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صفحه ۴

روزها و زنان

لیال یوسفی
سال پر دغدغهای نه فقط برای زنان ایران ،بلکه بر تمام زناان ااامیااهااناه

آاران به اعرمف م نهی از انکر زنان یا تهدید ایکند م به جسم م یمح آنها

گذشت.

آسهب اییساند ،زنان ایرانی با سرسختی شگفتآمیی به ابایزه برای حاق

دی ایران عالمه بر بازداشتهای بهشتر م اعدامها م چاقوکشی به یمی زناان،
فاجعهی اسهدپاشی هم به صویت اتوالی ،املهن بای دی شهر اصفهان اتافاا
افتاد م اکنون به شهرهای دیگر هم کشهده شده است .اعتراضاتای دی ایان
زاهنه صویت گرفت م همهی اردم اواهان داالت م پاسخگویی اسئولهن م
دملت نسبت به این ماقعه شدند .آنها که دی آغاز از جاوا گاویای ساربااز
ایزدند ،تحت فشای این اعتراضات اجبوی توضهحاتی ااا بسهای ضدمناقاها

شدند .اسئلهی احدمد کردن اشاغل برای زنان م اانهنشهن کردن آنها باا
نشان افتخای اادی بودن م همسر بودن بهشتر اطرح شد .اوضوع تافاکاها
جنسهتی از ادایات دملتی گرفته تا سالن کنسرت م بساتان کاافاههاا دی
شهرهای بزیگ به بهانه ی یعایت نشدن حجا هم از اتافااقاات هارچاناد
تکرایی ااسال بود .همچنان بعد از گذشت سالها ،زنان برای حق پاوشا
ااتهایی اود تالش ای کنند م حجا هرگز به اعنای ماقاعای دی ایاران
بهعنوان ی

قانون اویدقبول نهست .دیحالیکه حکواات اناواع پاوشا

زاستانی م تابستانی یا اعرفی ایکند م با ییختن امباش به اهابانها به ناام

انتخا پوش

اود ادااه ای دهند .تبلهغات اتعددی ازجملاه بانارهاایای

دیزاهنه ی حجا م غهره انتشر شد که به دلهل اشمئز م انفوی بودن ایان
تبلهغات ،تنها دستاایهی طنز م تمسخر دی بهن زنان م اردان شد .نالهها م
نگرانی های آشکای حکوات به یماج ازدماج سفهد دی ایران م فعالهتهای زنان
دی فضای اجازی علهه حجا م علهه اذهب اجبایی هم از دیگر ابرهاا دی
سالی که گذشت بود .از اوضوعات بسهای نگرانکننده ،اسئلهی افزای

ایدز

اهان زنان است که بامجود هشدایهای اتعدد پزشکان م فعالهن هنوز قداای
دی این یابطه گذاشته نشده است .دی میزش م اوسهقی هام دااالاتهاا م
امنوعهت های فرامانی صویت گرفت .ازجمله نبود سااپاویت ااالای بارای
میزشکایان زن م حذف دمبایهی زنان از عرصهی اوسهقی م لاغاو ااجاوز
کنسرتها.
م ااا ...همهی این اتفاقات دی حالی یخ داد که کشویهای همجوای هم دچاای
دغدغهها م فجایع فرامان بودند ،ازجمله فاجعهی به مجود آادن داعا

م

جنایات هولناک آن ها دی قبال اردم م هدف قرای دادن زناان بارای آزای م
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اذیت جنسی ،بردگی م تحقهر آنها به نام اسالم م اذهب که اوجب آمایگای

دیست کردن کمپهنی به نام (پا تو بک

م اسهر شدن هزایان زن م کودک م کشته شدن اردان به طریاقاهی گاردن

اعتراضات به قتلهای نااوسی دی شهرهای اختل م فعالهتهای فرامانای از

این قبهل دی په

زدن م غهره شد.
دی این اهان زنان آزاده م ابایز کوبانی م تماای زنانی که از اناطق اختالا
انجمله ترکهه ،سوییه م ...بهص ابایزهی اسلحانه آنها پهوستند ،ساباب
عقب نشهنی م تضعه حمالت داعشهان شدند .تعدادی از داتران کم سن م
سال م زنان توانستند از دست آنها فرای کنند م یا به طریقی نجات یااباناد.
ملی اتأسفانه تعدادی هم دست به اودکشی زدند م یا به دلهل سرباززدن از
نکاح با داعشهان کشته شدند .دی عربستان هم زنان به دلاهال ااباایزه باا

