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ز ن ج ر جمهما ن مم مام مر
ثمر یمامشمهما بمی

مصا

5

ه مینو همتی با

شراره رضایی با موضوع
”اسال و قوانین ضدزن“

مم ما م
ث
ا ج ا ممه
سمنمنمر ا نما ن ج ر کمنم مر ا نم

(اارسی — ان لی

سما ز مما ن ر هما یمی ز ن بمه

ی

تمر تمیمب :
ممخم مو بمه س بمنمتمیما ر
ا نمنما س
رثس
پمیمر یمامر ث س ا ز ر ا
س
عم ما
همیم ما ا سمد ث س
ا ممیمر
نمیمال قمامسمممیما ن س
کمر یمم
ر عمنما
پما کمیما ر ث س
ز ا ج ه س عملمیمرمضما بمیمد ا ر یما ن
ثمر یما شمهما بمی بهم م
پمامسم
ا سمد ث
سمنمنما ن همیم ما
و ازرا
گما ا ر شمی تمصمو یمر ث
ا عمتمر ا ه عملمیمه یم
نما ممومسمی
هما ث

مینو همتی :بیش از سی سال است
که رژیم اسالمی بتا اکت تا بته یت امتیت
اسالمی ،زنان جامعه ای ان را از حت
حقوق پایه ای

انسانتی وتوم متمت
متعتبت

ک مه اس  .مر ب رسی ایت

بتا

11

ش اره رضائی مبی کانون میاع از حتقتوق

از

ضبتو مت کت ی

مو نم
جر

گمو تمنم مر

زنان

کومکان کهت ان

سازمان رهایی زن به گفتتوتو نتتستتته
ایم .ش اره رضائی ض ی با سال  ،ووش آمدید به ب نامه رهائی زن
شما

هم ودم

ببینندگان ض ی کلوی یون رهایی زن سال مار .
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شراره رضایی :م

14

مینو همتی :مهمترین قوانینی که رژیم اسالمی علیه زنان تصویب و به اجرا گذاشته کدامند؟

عملمق قمتملمهما ث نما ممومسمی
سمخمر نمیما ز ث
بمر ا بمر ث ا ز کمال

تما عمممق

-شمیمر ا ز ث

15

ز نما ن و ا ج یما ن
شمهمال و کمیملمی

15

نا

مم ما ر ز ه

همر ر و ز ه

ز نما ن

سمتمو ن ز ا ج :
جای اه زن غیر اار

جر م ارزات

زنان جر ایران
همیم ما ا سمد ث

11-11

سمتمو ن یم مر ث

11

ا المال عما ت بمر نما ممه هما ث
سما ز مما ن ر هما یمی ز ن و
نممما یمنمد گما ن

ا باشش را به ویابان ها ی ستام

زنان معت ض سیاسی که ب ای آزامی

بمر ا ث ز ا ج ث و بمر ا بمر ث
11
زاجه
ا کم مرم ما نم

ن

شراره رضایی :رژیم اسالمی از همان ر زهای ا ل به قدرت رسیدنش شعار یا ر س ی یتا کتوست ی ،ارازل
با پاشیدن اسید یا چاقو ب صورت زنان آنان را کهدید ک م کا حجاب ست کتنتنتد،

12

ب اب ی انقالب ک مه بومند نه ح ومتی م کجع ک

شاهی ،مر همان ابتدا به مبارزات ووم امامه مامند

می تاکوری ک از ح تومت

جمهوری اسالمی با مستوی ی ،کجا ز ،ش تنتجته

اضتدا

های یله ای معت ضان را س کوب ک م.
بعد از به قدرت رسیدن رژیم اسالمی با کصویب قانون وانوامه که ب اساس اح ا اسالمی
نوشته شده اند ،یک آپارکاید جنسی کما ضیار را ب جامعه ای ان کممی
مدارس گ یته کا اکوبوس ها
کتوی

کقدی

کبلیغ ک م
ش یع

قداس

مانتواه ها

م مساالری بی جی ه

ک م .از جدایی جنسیتی از مهدکومک هتا

 ...قد های ا لی بوم کا جنسی

مامن به کلماکی بنا غی ت

ش یتعت

استالمتی

زن را کمقی

متمتد م کتنتد ،بتا

کعصب ی هنگ م مساالری را ه چه بیتتتتت مر جتامتعته

مواجب را مامور به انقیام مر آ رمن

اطاض

ی مانب ماری

متمتا از احت تا

اسالمی ک م.

سهمیه بندی مانتواه ها ب ای ممد م ک من ر م موت ان به ض صه اجتماضی
مانتواهی که مختص پس ان اس  ،ضد ا لوی

مانش

اوتصاص  39رشتتته ی

های استخدامی ب ای زنان به بهانه

کوجیه این ه مت مان نتان

آ ران وانوامه هستند ،اج ای مجدم ق ن سطایی سنوسار قت
طالق باز گذاشت

مس

م مان به ه بهانه ای ،ضد ح

های ناموسی  ،ممد م ک من زنان بت ای حت

حبان  ،زنده ک من قوانی

ضقب مانده ی ب مه ماری

توجی :نظر بی اینکی نظراتی در سطح جامعی مطرح میروند کی نیا مند پاسخگوئی  :حالجی در برخورد آ ادانی عقاید دارد  :بعضا ای نظرات مغایر بشا اهشدا
سیاستهای رهائی

نیز هستند ،ا ای شماره مبادرت بی گرود

حقوق نا  :بخصوص فعایی رهائی

با سپاس مینوهمتی

” ستو تریبو آ اد ” نموده  :اینگونی نظرات را در ای ستو

میخواهیم کی در پاسخگوئی بی ای نظرات کوشا باشند.

منترر کرده  :در همینجا ا فعشایشیش

:

شی
نشرشر یش

بنا چندهتمتست ی

صتیت ته کته مر

یمتای ضلنی س
کممی

اقتع

کته بته زنتان قتانتونتی

شده اس  ،ازم اج کومکان وت مستال

مر س

شتهتامت

3سالوی،زنان مر ارث

غی ه نصف م مان هستند.البته کتمتامتی ایت
متمم هتای

اح ا اج ایی مر قانون وانوامه

آن ب والف بسیاری از یتمتیتنتیتست
اسالمی

ملی – مذهبیون

هتای

امثال ست ش

شی
شا یش
ر هش

از آنجا که اسال می
اس  ،چنی

حاکمی

را مر جتامتعته

با ضامی شدن وتون

به جان هم انتداوتتت
اسالمی بیتت یت

میب م

کایید وتتونت

قوانینی وتون

نهامینه ک مه
ستی ی

شمشا ر ه
شش

ک یج

ه ر ز قوانی

کصویب ک مه

1 0

زن

ضقتب متانتده کت ی را
وتفتقتان وتوم

شدت میبختد.

چه ه اسال

اح امی مینی

ق آن

مر ق آن آمده اس

کته

که زن موجومی س

ولقتش ب ای آرامش م م اس  ،م مان قیم
لی زنان هستند ،زنی که ناش ه "س کش
نای مان" است
نصمی

مارم ابتتتدا زن را

مت م حت

کند بعد از بست ووم آن را ط م کند

مرآو اگ ی مانب ماری ن م کتتتک بت نتد،مت م
میتواندزن را از کما مارایی وانوامه مثت
یا و جی ...مم

کند ،به زنان گفته شده

آلوم م رنوه مارند

مینو همتمی :عم م
وض ی

زنمان بمه ایمن

قمو

چ ونه بوجه اس

.

شراره رضایی :هتمتانتطتور کته مر ستوال
قبلی اشاره ک م زنان ه گ زی بار ای
کمقی ن یته اند

ستی ی ر زمت ه بتیت

جتمتهتوری

زنتان

اسالمی حاکم اس  .زنان باس پیچی ها
نای مانی های مدنتی اضتتت اض وتوم را بته

کجا ز به زنان اسی را صتامر

ارکجاضی اسال ی یام می نند.

قوانی

وب ی م ل

زندگی های متت ک وارج از ازم اج مر بتیت
میو ی ای ایش ودانتابتا ری

جوانان

زمن مذهب

می

بخاطت رضتایت

مینو همتی :عواقب و تماثمیمرات ممنمر

یعالی

اجتماعی چنین قوانین زن ستیماث چمه
؟

به گونه ای مانتواه هتا را کستختیت

ک مه اند اما کنتهتا  %11نستبت
شاغ

بته مت مان

هستند
بم

بستیتاری از
نتان بتختاطت

ضقاید مطالباکتان مر زندان
کهدیتد

مورم کجا ز ق ار میوی ند ،اضت اضتات

زنان مر مورم متطتالتبتاکتتان مر بستتت

جامعه جتاریست

مر متوارمی کتا انتهتای

سنوینی پ ماوته انتد بتختاطت متبتارزاکتتان
کهدید میتوند مر زندان بس میب ند.

هستند.

ایت

ستم جنسی ضت یتان
مت م،

حتی زنانی که چمقاق مستتان مامه انتد
شخصی

حت مت

مر اقع ضلیه جتوم

انسانی ووشتان بته وتدمتتتتتان

گ یته اند زنانی که با چامر
ب کسی مجل

سنوی

ح م نهی از من

چارقتد ستیتاه

اسالمی نتسته

ستنتوتستار زن را امبتا

می ند ،مر اقع ح م م گ موجومی
ح م نهی از من

شخصی

مسخ

جتوم وتوم را

انستان هتای متجتلت

حتی ظاه هتمتیت

استیصال

نتی  ،یک ک اژمی اس

م بومنتان را ی یام می ند .مر ای

مرجته

ستیتستتتم

اسالمی ،زن ق بانی اس  .به ح م زن بتومن

نت ت من

های جمهوری اسالمی زی ش نجه

مانتجویان موت ه ساله بیتتتتت ازپست ان
اس

س شناس

بی نا

کبعیا

است

ب زنان ،همه ق بانی اند .همه از زن

ق بانی اس

حجابتان اوت اج شتده انتد
آزامی وواهی

پت

اس .

کعدامی زنان شاغ

شراره رضایی :مر ایت ان مرحتالتیت ته آمتار

ب رمایید.

میدهند.

زن بد ن اجازه شتوهت ش

ب آنان حالل مانسته اس .

بوجه اس

وف

س حجاب اجباری جتنتگ

اضال نو انی ک مه ی ی ای ایتش

پیامب اسال مر جنگ ها به س بازانش مجوز

مینو همتی :جر یاتمهس اگر
یطا

رف جی رث

به بینندگمان رهمایمی زن جاریمدس

ضلیه زنان

نواه های شهوت

وارج شدن از متنت ل را نتدارم ،متمتمتد

به اسارت ب من

انم مممق زنمان و

اشاره کنم به م مورم اوتیت ی کته متنتابتع

ووم را از چتم نامم مان
ح

پتول

هستند.

که مر آپارکاید
بنصوص ا انین

احامیث اس .

بخصوص یتعتالتیت

شراره رضایی :ببینید ح ف م

 ...که سعی مر ووب لتطتیتف نتتان مامن
مذهب هستند ،بت گت یتتته از

جمعی زنان

حتقتوق زن

انستان هتا

بتهت ه را از آن

به س کتوب

ش نجه شدن  ...نمونه هتایتی از متبتارزه

نه چی میو .

حتی جای ه نوب
مصونی

اس

که جای ه نوب
را کقدی
اس

هم به گتیت نتده آن کته زن
نمی بختد .زن ر شتنتفت ت ی
میوی م

می ند

ضلی غم این ه استال

به مسلمان بومنش مفتخت

گویا با حقوق زن مر کناقا نیتست  ،مر

ممل تش ا را زن ،یعنی مرجه م

حتقتیت

یاقد حتی حقوق ی می مینامند .حتتی یتاقتد
ح

مر کعیی

موال

ایت

لباس ووم است

حقارت را به قانون زندگی همته آن کستانتی
که جنسیتتان زن اس

کبدی

ک مه اند.

ازم اج های ز م هنوا موت بچه ها مر ست

جر اینجا چند نمونه از مم مارزات زنمان را

مر نتیجه ای

 3سالوی ضال ه ب لتطتمتات جتبت ان نتاپتذیت

بازگو می کنم:

ضظیمی از جانب نیمی از انسان های جامعته

ر انی کومکان را از منیای کتومکتانته اش بته

ا لی

منیای اقعی همست ماری ،آشتیت ی ،وتانته

ضلیه ی مان حجاب اجباری؛

قب

کجمعات زنان مرجلو مرب مانتوتاه کتهت ان

متنف

بچه ماری پ ت می نتد کتومکتانتی کته

ماری

وومهنوز نیاز به مس

بتازی هتای

نوازش
کت

ای ایش آمار طالق

یت شتی ،ایت ایتش

های ناموسی ،کعدم ز جات

صی ته

مر نتیجه ،بدنیا آمدن کتومکتانتی بتی نتا
نتان مر ای ان
مخ ب ک ی
زن

م م

ای ایتش ستقتن جتنتیت

اث ات اجتماضی آن جتدایتی بتیت
مشم

ساوتتت

هم ق ار مامن آنهاس
ح وم

پارک اللته مر اضتتت اض بته ست کتوب
ستی ی

کومکانه مارند.
قت

کظاه ات صده ار نف ه زنان مر سال 85

مر ر مر ر ی

ب ای استثمار ه چه بیتت ه م

اسالمی نوشته شده اس ؛

از ه چی زن بومن آن را کوضیح متیتدهتد.
چون زنم

کمقی میتتتو  ،متتتنتفت

چون آزار میتبتیتنتم ،چتون مرجته م نتامتیتده
میتو  ،چون لباسم را نه ووم بل ه ش ع
آووند

مجل

استالمتی

م لت

کتعتیتیت

کجمعات ه ساله زنان به مناسب

می ند ،چون آزام نیستم ،چون انستان بتومنتم

ر زجهانی زن که همیته با موال

متامتوران

را نته انستانتی

مستویت ی

زنتدانتی

ض ب

شتم زنان

ک من یعالی

زن می انجامد

مناسب

میو  58نوامب ر ز جهانی وتتونت

مست تلته

استتفتامه را

ش ک

جتنتستیت

ضلیه قانون وانوامه که بت استاس

به رژیم اسالمی متواجتهتیتم کته

 5متارس

زنان

کته از ایت

های اسالمی بیتت ی

ش یع

زن

مان نسب

ش این غی انسانی ما به نتفت ت

ها

ب گ اری کنف ان

هتای
ضتلتیته

همتایتش هتا،

سیع موت ان مانتجو مر کجمعتات
مستوی ی

اضت اضات مانتواه ها

می ند.

2

زندانی

زی سوال اس  .چتون مت
مستق

شخصتیتتتی صتاحتب ارامه بتلت ته

ناموس م م کع یف می نند

باالو ه چون زنتم،

معت ضم چون زنم .ما همه همس نوشتتیتم
همه با هم  ،چون زنیم...
جنبش زنان یک جنبش ضتظتیتم اجتتتمتاضتی
اس  .مرم زنان مرمی ضمی

اجتماضی

1 0

.باید سازمان مام
کاریخی بت انتداوتتته

ن ب

شمشا ر ه
شش

مرم را میتوان

شی
شا یش
ر هش

 ای. همس نوشتی زنان ام ی به شدت اجتماضی اس

یک جنبش ضظیم اجتماضی ضد آپارکاید ای
.بوم

ک از آپارکاید نژامی کته جتامتعته

بت ی

به هم

زن

نه حمله نظامی آم ی ا! جتنتبتش زنتان مر
امنیت

س بلندی ب ای زنان

 کم اهمی،  آپارکاید جنسی مر ای ان که ب آمده از اسال اس، المللی گف
ک ر شخصی

 به آسایش،حذف ضامالنش

همدرمی

اس

زمانی ای ار ضمومی جهانی ضلیه آپارکاید نژامی ب انویخته شد

م مان آی یقای جنوبی بل ه ب ای ک
! ننگ نیس

کم شدن ش

شی
نشرشر یش

کمت زش

 راه مبارزه با جمهوری اسالمی نه کم یم اقتصامی. متمدن اس
وواهی

 ای.شد

باید به ای ار ضمومی

 نیس، بت ی متمدن ضلیه اش به پا واس

که رهایی زن مر ای ان کمک ب رگی به کبعیف اسال سیاسی

ب اب ی طلبیش شوید کا با ل و آپارکاید جنسی

نه کنها یک پی زی

جوامع بی

باید به م م جهان گف

میتوان

جمهوری اسالمی از س بت ی

 صدای ح،کنید

 حمای،ای ان را یاری ب سانید
.جامعه بت ی کمک شوم

. شب و روز یوشی را برایتان رزو می نم.از این ه نظراتتان را با بینندگان ما سهیم شدید

 با سپا:مینو همتی

ترجمه ث ان لی ی
Excerpt of a Television interview with Sharareh Rezaei, the secretary of Association for the Defence of
Women and Children Rights-TEHRAN, and a member of the leadership of The Organization for Emancipation of Women (OEW) and the Editor of the OEW Journal. The interview was conducted by Mino
Hemati, the director of the OEW and the producer and presenter of OEW TV.
Mino Hemati: What are the most anti-women laws that the Islamic Republic has adopted and implemented against women in Iran?
Sharareh Rezaei: When the Islamic Republic came to power (1979), by adopting the Family Laws
based on Islam and Sharia they initiated an all sided attack against women and imposed an all encompassing sexual apartheid on the country.
Some of these new Sharia based laws were:
- Gender segregation in schools, buses and Universities
- Abolishment of the right of women to divorce and children’s custody
- Women’s share of inheritance were reduced to that of half of men
- Women’s testimony before the court of law was downgraded to that of half of men
- Age of marriage for girls was lowered to 9 years of age.
- Polygamy and temporary marriage were legalised
- Men were given the right to physically and mentally punish their wives for disobeying them!
- Honour killings were tolerated and encouraged
- Stoning women to death were introduced and exercised
The above are just a sample of anti-women laws that were adopted and implemented by the Islamic
regime.
The introduction of these laws further increased anti-women views and practices in the society. Backward and male chauvinist attitudes gained currency.
Women found to be flouting the sharia laws have been subjected to severest punishment including torture, imprisonment and stoning.
Mino Hemati: What are the effects and consequences of such misogynist laws?
Sharareh Rezaei: In Iran while the number of girls in higher education is higher than boys, nevertheless the number of women in employment is only 11% of that of men. The introduction of Islamic
based laws has led to a dramatic increase in divorce; prostitution; temporary marriage (Seigheh – legal
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prostitution) as well as increase in polygamy, honour related violence and an increase in the number of
children being born outside the wedlock.
A large number of women and girls have been expelled from their work places, universities and
schools for violating strict Islamic dress code.
All these mistreatments and discriminations have been institutionalise and led to a total humiliation and
degradation of women.

