه را از ريشـه در            
بـدون ايـنـهـا       ... شخم بـزنـم وجـودم را          .... آورم

يك تيـغ بـده؛     !  راحت تر به بهشت مي روم گويا
ســرم هــوايــي   ....  مـوهــايــم را از تــه بـتــراشــم           

! و بي واسطه روسري كمي بيانديشم ...  بخورد
... نخ و سوزن هم بده، براي زبانـم مـيـخـواهـم          

اينگونه فريادم بي صـداتـر     .... بدوزمش به سق
مـي خـواهـم هـر         ...... قيچي يادت نرود! است

پــودر !  روز انــديشــه هــايــم را ســانســور كــنـم                
بـراي شـسـتـشـوي        ..... رختشويي هم الزم دارم

مغزم را كه شستم ، پـهـن كـنـم روي         .... مغزي

تا آرمانهـايـم را بـاد بـا خـود بـبـرد بـه                     ...  بند
مي دانـي كـه؟     ...  آنجايي كه عرب ني انداخت

صدا خفه كن هم اگـر گـيـر        !  بايد واقع بين بود 
مـي خـواهـم وقـتـي بـه جـرم                ......آوردي بگير

عشــق و انــتــخــاب ، بــرچســب فــاحشــه مــي                 
يـك كـپـي      !  بغضم را در گلو خفه كنم....  زنندم

براي وقـتـي كـه        ....  از هويتم را هم مي خواهم
خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد، فـحـش   

تــو را بــه     !  و تــحــقــيـر تــقــديــمـم مــي كــنـنــد                
مـــي "  حـــقـــي" اگــر جـــايــي ديـــدي            .... خــدا 

.... تا در غذا بريزم....برايم بخر.....فروختند 
ترجيح مي دهم خودم قبل از ديـگـران حـقـم را         

ــخــورم      ــولــي بــرايــت                      !  ب ــر پ و ســر آخــر اگ
بـه شـكـل      ...... برايم يك پالكارد بخـر ... ماند 

و رويـش بـا       .... بياويزم به گـردنـم  ..... گردنبند
"..." من يـك انسـانـم        : " حروف درشت بنويسم
مـن هـر روز يـك          " ...."  من هنوز يك انسـانـم  

 انسانم

 انسان با من معني پيدا كرد
 عشق با من متولد شد

 .  جهان با من زيبا شد
 

 آهنگ زندگي در قلب من مي تپد
 بلنداي تاريخ مرا فرياد مي زند

 ديريست داغ بردگي نشسته بر پيشانيم
 خار و حقير شده جايگاه انسانيم

 آنروز كه دارندگان ضعيفان را بنده كردند
 .مرا به خدمت به كنج خانه بردند 

 
 با خرافه و مذهب برايم دام گستردند

 .چشم نگشوده خاكم سپردند 
 

 يكي مرا از گل مانده مرد آفريد
 شايسته بودنم را در خادمي او ديد

 به زعم يكي من كشتزاري بيش نيستم  
در حرامسرايشان بجز عروسك و بازيجه اي  

 چيستم ؟
 

 گويند ناقص العقلي و در اثباتش
 مرا به زنجير بسته

 ها به خود ديده) كالرا (غافلند كه تاريخ چه 
پدر و ايلش بر جسم و روحم صاحبند و شوهر  

