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صفحه 1

گزارشی از کنفرانس دانشگاه شهر کیل  -آلمان
 ۵۲نوامبر  ۵۱۰۲میالدی در دانشگاه شهر کیل آلمان کنفرانسی به مناسبت

زرفتند و در تائید حرفهای مینا برای دیگر حاضرین در سالرن صرحربرت

روز جهانی علیه خشونت به زنان با حضور آیشا .کوزو و مینا احدی بررزررار

کردند.

شد .در ابتدا آیشا برای حاضرین خالصهای از تاریخچه  ۵۲نوامبر رو بریران
کرد و سپس زرارشی از خشونتهای موجود در جامعه آلمان علریره زنران
صحبت کرد  .وی که خود از کردستان ترکیه است و مدت  ۵۲سال است بره
آلمان پناهنده شده ،در سازمانهای آلمانی فعالیت میکند .او برا ترعرریر
کردن قسمتی ازآنچه برخوردش زذشته تمام فضای سالن را متحول کرد.
سپس مینا احدی با شوری انقالبی به همراه اسناد و مدارکی که برا خرود
آورده بود ،پشت میکروفون حاضر شد  .با زرارشی از وضرعریرت زنران در
کشورهای تحت حکومت دولتهای اسالمی داد .وی برا فروکروو روی
پروندههای زنانی که در طول سالهای زذشته توسط جمهروری اسرالمری

اعدام و یا سنگسار شدهاند ،توانست بهخوبی خشونتی که در حال حاضر برر
زنان در ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا میرود را شرر
دهد.
سپس مینا کوتاه و مختصر از خاطرات دوران مبارزاتی خود تعری کرد
اما بخش دوم کنفرانس که به سؤال و جواب مربوط بود .سالن فضای آرامری
به خود ندید.
آمارهای خشونتهای آشکار علیه زنان که توسط آیشا دادهشده بود و نطر
آتشین مینا احدی چنان جمعیت را به وجد آورده بود که چندین نفر وقرت

سوا الت زیادی هم توسط دیگر افراد در سالن از مینرا و آیشرا برهصرورت
مشترک پرسیده شد.
کنفرانس در ساعت  ۳:۸دقیقه به پایان رسید*.
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صفحه 1

من عصیان میکنم ،پس من هستم!

سخنرانی مینا احدی در دانشگاه کیل آلمان 1۲ ،نوامبر روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنان
سه روز است که با خودم کنجار میروم ،در مورد موقعیت زنان در کشورهای

شما عکس ریحانه را حتماً دیدهاید او را هم  ۵۲اکتبر یک ماه قربرل اعردام

اسالم زده در بیست دقیقه چه بگویم ،از کجا شروع کنم و به کدام زخرمهرا

کردند ۵۲ ،سال داشت و در جریان دفاع از خود ضربهای به مرد متجاوز زده

اشارهکنم .از کدام کشور حرف برنم ،ایران ،عراق ،سوریه ،سودان ،پاکستران،

بود که از بد روززار این مرد همکار رژیم اسالمی بود و ریحانه را نیر به اتهام

عربستان سعودی و ...از کدام زن حرف برنم .از فروش زنان در قفسهایی که

قتل عمد کشتند...

دور آنهم حجاب کشیدهاند و از چوب حراج زدن به زنان به قیمت  ۵۱دالر
و این دخترکان هر چه جوانتر باشند چند سنت به قریرمرترشران افرروده
میشود ،از سنگسار زنان ،از تحقیر روزانه آنها از کدام سرنوشت بگویم؟

روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنان و کشورهای اسالم زده ،موضوعری
است که از شدت وفور مسائل و مشکالت به مضیقه میافتم که چه بگرویرم.
بهتر است در اینجا از یک احم به اسم اردوغان ”رییسجمهور تررکریره“

بگذارید از یک خاطره خودم شروع کنم .سه سال پیش در یک دانشگراه در

مثال برنم که یک روز قبل در رسانهها زفت :زن و مرد برابر نیستند ،او زفت

شهر مونیخ آلمان سخنرانی داشتم ،شب  ۵۲نوامبر بود و مرن در هرترل

در کودکی از بوی مادرش بسیار خوشش میآمده و میخواهد همه زنان در

تلویریون نگاه میکردم که تلفنم زنگ زد و از آنسوی خط ،زهررا دخرترر

خانه بمانند و به فرزندان خود برسند ،کار خانگی و رسیدن به بنیان خانواده

فاطمه حقیقتپژوه بود و میزفت :به ما زفتهاند شناسنامه مامان را ببرریرم.

