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زندگى برابر  و    
حق زن!  ،بدور از تبعيض  

مارس،روز جهانى زن ٨زنده باد   



 ٢صفحه                                                                                                                                              ٣۴زن آزد شماره     

   

می خواهند ما زنان برده جنسی باشیم! مى خواهند مطیع و فررمرانر رر 

باشیم! مى خواهند بچه بزائیم، بچه نگه دارى کنیم، بشوريم و برزرزيرم 

و سرويس جنسى بدهیم و در کنر  خرانره براشریرمو مرى خرواهرنرد  ر  

آزادانه زندگى کردن و شادى کردن و شادى زيستن را نداشته باشیرم  

 ديگر بس است! اين زندگى را نمى خواهيم!
 

 در روز جهانی زن اعالم می كنيم!
 

زن و مرد برابرند! آزادى پوشش می خواهیمو جدايرى جرنرسریرترى در 

دانشگاهها و در محل کار و در امراکرن ورىرومرى را نرىری پر يرريرمو 

محدوديتهاى تحصیلى و کار را دون شان انسان می دانیمو    طالق 

و     ضانت بر كودك خود را طلب مری کرنریرمو تروراوز و   ر   

كنترل شوهر بر بدن خود را، نه بنام سنت و م هب و نه ترحرت هریر  

ونوان ديگر نىى خواهیمو شاد بودن و ل ت بردن و برابر زيسترن را 

   خود مى دانیم  ما با صدائری كره گروا  راكرىران را كرر كرنرد و 

 قل شان را بلرزاند    خود را طلب می كنیم!
 

 در روز جهانی زن اعالم می كنيم!
 

می خواهیم كودكی باشیم كه مری خرنرديرم و برازك مری كرنریرم و مری 

رقصیم و ل اس هاك رنگارنگ می پوشریرم! مری خرواهریرم نروجروانری 

باشیم كه واش  می شويم و مری بروسریرم و وشر  مری ورزيرم! مری 

خواهیم دانشووئی باشیم كه    انتخاب داريم، اينکره در هره رشرتره 

اى ادامه تحصیل بدهیم، اينکه در كدام رديف و هىراه كدام دانشوو و بر سر كدام میز می نشینم! مى خواهیم    انتخاب شغل داشرتره 

باشیم و به ازاى کار مشابه دستىزد برابر بگیريم! مى خواهیم    ورزا کردن در اماکن وىومى و دوهرخه سوارك و     ضرور 

در استاديومهاى ورزشى را داشته باشیم!    سفر آزادانه را می خواهیم  نه دولت و نه هی  فرد ديگرك ن ايد بروراك مرا و برراك مرا 

 تصىیم بگیرد كه هه وقت و هگونه سفر كنیم  ما برده دوران باستان نیستیم كه برده داران  اكم بر زندگی ما باشند 

 

 در روز جهانی زن اعالم می كنيم!
 

مردساالرى، ت عیض، بى  قوقى، خشونت و ستم ولیه زن، ننگ بشريت است و هىه اينها بايد از فرهنگ و قوانین کنار زده شودو كه 

قوانین اسالمى زن ستیز استو که ناموس پرستی و مالكیت مرد بر بدن زن توهین بره زن و كرل جرامرعره بشررك اسرت و آنررا نرىرى 

مارس امسال اوالم می داريم، زن برده نیستو مورم نیستو ضعیف و ضعیفه نیستو كه زن، زن اسرت و زن انسران  ۸خواهیم! در 

 است و داشتن يک زندگى برابر    هىه انسانها است!
 

مارس امسال هىه شىا زنان و مردان برابرك خواه و آزادك طلب را فرامی خواند تا برراك  ۸جن ش براك رهائی زن در آستانه  -فتنه 

 تحق  اين خواسته هاك انسانی به صف اين م ارزه بزیونديد!

 

 زنده باد زندگی برابر و بدور از تبعيض برای همه انسانها!

 مارس، روز جهانی زن! ٨زنده باد 

 

 جن ش براك رهائی زن -فتنه               

 ۱۱۲۲فوريه  ۱۲ -۲۹۳۱اسفند  ٧              

مارس، روز جهانی زن! ٨زنده باد   

زندگى برابر و بدور از تبعيض حق ما است!   
 



 ٣صفحه                                                                                                                                              ٣۴زن آزد شماره     

 اهميت هشت مارس، براى  كل زنان در ايران چيست؟زن آزاد: 
 

 

ايران تحت  اکىیت يک رژيم تىام ویار آپارتايد جرنرسری شهال دانشفر: 

است  ستم کشی بر زن هويت  کومت است و قوانین ارتواوی اسرالمری 

به اين ستم کشی رسىیت داده است  در برابر هنین  کرومرتری مرا شراهرد 

يک جنگ هر روزه بین مردم و  کومت اسالمی هستیم  جنگی کره در 

شیزورا بره صردا در آمرد و هرزاران زن و مرردم  ٧٧مارس  ۸هىان 

معترض در برابر فرمان خىینی مر رنری برر اجر رارك شردن  روراب، بره 

خیابانها ريختند و شعرار آزادك و بررابررك را سرر دادنرد   رال روزك 

وجود دارد جهانی که روز زن است و اساسا روز اوتراض و م ارزه و 

آزاديخواهی و برابرك طل ی است  يک نقطه قدرت و اهىریرت ايرن روز 

جهانی بودنش میگیرد و هه فرصتی بهتر از هشت مارس برراك ايرنرکره 

زنان، مردان و کل جامعه اوتراض خود را به اين تو رش و نرابررابررك 

اوالم دارند  خصوصا امروز که جامعه در انفرورار و اورترراض اسرت، 

گرامیداشت اين روز به لحاظ سیاسی مهم است و به ما فررصرت مریردهرد 

 که در پیوند با تىام جهانیان، صداك اوتراض خود را جهانی کنیم  
 

اهىیت هشت مارس در اين اسرت کره در يرک روز مرعریرن مينا احدى: 

توجه ها به مشکالت زنان، موقعیت زنان و در وین  ال م ارزات آنرهرا 

جلب میشود  در يک کشور اسالم زده مثل ايران و با بودن  کومتى زن 

ستیز و سرکوبگر، که در وین  ال سعى بر   ف هشت مارس داشرت،  

اهىیت برگزارى مراسم و برنامه و میتینگ و  ررکرت اورترراضرى، در 

اين روز صد هندان میشود  هشت مارس روز ابراز نفرت ولرنرى ورلریره 

يک  کومت م تنى بر آپارتايد وريان جنسیتى و يک  کرومرت اسرالمرى 

 ضد زن است  
 

چرا يك روز جهانی اينچنين جايگاهى بررای بررجسركره كرردن زن آزاد: 

مسائل و مشكالت زنان در ايران پيدا کرده است. مگر روز ايرانی برای 

 طرح چنين موضوعاتى كم است؟
 

مارس يک روز جهانی است و انتظار اين است که در  ۸شهال دانشفر: 

تىام کشورهاك جهان از اين فرصت استرفراده کررد و صرداك اورترراض 

خود را ولیه ت عیض ولیه زن بلند کرد  در ايران ط عا گرامیداشت هنین 

روزك هىواره يک ورصه ن رد جن ش رهايی زن بروده اسرت و ايرنرکره 

هشت مارس، روز جهانی زن هنین جاك برجسرتره اك پریردا کررده خرود 

يک دستاورد اين جن ش و کل جامعه است  دلیرلرش نریرز بره روشرنری بره 

خاطر فشار راديکالیسم و هپ در جامعه اسرت  در بررابرر ايرن روز و 

وقب زدن هپ، آلترناتیو تراشی هاك بسیارك هم از سروك رژيرم و هرم 

از سوك اپوزسیون راست اوم  از سرلرطرنرت طرلر ران و نریرروهراك مرلری 

 اسالمی صورت گرفت  
 

را داشت، تالا کررد  ٧٧مارس با شکوه  ۸جىهورك اسالمی که توربه 

روز ديگرك را به ونوان روز زن، تعیین کند و روز تولد فاطىره زهررا 

را بعنوان روز اسالمی زن برگزيد   تی آمدند و هفته اك را به نام هفته 

زن اوالم کردند، اما هی  يک از اين تالشها  اصلی نداشت  مسخره ترر 

خرردادك را ورلرم  ۱۱اينکه اصال گرانان درون  کومت آمدند و روز 

کردند که فقط خودشان ماندند و  وضشران  از سروك ديرگرر، سرلرطرنرت 

مرارس کره روز  ۸طل ان هم تکاپوهايی کردند که  در رقرابرت برا روز 

دك،  را روز زن در ايران جا بریرنردازد  امرا  ۲٧جهانی زن است، روز 

کار به جايی رسید که  تی فرح پهلوك هرم نراگرزيرر بره شرادبراا هشرت 

مارس شد و زهرا رهنور هم  به مرنراسر رت هشرت مرارس آا نر رك!! 

