
روشن است که حجاب برای      
رژیم و کل اسالم سياسی     
یک حربه ایدئولوژیک و یک   
حربه سياسی سرکوب و     
پرچم سياسی ایدئولوژیک      
این جنبش است و این    
مسئله برای جمهوری  
اسالمی برای محکم کردن     

های حکومتشان اهميت    پایه 
حتی در . فوق العاده ای دارد  

کشورهائی مثل الجزایر که       
جنبش اسالم سياسی در    
اپوزیسيون است دیده ایم    
که با ارعاب و تهدید و ترور       
زنان را به رعایت حجاب     

کنند و  اسالمی مجبور می  
های    اسالمی   در     محيط  

که هر سـال بـخـصـوص در            
تابستان این همه پول، نـيـرو       

کـنـنـد تـا        و انرژی صرف مـی    
نگذارند چهار تا موی جوانـهـا       
بيرون بياید و بـرایشـان ایـن          

 .همه مسئله بسازد
 

ــا    : آذر مــاجــدی    ــنــظــرم ت ب
آنــجــائــيــکــه بــه جــمــهــوری      

گردد مسئلـه    اسالمی برمی 
بيش از ایـنـکـه مـذهـبـی و             
احترام به مقدسات مذهبـی     
باشد سياسی است و اینها     
حجاب را ار هـمـان روز اول           
سرکار آمدنشان بـه عـنـوان        
یک حربه سياسی سرکـوب     
به دست گرفته و هنوز هـم        

کـنـنـد و االن         استفاده مـی   
 دیگر        براین          همه 

  :سهيال شریفی 
آذر ماجدی خيلی ممنـون از       
. اینکه دعوت ما را پذیرفـتـيـد       

دانيد که اخـيـرا      خوددتان می 
دوبــاره تــهــدیــداتــی شــروع     
شده و بقول خودشان رژیـم       

خــواهــد بــا نــيــروهــای       مــی
بــيــشــتــری جــلــو مــوج بــد        
. حجابی و فساد را بـگـيـرنـد        

 ای   همين چند روز پيش عده    
از خواهران زینب جلو یکی از     
مراکز دولتی تظاهرات کـرده      
بــودنــد تــا بــه ســران رژیــم         
بگویند که بـا سـخـتـگـيـری            
بيشتری نگذارند که جـوانـان      
اینجور در خيابانها و امـاکـن         

چـه  .   عمومی ظاهـر شـونـد      
چيز حجاب برای جـمـهـوری        
 اسالمی  اینقدر مهم  است 

 صف آرایـی آـرده     ، در برابر هم، بر سر مسئله حجاب،چرا زنان ایران از یك طرف و رژیم اسالمی از طرف دیگر   
  سمبلی برای دامن زدن به اختناق و نابرابری نيست؟ ،اند؟ آیا حجاب در ایران و دیگر آشورهای اسالمی

 و. . .   و   آیا . . .  آیا 
 به صورت ، ضبط و برای این نشریه،گفتگویی را آه در زیر مالحظه می آنيد؛ ناصر احمدی از تلویزیون آزادی زن

 این مصاحبـه را بـه چـنـد قسـمـت               ،نشریه آزادی زن با تشكر از این دوست گرامی. نوشتار برگردانده است 
 نتوانسـتـه انـد؛      ، در این شماره قسمت اول آنرا در اختيار آن دسته عزیزانی آه بنا به هر دليل          ،تقسيم آرده   

فرهنگی  نه در جامعه ما و نه  .این گفتگو را از طریق تلویزیون شاهد باشند؛ قرار می دهد
در هيچ  جامعه  دیگری  هيچ  
."    گاه ثمر بخش نبوده است

کالسهای  تفریحی  و  سر 
گرمی  برای  زنان  و دختران در 

*                             تابستان  
         ٤        سایت انتخاب روز

عضو : "  اردیبهشت  می نویسد
کميسيون  فرهنگی پيشنهاد 
برگزاری کالسهایی  برای  
آموزش  های  دینی  و رعایت 
حجاب  و  هنجارهای  اجتماعی 
 برای  خانم  های  بد  حجاب  را 

