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 دخالت رد زندگی خصوصی رمدم، ممنوع! دخالت رد زندگی خصوصی رمدم، ممنوع!

 نشریه



 

 “توبکتومی  وازکتومی و   اقدام علیه امنیت ملی با ”

 مینا احدی

" دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند/ پنهان ببند لوله که تعزیر 

 میکنند "

رهبرشان دستور ميدهد که مردم نباید جلوگيرى کنند و ازدیاد جمعمعميم  

را آرزو ميکند و مجلس اشان، به تصویب قانون ميپردازد و جلوگيمرى 

را جرم جنایى تعریف کرده و تا خصوصى ترین زوایماى زنمدگمى ممردم 

دخال  کرده و عملميمه عمقميم  سمازى و جملموگميمرى از بماردارى قمانمون 

 ميگذارنند. 

افرااشر  ” شنبه سوم تیرماه مجلس شورای اسالمی کلیات طرر   روز سه

را تصوشب کرر.  .ر ”  نرخ باروری و پیشگیری از کاه  رشد جمعیت

سازی،  سقط جنین، عقیم“ کنندگان  صورت تصوشب نهاشی اشن طر ، اقدام

وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات .رباره تحدشد موالیرد و کراهر  

 به .و تا پنج سال زندان محکوم می شوند ” فرزندآوری

اشن خبر اگر به زبانهاى .شگر ترجمه شو.، باعث ماا  و ترعرجرب و شرا 

پوزخندى بر لبها خواهد شد  .ر اشران تحت حاکمیت جمهرورى اسرالمر  

اشران، اشن قانون میتواند زندگ  هاى تعدا. بیشترى از مر.م را برا خر رر 

.ستگیرى و شکنجه و زندان و ب  حرمت  روبرو کند  با پخ  خبر اشرن 

تصمیم از سوى مجلس حکومت اسالم ، آش چنان شور است کره حرتر  

.ر بین خو. حکومت  ها جدل .ر گرفته و حتر  شرب برخر  .ر مرجرلرس 

 علیه اشن طر  حرف میاند  

مردشررکرف .فرترر شکروز بعد از تصوشب اشن کلیرات .ر مرجرلرس اسرالمر  

سالمت جمعیت، خانوا.ه و مدارس وزارت بهداشت  .ر اشن مور. حرف 

میاند و بر لاوم حفظ حقوق شهروندی تاکید میکند! دمحم اسماعیف مر رلر  

بر اساس آمار موجو.، کمتر از سه .رصد افرا.ی که از اقرالم “ میگوشد: 

کنند، عالقمند بره اسرترفرا.ه از جرراحری  پیشگیری از بار.اری استفا.ه می

.رصرد  ۷۹های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به اشن ترتیب 

ای به اشن اعمال جراحی ندارند  " مهدی .واتگرری، بره  شهروندان عالقه

اص ال  نماشنده مراغه هم که از مخالفان اشن طر  است تاکید کرر.ه کره 

 ” .ار کر. نمی توان با زور و شالق و زندان، مر.م را بچه“

.ولت .ر بررس  اشن قانون .ر مرجرلرس دمحمرخرا خربراز، برا اشرن   نماشنده

شرو. افررا.  طر  مخالفت کر.  خباز با بیان اشنکه اشرن طرر  براعرث مری

های .شگری اشرجرا. شرو. گرفرتره برو.:  بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری

شرو.  هرا مروجرب مری گذاری برای جلوگیری از انرجرام اشرن عرمرف قانون“ 

 های زشرزمینی رواج پیدا کند   روش

با وجو. اشن اعتراخات نصف و نریرمره از طررف ترعردا.ى از مرقرامرات 

حکومت اسالم ، ول  مجلس و حکومت اسالم  .ر کلیت خو. .ر صد. 

است براى عمل  کر.ن حرفهاى که خامنه اى .ر مور. از.شا. جرمرعریرت 
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ز.ه، گامهاى عمل  بر.ارند و اشن شک  از گامهاى عمل  اسرت  مرجربرور 

 کر.ن مر.م به خرب زور شالق و زندان به بچه .ار شدن! 

با پخ  خبر اشن مصوبه، اما .ر مدشراى اجرترمراعر  مروجر  از مراا  و 

تمسخر، راه افتا. و بسیارى با نوشتن کامنت و شا شعر و عکس و غریرره 

به اشن موخوع عکس العمف نشان .ا.ند  تعدا.ى از ترور وازکرترومر  و 

توبکتوم  و شا احتکار کاندوم  .ر اشران حرف ز.نرد و برازار جرو  و 

 اس ام اس .ر اشران .ر اشن مور. بسیار .اغ شد  

موخوع اما جدى تر از اشن حرفها است  از اشن پس هر نوع جلوگیررى، 

استفا.ه از عمف جراح  عقیم سازى و غیره، زشر زمین  و طبرعرا بسریرار 

 گران و خ رنا  شده و اوخاع از بد، بدتر خواهد شد  

واقعیت اشنست که ما .ر اشران با حکومت  روبرو هستیرم کره بره خررب 

شالق و زور و اعدام ، خو. را بر شب جامعه  میلیون  و مر.م  مردرن 

و مترق  تحمیف میکند و اکنون میخواهد .ر چهارچوب .خالت و قرانرون 

گذارى .ر مور. همه مسائف زندگ  مر.م، .ر راب ه برا شرخرصر  تررشرن 

تصمیمات شب زوج شعن  بچه .ار شدن و شا نشدن نیا قانرون گرذاشرتره و 

مر.م را با همان روش  که مجبور میکند، حجاب بر سر کنند و شا تن بره 

 از.واج .هند، به بچه .ارشدن مجبور کند  

اشن شب واقعه مهم .ر اشران است  اشن روش برخور. حکومت اسالمر ، 

.ر عین حال مباحثات  جدى را شکبار .شگر براي هرمره مر رر  مریرکرنرد  

چگونه میتوان جلوى پیر شدن شب جامعره را گررفرت  چرگرونره مریرتروان 

مر.م را تشوش  به بچه .ار شدن کر.، چگونه میتوان بچه ها را مراقربرت 

کر.، مخارج اشن کو.کان را چگونه باشد تامین کر.، نرقر  حرکرومرت .ر 

 اشن میان چیست؟  

پاسخ .ر اشران اشنست که .ر حالیکه فقر از سر و روى اشن جرامرعره برا  

میروند، .ر حالیکه جوانان و کو.کان .ر اشران با بدترشن شراشط زنردگر  

.ست و پنجه نرم میکنند، .ر حالیکه نبو. آزا.ى و امنیت و رفراه زنردگر  

همین نسف را با خ رات جدى روبر وکر.ه است، اعالم قرانرون مرجربرور 

کر.ن مر.م به بچه .ار شدن به خرب شالق، شب اترفراق سریراسر  مرهرم 

.شگر است که اثبات میکند باشد به اشن حکومت و به اشرن قروانریرن کرذاشر  

 بی  از پی  و گستر.ه تر اعتراض کر.  

جمهوري اسالم  .شده است و م  بیند که مثال قانون حجاب اجبارى اش 

چگونه از سوى میلیونها زن به چال  گرفته شده و عمرال .ر اشرن مرور. 

زمین گیر شده است، .ر مور. مجبور کر.ن مر.م به بچه .ار شردن نریرا 

همین نتیجه را باشد انتظار بکشد، اما واقعیت اشرنرسرت کره .ر اشرن مرور. 