پخت   اين مثالها بخوبی جايگاه هرپ در جرنر رش رهرايری زن و هشرت 

 مارس روز جهانی زن در ايران را نشان میدهد  
 

من که هی  روز ديگر  ايرانى  براى طرح مشکالت زنان مينا احدى : 

نديده ام  هشت مارس يک روز جهانى اسرت  هرىرانرطرور کره مشرکرالت 

زنان جن ه وىومى و جهانى دارد  ال ته در ايران با 

 

مارس، روز جهانى زن ٨ميزگرد زن آزاد بمناسبت   
 

مارس، روز جهانى زن در پیش هست  در اين رابطه سئواالتى از طرف نشريه زن آزاد با تعدادك از فعالین و  ۸

 هىچنین صا  نظران در ورصه جن ش زنان در ايران مطرح كرديم  
 

در اين میزگرد، آذر ماجدى، شهال دانشفر، کیوان جاويد، مهرداد درويش پور و مینا ا دى شرکت کرده اند  در اين شىاره پاسخ مینا 

زن آزاد منتشر مى  ۹۵ا دى و شهال دانشفر را به سئواالت زن آزاد مى خوانید  پاسخ ديگر شرکت کنندگان در میزگرد، در شىاره 

 شود 

 

 ۴ادامه در صفحه 

 شهال دانشفر
 مينا احدى



 ۴صفحه                                                                                                                                                ٣۴زن آزد شماره     

بودن  کومت ضد زن اسالمى، رژيرم اسرالمرى سرعرى کررد  رترى خرط 

بطالن روى هشت مارس بعنوان يک روز جهانى کشریرده و روز ترولرد 

فاطىه را روز زن بنامد و  تى اينها هفته زن اوالم کردند، اما اين هفتره 

و روز هیزى ن ود جز روز و هفته  کومتى ها در دفاع از بى  رقروقرى 

زنان و در  قنه کردن اخالقیات و قوانین اسالمى، که ال ته با مقاومت و 

 مزاح میلیونى روبروشد  
 

يک نکته در مورد هشت مارس مهم است و آن اينکه ايرن روز تراريرخرا  

به جن ش هپ، برابرى طل انه و سوسیالریرسرترى بررمریرگرردد و نرفرس جرا 

انداختن اين روز و دفاع از هشت مارس بعنوان روز جهانرى زن، خرود 

يک موضوع جدل و م ارزه جن ش برابرى طل انه زنان در ايرران بروده 

است  ايرن روز را زنران و مرردان آزاده در ايرران برا بروران خرريردن 

مشکالت فراوان  در مقابل روزهاى  کومت اسالمى، جا انداخرترنرد، از 

آن دفاع کردند و امروز اين يکى از دستراوردهراى ترثر ریرت شرده جرنر رش 

آزاديخواهانه و برابرى طل انه زنان در ايران است  هشرت مرارس روز 

جهانى زن است و بنابر اين در کشورى مثل ايران که در آن زنان رسىا 

و قانونا از هىه  قوق انسانى خود محرومند، اهىیت اين روز در وطف 

 توجه دادن به معضالت و مشکالت زنان است  
 

مسائل و مشكالت ويژه زنان در ايران کدامند، از نرررر شرمرا زن آزاد: 

 روی كدام مشكالت بيشكر  بايد انگشت گذاشت؟
 

مشکل پايه اك زنان و مرردم در ايرران خرود جرىرهرورك شهال دانشفر: 

اسالمی و قوانین ارتواوی اسالمی آنست  قوانین اسالمی به سرترىرکرشری 

زن در جامعه رسىیت داده است   واب هويت و پرهم اين رژيرم اسرت 

که با آن هىواره زنان و کل جامعه را مورد سررکروب و ترعررض قررار 

داده است  هىچنین تالا رژيم برراك جرداسرازك جرنرسریرتری در گسرترره 

جامعه از جىله مدارس، دانشگاهها، محیط هاك کرار، امراکرن ورىرومری، 

ورزا، رشته هاك تحصیلی، کتب درسی، هىه بخشی از هىیرن ترهراجرم 

سازمانیافته به زندگی و معیشت زنان در جامعه در طول  اکىریرت يرک 

رژيم آپارتايد جنسی در ايران است  در پرتو آن زنان در ايران از پرايره 

اك ترين  قوق مدنی و اجتىاوی خود مرثرل  ر  طرالق، نرگرهردارك از 

کودک و غیره و غیره محروم شده اند  در ورصه اقتصاد و اشتغال نیرز 

زنان زير بیشترين فشار و تعدك قرار دارند  در اين  رکرومرت سرترم برر 

سرال    ۸زن از هىان کودکی و زمان رسیدن کودک به سن ترکرلریرف   

شروع میشود  از جىله سن ازدواج براك دختران در ايران رسىا سیزده 

سال است و  تی ازدواج دختران زير اين سن با تشرخریرر مرراجرع ذك 

صالح بالمانع است و اين رسىا قانون تواوز به کودک است  هرىرچرنریرن 

صیغه   فحشاك اسالمی  و تعدد زوجات در جىهرورك اسرالمری قرانرون 

است  دستگاه قضايی و ماشین سرکوب و جنايت  کومت هم در خدمرت 

برپا کردن اين آپارتايد جنسی قرار داشته و پراسردار ايرن قروانریرن اسرت   

اينها هىه مشکالت ويژه زنان در ايران و در وین  ال ورصه ن رد هرر 

روزه زنان با جىهورك اسالمی است  ط عا يک شرط مرهرم رهرايری زن 

در ايران سرنگونی رژيم اسالمی است، يک شرط مهرم رهرايری زن در 

ايران جدايی م هب از دولت و کوتاه شدن دست آن از سر جامعه اسرت  

در وین  ال هىین امروز میتوان با خواستهاك فورك اك جلو آمد و آنهرا 

را پرهم م ارزات خود قرار داد   خواستهايی هون لغو  واب اجر رارك 

و مىنوویت  واب کودکان، لغو هر نوع جدا سازك جنسیتی در مرحریرط 

کار، تحصیل، ورزا، تفريح و در اماکن وىومی و در کل جامعه، لغرو 

کلیه قوانینی که  قوق مدنی زنان را نقض میکرنرد، بررخروردارك زن و 

مرد از    برابر و بدون قید و شرط طالق، لغو صیغه و تعدد زوجات، 

برابرك زن و مرد در زمینه اقتصادك و اشتغال و شىول يکسان آنان از 

قوانین کار و بیىه هاك اجتىاوی، برسیرىریرت شرنراسری  ر  زنران برراك 

شرکت زنان در هىه رشته هاك ورزشی و  ضرور در اسرتراديرومرهراك 

ورزشی، انحالل کلیه نیروها و نهادهراك پرلریرسری و سررکروبرگرر نرظریرر 

گشتهاك ارشاد و امر به معروف و نهی از منکرر و غریرره و نریرز لرغرو 

فورك طر هاك ارتواویی هون لغو طر هاك محرم سرازك مردارس و 

وابسته کردن آنان به  وزه هاك ولىیه، قانون ازدواج با دختر خوانرده و 

طرح  جامع جىعیت و تعالی  خانواده  از جىله خواستهاك فورك اسرت 

که هىین امروز نیز از موضووات داغ اورترراض و مر رارزه در مریران 

فعالین جن ش رهايی زن در ايرران اسرت و  رول آنرهرا اورترراضرات و 

طومارهاك اوتراضی جىع شده است  اينها هىه  میتواند رئوس قطعنامه 

 هاك ما براك طرح خواستهاك فورك مان در هشت مارس امسال باشد  
 

از نظر من مهىترين و اصلى ترين مشکرل زنران در ايرران مينا احدى: 

