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

هشت مارس برای جنبش آزادی زن در سطح جهان دارای آذر ماجدی: 

اهمیت است. هشت مارس بیش از یک قرن است که بعنوان روز جهانی 

زن برسمیت شناخته شده است. با وجود آنکهه ایهر روز سهوسهب جهنهبهش 

زنان سوسیالیست سعییر شده، چنان جایگاهی در میان جنبهش آزادی زن 

در سطح بیر المللی پیدا کرده که سازمان ملل نهیهآ آنهرا بهرسهمهیهت مهی 

شناسد. جنبش آزادی زن در ایران نیآ بعنوان بخشی از جهنهبهش جهههانهی 

 آزادی زن ایر روز را گرامی می دارد و مهم است که گرامی بدارد.
 

بعالوه، روز هشت مارس برای جنبش آزادی زن در ایهران دارای یهک 

ویژگی بومی نیآ هست. سی و پنج سال پیش در ایر روز جنهبهش آزادی 

 ٨زن عمال در سطح وسیع و در ضدیت با رژیم اسالمی سولد یافت. در 

، سازمانهای مختلف زنان در سهران و شهههرههای بهآر  ٣١۵٧مارس 

مارس سدارک دیهده بهودنهد، بهعهنهوان  ٨مراسم متعددی برای گرامیداشت 

مارسی که بدون سسلب دیکتاسوری، زنان می سهوانسهتهنهد مهراسهم  ٨اولیر 

علنی برگآار کنند. در همیر روز خمینی فرمان حهاهاا اجهبهاری داد و 

سظاهرات وسیعی در سهران و چند شهر بآر  دیهگهر در اعهتهرا  بهه 

ایر فرمان سوسب زنان شکل گهرفهت. ایهر اعهتهرا  در سهاریه  جهنهبهش 

آزادی زن، جنبش آزادیخواهی و مبارزه رژیم اسهالمهی دارای اههمهیهت 

بسیار است. ایر اولیر اعهتهرا  سهوده ای عهلهیهه رژیهم اسهالمهی و در 

اعترا  به قوانیر اسالمی بود. و در همیر روز نطفه یک جنبهش قهوی 

 آزادیخواهانه علیه اسالم و جنبش اسالمی و برای آزادی زن بسته شد.
 

مارس برای زنان در ایران از زمانی بهرجسهتهه   ٨اهمیت مهين عليپور: 

شد که یک حکومت اسالمى مرساع مبتنى بر یک آپهارسهایهد سهمهام عهیهار 

سهال اسهت بها  ١۵جنسی در ایران روی کار آمد. حکومتى که  بیش از 

کمک سمام قوانیر ضد زن و ارگانهای سرکهوبهش مهى خهواههد زنهان را 

بطور علنی و وحشیانه ای از حقوق خود ساقب  و آنها را در خیابانهها و 

دیگر عرصه های اجتماعی بطور علنی سرکوا و محو کنهد و ایهر در 

حالى است که زنان در ایران میخواهند مرزهای ایهر بهیهحهقهوقهی هها را 

مارس برمى گردد به اعتراضات زنهان در  ٨بشکنند. جنبه دیگر اهمیت 

اولیر روز زن بعد از سر کار آمدن حکومهت، کهه زنهان وسهیهعها عهلهیهه 

مارس بهرای  ٨حااا اجباری  به خیابانها آمدند و اعترا  کردند. پس 

ما زنان بخصوص در ایران یهک روز مهههم اعهتهرا  و مهخهالهفهت بها 

جمهوری آپارساید اسالمی ضد زن در ایران است. شاید به راحتی بتهوان 

مهارس  ٨گفت که نطفه های یک جنبش آزادی و برابری در ایهران از 

 گذاشته شده است.  ٣١۵٧سال 
 

چرا یك روز جهانی اینچنين جایگاهى بررای بررجسركره كرردن زن آزاد: 

مسائل و مشكالت زنان در ایران پيدا کرده است. مگر روز ایرانی برای 

 طرح چنين موضوعاتى كم است؟
 

در پاس  به سوال اول به جوانب اصلی ایر مساله پرداخهتهه آذر ماجدی: 

شد. اما باید به یک نکته اشاره کرد. رژیم اسالمی کوشیده است که یهک 

مهارس  ٨روز اسالمی بعنوان روز زن برگآیند سا بایر سرسیهب از شهر 

بعهنهوان  ۵٧خالص شود. روز سولد فاطمه پس از شکست رژیم در سال 

روز زن اعالم شد. اما عمال با شکست مواجه شد و رژیهم دیهگهر سهال  

 خاصی برای سبلیغات حول ایر روز اناام نمی دهد. 
 

دی را بهعهنهوان  ٣٧جنبش ناسیونالیسم پرو غرا هر سال می کوشد سها 

روز زن "ایرانی" و بعنوان سمبل جنبش خویش علم کنهد. ایهر سهیهاسهت 

هم با بخت چندانی روبرو نشده است. باآ بخشی از زنان هوادرا رژیهم 

سابق کس دیگری ایر روز را جدی نهمهی گهیهرد و مها شهاههد سهاهمهع یها 

 اعتراضی در ایر روز نیستیم. 
 

 

مارس، روز جهانى زن ٨ميزگرد زن آزاد بمناسبت   
 

مارس، روز جهانى زن، میآگردى از طرف زن آزاد با سعدادی از فعالیر و همچنیر صاحبنظران در  ٨بمناسبت 

 عرصه جنبش زنان برگآار گردید. 
 