کنای ،جای ارا اشغاال ناکانو م

گرفتند .ت ویب قوانهنی برای بهبود مضعهت زنان به ناام

کانتون جزیره ،ابر نسبتاً ااهدمایکنندهای برای زنان آن انطقه باود .زناان
افغان هم بعد از گذیاندن سالهای بسهای سخت م بامجود سنگسای م قتال م
زندگی فقط تحت تسلط اردان ،ااسال بهشتر م بهشتر به فعالهتهای هناری
ازجمله اوانندگی م نقاشی م دیزاهنهی میزش ااثال دمچارااهساوایی
پردااتند م عکسهای زیادی یا دی شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتاه
شد.

احدمدیت م امنوعهتهای دملت حاکم همچنان دادگاهی م زندانی ایشوند.

اسلم ًا تعداد زیادی ابر ییزمدیشت دیگر هم برای ارمی مجاود داید اااا

زنان عر هم اانند زنان ایران م ترکهه دی فضای اجازی فضا فعالهت دایند م

همهنقدی هم نشاندهندهی فعالهت م ابایزهی زنان برای داشتن ی

زندگی

از آن بهره ای برند .دی ترکهه هم زنان سال جنجالی یا گذیانند .حز حاکام

آزاد م انسانی م برابر است .اینکه زنان بامجود قرای گرفتن دی بدترین شرایاط

بر ترکهه این یمزها بر شدت احدمد کردن زنان دی زنادگای شاخا ای م

هم کوتاه نهاادند م نمیآیند .اعدام فعال حقو زن دی عرا  ،احکواهت زنان

اجتماعی آنها ایافزاید م تالشهایی انفی برای اانهنشهن کاردن آنهاا

دی عربستان ،بازداشت فعاالن زن ایران م اعتراضات برهناه دی کشاویهاای

ایکند .ابراز عقهده ای اثل برابری زن م ارد کای صحهحی نهست م بااعا

اسالای م حمایت آن از جانب زنان دی همهی جای دنها ،سخن از شجاعت م

اودکشی ایشود .ایراد گرفتن به قهقههی زنان دی انظای عموای م سخاناان

اود گذشتگی م سر ام نکردن دی اقابل کسانی است که زنان یا بارده م

ضد زن ییهس جمهوی دی یمز اشونت علهه زنان ،باا عاکاسالاعامالهاا م

جنس دمم ایاواهند .دی سال جدید هم این ابایزه بیمقفه م استحکمتر از

قاتالهاای

همهشه تا یهایی م اجرای حقو زن م ارد بهصویت برابار اداااه ااواهاد

ماکن های تند زنان م برگزایی اعتراضاتی یمبهیم شد .افزایا

نااوسی م نااان بودن م حمایت نشدن زنان به هنگاام اشاونات ازجاملاه
اشکالتی است که زنان ترکهه با آن اواجه هستند .آنها یاه ااباایزه یا باا

داشت*.
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حرف ها و نامهها
اریم ،نه تا برادی داشت .اودش املی بود م نه تا برادی ییزمدیشات باودناد.
اریم از پانزدهسالگی سرکای اییفت .شاید هم کوچ تار اااا دیه هام
ای اواند .به هر زحمتی که شد ،دیپلم گرفت ااا دیگر نتوانست ادااه بدهد.
نه اینکه نخواهد ،به

اجازه ندادند .گفتند شوهر گهرت نمیآید .قبهلهشاان

همه چشم به ام دماته بودند که سرکای اییفت م سعی ایکارد ،عالامای
آاوزش ببهند م هنوز به ازدماج تن نداده بود .ی بای اریم یا اتفاقای دیادم.
ی

یمز تابستانی بسهای گرم بود .لپهای

از گراا گلاندااته بود .اندید م

آاد م جلو م احوال پرسی کردیم .دستم یا گرفت م گفت با ان بهااو ااییمم
په

اادیم .تابه حال اادیش یا ندیده بودم .فکر کردم اییمیم اانهشان ااا

توی کوچهپسکوچه های ااکی پهچهدیم م از داالنی ماید شادیام .حاهاا
اترمک بود م اانه ارابهای م کنای حها ی
پنجرهی اهلی کوچ
اتاق

اتاق

کوچ

کاهگلی با یا

بود .از گراا هالک شده بودیم .همهنکه جالاوی دی

یسهدیم .دیدم زنی نحه م بسهای الغر یمی زاهن االی کاناای یا

تنوی نانوایی نشسته بود م نان ایپخت .ده دقهقه کنای تنوی اایااانادی ،از
گراا آ ایشدی .تعداد زیادی نان یمیهم تلنبای شده بود .اریم چناد تاا
نان برداشت م ارا به اادیش اعرفی کرد .اادیش هم اثل اریام لاباخاناد

زیبایی داشت .گفت بفراا ی

نان بردای .عطر نان استکننده بود...