وجود يک  کومت م ه ى و اسالمى است که مانیرفرسرت آن ضرديرت برا 

زنان است   در ايران سى و پن  سال است که يک جنگ تىام ویار ولیه 

زنان از سوى  کومت اسالمى به پیش برده میشود  با  واب اجر رارى، 

با سنگسار، با قوانین ضد زن اسالمى با جدا سازى جنسیتى و آپرارترايرد 

جنسیتى و با تحقیر و توهین روزمرره بره زنران از مسراجرد و مرنرابرر و 

 رسانه هاى  کومتى  
 

مسائل و مشکالت زنان در ايران بسیار زياد هستند   کومتى که زن را 

انسان  ساب نىیکند، قوانینى که هىه ولیه زنان هستند، و سنرترهرايرى کره 

در جامعه وىال بر زن ستیزى  کومتى تکیه کررده و زنردگرى زنران را 

 ۵ادامه در صفحه  سخت تر میکنند  
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اگر لیستى از مشکالت را بخواهم رديف کنم، زنان در ايران با مشرکرل 

 واب اسالمى، جدا سازى جنسیستى، فقر و ندارى، دستىزد نابربر بره 

ازاى کار برابر با مردان، بى تامینى مالى و اجتىاوى و اقتصادى، جردا 

سازى جنسیىتى، نداشتن    طالق،     ضانت فررزنردان و هرزاران 

مشکل اين هنینى روبرو هستند  نکته مهم اينست که رژيم هر سرال هرم 

 قوانین و مقررات جديدى براى  ىله به موقعیت زنان تدارک مى بیند  
 

اگر همه اين واقعيت را قبول داشكه باشيم که مسبب و برانری زن آزاد: 

همه نابرابری ها عليه زنان در ايرران، حركرومرت اسرالمری اسرت، آيرا 

مبارزه برای تغيير اين قوانين تا زمانی كه اين حكومت در قدرت اسرت 

 مكصور است؟
 

مىکن بودن و مرترصرور برودن آن بسرترگری بره نریرروك شهال دانشفر: 

اوتراض و م ارزه ما دارد  يک نرىرونره  روراب نشران مریردهرد کره هرم 

متصور است و هم میشود اين کار را کرد  اينها تىام نیرويشان را بسی  

نیرو و کل بساط نیروك انترظرامری شران را  ۱٢کردند  به قول خودشان 

بسی  کردند، انواع و اقسام طر ها را به اجرا گ اشتند و اين هم آخرر و 

واق تشان است و وىال از  واب که پرهم اين  کومت است هیزك برر 

جاك نىانده است  جامعه بايد از خود دفاع کند  نىیتوان نشست و تسرلریرم 

تهاجىات هر روزه رژيم اسالمری شرد  جرنرگ هرر روزه زنران و کرل 

جامعه ولیه قوانین ارتواوی اسالمی و ت عیض ولیه زن، در طول سری 

و هند سال  اکىیت اين رژيم، نه تنها جنگ براك بقا بلکه جردال برراك 

جامعه اك بهتر است  در جريان هىین جدال و کشراکرش زنران و مرردم 

معترض توانسته اند، طر ها و قوانینی را وقب بزنند و بايگانری کرنرنرد  

نتیوه هىین جدال است که امروز ما از وجود يک جن ش قروك رهرايری 

زن در ايران  صح ت میکنیم   جن شی که هرپ اسرت  راديرکرال اسرت  

سکوالر و انسانی است  جن شی که جهانی فرکرر مریرکرنرد و تصرويررا 

پیشروك هاك جهان امروز است و از هرىریرن رو مرن ايرن جرنر رش را، 

جن ش نوين رهايی زن میخوانم  به اوتقاد من هر قدم از ورقرب نشریرنری 

اك که در دفاع از  قوق زن، بتوانیم به اين رژيم تحىیل کنیم، قدمی در 

تضعیف  کومت اسالمی است  در هر  ال در جىهورك اسالمی بحث 

از تغییر قوانین فراتر است  بحث بر سر وقب زدن قروانریرن و ترحرىریرل 

 خواستهاك خودمان با قدرت اوتراض و م ارزه است 
 

م ارزه ولیه اين قوانین و ولیه رژيم اسرالمرى از روز اول مينا احدى: 

که اين  کومت آمد و اولین فرمان و دستورات ورلریره زنران را صرادر 

کرد، آغاز شده است  اولین فرمان خىینى ولیه زنران   يرا روسررى يرا 

توسرى   بود که هزاران زن را به خیابان آورد و از هىان زمران يرک 

تودهنى محکم به  کومت اسرالمرى زده شرد  مر رارزه ورلریره  رکرومرت 

اسالمى و ولیه زن ستیزى اين  کومت هىزاد  کومت بوده و هىرواره 

در ايران در جريان بوده است  نکته مهم بنظر من اينست که در ايرران 

ما با يک وضعیت جالب روبرو هستیم، در  رالریرکره هرنروز  رکرومرت 

اسالمى سرنگون نشده، اما در اوىاق جامعه و تا آنوا که بره مروقرعریرت 

زنان برمیگردد، يک پس زدن میلیونى قوانین و سرنرترهرا و فررهرنرگ و 

اخالقیات زن ستیز اسالمى را در برطرن جرامرعره شراهرديرم  برنرظرر مرن 

 کومت اسالمى در زمینه تحىیل  واب اسالمى به زنان کامال شکست 

خورده اسرت  ايرنرروزهرا ديرگرر آخرونرد و  رزب الرلرهرى و نریرروهراى 

سرکوبگر  کومت جرات ندارند به زنان ت کر دهند هرا که تعدادى از 

اينها از دست زنان کتک خوردند و خونین و مالین شدند و وکس اشران 

 را نیز در رسانه هاى  کومت انداختند  
 

از نظر من رژيم در ورصه سنگسار شکست خورده و دو فاکتو جن رش 

برابرى طل انه زنان موضوع سنگسار را به يک امر مىنووه در ايرران 

 ت ديل کرد  
 

در زمینه رابطه زن و مرد، پرده بکارت، روابط جنسى ق ل از ازدواج 

رسىى و جدا سازى جنسیتى و زنرانره مرردانره کرردن هرىره جرا، رژيرم  

شکست خورده است  اينها هىه نىونه هايى هستند که نشان میدهند زنرى 

که با يک  کومت فاشیست و ضرد زن اسرالمرى روبررو اسرت، دسرت 

روى دست نگ اشته و منتظر سرنگون شدن اينها نشده تا از  قش دفراع 

کند  بلکه جنگید و در هىه ورصه ها با مشکالت فرراوان  رکرومرت و 

قوانین و سنتهاى آنرا به هالش گرفته و در موارد زيرادى  رکرومرت را 

 وادار به وقب نشینى کرد و اين مهم است  
 

 آيا مبارزه برای حقوق زن امری زنانه است؟زن آزاد: 
 