وظیفه زنان است و سپس زفت بهشت زیر پای مادران است .این حرف همه

میزویند میخواهند باطلش کنند؛ یعنی میخواهند مامانم را اعدام کنند و

دیکتاتورهایی است که در ایران و عراق و سوریه و سودان و غیره حاکماند.

من با او و خواهر کوچکترش و خانواده آنها شب را به صربرر رسرانردم.
درحالیکه مادرش را اعدام کردند و زفتند بروید ساعت  ۰۱صبر بریرایریرد،
مادر زهرا در جریان دفاع از زهرا ،در مقابل مردی که دوستپسرش برود و
قصد تجاوز به دخترش را داشت ،این مرد را با روسری خفه کرده بود.
بیست وپنج نوامبر چند سال قبل من چنین آغاز شد و در دانشرگراه بره
دختران و پسران جوان و دانشجو زفتم من امشب تا صبر خشونت عرریران
علیه زنان را تجربه کردم و از این نوع داستانها زیاد دیدهام.

این حرف اردوغان البته بمب خبری نبود و صدالبته با سروصدا و اعرترراض
سازمان های مدافع حقوق زن سراسر جهان روبرو نشد .ایرن حررفهرا در
همهمه جنایات داعش و زنکشی و حرفهای صدها مال و مردان ضرد زن
حاکم در ایران و افغانستان و پاکستان و غیره ،محو شد و رفت.
میزویند مصر ازنظر موقعیت زنان بدترین کشرور در بریرن کشرورهرای
عربزبان است ۰۱ .در صد زنان در مصر ختنه شدهاند و تقریباً صد در صرد
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صفحه ۲

زنان در این کشور مورد آزار جنسی قرارزرفتهاند .این آمرار را مروسرسره

و هممذهب اسالم اعالمجرم کنم و همرمان علیه دولتهای غربی و نسبیرت

بریتانیایی تامسون رویترز روز  ۵۰نوامبر اعالم کرد .در عراق از سال ۵۱۱۸

فرهنگی و ترهای رنگارنگ اینها که اساساً برای توجیه هرمرراهریشران برا

اوضاع زندزی زنان بسیار بدتر شده و فقط  ۰۲درصد زنان شاغل هستنرد و

جانیان ساختهوپرداخته شده ،اعالمجرم کنم.

هراران زن مجبور به تنفروشی شدهاند ،در عربستان سعرودی زنران حر
رانندزی ندارند و قرار است در سال  ۵۱۰۲با سالموصلوات به زنان ح رأی
داده شود .در سوریه وضعیت زنان بسیار وخیم است و از ازدواج کودکان ۰۵
ساله حرف زده می شود و در ایران با بودن یک حکومت ضد زن و قروانریرن
مبتنی بر آپارتاید کامل ،اخیراً به سروصورت زنان ”بدحجاب“ اسید میپاشند
و در عراق و سوریه داعش زنان را میفروشد و هر نوع بیحرمتی و جنایتری
که در فانتری هم نمیزنجد علیه زنان اعمال میکند.
پس میبینید که در کشورهای اسالم زده عمالً به دنیای پس راندهشرده ترا
 ۰۲۱۱سال قبل پا میزذارید و میبینید که یک جنبش اسالمی ،یکمشرت
معمم اسالمی زندزی را بر زنان جهنم کرده و از این طری قدرت خود را بر
زنان و بر کل جامعه اعمال میکنند.
نکته مهم این است که دنیا بیش از  ۲۱سال است که این عقبزرد را شاهد
است و به ویژه جنبش موسوم به فمینیسم و نهادهای مدافرع حرقروق زن،
بهنوعی با این دنیای وحشت و ترور و زنستیری اسالمی ،کنار آمده و آن را
در زوشهای از ذهن خود مدفون کرده و مشغول کارهای خود شدهاند.
من وقتی اولین سنگسار زنان در ایران را دیدم و شنیدم به خودم زفتم دنیا