Mino Hemati: What has been the reaction among women and especially women's rights activists to
women situation in Iran?
Sharareh Rezaei: Don’t be surprised if I say the struggle and opposition to sexual apartheid and discrimination has not stopped even for one day. Women and girls constantly and on daily basis challenge
“hijab”. They take on the authorities at every opportunity knowing full well that such actions will carry
retribution on the part of the security forces not only against them but also their families will be implicated.
Many of the women’s rights activists are still in prison. A number of activists fearing for their lives
have been forced to flee the country.
The protest and opposition against these laws are as old as the Islamic Republic. In 1980 more than
100,000 people took to the street in protest against the imposition of compulsory hijab. In recent years
a number of high profile gatherings and protests have taken place in front of Tehran University and
“Laleh Park” , all against family laws and all its misogynist and anti-women implications and against
suppression of women.
Every year on the occasion of March 8th, a number of gatherings and events are organised despite all
the intimidation, assault and arrest of the organisers and participants. Women activists also mark November 25th, the international day against violence against women by organising meetings, conferences
and gatherings.

Mino Hemati: At the end of the interview do you have any messages for our viewers?
Sharareh Rezaei: I would like to say that in a society struck by sexual apartheid we all are victims. We
are all being subjected to oppression and degradation just because we are women. Our suffering is indiscriminate. We all suffer and this calls for a collective response.
We need to call on the international public opinion and make them aware that the Islamic inspired sexual apartheid is not any less abhorrent than racial apartheid that was universally condemned. We must
let the world know that the emancipation of women in Iran is part and parcel of human liberation and its
progress. Struggle against the Islamic Republic should be through siding and supporting women’s and
workers movements in Iran and not through economic sanctions and military assault on Iran by US and
Israel.
Link :

http://rahaizantv.blogspot.com/2013/02/islamic-republic-anti-women-laws.html
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ه ت استتنتتاک از کتتع ت ض

جنسی ،بخصوص مر جوامتع متذهتب زمه
یق زمه ،نه استثتنتا

آن ،از س ض

زندگتی اکتثت زنتان

موتتت ان است  .آزار

پیتی میوی م ،بیش از حتد حتاشتیته ای

م م جهان ،اس  .جایتی کتمتتت

جتایتی

بیتت ! چتم گتومن به منیایی ک سنتاک
از نظ جتنتستی ،بت ای اکتثت زنتان

ناام

موت ان مر س اس جهان ،از جمله مف ضتات
مامه های زندگی ام ز اس  .زن ستیت ی،
ای

یامگار ضهد ضتی

ق ن سطایی ،ام ز

بخش انتو ه ای از جهان صتنتعتتتی

متدرن

معاص اس .

ثریا شهابی
وب کجا ز جنسی "زج کش" شتدن یتک
موت جوان  ۳۲سالته مر مهتلتی ،کتوستن
شش مت م ،مر اکتوبتوستی مر حت کت مر
بته ابتعتام
پایتخ هند ،جهانی را نستبت
نا امنی زنان مر هند ،مر شتوک
وتون
ی ب م موجی از وتتم را مر ست است
هند ب انویخ .
ریتتاری
کوحش حیوانی نامیدن ،سبعی
که با ای زن طی م ساض آو زنتدگتیتش
شده اس  ،اریاق زیامی به م ک بیت آن
بی انصایی مر ح حیوانتات است  .وتون
حوش با اضبا کی ه ووم چتنتیت
آشا ک ی
نمی کنند.
جامعه هند زی یتار انفجار اضت اضی بتوم
که طی چند هفته کما یبتای جتامتعته را
کم کاثی ق ار مامه بوم ،که اوتبتار کتجتا ز
گ هی به زنان بیتت ی را متنتتتتت کت م.
مهتلتی ،زن ۳۲
از جنای
چهار هفته پ
ساله میو ی ،مسای یک اکوبوس میوت مر
ایال پنجاب ،کوسن شش نف متورم کتجتا ز
ق ار گ ی ! باز مس له وتون ضلیته زنتان
مر هند کتورهای هتمتجتوار ،بته متیتدیتا
ماستتتانتهتای هت استنتاک
کتیده شد.
مهتهتا زن میتوت ی کته
زندگتی مهتهتا
چه هایتان با اسید کتوستن هتمتست ان
منهد شده بوم ،ر ی صفمه کلوی یونتهتا مر
س اس جهان ،بته متنتازل مت م  ،ریت .
ماستان قدیمی شناوتته شتده "ستنت
می ینه" قت ملخ اش نوزامان موت مر هنتد،
ش نجه به آکش کتتیتدن ضت ستان بته
مت گ
واط کمبتوم جتهتیت یته ،زنتدگتی
"ض سان" و مسال ،مهها مهها ش ت
میو قصا ت بی رحمی نسب به زنتان
جتهتانتی را از
موت ان ،باز زنتده شتد!
زندگی مر ای باطالق ضد انستانتی ،بتیت ار
ک م.
گ ارشات آمار ،کنها گوشه بسیار کوچ تی
از ابعام ب ب ی ق ن سطایی ضلتیته زنتان،
که از هند کا سوئد از آمت یت تا کتا آیت یتقتا
متیت تنتد .پتا
یاجعه میآی یند ،را متنتعت ت
گذاشت زنان موت ان به جهانی با چتم

اوت اضات جدید ک نولوژی ی ر زانته

حتامثته ،کته قتاضتده

جنسی زنان ،ام ز بختتتی از "یتولت تلتور"

زن جر جهان مدرن م ا ر

س مایه ماری ام ز که مر آن س ض
کتفیات

رشتد

اما چ ا؟ کاکی؟ ضلی غم ق نها کالش جنبش
های ضدالتخواه ب ابت ی طتلتب ،ضتلتیت غتم
مدیون شدن انواع میو پدیده هتای متتابته
ق ت ن ستتطتتایتتی چتتون
ضتتهتتد ضتتتتتی ت
رضتیتتتی
انوی اسیون ب مه ماری اربتات
 ،...طاضون زن ستتیت ی مر جتهتانتی بتا
ثت ت
مستآ رمهای ضظیمی از کتمتدن
مانش آگاهی ،ریته ک نتتده است ؟
چ ا ی س ای بیماری هولناک اجتماضی ،کتا
ای اندازه جان سخ اس ؟
م بوط ک من جان ستختتتی زن ستتتیت ی،
یجایع هولناکی که از آم ی ا کا آی یقا آستیتا
ب س زنان موت ان "نای مان" یتا "اضتایتی"
ریخته شده اس  ،به کمبوم ضتلتم ستطتح
کته
ماش بت  ،سطمتی کت از آن است
کسی را به ی یایت راه حتلتی ریتته ای
بیاندازم .م بوط ک من اش تال یتجتیتع کت زن
ستومتالتی
ستی ی ،مر هند پاکستتان
یتقتدان
ای ان ض اق ...به ناآگاهی بت
مست سی اش به ایده های انسانی ،پتیتش
پا ایتامه ک از آن اس که کسی را به کعمت
اندازم.
از چهارصد سال پیش ر زی که گالیتلته بته
جدال ودا ری ! از م یس

ستال پتیتش

ر زی که انقالبیتون مر یت انسته کتلتیتستای
کاکولیک را به زی کتتیتدنتد ،بستاط وتدا را
جمع ک مند،
انجیت

کتیتان صتلتیتب بت گت من
را یت اری مامنتد ،بتت مر

بتدست

س اس جهان بیدار شده اس ! ضلم

قدرت

بت  ،ب ک ی اش را ب ودایان همه مذاهب
با رهای ضدانسانی همه متذاهتب ،قت نتهتا
اس

ک مه اس  .از کع ض سیع

که ثاب

جهانی ضلم
مذهب

جنبش هتای اجتتتمتاضتی بته

و ایات

ایده های ق ن سطایتی

از جمله ق بانی ک من ساح ه هتا ،قت نتهتا
گذشته اس  .حواله مامن مبارزه با اپتیتدمتی
جهانی لودمال شتدن زنتدگتی
نیمی از جمعی
رشد

ستالمت

جهان ،میلیارمها زنتان ،بته

اشاضه اکسیناسیون ضلم

نه مرمان که کنها م همی موق
ناشی از ای

مانتش،

ب مرمهتای

باطالق ضتفتونتی است  .ایت

پاسخ ها ب ای جهان صنعتی

5

مدرن

مستآ رمهای یک ق ن گذشتته

گم اه کننده اس .
جنبش های اجتماضی ،از جتمتلته جتنتبتش
معت ضی به یتاجتعته زن بتومن مر هتنتد
پاکستان ای انستان ض اق ای ان  ،...را
حواله مامن به "آمووت ای ضلم آگاهی" که
پتیت ت زنتان "بتد"
پاشیدن اسید ب صتورت
اس ! پاشاندن بذر ای "آگاهی" که وتون
نسب به زنان آکش زمن ضت ستان "انصتاف
نیس "! "کبلیغ" این ه قتتت نتوزامان موتتت
حتجتاب اجتبتاری "وتوب
ملخ اش است ،
نیس "! حواله مامن وتت تانتدن بتاطتالق
جهانی زن ستی ی به پ سه هتای کتاریتختی
آن قانون ضد ریتختتت استیتد
کصوی ای
"اوتتتیتاری کت من
کجا ز جمعتی بته زنتان
حجاب" ... ،ضوامف یبی بیش نیس .
انتظارات آرز های ضظیم ضلمی م م جهان،
سف به ناشتنتاوتتته کت یت

مر کسخی ک ات

کنج های کتف نتده جهان مامی
کدری

را ،جایو ی

ذهتنتی

مبار آکتش زمن ستاحت ه
آرز ی ستهتم

های جهان ام ز ک من! آمال

ب ی ب اب هموان از ث ت ضتظتیتم متوجتوم مر
جهان را ،با لود بته قتعت "اشتاضته آگتاهتی"
نسب

به ض رت کصویب قانتون متمتنتوضتیت

اسید پاشی ،پ کاب ک من! ضقتبتوت می است
که ای

ضوامف یبی ها به انسان جهتان امت ز

کممی

زمن کوقعات بت امت ز از

می ند .پ

مستیابی به ک قی ،ضلم
ضص ووم،

آگاهی شتایستتته

کتاندن آن به ظتلتمت

های مرمآ ر "اثبات آم

بتومن

پت سته

بت ابت بتومن

زنان" ،کنها نتان ار نوی جهان متمدن ام ز
اس .
سن

بتا رهتای ضتقتب متانتده

ی هنگ

ارکجاضی ،مر س اس جهان
سومآ ری

ه کتجتا کته بتا

رشد سومآ ری س مایه مر کناقا

ق ار گ یته اس  ،یک شبه ریته کت
اس  .ب مگی سیاهان

بی حقتوقتی هتای

اجتماضی بسیار میو  ،بیسوامی
ج ا

یلج اطفال

بیماری جسمی

ست

شتده

طتاضتون

مهتهتا

مهتهتا

اجتماضی ،ه کجا مر مقاب

سومآ ری س مایه مانع ایتجتام کت مه است ،
ریته ک

شده اس  .جایتی کته ستومآ ری

س مایه ایجاب ک مه است  ،مهتهتا
ب هوت
بهت

بیابان

کوی مر س است جتهتان بته

های کف یمی

زندگی کبدی
جان سختتی
ناآگاهی بت

مهتهتا

مناسب ک یت

امتاکت

شده اند.
یت س زن ستتتیتیت ی نته از
یقدان مانش ا نسب
اجامه جر

به
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می نم  .احساس می نم بعد از بیتست

ا ل از وانم مینو همتی کت
زندگی مرم ملهایی که بیس
ق

هت

مار یک نمونه اش را اینجا بیان کنم.

شش سالم بوم که یهمید پدر چند سال قب

از این ه م

میوف

مامر هس

ضاش

کند اما به ملی

ش ای

 .لی ه گ جواب ای
کند ! ه چند ا ای

هیچوونه پتتوانه مالی

نتوانس

چنی

ب ای م

مار انتخاب کنم

نمیوذاش ،م س
پنج کیلومت ای
که م
پدر

والصه بعد از کما شدن مانتواه کوانستم بد ن مانست

ب

نداش

ط ف

بد نم کجایی

مار ! ای

کته از مست

از ای

را ماشتتته بتاشتم کتاری را کته

!

چه

قتی میخواستم ب

پنج کیلومت ان ط ف شه ح

هیچوق

کتعتصتبتی بتوم ،

مانتواه یقن به م
م

نفهمید  ،معنی اضتمام ماشت

مخفیانه به هم اری ب امر مر مانتواه سوئد ثب

چه

گف

ماری که ب ی مانتتوتاه

کجا نیستی مر صورکی که مر کنارش میوف

کفا ت ها را م

زن ها نبوم ؟ مت

ست کتار یتقتن بت ای ایتنت ته پتدر

به کتو اضتتتمتام
اجتازه نتدامن !!!!

ویلتی متختفتیتانته

نا کنم

اینجا بیا .

بعد از آمدن به سوئد متوجه شد یک مسابقه موت شایسته ای انی مر  ۴کتور اس اندینا ی ق اراس
موت ی س
یوق لیسان
ط ی

که بتواند وومش را مر جامعه ممک ب ند با حمای
بوم که مر ای

مسابقه ش ک

ی زندان زن م مش متوجه ای

ه ینه وواهش ک مه بوم ،

ک مه بوم

قبیه شد .

حقوقی ب ای مامر قائ
می سد که بتوانم ح

م ستانم ش ک

وواه

ب گ ار شوم ،

ک م  ،ماه سو مانتواهم مر بهت ی
یک ماه بوم که کم آ رمه بتوم

چون با ه ینه ووم به اینجا آمده بوم

ا قبول ک م با ش ط این ه اگ ب گتتم با پس ضمه ا که مج ح جنویس

بتوم  .کجا ای

از آنجایی کته آرز ی هت
رشته

بازکاب زیامی مر رسانه های ای انی س اس منیا  ،از جمله ام ی ا ماشت

هنوامی که موضوع مسابقه را یهمید کمک ه ینه ر قطع

کهدید به م گ ک م.

کهدید به ب گت

مر آن ممل

را میتوانستم بوویم ؟ جوابووی مامر م

ی زندی ووم را اما کنم ؟ ا کما زندگی ووم را ب ای ی زندانش گذاش

با سال ودم

از ا بت ای کتمتک

بتد ن ایتنت ته هتیت

 .چه کسی جواب گوی م

ضم

کت

ا س

مر ای

کنف ان

شد

م

کون

مسائلی پیش آمد که باضث شد پای م

به ای

مصت

شخصا حبور ماشتم

کتونت

،مر هتمتیت
به ه حتال

به اینجا کتیده شوم.

کتور کتیده شد  ،به واط چه چی ؟

به ای

که ما وواستار میاع از ح

نمیخواستیم  ،یقن ح
میبایس

متتتوجته

ب نامه ای ب ای آمدن به اینتجتا نتداشتتتم  ،نتا وتوم آگتاه

مسائلی پیش آمد که پای م
ملی

؟!

رهائی جتامتعته مت

اشاره گ مید که ب ایم یاما ری زمانی شد که از ای ان وارج شد

م

م

وانم ث یا شهابی؛ صمبتهای ا لیه کته

ای ام گ مید مر وصوص آزامی

هیچواه قصد

حت

حتقتوقتمتان بتومیتم .چتیت زیتامی

حقتوقتی کته هت انستانتی  ،هت انستان آزامی

آن را ماشته باشد

م

مساله هستتتم کته ایت

اقعا مرگی ای

م لتم مان ما ،م لتم مانی چون ومینی ،کسانی که آمده بومند می
ما را آبام کنند  ،نه کنها چنی
به اسطه می
سننرانی مخ وبه جر کن ران

رهایی زن

م

مر غینتان کما زندان های ما را پ ک مند.