هىانطور که اشاره کرردم ايسرترادن در مرقرابرل آپرارترايرد شهال دانشفر: 

جنسی رژيم اسالمی و جنگ هر روزه با تعرضات اين رژيرم جرنر رشری 

سیاسی و يک ورصه مهم به هالش کشیدن رژيم اسرالمری و فراکرترورك 

مهم در تغییر توازن قوا و تحوالت سیاسی جامعه اسرت  از هرىریرن رو 

پیشروك هاك اين جن ش، پیشروك کل جامعه است و مستقیىا در زندگی 

و فضاك سیاسی جامعه تاثیر میگر ارد  بره ايرن تررتریرب مر رارزه برراك 

 قوق زن نىیتواند امرك صرفا زنانه باشد و هیچگاه هرم هرنریرن نر روده 

است  خصوصا در ايران مردم  در توربه زندگی هر روزه خود اين را 

دريافته اند، که در پرتو تعرض به زن و آپارتايد جرنرسری، هره ترعررض 

وسیعی به کل جامعه و زندگی و معیشت توده مردم شده است  از هىیرن 

 رو م ارزه ولیه ت عیض ولیه زن، امر کل جامعه است   
 

ابدا  تعررض بره زنران، برخرشرى از ترعررض سریرسرترىرهرا و مينا احدى: 

 کومتها به  قوق کل جامعه و هىه مردم  است  بويژه در ايران ترحرت 

 اکىیت جىهورى اسالمى ايران و با سى و پن  سال توربه خونین هىه 

شاهد هستند که تعرض به زنان، تحىیل بى  قوقى به زنران برخرشرى از 

پروژه تعرض به کل جامعه و تعرض به  قوق و  رمت هىره انسرانرهرا 

است  تاريخا هم در ايران با روى کار آمدن جن ش اسالمى و  رکرومرت 

اسالمى، تعرض به يک انقالب و پس زدن مرردم 
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انقالبى با تعرض به زنان آغاز شد و سزس به تعرض به کردستان و يرا 

 کارگران و هىه مردم منور شد  
 

درست است که زنان بعنوان اولین قربانیان  کومت ا سرالمرى شرروع 

به م ارزه کرده و در موىوع در هىان روزهاى اول روى کرار آمردن 

 کومت پشتی انى هندانى، متاسفانه  از کل جامعه نديدند، درست اسرت 

که مردساالرى و زن ستیزى و شتناک  کومت اسالمى براى بررخرى 

مردان يک تکیه گاه است و مردانى وىال به اين زن ستیزى لرم داده و 

فشار و مشکالت بیشترى را براى زنان باوث میرشرونرد، ولرى مر رارزه 

ولیه زن ستیزى اسالمى ابدا در ههارهوب م ارزه زنان باقى نىانده و 

زن و مرد اکنون ولیه اين فرهنگ و اخالقیات و ورلریره ايرن  رکرومرت 

م ارزه میکنند  هرا که در وین  ال هىه مى بینند کره زن و مررد در 

اين سیستم و در اين  کومت بى  قوق و تحت ستم هستند و هرىره برايرد 

 براى  رهايى از اين خفقان و سرکوب دست به دست هم دهند  
 

زنان در ايران چطور می توانند در دل همين اوضاع  بررای زن آزاد: 

 حقوق برابر مبارزه كنند؟
 

به راه انداختن کارزار هاك م ارزاتی ورلریره ترعررضرات شهال دانشفر: 

هر روزه رژيم اسالمی و قوانینش، دامن زن به جن رشری مرطرالر راتری و 

گردآمدن  ول خواستهاك فرورك اك کره هرىریرن امرروز مروضروورات 

اوتراض زنان در جامعه است و در سئوال ق ل به رئوسی از آن اشاره 

کردم، ايواد نهادها و تشکلهايی در دفراع از  رقروق زن، اسرترفراده از 

مدياك اجتىاوی و درست کردن گروههاك اوتراضی فریرس بروکری برر 

سر موضووات مختلف مربوط به ستم کشی زن و بسریر  نریررو برراك 

م ارزه سراسرك گسترده برر سرر خرواسرترهراك فرورك زنران، انرترشرار 

نشريات اينترنتی در رابطه با ستم کشی زن و بررپرا کرردن گرفرترىرانری 

وسیع  ول خواستهاك سراسرك زنان، برپايی آکسیونهاك کروتراه مردت 

برسر خشونت ولیه زن و موضوواتی از اين دست،  واب برگیران و 

 ىايت سازمانیافته از اين اوتراض در برابر سرکوبگران  کومت در 

سطح محالت و در تىام شهرها، طومارهاك اوتراضی ولیه طر هراك 

ارتواوی اك هون قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده، طرح  تعرالری 

خانواده ، باز شدن در استاديوم ها به روك زنان و از اين طري  شکرل 

دادن به کىزین هاك اوتراضی هىه و هىه اشکال مهىی از اوترراض و 

م ارزه در ورصه جن ش رهايری زن هرىریرن امرروز اسرت  برا هرنریرن 

م ارزاتی است که میتوان هىه طر هايی سرکوبگرانه رژيرم را ورقرب 

زد  میتوان    و  قوقی را تحىیل کرد  نرکرتره مرهرم در ايرن مر رارزه 

جلوك صحنه آمدن صفی از ره ران راديکرال و هرپ در جرلروك ايرن 

م ارزات است  ره رانی که با اتوريتره اجرترىراوری خرود برتروانرنرد يرک 

نیروك وسیع اجتىاوی را پشت خود بسیر  کرنرنرد  گررامریرداشرت هشرت 

 مارس روز جهانی زن يکی از هىین قدمهاك مهم م ارزاتی است  *
 

در ايران آزادى  بیان و تشرکرل و ترورىرع وجرود نردارد و مينا احدى: 

بهىین دلیل زنان از امکان تشکیل سازمانهاى مردافرع  رقروق زن و يرا 

برگزارى میتی نگ و توىع و نهادهاى مدافع  قوق زن ورىرال مرحرروم 

هستند  اين يک معضل  مهم برراى فرعرالریرن مردافرع  رقروق زن اسرت  

معىوال فعالیتهايى اين هنینى با زنردان و مرحررومریرت اجرترىراورى و يرا 

جريىه پاسخ میگیرد  هىچنین  در ايرران مر رارزه برا مشرکرالت زنران 

بسیار سخت و طاقت فرسا است  ن ود امکانات اجرترىراورى مرثرال خرانره 

زنان و يا مراکز دفاع از زنان، مراکز مشاوره و غیره، يک  مرعرضرل 

 مهم است که فعالین مدافع  قوق زن بايد آنرا نیز در نظر داشته باشند  
 

در ايران با وجود اينکه زنان در بسیارى از ورصه ها فعال هسرترنرد و 

از    خود دفاع میکنند، ولى کىاکان ما با ههره هاى ولنى و معروف 

در دفاع از  قوق زنان در ايران روبرو نیستیم  هر هه هست اصرالح 

طل ان دولتى و کسانى هستند که با اسالم و م هب و  کومرت اسرالمرى 

به نووى کنار آمده و نقدى به اسالم سیاسى و يا مر هرب اسرالم  و زن 

 ستیزى آشکار م اهب و اسالم  ندارند  
 

بنظر من در دل اوضاوى که جىهرورى  اسرالمرى در ايرران سراخرتره، 

زنان بايد سعى کنند، با ههره و خواستهاى خرود بره مریردان آمرده و از 

دستاوردهايى که به هىت اوتراض و م ارزه مریرلریرونرهرا زن بره دسرت 

آورده اند، دفاع کرده و در وین  ال سعى در ايواد تشکل و جىع هايى 

 بکنند که م ارزات زنان را ره رى کرده و آنرا به پیش ب رند  
 

کالسهاى آموزشى، راههاى مقابله برا مرردسراالرى در مرراکرز کرار و 

فعالیت اجتىاوى و در خانه ها و در روابط شخصى و راههاى مرقرابرلره 

وىلى با زن ستیزى اسالمى در جامعه و در سطح قوانین، فعالریرترهرايرى 

هستند که کىابیش در ايران در جريان است  اين م ارزات و فعالیتها را 

 بايد بیش از پیش  گسترا داد  *
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 صدای بلند زنان  -١
اين را ديگرخ رگزارك جىهورك اسالمی  ايررنرا  اورالم کررده اسرت  