سيد  جالل ."   مطرح  کرد
یحيی  زاده  نمانيده تفت و ميبد 

نيروهای  انتظامی : "  ميگوید
ميتواند با استفاده از خانم  
هایی  که به  استخدام  این  
نهاد  در  آمده اند، بسيار 
مودبانه ، دلسوزو با صبر  زیاد  با 

 جلسات ، خانم  های  بدحجاب
این در .  آموزشی برگزار کند

کالسها   باید  شئونات حجاب  
وبه نحوی از . رعایت  شود 

حضور روانشناسان  و  آگاهان 
به امور دین با ادبيات  نرم  و 

راه  . دلسوزانه استفاده  شود
حل مشکل بدحجابی در جامعه 

اما اگر  .   کار فرهنگی  است
بعد از  دو  یاسه  بار اخطار  و 
کارت زرد  بخواهند همان طور به 
رفتار  ناهنجار  خود ادامه دهند  

اقدام تنبيهی  باید  طبق قانون 
.                          صورت گيرد  

.  این  یک تنز تلخ  است        
به  تلخی رژیمی که تمام  

 عليه  انسان  ،موجودیتش
در واقع  تابستان فصل . است

مبارزه  علنی با فرهنگ  
این مبارزه را .  اسالمی است

جوانانی سازمان ميدهند که 
 تمام ،جمهوری  اسالمی

تالشش را برای اسالميزه کردن 
.  به انجام رسانده است،آنها

اینان جوانانی هستند؛ که قرار 
است با حضور روانشناسان 
اسالمی  و  آگاهان دینی به راه 

اما  .  اسالمی هدایت شوند
 ،که هيچ ترفندیهمه ميدانند

.            دیگر چاره ساز نيست  
 زنان  و  جوانان  باید  این  
تابستان  را مثل هر تابستان 
دیگری  به مصاف  با جمهوری 
اسالمی و لشکر ریز  و درشت 

باید  .  سران  آن تبدیل  کنند
جوانان در هر جائی  که  امکان 
دارد؛  تجمعات  خود را سازمان  

برای  مقابله با لشکر .  دهند
.  اسالم  خود  را  آماده  نمایند
وبه دفاع  ازدختران و زنانی که 
درچنگال مزدوران رژیم  

باید .   گرفتارميشوند؛  بر آیند
نقشه  تابستانی رژیم  را  با  

  و  دفاع از حقوق ،مقابله  فعال
.  پس زد،شهروندی پوشش آزاد

. برای  این مقابله باید آماده بود  

 
 

  ، تابستان در اذهان مردم      
  ،فصلی است  برای  استراحت

تازه کردن انرژی و  گذراندن 
هوای خوب و . ساعاتی خوش

 امكان بيشتری برای ،مطبوع
سپری آردن  اوقاتی خوب و 

 با دیگرانی  که ،خوش
مدتهاست؛  ندیده ای  فراهم  

سفر  رفتن و  تفریح  . ميکند
.  خاص این فصل است،کردن

ترس سرما  و روزههای کوتاه  
این . زمستان  از بين رفته است

توصيف و  تصویر ، تصویر  عموم 
حکومت . مردم  از تابستان است

   ، پيشا پيش،های  متعارف
تالش  ميکنند  ازطریق امکانات  

  تفریحات تابستانی را ،دولتی
برای استفاده هرچه بيشتر 

 برنامه ریزی و ،مردم 
جمهوری  . سازماندهی  کنند

اسالمی هم  امسال  برای 
جوانان و زنان برنامه های 
متعدیدی  را  سازمان داده  

.                                 است  
اگر باور  ندارید؛  لطفا به دست 

 آه در ،چينی از این برنامه  ها
.         زیر آمد؛  نگاهی بيندازید  

نيروهای  انتظامی و           
قضائی   در خدمت  مردم  در 

سردار طالئی،  :  تابستان 
فرمانده نيروی  انتظامی  تهران 
بزرگ ازبرخورد با زنان بد حچاب 
درشهر تهران از اول اردیبهشت 

سر دار طالئی . خبر داد
را  تجاوز  به "  بی حجابی"البته

:  حقوق مردم  ميداند و ميگوید
متاسفانه  شاهدیم که برخی "