اریم ااطراواهی داشت .باالاره جفتمجوی کردند م آادند اواستاگاایی،
اادیش ام یا نپسندید .ااطراواه حرف اادیش یا پذیرفت م اریم یا تارک
کرد .حاال قبهله ع بانی بود .اسم داترشان بدنام شده بود .این بای کسی پاا
په

گذاشت م حق نه گفتن هم نداشت .اهل شهر دیگری باود .عارمسای

طویلی گرفتند م تمام آیزمها دمد شد م به هوا یفت .ی
اادیش .نحه تر م کمی قوزی .نگاه

یمز یفاتام دیادن

به نگاهم اوید م شاید از دلتناگای

هر دم چشمانمان اهس شد .پرسهدم :اریم کی ایآید دیدن شما؟ گافات:
یسم اا این است که تا دم سال عرمه حق نداید برمد دیدن ااناوادهاش م
بعدازآن هم اگر عرمه اوبی باشد م همه ازش یاضی باشد باید اااناوادهی
داااد اجازه بگهرد .نشستم کنای تنوی .اریم شاید پزش

اوبی ایشد .شایدم

هنراند اوبی .اصالً شاید اادی اوبی ااا ایدانم که شاید حق اادیی کردن
هم چندان نداشته باشد.
اریم ،اریمها دی افقان اردساالیی م اذهب م سنتها انگای تاناهاا حاق
زیستن داشتند م نه چگونه زیستنو آنهم با اجازهی دیگران*.
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صفحه 5

ادعایی دروغ!

شهال دانشفر

آالی الییجانی یئهس قوه قضایی حکوات اسالای ،طی سخنانی دی جلاساه

اسالای نهز برای اجرای این قوانهن تمام سهستم قضایی ،اجرایی ،اقناناه م

زناان دی ایاران یا

کل نهرمهای سرکوبشان یا به ادات گرفته است تا اسالاشان بر جا بماند م

»ادعایی دیمغ م تکرایی « اواند م گفت :زنان دی کشوی اا حسب قااناون

جایی بنابراین جنا آالی الییجانی یئهس قوه قضایهه م یکی از ستونهای

ای توانند دی اناصب م اقااات م ااوی اختل حضوی یابند ااا صرف حضاوی

اصلی حکوات آپایتاید جنسی دی ایران حق داید که چنهن بگوید م تضهاهاع

نداشتن آنان دی برای اناصب دلهل تضههع حقوقشان نهست کما ایاناکاه

حقو زنان یا ادعایی دیمغ م تکرایی بخواند .چراکه این حکوات اساالاای

بهعنواناثال تاکنون دی آاریکا نهز ههچ زنی یئهسجمهوی نشده است پس اا

است.

اسئوالن عالی قضایی دی سوم دی ااه تضههع حقاو

نهز باید بگویهم فعالهت زنان دی آاریکا احدمد م حقو آنان تضاهاهاع شاده
است؟

ااا جالبی سخنان جنا آالی الییجانی اینجاست که دی حکواتی که تاماام
قوانهن

دی ادات اانه نشهن کردن بهشتر زنان م دمی کردنشان از صحاناه

نفس اینکه جنا آالی الییجانی یئهس قوه قضایاهاه نااگازیار اای شاود

جااعه است ،حکواتی که دی آن زن عاال فساد جااعه قلمداد اای شاود م

حقو زنان دی ایران شود ،حکایت از فشای اجتماعای

باحجا اجبایی ایاواهد »فساد « یا از جااعه دمی کند ،حکواتی که کاای

اعتراضی دی سطح جهان است که بر گرده ایان

زن یا بچهدایی ای داند م با فتوای ملی فقهه شان بر دم برابر شدن جمعاهات

پاسخگوی اسئله نق

اردم م انعکاه این جنب

کشوی ،برای جلوگهری زنان از بایدایی ،حکم زندان م جریمه تعههن ایکند،

حکوات ضد زن م آپایتاید جنسی ماید ایشود.
طبع ًا ازنظر ایشان ههچ حقی از زن دی ایران تحت حاکماهات جاماهاویی
اسالای نق
قوانهن

نمی شود ،چراکه یژیم اسالای ،یژیم انبع

از قارآن اسات .