قانون  شدن اشن مصوبات .ر. و رنج بسیارى را میتواند بره ترعردا.ى از 

مر.م تحمیف کند  پس باشد متحدانه اعتراض کرر. و از هرم اکرنرون مرانر  

 عمل  شدن اشن مصوبه کذاش  شد  

زن آزا. از همه مر.م اشران .عوت میکند به اشن قروانریرن کرذاشر  بره هرر 

طرش  ممکن اعتراض کنند  ما باشد شب جبهه وسی  .ر مقابف اشن قرانرون 

اسالم  تشکیف .ا.ه و به اشن قانون وسیعا اعترراض کرنریرم   -مالیخولیاشي 

اگر .ر .نیا شنیدن اشن خبر، به معن  ماا  و شب شوخر  بریرمراه اسرت، 

.ر اشران معناى عمل  شدن اشن قانون خانه خرابر  و مشرکرالت بریرشرترر 

  براى مر.م و بوشژه براى زنان است! *

، شکی .شگر از بازشهرای هرفرتره لریری جرهرانری والریربرال ۷٩تیر  ٦جمعه، 

 ۷برگاار شد و تیم اشران .ر مقابف لهستان بازى کر.  اشن مسابقه ساعت 

.رهای ورو. برای تماشاگرران براز  ۹شب شروع م  شد، اما از ساعت 

م  شد  اما .ر آپارتاشد جرنرسری حرکرومرت اسرالمری، زنران از ورو. بره 

 ورزشگاه محرومند 

.ر حالی که مسئولین برگااری مسابقات .ر استا.شوم آزا.ی ورو. زنان  

و خبرنگاران زن را برای بازی های والیبرال مرمرنروع کرر.ه برو.نرد، از 

طرف نها.ها و تشکف هاى مختلف زنان، جمعیتری از جروانران .خرترر و 

عصر .ست به تجمر  ز.ه و خرواهران ورو. زنران بره  ۹پسر از ساعت 

 .اخف استا.شوم و تماشای بازی شدند 

بنابراخبار منتشر شده تجم  .ر مقابف .رب ورزشگاه و فشرار اعرترراض 

زنان به قدری بو. که نیروی انتظامی و گار. وشژه حکومت اسالمری .ر 

محف حاخر شده و از ورو. زنان جلوگیری کر.  برخری از خربررهرا از 

.رگیر شدن .ختران و پسران جروان مرعرتررض برا نریرروهرای انرترظرامری 

عکسی که .ر اشنجا هست، شکی از صحنه های همین نبرر.  .حکاشت .ار.

 را نشان م  .هد  

اشن اولین اعتراض برای باز کرر.ن .رب اسرترا.شروم ورزشری بره روی 

زنان و شکستن اشن .شوار آپارتاشد حکومت اسالمی نبو.ه و نخواهد برو.  

اشن اجتماعات را باشد گستر.ه تر کنیم  واقعیت اشنست که فشرار برر روی 

حکومت سنگین است و زنان و مر.ان آزا.شخواه .ر اشرران .شرر شرا زو. 

 .رب ورزشگاهها را به روی زنان نیا باز خواهند کر. 

کارزاری تحت عنوان "استا.شوم براى همه" و برای لغومحرومیت زنان 

به استا.شومها و بر علیه تفکیب جنسیتی .ر جرشان است، همگران را بره 

پیوستن به اشن کارزار فرا میخوانم  اخبرار اعرترراخرات "کرارزار بررای 

 بازکر.ن .رب استا.شوم برای همه" را وسیعا انتشار .هیم  

استا.شوم برای همه است و اشرن کرارزار زن آزا. .ر اشرران برراى لرغرو 

  محرومیت ورو. زنان به ورزشگاه ها است، به اشن کارزار بپیوندشد *

 

 

 استادیوم برای همه 

 احسان ریاحی زنان معترض پشت درهای استادیوم آزادی
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فاطعه آليا اس  یک نعاینده مجلس حکوم  اسالمى اس . زني ممجمجمبمه 

و به اصطالح نعاینده که جایش در گموشمه تماریمک ممجملمس حمکمومم  

اسالمى اس . اینها چند زن هستند که در بمجمامهماى دیمگمر در ممجملمس 

کذایى حکوم  اسالمى اصال دیده نعيشوند، هيچگاه در این دارالعجانين 

اسالمى حرفى و سخنرانى از این زنان مججبه ندیده ای ، مگر وقتى کمه 

مجلس اشان احتياج داشته باشد عليه زنمان قمانمونمى تصمویمب کمنمنمد و 

 حرفى بزنند.

این زنان که صورتشان را کعتر کسى دیده، یکدفعه حرف هاى مميمزنمنمد 

مال این مورد که یکى از این زنان مججبه به اسم  آلميما حمرفمى زد کمه 

 بيشتر از پيش آتش خش  و نفرت عليه این جعاع  را شعله ور کرد. 

این جناب " نعاینده" این بارکامال خراب کرد، در پاسخ به جنبش عليه  

دیوار آپارتاید جنسيتى در مورد ورود زنان به ورزشگاهها و در جریان 

اعتراضات گسترده در هفته هاى اخير در ایران، فرمود: "زن را چه به 

 ورزشگاه رفتن، زن وظيفه اش خانه دارى و شوهردارى اس ". 

در پاسخ به این در افشانمى ایمن زن " نمعمایمنمده ممجملمس" مموجمي از 

اعتراض و هياهو، ایران را فرا گرف . از جعله اقدامات جمالمب در ایمن 

مورد راه افتادن یک صفجه فيس بوکي اسم  بمه اسم : درخمواسم  از 

فاطعه آليا به بازگش  به خانه دارى و شوهردارى و استعفا از مجلمس. 

هزار نفر این صفجه را الیک زده اند. برخى از کاممنم  هما  ٣۵تا کنون 

 در این صفجه را در اینجا مى آوری : 

نامه شب .ختر جوان که بازى والیبال را .ر شب آمف  تئاتر و با حضرور 

 نفر مشتر  تماشا کر.ه بو.:  ٩۰۰

نفری .شدم  توی خروابرگراه ٩۰۰بازی .ششب تیم ملی رو توی شب سالن ” 

 .ختران کوی .انشگاه تهران 

اشن چند روز بهمون اجازه .ا.ن مسابقات تیم های ملی فوتبال و والریربرال 

  رو .سرررتررره جرررمرررعرری تررروی سرررالرررن آمرررفررری ترررئررراتررر ترررمرراشرررا کررنررریرررم 

  ترررجرررربررره شررریررررشرررنررری برررو.  سرررالرررن رو مرررنرررفرررجرررر کرررر.ه برررو.شرررم 

مملو از هیجان  خوشحال و شا. و خندان / خنده کر.شرم مرا، .سرت ز.شرم 

 ما، پا کوبیدشم ما، شا.ان!

بررخرالف روشرکرر.   شعار .ا.شم  هپی شدشم! موج مکاشکری هرم رفرتریرم 

نماشندگان فعلی مجلس، اتفاقا هیچ کدوم از ما برراشر  اشرن نرکرتره مر رر  

  هرای نصرفره نریرمره! کنیم با لربراس نبو. که ا ن .ارشم مر.ها رو تماشا می

کر.شم  هیجان پخ  زنده رو تجربه  نه، ما .اشتیم "ورزش" رو تماشا می

  کر.شم  .سته جمعی    می

و چه جالب بو. که بدون .اشتن لیدر، موق  شعار .ا.ن شا رشتمیب .سرت 

 شدشم  هماهنی و همدل  ز.ن، خیلی زو. باهم هماهنی می

.وساعت تجربه .سته جمعِی شرور و هریرجران تروی شرب فضرای پرر از 

انرژی، اونقدر تفرشح سالمی بو. که ترنرهرا چریرای رو کره بره ههرنرم راه 

هرای برارگرترر بره  .ا. اشن بو. که اگر روزی روزگاری .رهای سالن نمی

  روی زنان باز به شه، کسی رو .چار گناه و انحراف کنیم )!(

نه! زن .ر باور من شی ان مجسم نیست  زن هرم آ.مره؛ و .لر  گراهری 

شا.ی و شور میخوا.  .ل  میخوا. مثف شب ارکسرترر، تروی شرب گرروه 

قرار بگیره و صداش و انرژش  رو رها کنه؛ و شب حس رخاشت کوتاه 

 “مدت به  .ست بده  اشن گناهه؟   

 چند کامنت .شگر : 

 تعدا.  شك ها از تعدا. راى هاش تو مجلس بیشتره!

----- 

من شه پیشنرهرا. .ارم براارن مرا خرانرومرا از اشرن مرمرلرکرت بررشرم شراشرد  

مشکالتشون حف شه .شگه    نه مجلس می خواشم، نه رهبر، کال ممرلرکرت 

 گف و بلبف می شه!

----- 

آخه کجای اشن مملکت برای حضور ما مشکلی نداره؟! بیمارستان .ولتی 

هم می خوای بری، می گن تا حجاب کامف نداشته براشری رات نرمری .شرم 

 تو! .رسته آخه؟!