زن  ١۴در ایر میآگرد آذر ماجدى، شهال دانشفر، مهرداد درویش پور، مینا احدى، مهیر علیپور و کیوان جاوید شرکت کنند. در شماره 

آزاد جوابهاى شهال دانشفر و مینا احدى به سئوالت میآگرد منتشر شد. در ایر شماره پاس  آذر ماجدى و مهیر علیپور چاپ مى شود. 

 متاسفانه پاس  کیوان جاوید و مهرداد درویش پور بدست ما نرسید.

 ٣ادامه در صفحه 

 مهیر علیپور آذر ماجدى
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اسالمی و "کنشگران اصالح طلب حکهومهتهی" کهوشهیهدیهنهد  -جنبش ملی 

اسالمی علم کنند. ایر ساکتیک نیهآ  -خرداد را بعنوان روز ملی  ٢٢روز 

با شکست روبرو شد. هیچیک از ایر سیاست ها نهتهوانسهتهه اسهت سهوجهه 

جنبش آزادی زن و زنان معتر  را بخود جلب کند. رژیم اسالمهی ههر 

مارس باستقبال ایر روز می رود و می کوشد در  ٨سال از مدسی قبل از 

شهرهایی که احتمال سامع اعتراضی مهی رود یهک حهکهومهت نهظهامهی 

اعالم نشده برقرار کند. اما با ایر وجود ما ههر سهالهه شهاههد سهاهمهعهاسهی 

هستیم. برخی از ایر سامعات کوچک است. منتهی نکته اساسی ایهنهسهت 

که ایر سحرکات بیانگر روحیه مبارزه عمومی و رادیکال است. جهنهبهش 

آزادی زن از پا نمی نشیند و سا به اهداف خود نائل نیایهد از پها نهخهواههد 

 نشست.
 

را  ۵٧مارس بها شهکهوه  ٨جمهوری اسالمی که  ساربه مهين عليپور: 

داشت، سال  کرد روز دیگری را به عنوان روز زن سعییر کنهد و روز 

سولد فاطمه زهرا را بعنوان روز اسالمی زن برگآید. حتی آمدند و هفتهه 

ای را به نام هفته زن اعالم کردند. اما هیچ یک از ایر سالشهها حهاصهلهی 

نداشت. مسخره سر اینکه اصالح گراهاى درون حکومت آمهدنهد و روز 

خردادی را علم کردند که فقب خودشان ماندند و حوضشان. از سوی  ٢٢

مهارس  ٨دیگر سلطنت طلبان هم سکاپوهایی کردند که در رقابت با روز 

دی، روز زن در ایران جها بهیهنهدازد  ٣٧که روز جهانی زن است، روز 

که به جایی نرسید و حتی فرح پهلوی هم ناگهآیهر شهد هشهت مهارس را 

شادبا  بگوید و زهرا رهنور هم  به مناسبت هشت مارس آ  نهذری!! 

پخت. ایر مثالها بخوبی جایهگهاه چهر در جهنهبهش رههایهی زن و هشهت 

 مارس، روز جهانی زن در ایران را نشان میدهد. 
 

اگر منظور شما  از "روزهای ایرانی" ایر باشد که در آن روزها هم از 

زن و مقام زن و بیحقوقى های زن در ایران بتهوان صهحهبهت کهرد، مهر 

 فکر نمیکنم درایران ما زیاد از ایر روزها داشته باشیم. 
 

مارس یک روز بیر المللی برای دفاع از حهقهوق زنهان  ٨در وحله دوم 

است. در سمامی دنیا، البته جائی که اختناق نیست، هر کسی ایر فرصهت 

را پیدا میکند که به ایر بیحقوقی ها اشاره کند و بصورسی برای رفع آنها 

کمک و حمایت جلب کند. بنابرایر میتوان در ایهر روز در عهرصهه ای 

پهناورسر از ایران و با امکانات بیشتری بنفع جنبش آزادی و برابری در 

ایران حمایت جلب کرد و به دنیا نشان داد که سبعیض به زنان در ایهران 

 یکی از خشر سریر و عقب افتاده سریر نوع سبعیض و ستم به زن است. 
 

مسائل و مشكالت ویژه زنان در ایران کدامند، از نرررر شرمرا زن آزاد: 

 روی كدام مشكالت بيشكر  باید انگشت گذاشت؟
 

مشکالت زنان در ایران متنوع و بسیارند. از بهی حهقهوقهی آذر ماجدی: 

کامل در عرصه خانواده، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، سها حهاکهمهیهت 

یک فرهنگ و رژیم سا مغآ استخوان زن ستیآ سصویر عمومی وضعیت 

عمومی زنان در ایران اسهت. قهوانهیهر حهاکهم در ایهران زنهان را حهتهی 

بعنوان شهروند درجه دوم نیآ برسمیت نمی شنهاسهد. زن طهبهق قهوانهیهر 

حکومتی مایملک مرد است و از خود نه حق و نه استقهاللهی نهدارد. امها 

جالب اینااست که وضعیت دوفاکتوی زنان با وضعهیهتهی کهه قهوانهیهر و 

حاکمیت برای آنها سصور می کند بسیار متفهاوت اسهت. و ایهر خهود از 

 دستاوردهای جنبش آزادی زن است.
 