ایشان داید از حضوی زنان دی »اناصب م اقااات م ااوی اختل

« ساخان

ایگوید.

برگرفته از اسالم بنابراین حق همهن است کاه جاایی اسات م

البته جنا الییجانی یا باید فهمهد .الییجانی به لحاظی دیست ای گاویاد .

اجاباایی،

قدیتمند یهایی زن م ابایزه هریمزه زناان دی

الگویشان برای زن نهز فاطمه زهرا .به عبایت یمشنتر حاجاا

چراکه زیر فشای ی

جنب

جداسازی جنسهتی ،تعدد زمجات ،صهغه ،اشرمعهت ازدماج با فرزنداواناده،

طول حهات جمهویی اسالای برای داالت م حضوی هر چه بهشتر دی عرصاه

نداشتن حق طال  ،حق ایث ،حق حضانت م هزایان حقمحقو دیگر ،ازدماج

جااعه ،زیر فشای عقب یفتن هریمزه حجا ها م نفی عملی حجا هاا ایان

کودکان ،سنگسای م  ...همه م همه فرااهن الهی است م الزماالجرا .جمهاویی

پرچم یژیم اسالای ،این حکوات ناگزیر شده است که لشگر بزیگ تاری از
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فاطمه کوااندمها م اواهر زینب ها یا که اود گشتاپوهای حکوات فاشهست

حجا اجبایی یمی کای آاده م لشگر اسالا

اسالای هستند ،دی قوای سهگانه م کمهسهونهای اختل اجلس م نهرمهای

است ،یئهس قوه قضایههاش داید از »حقو زنان « دی ایران سخن ایگویاد

داشته باشد تا بتواند با چنهن جنبشی که هریمز قدیتمند جلو

م نگران است که چرا دی آاریکا زنان یئهس جمهوی نهستند .بالهت هم حدی

ااربه اعرمف

ای آید اقابله کند م کل جااعه یا عقب زند .حضوی زنانی دی این لشگار کاه
جزئی از سهستم حاکم برای سرکو م چپامل بهشتر کل جااعه است ،تماام
افتخای جنا الییجانی م جمهویی اسالای است .به عبایتی فشای جانابا
یهایی زدن دی جااعه توانسته است دیوای آپایتاید جنسی دی اود حکوات یا
نهز تا حدی شکاف بهندازد م این اود یکی از اوضوعات نازاع هاای دیمن
حکوات نهز هست.

یا به جان ااردم اناداااتاه

داید.
دستگاه قضایی جمهویی اسالای بخ

اهمی از سهستم حاکم برای جاایی

کردن ستم برزنان است .جای کسانی چون آالی الییجانی یئهس این ااشهن
سرکو م جنایت حکوات اسالای پشت اهز احاکمه است م املهن شار
برای بهبودی مضع زنان م کل جااعه دی ایران سرنگونی حکوات اسالاای م
دمی کردن دست اذهب از زندگی اردم است .حکوات اسالای با همه قوانهن

بدین ترتهب حکواتی که ستم بر زن ،بخ

قطویی از پرمنده جاناایااتا

است  .یژیمی که برای جایی کردن فراان حجاب

بار یمی زناان اساهاد

ایتجاعی اسالای م کل دستگاه قضایی م ااشهن سرکو م جنایت

باید باه

زبالهدان تاییخ سپرده شود*.