----- 

توی خیابون مااحمت شدن و از لباس و مدل موهات اشرا. گرفترن،   وقتی

اومدن تو خونت و مرهرمرونریرت رو   نپوشید  وقتی  بپوشید و چی  گفتن چی

بهم ز.ن و پرسیدن چرا تو خونه تون حجابتون و رعاشت نکر.شرن  حرا  

 هم .شگه نوبت به اتاق خواب رسیده 

----- 

کم کم میگن هرکی سیب بخوره اعدام میشه، شا اشنکه هر هفتره شرنربره هرا 

سرال حربرس برا اعرمرال شراقره  ٠۰باشد همه نون و پنیر بخورن وگرنه به 

خربه شالق  ٠۰۰ساندوشچ بخره  ٨محکوم میشن شا مثال هر کس ساعت 

 میخوره  اساسا" مملکت پر از قوانین مسخره و احمقانه است!

----- 

 اصال من کافر؛ بی .شن؛ حا  موخوع حف شد؟

 میتونم برم استا.شوم؟

***** 

این گوشه اى از  پاسخ جوانان به دین و زورهایى اس  کمه بمه ضمرب 

اعدام و شالق و پاسدار و قران بر مردم ایران حکوم  ميکنند. جاممعمه 

ایران آبستن تجوالت بزرگى اس  و یکى از اتفاقات مه  در ایران، بمعمد 

از سرنگونى حکوم  اسالمى، جارو کردن مذهب از آن جامعه خمواهمد 

بود چرا که یک حکوم  سى و پنج سال به اس  خدا و مذهمب و اسمالم 

زد و کش  و جنای  کرد و چاپيد. پاسخ به این حکمومم ، یمک جمنمبمش 

 عظي  ضد مذهبى خواهد بود.*

 

 یک پاسخ دندانشکن به فاطمه آلیا 

 زن را چه به ورزشگاه، وظیفه زنان شوهردارى و بچه دارى است!

 این زن محجبه! “ گهربار”از سخنان  

اگر جرات میکنى در مقابل چند زن در خیابان بدون محافظ و اسلحه بدستان 
  حکومتى این حرف را تکرار کن!



.ر ساشت اشلنا گفتگوشی با خانم لیال بهاری از کارگران کارخانه 

مخابراتی "نیب برش" تحت عنوان "علت انفعال زنان کارگر" .ر 

تشکلهای کارگری آمده که به نظرم موخوع قابف بحث و توجهی است  

.ر اشن گفتگو خانم بهاری میگوشد: "زنان کارگر همواره از لحاظ فکری 

.رگیر مسائف خانه و فرزندان خو. هستند و .ر شراشط فعلی که 

واحدهای کارگری به ندرت مهدکو.  .ارند اشن مشغولیت فکری 

.وچندان می شو. " او .ر پاسخ به سئوال اشلنا، علت اصلی اشن معضف 

را عدم آگاهی زنان از حقوق قانونی و پذشرفتن محدو.شت های اعمال 

شده از سوی کارفرماشان عنوان م  کند  او میگوشد:" بیشتر زنان کارگر 

متوجه تضیی  حقوق خو. .ر محف کار نیستند، چرا که عرف جامعه به 

های  آنها قبو نده شراشط موجو. تغییر پذشر نیست و بدشن ترتیب تبعیض

شغلی به آنها تحمیف شده است " لیال بهاری .ر قسمت .شگری از 

ها پدرها ب ور معمول خو. را  سخنان  .ر مور. اشنکه .ر بیشتر خانوا.ه

.رگیر نگهداری فرزندان نمی کنند و .ر نتیجه بعد از اتمام وظاشف زن 

.ر محف کار، شیفت .وم کار او شعنی رسیدگی به امور منال و فرزندان 

آغاز میشو. به عنوان مانعی که زن نتواند توان جسمی و ههنی برای 

فعالیت .ر تشکلهای کارگری .اشته باشد، سخن میگوشد  .ر آخر نیا او 

چنین نتیجه میگیر.:" اعتما. به نفس کارگران زن بسیار پاشین تر از 

همکاران مر.شان است و همین مساله باعث شده نسبت به حقوق خو. 

ها و کمبو.ها را طبیعی و  آگاهی نداشته باشند و تمامی محدو.شت

 فشارهای مضاعف کار منال و فرزندان را وظیفه شان قلمدا. کنند "

لیال بهاری .ر اشن گفتگو همچنین به نابرابری .ستما.های کارگران زن 

ها  و مر. اشاره کر.ه و میگوشد:" .ر واحدهای بارگ .ستما.ها و بیمه

شکسان است اما تبعیض ها خو. را .ر مااشا نشان می .هد، کارفرما 

هنگام .ا.ن پا.اش شا عیدی، به کارگران مر. رسیدگی بیشتری می کند  

اشن مساله زمانی پررنی تر است که کارگر زن مجر. و شا بدون فرزند 

باشد " به گفته  وی اعمال تبعیض .ر پر.اخت مااشا .ر محیط های 

کارگری به عرف تبدشف شده و کارگران زن نیا پذشرفته اند که کارگران 

مر. باشد مااشای بیشتری .رشافت کنند  سپس او چنین توخیح میدهد:" 

تفاوت .ستما.ها .ر واحدهای کوچب و .ور از کنترل نها.های نظارتی 

شاش  است و کارگران زن با .ستما.هاشی بسیار پاشین تر از ما. 

مصوب و بدون بیمه مشغول به کارند  از نظر او علت اصلی ا.امه اشن 

وخعیت، عدم خو.باوری زنان و انفعال آنها .ر مقابف وخ  موجو. 

 است 

.ر اشن گفتگو همان ور که اشاره کر.م بحث بر سر "علت انفعال زنان 

کارگر" .ر تشکلهای کارگری است  .ر پاسخ به آن نیا اگر چه بعضا 

حقاش  تلخی مور. اشاره است، اما هنوز به رششه های اصلی اشن معضف 

 .ست نمی بر.  

 معضف چیست؟

رششه همه مصائبی که .ر سخنان خانم بهاری به آنها اشاره شده است، 

ب ور واقعی حاکمیت رژشم آپارتاشد جنسی .ر اشرانست که زن ستیای 

خصلت و هوشت آن و حجاب و جداسازی جنسیتی پرچم آنست  بر اساس 

قوانین ارتجاعی اسالمی، از جمله قانون اساسی، قانون کار، قوانین 

قضاشی و کلیه قوانین جاری .ر جامعه، ستمکشی و تبعیض علیه زنان 

نها.شنه شده است  نیروی سرکوب حکومت نیا .ر خدمت اجرای اشن 

بیحقوقی و ستمکشی زنان .ر اشران است  از نظر جانیان اسالمی زن نه 

شب شهروند متساوی الحقوق جامعه بلکه شب کا ی جنسی و متعل  به 

مر. محسوب میشو.  .ر اشن رژشم زن کارش شوهر.اری و بچه .اری 

است و ا ن هم که .ارند از "طر  افااش  جمعیت" سخن میگوشند، زن 

از ن ر اشنها  "ماشین جوجه کشی و تولید نسف" است   بحثشان  هم خانه 

 نشین کر.ن و بیحقوق کر.ن بیشتر زنان است  

.ر حاکمیت رژشم اسالمی جدا سازی جنسیتی نه تنها .ر محیط های کار 

بلکه .ر رشته های کاری نیا جاری است  از جمله زنان بیشتر .ر 

کارگاههای کوچب و .ر رشته های محدو.ی به کار اشتغال .ارند  

رژشم اسالمی  ۷٩بخ  عظیمی از زنان نیا بیکارند و .ر آمار سال 

تعدا. زنان بیکار .و و نیم برابر مر.ان بو.  اشن .رحالی استکه .ر اشن 

 با نشریه زن آزاد
 همکارى کنید! 
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 در تشکلهای کارگری!“ علت انفعال زنان کارگر”

 شهال دانشفر
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آمار زنان خانه .ار منظور نشده اند  چون به زعم جانیان اسالمی"کار 