مر حال حاض آنها م از پیت ی
مس
از امدن
م

را بوویم ،م
مام .،ه پدر

کتور را م س

ماشتم  ،م

مامری ی زندش ض ی ملش اس

وانوامه ا را م س

نوذشته باشه که بتنوی پدرت جانش را از مس

نمیدانم جوابووی ما کیس

 ،چ ا باید ای

کاری وتوبتی ماشتتتم ملتم نتمتیتختواست
به ه صورت م

کت

مسائ

منیتای

کاری ن مند بل ه منیا کوچ مان را از ما گ یتند ،

نمیدانم چه اشتباهی پیش آمده که ضعی

ما به اینجا کتیتده شتده

وومشان می نند

ماشتم  ،مر اینجا مدت کوکاهی از آمدنم نوذشته بوم که پتدر

 ،جو گوشه اش اس

 ،ویلی سخته مجبور به و ج از کتورت گ می

را از

هنوز چتیت ی

بدهد.

مت الت ماو

کتور پیش بیاید ؟ ووم م

کتور را م س

ماشتتتم

متوقتعتیت

بته اجتبتار بته جتائتی کتوی کتنتم  ،لتی شت ایتطتی پتیتش آمتد کته نتاچتار گت میتد

می نم از سازمان رهائی زن که ای

کتجتا

از سازمان رهائی زن س کار

که مر مورم کظاه ات م بوط به اضال همبستوی م م

قیا همبستوی با م م مص

ی ص

را مر اوتیار م

6

از

از زنش طالق گ یته باید ازم اج کنم .
از وانه ریت

همه شما ض ی ان

مقطتع

کته پتدر

کیس ؟ آیا باید کنها زندگی کند؟مس

وانم :مینو همتی ،وانم میانا نامی

اقعی

پتدر

حمایتی از ستوی جتامتعته

همیته جای سوال بوم  ،چ ا ه گ جایی ب ای حمای

م س

مامه نتتد کته چت ا

کاری را انجا بدهد  .مر جامعه ماند یقن به واط بچه هایتش  ،چت ا ؟

 ۳۲سال باید کو ای ان زندگی کنم بد ن این ه اجازه ای

ی ار کنم

به منیا بتیتا

اجازه ر ماش

نداشت

چتقتدر راحت

ارم زندگی مامر ک م  ،بتا ایتنت ته
سوال ب ای م

م لتی نبوم که از مامر حمای

سننرانی اننا جر کن ران

هتت

سال شبانه ر ز ب ای ووم می م سه مقتیتقته

کوانسته با مامر چه کار کند .یک زن میو را راح

رهایی زن

ستال

ق ار مامند کا چند مقیقه ای کوکاه صمب

کنم.

....،
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ته ن اشی به برگاار

کنندگان و شما شرک

بدلی

کنندگان مختر

اماره اطالضات سنندج ضمال ب

جر این کن ران
مقای
آو ی

نف که ق

اس

موضوع کنف ان
ممد می
هی

 ،م

گ یته بوم

هایی ر یاماش

ای

ح ف ب نم ،

زنان

موی

پ

سنندج

با

از ای  ،همچنان ه ریی

مممدی مر مورم اهمی
کنف ان
معتقد
،سمینار
همچی
چندی

کویی

گفتند ،منم الزمه کاکید کنم
که

الزمه ساالنه مهها کنف ان
همایش ب گ ار بته .ب گ اری

کنف انسهایی به ی ی مث
سال مر ای

ان ژی مثب

ام یعالی

میده

م

که

ک مه ا کلی

منو ک غیب می نه که

یعالیتمو چند ب اب کنم.
بعد از کظاه ات ضظیم زنان مر سال  1981ب
ضلیه حجاب اجباری ما شاهد رکوم زیامی مر
مبارزات زنان کا مهه هفتام بومیم ،یا شاید
بهت ه بوم که اصال شاهد کم ک
به ا ن ش

یعالیتی

نبومیم .به غی از م اسمهایی

که مرجمعهای  52یا  92نف ه مر ر ز جهانی
زنها

مخصوصا

ک مستان

مر

کاسی

ک مند .انع اس
جایواه ای

بعبی

از

شه های

که ان را ماشتیم که ای

ر ز را

گ امی میداشنتد .
واط ه ای که میخوا کع یف کنم شاید
جواب چه باید ک می باشد به کعدای از
م ستان که مر نوبتهای ا ل ح ف زمند
سوال ک مند که این ه  ،چه کسی جوابووی
که ب ما زنان ریته
ظلم ستمی اس
می ر م این ه راه چاره کیه  ،چه باید
ک م.ریی ث یا شهابی مر ح یهاشون به ای
اشاره ک م که یقن یقن ووممون میتونیم
نجات
ای ش این ر ک یی بدیم ناجی
مهنده ای جوم ندارم.به واط ه ب میو م .
چند ر ز قب از ر ز جهانی زن سال  1913که
مصامف بوم با پنجتنبه  11اسفند ،ما
کعدامی از یعالی ا لیه ای ض صه مر شه
سنندج کصمیم گ ییتم که م اسمی ر به
ای مناسب ب گ ار کنیم  .حد م  522نف ر
سازمان مامیم که مر ویابان اصلی شه
(ی م سی) ای م اسم را ب گ ار کنیم  .پنج
 8غ ب ر ی پ
شنبه حد م ساض
نقطه
ویابان
ی م سی که شلوغت ی
شه مر ای ساضات اس جمع شدیم.با
مسته های گ ،بامکنک کعدامی نوشته
به پیتواز ای ر ز ریتیم  ،با مامن گ ها
پیا
پیا کب یک به زن ها  ،مورم کوجه ک
کب یک ای ر ز به زن ها  ،مور م کوجه ک
جمعیتی که مر حال ک مم بومند ق ار گ یتیم

شد که به ح

حقوق زنان بی

اکما می رسانم.
اما قب

جنبش زنان مر ای ان بعد از

بعد چند نهام غی م لتی زنان مر که ان

را با یک واط ه از یعالیتهای

م بوط به جنبش زنان مرشه

ح ک

مبارزه زنان را ای ان بنا نهام  .مر سالهای

ای

سنندج

ضلنی رامی ال

،م اسمی که استارت ش ع م باره یعالی

مر سه مقیقه نمیته به
م

.

م اسم ا لی
یعالی

ر ی آن

کظاه ات زنان مرسال  1981که ان بوم

کنم اما مید بدلی

جنبه ای از بمث پ ماو

کنف ان

هم بعنوان

ک مه بوم که مر مورم

صمب

ق

کومه گی شدن ای

س پوش گذاش

آو کنف ان

ن

اجتماضی

ح ک

سننرانی بنتیار پیریارث جر کن ران
رهایی زن
جمعی  522نف ه ما کبدب به بیش از 122
نف گ مید ،طوری که پیامه ر ویابان اصلی
جمعی به
ی م سی میو جای ک مم نداش
سن ویابان کتیده شد ضمال ویابان کامال
بسته شد .م اسم کبدی شد به راهییمایی
به سوی میدان اصلی شه  .شور شوق را
مر نواه زنان موت ان جوان که به صف ما می
پیوستند ،به ضوح قاب متاهده بوم.اب از
ووشمالی می ک مند که جنبش میاع از
زنان مر ویابان ب اه ایتامه
ح م
حقوق
اس .ای شور اشتیاق به حدی بوم که چند
نف از موت ها ر س ی هایتان را بعنوان
مر نهای
سمب حجاب اجباری ب ماشنتد
هم یک ر س ی هم بعنوان سمب ب مگی مر
سم ضلنی شه مر جلو چتمان ه اران نف
به آکش کتیده شد  .مر کنارای احساس
قدرت ای شور شوق موت ان  ،نواهها
متلک های کعدامی از ضاب ان سنتی ضقب
مامه هم ب یبا سنوینی می ک م که مر
کوهینها
ما را مورم انواع هتک ح م
نهای
ق ار مامند .کیم امنی م اسم چندی بار به آنها
کذک مام اما آنها به کوهی هایتان امامه می
مامند ،معلو شد که ای ضده از بسیجی های
جی ه ووارهستند آمده بومند که م اسم را به
هم ب نند،مر حی راهییمایی سه بار به ما
حمله ک مند که میخواستند مرگی ی یی ی ی
ایجام کنند .قتی که متوجه شدند ما مت ول
کومه ای
یک م اسم با ش وه مدنی مر ش
هستیم  ،ماموری نی ی انتظامی کعدامی
اطالضاکی را که شوکه شده بومند ب ای
مستوی ی ما آ رمند چند نف از ب گ ار کنندگان از
جمله وانمی که نمیه بیهوش بوم را مستوی
حمای جوانان
ک مند که با حمله کیم امنی
ب اب ی طلب مر صمنه ای
آزامی وواه
مستوی شدگان شدگان را از چنوال ماموری
ی اری شان
جمعی
مر بی
مر آ رمیم
مامیم.ضمال مرگی ی را به ما کممی ک مه بومند
چند نف بسیجی که بعد از چند بار حمله ،
مسبب ب هم زمن م اسم بومند  ،رآو ی
جوانان
م اسم کوسن کیم امنی
مقای
آزامی وواه سنندج حسابی گوشمالی شدند.
وب ای م اسم مر کما شه پیچید  .کعدامی
بازوواس
مورم کهدید
یعالی
از ای
بازوواس اطالضات سنندج ق ار گ یتند ،اما

7

مر ام

قفه کالش

موج ای

گذشتوی ها را م

مبارزه
از جان

یعالیتها

بعنوان شاهد زنده آن

کاریخ،

سالهای بعد مریعالیتهای زنان به

مناسب

شه های

های مختلف مر که ان

میو می مید
نتسته بوم
نیس

.یاممه مر یک مندانی ش ی
مجله ای که اسمش یام
حقوق زنان بوم

اما م بوط به مسائ

را ر ی می مطب مندانی ش ی مید که مر آن
چند ه ار نف ه ر ز

از م اسمهای چند صد

جهانی زن سال ، 1959مر ق ی
ک ج ،سنندج

 ،که ان ،

چندشه میو منتت شده بوم.

بعبی از م ستان مر ح یهایتان به ای

ن ته

اشاره ک مند که ما نتوانستیم کاثی آنچنانی مر
ظلمی که مر جامعه ب زنان ر ا

س کوب
میتوم ر

ماشته باشیم ،که م

معتقد نیستم

به ای
حبور

راستش به نظ م

زنان مرطی سالهای گذشته مر ض صه های
مختلف مبارزاکی

را م

جنبتی

میبینم

شسص

ش ع شد  ،کاثی

شخصیتهای ای

که

کاثی گ یته از ای
از

مخصوصا

مهه

کالشهای،

جنبش آزامی وواهی

ب اب ی طلبی که بیش از سی سال ضم شونو
ص ف مبارزه ب ای ب اب ی ح
میبینم .م
رهایی زن

م م ک مند

زن

مر حال حاض همی
ای

سازمان

کلوی یون یک ساضته رهایی
سازمانهای

زن را ،بعنوان ی ی از اصلی ک ی

رامی ال مر میاع از حقوق زنان میبینم که
بعنوان شاهد زنده شعار
را ب مر

اسم ای

میوارهای کایه های مربند که ان

مید .کاثی مبارزات ای

جنبش را ،که رهایی

زن ی ی از نماینده های اقعی
اس

سازمان

رامی ال آن

ما مر مبارزات ر زم ه زنان ب ای میاع از

حقوقتان شاهد هستیم .پ
مبارزات

یعالیتمایمان را مر ای

ما باید
راستا بیتت

چند ب اب کنیم.
متاسفانه به ملی
ح یهایم را کما

ممد ی

ق

کنم یقن با ای

م

باید
جمله

سخنانم را به پایان می سانم که " جامعه ای
که زن مر آن آزام نباشه آن جامعه نمی کواند
آزام باشد ".

شی
نشرشر یش
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شی
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شمشا ر ه
شش

استه حتقتوق زنتان یتعتالتیت

میخوا یه واط ه شخصی که نه یه واط ه گ هی ر بوم .ما کو مانتواه کب ی

می میم کق یبا  8؛  1نف هستیم ض به ای که به ما ارم شدنتنها از ط ف جمهوری اسالمی بتلت ته از طت ف جتنتبتش زنتان

رث
سننرانی ازرا
سازمان
جر کن ران

بوم .ب ای این ه ما ک ک بومیم ای

مس له ای بوم که هی

موقع مار نتونس

....یعنی ما قد ب ماشتیم مر جه

همبستتوتی

زمند  .ای

انوی ه ای شد که ما یه یت ت ایت

بتاشتیتم یته

با ا نها ؛جنبش س اس ی زنان ای ان لی متاسفانه ا نا مار پ

رهایی زن

کلنو ی وورم به ما که م کا هوی
هستم
حساب کنید م

جنسی

جنسی

ماریم هوی
م

یک م م ک ک جنسی

چند حساب میتم مر ای ان

جنبش زنان اینت ناسیونال هس

لی مر اقعی

ملییتی

جنسیتی که ه م ی اینها کم

هوی

مر ای ان به حساب میام .چون جن
ای

کبعتیتا هستتتنتد .مت

ا ل م م یارس اس

چون زن ک ک هستتتم

باضث شد که ما جنبش زنان اذربایجان را راه اندازی کنیم

م

.ا ن ی هنگ ا ن سنتهایی که مر ه ملتی حاکم اس

مس

اینطور نیس

کت ک

اضتتقتام ماشتتتم
پتای زنتان را

می گی ه کا این ه قانون ضوض بته  .بیتت از انقالب ما احتیاج به اگاهی زنان ماریم .انقالبها همانطور که متاهده می نید انتقتالبتهتا کتاثتیت
مثبتی به نظ م

نداشته  .مر ش ف انقالب به ضنوان اب ار به ضنوان سیاهی لت

ب گتتیم به ویلی ضقبت از ا ن موقعیتی که بومیم .م

می وواستم نظ

از زنان استفامه کت مه انتد  .لتی بتعتد از انتقتالب متا

ر راجع به این ه حاال ما همیته از ط ف م ستتان جتنتبتش زنتان

ای ان انتقام میتیم  .وواستم یه کوضیمی هم راجع به اینجا بد که ا ن یعالیتهایی که مر که ان میته م
زندگی می نه هی
کب ی م

نیس

کبعیبی اسش قائ

 ..لی زنی که مر یک ر ستای اذربایجان زندگی می ند ویلی کبعیبش بیتت ه یا مانتتوتاه

را به واط حجاب ویلی کم ما ر میو یتند به ما کذک میداند شخصی

بازک ه کو که ان

ای

جنبش زنان م ک گ ا به نظ م

کوچ ت

اسه م

قسم

کار نمیته ..ای

ب امر اضمال میته ویلی بیتت از م ک ه

چهار پنجم که م

ب نم که این ه مار کج یه طلب مید نند مر هی

انسان ر وورم می مند لی مر حتالتی کته یته وتورمه یبتا

یه وورمه مارن کبعیا امی کار می نند  .ا ن قوانینی که اسه م

اضمال میته کبعیبی که از ط ف پدر
کبعیا ا ن جن

نمیوم یتک زنتی کته مر مت کت

ا ن به واط ایتنته کته اگتاهتی مر ا ن

ا نجا حساب میتم به واط همینه .