علیرغم قوانیر عقب افتاده قهرون وسهطهایهی اسهالمهی، اکهنهون اکهثهریهت 

دانشاویان کشور دختر هستند. رژیم از طرق مختلف کوشیده اسهت کهه 

ایر روند را معکوس کند، کوشیده است سهمیه بگذارد و غیره. اما هنوز 

موفق به ایر کار نشده است. حااا اسالمی در کشهور اجهبهاری اسهت. 

لیکر نیروهای انتظامی رژیم هر روزه با زنان بر سهر مسهالهه حهاهاا، 

لباس و آرایش در حال جنگ و گریآ هستند. هر چند وقهت یهکهبهار یهک 

جهاد اسالمی علیه زنان اعالم می شود و هر بار بی نتیاه به پایهان مهی 

رسد و زنان روزمره حااا اسالمی را به سخره مهی گهیهرنهد. آپهارسهایهد 

جنسی یک وجه زن ستیآ دیگر حکومت اسالمی است. در ایهر عهرصهه 

هم رژیم هر روزه نه فقب با زنان، بلکه با کل مردم، بویهژه نسهل جهوان 

درگیر می شود. هر سال قوانیر سفت و سختی را برای دانشهگهاه هها یها 

اسوبوس و غیره وضع می کنند اما ایر قوانهیهر عهمهال دو روز ههم دوام 

 نمی آورند.
 

رابطه جنسی میان خارج از ازدواج میان زن و مرد مهحهکهوم بهه مهر  

است، اما اکنون در جامعه ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج کهامهال 

رایج است. ارقام باالی سقب جنیر غیرقانونی یکی از شواهد ایهر مهدعها 

است. ازدواج های باصطالح "سفید" یک نمونه دیگری است که وجهود 

آن در کشوری سحت دیکتاسوری خشر اسالمی مهوجهب بهههت و حهیهرت 

است. لیکر جنبش آزادی زن، خالصی فرهنگی و سهکهوالریسهم و ضهد 

 ۴ادامه در صفحه مذهبی در جامعهه ایهران قهوی و ریشهه دار شهده 

 ميزگرد هشت مارس....ادامه  از صفحه ٢



  ۴صفحه                                                                                                                                           ٣۵زن آزاد  شماره     

است. و چنیر پدیده هایی که بهت و حیرت ناظران سیاسی، اجتماعی و 

باصطالح جامعه شناسانه را موجب مهی شهود، در مهیهان نسهل جهوان 

ایران پدیده هایی عادی هستند. در واقع بهدون ایهر جهنهبهش ههای قهوی 

اجتماعی، ایران باید شبیه عربستان سعودی می بود. به سفهاوت ایهر دو 

جامعه نگاه کنید، عمق جنبهش ههای اجهتهمهاعهی آزادیهخهواههانهه و ضهد 

 اسالمی را در ایران سشخیص می دهید. 
  

به بخش دیگر سوال بپردازیم. روشر است که مانع اصهلهی در مهقهابهل 

دستیابی زنان به حقوقشان رژیم اسالمی است. مهبهارزه جهنهبهش آزادی 

زن باید بر خالصی از ایر رژیم متمرکآ شود. به سخره گهرفهتهر و بهه 

مصاف طلبیدن قوانیر اسالمی و ارکان اصلی ایر رژیم باید در دستور 

جهانی ایهر  -جنبش آزادی زن قرار گیرد. حااا اسالمی بیرق سیاسی

رژیم است. آپارساید جنسی یک رکر مهم ایر نظام استو جهنهبهش آزادی 

زن از همان ابتدا ایر دو رکر اصلی را هدف گرفته است. مبارزه علیه 

حااا و آپارساید جنسی باید کماکان در صدر مبارزه جنبش آزادی زن 

اسهالمهی زنهان ههمهواره مهی  -قرار گیرد. اگر سوجه کنید جنبش مهلهی 

کوشد ایر دو رکر را به بهانه "فرهنگ مردم" حاشهیهه ای کهنهد. بهرای 

 جنبش آزادی زن، اما، ایر ارکان دارای اهمیت سیاسی بسیار است.
 

مشکل اصلی زن در ایران یعنی ایران سحهت حهاکهمهیهت مهين عليپور: 

یک آپارساید اسالمی جنسی ایر است که زن شهههرونهد درجهه دوم ههم  

محسوا نمیشود و منآلت و جایگاهی به مراسب پهایهیهر سهر از مهردان 

دارد. مشکل کلی زنهان در ایهران ههآار و یهک بهیهحهقهوقهی قهانهونهی، 

فرهنگی و عرفی است که دست و پای زنان را میبندد و اختهیهار بهراى 

حق انتخاا در زندگی را از آنها میگیرد. مشکهل زنهان در ایهران ایهر 

است که قوانیر متحار، عقب افتاده  و قهههقهرائهی شهریهعهه از طهریهق 

 حکمیت یک آپارساید جنسی اسالمی شامل حالشان میشود.
 