خانه" وظیفه زن است  قوانین ارتجاعی اسالمی هم که جوهر آن بر 

 ستمکشی زن نها.ه شده، قوانین حاکم بر جامعه است  

اشنها همه رششه اصلی ستم کشی زن .ر جامعه و .ر نتیجه موقعیت 

تضعیف شده زنان .ر محیط کار و .ر کف فعالیت اجتماعی است  طبعا 

چنین موقعیت تضعیف شده ای نف  مستقیم  به نف  سرماشه .اران و 

سو. بیشتر آنان است  از جمله هر جا که سرماشه .اران به نیروی کار 

ارزان زنان نیاز .ارند، زنان را با .ستما. نازل و کم به کار میگیرند  

هر جا هم  که با نیروی اخافی کار روبروشند،  زنان اولین بخشی هستند 

که مور. بیکارسازشها قرار میگیرند  قوانین اسالمی کار نیا .ر خدمت 

کف اشن سیستم و تحمیف شراشط بر.ه وار کار برزنان است  شب نمونه 

اش طر  .ورکاری زنان است  طرحی که کار ارزان زنان را 

 میخواهد، اما .ر خانه و بدون ح  و حقوق  

.ر چنین شراش ی است که از موقعیت زنان .ر محیط کار و جنب  

اعتراخی کارگری و تشکلهاش  سخن میگوشم  با توجه به اشن موقعیت 

میتوان فهمید که زنان نه تنها .ر مراکا کارگری، بلکه .ر کف جامعه با 

چه موان  و معضالت اساسی ای جنگیده اند تا امروز .ر چنین مکانی 

قرار .ارند  .ر عین حال زشر فشار فقر و فالکت موجو.، زنان 

محرومترشن بخ  جامعه هستند و ناگاشر برای امرار معاش خو. تن به 

چنین شکف بر.ه واری از کار میدهند  طبعا همین شراشط بر.ه وار کار 

زنان و شا کارگر افغانستانی است که فشار مستقیم  روی کف کارگران 

 و کف جامعه است  

بنابراشن جلوی چشم نبو.ن نق  زنان .ر تشکلهای کارگری را نمیتوان 

صرفا با عدم اعتما. به نفس خو. آنان و شا  پذشرش اشن وخعیت به 

عنوان عرف از جانب خو. آنان و شا مثال اشنکه "مر.ان " .ر کارهای 

خانه کمتر شرشب میشوند و غیره توخیح .ا.  بلکه باشد به رششه های 

 کف اشن سیستم نابرابر و خد انسان .ست بر.  

ب ور واقعی نیا بر سر همین مسائف است که ما شاهد جنگی هر روزه 

بین زنان معترض و کف جامعه با حکومت آپارتاشد جنسی و قوانین 

 ارتجاعی اسالمی اش هستیم  

طبعا تا آنجاشی که به بحث "انفعال زنان  کارگر" .ر تشکلهای موجو. 

کارگری مربوط است، شب نکته مهم محرومیت کف طبقه کارگر از ح  

تشکف است که تبعیض علیه زنان و جدا سازی های جنسیتی،  تاثیرش 

را بر فعال شدن و جلوی صحنه آمدن بیشتر زنان .ر تشکلهاشی که به 

 همت خو. کارگران شکف میگیر. را بیشتر میکند  

بعالوه زشر حمله هر روزه گشتاپوهای اسالمی به زنان، و موقعیت 

فرو.ست آنان .ر محی های کار و .ر س ح جامعه، زنان از موقعیت 

برابری با مر.ان برای ابراز وجو. سیاسی و فعالیت اجتماعی 

برخور.ار نیستند  ما می بینیم که .ر محیط های کار حتی محف جم  

شدن زنان و مر.ان از هم جداست  و ب ور مثال موان  جدی ای بر سر 

شرکت فعال زنان .ر مجام  عمومی و اجتماعات اعتراخی کارگران 

وجو. .ار.  خمن اشنکه به قول خانم بهاری زنی که جدا از کار .ر 

کارخانه، وظیفه کار .ر خانه و "بچه .اری" و غیره را نیا بر .وش 

.ار.، چون نان آور اصلی منال شوهر اوست، با مشکالت جدی ای 

برای اشفای نق  فعالتری .ر مبارزات کارگری روبرو میشو.  و طبعا 

اشنها همه میتواند عامف منفی ای برای رشد ظرفیتهای زنان معترض 

 برای جلو صحنه سیاسی آمدن بیشتر آنان باشد  

شب جنبه .شگر مساله تقسیم کارهای "مر.انه" و "زنانه" .ر جامعه 

است  به تشکف های موجو. کارگری که همت خو. کارگران و با بهای 

سنگینی شکف گرفته اند، چون چون سندشکای واحد، اتحا.شه آزا. 

کارگران اشران، نیشکر هفت تپه، کمیته پیگیری برای اشجا. تشکلهای 

کارگری، کمیته هماهنگی برای اشجا. تشکلهای کارگری نگاه کنیم   .ر 

میان اشنها مشاغلی چون اتوبوسرانی واحد و شا نیشکر هفت تپه اساسا 

کار "مر.انه" است  ب ور مثال .ر شرکت واحد تنها شب زن راننده بو. 

که .هها بار هم تهدشد به اخراج شد  طبعا تشکلهای کارگران .ر اشن 

بخ  ها نیا اعضاش  مر.ان هستند  و اشن هم بخ  .شگری از 

محرومیت زنان است  خمن اشنکه .ر مبارزات کارگران شرکت واحد و 

نیشکر هفت تپه زنان، شعنی همسران کارگران شاغف نق  قابف توجهی 

.اشتند  نمونه اش .ر اعتصاب با شکوه کارگران شرکت واحد .ر سال 

است که خانوا.ه های کارگران فعا نه شرکت کر.  جلوی حرکت  ٨٨

اتوبوس هاشی را که .ر هنگام اعتصاب میخواستند حرکت کنند، 

میگرفتند و حتی تعدا.ی از آنان .ستگیر شدند  .ر جرشان اعتراخات 

نیا نق  خانوا.ه های کارگری  ٨٨کارگران نیشکر هفت تپه .ر سال 

قابف توجه بو.  بخاطر .ارم که .ر شکی از اشن اعتراخات .ر حالیکه 

کارگران .اخف ساختمان بو.ند، تعدا.ی از خانوا.ه ها به عالمت 

همبستگی با همسرانشان .ر مقابف شرکت جم  شدند  همانروز بو. که 

کارگران به .فتر رئیس حراست کارخانه حمله کر.ند و او را بیرون 

انداختند  نمونه .شگر از همین .ست نق  خانوا.ه ها .ر مبارزات 

کارگران قند اهوار است که باعث شد اشن اعتراخات تاثیر مهمی .ر 

فضای سیاسی شهر بگذار. و بیشترشن حماشت ها را بخو. جلب کند  اشنها 

همه اشکالی از .خالت زنان کارگر .ر مبارزات کارگری است  اشنها 

همه پیشروی های جنب  رهاشی زن، جنب  کارگری و کف جامعه علیه 

آپارتاشد جنسی رژشم اسالمی است  از جمله .ر اعتراخات کارگران 

هوب آهن اصفهان وقتی که .و تا چهار هاار کارگر .ر اعتراض به 

ما.ه ای بر سر خواستهاششان تجم   ٦.ستما.های معوقه خو. و با بیانه 

اعتراخی برپا .اشتند، زنان کارگر بازنشسته به عنوان سخنرانان اشن 

 تجمعات پشت ترشبون رفتند و از خواستهای کارگران سخن گفتند  

همچنین .ر تشکلی چون اتحا.شه آزا. کارگران اشران پروشن دمحمی شکی 

از رهبران شناخته شده کارگری است  او شکی از اعضای هماهنی 

هاار کارگر بر سر خواست افااش  .ستما.ها و از  ٨۰کنندگان طومار 

شاکیان .ز.ی های .رون سازمان تامین اجتماعی است  .ر اول مه 

امسال نیا هنگامیکه او پرچم اشن روز را به همراه شکی .شگر از 

رهبران کارگری عضو اتحا.شه آزا. کارگران اشران شاهپور احسانی را. 