 حاكم عشق  
 و احساسم  

و من سراسيمه در دام تارهاي هزار توي 
 تاريك

 به انسان بودنم   بدنبال راهي به خود، 
 !...تا دريابم و برهانم جسم و جانم 

 
 تو هم درياب مرا، همزادم ، مرد رنجديده

 .آنان كه عزم اسارتت كردند
 

 نخست به بردگي من دست دادند

 مرا برده ي تو ساختند و خود بر تو حاكمند
 من و تو اسير شده در يك زنجيريم

 برخيز هم زنجيرم ، دست نياز هم گيريم  
 با شعور سرخمان زنجير سرد بگسليم

صداي رساي هم باشيم ، چنان بر طبل بيداري  
 كوبيم كه زمين 

 . لرزد
 

 دريا به خروش آيد
 آسمان بخندد

 بر خيز تا

 زنده بگور شده ها را فرياد زنيم
رنجديده زني كه فريادش كسي نشنيد و در  

 آتش سوخت را فرياد زنيم
 آنان كه تحقير و بي عفت شدند را فرياد زنيم

در غروب زمين زن ، آن كااليي لوكس كه  
 دالرها آفريده

و در اينجا درد و تحقير مادري تكه با فروش 
 عفت نان خريده را فرياد زنيم

ساله را به هر تجاوز   9حكمي كه كودك 
 مجاز شمرده  

بنام ناموس و به جرم عشق سر از تن دختري  
 .  جدا كرده را فرياد زنيم

 
بنياد آيين كه زن به بهشت برد تا خادم مرد  

 نيك باشد
جهنم براي زن آفريد كه فرمانبردار نباشد را بر  

 كنيم
بيا تا نيمه گمشده مان را بازيابيم ، يكي  

 شويم ، هم قدر و پايه
 در جايگاه انسان با افتخار بايستيم
 درخت فقر ونابرابري از ريشه بركنيم

 .  تا جهان را به قلمرو سرخ خويش در آوريم
 

 من زنم

 کامياران -ش

 اگر به خانه من آمدی

  نوشته دختري از ايران

 

 نه به جداسازي جنسيتي , نه به حجاب

 تلويزيون  عليه تبعيض
 

 برنامه اي از عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن
 را ببينيد و آنرا به دوستان و آشنايان خود معرفي کنيد

تلویزیون علیه تبعیض تریبون ھمه شما زنان و مردان برابری طلبی است که از  
نابرابری و تبعیض و آپارتاید جنسی به تنگ امده اید و مصمم ھستید که  به   

 .  ستمکشی زن و تبعیض و نابرابری خاتمه دھید 
 با تلویزیون علیه تبعیض ھمکاری کنید، برای آن گزارش بفرستید و در بحثھای آن 

 .  شرکت کنید 
 :درس زیر ایمیل بزنید  آبرای تماس با تلویزیون به  

Shiva.mahbobi@googlemail.com 
 

شب در شبکه کانال جدید روي   8.30 تا   7.30این برنامه  روزهاي چهارشنبه  ساعت 
 4/3اف اي سی - 27500سیمبل ریت  -مگاهرتز  12303فرکانس  -8 ماهواره هاتبرد  

 .پوالریزاسیون عمودي  ببینید
 براي دیدن این برنامه روي اینترنت به سایت زیر مراجعه نمایید

www.equal-rights-now.com 
 

با تلویزیون علیه تبعیض همکاري کنید، براي آن گزارش بفرستید و در بحثهاي آن شرکت 
 . کنید
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 سوئد
  

 استکهلم
شـرکـت در      ميتيـنـگ اعـتـراضـی و         :  مارس ۸ روز 

 مارس ۸ راهپيمايی 
-Tواقـع در         södermalmstorg:  مکان   

Slussen 
بـا     بـعـد ازظـهـر         ۴ الـی       ۲ ميتيـنـگ از سـاعـت           

از مبـارزات زنـان در        نمايشگاه عکس و اساليد شو
 .بعد از ظهر ۴ مارس ساعت  ۸ راهپيمايي . ايران

  
مـراسـم و       -بـعـد ازظـهـر       ۷    سـاعـت     مارس ۷ روز 

 مارس ۸ جشن 
 Årsta Folkets Hus: مکان 

سخنرانی، نـمـايـش اسـاليـد در            :  اين مراسم شامل 
مورد حقوق زنان ، شعرخوانی ، رقـص و تـائـتـر و               