در مقابل این وحشیگری از جا بلند میشود و پاسخ درخور به این جرانریران
وحشتناک میدهد .وقتی به این دنیا پا زذاشتم یعنی به اروپا آمدم در سرال
 ۰۰۰۱تا امروز که  ۵۲سال است در اروپا هستم ،این در و آن در زدهام و
دیدهام که دنیا به دو بخش تقسیمشده است صاحبان قدرت و دولتها کره
هموغم آنها داشتن رابطه با این دولتها و همکاری و همراهی با آنهرا و
درنهایت برک کردن این جنایتکاران است.
مردم در دنیا ازر شنیدند و دیدند و مورد سؤال قرار زرفتند به پا خاستره و
کمک کردند .بهعنوان نمونه کمپین علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانری
که پاسخ صمیمانه و متحدانه مردم دنیا به این فاجعه بود.
ما در اروپا نهفقط از سوی حاکمین و دولتها نقد و حرکتی ندیدیم ،برلرکره
خیل روشنفکران و فیلسوفان و مدافعین حکومتهای اسالمی را دیدیم کره
زفتند و نوشتند جنبش اسالمی فرهنگ مردمان آنجا است و سنرگرسرار و
حجاب بخشی از فرهنگ اینها است و عدالت و حقوق زنان مطل نیست ازر
در اروپا ح انتخاب همسر و درد تجاوز در بستر زناشویی دردی اسرت کره
باید به آن اعتراض کرد در آنجا بخشی از فرهنگشان هسرت پرس بررویرد
آسوده بخوابید که کاری نمیتوان کرد.
من اینجا آمدهام هم علیه حکومتهای اسالمی ،هم فرهنگ و سنت اسالمی

من به عنوان یک زن که مذهب و نگاه اسالم و همه مذاهب در مورد زنان را
غیرانسانی و توهینآمیر میدانم ،اعالم میکنم که باید در دنیا علیه این نگاه،
این مذهب و این جنبش لجامزسیخته و وقیر اسالمی اعالمجرم کرد .برایرد
دنیا را علیه اینها بسیج کرد.
کجا بودند خواهران فمینیست ما وقتیکه بر تن زنان شالق زده و آنها را تا
نیمه در خاک فروکرده و تکهتکه میکردند ،کجا هستند سازمانهای مدافرع
حقوق زن وقتیکه همین امروز زنان را میفروشند و چپ و مدافع حرقروق
انسان در اروپا ساکت است و دنیا را روی سرش نمیزذارد.
اینجا آیشااز طرف حرب چپ آلمان سخنرانی کرد و اجازه دهید در ایرنرجرا
انتقاد خودم از حرب چپ در آلمان را بیان کنم که همواره از مروضرع ضرد
امپریالیستی ،از دنده همراهی با جنبش اسالمی برمیخیرد و در مرقرابرل
اینهمه درد و رنج و مشکالت زنان در کشورهای اسالم زده ساکت است.
خانمها و آقایان اجازه دهید در این بیستوپنج نوامبر  ۵۱۰۲اعالم کنم کره
من اینجا آمدهام تا بگویم از اسالم متنفرم! از دخالت مذهب در زندزی زنران
متنفرم و علیه این سیستم ،علیه قوانین اسالمی ،علیه فرهنگ و سنرتهرای
ضد زن اسالمی عصیان میکنم .این عصیان شایسته همه زنانی است که زیر

چکمه جالدان اسالمی و زیر لگدهای یک جنبش و یک فرهنگ زنسرتریرر
لهشدهاند.
من عصیان میکنم .پس من هستم!*
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گزارش برگزاری کنفرانس منع خشونت علیه زنان در هلند
در کنفرانسی که  ۵۲نوامبر در شهر ایندهوفن هلند برزرار شد .جرمرعریرت
قابلتوجهی از فعالین دفاع از منافع زنان شرکت نمودند.
این کنفرانس ،در شهرداری شهر ایندهوفن با شرکت و برزرراری سرازمران
کربان – شهرداری شهر ایندهوفن و با سازماندهی فرشته مرادی بررزررار
شد .ازجمله شرکتکنندزان در این کنفرانس :وزیر امور اجتماعی هلنرد و
مسئولین تشکیالتهای مددکاران اجتماعی هلند بودند.
کنفرانس با سخنرانی نماینده شهرداری ایندهوفن شروع شرد و در ادامره
مسئول تشکیالت کربان و سخنرانی فرشته مرادی درباره خشرونرتری کره
بهعناوینمختل نسبت به زنان اعمال میشود ،پیش رفت .ازجمله اشاره بره
وضعیت زنان تحت تسلط داعش ،همچنین زنانی که در ایران تحت حاکمیت
حکومت اسالمی اسید به صورتشان پاشیده میشود .ناقصالعضو کردن زنران