 بلند میکر.، .ستگیر شد که بعد هر .و آزا. شدند  

اشنها همه نتیجه آن جنگی است که زنان و مر.م معترض جامعه توانسته 

 اند، رژشم آپارتاشد جنسی را عقب بانند و جلو بیاشند 

شما زنان  ٨٨جدا از اشن نمونه ها .ر خیاش انقالب مر.م اشران .ر سال 

معترض را .ر صف جلوی اعتراخات مر.م و .ر سنگر بندی ها می 

.شدشد  به وخ  حجاب نیا نگاهی کنید می بینید که  تا نفی عملی آن 
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فاصله ای نمانده است  بنابراشن میخواهم نتیجه بگیرم که تبعیض و ستم 

علیه زن که جنبه هاشی از آن .ر صحبت های خانم بهاری مور. اشاره 

قرار گرفته است  شب واقعیت است  اما .ر مقابل  مر.م ساکت نیستند  

و ما شاهد جنی هر روزه زنان و مر.م معترض با اشن رژشم هستیم  

جنگی که شب عرصه اش حجاب است و شب عرصه اش نیا مبارزه بر 

 سر ح  و حقوق .ر محیط های کار و .ر س ح جامعه است  

اما علیرغم همه اشن پیشروی، معضف حضور نامحسوس زنان .ر 

تشکلهای کارگری بر سر جای خو. باقیست  بحث من نیا بر سر کافی 

بو.ن اشن س ح از ابراز وجو. زنان و مشخصا .ر جنب  کارگری که 

مور. بحث .ر اشن نوشته است، نیست  بحث من نشان .ا.ن رششه های 

اصلی اشن معضف و جنی واقعی اشست که بر سر آن .ر جامعه جرشان 

.ار.  جنبشی که باشد مور. وسیعترشن حماشت ها قرار گیر.  بحث بر سر 

اشنست که همه اشن محرومیت ها و تبعیض ها علیه زنان .ر محیط های 

کار شب موخوع مهم جنب  کارگری و کف جامعه است و باشد هم از 

سوی خو.  فعالین زن و همه رهبران کارگری مور. توجه و بحث قرار 

گیر.  ب ور مثال آنجا که مجام  عمومی کارگری بر پا میشو.، 

کارگران زن فعا نه .ر آن شرکت کنند و رهبران کارگری از شرکت 

فعال کارگران زن همکار خو. حماشت و پشتیبانی کنند و مشوق آنان 

باشند  .ر مشاغلی که بخ  عظیمی از کارکنان آن زنان هستند، زنان 

معترض پیشتاز برپاشی تجمعات اعتراخی باشند و همچون زنان کارگر 

.ر هوب آهن اصفهان ترشبون ها را از آن خو. کنند و سخنگوی 

 اعتراض کارگران باشند  

مساله مهم اشنست که اشن معضف را ببینیم و با ابتکارات مدرن و با 

اعتراخات متحد خو. به آن پاسخ  بدهیم  .ر عین حال حضور رهبران 

کارگری زن چون پروشن دمحمی که امروز چهره ای شناخته شده برای 

بخ  وسیعی از کارگران و جامعه است، شب الگوست و ممکن بو.ن 

جلو آمدن صفی از رهبران کارگری زن به عنوان رهبران سیاسی 

 جامعه را نشان میدهد  اشن جهتی است که باشد .ر پی  گیرشم * 

اشن عکس مارشانا پوپا است  ما.رى با شب فرزند شب ساله و حرامرلره از 

رومان  که مجبور به تن فروش  .ر انگلیس شده بو.  او سه هفته اى بو. 

که از اروپاى شرق  به لندن رفته بو. تا کار کند و شغف و .ر آمد .اشرتره 

باشد  سپس مجبور م  شو. به تن فروش  رو آور.  .ر کنار مسجدى .ر 

من قه  اشلفور. .ر لندن مشغول کار بو. که فاروق شاه شب مر. مسرلرمران 

به او نا.شب میشو.  مارشانا شروع به حرف ز.ن با اشرن مرر. .وچررخره 

سوار میشو.  ظاهرا فاروق شاه به او تذکر .ا.ه بو. که .ر کنار مسجد تن 

فروش  نکند و سپس با شب چاقو به سینه او خربات  وار. کر.ه و او را 

 غرق .ر خون کر.ه بو.  

عکسهای .وربین مدار بسته نشان می .هد که قاتف مدتی .ر کنار خیابانری 

که زنان تن فروش .ر آن تر.. می کر.ند منتظر اشستا.ه بو.  خانم پوپا به 

سوی او راه می رو. و شروع به صحبت با او می کند که او با .و خربه 

    چاقو او را بقتف می رساند

بازپرسان می گوشند که بنظر می رسد فاروق شاه به پوپا اخ ار .ا.ه برو. 

تا آن محف را تر  کند، و عدم پذشرش آن به قیمت جرانر  اشرن زن ترمرام 

 . شد

 ٩۹به گاارش روزنامه برشتانیاشی .شلی میف، فاروق شراه روز جرمرعره،  

 سال زندان محکوم شد  ٩۷به جرم قتف مارشا پوپا به حداقف  ٩۰٠۴ژوئن 

اشن خبر را .ر کنار .هها و .هها خبر از جناشت و قتف  ناموس  و جرنری 

و ترور از سوى جنب  اسالم  بگذارشد، اشن خبر را .ر کرنرار جرنراشرات 

حکومتهاى اسالم  و اخیرا هم جناشرات وحشرترنرا  .اعر  .ر عرراق و 

.اع  هاى حاکم بر اشران .ر س  و پنج سال اخیر قرار .هید ترا مرتروجره 

اشن سئوال اساس  شوشد  اشن چه تفکر و اشدئولوژى وحشتناکر  اسرت کره 

اجازه سر برشدن و چشم .ر آور.ن و قتف راحت انسانها را میدهد و اشنررا 

کارى ثواب و پسندشده .انسته و براى قراترلریرن .ر آن " .نریرا" حرورى و 

جوشهاى گالب و شراب وعده میدهد  آشا وقت آن نرسیده با اشرن ترفرکرر و 

اشن مذهب تعیین تکلیف شو.  نقد به مذاهب و اسالم و مرذهرب ز.اشر  از 

جامعه بنظر میرسد امرى است که باشد فورا و بوشژه .ر کشورهاى اسالم 

  ز.ه شروع شو. *

 آیا وقت آن نرسیده که با اسالم تعیین تکلیف کنیم!  

 فاروق شاه قاتف شب زن تن فروش .ر روز روشن و جلوى چشم همه

 مارشا پوپا به .ست فاروق شاه به قتف رسید
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باز هم حجاب زنان شا بهتر برگروشرم اعرترراض عرمرلري زنران بره حرجراب 

اسالمي،  تن نماشندگان مجلس و سران جرمرهروری اسرالمری را بره لررزه 

ژوئن( با با  گرفتن برحرث حرجراب و  ٩۴تیر ) ٩.رآور.  روز .وشنبه، 

برخور. به آن، نماشندگان مجلس اسالمی وزشر کشور را برای پراسرخ بره 

سوا تشان به مجلس فراخوانردنرد  فضرلری .ر جرواب  بره آمرار نریرروی 

انتظامی .ر برخور. به زنان بدحجاب اشراره کرر. و گرفرت طربر  آمرار 

هاار نفر از افرا.ی کره حرجراب را ٩٩۰نیروی انتظامی .ر سال گذشته 

.ر جامعه رعاشت نکر.ند به نیروی انتظرامری ارجراع شردنرد و ترعرهردات 

اخالقی از آنها گرفته شده است  )البته آمار واقعی بی  از اشن رقم است( 

از وزشر کشور   -نماشنده مجلس اسالم   -شکی از سئوا ت علی م هری

اشن بو. که چرا وزارت کشور نسبت به پدشده بانوان سراپرورت پروش .ر 

تهران و برخی شهرهای .شگر بی تفراوت اسرت و بره آن رسرمریرت .ا.ه 

 است؟ 

اشنروزها نماشندگان مجلس، باز هم .ر تردار  حرمرلره .شرگررى بره زنران 

هستند  اشن مجلس کذاش  که از شرب مشرت آخرونرد و مرعرمرم و مرکرالى 

اسالم  تشکیف شده، انگیاه اى براى پر.اختن به مشکالت عدشده اى کره 

از سر و روى جامعه با  میرو.، ندار.  به طور مثال وزشرر کشرور .ر 

هاار مرعرترا. اشراره کرر. )کره  ٩۰۰سخنان خو. به وجو. شب میلیون و 

البته اشن آمار خو.شان است( که برای نماشندگان مجلس اهمیتی ندار.، شرا 

اشنکه مشکف بیکارى، گران ، فقر، خو.کش  و هااران معضف اجتماع  

.شگر  نه! اشنها مشکالت اشن جنابان نیستند،  آنها مسئله شان فقط زنان  و 

 حجابشان است  

علی م هری .ر سخنان خو. گفت عده ای به .لیف میرف طربریرعری زن بره 

خو.نماشی، پوش  اسالمی را رعاشت نمی کنند  از اشن نوع .رافشان  هرا 

علیه زنان .ر اشن حکومرت فرراوان هسرت و مرا زنران برارهرا و برارهرا 

خاعبالت  از امام جمعه ها و نماشندگان مجلس و خامنه اى و روحان  و 

همه سران رشا و .رشت اشن حکومت علیه حو.مان شنید اشم، اشنهم شرکر  

از همان لجن پراکن  ها است  اشن جمله نشان .هنده نفرت و زن ستریرای 

 و خدشت اشن موجو. مذکر و مسلمان با زنان است 

 پاسخ محکم زنان به اشن جناب و همه اراهل و اوباش اسالمي اشنست: 