زنان با تجاوز  به حقوق  دیگران 
 اقدام به پوشش های نا 
مناسب  و زننده و حتی  در 
برخی  موارد  کشف  حجاب  

)            آقتاب  یزد" (کرده اند  
           سخنگوی  قوه  قضائيه 

بحث بی حجابی :"   ميگوید
نيست ، اما بد حجابی  ازجرائم 
مشهود است  که نيروی 
انتظامی  به عنوان  ضابط  
قضائی ميتواند  با آن بر خورد  
کند  و طبق قانون  خاطی  را به 
دستگاه قضائی معرفی  

)                        روزنا." ( کند  
         نمایندگان زن  مجلس  
خواهان  امکانات رفاهی برای 
.         زنان در تابستان ميشوند
        الهه  کوالیی  عضو  
کميسيون  امنيت  ملی  و  
سياست   خارجی  مجلس  
ششم  به خبرنگار  سياسی  
:                   آفتاب نيوزميگوید

تجربه  های  آزموده  را          "
دوباره  آزمودن خطاست،  روش 
های اجبار و  اکراه  و  در واقع 
استفاده از زور و  خشونت  برای 
 مبارزه  با   مسائل  اجتماعی  و 

! بايد خود را سازمان داد،برای مقابله  
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ياداشت هفته  سر دبير     

         در جهان مـعـاصـرهـر        
روزه پـرداخـتـن بـه حـقـوق            
پایـمـال شـده زنـان پشـت            

. شـود  گوش انـداخـتـه مـی        
واقــعــيــت ایــن اســت کــه          
سرمایه داران و حاميانشان،    
فقر، بيکاری، اعتياد و فحشا     

اند تا   را دامنگير جامعه نموده   
جایی که دیگر سخن گفـتـن       
ــد جــنــســی در            ــای ــارت از آپ
برابرهزاران درد اجـتـمـاعـی        
. کم اهـمـيـت جـلـوه کـنـد             

واقعيت این است که تمامی     
ستمهـای اجـتـمـاعـی درد          
مشتـرک مـا مـردم جـهـان            
است اما آپارتاید جنسی بـر       

 !زنان دردی است مضاعف
زنان در کشور ایران زیر    
فشار سرمایه داری    
اسالمی و آپارتاید جنسی    
اسالم سياسی زندگی   

آمارهای    ..باری دارند   مشقت

تکان دهـنـده حـاکـی از آن            
ی       هـزار خـانـه       8که   : است  

ــران             ــه ــط در ت ــق فســاد ف
سن تـن فـروشـی        . هست  

 سـال تـنـزل        9دختران بـه      
 تـا    16 دختر   54روزانه  .   کرده

 ساله ی ایرانی تنـهـا در         25
کراچی خرید و فـروش مـی        

آمار دختران فراری در    .   شوند
 هـزار    300سالهای اخير به     
آنهـا    %86رسيده است که    

در نخستين فرار مورد سـوء        
اســتــفــاده جــنــســی قــرار       

 % 30اند و بـيـش از          گرفته
دختران فراری علت فرارخـود     
را مشکالت خانوادگی مطرح    

 . اند کرده
بسياری از محققين،    
روشنفکران و بخش اعظم      
فمينيستها مرد ساالری و   
مردان را موجب این نابرابری    

در حاليکه  واقعيت    .دانند می
در پارامترهای دیگری نهفته      
 است که پرداختن به آن کار    

تا زمانـی   .   هر کسی نيست  
که جرأت نکنيم و ایـن زخـم            

چرکين را نيشتـری عـمـيـق         
نــزنــيــم و چــرک آنــرا بــرای         
هميشه بيرون نـيـاوریـم در         
بــهــمــيــن پــاشــنــه خــواهــد      

 .چرخيد
 سال گذشته رژیم      27طی 

اسالمی حاکم بر سرنوشت     
مردم ایران، زنان را نيمه مرد       
به حساب آورد و حضور آنها       
در زمين فوتبال را مایه فساد   

حال که پایه های   . خواند
رژیم روز به روز لرزانتر        

شود با استفاده از    می
های قرون وسطی     صفت
ورزشگاه را    خواهند درب   می

. ظاهرا به روی زنان باز کنند     
نگاهی به همين چند خط   
که گفته احمدی نژاد است،  
نشانی از موقعيت زنان در   