ماجرا ازاين قرار است که درسفر استانی  سن رو انی به بندر و اس 

که دانش آموزان را به استق الش برده بودند و پوستر هاك خامنه اك و 

رو انی را به دستشان داده بودند تا  ضورو ارادت مردم! را پررشرور 

نشان دهند، دخترك، روك پوستر نوشت:  زن = مرد،  قوق برابر  و 

آن را روك دستش گرفت و دوربین ها هم ازآن صحنه وکس گرفتند و 

درخ رگزارك ها و سايت ها قراردادند تا هم رو انی ب یند و از وورده 

وویدهايی که در زمان ت لیغات انتخاباتی اا داده بود خوالت بکرشرد و 

هم مردم ايران وجهان فرياد زنان دربند ايران تحت  اکىیت جىهرورك 

 اسالمی را بشنوند 

 

اين يک فريادبلند است  يک اوتراض مردمی و جرانرانره اسرت  اورالم 

وىومی يک جن ش است  پیروزك يک گفتىان است کره کرم کرم و بری 

محابا دارد ولنی می شود و می رود تا سراسرك شود و درهر جىرع و 

مطرح شود  اين اورالم ورىرومری   - تا دولتی هم  -جىعیت و هىايشی 

 يک مطال ه ك بوا و انسانی و بر   است  
 

هنگامی که به خاطر سايه سنگین خفرقران و سرانسرور، اخر رار زنران و 

خواسته هايشان منعکس نىی شود، هنگرامری کره بره دلریرل سرانسرور و 

سرکوب، زنان هی  تري ونی ندارند، اسرترفراده از ايرن روا هرا برراك 

بلندکردن فريادهاك زنان، يکی از موثرترين شیوه هاك سانسور شکنی 

مارس، اين  رکت را بايد به فال نریرک گررفرت و  ۸است  درآستانه ك 

 بر تداوم آن کوشید 
 

 سياست بی پدرومادر و دخكران  -٢
 ۲۹۳۱اسفند  ۸شن ه شب  ۵در برنامه ك پخش زنده ك کانال جديد در 

که موضووش   قوق پايىال شده کودکان  بود، اترفراق جرالر ری افرتراد  

مردك تىاس گرفت و سعی کررد برا نررمرخرويری و از در مروافرقرت برا 

برنامه،  رف هراك ارتروراوری و رژيرم پسرنردا را برزنرد  او گرفرت: 

 برنامه تان خوب است اما من يک انتقاد به شرىرا دارم    انرترقرادم ايرن 

است  که داريد بچه هرا را وارد سریراسرت مری کرنریرد  سریراسرت خروب 

نیست    خطرناک است براك بوه ها    مثال تىاس گیرنده ق لی شىا کره 

 ساله بود هه    دارد آن طورك صح ت کند؟!      ۲۵يک دختر 
 

فرد تىاس گیرنده فراموا کرده برود کره زنردگری مرردم درهرر سرن و 

هه وده اك خوششان بریرايرد   –جنسیتی درکشورهاك فقیر و است داد زده 

با سیاست گره خورده است  هون کره پرديرده ك   –و هه خوششان نیايد 

کودکان کار و خیابان درخالء بوجود نیامده است  زائیده نظرامری اسرت 

که تارو پودا بر سود و استثىار و خفقان و سرکوب و فقر و اوتیاد و 

فحشاء استواراست و هىره ك ايرن فرالکرت هرا درسرزرهررك سریراسری و 

 درفضايی مىلو از سیاست سرمايه دارك تولید و بازتولید می شود  
 

سرالره  ۳مامور، فراموا کرده بود که براك دخترکران   –ا تىاال   –آن 

در دبستان ها جشن ! تکلیف می گیرند تا اوالم کنند که می توان با ايرن 

بچه ها ازدواج! کرد  يعنی اوالم قانونی! تواوز  يعنی يک دخرترربرچره 

ساله با قوانین کزک زده ك قرون وسطايی آقايان می تواند و بايد بره  ۳

 ۲۵نام ازدواج، مورد تواوز و آزار و اذيت قرار گیرد اما يک دخرترر 

ساله اگر بیايد از تري ون آزاد کانال جرديرد، درد  هرايرش را برگرويرد و 

خواست هايش را مطرح کند، وارد سیاست شده است و سیاسرت برراك 

 بچه ها خطرناک است!
 

آن سیاست ضد بشرك  کومت که يک زندگی جهنىی را براك بچه ها 

بوجود آورده که در روز روشن درمیدان شوا و    بچره هرا خرريرد و 

فروا می شوند، اجاره داده می شوند، به پخش مواد مرخردر گرىراشرتره 

می شوند و    خطرناک نیست اما اگر هىین کودک بخواهد مشکرالترش 

را بگويد و به بی  قوقی اا اوتراض کند، خطرناک اسرت هرون کره 

اين يک کار سیاسی است و سیاست هرم البرد پردرو مرادر نردارد! ترازه 

مشکل فرد تىاس گیرنده بیشتر اين بود که هرا يرک دخرترر برايرد وارد 

 بحث سیاسی و سیاست شود؟ 
 

 آخروعاقبت بيمه زنان خانه دار  -٣
خ رها  اکی ازآن است که با آن که  بودجه نويسان دورانديش! گروشره 

هشىی به اليحه بیىه زنان خانه دار داشته اند، امرا مرورلرس نشریرنران و 

شوراك نگه ان با اين طرح مخالفت کرده اند  اليحه اك که می بايستری 

اجرايی می شد ولری بره برهرانره ك وردم اورتر رار و  ۳۱در بودجه سال 

نداشتن پول، آن را به سال بعد ا الره کررده انرد کره از مرورادالت بریرن 

نیز ازاين نىد کالهی  ۲۹۳۹دولت و مولس، هنین برمی آيد که درسال 

براك زنان خانه دار درست نخواهد شد  تازه اليحه ك بیىه زنان خرانره 

دار طورك نوشته نشرده کره مرثرال دولرت زنران خرانره دار را برعرنروان 

کارگران بیکار می بیند که برابر قانون کار برايسرتری ازصرنردوق بریرىره 

بیکارك به آن ها  قوق پرداخت کند  آن اليحه طورك نوشتره شرده کره 

هرزارترومران  ٧۱  –  ٢۱زنان خانه دار بايستی هىه ماهه م الغی بالغ بر 

بعنوان    بیرىره برزرردازنرد ترا پرس از هرنرديرن سرال پررداخرت، مرثرال 

بازنشسته شوند و از قوق بازنشستگی برخوردار گردند  درنگاه قانون 

ارتواوی و ننوشته،  وظیفه ك زن، دادن خدمات جنرسری بره شروهرر و 

زائیدن بچه و آشززك و دوخت و دوز و روفت و روب اسرت و انرورام 

دادن اين وظايف موانی است  هررا کره وظریرفره 

 آزاده دربندى

  ٨ادامه در صفحه 

 اخبار زنان در هفته اى که گذشت

 از ميان خبرها
 



 ٨صفحه                                                                                                                                               ٣۴زن آزد شماره     

 اا، خانه دارك است !
 