زنان حجاب نمی خواهند چون آن را تحقیر و توهین بره خرو. مریردانرنرد   

چون حجاب وجو. زنان را نا.شده میگیر.  چون زنان نق  حجاب را کره 

اساس و ستون اصلی جمهوری اسالمی است را خوب میدانرنرد و اشرنرکره 

 بدون آن رژشم اسالمی معن  ندار. و نابو. است  

حجاب پرچم جمهوری اسالمی است، اشنرا ما زنان .ر طول س  و پرنرج 

خمیرنر ، فررمران   ۵۹سال تجربه کر.ه اشم  به همین .لیف بو. که .ر سال 

حجاب اجبارى را .ا. و  براى تثبریرت حرکرومرت اسرالمر  اش  زم .شرد 

اولین تعرخ  را با حمله به حقوق زنان آغاز کند  از همران زمران نریرا 

 جنی زنان با رژشم اسالمی شروع شد و تا به امروزنیا ا.امه .ار. 

زنان همان زمان با تظاهراتهاى گستر.ه و هرااران نرفرره  خرو. عرلریره  

حجاب .ر خیابانها فرشا. ز.ند ما انقالب نکر.شم تا به عقب برگر.شم! امرا 

اوباشان رژشم .ر ابتدا تالش کر.ند با زندان و شکنجه واسریرد پراشریردن و 

روسری را با پونس به پیشانی زنان چسباندن، حجاب را به زنان تحمیرف 

کنند و زنان شعن  نیمی از جامعه را خانه نشین کنند  امرا زنران هریرچرگراه 

کوتاه نیامدند و به اشکال مختلف .ر مقابف حکومت اشستا.نرد   و امرروز 

جنب  زنان برای آزا.ی به قدری قوی شده است که جمهوری اسالمی با 

سپاه و پاسدار و نیروی انتظامی اش .شگر نمی تواند  حررشرف آن براشرد  

مبارزه علیه حجاب و پوش  اجبارى اسالم  گسترش بیشترری شرافرتره و 

زنان هر جا که میتوانند آپارتاشد جنسی را .ر هم می شکنند و هر کجا که 

 میتوانند حجاب را از سر برمی گیرند  

اکنون مبارزه و تالش زنان و جوانان علریره حرجراب را رژشرم ازطررشر  

ساشتها و  فیس بو  و صد البته .ر خیابانها و محالت می بریرنرد و بررای 

همین هم احساس خ ر میکند و ترس  از زنان  بیشتر شده و بره هرمریرن 

.لیف حمالتشان علیه زنان بیشتر شده است  مجلس اسالمی هر قانونی را 

که میخواهد به تصوشب برساند، ساپورت را ممنوع کند، اما .شرگرر نرمری 

 تواند اشن جنب  را که به میدان آمده به عقب براند 

اکنون زنان .ر صف اول مبارزه برای آزا.ی و بررابرری هسرترنرد  آنرهرا 

آزا.ی میخواهند! شا.ی و رفاه میخواهند! و خواستار شب زندگی انسانی 

 بدور از تبعیض و نابرابری هستند و تا تحق  آن مبارزه خواهند کر. 

 زنده با. جنب  برابرى طلبانه زنان  *

 ما زنان، مرعوب شما نمى شویم!

 در حاشیه نمایش تصاویر زنان ساپورت پوش در مجلس جمهورى اسالمى
 شهال خباز زاده



.ر کشروری کره  ٩۰٠۴باور کر.نی نیست، ولی حقیقت .ار.  .ر سرال 

براشرد  تواند تا .ه سال زندان به همراه .اشته  ختنه زنان ممنوع است و می

.ختر .ان  آمروز .ر شرهرر  ٦۰حت  اگر .ر کشور .شگری انجام گیر.، 

نُورشُوپینی  مور. ختنه قرار گرفته اند  .ر برخی گاارشرات آمرده برو. 

نفر از آنرهرا  ٩٨نفر از اشن .ختران از شب کالس بو.ه اند   ختنه  ٩۰که 

 از بدترشن نوع ختنه بو.ه است  

کشف اشن موار. ختنه توسط سازمان مرراقربرت از سرالمرتری .ر مردارس 

انجام گرفته است  .ر جرشان گفتگو با .ان  آمروزان .ر براره وخرعریرت 

سالمتی آنها سئوا تی پرسیده شده است که پی  از آن م ر  نرمری شرد  

اشنکه آشا مثال آنها به هنگام .ف  ا.رار .ر. احسراس مری کرنرنرد و شرا نره؟ 

 عارخه اشی که می تواند .ر اثر ختنه .ختران بوجو. آمده باشد  

معلوم نیست که چه تعدا. از .ختران .ان  آموز .ر مدارس سوئرد خرترنره 

شده اند  آنچه .ر مور. شهر نُورشُوپینی برجستگی .ار. شکرسرتره شردن 

قفف سکوت و افشای گستر.ه اشن خبر اسرت  بر روری کره اشرن خربرر .ر 

س ح بین المللی نیا بازتاب گستر.ه اشی .اشت  گفته می شو. که شماری 

از اشن .ختران قبف از آمدن به سوئد و شماری نیا .ر حالی که .ر سروئرد 

بسر می بر.ه اند و .ر حین گذراندن تع یالت تابستانی .ر مرحرف زا.گراه 

 خو. و عده ای نیا ب ور ق   .ر کشور سوئد ختنه شده اند 

سئوال اشن است چه کسی مسئولیت سالمت و امنیت جسمی و و روحری 

اشن .ختران را بر عهده .ار.؟ و چگونه می توان اشن رفتار خد انسرانری 

 با .ختران و زنان را متوقف کر.؟

من بر اشن واقفم که مسئله ختنه زنان شرب پردشرده جرهرانری اسرت  برنرا بره 

گاارش سازمان بهداشت جهانی آمار .ختران و زنان ختنه شده به حردو. 

سرالرگری  ٨تا  ۴میلیون نفر می رسد  عمف ختنه معمو  .ر سن بین  ٠٩۵

کشرور جرهران و .ر آفررشرقرا و  ٩٩صورت می گیر.  خرترنره زنران .ر 

خاورمیانه انجام می گیر.  . شف ختنه زنران براورهرا و سرنرت هرای زن 

ستیاانه است  باورهاشی که معتقد است زنان ناپا  هستند و تنها با عرمرف 

ختنه پا  می شوند  معتقداتی که لذت جنسی را ح  زن نمری .انرد و از 

اشن رو کلیتورشس را مور. هدف قرار میدهد  ما همه اشن اعتقرا.ات خرد 

 زن که مذهب بشدت آنها را تبلیغ و تروشج می کند بخوبی می شناسیم 

 

اما من می خواهم .رپاسخ به سئوا تی که م ر  کر.م موخروعراتری را 

 .ر چهارچوب کشور سوئد تاکید کنم 

به نظر نمی رسد که .ر زمینه ختنه .ختران و زنان .ر کشرور سروئرد  -٠

ما نیازمند قانون تازه اشی باشیم  مسرئرلره اشرن اسرت کره عرلریررغرم وجرو. 