   : کشور اسالم زده ایران دارد    

٣ادامه در صفحه   

 شهال نوری

 پروين آابلی

  تعرض به  آزادی و برابری،تعرض به حقوق زنان
 گفتگوی سهيال شريفی با آذر ماجدی در تلويزيون آزادی زن

٢ادامه در صفحه   



 
ل             جمع های آزادی زن را تشکي

 !دهيد
 .با ما ارتباط بگيريد

د،           ي وان خ ه آزادی زن را ب ري نش
 .تکثير و توزيع کنيد

شعارهای سازمان آزادی زن را         
 .تبليغ کنيد و شعارنويسی کنيد

زارش              ارزات و گ ب ار م ب اخ
ا         ع وضعيت زنان را برای ما سري

 .ارسال کنيد
 .جمع های خود را گسترش دهيد

ه آزادی زن              ري ق نش ري از ط
 .تشکيل جمع خود را اعالم کنيد

ردم         در مبارزات و اعتراضات م
اد          با شعارهای آزادی زن، زنده ب
ر              رگ ب ری، م راب آزادی و ب
سی            د جن اي ارت حجاب اجباری، آپ

 .لغو بايد گردد شرکت کنيد
ه                 ان را ب ت ان اي ن ان و آش ت دوس
ان آزادی زن                ازم ه س ن ب وست پي

 .تشويق کنيد

بـيـنـيـم      کنيم باز هم می    می
حجاب مسئله مهمی اسـت     
ولذا برای اینکه نان شبـمـان       
را داشته باشـيـم بـایـد کـه            
رژیم را براندازیم و همه اینها      
به شدت به هم پـيـچـيـده و        

البته مـمـکـن      .   اند گره خورده 
است که اینطور نباشـد کـه        
هر کسـی کـه اعـتـراضـی            

کند به حجاب هـم فـکـر          می
کند و جایگاهش را دریابد تـا          

. به عمقش هـم پـی بـبـرد           
 درصـد    99ولی اگر شما به      

انسانهائيکه در این جـامـعـه        
کنند بگویيـد کـه       زندگی می 

حجاب جز یک تيـکـه پـارچـه          
چيزی نيست و چه اهميتـی     

شـنـویـد کـه        دارد جواب مـی   
گوینـد   اینجوری نيست و می    

بيش از یـک تـيـکـه پـارچـه              
گویند سمبل ایـن       می.   است

 رژیم    ا ست    و     سمبل 
ســرکــوب و ســمــبــل ایــن         
دیکتاتوری و بختـکـی اسـت        
که بر سر ماست و باید برود       
و باید که حجاب را بـا تـمـام           
 .شکلش  از  جامعه  کنار زد

 پایان قسمت  اول 

 دهـه    ٤  -٣گرفته و مشخصا    
است که جمهوری اسالمی     
بعد از سـوارشـدن بـردوش         
یک انقالب وسيعا شکـسـت      
خورده، رهـبـری ایـن قـدرت          
شده و اسـالم سـيـاسـی           
بيش از هر زمـان دیـگـر بـه             
حجاب این هویت سيـاسـی      
ایـدئــولـوژیــک را بــخـشــيــده        

 .است
:سهيال شریفی  

یعنی حاال با این حساب     
کسانيکه حجاب را صرفا یک   

دونن و    تيکه پارچه می 
گویند که در جامعه    می

مسائل خيلی مهمتری  
داریم که بدليل فقر و   
 نداشتن نان و معاش زنان     
مجبورا به دنبال تن فروشی     
 و  مسائل   حادتر     دیگری  

روند آنوقت دیگر بـه یـک         می
. رود معنی حجاب کـنـار مـی       

ــران             ــه ای ــع ــام ــی در ج ول
سالهاست که عمال ایـنـجـور     
نبوده بلکه عليرغـم آنـهـمـه         
مشکالت هميـشـه حـجـاب        
ــوده و             ــوضــوع داغ روز ب م
همواره در وسط صحنه قـرار       