 اسكفاده سياسی و ابزاری از زن  -۴
خ رگزارك ها و روزنامه هاك رنگارنگ جىهورك اسالمی در بوق و 

زن دراستان سیستان وبرلروهسرتران بره سرىرت  ۹کرنا کردند ونوشتند که 

زن در رده هراك برخرشردار و  ۹هاك ادارك و مديريتی رسیده اند  اين 

شهردار و معاون فرماندار انتصاب شده اند   سن رو انی ق ال هرم در 

لشت نشاء گیالن و درصومعه سرا، زنی را بعنوان شهرردار مرنرصروب 

کرده بود اما انتصابات اخیر دراستانی صورت می گریررد کره برحررانری 

ترين منطقه درکشور محسوب می شود  فقر وبیکارك ترحرىریرل شرده از 

يک طرف و ت عیض م ه ی  و قومی ازطرف ديگر دست به دست هرم 

داده اند و شرايطی را دراين استان رقم زده اند کره زمریرنره برراك رشرد 

 دستوات و باندهاك تروريستی و آدمکش وقاهاق آماده شده است  
 

رژيم براك مهار بحران دراين استان بره جراك ازبریرن برردن ريشره هرا 

وووامل زيربنايی ، سعی دارد به نقش ايوان بزردازد و ماله کشی کرنرد  

بنابراين دريک نىايش توربه شرده، هرنرد زن را درپسرت هراك ادارك 

شهرستان هاك کوهک اين استان می گىارد ترا پرز وردالرت و بررابررك 

بدهد  با اين کاروالوه بر پز دموکراسی وودالت،  رداقرل دو هردف را 

دن ال می کند  از يکسو می خرواهرد جرو ترنرفرر از رژيرم را درمرنرطرقره 

فروکش دهد و ازسوك ديگر قصد دارد آبری برر شرعرلره هراك فرروزان 

جن ش برابرك طل ی وآزادك خواهی زنان درکشور برزراشرد  زنران آگراه 

وم ارز می دانند که اين نظام بنابر ماهیت ضد زنی که دارد هرگز نىی 

 تواند    و قوق زن را روايت کند وبزردازد   *

 ٧ادامه از صفحه  ازميان خبرها .... 

 از سايت فتنه ديدن کنيد
از طريق سايت فتنه مى توانيد به نشريات فتنه، مطالب و آخرين  

 کنيد!اخبار مروبط به زنان دسترسى پيدا 
 

www.fitnah.org 

 تبعيض جنسيكی در بازار کار!
 

تبعيض جنسيكی در بازار کار، در مشاغل خانوادگی و شرهررهرای 

 بزرگ و کوچک
 

ت عیض جنسیتی نس ت به زنان کارگر در جىهورك اسالمی در وررصره 

هاك مختلف به شدت محسوس است  اين ت عیض تنها در برگیرنرده مرزد 

کىتر به زنان نیست و گاه توقعات جنسی برخری کرارفررمرايران از زنران 

 کارگر را نیز شامل می شود 
 

فاطىه درويش، دبیر اتحاديه زنان کارگر استان فارس، در اين رابطه به 

خ رگزارك ايلنا گفته است که نس ت دسرترىرزد زنران کرارگرر نسر رت بره 

 مردان يک سوم و در بهترين  الت دو سوم است 
 

به گفته وك، مشکل ديگرك که کارگران زن با آن روبرو هستند توقعات 

برخی کارفرماهاست که به دور از معیارهاك اخالقی و ديرنری اسرت و 

 کند  بسیارك از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می
 

وك با اشاره به وضع ناهنوار ايىنی و بهداشت زنران در مرحریرط کرار، 

ها سرويرس برهرداشرتری، رخرترکرن، مرحرل  گفته است که در برخی کارگاه

استرا ت و  تی غ اخورك يک جاست  خود وك مروردك را ديرده کره 

هرا در آنرورا اسرتررا رت  در انتهاك روشويی موکت انداخته بودند تا خانم

کنند و غ ايشان را بخورند و يک هوب ل اس هم آنوا به ونوان رختکرن 

تواند مشرکرالت جردك برراك سرالمرت  گ اشته بودند  اين گونه موارد می

 بانوان ايواد کند 
 

فاطىه درويش در گفتگو با ايلنا، به مشکل ن ودن مهد کودک نزديک بره 

تواند با ايواد مرهرد  محل کار نیز اشاره کرده و افزوده است که دولت می

ها و هىین طور پرداخرت  رقروق  ها و کارخانه کودک در نزديک کارگاه

 زنان در دوران مرخصی زايىان اين شرايط دشوار را از بین ب رد 
 

در هىین رابطه سیىا اصغرك، دبیر اتحراديره زنران کرارگرر آذربرايروران 

شرقی، نیز در گفتگو با اين خ رگزارك، از پايىال شدن  قوق زنان در 

هرا و شرهررهراك  مشاغل خانوادگی گفته و يادآور شده است که در روستا

هرا  کوهک کارفرمايان زنان کارگر غال اً پدر، هىسرر و يرا بررادران آن

ها مشخر نیست و  هستند و به هىین خاطر وضعیت دستىزد و بیىه آن

 شوند  در بیشتر موارد از  قوق قانونی برخوردار نىی
 

به گفته وك، بیشتر زنان کارگر در شرغرل هراك فصرلری و بره صرورت 

اك اسرت کره  هرا بره گرونره کنند و ط یعت اين ق ریرل کرار روزمزد کار می

امنیت شغلی پايینی دارند و تضىینی براك اجرراك قرانرون کرار و  رفر  

  قوق اين کارگران وجود ندارد 
 

هرا برا  وك هىچنین به تفاوت میان وضعیت زنران کرارگرر در کرالنشرهرر

ها يا شهرهاك کوهک پرداخته و گرفرتره اسرت کره در شرهررهراك  روستا

هاك قانونی از  بزرگ تخصر و مهارت اهىیت بیشترك دارد و  ىايت

هرا و شرهررهراك کروهرک اغرلرب  کارگران بیشتر است، امرا در روسرترا

کارفرمايان هىسر، پدر و يا برادران زنان کارگر هستند کره وضرعریرتری 

 آورد  خاص را به وجود می
 من ع: شهرزاد نیوز

 گشت ارشاد اين بار در کابين هواپيما

کنترل زنران ايررانری برراك داشرترن  روراب اجر رارك از  شهرزاد نیوز:

 خیابان ها به کابین هواپیىاهاك پروازهاك خارجی کشیده شده است 
 

سايت  انقالب نیوز  با انتشار متن کوتاهی ضىن اشاره به  گرزارشرات 

فراوان  و  گفته ها  نس ت به طرز پوشش مسافران زن در پروازهراك 

خارجی هشدار داده و از مسئولین خواسته شده است تا پوشش زنران را 

 کنتترل کنند و امر به معرويف و نهی از منکر را وىلی سازند 
 

در اين مطلب از مسئولین خواسته شده اسرت کره مسرئرولریرت کرنرتررل و 

مادام که در آسىان ايران پرواز می  –نظارت را در پروازهاك خارجی 

داشته باشد  اشاره اين مطلب به برداشتن روسرك زنان به محرض  -کنند

 ورود به کابین هواپیىاك پروازهاك خارجی می باشد 
 

يکی از کارکنان ادارك  ايران اير  به شهرزاد نیوز می گويد:    رتری 

در پروازهاك بین الىللی خط هوايی ايران اير با اين که پرسنل و خردمره 

پرواز از مسافران می خواهند که از برداشتن روسرك خوددارك کنرنرد، 

 کسی ترتیب اثر نىی دهد   * 
 من ع: شهرزاد نیوز



فتنه يک حرکت اعتراضی است عليه مردساالرى، قوانين و سنتهای ضد 
 زن  و در دفاع از برابرى کامل زن و مرد در همه جوامع!

  ٩صفحه                                                                                                                                             ٣۴زن آزاد  شماره     

محروميت زنان کارگر از بيمه و هريراهروی  

 تبليغاتی بيمه زنان خانه دار

 

 های دانشگاهی را نبايد  رشكه 

 زنانه و مردانه کرد!