قاتون، اشن عمف خد انسانی صورت می گیر.  تصور کنید که اگر بجای 

.ختران .ان  آموز سومالی ا صف، .ختران سوئدی مور. اشرن ترعررض 

جسمی قرار می گرفتند چه اتفاقی می افتا.؟ آشا واکن  جرامرعره مرترفراوت 

نمی بو.؟ ب ور ق   اشن مسئله غوغاشی بر پا می کر. و همه جامرعره بره 

حرکت .ر می آمد تا برای جلوگیری از اشن رفتار جناشتکارانه با زنان و 

.ختران کاری کند  جامعه سوئد بره انردازه کرافری نسربرت بره سررنروشرت 

.ختران و زنان .ر محیط های مر.سا ر و مرذهربری مرهراجرر و پرنراهرنرده 

حساس نیست  سالها مبارزه و تالش طلبید که فعالریرن حرقروق اجرترمراعری 

موف  شدند صدای اشن زنران و .خرترران را نرمراشرنردگری کرنرنرد و نرهراشرترا 

تسهیالت و امکانات قانونی بهتری برای آنان بوجو. آورند  مرثرال سرخرت 

تر شدن قوانین .ر باره ممنوعیت از.واج کو.کان و شرا امرکرانراتری برهرترر 

برای مقابله با قتف های ناموسی  علت اشن امر .ر وجرو. نرگررش حراکرم 

نهفته است که نسبیت فرهنگی نام .ار.  نرظررشره اشری کره ترحرت عرنروان 

"احترام به فرهنی بومی مهاجرشن و پناهندگان" خو. را به کرنراری مری 

کشد و عمال با ارزشهای عقب مانده و پوسیده مدارا می کرنرد و بره آنرهرا 

میدان می .هد  اشن نظرشه .ر همه وجوه و زواشای آن باشد مور. نقد قرار 

گیر. و کنار ز.ه شو.  حقوق انسانها را نمی شو. با .سته بندشهای کراهب 

قومی و شا فرهنگی تعرشف کر.  حقوق انسان جهانشمول اسرت و قرانرون 
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 باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد!
 مورد ختنه دختران در یک شهر سوئد 63در مورد کشف بیش از 

 حسن صالحی
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کشور باشد برای همه ساکنین کشور صرفنظر از هرر پریرشریرنره قرومری و 

 نژا.ی به شکسان صا.ق باشد   

موخوعی بعدی اشن است که .ر اشن موار. نباشد سکوت کرر.  نربراشرد  -٩

موخوع را زشر فرش کر.  تجربه مبارزه با قتف های ناموسی نشان .ا.ه 

است به هر اندازه که اشن مسائف مور. توجه قرار گیر.، .ر مدشا مر رر  

شو. و از زواشای مختلفی به آن پر.اخته شو. و نقد گر.. زمینره برهرترری 

برای مقابله با اشن ناهنجارشهای اجتماعی فراهم می آشرد  پریر  از مرور. 

اخیر ختنه .ختران .ر سوئد اخبار .شگری هم .ر اشن مور. مرنرترشرر شرده 

بو. ولی تا به اشن حد مور. توجه قرار نگرفته بو.  همین امر باعث شرده 

است که مسئله ختنه .ختران و زنان .ر سوئد .ر جرشان برگااری هرفرتره 

 .الن مور. توجه قرار گیر.   سیاستمداران .ر آلمه

امر پیگیری قانون باشد از طرش  نوعی از کنترل و برازرسری ترامریرن  -٩

شو.  .ر مور. مشخص شهر نُورشُوپینی مسئولین مراقبرت از سرالمرت 

.ان  آموزان .ر مدارس با طر  سئوا تری از آنرهرا بره خرو. "جررات" 

.ا.ند به حی ه هاشی وار. شوند که ظاهرا  پی  از آن مرور. حسراسریرت 

قرار نداشته است  اگر اکنون وجو. ختنه .ختران و زنان .ر سروئرد شرب 

واقعیت است لذا باشد با اشن مسئله برا حسراسریرت وشرژه بررخرور. شرو. و 

کوچکترشن نشانه ای از وجو. ختنه مور. توجره و پریرگریرری برالفراصرلره 

 قرار گیر. 

برخور. کر.ن با ارزشهای عقب مانده، جاهالنره و خرد انسرانری .ر  -۴

میان هر کسی و منجمله خارجیان و مهاجرشن سراکرن سروئرد برهریرچروجره 

راسیسم نیست، عین انسانیت است  راسیسم آن است کره اجرازه .هریرم برا  

.ختران و زنان و کو.کان .ر خانوا.ه های متعصب و پدر سا ر م رابر  

 با ارزشهای خد انسانی برخور. شو. و حقوق پاشه اشی آنها نقض گر..  

و با خره آنکه  زم و خروی است موار. کشف شده ختنه .ر سوئرد  -۵

از سوی .ا.ستانی مور. پیگیری قانونی قرار گیر. و برای آنها پرونده و 

.ا.گاه تشکیف شو.  کسانی که باعث نقص عضو زنان و .ختران شده انرد 

 باشد مجازات گر.ند * 
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 اولویت ناجا است   و بدحجابی در رمضان“ افراد هنجارشکن”احمدی مقدم :برخورد با  

شکنی در ماه رمضمان را تمجمعمل  مقدم: نيروی انتظامی حرم  احعدی

حجابی از آثار جنگ فرهنگی اس . آنهایی کمه بمه دنمبمال  کند/ بی نعی

انگيزی هستند، به دنبال اسالم نيستند، مزدورانی هستنمد کمه بمه  فتنه

ای بمه تملمفمات جمنمگ  پمردازنمد. جمنماب سمردار اشماره تخریب دین می

فرهنگی کرد و بيان داش : این تلفات بصورت معتماد، ممواد ممخمدر، 

کمنمد و  حجابی و روسپيگری نعود پيدا می کننده مشروبات، بی مصرف

 کند.  چهره جامعه را مخدوش می

***** 

های سران جمهوری اسالمی اشن روزهرا بره  تناقض و تضا. .ر حرف

ای اسالمی و  رسد  اشنان از طرفی جامعه اشران را جامعه اوج خو. می

خوانند و از طرف .شگر چنان برای مر.م همین جامعره خرط  مؤمن می

کند اشن مر.م بروشری از اسرالم و  کشند که خواننده تصور می ونشان می 

شرکرنری .ر مراه رمضران؟  اند  جامعه اسالمی و حررمرت مسلمانی نبر.ه

.انند که جامعره کرامرالر .ر مرقرابرف  خوبی می باری اشن جماعت خو.، به

کنند که .ر ماه رمضرانشران  بینی می آنها اشستا.ه تا جاشی که از قبف پی 

 کنند و اهمیتی به آن نخواهند .ا.   هم مر.م کار خو. را می

هرای  مقدم، ماورانه اعتیا. و روسپیرگرری و سراشرر نراهرنرجراری احمدی

اجتماعی را به گر.ن غرب و تهاجم فرهنگی .شمنان انداختره و شرانره 

کرنرد  مشرکرالتری کره جرمرهروری  از زشر بار تمام مشکالت، خرالری مری

اسالمی بارگترشن نق  را .ر بره وجرو. آور.ن و برقرای آنرهرا .ار.  

های مضحب و  انداختن تمام مشکالت به گر.ن .شمنان خیالی از شیوه

 همیشگی حکومت اسالمی است  * 

 زنان، میخ آخر را به تابوت حکومت اسالمى مى کوبند! 

 میالد رابعی از میان اخبار مربوط به زنان
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 توانند بکنند! کارهایی نمی زنان بدون مردان، در عربستان، چه   
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نعایندگان مجلس با پوشش "ساپورت" زنان ایرانی مشکل دارند و آن 

هما وزیمر کشمور را بمه ممجملمس  دانمنمد. آن را خالف عف  اسالممی ممی

دهنده از بازداشم  زنمان و تمذکمر بمه  فراخواندند و او نيز آماری تکان

حجابان ارائه داد. رحعانی فضلی با اشاره به آمار نيروی انمتمظماممی  بی

در برخورد با بانوان "بدحجاب" گف : بر اساس گمزارشمی کمه صمبم  

هزار نفر به نيروی انتظامی بمرده  ۲۲۲امروز به دست  رسيد. تاکنون 

شده اس . این اقمدام بماعما بماز شمدن پمای  ها تعهد گرفته شده و از آن

 ها و دادسراها شده اس . هزار نفر به کالنتری ۰۲۲

***** 

اوخاع جالبی است  "مجلس" شب کشور، "وزشرر کشرور" را احضرار 

کند  اشن خبر را جلوی هر شهروند جهان بگذارشد و از وی بخواهریرد  می

ر وی احتمال خواهد .ا. که: شاشد حمله  حدس باند موخوع چیست؟ ق عا

ترورشستی به کشور شده است  شاشد همساشگان قصرد ترجراوز بره خرا  

کشررور را .ارنررد  شرراشررد اخررتررالررسرری چررنرردمرریررلرریررار.ی اتررفرراق افررتررا.ه، 