م

می وواستم یه اشاره ایتی هتم

جامعه ایی که ب ای ای ان کار می نیم زیام به ما جا نمیدند با ای

واط این ه کسی که ب ای ازامی انسان ی ق نمی نه زن باشه یا م م کار می نه باید به ای

کو کب ی کو شتهت هتای

هم ویلی موای

نیستتتم بته

هم اضتقام ماشتته باشه که ه ملتی ح

کعتیتیت

س نوشتش را مارم .ما به واط این ه نمیتتونیم ووب یارسی ح ف ب نیم کمقی شدیم کو شه ووممون کب ی کو مانتواه کتو ست کتالس متا
هی

ق

نتونستیم نظ اکمون ر ویلی راح

مر زبان ووم یقن زبان ضامیانه ر یام گ یتم .ی کنید مامرهای ما کته یتک زن بتی

بیان کنیم

سوام بوم نمیتونستند از رامیو از کلوی یون استفامه کند .هی
ملتهای غی یارس زنان غی یارس مر ای ان هس

سننرانی هی ا اسدث جر کن ران

رهایی

زن
با سال ودم

م ستان

کتت ت از ستازمتان

رهای زن
م هیفا هستم یک زن ض ب از شه اهواز  .مت
می وواهم مر ک می صمبتهای م ستتتمتان اذرا
مطالبی را ض ض کنم .همه ما ای را میدانیم کته
قت
زن به طور کلی موضوع زن مر ای ان هی
متبتارزات زنتان
جدی گ یته نتده یعالیتتهتا
وتاصتی را آنتهتم
کوجه طیف ویلی متمتد م
معموال بیتت مر میان اپوزسیون به وومش

چندی

اگاهی رسانی نیس

اسه ا نا .وواستم م باره اشاره کنم کبعیبتی کته بت ای

ب اب بیتت از زنان میو هس

.ویلی ممنون

کت ه .مر
جلب ک مه.مر ای میان کار زنان مل به حاشیه رانده شده مر ای ان بسیار سخت
غتیت ه
اینجا صمب م مر مورم مل ض ب کورم ک ک بلوی ک کم گیل ی غتیت ه
اس .مللی که چند گونوی ی هنگ ی را کج به می نند .مللی کته متتتفتا ت از لتمتاظ
ی هنوی از لماظ زبانی از لماظ اجتماضی زندگی می نند  .ما مر ای ان با گ هی از موتتت ان
ض ب سعی مر انجا کاری ب ای زنانمون ماشتیم .کاری که ب ای ا ن نه امیتدی بته کتمتک
قانون م ل ماشتیم نه حتی امیدی به هم اری ه چند سطمی با میو یعاالن حقوق
زن  .ما کماسهایی ماشتیم با یعالی حقوق زن م ووم مر مانتواه شتهتیتد بتهتتتتتی
که ان مرس ووند با م ستانم که ا نا مر مانتواهای که ان با موت ان ض ب متا هتمت تاری
می میم .هم اری می میم مطالعه می میم می نوشتیم جلب ک مه.مر ایت متیتان کتار
زنان مل به حاشیه رانده شده مر ای ان بسیار سخ ک ه .مر اینجا صمتبت مت مر متورم
مل ض ب کورم ک ک بلوی ک کم گیل ی غی ه غی ه اس .مللی که چند گونوتی
ی هنگ ی را کج به می نند .مللی که متفا ت از لماظ ی هنوی از لماظ زبانتی از لتمتاظ
اجتماضی زندگی می نند  .ما مر ای ان با گ هی از موت ان ض ب سعی مر انجا کاری بت ای
زنانمون ماشتیم .کاری که ب ای ا ن نه امیدی به کمک قانون م ل ماشتیم نه حتتتی
امیدی به هم اری ه چند سطمی با میو یعاالن حقوق زن  .ما کماسهایی ماشتتتیتم بتا
یعالی حقوق زن م ووم مر مانتواه شهید بهتتی که ان مرس ووند با م ستانم که
ا نا مر مانتواهای که ان با موت ان ض ب ما هم اری می میم .هم اری می میم متطتالتعته
می میم می نوشتیم ویلی سعی ک میم که با یعاالن جتنتبتش زن مر ایت ان کتمتاس
ماشته باشیم لی ما همیته رم میتیم به حاشیه ر نده میتیم .به واط ایتنت ته مت
ض ب هستم کج یه طلب هستم م وائ هستم ای چی ی اس که مر ایت ان جتوم
مارم .م ض ب هستم م وائ هستم  .ای همیته ما را آزار مامه .ای باضث شتده کته
زن ض ب زن مظلو ض ب نمی کوانیم به زبان مامری ووم صمب کنیم .نمی کوانیم آمتوزش
ببینیم .بناب ای زنان ض ب اکث ا بیسوام ضقب مانده از لماظ ی هنوی  .به وتاطت ایتنت ته
می ه مدرسه مر ا ل ابتدایی م ابتدایی نمتی یتهتمتد متعتلتم چتی متیتوته یته زبتان
کامالوارجی را میتنوم ش ه میته نمی کواند امامه بده ؛م م م میته ه سال پتت
اکث زنان ملتهای بته حتاشتیته
س هم م م می او س وونه نتی میته .ای مت
ر نده شده مارند ای مختص یقن ض بها نیس کورمها ک کها بلوچها ....همه ما
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ر شتنتفت ت
می مانیم که اینها کسانی هستند که هی صدایی ندارند کسی صدای ا نا ر نمیتنوم .م به ضنوان یک زن ض ب کمتصتیت کت مه
ظیفه ووم مید نم که صدای زنان ملتم ر به میو ان ب سونم مر کتوری که مید نم ما همیته س کوب میتیم به اسم هویتمون  ....م یتقتن
باید ای را امامه بد با اجازه کون که ما ب ای پیتب م کوچ ت ی ایده ی ی ب ای زنانمون مر م حله ا ل نیاز به بازکع یف مفهومی ماریم که مر ایت ان
جا ایتامه  .مفهومی که میوه قانون همه زنان را مر ای ان به ی سان مورم ستم ظلم ق ار مامه .همانطور که وانم شهابی گفتتنتد کته هتیتچت ت
نیتونه جلوی اکمام هم اری ما را بوی م اگ ما بخواهیم  .لی متاسفانه یک ایده هایی هس یک ای اری هس پت پ مه که ذهنی اپوزسیتون
ر پوشانده یک پ مه ای ر از بی اضتمامی ایجام ک مه.که باضث شده ما هی ق نتوانید با همدیو ارکباط پیدا ب نیم .م می وواهتم بتوتویتم
که ای مفهومی که مر ای ان جا ایتامه که زنان به طور ی سان مورم ستم قانون سیاس اند ای یک مفهو غلن اس  .اینوونه نیس بتا کتمتا
احت ا م ب ای کاریخ مبارزات زنان ای ان اضال می نم که زنان ملتهای به حاشیه رانده شده کم ستم مباضف قانون سیتاست م لت مت کت ی
هستند .ما از جنبش رهایی زن می وواهیم که ابتدا هوی ما را که هوی ی هنوی زبانی اجتماضی متفا ت از زن یارس هس را پذی ا باشند
کع یفش کنند ب ای ما به ما اجازه حبور بدهند .به واط این ه ای هوی متفا ت ما ب ای ما باضث شده که ما ش ایطی متتتفتا ت از شت ایتن زن
یارس را کج به کنیم .ما ش این متفا ت ماریم ما نیاز به نواه متفا ت ماریم ما نیاز به سیاس متفا ت ماریم ما نیاز ماریم کته کستی صتدای مت ا
بتنوم .م ض ب هستم لی م وائ نیستم .ای چی ی اس که همه م ستان باید مر ای ان ای را بفهمند .ما غی از سیاستهای ظلم ستتمتی
که ضلیه زنان مر ای ان مارم پیامه میته ما جدایی از ای سیاستها کم ای هاله شک ک مید هستیم که ما ر گ یته م ر کا م ر .متا کتمت ستتتم
راسیس هم هستیم  .ما کم ستم راسیستی هستیم که به شدت ازش رنج میب یم .م ووم م مر اهواز ب رگ شد ا نجا مدرسه ریتم پتدر
مامر هم ه م استام مانتواه هستند  .لی م هی ق یام نمی ه ب وورم معلمها را با م قتی که م  ...م یک واط ه را ب اکتون کتعت یتف
ب نم  .م با م ستان نتسته بوم کالس چهار ابتدایی بوم م ستم ماره با م بازی می نه ا مد شونهای م را گتاز گت یت .ایتنتقتدر ایت مرم
گازش زیام بوم که م جیغ زم  .معلم مار کتونده بی ن نواه ک م مید م شونه ا زوم شده به م ستم میوه نیلوی مید نی کو چی ار ک می بتا
ای ؟ اینها ض ب هستند پدرش ی ما میاید پدر کو را مر می ا رم بعدش میه میوی م .ای یه نواهی کوی مدریه به یه موت  3ساله اس که متیتوت
کو متفا کی کو یک ض بی چون کو نمی یهمی بابات هم حتی اس .ای مت لی اس که ما ماریم .ما کم ستمیم زنان ما م بت ابت کتمت
ستم هستند .ما میخواهیم صدایمان به گوش منیا ب سد به گوش بقیه یعاالن حقوق زن ب سد .متا کتالش متان را کت میتم مر ایت ان بته جتایتی
ن سیدیم  .مجبور شدیم از ای ان بیاییم بی ن ا مدیم بی ن .م اینجا ووشمالم که ما مر ای ان ای ی ص را نداشتیم بته وتاطت متمتد میتتتهتای
سیاسی قا نی که هس .ما معموال مر لفایه کار می نیم .بی ووممون کار می نیم .ض بها بی وومشون ک ک ها بیت وتومشتون کتورمهتا بتیت
وومشون  .چون ه به واط همون ممد میتها که هس نمی کونیم متاسفانه بهم اضتمام کنیم .اینجا ووشبختانه ای یبای ازام سیاسی بتاضتث
شده که م بتونم مس بازک ی ماشته باشم .با یک س ی از م ستان کت کتمتون ارکتبتاط بت قت ار کت میتم بتا یته ست ی از م ستتتان کتورم هتم
امید ار به ثمت بت سته
ازرا یک هم اری جونی ر ش ع ک میم که م ویلی بهش امید ار
همچنی .امید اریم که بتونیم امامه بدیم االن م
متا مرم ایت ر
به واط این ه ازرا ک که لی م ض بم ..ما مرمهای متت ک ماریم .ما مرم نژامپ ستی را کتیدیم .ما مرم جنسی ر کتتیتدیتم
کتیدیم که مر کتوری زندگی می نیم که مه همواره وائ میده شدیم  .ما زنانی هستیم از یک قت وائ .میوه ی ش ر ب نید کته متا چته
ضعیتی ر کمم می نیم .بناب ای م باز هم وواسته ا را ک ار می نم از جنبش راهی زن که لطفا مارا پذی ا باشید .م یتک ضت ب هستتتم بته
ضنوان یک ض ب مارا بیذی ید اجازه بدی م مت الت زنانم ر مط ح ب نم .مت الکی که کامال متفا که از مت الکی که ماها ضامت ماریتم ازشتون
بتنویم ببینیم .ممنونم
انقدر ن ته ها گفته ها زیام هستند که میتوم مر مورم ه کدا بمث های زیامی ک م .از مرم
ای ض ی از مرم ا ن ض ی .م امامه ک مه بوم مر مورم مس له زن بخصوص زن مر ای ان که ی ی از
ضواملی که بهش اجماف میته وومشون هستند .ی ی از اصلیت ی ضوام وومزنها هستند که
وومشان به وومشان با ر ماشته باشند ا ن قدرکی که مارند را قبول کنند که مارند .به ضنوان
یک زن یک انسان  ..م ای ر میخوا بوم  .م ستممون مینو مر باره اووان المسلمی صمب
ک م .اووان المسلمی مر ای ان هم هس .ما کسانی ماریم که با کمصیالت ویلی اکاممیک لی
اووان المسلمی پت س شون اند ...اگ باز کنیم همون اووان المسلمی اس .یک ن ته ای
ر ب اکون بوم ویلی جالبه .م مر نمایتواه بی المللی کتاب بوم مر سالهای  5229یا 5222
.ایتون گفتند" م یک زن ای انی
بوم  .شی ی ضبامی امد سخن انی ب ند مر طبقه م
مسلمان هستم م یک زن وانه مار هستم ؛که بعد از کالتم می وونه غذا ب ای شوه
شوه از م راضی اس " ای گفته قاب کوضیح نیس .یا مه انوی کار سخن انی
می پذ
شوه ش را که متاسفانه مر زندان م م ؛ا ن
می نه که متاسفانه اکاممیسی حقوق زنان اس
ای قوانینی که ا ن میوه ای نیس ؛ای ر ای اله
هم میوه" اسال نوع میو ی اس
صانعی اینجوری میوه " ووب اینها هم وومشون اووان المسلمی هستند  .اقعا راس گف
اووان المسلمی با ک ا ات امدند قب از بوجوم امدن انقالب مص .م سی امضا ک م که م س
اینها را گفتند همی جا هم همی را گفتند .به ضنوان
مر کون
کعدم ز جات مت لی ندار
م اگه موت نداشتم با جوم
او ی بمثم م ویلی ووشمال هستم که م کا موت مار ؛مم
این ه کمونیس بوم با همون کف ات م م ساالری زندگی می م .م ویلی ووشمالم که م
کا موت ب رگ زیبا مار که بهم ویلی چی ها را یام مامند  .اقعا باید ما م مها ای ر اضت اف کنیم
رهایی
جر کن ران
سننرانی ع ا
بعبا ویلی م مساالر بومیم با این ه ویلی هم ی می میم کمونیس هستیم ر شنف
بومیم مانتواه ریته بومیم  .سال  85کظاه اکی شد که چپ ای انی ا ن مان گفتند که اینها ر سیی ها بومند که به ویابان امدند .متاسفانه  .لی
م مر اینجا اقعا قلبا میوم م حاض مر سازمان کمیی شما یعالیتم را ش ع کنم .با جوم این ه مر باره ام سیاس زیام ووش بی
بهش معتقد هستم باید با هاش کار ک م ه کسی مر حیطه کوان وومش
نبوم  .لی ای مبارزه ای کمیی را اقعا بهش ضالقه مند
میتونه با ای زنان ک ک زنان ض ب بلوی همچنی م م ض ب م م کورم ه ملیتی ر اقعا بهش کمک کنه کا ای مرمها ای رنجها نباشه  .اقعا
م ب ای ای جور مرم ملها ملم گ ی  .م یام هس مر کب ی س کظاه ات ب رگ یک صف ر مرس ک مند که م ا ن ر مر اینت ن
مید ..موت ها پس ها را لخ ک مند از ا ن سن رم ک مند متاسفانه ...امید ار ه وانم که م وانم نمیوم  .زنی که به ضنوان یک انسان به
وومش با ر بیا رم به کوانایهایش با ر بیا رم .مر ای صورت هی کسی نمیتوان جلو مارش بته .م سی متت
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نوب وتوم
پیش از ای ق را نمی گی
را بە موت ان جوانی مام کە مر بارە حتقتوق
قومی ووم مامرانتان حت ف زمنتد ،بتمتث
انتتقتتالبتتات
ام ت ز مر بتتارە بتتهتتار ض ت بتتی
کتورهای وا رمیانە بوم کە جای حقوق زن
مر آن والی اس  .لی سی بمثها بە جتای
میو ی کتیدە شد بمثهای میو ی متطت ح
شتد کە بە وتومی وتوم متتیتتتوانتتد جتتواب
کتنتنتدگتان
نیازهایی باشد کە ووم شت کت
ام ز میخواستند بە آن بی مازند .ی ی از ای
بمثها نقطەنظ ات م موت جوان ک ک زبتان
ض ب بومند کە مسائ قومی کبعیا متلتی
از
مذهبی را مر ایت ان متطت ح کت منتد
کبعیباکی ح ف زمند کە مر مدارس بە آنهتا
پدر مامرشان مر زنتدگتی ر زمت ە اضتمتال
میتوم.
لتی یت ت
راستش م ویلی متاثت شتد
یتا
می نم ما قب از این ە یک زن ،یک مت م
یک ض ب یا یک ک ک باشیم انسان هستیم
باید از حقوق انسانیمان میاع کنیم .قتبت از
متیتختواهتم بتا
ه چی م انسان هستم
ارزشهای االی انسانی ام ز زندگی کتنتم.
یک زن ض ب یا کت م چە حتقتی متیتختواهتد
ماشتە باشد؟ ب ای مت ایت متهتم است .
حقوق ب ابت بتا مت م ،حت کتار ،شت ت
کمصی  ،ح ماشتتت یتک زنتدگتی راحت
انسانی با ام انات زندگتی وتوبتی کە یتک
متتامر بتتتتتوانتتد بە کتتمتتا آرز هتتایتتش ب ت ای
ی ت زنتتدانتتش ب ت ستتد .بتتتتتوانتتد مر زنتتدگتتی
وانوامەاش کصمیم بوی م حت ابت از نتظت
ماشتە باشد .اینتهتا هتمە نتقتاط متتتت ک
مبارزە ب ای حقوق انسانی ماس کە متا را
با هم متمد می ند .بە نتظت مت ایتنتهتا کە
گفتم اص اس نە این ە از حتقتوق وتوم
مث یک زن ض ب مبارزە کنم.
حاال بی ماز بە بقیە بمثها .راستتتش متیتنتو
ام ز مر بارە کاریخچە اووان المسلمی ح ف
زم کە کی بە جتوم آمتدنتد ،چتوتونە رشتد
ک مند ام ز بە قدرت رسیدەاند .راستش
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اوی کتورهای ضت بتی اذضتان متیت ت م کە
جنبتهای چپ کارگ ی مر وا رمیانە بدلیت
وتومنتمتایتی
س کوب شدید ام ان کت
نداشتەاند .مر مص ارکش را س کار آ رمنتد
کما جنبتهای کارگ ان ،بی اران جوانتان را
س کوب ک مند .مر چنی ش ایطی رهایی زن
هم جایی نخواهد ماش .