داشته و موضوع تقابل بـيـن        
جنگ و جدال بـيـن مـردم و           

تـحـمـل    رژیم بوده و همچنان  
در واقع آنـهـا کـه        .   کنيم   می

ای بيش   حجاب را تيکه پارچه   
مسئله را خـيـلـی      بينند   نمی

نـظـر   .   گـيـرنـد    سطحـی مـی    
 شما چيست؟

 
:آذر ماجدی  

هيچ وقت، نه در دوران   
محمد و نه در دوران رضا  
شاه و نه االن بهيچوجه   
حجاب یک تيکه پارچه نبوده     
بلکه حجاب سمبل بردگی و   
فرودستی، سمبل بی    
شخصيتی و عدم استقالل   
زن و سمبل برده جنس مرد      

ببينيد حجاب  . بودن است 
یک دامن نيست، یک بلوز    

یقه نيست و     یقه دار وبی  
یک مد نيست که بگویيم   
امسال این و سال دیگر هم     

!  نه ! مد دیگری خواهد بود 
حجاب محتوای مهمتری را     

. کند پشت خود حمل می 
لذا بدین معنی هيچوقت یک  
.  تيکه   پارچه   نبوده   است      

توان به عـنـوان یـک          التبه می 
تيکه پارچه هم دید و ایـرادی         

ولــی .   هــم نــداشــتــه بــاشــد     
زمانيکـه از حـجـاب صـحـبـت             

کنيم مـا داریـم راجـع بـه             می
حــقــوقــی و تــحــقــيــيــر و         بــی

فرودستی و سرکوب نيمی از      
زنــيــم و از       بشــر حــرف مــی     

حقارتی که در وضعـيـت بشـر         
. کـنـيـم    جاری شده بحث مـی     

گویند مردم مسـائـل      اینکه می 
. مهمتـری دارنـد قـطـعـا بلـه            

کســانــی هســتــنــد کــه بــه         
مسائل دیگری سمپاتی دارنـد   
و یا نقدی، و نقد عميقـی بـه          
این مسئله ندارند کـه الـتـبـه           
بطور عموم این بيشتر مـردان       

گـویـنـد     هستد که چنيـن مـی      
ولی بهر حال االن    .   وکمتر زنان 

زمانيکه جنبشی عميق بـرای     
گـيـرد    تحقق آزادی شکل مـی     

دانند که آزادی از نـان       دیگر می 
شب و از هـر چـيـز دیـگـری               

آزادی به چـه    .   واجب  تر است   
معنی؟ بـه مـعـنـی جـنـبـش             
آزادی زن و جنبـش خـالـصـی          
ــبــش آزاد           ــن ــی، ج ــگ ــن ــره ف
ــش             ــبـ ــنـ ــی و جـ ــدیشـ انـ
ــم    ــوالریســ ــکــ ســ
خودش را مـعـرفـی      

کند و شمـا بـه        می
هــر کــدام از ایــن        
جنبشها کـه نـگـاه       
کنيد به نـوعـی بـا         
حـــجـــاب بـــایـــد        

لـذا  .   مرزبندی کينـد  
فقـط بـه جـنـبـش          
آزادی زن مــحــدود      

جـنـبـشـی     .   نيست
است که به معنـی     
خالصی فرهگی در   
جامعه ایران شـکـل     
گرفـتـه و خـواهـان         
آزادی جــنــســی و     
خــــواهــــان آزادی     
موسيقـی و هـنـر         
است که اینها هم بـا حـجـاب          
مسئله دارند و جنبشی بـرای      
 آزادی اندیشه شکل گرفته که 
انســانــهــا بــایــد آزاد انــدیــش       

بـا  این هم بنوبه خـود       .   باشند
حجاب مئسله دارد و زمانيـکـه       
بــه بــرانــداخــتــن جــمــهــوری       
 اسالمی         هم         نگاه 