ها غرلرط اسرت   جمهوری فوت کر.ه و شا   ؛ اما نه همه اشن جواب رئیس

کرنرنرد و  موخوع، مدل، جنس و رنی شلواری است که زنان به پرا مری

شافته است   ای که به مبارزه با لباس زنان اختصاص میلیار.ی ٩۰بو.جه 

آخر مگر چنین چیای ممکن است؟! بله ممکن است چراکه اشن مجلرس، 

"مجلس شورای اسالمی" است و آن وزشرر، "وزشرر کشرور جرمرهروری 

چریرا  اسالمی اشران" است  بله نام جمهوری اسالمی اشران که بیاشد، همه

 ممکن است 

شرو. اوخراع آن کشرور را .ر سراشرر  از همین کارشکاتور واقعری، مری

اشم که از  ها آموخته ها هم حدس ز.  ما مر.م .ر اشران .ر اشن سال زمینه

هرای  هیچ خبر و اتفاقی متعجب نشوشم  مبارزه پیگیر زنران، ترمرام جرنرا 

حرف و  حاکم را مستأصف کر.ه و به جان هم انداختره اسرت  هررکردام راه

روشی را برای مقابله با نوع شرلروار و جروراب زنران و "بردحرجرابری" 

کوبند و به هم کارت زر. و قررمرا  کنند و به سروکله هم می توصیه می

ترر کرر.ن آن و لرغرو عرمرلری  .هند  با ا.امه مبارزه و مرترشرکرف نشان می

تر کر. و برنریران  توان اشن شکاف را .ر .رون حاکمیت عمی  حجاب، می

پوسیده آن را به لرزه .رآور.  میخ آخر به تابوت حکومت را، اشن زنان 

 هستند که قاطعانه خواهند کوبید *

 زنان ایرانی؛ موضوع پرسش از وزیر کشور در مجلس“ ساپورت”

ميليون زن در عربستان حق درس خواندن، سفمر کمردن، ورود بمه  ۰

های دولتی، ععل جراحی و بستری شدن در بيعارستان و حتی  سازمان

م امضما و اجمازه  زایعان را ندارند، مگر اینکه قي  های مردشمان رسمعما

 اند. بدهند. فعاالن زن سعودی این را بردگی نوین خوانده

***** 

اشن وخعیت اسفنا  و اشن بی حقوقی گستر.ه .ستراور. اسرالم سریراسری 

های مرخرترلرف آن، بردون  ها و شاخه است  اسالم سیاسی، مستقف از فرقه

شرابرد   ستم برزنان و بی حقروق کرر.ن نریرمری از جرامرعره، فرعرلریرت نرمری

عنروان خراسرترگراه اسرالم، .ر اعرمرال قروانریرن  عربستان صعو.ی نیا به

ای  غاشت خد زن و خد انسان همیشه پیشتاز برو.ه اسرت  اشرن نرمرونره به

جرا سرعری .ر  است از بی حقوقی گستر.ه زنان که اسالم سیاسی .ر همه

اشجا. آن و حتی بسیار بیشتر از آن را .ار. و شدت و میراان اجرراشردن 

شرو. و نره ترفراوت  آن، تنها به عامف مقاومت زنان آن جامعه مربوط می

های اسالم  اگر عامف مقاومت و مربرارزه هررروزه زنران .ر  .ر ورژن

مراتب بدتر از عرربسرتران  کشورهای اسالم ز.ه نبو.، شاهد اوخاعی به

مانند زنان  -بو.شم  تنها راه نجات زنان .ر عربستان از اشن وخعیت  می

جانبه جنب  زنان  شافته و تقوشت همه مبارزه متشکف و سازمان -.ر اشران

است  جدای از تفاوت .ر ظاهر قوانریرن خرد زن اشرران و عرربسرتران، 

زنان .ر هر.و کشور، مشغول مبارزه با شب هریرو ی مررترجر  )اسرالم 

سیاسی( هستند و .ر اشرن راه جرا .ار. جرنربر  نروپرای آزا.ی زن .ر 

ها مبارزه زنان اشران .ر اشن عررصره اسرترفرا.ه  عربستان، از تجربه سال

 کند * 
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 فروشی مسابقات جام جهانی و کمپین زنان برزیلی علیه تن   
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www.fitnahmovement.blogspot.co.uk  www.fitnah.org  https://www.facebook.com/fitnahmovement 

 زن آزاد زن آزاد
جنبش براى رهائى زن  -نشریه هفتگى   

 سردبیر: سیامک امجدى
 همکاران سردبیر: 

fitnahmovement2@gmail.com  

سروناز سینائی  و سهند مطلق  
Sahand.motlagh@gmail.com 

sinai713@gmail.com 

های زنان برزیلی با تدوین یک مانيفس  از مقامات  گروهی از سازمان

اند تا موضع قماطمع  و مسئولين فدراسيون جهانی فوتبال )فيفا( خواسته

و صریجی در مجکومي  خرید سکس اتخاذ کنند. در این مانيفسم  کمه 

انمدازی شمده، بمه رواج  بصورت یک کعپين اعتراضی در اینترنم  راه

درصمد  ۲۵شده اسم . طمبمق ایمن ممتمن،  فروشی در برزیل پرداخته تن

صنع  توریس  برزیل برای جلب تموریسم  سمکمس سمازممانمدهمی شمده 

اجمبمار بمه  کنند، بمه فروشی می اس . بسياری از زنان و کودکانی که تن

 اند. این مسير کشيده شده

***** 

برگااری مسابقات جام جهانی فوتبال .ر برزشرف براعرث شرده اسرت کره 

چهره کررشره فرقرر و بری حرقروقری اجرترمراعری و حراکرمریرت سریراه نرظرام 

.اری .ر اشن کشور، لخت و عرشان .ر مقابف چشم جهان، نماشان  سرماشه

هرای مریرلریرار.ی بررای  شو.  مر.م محروم و فقیر برزشف که شاهد هاشنه

جام جهانی هسرترنرد، بره اعرترراض، بره شرراشرط وخریرم اقرترصرا.ی خرو. 

ترشن قربرانریران .ر چرنریرن شرراشر ری  اند  زنان و کو.کان اصلی برخاسته

هرای فرقرر  فروشی و رشد صنعت سکس، از اولین نشرانره هستند  پدشده تن

ترنرهرا ترالرشری بررای  .اری نره اجتماعی .ر هر کشور است  نظام سرماشه

کند، بلکه .ر کشورهاشی ماننرد تراشرلرنرد و بررزشرف،  مقابله با اشن پدشده نمی

سعی .ر رشد .ا.ن تورشسم از طررشر  گسرتررش خررشردوفرروش سرکرس 

انرد   .رستی روی اشرن نرکرتره انرگرشرت گرذاشرتره .ار.  زنان .ر برزشف به 

خمن حماشت و اعالم همبستگی با زنان .ر برزشف، جرا .ار. .ر مرور. 

فرروشری .ر آن نریرا، .سرت برکرار اشرجرا.  آور ترن اشران و رشد سررسرام

 های مشابهی باشیم *  کمپین

 

 من را با باورهایت تعریف نکن ! بهتر بگویم، تحقیر نکن!
 قرمز، زرد، نارنجى، -من میخواهم آنطور که خود می پسندم لباس بپوشم 

 گاه آرام، گاه تند، -گاهی غلیظ، برقصم -برای خودم آرایش کنم
 بخندم بلند بلند بی اعتنا به اینکه بگویند جلف است یا هر چیز دیگر...

 برای خودم آواز بخوانم حتی اگر صدایم بد باشد و فاژ بخوانم، آهنگ بزنم
 و شاد ترین آهنگ ها را گوش دهم، مسافرت بروم حتی تنهای تنها ....

 حتی اگر تمام این ها با آنچه تو از مفهوم یک زن خوب در ذهن داری مغایر باشد.
 زن یک موجود مقدس است و آزاد..  

 نهه  آری من یک زنم ... نه جنس دوم... نه یک موجود تابع... نه یک ضعیفه ... نه یک تابلوی نقاشی شده، نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی،            
صورات کور، م تیک کارگر بی مزد تمام وقت، نه یک دستگاه جوجه کشی. من سعی می کنم آنگونه که می اندیشم باشم، بی آنکه دیگری را بیازارم... ورای تما    

 هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس!

 آری من یک زنم!  

 از صفحه آزا.ی های شواشکی

http://www.fitnahmovement.blogspot.co.uk
http://www.fitnah.org
https://www.facebook.com/fitnahmovement