سننرانی نیال قاسمیان جر کن ران
رهایی زن
ای پدیدە ب ای ما کازە نیست  .مر طتول ستە
مهە اوی کما ای جنبتتهتای ارکتجتاضتی مر
کتورهای وا رمیانە ای ان بوسیلە قدرکتهتای
بە
غ ب آم ی ا کمک شدند ،رشتد کت منتد
قدرت رسیتدەانتد .متثتال جتنتبتش ارکتجتاضتی
اسالمی طالبان مر ای انستان قبت از بتقت مت
رسیدن مر پاکستان ب ایتان مدرسە گذاشتند
متت لتان ک مند کا مر آن م رە بت ضتلتیە
بلوک ستوستیتالتیتستتتی آن
شور ی ساب
زمان مبارزە کنند .مر آمت یت تای الکتیت کتمتا
طتبتقە
جنبتهای چپ سوسیتالتیتستتتی
کارگ را س کوب ک مند می تاکوریهتایتی متثت
پینوشە مر شیلی میو کتورهای امت یت تای
الکی را بە قدرت رساندند جنبتهای م ممی
را بە واک وون کتاندند.
قدرکهای غ بی آم ی ا مرطول کاریخ هیچوقت
رامیت تال
نوذاشتند کە جنبتتهتای چتپ
انقالبی بە قتدرت بت ستنتد .حتتتی جتنتبتش
مصتتدق را مر ای ت ان
بتتورژ ایتتی مت ت طە
س کوب ک مند شاە را بە قتدرت نتتانتدنتد.
کمونیسم یاشیسم را کنار هم ق ار میدهنتد
بە چپ حملە می نند .حتی رامیتوی م لتتتی
سوئد نی مر گ ارشات ووم مر رابطە با انقالبات

پایاننامە کمصیلی م مر رابطە بتا قتتتلتهتای
ناموسی بوم .مر آن م بە ای پ ماوتتەا کە
چوونە رسانەهای گ هی سوئتد بتمتثتهتای
بە متذهتب
جنبش ما را جدی نو یتتنتد
ی هنگ ارکجاضی ناموسی کە ما آن ا ایتتا
می میم ،مام می مند کا این ە موت انی مثت
پال یاطمە کتتە شدند بمث مر جتامتعە
سوئد باال گ ی  .منظور اینس کە همیتتە
کتورهای غ بی از جملە سوئد با سیاس
نسبی ی هنوی ووم با ارکتجتاع استالمتی
ی هنگ سنتی کتمت تیت کت مەانتد .راستتتش
س مایەماری گندیدە امت زی بە متذهتب
ارکجاع اسالمی احتیاج مارم بت ای ست کتوب
چپ از آن استفامە می ند.
جنبتهای پیت
جنبتهای اسالمی با پول قدرت مالی وتوم
کمک کتتورهتای غت بتی انتتت نتاستیتونتال
ارکجاضی اسالمی کت ی مامەاند بە کتمتا
نتمتی
جنبتهای ارکجاضی کمک متیت تنتنتد
چتپ ست کتار
گذارند جنبتهای کتارگت ی
بیایند .جنبش جهانی چپ ما متاسفانە ضعیف
هنوز نتوانستە یک انت ناسیونال چتپ
اس
سوسیالیستی بە جوم ا رم کە بتتتوانتد بە
کتورهای جهان سو کمک کند جنبتهتای
م ممی را بە قدرت ب ساند همانطتور کە ثت یتا
هم مر سخن انیش بە آن اشارە ک م.
س وال اصلی جلسە ای بتوم کە چتوتونە بە
جنبش رهایی زن مر كتورهای ض بی کتمتک
کنیم ،چوونە میتونیم با ایت جتنتبتش کتامت
بوی یم ،بمثهای ووممان را بە آنها ب سانتیتم
با هم کبامل نظ کنیم .ای جلسە متاسفانە بە
ای بمث مر جای وتوم
ای س والها نی ماو
باقی اس .

خه —5زن جر جهان م ا ر ”ثریا شهابی“
اجامه ث
متخصات ای ی س ،که از مستانی ناشی میتوم که از ای ی س حفاظ می ند! آن را پ رش میدهد! کا مر جنگ هتای متعتیت
سیاسی اقتصامی از آن استفامه اب اری کند! همانطور که صدا از گاز شیمایی استفامه ک م ک م از بمب اکم!
اقعی ای اس که مر انقیام نواه ماشت نیمی از جمعی جهان ،میتواند منتا سوم سومآ ری باشد نی یی مامی ،قدرکی مامی ،از آن ستوم
میب م .چه نیمی مناسب ک از آن نیمه ای که کاریخا کوسن مذهب اضتقامات و ایی ،کم ارزش پس کع یف شده اس  .ریته اسید پاشی بته
آم ی ا سوئد ،منفع متامی نتظتامتی است کته
زنان مر هند حجاب اجباری مر ای ان ض س سوزان مر هند قت های ناموسی مر انولی
آن مرجه از ای اط گ ایی ،از کم ارزشی زن سوم میب م.
آن ق بانی ،ضلی غم مخالف با ای
ضلی غم ریخت اشک ب حال ای
کجا ز جنسی بته زنتان ،نتدیتده
کجا ز جمعی مر مهلی ،میف ماید که :ه گ مر هی کی
آقای شارما ،کی مدایع چند ک از متهمی پ نده قت
هتای کتجتا ز
اس که "سلطان جنای هم به زن ممت می ،مس ب ند"! پیتت هم قبات زیامی مر مامگاههای م بوط به رستیتدگتی بته کتیت
نته قبتات
اضال ک مند که نموه لباس پوشیدن ریتار زنان ملی کع ض به آنها اس ! نه آقای شارما بیسوام است
جنسی مر آم ی ا انولی
ضالی کیه مر آم ی ا انولی ! ای ها میدانند که ای اظهارات مخالفی کوحش ضد زن را به جای کع ض به ریته زن ستی ی ،بدنبال اثبات بی گناهتی
زنان میف ستد!
Soraya_shahabi@yahoo.com
 ۳۲ژانویه ۳۱۰۲
اجتتتمتاضتی،
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امی پاکیاری هستم .کبییع حقوق زنان مرح وم

هیچ

پوشیده نمیباشد.مرجامعه کنونی ای ان به اسطه ح وم

پوشش که از بدیهی ک ی
باید

های همی

جلوگی ی شد
کمصی

می نند چنانچه همس م

این ه حجاب ا مورم کأیید ح اس
کما زحمات ا ب ای قبول شدن

به هدر ری

میتوم،ای

که حتی ا را مر ای

آزامی مر

ا را مر حصتار

حصار نی راح

نمتی

نی ی تی از قت بتانتی

نباید هاس  ،ا که مر سال  1953رکبه یک کن ور حقوق مانتوتاه پتیتا

شده بوم به ضل

مر کتور م

اما جای کأسف اس

نبایدهای زیامی رابه ا کممی

باید

اسالمتی حت

حقوق یک انسان میباشد،از زن ای انی گ یته شده

اجباری حجاب ق ار مامه اس
گذارند

جمهوری اسالمی اقعیتی اس

که بت

انوی ه ووم را ب ای پیت ی

اینچنی
اکفاق

کما انوی ه

اشتیاق

مانتواه نبوم از ثب
کما

انت ژی

به کلی از مس

اکفاقهایی نظی آن مر ای ان بسیار اس

ا مر مانتتوتاه

اشتتتیتاق ی بت ای امامته
مام.

ان ژی یک زن ب ای پیتت یت
م

نتا

نتور

بته بتازی گت یتتته

مر حال حاض مر یک کتور

جامعه آزام زندگی می نم کالش می نم که بتوانم قدمی ه چند کوچک مر مسی احقاق حت

سننرانی امیر پاکیارث جر کن ران

آزامی زنان س زمینم ب مار .

رهایی زن

سننرانی ر عنا کریم زاجه جر کن ران
م

میخواستم از کجارب زمینی

ووم ح ف ب نم .م
می نم؛ کی

متلتمتوس

رهایی زن

بتا پتنتاهتنتده هتا کتار

های زنهای که کورم بومند ض ب

بومند ؛ووم هم که با جوم این ه مید نتم مر
شه بندر ضباس مر جنوب ای ان به منیا ا مد
لی با جوم ای
ه ملیی

ووم ر ض ب

یا یتارس یتا

میوه نمیبینم .یه چتیت کته کتامتال

متت ک بوم مر ای

ها اکفاقاکی بتومنتد

کی

بوم که همه بته

که مه متت ک بوم .آن ای

طور متت ک مورم ظتلتم اقتع شتده بتومنتد
مانند ظلم وانوامه ؛ظتلتمتی کته مرجتامتعته
بهتون ریته بوم مر مدرسه
مسائ
ای

...؛هتمته ایت

به صورکی بوند که ما نمیتونیم بویتم
ظتلتم مبتاضتف یتا

چون زن ض به ؛پت

متفا کی مر وانتوامه یتا مر اجتتتمتاع بتهتش
شده ..زن ض ب هتمتان قتدر

هتمتون نتوع

ظلمی بهش شده بوم که به زن کورم بته زن
یارس یا به همته ی هتای وتوم

ریتتته

می م .شما اگ کتاکتاگتوری کتهت ان ر کتنتار
بوذارید .میبینید که کتمتاا

زنتان ایت ان متورم

ظلم اند .متورم ظتلتم مبتاضتف انتد مر ایت
جامعه  .لی اگ ما از ج اییای ایت ان بتیتا
بی ن ؛میبینیم مر کتور پاکستان موتتت 12
ساله به ملی

این ه وواهان ب اب ی حقوق زن

م م هستش ک ر میته .موت یه وانم 52
ساله ر کو شه استتت تهتلتم کته از کتتور
ای انستان مهاج ت ک مه اند کوسن شوه ش
به قت

می سه ؛ اینجا که میتوته راستیتست

موضوضی

نداره بل ه به وتاطت اضتتتقتام بته

سنتهای وومشون بوم که موت ان را به قتتت
می سانند  ،می وواهم ای

را بوویم کته اگت

ما یعاالن حقوق زنان س کی حمله مان را بته
جای این ه متوجه یقن منطقته جت ت ایتیتایتی
ووممون ق ار بدیم

یقن یعتالتیتتتمتون را مر

راستا حفظ حقوق کسانی که مر ج ایتیتای
که ووممون مر ان بومیم متم ک ب نیم
میوار آهنی م ر ووممون

یته

منطقه مورم نظ -

منطقه مورم نظ مون ب تیم ؛مر صورکی کته
بی ن از ای حیطه را نواه کنیم باز وواهیم میتد
که همی ا ضاع مر بی ن ازمنطتقته متا جتوم
مارم .یک زن ای انی یا ای انی که زنتدگتیتش ر
به وط میندازه به ایت کتتورهتا(متثتال کتو
همی است هلم ) پناهنده میته ؛میبینیم کته
اضتتتقتامات
همینجا هم کوسن همی سن
ک ر میتته یتا کتوستن شتوهت ش کتتتته
میته .اینجاس که میتونیم بویتم کته ایت
ی هنگ سن اس که ای زنها را می تد .
یتا
ای نیس که چون م زن ای تانتی بتوم
زنی از یالن قبیله بوم کتته شد ؛نته ایت
اضتقامات اسالمی اس که بانتی بتی
سن
حقوقی ستم ب زنان مر همه جاس .سنت
ی هنگ م مساالری اس که آن را هتمتهتجتا
بتا وتوممتان
منبال ووممون می کتتونتیتم
میب یم  .گ ما باید نک کی حمله مون ر ب ایت
اماب ر سو م مستاالرمتتتوجته بت تنتیتم
نی یمان را مر جاهای مختلف پ اکنده ن نیم ؛
مثال نویم از حقوق بت کورمستان؛ ای حقوق
بت اذربایجتان یتا ایت حتقتوق بتت یتارس
اس !!!.حقوق بت مر کلی وومش حتقتوق
یت قتی
بت اس  .زن هم همان زن اس
ندارم .زن کورم یارس ض ب  ....ماهیتا با
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هتتم یت قتتی نتتدارنتتد .مت بتته شتتختتصتته مر
کتورهای حوزه ولیج یارس کجاربی را مار
مید که مر آنجا کمقی را به طور حتتتنتاکتی
ا نتا ضت ب
می ینی .ا نجا شما یارس
ح
ایتنت ته ضت ب
اند کو را کمقی می نند به ج
؛راستیتستتته ؛ یت قتی
نیستی  .راسیست
نمی نه کجا باشه ..راسیس کو کتور سوئتد
هم کو را مماکمه می ند به ج اینت ته شتمتا
سوئدی نیستید .اگه ق اره ما حمله ای ب نیتم
؛اگه ق اره ما بخواهیم متتتمتد بتتیتم کتو یته
بتتیتم بتهتتت ه کتو ظت یتی
ظ یی متت
بتیم که ه جایی که می یم بتونتیتم
متت
هت جتا کته
ای ظ ف ر با ووممون ببت یتم
ایت
می یم بتونیم به ای ظ ف ایتخار ب نیتم
ظ ف مان را بتونیم مر همته جتا یتک متعتنتی
ب ایش ماشته باشیم  .ای زن هت جتای منتیتا
حقوقش بتایتد مر هت
که ب م یک زن اس
جتای منتیتا کته متیت ه متورم متتوایتقت قت ار
بوی ه ".هی کجا نباید زنان مورم اجتمتاف قت ار
بوی ند زن به ضنوان یک انسان"  .م ا ل یتک
اگت مت بته
انسان هستم بعد یک زن .
ضنوان یک زن ووم را معت یتی کتنتم متجتبتور
پت یک سنوت ی قت ار بتوتیت
نیستم ب
مثال مانند سنو حمای ار حقوق بتت زنتان
کورمستان .زن ماهیتا یک زن اس گذشته از
یتا از نتژمی
ای که کورم یا یارس یا ه ملی
باشد  ..ای زن اگ مر ایت تانستتتان بت م
بخواهد بی حتجتاب بتاشتد متورم کت ر قت ار
میوی ه .ی قی نمی نه ا نجا طب قتانتون متورم
اجماف ق ار میوی ه  .ای زن اگته مر ایت یتقتا
باشه ظلم بهش قطع نمیته یا اگ مر کتتور
سومالی باشد یه نوع میو ی از ظتلتم بتهتش
کممی میته .بناب ای ما حقتوق متان را بته
ضنوان حقوق یک زن مر نظ میوی یم ب ای ان
مبارزه کنیم .نک حمله مان را نتیت یتمتان را
ر ی ای مهم بوذاریم .متا اگت نتیت یتمتان را
پ اکنده ب نیم یقن یقن زن جتنتبتش زنتان
اس که لطمه وواهد وورم  / .با سیاس
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هیفا صمب

م م س ماشتم مر مورم صمب م ستان آذرا
بنتینیم با هم بیتت مر ای مورم صمب کنیم.
متن پاس
راسیسم نژام پ ستی مر ای ان بیش از ه کسی ب ضلیه ض ب هاس ،ه جنایتی که جمهوری اسالمی م ک ب میتوم م
ثریا شهابی
کا یمش به ض بها میدهند به ای ملی که یارس زبان نیستند ای هم از ط ف جمهوری اسالمی هم از ط ف ناسیونالیسم
به سننان هی ا
ای انی مر ظلمهائی که به ض بها ر ا ماشته میتوم بد ن ک مید ش یک اند.
و ازرا
شاید مر زمینه ک م زبانها ک ک زبانها بهت باشند لی ضلیه آنها نی ناسیونالیسم ای انی حاکم اس ،شاید ه بچه ک م زبانی
که مر که ان زندگی ک مه باشد میداند که یتار راسیسم چیس .نه یقن آنها بل ه سنی مذهب ها،یهومی ها،بهائی
ها...،هی یهومی ای کا زمانی که مر ممله ای ام نباشد نمی گوید که یهومی اس .
کج به ای که ه یک از مم می جامعه می کنند ویلی
ابعام کبعیا نژامی،کبعیا زبانی ه نوع کبعیبی مر ای ان حتتناک اس
(یونیک) منمص به ی م اس .کج به ای که یک زن ض ب زبان مارم با کج به ای که یک زن ک م زبان مارم حتمأ متفا ت اس .ای را مر ای ان ماریم
مر اینجا هم یک راسیسم میو ب ضلیه شماس ،ضلیه این ه وارجی هستید،ووب بلد نیستید ح ف ب نید ،بیسوامید...،
جوکهائی که ب ای ک کها ساوتند به ای ملی اس که ک کها ا لی بخش از طبقه کارگ بومند که به منبال کار به که ان آمدند یارسی بلد
نبومند ای جوکها را به ای ملی میساوتند که آنها را متهم کنند که چون یارسی بلد نیستنداصأل هیچی نمی یهمند .لی مر اقع ا لی
ضع را مر اقع مر اینجا ماریم ،قتی که ووب صمب نمی کنید شما را
بختی از طبقه کارگ بومند که بدنبال کار به که ان آمدند همی
قبا ت می کنند که شما هیچی نمی یهمید،کعجب می کنند قتی شما رانندگی می کنید،کعجب می کنند قتی که می بینند شما
شیمی یی یک را میدانید.اینهم راسیسم اس منتها جوابهای مختلفی می شوم به ای راسیسم مام.
م ویلی م س ماشتم ای م ستان به رهائی زن می آمدند مر رهائی زن کار می ک مند ب ای پاسخ به مرمها رنج هائی که به وصوص
زن ها مر جنوب می کتند یا مر آذربایجان سازمان رهائی زن چه کاری باید انجا مهد.
میتوم که ما مت جم ک کی،ک می ض ب زبان بوذاریم ب ای کسانی که یارسی صمب نمی کنند یا لیس ودمات یژه ای که همه جا ب ای
این ه ای بخش به حاشیه نیایتد میدهند .اکفاقأ مر همی جوامع غ بی نی ناسیونالیسم ای انی راسیسم اس که می گوید م مر حاشیه
اقعی که راسیسم ا را مجبور می کند که مر قواضد ملی حاشیه ای وومش را
مر ج ی ه ملی ووم می مانم قاطی شما نمی شو
جمع کند از وومش میاع کند حتی مر همی غ ب ضقب مانده ک ی چی های ی هنوی راهوی ووم می کند.چ ا نمی شوم لباس ک می را به
پای آم را می بندم نقد کنیم...،
ملی این ه مس
یک ضد راسیس سوئدی به م ن می ت اس کا یک ناسیونالیس ای انی،یک رهب اکمامیه کارگ ی به م ن می ت از آقا یا وانم یالنی که
ی می کند که ک م ها را م س مارم لی از ک کها متنف اس ی می کنند که مر م اغه باید ک م ها را بی ن کنند
ال امأ هم بان م اس
یا ک کها را بی ن کنند.به ه حال جواب هائی که به ای یتارها مامه می شوم قاب بمث اس ،م ی می نم جوابهائی که مر ای ان مامه
شده شبیه جوابهائی اس که مر اینجا به یتارهای راسیستی مامه می شوم.م ی می کنم شاید باید ی صتی را ب ای بمث مر ای زمینه
گذاش .م شخصأ ضالقمند بدانم م ستانی که به رهائی زن می آیند چه نوع کسهیالت کم هائی احتیاج مارن که موانعی که ب ای یک زن
ض ب،ک ک،ک مزبان ،سنی ،شیعه ،بهائی ،بی ودا...،ه چه که هس از پیش پا ب ماریم چون ه م می گویم حقوق زنان جهان شمول اس .
مر حاکمی نتسته زنها
م ووم را به زن آزامی وواه ک ک یا ض ب زبان ن می ت می مانم کا به وانم یاطمه گ جی که یارسی زبان اس
را س کوب می کند.زبان متت ک ی هنگ متت ک م نیس بل ه مطالبات انسانی متت ک م بیتت م را سم کسانی می کتاند
که می کوانم با آنها متمد شو .منتها مر ای ک میدی نیس که یتارهای راسیستی به وصوص مر ای ان یجایع زیامی به بار می آ رم/.