انسان و آخرت را در نظر     
بينيم که درهمين   بگيریم می 

کره ارض مذهب نقش 
مستقيمی با قدرت 

قدرت .  سياسی دارد  
و کال . سياسی همين امروز  

تقسيم قدرت و جنگ قدرت  
در هر زمانی بنا    
برسيستمی که حاکم بوده    

کند  نقش متفاوتی بازی می   
وبدین اعتبار زمانيکه به   
جامعه مرد ساالری نگاه   

کند  کنيم که تالش می می
زن را فرودست و مرد را  
باالتر نگهدارد صرفا به    

رابطه جنسی دو    معنای 
باشد بلکه همين    انسان می 

هم سياسی است و لذا   
تغيير اینهم سياسی   

با این حساب و   . شود می
بدین معنی اگر بطور عموم 

بينيم   نگاه کنيم می
همانطوریکه اتاتورک در      
ترکيه عمل کرد به هنگام    

قدم گذاشتن به مدرنيسم  
ای سياسی    حجاب پدیده 

ببينيد اساس  . شود می
حجاب بيش از هر چيزی    
سمبل اسالم است ولی در   
مسيحيت چنين نيست و  

هم    مثال در کاتوليسيسم  
ممکن است که رابطه بين    

هائی که    کشيش و راهب 
کنند، سمبل   ازدواج نمی 
در اسالم از  . حساب شود 

اصول دین و فروع دین     
شود و روزه    صحبت می

گرفتن و  پنج وعده نماز  
روزانه و غيره از بعد مذهبی  
از اصول دین حساب  

شود ولی زمانيکه    می
دقيقتر به عمق قضيه نگاه    

کنيم بطور واقعی  می
آنطوریکه در جهان خودش را    

دهد این حجاب و     شان می
مسئله زن است که اصول  

لذا بدین  . اسالم است 
گویيد که  معنی درست می

سياسی است و امروز از   
هر چيز و از هر زمان دیگری       
یک جنبشی به اسم   
 اسالمی   سياسی   شکل    

١از صفحه   
. . .  تعرض به ،تعرض به حقوق زنان  

ــی هــم          ــرب ــای غ کشــوره
هـایـی کـه       تمامی این بحث  

حــجــاب را داوطــلــبــانــه            
خوانند کـه بـعـضـا هـم             می

همينطور است که حـاال در        
جای خودش راجـع بـه ایـن          
هم صحبـت خـواهـيـم کـرد           
مانند فرانسه بعد از ایـنـکـه         
حجاب در مدارس دولـتـی و         
ادارات مـمـنـوع شـد طـيـق            
تحقيقـی کـه کـرده بـودنـد            

فتند که بسياری   گ  چنين می 
از زنان خودشـتـان انـتـخـاب          

بـدلـيـل    کـنـنـد چـرا کـهـ           می
نداشتن حجاب مورد اذیت و      

های اسالمی   آزار الت و لوت   
گرفتند و بـه کـمـک         قرار می 

ــود کـــه             ــانـــون بـ ایـــن قـ
توانستند جلو حـملـه و         می

بنابـرایـن   .   آزار و ترور بایستند   
 برای جنـبـش     21حجاب قرن   

اسالم سياسی و جمهـوری     
اسالمی بيش از اینکـه یـک        
حربه مذهـبـی بـاشـد یـک            
حربه سياسی ایـدتـولـوژیـک       
است و بهميـن خـاطـر هـم           

 .است که حساسند
 

 :سهيال شریفی
ــه                           ــه  ب ــک ــي ــان ــی   زم ول

گردیـم، القـل در        تاریخ برمی 
های ایـران     جامعه و حکومت  

هميشه مسـئلـه پـوشـش         
زنان حربه سياسی بوده که     
یک زمـان هـم درسـت بـر             
عکس آن رضا شاه دسـتـور        

ها را داده      برداشتن روسری 
ها را از سـر      بود و بزور حجاب   
. داشـــتـــنـــد زنـــان بـــرمـــی   

خواهم بگویم کـه آنـحـا          می
 هم سياسی بود آیا نبود؟ 

 
:آذر ماجدی  
دانيم که مذهب   قطعا ما می

ای جدا از سياست   پدیده
نيست و اساسا ازهمان    
ابتدا تاریخی و تولدش در     
مسيحيت و یهودیت و به    
ویژه اسالم مذهب بی ربط     
با سياست و قدرت    