مشکل اصلی زن در ایران ایر است که بطور سیستماسیک و عهلهنهی و 

قانونی مورد سبعیض جنسیتی قرار میگیرند. مشکهل اسهاسهی زنهان در 

 ساله در ایران است.  ١۵ایران وجود یک حکومت آپارساید جنسی 
 

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

همه نابرابری ها عليه زنان در ایرران، كركرومرت اسرالمری اسرت، آیرا 

مبارزه برای تغيير این قوانين تا زمانی كه این ككومت در قدرت است 

 مكصور است؟
 

سغییر قوانیر کشور با سرنگونی رژیم اسهالمهی ههمهآمهان آذر ماجدی: 

خواهد بود. اما سغییر جامعه و عقب راندن مرزهای سهنهتهی و حهقهوقهی 

امری امکانپذیر است و در جامعه ایران فی الحهال ر  داده اسهت. در 

پاس  به سوال باال به نمونه هایی اشاره شد. اعترا  سوده ای علیه ایر 

رژیم سیاه ارسااعی سنها راه خالص شدن از ایر قوانیر و سهنهت ههای 

عقب مانده و ارسااعی است. با سحرکات اعتهراضهی مهردم مهوفهق مهی 

شوند که شرایب را در عمل سغییر دهند و در عیر حال راه سهرنهگهونهی 

 رژیم اسالمی را هموار کنند. 
 

مر نه سنها  قبول دارم که مسبب اصلی بهیهحهقهوی زنهان مهين عليپور: 

در ایران وجود جمهوری ضد زن اسالمی است بلکه آزادی و رههائهی 

 زن در گرو نابودی و از بیر رفتر جمهوری اسالمی در ایران است.
 

سال است که زنان در یک مصاف با ایر آپارسهایهد جهنهسهیهتهی  ١۵حدود 

روبرو هستهنهد. مهبهارزات اجهتهمهاعهی زنهان در ایهران بهه گسهتهردگهی 

جغرافیای ایران است. در هر گوشه و کهنهار ههر روزه مها شهاههد ایهر 

مصاف هستنیم. ما نمیتوانیم منکر آن باشیم که فرمان و مهکهانهیهآم ایهر 

مبارزه روزمره در دستان زنان نیست. زیرا کهه خهب قهرمهآههائهی کهه 

جمهوری ضد زن اسالمی برای زنان در ایران کشیده اسهت از پهیهکهر 

خود زن شروع میشود و به سمامی عهرصهه هها در جهامهعهه مهى کشهد. 

منظور مر ایر استکه با حااا اجباری و صد ها بیحقوقی در خهانهواده 

و بازار کار  و غیره اینکار را مى کند و برای پهاسهداری از ایهر خهب 

قرمآها هم قانون وضع کرده اند. اگر کسهی کهوچهکهتهریهر اعهتهراضهی 

داشته باشد، هآارو یک مورد ماازات در انتظار  است. پس طبیعهتها 

زن در زندانی به بآرگی ایران کهه پهر از خهب قهرمهآههاسهت زنهدگهی 

میکند. اعترا  و سخطی از ایر ممنوعیتها هم بهرای زن در بسهیهاری 

 از موارد یک حرکت عادی و طبیعی و جآ الینفک زندگیش میشود.
  

منظور مر از ایر سفسیر ایر است که اعترا  روزمره زنان به قوانیر 

و نرمهای ضد زن و سغییر پس از آن میتواند امری عهادی بهرای آنههها 

باشد. مسلما ایر اعتراضات باعث سغییراسی هم میشود. چطور مهیهتهوان 

منکر  سغییرات مثبتی شد  که خود زنان و یا جنبهشهههای مهدافهع حهقهوق 

زنان در ایران بآور کسب کرده اند. اینها دستاوردهای روزانه مصاف 

زنان با یک آپارساید جنسی است. ما معتقدیهم کهه رههائهی زن در گهرو 

سرنگونی ایر حکومت ضد زن است ولی خواهان هر نوع سغییر مثبت 

و بهبودی در زندگی روزمره زنان در ایران هم هستیم و برای آن ههم 

از طریق مبارزات خود سال  میکنیم. ایر را باید بدانیم کهه جهمهههوری 

ضد زن اسالمی خواهان هیچ رفرم و یا سغییر مثبتی خارج از قوانیر و 

نرمهای خود نیست و ایر سغییرات را زنان بآور از حلقوم ایر آپارسایهد 

جنسی در مهیهاورنهد. در مسهیهر رسهیهدن بهه ایهر ههدف نهههائهی یهعهنهی 

سرنگونی جمهوری اسالمی. هرچقدر کمتر قربانیان سنگسار، اعدام و 

قوانیر ضد زن اسهالمهی داشهتهه بهاشهیهم حهتهمها  
 ۵ادامه در صفحه 
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 کنفرانس بین المللی دو روزه در لندن
 

 ۱۱۱۲اکتبر  ۱۱و  ۱۱
 از لطفا برای دریافت اطالعات بیشتر، ثبت نام  و یا خرید بلیط 

 طریق ایمیل آدرس زیر با ما تماس بگیرید:
maryamnamazie@gmail.com 

 دیدن کنید.  و یا از وب سایت کنفرانس

http://www.secularconference.com/ 

 برای ما  اهمیت زیادى خواهد داشت. 
 

 آیا مبارزه برای كقوق زن امری زنانه است؟زن آزاد: 
 

پاس  به ایر سوال یک نه محکم است. خهود جهامهعهه ایهران آذر ماجدی: 

نشان داده است که مبارزه برای حقوق زنان یک امر اجتمهاعهی اسهت و 

مردان در ایر مبارزات سهیم هستند. جنبش حقوق زن در ایران بیش از 

هر جامعه دیگر یک جنبش مختلب است. شرایب جامعه عمال زن و مهرد 

 را در ایر مبارزه درگیر کرده است. 
 