سننرانی علیرضا بیداریان جر کن ران
رهایی زن

کنم ویلی استفامه ک م

ویلی متتاقم مر ی صتی

احد که ان ضبو
!م ضلی ضا بیداریان کارگ ش ک
با مر م به کمامی حبار ممت
احد بوم .ببختید بنده سخنووی ووبی نیستم امید ار که
سندی ای کارگ ان ش ک
بتونم مر رابطه با ای جلسه منظور ووم را ب سانم .مر ابتدای ای جلسه کصا ی از
احد که ان پخش شد که م ا بیام م ستان هم ارانم بخصوص اقای
اضتصابات ش ک
ا سانلو انداو .سعی می نم پ ح یی ن مه ازواط ه ای که مر یک ر ز کاریم ایتام مر
رابطه با معب جامعه ای ان اس که زنان با ان مس به گ یبان هستند .قب از این ه مر
مسای سوار کنم .معموال ما یه چای مر یک انت اک 12مقیقه ای وورمه
ایستواه مبدا ب
به قول هم ارانم زی با ریته مسای سوار می میم.هنوز
سیواری هم کتیده سی
ح ک ن مه بوم که موت وانو جوانی با چتمان اشک الوم جلوی مرب امده کقاضای
کمک ک م.چون م ووممدارای یک ی زند موت هستم موت ووم جلو مجسم شد .انو
گ ی .م با کعجب گفتم وانو چی ار می نی االن
که ا به اغوش پدر پناه ا رمه م ا ب
مرمس میته میدانید که مر کتور ما حتی پدر ی زند موت ووم یا وواه ب امر.یا مامر پس
ج ات این ههمدیو را مر اغوش بوی ند را ندارند بوذریم ای موت مانتجو بوم با اضتیام
مستو پنجه ن می م حتی مس به چه کارهایی ب ای نیاز مالی انجا ندامه بوم که
ج ات بازگت به وانه ووم که شه ستان بوم را نداش .م کا حد ام ان کم ش ک مه
بیاری وومش نخات یای .س کان را بدرم نیا ر میخواهم بوویم که ووم م که مدت
چندی سال مر جامعه ای ان بوم از کومکی با سی ه م م ساالری مر وانوامه اط اییان
ندیده ا که کسی از ای حقوق
حقوق زن کجاس
ر ب بوممیام نو یتم که اقعا ح
صمب ک مه چی ی بووید.مر پایان از ای وانومهای ممت (مینو همتی .میانا نامی.ث یا
شهابی)که مر ای راستا مبارزه می نند به بنده کمامی م مان جامعه ای ان ای راکه جا
حقوق زن چیس را به ما یام مهند با کت از همه م ستان/.
ح
ح زن کجاس
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شی
نشرشر یش

علق قتق هاث ناموسی
سخر نیازث
ب ق اری ر ابطتی کته از میتدگتاه استال
قوانی اسالمی حاکم مر ای ان مقبول نیس
"ج " نا مارم به کتبتع اجت ا کتنتنتد حتد
ش ضی ،ووم را مم به انجا آن مانسته
ای شخص می کواند حتتتی یتک شتهت نتد
ستایت
ضامی ،اضم از پدر ،ب امر ،هتمتست
وویتا ندان باشد .ایت نتوع قتتت هتا مر
جوامعی مانند ای ان "قت هتای نتامتوستی"
نا مارند "اج اکنند ح م وتتنتوم است
که مج می را از ر ی زمتیت بت ماشتتته
ضملی وی انجا مامه اس ."1
جنای های ناموسی یا قتت نتامتوستی بته
اغتلتب قتتت زنتان یتک
ارک تاب وتتونت
وانوامه بته مست مت مان وتویتتا نتد وتوم
«نتنتوتیت
گفته میشوم .ای زنان به ضتلت
وتتانتتوام وتتوم »متتجتتازات
ک ت من ش ت ای ت
میشوند .ای ننگ شام موارم گتونتاگتونتی
میشوم از جمله وومماری از ازم اج اجباری،
قتت بتتانتتی یتتک کتتجتتا ز جتتنتتستتی بتتومن،
طتتالق گتت یتتتتت (حتتتتتی از یتتک شتتوهتت
یتا
متختالتف،
ناشایس ) ،رابطه با جن
ارک تاب زنتا .بت ای ایتنت ته یت می قت بتانتی
جنای های ناموسی شوم ،یقن این ه گمتان
بت مه شتتوم ا آب ت ی وتتانتتوامه را بت بتتام
مامهاس کایی اس به ای معنا که ب وتی
قت های ناموسی یقن ب مبنای ستو ظت
صورت میپذی م.5
یمانمواجگمی"

"شرف مرج" یا "شراام
؟
چی
بیش از ه ار سال پیش ،مر جامعه قبیله ای
چی ی به نا قانون م توب مد ن ،م لت
جوم نداش  .ه م م قبیله بتایتد یتک
مل
کنه نقش قتاضتی ،پتلتیت  ،متامتور اجت ای
غتتی ت ه را مر متتورم وتتانتتوامه
متتجتتازات
متجا زی به ح یم وانوامه ایفا متی کت م .از
ط یی ،قبیله نی مر ایفای چتنتیت نتقتتتی
پتتیبان م م بوم .م م از ح ب قت اری نتظتم
مر قبیله ب وورمار بتوم
مر وانوامه سی
به ا کمک می ک م.
قبیله نی مر صورت ل
راهت نتی ر اج
مر آن م ران ،مزمی امتوال
ب ای قبیله ای که کتوانستتته
ی ا ان ماش
بوم اموال قبیلۀ میو را به س ق ب م ،ایتخار
ممسوب می شد از ستوی میتوت بت ای
قبیله ای که مورم غارت چیا ل ق ار گ یتتته
بوم ،ننوی بوم ش ف ووم را ل ه مار شتده
می مانستند .از آنجاکه ،زن مر آن قبای جت
مایملک م مان بوم ،م م بتایتد از زن یتعتنتی
کستی را
مایملک ووم ممایظ می ک م
که مایملک ا را می مزید ،مس میب یدند
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کسی را که زن ا را می مزمید ،یا به وتواهت
یا موت ش کجا ز می ک م ،س می ب ید .مر ای
قبای  ،اگ زن با م می از قبتیتلتۀ میتوت رابتطته
ب ق ار می ک م ،مستم متجتازات مت گ بتوم.
قبیله هم از حت آن مت م مر اضتمتال چتنتیت
مجازات هایی حمای می ک م چ اکه لت ته مار
شدن ش ف م می از یک قبیله به معنای لت ته
مار شدن ش ف ک قبیله بوم قت ناموسی
وتون ضلیه زنان ،به میاع از ناموس یا ش ف
کعبی می شد .مر ایت قتبتایت اگت مت می از
ناموس ووم میاع نمی ک م (یعنی وونی ریخته
نمی شد) آن م م را بی ض ضه یا بی نتامتوس
می وواندند ا را از قبیله ط م می کت منتد" .
چه بسا ی م مر میاع از ووم بت ای پتذیت یتتته
شدن مجدم مر جمع باید مس به قت می زم
یتا
وون می ریخ  ،یا وومکتی می کت م
س به بیابان می گذاش ."9
ی م که قتانتون بت جتوامتع
مر ق ن بیس
م ل ها حاکم اس  ،ی م نمی کتوانتد متجت ی
قانون باشد ووم مر زمینۀ گنه ار بومن یا بتی
گناهی ی م میو ی کصمیم بوی م .اما متاسفانته
"قوانی اسالمی کتور ما هنوز هم به همان سن قبیله ای از چنی مجازات هتایتی میتاع متی
کند "9حتی ب اساس مامه  ۲۲۶قانون مجازات اسالمی "ه گاه م می همست وتوم را مر حتال
زنا با م م اجنبی متاهده کند ضلم به کم ی زن ماشته باشد ،میکواند مر همان حتال آنتان را
به قت ب ساند" اما مر چنی زمانی ،م م چوونه می کواند "ضلم به کم تیت زن" ماشتتته بتاشتد؟
قانونو ار به ای ن ته نی ماوته اس .به راستی چه چی سبب می شوم "م م" که ووم مختلتوقتی
مانند سای انسان هاس  ،کا آن حد ووم را ب ک از "زن" بداند که نه کنها چوونتوتی زنتدگتی ا را
کعیی کند بل ه م گ ا را نی مر مستان ووم ماشته باشد؟ متعصبان مذهبی مر پتاستخ بته ایت
امتیازهاي زنانه متعتمتوال ر مر
پ سش چنی استدالل می کنند" :زن ها به ملی يژگي ،موقعی
پاکي مچار اشتباه شده مر مع ض وط ی يب حیله هتا
کتخیص انتخاب مصداق هاي ضف
م ای ام شهوت پ س ق ار مي گی ند .از اي ر نیازمند س پ ستي به ضنوان پدر يا هتمتست
ضف آنها باشد."2
امثال آن مي باشند کا همواره حایظ حیثی  ،ش ف ،نجاب
از ای میدگاه ،زن موجومی کم ضق  ،ناکوان ،احساساکی سامه مل اس که به راحتتتی یت یتب
ش ف نجاب زنان باشند .اما بتایتد پت ستیتد
م مان را می وورم از این  ،م مان باید حایظ ضف
م مانی که ی یب می مهند مر چه جایواهی ق ار مارند؟ چ ا ح م قت ناموسی یقن منتمتصت بته
م مان اس ؟ اما اگ م م متاه  ،مر همی جامعۀ اسالمی سنتی ،با زنان میو ی رابطه ماشتته
باشد ،حتی چند همس صی ه ای مائم نی ماشته باشد متمول مجازات ناموسی نمی شتوم.
آیا مر ای موارم زن نباید احساس کند ناموس یا ش یش ل ه مار شده است ؟ ایت حت تم یتقتن
از ای یلسفه ریته می گی م که م مان زن را ج مایملک ووم می مانند امتا مت م
م مانه اس
ج مارایی های زن نیس  .بناب ای  ،زن مم و می شوم م م حاکم .زن باید ووم را بتیتوشتانتد
اما م م نه ،زن باید ضف ماشته باشد اما ای کلمه ب ای م م معنای ناموسی ندارم.
اگ زنی ،م م ووم را مر حال زنا با زن میو ی بیابد ،ح ندارم م م را به قت ب ساند یتا بته کتعتبتیت
م مانه ،ل ۀ ننگ را از بی بب م .اگ ای زن ،همس ووم را ب ُتد ،مت کت تب قتتت شتده است
مجازات آن قصاص اس  .نمونه های آن را می کوان با نواهی به پ ند ق بانیانی همچون ریمتانته
جباری یاطمه حقیق پژ ه یای  .مر ای موارم ،ای زنان ق بانیان هوسبازی م مان وتوم شتدنتد
زی ا ُمم به مجازات مالک ووم نیستند.
کت تیتیت میتدگتاه
ممد م ک من زنان ،به کالش هایی ب ای آمتوزش مت مان
چ ا به جای مم و
م مساالرانه پ ماوته نمی شوم؟ آیا ه ینه ای که وانوامه به ملی ارک اب قت ناموستی پت ماوت
می کند کمت از ه ینۀ آموزش پ رش کف ب اب ی وواهانه اس ؟ ک یی مر ی هتنتگ ،ضتامات
پتت ار باالیی نتیتاز مارم امتا ارزش وتوم را
به کالش ص ف ق
سن ام ی سامه نیس
آزامی
زمانی نتان می مهد که جامعه از وتون  ،کنگ نظ ی ،ناب اب ی جنسیتی ضاری شوم
امنی جای ووم را باز کند.
منابع
www.soheila.org

از سای

رهایی زن جیدن کنیدس

ن

ریات را از این الریق جریاا
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سایه سیاه ناامنی ،ب ای زنان بویژه مر کتورهای مسلمان ه ر ز ،کعبی یک کابوس اس .
زن  59ساله هندی ،یک مانتجوی پ ش ی مر کتوری که ب ای زنان ام انات
به ای

م حله کمصیلی هم ناب اب یها مت الت بیتماری را پت

یا حتی نامرمهیا می ند ،قطعار بت ای رستیتدن

ریاهی ناچی

س گذارمه اما به جای ماشت

احت ا

حقوقی ی اوتورهتویت

ستاضتیتش

مرجامعته ،نه کنتتها ح م انسانیتتش را مرهم میت نند پا را ازکجا زبه ح یم وصوصیش مریک م ان ضمومی ی اکت متی نتهتنتد ،کته حتتتی
ازض ب شتم با میله آهنتتتی ،ا را متورم کتجتتتتتا زگتت هتتی
مال تی ا به جسمش راهم کامال ر باط میدانند پ
برابرث از کال تا عمق
ان

ق ارمی مهند؛ طب

اظهارات م می که هم اه ق بانی شاهد قایع بتتتتومه؛ مرکمتتت ازیک ستاضت
جستتم نیمه جانش مرحی

نف مورم کجتتا ز جنسی ق ارگ ی  ،سی

به ویابان ای نده می شوم ،ضجتتیب ک آنتتت ه به ای

 -شیرازث

ماشته که همان م س
باز هم انسانی

هم اه ق بانی ،ا را ازای

ظیفه شهتتت ندی مر پ

ح ک

هم راضی نتده اند

ازاکوبوسی که مم

 1بتار ،کتوستن 1
قوع حتتامثته بتومه،

راننده قصد ضبورازجسم نیمه جتان ی را

اکفاق می هاند.

سیاهیهای جدان وواب آلومه به اغما می ر م

رهتوتذران

رانتنتدگتان

هم با میدن م مج ح نیمه جان بابی مس ولیتی مما از کنارشان میودرند.
بوذریم ازح ومتهایی که به زنان ارزش انسانتتتتی مروورشان را اضطا ن مه اند ،اما چه ب س مت ممتانتی آمتده کته بته
م رازذره ای انسانی
چه ب س
ثب

شوم

مری هنگ

جامعه شان  ،زن را مستتتتم

همچنان امامه یابد کا آنجا که چنی

مرمنیای به اصطالح مت قتتی ام زای
اما ب ای جب ان
ای

چنی

ریتار حتتتتتتیانه ای می مانند؟

جدان ضمومی جهانیان آمده که اجازه می مهد مرکتوری ،ب ای مثال همان هند ستان ه  15ساض

سؤال همچنان ب ایم باقی اس

" کجا ز به ضتتنفی " به قوع بییوند ؟!

ریتارها نه کنها کتتتع ض به یک انسان

اصالحتتش ،ب ای ارکقا حقوق

یک مورم کجتا ز گت ارش

ح م

یک شه ند نیس

که کتتتع ض به بت ی

انسان زنان ،مر جهان چه هم اریهایی با چنی

که چ ا جنبش زنان با جومکالشهای ر زای ن ،با چنی

ه چه کالش زنان ب ای احقتتاق حقوقتتتتان بیتت می شوم جوامع

م ل ب ای صول

ممسوب می شتوم

جوامعی صورت می گی م ؟

بی مه ی هایی به ضقب رانده متی شتتتتتتتونتد

مستیابی به آن ،موانع بیتت ی پیش ر ی زنان قت ار

می مهند !!!!
مر ر زگاری که بیش از  92سال از الز االج ا شدن " کنوان
چنی

ریتاری با زنان.