اگر  . سياستی نبوده است  
سياست را به معنی قدرت   

گيریم هميشه آغشته     می
بوده و به ویژه برای بردن    
اسالم به کشورهای دیگر     
جنگهای زیاه شده و کنيز و 

گرفتند و  برده را هم می  
کشتند، گردن ميزدند و   می

بخاطر برگشت از دین      
خواندند و   اسالم کافر می 

بریدند و گرفتن جان     سر می
اند   کفار را ثواب دانسته   

وبنابراین در هيچکدام و هيچ    
ای مسئله به معنی    دوره

.  صرفا مذهبی نبوده است 
بگذارید از عرصه دیگری به      

اگر به  .  موضع بپردازیم  
مذهب به عنوان اعتقادات  
معنوی و روحی نگاه کنيم و   
 رابطه  بين  انسان  و خدا و   

 آزادی زن  ارديبهشت ١٥       ٢شماره   –دور سوم ٢

 

 اردیبهشت   ٥روز سه شنبه  
 عزیزه طاهری دختر      ١٣٨٥

جوانی  از اهالی روستای    
 ،االن از توابع سردشت   

هنگاميكه پدرش اورا در حال     
صحبت آردن  با پسری    

می بيند؛)  پسر عمویش (   
قربانی خشم مذهب و    
 ،شرافت و ناموس گشته  

توسط پدرش به آتش    
آشيده می شود وجان  

پسر عموی طاهره     .ميبازد
نيز از این تاریك اندیشی  و     
عقب ماندگی چندین ضربه  
چاقو بهره می گيردو در   
بيمارستان بستری می    

.                             شود    
فرهنگ و سنت   
مردساالرانه و مذهب زده     
آه زن را ناموس و شرف    
خود می شماردو او را  
جزیی از دارایيهای خود     
ميداند؛به خود اجازه می 
دهد تا به بهانه دفاع از    

 به فجيع  ،ناموس و حيثيت 
ترین اشكال جان انسانها را      

عاملين این  . به بازی بگيرد  
ساالرانه   قتلها مناسبات مرد    

 نگرشها و فرهنگهای ضد    
زن و مدافعان سيستمهای    

.               نابرابری   طلبند    
این واپسگرایها را باید از       

.                 ميان برداشت    
              

 زنده باد آزادی و برابری 
 

  نياز قائدی

مذهب و شرافت 
 عليه ،عليه زنان
  انسانها



       ١٣٨٥ ارديبهشت ١٥       ٢شماره   –دور سوم ٣ آزادی زن 
از اين رو ضرورت دارد بـا        
همكاري وزارت آشـور و      

ريزي صـحـيـح و           با برنامه 
مقتضي شـئـون بـانـوان        
ــخــشــي از         ــرم، ب مــحــت

هـاي       ترين مـكـان       مرغوب
تماشاگران در مسابـقـات     
فوتبال ملي و مـهـم بـه           
طور ويـژه بـه بـانـوان و             

. ها اختصاص يابد      خانواده
بـانـوان   مطمئن هسـتـم       

عزيز ما آه پاسدار عفـاف      
و آرامت زنان هستـنـد و        
در تمام مراحل يار و يـاور        

انـد،      انقالب اسالمي بوده  
امروز نيز پرچمدار ايـجـاد       
مــحــيــط ســالــم و امــن         

 .اجتماعي خواهند بود
از طرف دیگر طی چـنـد روز          
ــدادي از           ــعـ ــه تـ ــتـ ــذشـ گـ

هاي شهدا، جانبـازان     خانواده
و افراد حزب اللهي در مقابل      

انـد و     مجلـس جـمـع شـده        
خواستار برخورد با بدحجابان     

سپس نايـب رئـيـس       .   شدند
مجلس ضمن اشاره به اينکه     
اصال ما بـه هـمـيـن خـاطـر              
انقالب کرديم که ارزشـهـا و         
اصول را حاکم کـنـيـم، قـول           

دهد و پس از آن        برخورد مي 
فرمانده نـيـروي انـتـظـامـي           
ــع              ــم ــزرگ در ج ــران ب ــه ت