مر فکر میکنم که همه ایر را قبول داشتهه بهاشهیهم کهه در  مهين عليپور: 

جامعه ای که انسانها خوا زندگی میکنند یعنی جائیکه نه سهنههها ههمهگهان 

یک رفاه نسبی دارند بلکه آزادی بیان هم در آناا وجود دارد،  نمى بینید 

که کودکان شبانه گرسنه بخوابند و یا به مدرسه نروند و یا از سهحهصهیهل 

رایگان برخوردار نباشند. یا  همچنیر کارگر آن جامعه اسیراسهتهثهمهار و 

 قربانی مشکالت اقتصادی باشد.
 

جامعه ی سالم و مرفه آن استکه رفاه را براى ههمهه اقشهار و افهراد آن  

جامعه عمومیت بخشد. از آناائیکه زنها در بسیاری از جوامع مهنهاهمهلهه 

ایران قربانی یک ستم مضاعفند و وضعیتشان بدسر از مردها است، پهس  

آزادی و رفاه  زن را  مى سوان معیارى برای آزادی و بهرابهری در آن 

 جامعه  دانست. 
 

پس به ایر سرسیب میتوان گفت که مهبهارزه بهرای رههائهی زن یهک امهر 

زنانه نیست. در جامهعهه ای کهه زنهان در سهمهامهی مهنهاسهبهات سهیهاسهی، 

اجتماعی و سیاسی برابر نباشند آن جامعه شرایهطهی مهنهاسهب و انسهانهی 

برای دیگران هم  نخواهد داشت. پس میتوان نتیاهه گهرفهت کهه مهبهارزه 

برای زنان یک امر انسانی و متعلق بهمه است. اگر زنان در یک جامعه 

آزاد و برابر باشند مطمئنا شهرایهب مهنهاسهب و انسهانهی بهرای کهودکهان، 

 جوانان، کارگران و بقیه هم وجود خواهد داشت. 
 

زنان در ایران چطور می توانند در دل هميرن اوضرا   بررای زن آزاد: 

 كقوق برابر مبارزه كنند؟
 

امر سشکل اساسی است. سشکیل سازمان ههای زنهان امهری آذر ماجدی: 

مشکل است و با اذیت و آزار رژیم روبرو می شود. امها سشهکهیهل جهمهع 

های زنان در محیب کار، دانشگاه و مدارس و در مهحهل زیسهت امهری 

کامال ممکر است. باید کوشید چنیر جمع هایی را سشکیل داد و در آنههها 

درباره مسائل بحث کرد و حرکاسی را سازمان داد و کوشید با جمع های 

مارس می سوان در چنهیهر  ٨دیگر ارسباط برقرار کرد. بطور مثال برای 

جمع هایی سصمیم به برگآاری جلسات گرفت یا سصهمهیهم بهه سهاهمهع در 

یکی از میادیر اصل شهر یا در مقابل دانشگاه یا غیره نهمهود. مهی سهوان 

در ایر محل جمع شد. و بنا به ارزیابی از شهرایهب پهالکهاردههایهی را در 

زمینه حقوق برابر بلند کرد. یا شعار داد و یا حتی صرفا در محل ساهمهع 

کرد. اینها مسائلی است که فعالیت و دست اندر کاران در مهحهیهب بهههتهر 

 می سوانند ارزیابی کنند. اما مساله سشکل و سامع یک امر حیاسی است.
 

در ایران ما شاهد یک مصهاف دو جهانهبهه بهیهر زنهان و مهين عليپور: 

جمهوری اسالمی با سمام دم و دستگاههای قضائی، اجهرائهی و اخهالقهی 

ا  هستیم. بنظر مر زنان در ایران روزانه و هر لحظه ایر مصهاف را 

پیش میبرند. ایر از طریق عبور و مخالفت با خب قرمآ هائهی اسهت کهه 

جمهوری ضد زن اسالمی بدور بدن خود زن کشیده سا به سمامی عرصهه 

ها در جامعه. بنابرایر با اعتقاد راس  باید گفهت کهه زنهان یهک مهبهارزه 

سنگاسنگ را روزانه به پیش میبرند. ولی ایر مبارزه و ایهر اعهتهراضهات 

باید به کانال و مارای درستی بهریهآد کهه بها ههم ادغهام شهود و صهفهی 

رساسر و قویتر را علیه آپارساید جنسی در ایهران بسهازد. زنهان بهایهد بها 

آگاهی سیآ هوشنانه مسیر و جهت مناسب را بهرای مهبهارزات روزمهره 

شان پیدا کنند. زنان در ایران باید  دستاوردههای اعهتهراضهاسشهان را ههم 

جهت و هم سو با جنبش هائی بسازند که اعتقاد دارند که رهائهی زن در 

ایران در گرو سرنگونی جمهوری اسالمی اسهت. زنهان در ایهران بهایهد 

جنبشهای معتقد به ایر راه حل را قویتر و یاری دههنهد. بهطهور مهثهال از 

همیر نشریه یعنی نشریه زن آزاد و جنبشش حمایت کنهنهد و آن را مهال 

خود بدانند. در ایران زنان میتوانند هسته های خود را بسازند و نه سهنههها 

کانالهای خود را برای اعترا  در ایران بلکه یک ارسباط دو جانبهه ای 

را با دنیای خارج و جنبش های مدافع حقوق زنهان بسهازنهد. زنهان بهایهد 

نقش و رل اساسی خود را در جنبش های مردمی در ایران بیابهنهد و سهر 

خود را به جنبش های مدافع حقوق دانشاویان، کارگران، حقوق کودکان 

و علیه اعدام و برای رهائی زندانیان سیاسی بآنند. جنبش زنان بهایهد نهه 

سنها قسمت مهمی از جنبش مردمی در ایران بشود بهلهکهه رنهگ و بهوی 

خود را از طریق مطالبات انسهانهی و بهرابهری طهلهبهانهه ا  بهه جهنهبهش 

 مردمی بآند.*

 