 .خواهد بود  موزيک
هنچنين برپايی ميز اطالع رسانی در مـرکـز شـهـر        

اين برنامه با دايـر کـردن     .  مارس ۸ يک هفته قبل از 
نمايشکاه عکس و انـجـام سـخـنـرانـی بـرای مـردم                   

 .رهگذر توام خواهد بود
 ۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹ : +تلفن تماس

  
 گوتنبرگ

شـرکـت در      ميتيـنـگ اعـتـراضـی و         :  مارس ۸ روز 
 مارس ۸ راهپيمايی بزرگ 

عليه رژيم زن ستيـز جـمـهـوري        ميتينگ اعتراضي 
اسالمي در محل برونز پارکن، نـمـايشـگـاه عـکـس           
از وضــعــيـت زنــان در ايــران و بــرگــزاري نــمــايــش                  
خياباني در باره وضعيت زنـان در ايـران از سـاعـت             

 بعد از ظهر  ۶ تا  ۳۰/۴ 
 ۶ مارس از سـاعـت          ۸ شرکت در راهپيمائي بزرگ 

 بعد از ظهر
 ۴۶۷۰۳۶۱۰۲۷۹ : +تلفن تماس

  
مـراسـم و       -بـعـد ازظـهـر       ۷    سـاعـت     مارس ۶ روز 

 مارس ۸ جشن 
طــبــقــه     Wieselgrensplatsen:  مــکــان

 Coopباالي فروشگاه 
اين مراسم شامل سخنراني ميـنـا احـدي، مـوزيـک          

 .زنده، اساليد شو و رقص و پايکوبي خواهد بود
 ۴۶۷۰۷۳۸۷۵۴۸ : +تلفن تماس

 مالمو

شـرکـت در       -بعد از ظهر  ۳ مارس از ساعت  ۸ روز 
مراسم بـزرگ روز جـهـانـي زن بـهـمـراه گـروهـهـاي                       

در اين مراسم از جـملـه       -مختلف مدافع حقوق زنان
فريده آرمان درباره وضعيت زنـان ايـران سـخـنـرانـي             

ترانه خواني سينا شهبـازي، نـمـايـش       .  خواهد داشت
اساليد درباره وضعيت زنان در ايران و سـايـر کشـور        
هاي اسالم زده و برگزاري ميز اطالع رسانـي دربـاره     
وضعيت زنان ايران از جمله برنامه هاي ايـن مـراسـم      

 .خواهد بود
ــان  ــکـ  Kirsebergs fritid och:  مـ

kulturhus 
  

در ادامـه    بعد از ظـهـر        ۶ مارس از ساعت  ۱۴ روز 

گـرامـيــداشـت روز جـهـانــي زن مــراسـمـي شـامــل                    
سخنراني فـريـده آرمـان، مـوزيـک زنـده و جشـن و                      

 .پايکوبي برگزار خواهد شد
 Jannet Kaffe, Nobelvägen: مکان
24 

 ۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸ : +تلفن تماس
  

 هلسينگبوري

روز جهـانـي زن کـه        مارس مراسم بزرگداشت  ۸ روز 
. از سوي گروههاي مختلف سازماندهي شـده اسـت      

و از جملـه سـخـنـرانـي        ( اين مراسم شامل سحنراني 
، ميز اطالع رساني در بـاره وضـع         ) غريبه حسيني 

. زنان ايران و همچنين موزيک و رقـص خـواهـد بـود        
 . ۲۱ تا  ۱۵ از ساعت 

Multi:  مـــــکــــــان  teket              واقــــــع در
Drottninghögs Centrum 

 ۴۶۷۳۷۲۷۰۶۹۳ : +تلفن تماس
  

 بوروس

برگزاري ميز اطالع رساني و نمايشـگـاه عـکـس در         
مارس که با شرکت گـروهـهـاي مـخـتـلـف           ۸ مراسم 

 .دفاع از حقوق زنان برگزار مي شود
  

 آلمان
  

 فرانکفورت  

فوريه تظاهرات عليه رژيم آپارتايد جـنـسـي     ۲۸ روز 
 بعد از ظهر  ۲ ساعت   جمهوري اسالمي