از طری ختنه و قوانین و سنتهای ضد بشری علیه زن که ساالنه بیرش از
 ۰۸۲میلیون و بهبیاندیگر  ۲۱۱۱زن در روز ختنه میشوند.
کنفرانس در ادامه به شکل برزراری کارزاه آموزشی در سه بخش ترحرت
عنوان چگونگی جلوزیری از قتلهای ناموسی ،خشونتهای خانگی و ازدواج
اجباری و راههای پیشگیری از آن پیش رفت که با بحث و دخالرت فرعرال
شرکتکنندزان همراه بود*.
فرشته مرادی

صفحه ۲
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صفحه 6

گزارش برگزاری کنفرانس منع خشونت علیه زنان در هلند
من فرشته مرادی هستم و ده سال است که درزمینه قتلهای نرامروسری و
خشونت علیه زنان فعالیت میکنم ،با این هدف که قدمی باشد تا قرربرانری
کمتری داشته باشیم ،عنوان سخنرانی امروز من هست  :نه به خشونت علیره
زنان:

هستند.
سپس در مورد داعش که چه بر سر دختران و زنانی که مسلمان نیستند در
کوبانی و جاهایی که آنها تسخیر میکنند ،آوردهاند و البته در مورد شهامت
کوبانی صحبت کردم که زنان کوبانی میجنگند که مثل برده بفروش نروند و

در قسمت اول برنامه ،تاریخچهای از  ۵۲نوامبر بود و در قسرمرت برعردی،

بتوانند برای حقوق برابر با مردان مبارزه کنند .صحبت برعردی در مرورد

داستانی از دنیا؛ دختری که در  ۵۲مه در کردستان عراق به طرز فرجریرعری

اسیدپاشی در ایران بود و همچنین متأسفانه در کشور بنگالدش ،هندوستان

کشته شد .دنیا وقتی  ۰۲سال داشت ،با مردی که  ۲۲سال و  ۲فرزند داشت

و پاکستان ،ساالنه تعداد زیادی دختر و زن که ازر به خواستگاران خودشران

و همسر اولش هم بود ،هرروز این دختر از دست همسرش کتک میخورد و

پاسخ رد بدهند ،به صورت آنها اسید پاشیده میشود؛ و ازر بخواهند صدمه

وقتی هم در آخرین بار این دختر فرار کرد و به خانه پدرش رفت  .متأسفانه

بیشتر برنند ،نمک بیشتری میزنند .ولری در ایرران امسرال  ۰۸۲نرفرر

پدرش هم به وی زفت تو مال شوهرت هستی و دیگر ح نداری فرار کنری

اسیدپاشی شدهاند و اینها را جمهوری اسالمی انجام میدهرد بره خراطرر

و به اینجا بیایی! دختر برای آخرین بر به مادرش زنگ زد و زفت من شمرارا

بی حجابی ولی تظاهرات مردم اصفهان نشان داد که مردم دیرگرر حراضرر

میبخشم ولی شوهرم می خواهد مرا بکشد! چرا این داسرتران را ترعرریر

نیستند اینهمه بیحرمتی و رفتار غیرانسانی را قبول کنند.

میکنم؟ من با تلویریون کردستان از طری اسکایپ مصاحبه داشتم و اینکه
چرا و چطور این اتفاق افتاده و مقصر چه کسی هست؟ صحبت کرردم ،در
این حال دختر خودم هم  ۰۲ساله هست و هنوز هم با عرروسرک خررسری
خودش می خوابد و هنوز دوست دارد قبل از خوابیدن بروم با او حرف برنم و

به او آرامش بدهم ،سه روز کامل حالم خراب بود که چرا؟ مگر این دخترران
چه زناهی دارند که اینجور بیرحمانه کشته میشوند؟ امیردوارم بررنرامره

در آخر در مورد آمار خشونت در اروپا که  ۸۸درصد و در هلند  ۲۲درصرد
بوده صحبت کردم.
در انگلیس از هر ده زن  ۲زن و دختر مورد خشونت جنسی قرار میزیرند و

در روسیه در سال زذشته  ۰۲۱۱زن از طرف خانواده و همسررشران مرورد
خشونت جنسی قرار زرفتند.