در شرايطی که بسیارك از کارگران زن از بیىه محروم  شهرزادنیوز:

دار صرفا يک هیاهوك ت لیغاتری  هستند، طرح موضوع بیىه زنان خانه

 است 
 

به گزارا ايلنا، هاله صفر زاده، فعال  قوق صنفری، در ايرن رابرطره 

باف، کارگران کارگاههاك زير ده نرفرر، زنران  گفته است که زنان قالی

مشغول به کارهاك خانگی و فامیلی و مشاغرل غریرر رسرىری هرىره از 

 اند  گروه زنانی هستند که از پوشش بیىه محروم مانده
 

ها بررخری کرارفررمرايران در هرنرگرام برازديرد  به گفته وك، والوه بر اين

کنند و زنان کارگر نیز بره دلریرل  کارگران را پنهان می «بازرس کار»

دهند   تی در مرواردك اگرر کرارفررمرا  نیاز به کار به اين مسئله تن می

مو ور شود که کارگر را بیىه کند با ترفندهاك خاصری، مرانرنرد اورالم 

کند و يا پس از گر شرت مردت  ترک کار، از زير بار آن شانه خالی می

 کند  کوتاهی کارگر را اخراج می
 

وك در بخش ديگرك از جىله گفته است که زنانی که براك هرىرسرر يرا 

کنند  کارگرهاك فامیرلری  نریرز هررهرنرد کره درآمردك  پدر خود کار می

کنند، اما والوه بر اين که م ناك مشرخرصری برراك دريرافرت   اصل می

شوند، کرارشران نریرز بره ورنروان برخرشری از  مزد ندارند و بیىه هم نىی

  گردد  شان محسوب می وظايف خانه دارك
 

اين فعال صنفی در پايان سخنانش به قانون بازنشستگی پیش از مروورد 

زنان پرداخته و گفته است اگربه فرمول هايی که براك تعیین مستىرك 

نهايت مسترىررك اك کره بره ايرن افرراد   آنان وجود دارد دقت شود، در 

هزار تومان نخواهد برود   ۵۱ يا ۲۱ تعل  خواهد گرفت، بیش از ماهی

سرالره کره  ٢۱ يرا ۵۱ وك نتیوه می گیرد که بره ايرن تررتریرب يرک زن

ها بیىه ن وده است، قادر نخواهد بود  ها کار کرده و بیشتر اين سال سال

اا را بگ راندو بنابراين بسیارك از اين گونه قوانین  با اين م لغ زندگی

 نه در تصويب، بلکه در اجرا با مشکالت اساسی روبرو هستند  *
 من ع: شهرزاد نیوز

مهناز میرزايی، مهندس و رئیرس مرعردن زغرال سرنرگ سرراپررده، در 

رابطه با   ف اين رشته دانشگاهی براك براك دختران اظرهرار داشرت 

هاك دانشرگراهری را مرردانره و  که با اين کار مخالف است و ن ايد رشته

 زنانه کرد 
 

اسفند، هىچنین گفته اسرت  ۲۲ شن ه وك در گفتگويی با خ ر آنالين، يک

شرود و خریرلری از  که با اين اج ارها جلوك پیشرفت افرراد گررفرتره مری

شود افراد را مو ور کرد و بره آنرهرا گرفرت  شود  نىی استعدادها کور می

هه رشته و کارك را دوست داشته باشند يا نداشته باشند  بايد ايرن  ر  

انتخاب را به آنها داد و آنها بر اساس نیاز جامعه يا تروانرايری خرودشران 

 تشخیر بدهند که هه کارك را انتخاب کنند 
 

در شهرستان زرند و داراك لیسانس مهندسی  ۲۹۵۳ وك که متولد سال

مرعرردن اسررت، هررىرچررنرریررن گررفررتره کرره کررارا را دوسرت داشررترره و اگررر 

توانست هنگام انتخاب رشته مهندسی معدن را انتخاب کند، االن از  نىی

 اا محروم می ماند  رسیدن به کار مورد والقه
 

نرفرر مشرغرول بره  ۲۱۱ وك هىچنین گفته است که در مرعردن سرراپررده

 نفر آنها زن و بقیه مرد هستند  ۵ کارند که
 

مهندس میرزايی در رابطه با اوايل کارا گفته که براك هرىره وروریرب 

خواهد در هنین فضايی کار کند  مخصروصرا  بود که يک زن آمده و می

بعد از اين که رئیس شد، يک مقردار برراك کرارگررهرا سرخرت برود کره 

بز يرند يک زن رئیس آنها شودو آن هم در هنین فضايی  اما با گر شرت 

 هیز وادك شده است  زمان هىه
 

رئیس معدن سراپرده، در بخش ديگرك از اين گرفرترگرو اظرهرار داشرت 

اند  است که در هند معدن ديگر هم هند زن شروع به فعالیت کرده شنیده

که بعضی از آنها هم در هىین کرمان است  وك اظهار خوشحالی کررد 

که که ورودا به اين کار باوث شده فضايی که وجود داشت تغییر کند 

 و راه براك افراد ديگرك هم که به اين کار والقه دارند، باز شود 
 من ع: شهرزاد نیوز



 

 کنفرانس بین المللی دو روزه در لندن
 

 ۱۱۱۲اکتبر  ۱۱و  ۱۱

 لطفا برای دریافت اطالعات بیشتر، ثبت نام  و یا خرید بلیط 
 طریق ایمیل آدرس زیر با ما تماس بگیرید: از

maryamnamazie@gmail.com 

 دیدن کنید.  و یا از وب سایت کنفرانس

http://www.secularconference.com/ 

 مذهب، سکوالريزم و

 های مدنی آزادی
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جمعی دانشجويان دانشگاه عالمه ترهرران طری بريرانريره ايری روز 

 جهانی زن را گرامی داشكند.
 

در اين بیانیه آمده است: به دورانی گام نهاده ايم که نیرىری از مسرئرولریرت 

رهايی جامعه بر دوا زنان قرار گرفته زنان شايسته اين مسئولریرت انرد 

و بی شک آن را به بهترين صورت انوام خواهند داد  آرك، قرن بیرسرت 

و يکم را زنان با تالا و کوشش و هىت و اقتدار خويش خواهند ساخت 

و آينده اك روشن و آزاد، در پیش روك ماست  خواسته ما و ارت اسرت 

 از:
 

برابرك کامل زنان و مردان در زمینره هراك سریراسری، اقرترصرادك و  -۲

 اجتىاوی

 لغو هر گونه ت عیض ولیه زنان و دختران -۱

 آزادك انتخاب پوشش -۹

 آزادك ازدواج و طالق -۲

 مىنوع شدن هند هىسرك -۵

    آزادك تحصیل و رشته تحصیلی و شغل  -٢
 

 اال سؤال اساسی اين است که زنان ايران با سابقه صرد و پرنروراه سرال 

م ارزه براك آزادك و برابرك، زنانی با فرهنگ غنی و پیشررو، زنرانری 

که در صف مقدم براك رسیدن به آزادك ايستاده اند و زنران آگراهری کره 

اکثريت دانشوويان دانشگاههاك کشور مرا را تشرکریرل مری دهرنرد، هررا 

آزاديها و  قوق ابتدايی شان لگدکوب شده است؟ هرا تىام زندگی شان با 

خشونت و تحقیر درهم کوبیده می شود؟ هرا در خانواده يا در محل کرار 

و تحصیل فرودست تلقی می شوند؟ هرا در اشتغال و فعالیت اقرترصرادك 

سهم شان اندک است؟ راستی هرا در قوانین و سیاست ها، موجود درجه 

دوم محسوب می شوند؟ و هرا از مشارکت در اداره امرور کشرورشران 

مىنوع شده اند؟ اين هىه مىنوویت، ايرن هرىره مرحررومریرت و ايرن هرىره 

نابرابرك هرا؟  واب اج ارك، زندگی اج ارك تراکری؟ و ترا کرورا؟ برلره 

جامعه ايران مستح  و نیازمند آزادك و دمروکرراسری و بررابررك زن و 

مرد است و زنان ايران شايستگی مشارکت برابر با مردان در رهر ررك 

سیاسی جامعه را دارند  اين هىه صرفاً با هرىراهرنرگری ترىرامری زنران در 

اقشار مختلف اجتىاوی دست يافتنی خواهدبود  به امید رسیدن بره هرنریرن 

روزك که ال ته با تالا و مقاومت ما دخرترران و زنران ايررانری مرحرقر  

 خواهد شد 

 جمعی از دانشجويان دانشگاه عالمه ـ تهران

 ۲۹۳۱اسفند۸

زن بیانیه دانشجویان دانشگاه عالمه تهران در بزرگداشت روز جهانی  

 بدون شرح

ما همه مبارزين براى آزادى و رهايى زن را 

جنبش “ فتنه”به حمايت فعال و پيوستن به 

 براى رهايى زن دعوت مى کنيم!