  
 – Konstablerwache:  مـحــل تــجــمــع       

 Alte Operراهپيمايي از مرکز شهر به طرف 
همچنين برگزاري نمايشگاه عکـس و مـيـز اطـالع           

در    ۱۴ تـا     ۱۲ رساني روز جمعه هر هفته از ساعت 
 دانشگاه

 ۴۹۱۷۲۹۷۱۶۲۲۷ : +تلفن تماس
  

 کلن

 ۱۴ ساعت  -مارس برگزاري تظاهرات ۷ روز 
 Dom-Wallrofplatz: مکان

 ۴۹۱۶۳۶۸۰۹۹۷۲ : +تلفن تماس
  

 برمن  

 مارس نمايشگاه عکس و سحنراني  ۷ روز 
  

نمايشگاه عکس در بـاره وضـعـيـت زنـان ايـران از                   
 در کلوپ انترناسيونال  ۱۸ تا  ۱۴ ساعت 

از   –جلسه سخنراني با شرکت مهـرنـوش مـوسـوي         
  ۱۸ ساعت 
 Weber Str.18: مکان

  
مارس نمايشگاه عکس در باره مـوقـعـيـت و        ۸ روز 

 ۱۸ صـبـح تـا         ۱۰ از ساعت   -مبارزه زنان در ايران
 بعد از ظهر
 ۴۹۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵ : +تلفن تماس

 برلين 

مارس بـهـمـراه       ۸ مشارکت در مراسم مارس  ۸ روز 
برقراري ميز اطالع رساني در باره شرايط زنـدگـي و     

  ۱۵ تا  ۱۲ مبارزه زنان ايران، از ساعت 
 ۴۹۱۷۶۲۴۸۶۶۳۱۷ : +تلفن تماس

  
 انگلستان

  
مــيـتــيـنــگ، تــظـاهــرات و جـلــســه             مـارس    ۷ روز   

 عمومي عليه قوانين شريعه اسالمي در بريتانيا
ظـهـر در        بـعـد از       ۴/۳۰ تـا     ۳/۳۰ ميتينگ از 

 . ميدان ترافالگار لندن
بـعـد از        ۵/۳۰ تـا       ۴/۳۰ راهپيمائی از ساعت   

 ظهر از ميدان ترافالگار تا كانوی هال
بـا  بـعـد از ظـهـر              ۸ تـا     ۶ جلسه عمومي از ساعت 

قانون شريعـه، آپـارتـايـد جـنـسـي و حـقـوق                  " عنوان 
در اين مراسم مسابـقـه آثـار هـنـری بـرگـزار                -" زنان

ميشود و به انتخاب شوندگـان جـايـزه داده خـواهـد            
هدف از برگزاری اين مسابقه افشـاي مـاهـيـت        .شد

تبعيض آميز قوانـيـن شـريـعـه و سـايـر مـذاهـب و                    
 .تبليغ حقوق بـرابـر بـرای هـمـه شـهـرونـدان اسـت                   

 ٢٠٠٩ فــوريــه      ٢٧ مــهــلــت ارســال آثــار هــنــری           
 .ميباشد

ــان ــکــ  Red Lion Square 25:  مــ
WC1R 4RL 

مريم نمازي سازمانده و سخنگـوي کـمـپـيـن عـلـيـه             
قوانين شريعه اسالمي در بـريـتـانـيـا و هـمـچـنـيـن                 

سازمان دفـاع از حـقـوق            -سخنگوي عليه تبعيض
 .است زنان 

 ۴۴۷۷۱۹۱۶۶۷۳۱ : +تلفن تماس
  

 ژاپن 
 توکيو

مـارس تـظـاهـرات اعـتـراضـي در مـقـابــل                     ۸ روز   
 سفارت جمهوري اسالمي