تلویریون عراق تأثیری روی زندزی مردم داشته براشرد کره درسرت بره

در هلند ،سال  ۵۱۰۲وزیر کشور بودجه داد که افرادی از زروههای مختلر

بچههایشان کمک کنند.

را آموزش بدهیم و من مسئول آموزش در دو تا استان بودم و حردود ۲۱

سپس در مورد آمار و ارقام ختنه زنان صحبت شد که ساالنه نردیرک ۰۸۲
میلیون زن و دختر جوان ختنه میشوند در مصر ،سومالی ،اریتره ،کردستان
عراق ،در هلند هم علیرغم اینکه هرچند که در کمپها ،برنرامره آمروزشری
دارند ولی متأسفانه ساالنه  ۲۱تا  ۲۱دختر اهل سومالی درخرطرر خرترنره

برنامه آموزشی داده شد ،زروهی که با آنها کارکردم واقعاً مرایرع افرترخرار
هستند و همگی با من سخت کارکردند امیدوارم سعی و تالش ما سبب شود
که سال آینده خشونت کمتری داشته باشیم به امید آن روز ،روز مروفر
پرتالشی را آرزو میکنم*.

و
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گزارشی از برنامههای نهاد زن آزاد و کمیته دفاع از حقوق زنان در استکهلم
برنامه اول

معرفی ما و مواضع ما رو به جامعه ایرانیان.

برنامه اول که از طرف نهاد زن آزاد و کمیته دفاع از حقوق زنان – استکهلرم

این تئاتر در عمل سه واقعه هولناک ،اسیدپاشیها در ایران ،فرروش زنران

صورت زرفت در روز  ۵۰نوامبر  ۵۱۰۲انجام شد .این برنامه بهصورت نمایش

توسط داعش و اعدام ریحانه را به تصویر کشید و نیازی نمیبینم که توضیر

تئاتر با عنوان ” سه جنایت هولناک به زنان در سال  “۵۱۰۲بود و بعد از آن

دهیم چرا این سه اتفاق بهعنوان سه واقرعره وحشرترنراک عرلریره زنران

هم بحث و زفتگو پیرامون خود تئاتر و جنبههرای مرخرترلر

آن و روز

بینالمللی علیه خشونت به زنان صورت زرفت.
مسئول این برنامهها مهین علیپور و نمایشنامهنویس و کارزردان خود تئاترر
هم به عهده ایشان بود .بجاست که زفته شود که این نوع کار در ص دفراع

از حقوق زنان و جنبش علیه اسالم سیاسی نوع آور است و به همین خراطرر
مختص به ما و ازلحاظ شیوه مبارزاتی جایگاه خاصی دارد.
برنامه بسیار مورد استقبال قرار زرفت و بعدازآن هم ویدیو کلیپ تئراترر در
دنیای مجازی موردتوجه بسیاری قرار زرفت.
قبل از این برنامه مهین علیپور با همکاری عضو دیگرری در ترئراترر روی
رادیوهای ایرانی رفتند و به بحث خشونت علیه زنان و مرعررفری ترئراترر
پرداختند .نازفته نماند که تعداد رادیوهای روزانه ایرانی در شهر استکرهرلرم
زیاد است و وسیلهای مهم در اطالعرسانی در این شهر میباشد و همینطور

انتخابشدهاند.

برنامه دوم
شرکت در پانل دباتی که از جانب انجمن ح زنان به مسرئرولریرت مراریرا
رشیدی برنامهریریشده بود میباشد .ما هم بهعنوان نهاد زن آزاد و کمیرتره

دفاع از حقوق زنان حمایتکننده این برنامه بودیم .مهین علیپور راجرع بره
ازدواج کودک و زودهنگام صحبت کرد.
این برنامه هم بسیار موف بود و من هم موف شدم طی زمان سخنرانری و
جواب به سؤاالت به واقعیت تلخ این پدیده بپردازم و مواضع و راهحرلهرای
خود را ارائه دهم .این برنامه در روز یکشنبه  ۵۸نوامبر صورت زرفت*.
مهین علیپور
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