 

 

 مذهب، سکوالریزم و

 های مدنی آزادی
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 گزارش تصویرى از روز جهانى زن درنقاط مخكلف دنيا
 

مارس، روز جهانى زن، میلیونها نفر در اقسا نقاط دنیا به خیابانها آمدند، سظاهراسها بر پا کهردنهد، مهتهیهنهگههها سهازمهان دادنهد،  ٨در 

جلسات سخنرانى و غیره را انداختند سا به سبعیض و نابرابرى جنسیتى، قوانیر زن ستیآ، خشونت علیه زنان  و کال به بى حقوقى و 

 ستمى که بر زنان روا مى شود اعترا  کنند و حقوق برابر خود را طلب کنند. در پاییر سصاویرى از ایر مراسمها را مي بینید.

 

  

  

 قاهره  -مصر 
 

در روز زن و در قاهره، هآاران زن مصرى در اعترا  به آزار جنسى و 
 خشونت و علیه بى حقوقى زنان به خیابان آمدند

 آنکارا -ترکيه 
 

اعترا  به دولت اسالم گراى سرکیه و پایان دادن به خشونت و سبعیض علیه 
 زنان در ایر کشور، سم سظاهرات هاى اعتراضى در سرکیه بود. 

 بيروت -لبنان 
 

هآاران نفر در بیروت در گرامیداشت  روز زن به خیابانها آمدند. آنها در ایر 
 سظاهرات از دولت خواستند قانونى را علیه خشونت زنان وضع کند.

 دهلى نو -هند 
 

یک گروه از دختران هندى در حال اجراى یک نمایش خیابانى در مورد 
 خشونت علیه زنان در روز هشت مارس هستند.

 هنگ کنگ
 

در روز زن سعدادى از مردان برابرى طلب هنگ کنگى بعنوان یک حرکت 
 سمبلیک با پوشیدن کفش هاى زنانه خواهان برابرى کامل جنسیتى شدند.

 پاریس -فرانسه 
 

در روز زن صد ها نفردر پاریس در همبستگى با مبارزات زنان در نقاط 
 مختلف دنیا براى گرفتر حقوق برابرشان و رفع ستم جنسى سظاهرات کردند.
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 فلسطين 
 

حقوق برابهر زن و مهرد از خهواسهتهه هها و مهطهالهبهات زنهان فهلهسهطهیهنهى در 
 سظاهراسهاى هشت مارس در نقاط مختلف ایر کشور بود.

 تونس 
 

زنان مبارز سونسى با شعارهاى علیه سبعیض و نابرابرى حقوق زن، روز 
 جهانى زن را گرامى داشنتند. 

 فليپين 
 

هآاران نفر در مانیل به خیابان آمدند سا ضمر اعترا  به بى حقوقى زنان 
 در ایر کشور، از دولت خواستند قوانینى را به نفع زنان فلیپینى وضع کند. 

 پاکسكان -الهور 
 

هآاران نفر در پاکستان در اعترا  به بى حقوقى زنان و علیه خشونت به 
 زنان در هشت مارس به خیابانها آمدند.

 ترکيه -اسكانبول 
 

اعترا  به دولت اسالم گراى سرکیه و پایان دادن به خشونت و سبعیض علیه 
 زنان در ایر کشور، سم سظاهرات هاى اعتراضى در سرکیه بود.  

 انگلسكان  -لندن 

در لندن زنان ضمر گرامیداشت هشت مارس به خشونتهاى خانگى علیه زنان 
 اعترا  کردند. 

 مالمو - سوئد اسلو - نروژ 
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 اسكکهلم - سوئد
جنبش براى رهایى زن  -برگآارى روز جهانى زن در استکهم از طرف فتنه 

 و علیه سبعیض. مهیر علیپور از طرف فتنه در ایر مراسم سخنرانى کرد. 

 تهران
برگآارى مراسم روز زن در سهران، سوسب کانون شهروندى زنان و موسسه 

   اسالمى زنان و با شرکت جمعی از فعاالن زن

 مالمو - سوئد
 صدها نفر در سظاهرات روز جهانى زن در مالمو شرکت کردند. 

 سنندج 
نفر زنان و مردان آزادیخواه و  ٢٢٢مراسم روز زن در سنندج با شرکت بیش 

 برابرى طلب و در جو کامال پلیسى برگآار شد. 

  تهران
مارس سوسب فعالیر زن در خانه شخصى  ٨برگآارى مراسم   

 گوتنبرگ - سوئد
 سوسر صابرى از مدافعیر حقوق زن و از فعالیر فتنه در حیر سخنرانى

 فرانکفورت - آلمان
 صدها نفر در سظاهرات روز جهانى زن در فرانکفورت شرکت کردند.