یون راع ت یض علیه زنان " میتتوذرم ،بسی جای کأسف

کتأمت

است

ژانویه 1211

غمها
مر می ب ای زنان ب شم مه شده که طب کع یف می  ،زن ممكو همیتوی آال
حس تهاس ؛ چ اكه مر ب اب ودایان اسطورهای بهپا واسته س كتی نمومه اس  .سیب
بهت را بیاجازه چیده نیمی از آن را به آم میمهد ای به معنای قانونشكنی ضصیان مر
ب اب ای ودایان میباشد .به همی ملی ی را به هم اه آم به ر ی زمی میی ستند وطاب به
حوا ای گونه نف ی می ی ستند":کو ب ر ی زمی همیته مجبور به مرمكتیدن وواهی بوم کنها
كار کو زایمان وواهد بوم کا ه سال از مرم والص نتوی کنها بهمانند م رضهای وواهی بوم كه
م م ه طور كه ملش بخواهد کو را شخم زمه از کو استفامه وواهد ب م ".بدی گونه زن را ممكو
به گ من نهامن به ا ام م م مینماید ا را همدس شیطان می ووانند.
اشكالی از ودایان ،ووم به پ ستش آنها میپ ماوتند ای نظا نهکنها
انسانها با ساوت ب
مر معابد زیووراتها بلكه مر ه وانهای كه مر نقش معبد زیوورات ب ای نظا كاهنی بوم ،ضملی
میشد.مر ه وانهای بتی ودایی ودایی زنده كه م م وانه بوم مق رات نظا ودایی آسمانت
ظالمانهای بوم كه زن
زمی سوم ی را کعیی مینموم ،جوم ماش  .وانوامه ،نظامی ممد منو
را ممكو ك م از م کبه الهوی زنت مامر به ب مهای ب ای م م کبدی ك م .جایواه زن را به مرجهای
کكجانبه غی
كه از منده چپ م م مرس شده ،کن ل مامند .بدی ک کیب میدگاهی ممد منو
اوالقی مر ب اب زن بهكار ب مه شد  .ای ا لی گا می مر کمقی هی انواشت موجومی زن بوم.
ودایان م ار مر غ گو چاپیدن از جامعه را آغاز ک من زن را کامال به ش س مم و ساوت پ
یقی شدن ضظیم جامعه همانند یك س نوش  ،اج ای حكم
از شكس زن،نخستی مم می
وویش را آغاز نموم .بعدها انسانها را به ب مگی كتاندند .اضمال ه گونه استثمار از ط ی ظلم
مر غ را بصورت حقی مقدس مرآ رمن.
حت را مر مل انسانها بخصوص زنان به ا ج رساندند چنانچه از ا ام آنها س پیچی
ک س
زنان و اجیان
می شد آنها را بنا می س کوب مورم غبب ودایان ق ار میدامند.
وکیلی
شهال
با ظهور موسی مر سالهای  1922ق . .موسی مر س ای ی ضون مص ضصیان ك مه با کف اکی
با کنظیمات مر میان قبیله ضب انی،مر
اب اهیم گ یته
نوی ب ای ایجام می کوحیدی كه از سن
مقاب ب پ ستی ش ع به مبارزه جنگ با ی ضون مص می کند  11.ی مان ب ای کوحیدی بومن
”بنش اول“
متخص میكند اما هی مس ولیتی به زنان نمی مهد،
ودا  12 ،ی مان نی ب ای انسان مؤم
زنان مر حد یاحتوی مارای نقش بومند یهوه هی جایواهی ب ای زنان قائ نبومه ،می موسی مر
قبال مسله زن با ای ض ب المث آغاز شد "زنان با مستانی ومی ی مر كارهای م مها موال نكنند" اینچنی زن را که مامر اجتماع مر م ران
اب اهیم نامیده میتد را کن ل می مهد.
بیمرمس كه س کعظیم مر ب اب نظا م م ساالر ی م آ رمه زندگی میكند،
ارزش قداس زنت مامر مر حد یاحتوی مامری ساك
اس  .یاحتوی بسیار ر اج یایته زنان به وط ناكک ی مرجه انسانی سقوط ک مه اند .همه ارزشهای زن را از مستش گ یته آشفته
س گتته مر نظا مذهبی ظالم م مساالر مر حال ضذابكتیدن هستند  ،مر ای م حله از کاریخ ضیسی ظهور می ند.
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مینی
مر ابتدا باید با ص اح اذهان ماش که از ح وم های می تاکوری آن هم به ش
اساسی م م به وصوص زنان انتظار
ایدئولوژیک نمی شوم به حقوق انسانی
ر
آنچنانی ماش مر اقع نظا حاکم ب ای ان مقیقا اقف می باشد که مر صورت مامن حتی
ذره ای آزامی آگاهی به زنان مر جامعه با زنانی معت ض ب اب ی طلب ط ف اس که با
کوجه به ی اگی شدن یهم آگاهی بیتت مر جامعه به ای کعدام ای ن می گ مم
کمقی زنان می باشد با
مذاهب اسالمیون که سعی مر جه ی مس نوه ماشت
وط جدی ر به ر می گ مم  .زنان مر جامعه ای ان با کما کاستی های موجوم همواره
ها
نتان مامه اند که مر صورت مامن حتی ر زنه ای از آزامی بیان ،رسانه  ،اح اب  ،کت
اجتماضات نهای به ه ب ماری ب ای احقاق حقوق مطالباکتان را می نمایند.
زنان مر جامعه به ای نتیجه قطعی اقف گ میده اند که کنها راه آزامی از م مساالری
کمامی وواهی م مان مر ح وم های اسالمی استبدامی ای ان مبارزه ر زم ه متمد
شدن اس .

م ارزه ث هر روز زنان براث
برابرث و زاجث

ای

مر پ

زنان باید با از ووم گذشتوی شجاض مطل هم اه با م مان مت قی وواه ی ص ها
جنبش های اضت اضی نهای
جنبش های اجتماضی از قبی جنبش مانتجویی
اک ر ان زاجه
استفامه بهینه را ماشته باشند کا ووم را از ر زم گی ضامی شدن ش این نا ب اب ب هانند
انسانی ووم را اب از نمایند .
جنبش ها وواسته های به ح

بت ام ز به ای نتیجه قطعی اقف گ میده اس که کا زمانی که وواسته هایش را اب از ن ند مر جه به مس آ رمن اهدایش
کالش ن ند از ط ف مقاب کالشی مریای نخواهد ک م  .مر اقع صدای زنان کا زمانی که واموش باشد انع اس بعدی جوم نخواهد
ماش  .زن باید مر جه وواسته هایش متمدک موالتو باشد .
ای نمونه نقطه ضطفی اس که نتان
ب اساس آمار چندی سال اوی مر ای ان کعدام مانتجویان موت بیتت از پس ان اس
می مهد زنان مر جامعه ای ان بیتت از گذشته ووم را از کنج وانه نتینی ض ل رها نمومه مر اجتماع اب از جوم بیتت ی نمومه
1421121211
اس .
توضیخات سرجبیر:

نظرات مندرج جر ستون تری ون زاج انااما نظر رهائی زن نمی باشد
نقد و مناق

ه یوانندگان قرار گیرج و م

ئونی

ریه تنها ن را من

.

ضلی رغم کاریخ طوالنی مبارزات زنان مر ای ان ب ای احقاق حقوق مدنی

ستون تری ون زاج

جنبش مموک اسی وواهی مر ای ان مارم ,ای

مبارزات آن چنان که باید

انسانی ووم که ضم ی به قدم

شاید به ثم ننتسته اس

 1981ه آنچه که زنان مبارز کا به آن زمان مر ک مه بومند با طویان انقالب به ی باره از بی

هی ا اسدث
جای اه زن غیر اار

ن با ن ارنده اس

ون

کرجه تا ممورج

جر م ارزات

زنان جر ایران

سایه سنوی

انسان ستی

ح وم

کمک جامعه م مساالر

سن

مطالبات زنان مر ای ان هی

ری  .از آن کاریخ

زن ستی جمهوری اسالمی ش این مساضدی را پدید آ رم کا قانون به

زمه ای ان بتتابد

مر گفتمان سیاسی حاکم بیابد

مر سال

نه حال

ا ضاع به آن حد ب سد که زن

حقوقش نه هی

ر ز بهت ی مر ی هنگ ضامه پیدا کند .ای

گاه مر حد یک چالش مدنی

اس

سیاسی جدی گ یته نتده اس

جایواهی

که مبارزات
کوجه ج طیف

ممد می از اپوز سیون را به ووم جلب ن مه اس .
مر ای

میان کار زنان مل

جمعی

به حاشیه رانده شده مر ای ان بسی سخ

ای ان ام ز را کت ی

کفا ت ها

می مهند

چندگونوی ی هنوی

زبانی

ای

نصف ای ان کماما به حواشی یق ی هنوی
کاریخی ای

انسان ستی جمهوری اسالمی پذی ای آن اس
مر نتیجه ای

کفا ت های ی هنوی

یعاالن حقوق زن کصور می کنند
البته که نویسنده ای
کبعیا

مر اساسنامه ها
مم ومی

سخ

کبعیا

بیانیه ها

نه اپوزیسیون "انسان ممور" ای انی چه مر ماو

اجتماضی زنان مل

چه مر وارج از ای ان به آن ارجی می نهد.
از آنچه که

های غی یارس مر ای ان ش ایطی را کج به می کنند که بسیار متفا ت اس

ب ای ک یی ش به مبارزه مت ولند.
مفاهیم

انتظار از آنان اس

ش این "انت اضی" را ندارم اما حد اق

که طعم کلخ

ب ای "ریع همه اش ال" آن مبارزه می کنند.

کلوی یون های ای

ستم جنسی

اقتصامی رانده شده اند.

م ممان را به ش لی یژه از هموطنان یارستان متمای می کند .کمای ی که نه نظا

از همه ووانندگانش انتظار مرک ای

نا ب اب ی را چتیده اند

ک اس  .مجموضه ض ب

ک ک

ک م

بلوی

ک کم

 ...بیش از نیمی از

مبارزان آن چه که به یور یای

می شوم ح ف هایی شنیدنی

نژامی اس  .اما آنواه که مرم کبعیا را ب ای ای
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شاید کلماکی از باب همدرمی

امتیاز مرک معنای االی انسانی

ب اب ی ,ب ای کوجیه ای

بیش اقف باشند اما مر اینجا م

به اضتقام نویسنده ب رگت ی
آموزش زبان یارسی به ای

م گانوی ح ف

باب ر شنو ی

ضم

به ملتی که ای

زن

همی
یک

کومک کا نفهمد که ای

با زبانی اس

مارم از نا معمول ک ی

سه مسلن شوم مر حالی ه شاید کا او سال هم نفهمد که یک

بیوانه از زبان مامر
بی ثم ک ی

وانه نتی

وواندن به یک زبان وارجی را به لقایش ببختد

ما از زنانمان می گوییم که موت انی بومه اند با چنی
مت جمی ب ای کارهای م ا
ایس

مرمانتان

که مر حال حاض ب رگت ی

مدایعان حقوق بت

نویسنده اضتقام مارم که هوی
ا را از م م متمای نمی کند

م

ی هنوی

پی امونش کعام

ک م.

ای

کعیی

کما حقوقی اس

ک لیف

شوم که نو ش ریتار

مر ضم

نی چنی

اهوازی ب واسته از ی هنگ
های آسیب زمه

نیس

که شخصی

ض ب

ب امران نا موی

ووم بییوندم

ضطای مرس

می گوییم به طور حتم مر جستجوی

سامه انواری

مت

بی اهمی

ی ی از مهمت ی

جامعه
حال ,هوی
اس

ی هنگ اس

به ای

قانون مارم .به ای

جلوه مامن مساله

چالش های پیش ر ی

زن مر ضی

معنا که چی ی ج جنسی
معنا که نه م م

استقالل

که نمی کوان با ای

هوی

کمای

ابسته به یاکتورهای

مستق

از ی هنگ

زی ا که ه ی م آیینه ی هنگ مامری وویش اس  .یک زن قب
ی می

مارم با همجنسش از ر ستایی مر اصفهان.

کامال متفا ت با ی هنگ یارسی ,ک کی

 . ...مت الت ای

زن

نه سیستم

ای

زن به ملی

ممین

از آن ه زن شوم

اجتماضی ووم را از مامان وانوامه می گی م .ای

چنی

می

اس

که زن ض ب

همی

کفا ت های

م ک ی را نی ای م.

ک ک را به انتقام می گی ند که ب ای زنان ملتش کاری نمی کند

مت ول اس  .همه آنچه که کا به اینجا مر ای

نه بنویسد "بابا آب مام".

کفا ت های ی هنوی که کعاملی متفا ت را از سوی یعاالن حقوق زن می طلبد باید کفا ت

بیمار ناشی از کبعیا نژامی م ل

احقاق حقوق هم جن

ا لی

ای

که یک م م مر جامعه

هوی

بنویسد

قد ب ای ریع همه اش ال کبعیا نژامی مر ای ان اس .

متمای از م م

ضامات یک زن مدرن ار پایی کفا کی ضمی
جامعه ای اس

از ا می وواهند که بخواند

کج به ای سخ

 ...نیستیم که ای

"آقایی" ب ا را ندارم .با ای

کاری مم

بسیار ،ریته هایی کامال متفا ت مارم .به ای
گاهی زن ر شنف

مامگاه

که زن مر سایه آنها پ رش یایته اس  .ای

مر سال های ا لیه زندگی ووم کومکی اس

ر ش های آموزش یک زبان وارجی

کبعیا ی هنوی شوم.
قتی که از چنی

مساله همانا ب ماشت

قو

سه یعنی همان " احد اثنان ثالثة".

جامعه غی یارس مر ای ان اس .

جنسی زن هویتی مستق
لذا مستم

جامعه م مساالر هیچوونه ح
ممیطی اس

م اجعاکتان به بازار

مت

حقوق زن اس

کج به ای.

کبارش .شیوه یعلی

پا می زند باید پا به پای هم السی یارسش به حساب

موت ض ب ر ستایی چندسالی را مر مبستان مر جا می زند کا باالو ه به میو وواه ان

ک

مارند که شاید ووم نی به پاسخ آن

یعنی "البابا اضطانی الما " ه گ نمی کواند نه بخواند

یق

هایی که هی

ق

ح ف ها می پ ماز .

مامری ض ب به مدرسه می کتانند

کومک مر حالی ه هنوز مر صفمات ا ل کتاب یارسی ا ل مبستان مس
م

نمی شوند

همیته ح ف هایی را آمامه گفت

چالش ر مر ر ی ه زن غی یارس کعام
زن به آن کعل

نتس

ضده

مر انمصار وانم شامی صدر بماند.

ریع ه گونه شبه به ب وی از ای

به غی مت لمان به آن اس  .موت ی  1ساله را از مامان پدر
"بابا آب مام" حال ان ه ای

پاره ای ح ف های قتنگ نصیبمان می شوم

های بهت ب ای مط ح ک من قبیه زنانمان .ضده هایی که ممق

ب گ ار نمی گ مند .گویا که ق ار اس
ح

حال
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نوشتار آمده ووم مقدمه ایس

به جای آن به ن اع های ناسیونالیستی

ب میاع از ر ش زن ر شنف

ض ب اهوازی ب ای مبارزه ب ای

هم بانش.