 بعد از ظهر ۵ تا  ۳ از ساعت 
جــمــال صــابــري کــادر حــزب             در ايــن تــظــاهــرات     
به سخنراني خواهد پـرداخـت و          کمونيست گارگري

از جمله گـروهـهـاي ژاپـنـي مـدافـع حـقـوق زنـان ،                       
مبارزين و برخي ديگر سازمانـهـاي مـدافـع حـقـوق           

   .انسان در ژاپن شرکت خواهند داشت
  

 غرب کانادا
 ونكوور

 مارس ۸ جشن و مراسم 
عصـر تـا        ٧ ساعت  ٢٠٠٩ فوريه  ٢٨ شنبه   :زمان
 شب ١٢ 

شـمـاره   ( تروت لـيـک کـامـنـيـوتـي سـنـتـر                      : مکان
 )خيابان ويكتوريا درونكوور٠ ۵ ٣٣ 

اين برنامه شامل سخنـرانـي، بـازگـويـي خـاطـرات،            
 .نمايش فيلم، موزيک و رقص خواهد بود

 دالر غير شاغلين ۵ دالر شاغلين،  ١٠ : ورودي
 )٦٠٤ -٧٢٧ -٨٩٨٦ : (تلفن تماس

در مارس برپايي چادر و ميز اطـالع رسـانـي         ۸ روز 
باره وضعيت زنان ايران بهمراه نمايشگاه عـکـس در       

 . مقابل آرت گالری در مركز شهر ونكور
  

 شرق کانادا

 تورنتو  

مارس بـهـمـراه       ۸ مارس شرکت در تظاهرات  ۷ روز 
 در باره وضعيت زنان ايرانميز اطالع رساني 

 بلور تا دانشگاه يورک ۲۵۲ از : مکان
  

مارس جلسه سحنراني و بـحـث، پـانـل در              ۱۴ روز 
" اسالم سياسي، حقوق زنان و قـوانـيـن شـريـعـه          "باره 

  ۱۸:۳۰ از ساعت 
 Cecil Street 25: مکان

United Steelworkers’ Hall 
(One block south-east of 

College & Spadina 
  

زن  آزادي    از ديگر سازمانـدهـنـدگـان ايـن مـراسـم،           
و کميته دفاع از حقوق مـدنـي در     )  WLI( عراق 

 .ايران است
 ۷۱۳۸ -۴۷۱ -۴۱۶ : تلفن تماس

 فرانسه
 ليون

(مارس گردهمايي در ميدان مركـزی شـهـر         ۷ روز 
(bellecour              بهمراه نمايشـگـاه عـکـس و مـيـز

 اطالع رساني در باره وضعيت زنان ايران
  

  آمريکا
 داالس  

گـردهـمـايـي در          ۱۷ تا  ۱۲ مارس از ساعت  ۸ روز 
 پارک 

ــان       ــکـ  _ Russell creek park: مـ
plano  

 ۱۲۱۴۶۷۵۲۱۲۰ : +تلفن تماس
  

  سوئيس
 زوريخ

مارس برگزاري مراسم و جشـن روز جـهـانـي            ۸ روز 
تـا     ۱۲ از سـاعـت         –زن با سحنراني مينـا احـدي       

 ۱۷  
 Seefeldstrasse 93  :مکان

واحد سوئـيـس فـدراسـيـون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان                   
 ايراني يکي از سازماندهندگان اين مراسم است

 نروژ
 اسلو

مارس مشارکت در راهپيمايي روز جـهـانـي         ۸ روز 
در مـورد زن      برگـزاري مـيـز اطـالع رسـانـي                 –زن 

ستيـزي جـمـهـوري اسـالمـي و شـرايـط زنـدگـي و                        
 مبارزه زنان ايران

  ۱۴ از ساعت  Youngstorget: مکان
  

 سازمان دفاع از حقوق زنان -عليه تبعيض
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست  

 کارگري ايران
  

 مارس روز جهاني زن در کشورهاي مختلف دنيا ۸ليست برنامه هاي ويژه 