ایپاشد م جنایت ایکند  .یژیمی که از همان آغاز یمی کای آادن با پارچام

ما زیر سایه درخت ستار بهشتیها نشستهایم!
آتنا فرقدانی ،نقاش م فعال حقو کودک ااهراً پس از آزادی از بند  ۲الا
زندان امین با انتشای ی

میدئو ازآنچه که دی زندان بار ام گاذشات پارده

برداشته است .ام انجمله به نمونههایی از توههن م بیحراتی م آزای جسمی
به ااطر داشتن دم لهوان کاغذی اشایه ایکند .ام از دمیبهنهای ن بشاده
دی حمام م دستشویی م کابوه هت

دی ی

حرات

سخن ایگوید .آتنا فرقدانای

ا احبه دیگر از بازجوییهای طاقتفرسای  ۹ساعت دی زنادان م

همچنهن بودن دی سلول انفرادی م نداشتن االقات با اانواده م اعاتا اا

غذای اود دی زندان سخن گفته است .ام ایگوید» :ایگویم تا آنچه بر سر
ان آاد بر سر ههچ زنداناای دیگری نهاید«.
آتنا فرقدانی چندی په

به دلهل دیدایهای

با ااناواده هاای زناداناهاان

سهاسی م اانوادههای جانبااتگان اهزش انقالبی سال  ۸۸م همچنهن دیج
اطالب انتقادی دی صفحه فهسبوکی اش بازداشت شد .ام دی زندان دست باه
اعت ا غذا زد .می بعد از مااات مضع جسمیاش به دستوی قاضی صلواتی
با قرای مثهقه بسهای سنگهن تا برگزایی دادگاه از زندان آزاد شد*.

زن آزاد
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صفحه 7

خبر و نظر

خبر و نظر
حق رانندگی
دم تن از ادافعان یانندگی زنان دی عربستان سعودی باه اتاهاام زیار پاا

گذاشتن این امنوعهت به دادگاه میژه ترمییسم فرااوانده شدند.
این دم زن از امل دساابر دی بازداشت به سر ایبرند .عربستان سعودی تنها
کشویی دی جهان است که زنان دی ااک آن اجازه ی یانندگی ندایند .اانم
لجهن الهذلول دیحالیکه یانندگی ای کرد ق د داشت تا از ااایات اتحاده
عربی ماید عربستان سعودی شود م زن دمم هم ابرنگایی اسات کاه دی
ااایات اتحده عربی اقاات داشت م به حمایت از ام به ارز یفته بود.
زنان دی افقان اطلق هم برای به دست آمیدن حقو عادی م برابر زندگی
اود با اردان هر تابویی یا ای شکنند .شاه عربستاان ،کسای اسات کاه
فرزندان اؤن اود یا به اسایت کشهده است م دی شرایط سختی از آن هاا
نگهدایی ای کند .دی کشویی که زنان تحت احدمدیتهای شدید زنادگای
ای کنند ،این دم زن ازجمله زنانی هستندکه علهه این دیکتاتویی م افقان
آشکایا م شجاعانه دست به اعتراض زدند*.

منافات زن با اسالم
زنان شهر اوصل که تحت حکوات اسالای (داع

است ،حق ندایند بدمن

اسالم یحمانی قرای بود چندان اویدتوجه نباشد م به قول حقو بشریهای

پوشاندن کاال چهره اود ،دی اااکن عموای ظاهر شوند .دی غاهار ایان

داالی انافاتی با حقو زنان هم نداشته باشد ااا داع

نشاان داد کاه

صویت به اجازاتهای سنگهن دچای اواهند شد

نه فقط زن دی اسالم چهزی جز کاالی ا رفی اردان نهست ،بلکاه ازناظار

اقااات دملت اسالای همچنهن اقریات اشخص دی یابطاه باا پاوشا

حقوقی اودزن است که با اسالم انافات داید.

اسالای انتشر کردند تا به زعم اود شهوه زندگی بیبند م بایانه نااشای از

پوش

تحری آاهز زنان ،ابایزه کنند.

 دملت اسالای اعالم کرده که انظوی از این اقریات احدمد کاردن آزادی
زنان نهست ،بلکه ایاواهند بهاینترتهب زنان یا از »نگاهها ،تحقاهارهاا م
یفتای زاخت «دی ااان نگه داید.
اینکه زن دی اسالم عاال فساد م تحری

ارد است م اینکه دی اسالم صارفااً

اوجودی برای تولهداثل م به قول قرآن (کشتزای اردان است ،اویدتاوجاه
نهست .این قوانهن اسالای است که دی دنهای قرن بهست م یکم م با طارح

زن آزاد
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تناهی رهزه را سنگسار میکنند

کس نم
و ی یداند هک مغزاهی رهزه

غافل از آنهک شهر رپ از افحشهاهی مغزی است

وریانگررتند ات تناهی رهزه.

فروغ فرخ زاد
گلشیفته فراهانی

قمر الملوک وزیری

ظاهره قره العین
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