 گوتنبرگ - سوئد
جنبش رهایى زن و سازمهان  -مارس که سوسب فتنه  ٨جلسه سخنرانى بمناسبت 

آزادى زن سازمان داده شده بود. مینا احهدى و آذر مهاجهدى سهخهنهرانهههاى ایهر 
 جلسه بودند.
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در اعترا  به قوانیر و سنتهاى عقب مانده اسالمى و در اعهتهرا  بهه 

بى حقوقى زنهان در کشهورههاى اسهالم زده، در روز جهههانهى زن در 

پاریس، سعدادى از فعاالن شااع حقوق زنان از خهاورمهیهانهه، از جهمهلهه 

مریم نمازى، علیا المهدى و آمینه  سایلر دست به اعترا  عریهان زدنهد.  

ایر در حالى است که اسالم و اسالم گرایان می گویند زن بهایهد خهود را 

سماما بپوشانند سا سوسب نامحرم که منظورشان مردهاى دیگر اسهت دیهده 

بسهیهار “  گهنهاه” نشوند. عریان شدن زن در ملع عام از نظهر اسهالم یهک 

 بآر  به شمار مى آید.
  

متعاقب ایر حرکت اعتراضى، سعداد زیادى از ایهر حهرکهت شهاهاعهانهه 

حمایت کردند. اما ایر حرکت به مآاق خیلى هاى دیگر از سنت پرستهان 

و ناموس پرستان از مذهبیش گرفته سا به اصطالح چر سهنهتهى و غهیهره 

خو  نیامد و علیه آن در فیس بوک هیاهو راه اندخته اند. در ایناا چهنهد 

کامنت از فیس بوک و در حمایت از اعترا  عریان در پاریس را مهى 

 خوانید:
 

لخت شدن زن یك گناه كبیره است كه در همه مذاهب ناصر اصغرى:  -١

یكتاپرست جرمش نابخشودنی است. سنگینی "شرم" لخت شدن فهقهب بهر 

ذهر مذهبی هها سهنهگهیهنهی نهمهی كهنهد. بهر ذههر بهه اصهطهالح چهپههها و 

سكوالرهایی هم سنگینی می كند كه چپگرائی و سكوالریسمهشهان ههنهوز 

 یك پا در مذاهب یكتاپرست دارد. 
 

بعضی ها از ضدیتشان با مریم نمازی به آنور موضعگیری می افتهنهد و 

سفكیك مواضعشان با اسالمی های ضد زن مشهكهل مهی شهود. وقهتهی كهه 

درباره زن و بدن زن حرف می زنند، آدم یاد لمپنهای سبیل بناگو  مهی 

افتد كه زن و بدن زن ناموسشان است و شكستر ایر ناموس، بر باد دادن 

هست و نیستشان است. اینها لخت شدن زن را بهه ایهران و غهیهر ایهران 

سقسیم می كنند و نمی سوانند از ایر لخت شدن در اروپا حمایت كنند؛ چرا 

كه پیغام دلخواه ایر "سبیل بناگوشان" را ندارد! نمی سهوانهنهد ایهر را بهه 

مخاطبینشان سوضیح دهند كه فرق آلت سناسلی مرد و یا زن در برهنگی، 

با مثال دست مرد و یا زن و یا چشمان آنها كه همیشه بیرون و ناپهوشهیهده 

 اند و همه می بینند در چه می سواند باشد؟
 

برای مر فرقش در ایر است كه ایر "سبیل بناگوشان" سا عمق وجودشان 

فارغ التحصیالن مذاهب یكتاپرست هستند. دوستی شان با زن، دروغهیهر 

است و در روز خود  مأموران امر به معروف و نهی از منكر خواهند 

 شد.
 

اعهتهرا  عهریهان شهکهلهی از اعهتهرا  اسهت کهه كبيب بکركراش:  -٢

بارزسریر مشخصه آن ضدیت سمام عیار با مذههب و سهنهت ههای عهقهب 

مانده است. عریان شدن نقطه مقابل حهحهاا و پهوشهش اسهت و حهاهاا 

محور سمام مذاهب است. بخش وسیعی از کسانی که با اعترا  عهریهان 

مخالفت نشان میدهند از نابودی مذهب و سنت در هراسند. اینها اگهر ههم 

ایناا و آناا علیه مذهب نق بآنند و شاید جوک هم بگویند و شهایهد بهرای 

نشان دادن سطح سمدن خود مخالفتی هم بکنند، امها دلشهان نهمهی خهواههد 

 مذهب سماما زیر سوال برود. میخواهند سطحی از مذهب و سنت بماند.
 

کسانی که مخالف اعترا  عریان هستند نمهی سهوانهنهد حهتهی یهک دلهیهل 

منطقی و علمی بیاورند که چرا ایر شکل اعترا  درست نیهسهت. سهنههها 

دلیل قابل سوجهی که مر دیده ام ایر است که ایر نهوع اعهتهرا  امهکهان 

همه گیر شدن ندارد. ایر البته بسته به شرایب میتواند درست یا نهادرسهت 

باشد اما هیچ استدالل منطقی و علمی پشتش نیست. اعترا  عریان ایهر 

امکان را دارد که در سطح قابل سوجه و ساثیر گذار سوده ای شهود. مهههم 

حتی سوده ای شدن آن نیست، یعنی الزم نیست سعداد 

 اعكراض عریان در پاریس بمناسبت روز جهانی زن و هياهوى سنت پرسكان! 

  ١١ادامه در صفحه 



  ١١ صفحه                                                                                                                            ٣۵زن آزد شماره     

 

 زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى فتنه   

 سردبير: سيامک امجدى

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

fitnahmovement2@gmail.com  

 سارا سادات مجيدى

 روز زن یعنی سو و مر یکسانیم.
 