سیاس های جنسی رژیم ای ان موام زن ستی قانون اساسی جمهوری اسالمی مس مر مس بای اجتماضی م مساالر همه زنان را
کبعیا جنسی ق ار مامه اس  .مر ای میان آنچه که از مید مبارزان حقوق زن پنهان
یارغ از پیتینه ی هنوی اجتماضیتان مورم هجو
می ماند یا نامیده انواشته می شوم کبعیا مباضفی اس که زنان مل غی یارس از ان رنج می ب ند .کبعیا مباضف جنسی نژامی
ای زنان را بیش از همه اقتار جامعه رنوارنگ ای ان مورم ستم ظلم ق ار مامه اس  .ای کبعیا مباضف نتیجه بی کوجهی به کفا ت های
ی هنوی کاریخی ای مل اس  .پ ماوت به ای کفا ت ها مجالی جداگانه می طلبد امید ار که بتوانم مر ی صتی میو به کفا ت های
زنان ض ب با همجنسانتان از میو مل بی ماز  .به ه حال مجموضه ای کفا ت هاس که به یعالی های زنان غی یارس رنوی میو می
مهد اینجاس که چ ایی گ ایتات هوی وواهانه زنان غی یارس مر چارچوب ملی گ ایی اضح ک می شوم.
کی شدن را گ یته اس مر پی آن اس که
به کبع آن امتیاز ح کارک من معلم پ شک
از آن ه ح کمصی
زن یارس پ
کام ووم را از مفهومی سنتی به اسم " لی ام " بوی م از یوغ ب مگی جنسی رها شوم از زی یتار وتون وانوی
استقالل کا
کمال مر مستان ووم گی م همانوونه که الی ه انسان آزام اس .
کم راس کند کا اوتیار ر ان جسمش را به کما
قصه زن ض ب اما طن کلخی اس که ضم آن را کسی نمی ماند ج ووم ا همدرمان ا  .آنجا که زن یارس به منبال استقالل از شوه
هم شوه پدرش را.
پدر اس  ,زن ض ب مر آرز ی والصی از ضعیتی اس که هم ووم ا را مر ب گ یته اس
پدر بی پول مامر وواه ب امر گ سنه بی لباس بی امید بی آینده بی گمان صمب از وتون
قتی که شوه بی کار اس
جنسی ح سقن جنی  ...مر حد لطیفه ای نا مفهو ب ای زن ض ب باقی می ماند.
اس  ,ب مریایی از نف زندگی می
م از ابتدایی ک ی حقوق حقه ه انسان مم
بی پ مه بوویم ،هم زبان هم ی هنگ هم جن
کند اما ی ص های ضامالنه اجتماضی ی هنوی از ا سلب شده راه به جایی ندارم نمی ماند ی ما ب ایش چه می آ رم .بخش ب رگی از
زنان مل ض ب اهواز به هم اه م مانتان مر ش ایطی که حتی مر وور چارپایان نیس زندگی می کنند .کبعیا سیستماکیک نژامی مث
ووره جان مال کومکان ای مل را نتانه ریته اس  .مر وانه امنی اقتصامی آرامش ر ان ندارند وارج از وانه با سیستمی انسان
ستی یاشیس مر کعاملند .مر چنی ش ایطی زن ض ب نه استقالل از شوه می وواهد نه ح طالق ج ا که به گونه ای طن آلوم
حتی زیست نی حقی شده اس که باید ب ای به مس آ رمنش بجنود.
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کبعیا نژامی ضلیه م ممان غی یارس با چ اغ سب م ل م ک ی به صورت سیستماکیک مر س زمی های مامری شان ضلیه ایتان اضمال
می شوم .مر ووزستان – که کا سال  1391میالمی رسما ض بستان ووانده می شد -م م ض ب طی بیش از  52سال همواره از به مس
بومه اند .مر س زمی مامری وویش به ملی ضد یهم زبان یارسی که ظالمانه کوسن
گ یت امور مدی یتی س زمی مامری ووم مم
کمقی م ک نتینان مهاج بومه اند .ای ریتارهای نژامپ ستانه
رژیم های م ک ی ب آنها کممی شده اس همواره مورم کمسخ
سیاس های انسان ستی م ک با گفتمان نژامپ ستانه کاریخ امبیات یارسی ک کیبی ضالی شده اس ب ای ضقب نواه ماشت م م
یق چند
مدرنیته .پ اضح اس که مر ای میان سهم زن ض ب به ملی جنسیتش نژامش مم می
ض ب ماندن بی گ ی شان مر پ
ب اب اس .
زن ض ب را – مر کنار همجنسش از مل ک ک بلوی ک م  -...از کمصی به زبان مامری مم
ای یق که مر هله ا ل سیاسی اس
می کند .ی هنگ ضقب نواه ماشته شده بومی نی – به کمک سیاس های زن ستی م ل م ک ی -بی یایده بومن کمصی زن را ک یج
می کند .مر ای میان نباید کج به های کلخ کومکان غی یارس را مر ممین مدرسه از یام ب م .نو ش ریتار کمقی آمی ی که از سوی معلم
هم السی یارس متوجه موت ان پس ان ض ب اس  -ووم نویسنده نی از آن بی نصیب نمانده اس  -ووم مایه ملس می بی
مدی
میلی ای کومکان به مدرسه مرس اس  .مرس به زبانی که نماینده ی هنوی اس که ی هنگ زبان مامری ای کومکان را به بام کمقی
گ یته اس .
کمی ب ای کار مارم .البته که زن ض ب کق یبا هی شانسی
کمصی شاید ضام کار نباشد اما یک زن بد ن کمصیالت مر ای ان شان
ندارم .مقوله ضعی اقتصامی زنان غی یارس ووم مجالی جدا می طلبد م به همی ن ته اکتفا می کنم که کم کاثی ش این ضمدکا
سیاسی حاکم ب جامعه غی یارس مر ای ان زنان ای مل از لماظ اقتصامی همواره مت ی ب م مان هستند یق اقتصامی گست مه که
پای ای مل ضقب نواه ماشته شده را بسته اس کاثی ی م چندان ب ضعی زن غی یارس مارم.
مس
طیف های مختلف جنبش زنان مر ای ان وارج از کتور از زنان مل غی یارس هم راهی هم ووانی اهداف سطح مطالبات را طلب می
کنند مبارزه ب ای حقوق مل به حاشیه رانده شده را ام ی وارج از حیطه اهتمامات زن به صورت ضا می مانند .مر همی راستا یعالی
های هوی طلبانه زنان ای مل را م نی می پندارند ارزش آن را زی سؤال می ب ند .گویا ای ن ته اضح ک از ر ز را نامیده می انوارند که
واستواه آنها میس اس  .آنواه که
مر مبارزات ح وواهانه ,هخوانی اهداف مطالبات گ ه های مبارز یقن مر صورت هموونی بست
ش این از گ هی به گ ه میو متفا ت باشد کوقع ای همخوانی نا بجا م ر از منط اس  .زن غی یارس مقیقا مر نتیجه
بست
کایی اس کا مبارزه زن
واستواه یژه اش ,ش ایطی متفا ت از زن یارس را کج به می کند .ای کج به متفا ت به کنهایی ملی الز
هم کبارش مر ج یانی به ظاه متفا ت ریته گی م .اینجا م از کلمه "به ظاه "
ر شنف غی یارس ب ای احقاق حقوق هم جن
همف انم می مهند .ای که ما ی یب ای ار
استفامه می کنم کا یام آ ر ح یی شو که ضمدکا یعاالن حقوق زن کموی م
اندیته زن غی
"ناسیونالیستها" "پانها" را وورمه ایم به جبهه ای کتیده شده ایم که رز ما نیس ! ای ح یها مر ضی سامگی ی
آن ح ب می شمارم.
یارس را به استه ا می گی م امثال نویسنده را بازیچه مس ای جه
م م غی یارس اگ از حقوق ملتش ح ف ب ند به کندر ی ویان متهم می شوم زن غی یارس اگ حقش را بخواهد کوسن ای زنان
غم انوی ی نمایان
طفیلی ووانده می شوم .اینجاس که م گانوی ح ف ضم مبارزان راه "ب اب ی" به ش
"ب اب ی وواه" منباله ر
می شوم .ای وانمها یا حقیق را نمی بینند (که از پیت سوکان مج بانی چون ایتان بعید اس ) یا به مانند اکث ی اپوزیسیون
شعار وارج کنند آن را از
ای انی هنوز آنقدر بالغ نتده اند کا بتوانند از ون ق م "نژامگ ایی" ووم ضبور ک مه  ,آزامی ب اب ی را از ش
انمصار یک گ ه واص مر آ رمه ب ای آحام م ممان ساک ای ان آن را طلب کنند.
زن ض ب ب ای این ه من ل انسانی ووم را همت از با یک زن یارس به مس آ رم مر ابتدا نیاز مارم کا به همت ازی هویتی مس یابد .به ای
ی مر چارچوب ی هنگ زبان مستقلش به رسمی شناوته شوم اجازه یابد کا مر ای چارچوب که کع یفو شخصی
معنا که هوی
شان انسانی یژه ا س ح ک کند .زنی که هوی ا را از ا سلب ک مه باشند مجبور به سانسور ی هنوی ووم شوم ه گ نمی کواند
با همجنسش که زبان ی هنگ ووم را با ایتخار بی هی مانع ضلم می کند ب اب ی کند .چنی زنی ,چنی انسانی همواره با والئی
زندگی می کند که مانع رشد ک ام ر ان ر ح ا می شوم ا را از پیش ر ی سالم باز می مارم.
آنچه که زن ض ب به منبال آن اس مر ابتدا اضت اف به هوی مامری ا کوسن سیستم حاکم پذی ش همه کفا ت های ی هنوی ا س .
اپوزیسیون ای هوی را پذی یته به آن ارج نهند ش ایطی مسا ی ب ای زن ض ب ی اهم می شوم کا مر امامه مبارزاکش
آنواه که حاکمی
به مطالباکی بی مازم که هم اکنون همه هم غم یعاالن حقوق زن اس  .با کاکید ب ای ن ته که از ابتدا کا انتها ای مبارزه کالش ب ای
یعالی های زن غی یارس ب ای احقاق حقوق ملتش ه گ نمی کواند نباید ج یانی انم ایی ممسوب شوم,
احقاق حقوق بت اس
حقوق انسانی نیس .
چ ا که ای ج کقلی شان ای زن مبارزات انسان گ ای ی ش ست ح م انسانی
به زضم اغلب گ ه های مخالف م ل ای ان مر وارج ماو  ,مبارزات هوی طلبانه زن غی یارس گ ایتی نژامی منباله ر مارم ای البته
کفسی های کوجیه گ انه ای گ ه هاس که مر پی نفی نامیده انواشت ه جوم هویتی غی از هوی "وومی"
از ا ها وا
مبارزات هدیمند ایتان مر جه احقاق حقوق انسانی مللی
هستند .گ ایش یعاالن حقوق مل ها اما گ ایتی کامال انسانی اس
اس که بی صدا بی منب مانده اند کسی نیس کا مرمهایتان را ی یام کند.
آنجا که زن یارس به منبال استقالل از شوه پدر اس  ,زن ض ب مر آرز ی والصی از ضعیتی اس که هم ووم ا را مر ب گ یته اس
هم شوه پدرش را .ای اس که زن ر شنف ض ب اضت اف به هوی ض بی اش را طلب می کند مر همی راستا ح کمصی به زبان
از آن امیدی باشد به استقالل
هم زبانش ی یام می کند شاید که پ
ض بی را -مر ضی بدیهی ابتدایی بومنش -ب ا ی همجن
 ...شاید بعد از آن نوب همه آن ح ف های قتنگ مدرن هم ب سد ب ای زن ض ب کک همس ی ح حبان ی زند
اقتصامی ا

 ...کبدی شوم به مساله ر زش/// .
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ستون ی رث:
”زندگی م

تر ک یارج از ازجواج جر تهران زیاج شده اس

 - “.ژانویه 1211 ,1
پس ان که انی بد ن

بی بی سی :م کبی طالیی ،ضبو شورای شه که ان ،مر گفتوو با وب گ اری ایلنا گفته که زندگی متت ک موت ان
ازم اج رسمی با ی دیو ای ایش یایته اس .

«پتتیتتامتتدهتتای وتتطتت نتتاکتتی مارم».
آقتتای طتتالیتتی هتتتدار مامه کتته ایتت پتتدیتتده یتتک «آستتیتتب اجتتتتتمتتاضتتی» استت
پدیده جدید قطعا آسیبهای جدیدی را بته هتمت اه
ا همچنی گفته که «هنوز آمار رسمی مر ای بخش اضال نتده اس اما ای معب
وواهد ماش ».
کمت از یک ماه پیش مجید م ستعلی ،معا ن زی کار نی گفته بوم که «ای ایش وانههای مج می ی ی از کهدیدات مشم
اجتماضی ،به یژه اموری مانند ر ابن جوانان

اس ».

پوشش آنها ،با ستبتک زنتدگتی قتت هتایتی از

نواه ممایظه کاران حاکم ب ای ان به مسائ
شه ندان ای انی متفا ت اس .
پیش از ای نی مقامات ای انی ممد می هایی را ب ای جوانان مج م ضع ک مه بومند .از جمله کالش ماشتند کا مانع از اجتاره وتانته کتوستن
جوانان مج م شوند.
وم

"یداناباوران جر

انهی" اکت ر —1211ن

ای

ریه جث ت

نمان

نت یه آلمانی "می کسای " مر اکتب سال گذشته میالمی ( )۳۶۰۳مر نسخه آنالی
ح وم

الهی" به ب رسی ای ایش آک یسم مر ای ان پ ماو  .کهیهکننده ای

گ ارش مر ای

گ چه مر وانوامههای مذهبی ب رگ شدهاند ،اما میو اضتقامی به جوم وال
گ ارش همچنی

ای

مر بخش میو ی از ای
هوی

میکواند با مجازات م گ ر ب

گ ارش به حبور

یعالی

بد ن آن ه وط کعقیب قبایی

گ مم.

مجازاتهای سخ

کهدیدشان کند ،به بمث مر مورم ضقاید ووم بی مازند .مر یک نمونته ذکت
آک یس های ای ان" بیش از ۲۳ه ار منبالکننده مارم.

”پدیده کوجک اروشی“ من ع  :سای روزنامه بهار
انجمن مدجکارث اجتماعی ایران
مصط ی اقلیماس ریی
ای ایش کورمی که ما مر سال اوی شاهد آن بومهایم ،ضل ای ایش یتاری اس
همی

که ب م م ب ای کامی

آسیبهای اجتماضی شدهاس  .با مر نظ گ یت

مواجه بومهایم اما ای ایش حقوق م م کنها  ۰۶ – ۳۲مرصد بومه ،ب ز اکفاقاکی مث
طبیعی اس  .حتی مر امارات م لتی هم ما با چنی
اضایه کار کامی

ای

نیازهای زندگیشان پیدا ک مهانتد.

مس له که امسال با کورمتی نت میتک صتدمرصتد

کومکی شی یا رها ک من کومک کتنتار وتیتابتان امت ی

مت الکی مواجه هستیم ،بسیاری از کارمندان ما مخارج زندگی ووم را بته ستیتلته

میک مند که با کوجه به حذف اضایهکار نمیکوان کوقع ماش

می شوم که م م ب ای گذران زندگی ووم مس

اسالمی که مر امبیات قبایی اسال به ضنوان ملمتد

ودانابا ران ای ان مر یبای مجازی اشاره شده اس ؛ یبایی که به آنها اجازه میمهد بتا

شده ،صفمهای مختص به نابا ران با ضنوان "کانون آگنوستیکها

مس له باضث ب ز مت الت

باره با ب وی از جوانان مر ای ان گف

گو کت مه کته

ندارند.

نواهی مارم به زندگی م گانه یک "بیودا" مر کتوری با ح وم

یا م کد شناوته میشوم
جعلی

ووم مر گ ارشی زی ضنوان "به ضنوان یک وتدانتابتا ر مر

ای

ای ام بتوانند ه ینههایتان را کامی

به انجا کارهایی ب نند که حتی وومشان هم مای

کنند .هتمتیت

به انجا آن نیستند.

”اااايش روزاااون ی ون هاث یانواجگی جر ک ور“  1بهمن 1111
سالم نیوز :يک جامعه شناس با بیان اين ه« :کنها  92مرصد از وتون های وانوامگی کوسن زنان گ ارش می شوم کته هتیت
بازمارندگی مروصوص آنها نمی شوم».کاکید ک م« :کعدام NGOهای زنان مر کتتور متمتد م است
مکت ایسانه کمالی مر گف

گو با وب نوار سالم

نیوز مر وصوص ملی

ای ايش وتون

ايت

های وانوامگی

نتقتش ستاوتتتار جتامتعته مر

های وانوامگی کا حد زيامی ريته مر وتون

به م اکب اث ات آن مروانوامه ها بیتت می شوم بناب اي
که اگ بتوانیم اي

ت

بخش قاب

کوجهتی

استتتتت س هتتای اجتتتتتمتتاضتتی را بتته نتتمتتوی مر وتتانتتوامه متتتاهتتده متتی کتتنتتیتتم».

ی امامه مام«:ي ی از مسائلی که مر جامعه ما جوم مارم مس له وتون
وتون

نتوع کتار

مت تان هتا متوقتتتی است ».

ای ايش آن گف « :وانوامه جدا از جامعه نیس  .مر اقع وانوامه آنچه که مر جامعه اکفاق می ایتد را بازکولید می کند
از متتت تتالت اجتتتتتمتتاضتتی

بتاضتث

های اجتماضی اس

های اجتماضی مارم
راه ح

مت الت را ب ط ف کنیم شاهد کاهش وتون

کاهش

ه قدر وتون

کنت ل وتون

به نموی کته بتختش قتابت

کتوجتهتی از

است س های اجتماضی ای ايش متی يتابتد

های وانوامگی مر اجتماع نهفته اس

بته طتوری

های وانوامگی وواهیم بوم» .

ر و قدرجانی:

رث میمانه از ز مات
با ت
رهایی زن
هاث کن ران

مید یندانی و ن

میق اتا ی براث پیاجه کرجن متن ت داجث از سمنمنمرانمی
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براث هم ارث با سازمان رهایی زن میتوانید با نمایندگان ن جر ک

است هلم  :سوئد :پرث زارع
کلف

کماس 0046762308064 :
کماس 0046739286842 :

آمرس ABF, Halndenterminalen 3 :
ساضات مالقات ،شنبه ها یک کا پنج بعد از ظه

انولستان :جیانا نامی

میو نقاط سوئد  :ساالر کرجارث
کلف کماس0046700194503 :

کلف

میو نقاط آم ی ا  :مینو همتی
ایمیقMinoHemati@GMail.com :

آلمان :شراره رضائی
کماس 222318155858523 :

ایمی Shararehrezaei.p@gmail.com :

تلویایون رهایی زن از ”کانال یک“ روث ماهواره ”همات بمرج”
هره ته روزهاث جم ه  13:12به وق تهران و بماز پمنمش س
شن ه ها  13:12به وق تهران می توانید بمیمنمنمده تملمویمایمون
رهایی زن باشید.
ارکان

کماس 22227162733511 :

ایمی :

گوکنب گ  :اا وکیلی
کلف کماس0046762518188 :
ایمی rahai_zan@yahoo.com :

کلف

ورهاث منتل

تما

ب یرید

س میوو جنوب کالیف نیا :ایروزه ارهی
کلف کماس858-531-1344 :
ایمی firouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن ه م ماه ی بار ب گ ار
میتوم از ط ی یالی ایمی به اطالع هموان
وواهد رسید.

رعنا کریم زاجه
کلف

1 0

ماهواره:

Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
مینو همتی از نوام ر سال  1224به تهیه و تونید این بمرنماممه
پرجایته و م ایق و م االت زنان جر ایران و یارج از ایران را با
میهمانان برنامه به بخ می ذارج.
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