mailto:maryamnamazie@gmail.com
http://www.secularconference.com/
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 نام من زن   
 سروده اك از فرح نوتاا 

 

 برده ی اعصارم و دارم بر روی شانه های خسته ام 

 مهر تحقیر 

 هزاره ها گذشته 

 هنوزم پای کوه غم 

 بسته به زنجیر 
 

 نام من زن 

 نام من آ لوده با زهرابه های تلخ تبعیض 

 تنم مجروح ... 

 کبود... 

 از ضرب لبریز 

 جان من مصلوب بر دروازه های شهر و ده 

 هر گذر 

 هر دشت و هامون 

 به فرمان ترازو های نامیزان قانون 

 آه...  

 راه من همواره بسته 

 قلب من از ظلم سیاه قرن ها 

 اندر هم شکسته 

 باورم کن 

 باورم کن 

 گشته ام 

 از رنج خسته 

 جسم من همیشه غالب 

 جان من همواره غایب 

 اکر من در خانه بی مزد 

 رنج من همواره بی اجر 
 

 نام من زن 

 جرم من زن بودن،زن بودن و زن 

 نام من زن 

 نام من 

 آلوده با زهرابه های تلخ تبعیض

 تن مجروح من

 از درد لبریز

 من بدهاکر و بدهاکر و بدهاکر مکرر

 سال ها قبل از والدت

 سهمم از سرمایه هم

 در بلندای حیاتم

 شد غرامت

 در قبال انتخاب همسر و فرزند

 نیستم از مرد کمتر

 خسته ام از ظلم و بیداد

 گشته ام از خشم فریاد

 در پی حق برابر

 نیستم از مرد کمتر

 من چو مرد انسانم انسان

 کی رسد این ظلم به پایان

 نیستم دیگر کنیزی ساکت و خوار

 بس است

 نمی خواهم دگر

 ارباب و ساالر

 نمی خواهم ،نمی خواهم ، نمی خواهم

 دگر ارباب و ساالر
 

27 - ٢٣٧١ -٧  

 تهران
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 زن آزاد
جن ش براى رهائى زن  -نشريه هفتگى فتنه   

 سردبير: سيامک امجدى

www.fitnah.org    :وب سايت www.facebook.fitnahmovement   فيس بوک www.fitnahmovement.blogspot.co.uk :وبالگ  

fitnahmovement2@gmail.com  

 آزادی زن مالک آزادی جامعه است
زنان در تىام کشورها وىال در موقعیتی فرودست قرار دارند  امرا 

از اين نقطه نظر ايران کشرورك اسرترثرنرائری اسرت  در جرىرهرورك 

اسالمی اوال بیشترين و فا ش ترين ت عیضات و بیرحرقروقری هرا در 

هىه زمینه هاك زندگری اجرترىراوری و اقرترصرادك و خرانروادگری و 

فرهنگی و ورزشی نس ت به زنان اوىال میشود و ثانیا بریرحرقروقری 

مفرط زنان امرك رسىی و قانونی است  مرا امضرا کرنرنردگران ايرن 

بیانیه خواهان لغو کلیه قوانین ت عیض آمیز نس ت به زنان هستیم و 

مفاد زير را بعنوان فورك ترين و م رم ترين مطال ات برراك رفرع 

 ت عیض جنسیتی اوالم میداريم:
 

لغو هر نوع جداسازك جنسیتی در مرحریرط کرار و ترحرصریرل و  -۲

ورزا و تفريح و وسائل نقلیره ورىرومری و اجرترىراورات و امراکرن 

 وىومی 
 

لغو کلیه قوانینی که  قوق مدنی زنان  نرظریرر  ر  مسرافررت،  -۱

معاشرت، شرکت در فعالیتهاك اجتىراوری و غریرره  را بره کسرب 

 اجازه از شوهر، پدر، و يا ساير مردان خانواده مشروط میکند 
 

لغو  واب اج ارك زنان و به رسرىریرت شرنراسری کرامرل آزادك  -۹

 پوشش  مىنوویت  واب کودکان 
 

برسىیت شناسی    زنان براك شرکت در هرىره رشرتره هراك  -۲

 ورزشی و  ضور در استاديومهاك ورزشی 
 

رفع محدوديت زنان در انتخاب رشته هاك مختلف تحصیلری و  -۵

 دانشگاهی 
 

لغو طرح مرحررم سرازك مردارس دخرتررانره و وابسرتره کرردن  -۲

 مدارس به  وزه هاك ولىیه 
 

 مىنوویت صیغه و تعدد زوجات  -٧
 

آزادك کامل و بدون قید و شررط زنران در انرترخراب هرىرسرر و  -۸

 شريک زندگی خود 
 

    برابر و بیقید و شرط جدائی  طالق  براك زن و مرد  -۳
 

برابرك کامل  قوق و وظايف زن و مررد در امرر ترکرفرل و  -۲۱

 سرپرستی فرزندان پس از جدايی 
 

 لغو فورك قانون ازدواج پدر با دخترخوانده  -۲۲

 

لغو فورى  طررح جرامرع جرىرعریرت و ترعرالرى خرانرواده  کره  -۲۱

تعرضی است جدك به شرايط زندگی زنران و هردفرش پرس رانردن 

 بیشتر زنان از هىه ورصه هاك اجتىاوی است 
 

دستىزد برابر در ازاك کار مشابه  برابرك کامل زن و مررد  -۲۹

در زمینه اقتصادك و اشتغال  شىول يکسان قروانریرن کرار و بریرىره 

هاك اجتىاوی بر زن و مرد بدون هی  نوع ت عیض  پرداخت بیىره 

 بیکارك مکفی براك هىه زنان و مردان آماده بکار 
 

انحالل کلیه نیروها و نهادهاك پلریرسری و سررکروبرگرر نرظریرر  -۲۲

گشتهاك ارشراد و امرر بره مرعرروف و نرهری از مرنرکرر و ديرگرر 

نیروهائی که وظیفه شان تحىیل و اوىال محدوديتها و قوانین ضرد 

 زن در جامعه است 
 

* * * * * 
 

مطالبات فوری برای رفع تبعيض جنسيكی در ايران ترا کرنرون بره 

نفر از آزاديرورواهران، فرعرالريرن سريراسرى و  ٢۴١امضاى بيش از 

اجكماعى رسيده است. شما هم مى توانيد با مراجعه به سايت زير 

 حمايت و پشكيبانى خود را از اين خواسكه ها اعالم کنيد.
 

https://secure.avaaz.org/en/petition/

Ugent_Iranian_womens_demands_for_8_march_Signing_the

_petition_to_defend_womens_right_in_Iran/ 

 مطالبات فوری برای رفع تبعيض جنسيكی در ايران

٢١١٢مارس  ٨بمناسبت    
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