روز زن یعنهی سهو مهیهتهوانهی، مهر ههم 

 میتوانم. 
 

روز زن یعنی سهو حهق داری مهر ههم 

 حق دارم.
 

روز زن یههعههنههی روز اهههمههیههت بههه 

ارزشهای انسانی فارغ از جنسهیهت کهه 

در حهکههومهت ظهالهم اسهالمههی ههمههیهشههه 

 پایمال شد و زن به زنایر کشیده شد.
 

روز زن یعنی اینکه مهر بهعهنهوان یهک 

انسان از حق خودم آگاه باشم و بتوانم آن را مانند یک مرد آزادانه طهلهب 

 کنم و به حق برسم.
  

 روز زن یعنی آزادی و برابری .... 
 

وباید بتوانهم عهقهایهدم را آزادانهه  روز زن یعنی مر هم حق انتخاا دارم 

 بیان کنم. 
 

 روز زن یعنی عقایدم و و افکارم بیشتر از شکل بدنم به چشمتان بیاید.
 

مر افتخار میکنم که یک زنم! مر جنس دوم نیستم! مر هم یک انسانم بها 

 سمام ویژگیهای انسانی و حقوقی که سو دارى. 
 

مر و سو در کنارهم به انسانیت و حقوق انسانی ارج نهیم و با هم ههمهراه 

شویم و یهک صهدا بهه اصهل حهکهومهت زن سهتهیهآ اسهالمهی ایهران نهه 

 بگوییم .مر میتوانم .... ما میتوانیم! *

معترضان عریان میلیونها نفر یا حتی هآاران نفر باشد. مهم ایهر اسهت 

که اعترا  عریان بطور سوده ای مورد حمایت قرار گیرد. زمانی کهه 

اعترا  عریان از طرف بخش پیشرو جامعه و سوده های وسیع مهورد 

 سایید و حمایت قرار بگیرد میشود گفت که همه گیر شده است.
 

برخی استداللهای خنده دار و مسخره هم از طرف چپهای عقب مانده و 

مرساع وارد میشود که مثال روزا الکآامبور  و کالرا زسکهیهر چهنهیهر 

نکردند یا مارکس و لنیر چنیر نگفت یا ایر شهکهل اعهتهرا  بهه طهبهقهه 

کارگر یا مبارزات زنان بی ربب است و غیره. ایر نوع مخالفتها عهقهب 

 ماندگی شدید ایر مخالفان را نشان میدهد.

 

اعترا  عریان شکلی از اعترا  است که بارزسهریهر كبيب بکكاش: 

مشخصه آن ضدیت سمام عیار با مذهب و سنت های عقب مهانهده اسهت. 

عریان شدن نقطه مقابل ححاا و پوشش اسهت و حهاهاا مهحهور سهمهام 

مذاهب است. بخش وسیعی از کسانی که با اعترا  عهریهان مهخهالهفهت 

نشان میدهند از نابودی مذهب و سنت در هراسند. اینها اگر هم ایناها و 

آناا علیه مذهب نق بآنند و شاید جوک هم بگویند و شهایهد بهرای نشهان 

دادن سطح سمدن خود مخالفتی هم بکنند، اما دلشان نمی خهواههد مهذههب 

 سماما زیر سوال برود. میخواهند سطحی از مذهب و سنت بماند.
 

کسانی که مخالف اعترا  عریان هستند نمی سهوانهنهد حهتهی یهک دلهیهل 

منطقی و علمی بیاورند که چرا ایر شکل اعترا  درست نیست. سهنههها 

دلیل قابل سوجهی که مر دیده ام ایر است که ایر نوع اعهتهرا  امهکهان 

همه گیر شدن ندارد. ایر البته بسته به شرایب میتواند درست یا نادرست 

باشد اما هیچ استدالل منطقی و علمی پشتش نیهسهت. اعهتهرا  عهریهان 

ایر امکان را دارد که در سطح قابل سوجه و ساثیر گذار سهوده ای شهود. 

مهم حتی سوده ای شدن آن نیست، یعنی الزم نیهسهت سهعهداد مهعهتهرضهان 

عریان میلیونها نفر یها حهتهی ههآاران نهفهر بهاشهد. مهههم ایهر اسهت کهه 

اعترا  عریان بطور سوده ای مورد حمایت قهرار گهیهرد. زمهانهی کهه 

اعترا  عریان از طرف بخش پیشرو جامعه و سوده های وسیع مهورد 

 سایید و حمایت قرار بگیرد میشود گفت که همه گیر شده است.
 

برخی استداللهای خنده دار و مسخره هم از طرف چپهای عقب مانده و 

مرساع وارد میشود که مثال روزا الکآامبور  و کالرا زسکهیهر چهنهیهر 

نکردند یا مارکس و لنیر چنیر نگفت یا ایر شهکهل اعهتهرا  بهه طهبهقهه 

کارگر یا مبارزات زنان بی ربب است و غیره. ایر نوع مخالفتها عهقهب 

 ماندگی شدید ایر مخالفان را نشان میدهد. * 

ما همه مبارزين براى آزادى و رهايى زن را 

جنبش “ فتنه”به حمايت فعال و پيوستن به 

 براى رهايى زن دعوت مى کنيم!

 

 من افكخار ميکنم که یک زنم! 

 اعكراضات عریان ....  ادامه از صفحه ٩

 با نشريه زن آزاد
 همکارى کنيد! 

http://www.fitnah.org/