هـاي خـود      خبرنگاران از طرح  
براي مقابله با ايـن مـعـضـل          

 ســرتــيــپ    .دهــد خــبــر مــي   
طالئـی هـم در گـفـتـگـوی             

ای بـا خـبـرگـزاری          جداگـانـه  
 فارس گفته  است  با زنان و 

                       

. . .  قابل  توجه توجه روشنفكران دينی و   

دخترانی که با شلوار کـوتـاه       
يــا بــدون جــوراب در انــظــار         
عــمــومــی ظــاهــر شــونــد،       
روسری کوتاه و بـاريـک بـه           
سر کنند، مانتـوی کـوتـاه و          
چسبان بپوشند يا در پارک و      
خيابان حيوان هـمـراه خـود         
داشته باشند برخورد قـاطـع      

 .خواهد شد
اما زنان و دختران در نـوعـی      
اعتراض منفی از هر فرصتی     
برای تنوع دادن به پـوشـش        
خود به طوری که از حـجـاب         
مورد نظر حکومـت بـيـشـتـر          
فاصـلـه بـگـيـرد، اسـتـفـاده             

کنند و بـا اسـتـفـاده از              می
هــای کــوچــک و          روســری

های شاد به ایـن رژیـم          رنگ
قرون وسطی دهـن کـجـی         

 27اکنون بـعـد از         .   کنند می
سال تالش پـيـگـيـر هـمـان            
کــودکــانــی کــه زیــر فشــار        

 12اسالم سياسـی الاقـل        
ســال در مــدارس بــالجــبــار       

درس اسالم آمـوخـتـه انـد،           
دهند که خـواهـان      نشان می 

یک زندگی شاد و انسانـی،       
به دور از هرگونه نابرابـری و        
تبعض هستند و مبارزه خـود      
را در تمامی سطوح مـمـکـن        

بــا رژیــم صــد هــزار اعــدام           
دهند و تا رسـيـدن       ادامه می 

به آزادی و بـرابـری از پـای            
ایــن هــم   .   نشــيــنــنــد  نــمــی

 !مشتی نمونه خروار

اذيـت     دومين روز آزار و      
ــران            ــتــ ــان و دخــ زنــ

ــط  ــوسـ ــای      تـ ــروهـ ــيـ نـ
گشت ارشـاد   "    سرکوبگر

  پليس تهران

٢از صفحه   

 مصاحبه با سميرا ساالر از فعالين جنبش زنان 
شمـا از فـعـالـيـن          : آزادی زن 

از نـظـر شـمـا         .   زنان هستيد 
فمينيسـم چـيـسـت و چـه            

 تعریفی برای آن دارید؟
 

فمينيـسـم از     :   سميرا ساالر 
هایی هسـت کـه  از           تئوری
های رسيدن به تعـالـی و         راه

. بـاشـد   تکامل زنـان مـا مـی        
لزوم اجرای این نظریه حـتـی       

ای شدید نياز جامعه     تا اندازه 
 . باشد مردساالر ما می

 
ــبـــش:   آزادی زن    ــنـ هـــای  جـ

مختلفی خود را فميـنـيـسـت        
ارزیابی شما از این   .   نامند می

ها چيـسـت و شـمـا            جنبش
خودتان را به کدام یک از ایـن       

 ها متعلق ميدانيد؟ جنبش
هر گروهی در    :   سميرا ساالر 

هر اسم یا شکلی در این راه       
قدم بگذارد شایسته تقدیر و      

مـن هـم     .   بـاشـد     تشکر مـی  
خودم را عضو کسانی که این      
ــد              ــه را دارنـــ ــدغـــ دغـــ

از نـظـر     :   آزادی زن  . دانـم    می
شما تفاوت ميان فميتيسم و     

 جنس گرائی چيست؟
بــه نــظــرم   :   ســمــيــرا ســاالر  

جنس گرایی به نوعی برتری     
جــویــی و جــزم انــدیشــی         

ــت ــه         .   اسـ ــی کـ ــالـ در حـ
 فمينيسم بسيار به حقانيت 

 .تر است نزدیک
 

ــدازه        :   آزادی زن   ــه ان ــا چ ت
ــان            ــهــا و افــق زن خــواســت
ــا           ــران ب فــمــنــيــســت در ای

هـای   خواسـتـهـای جـنـبـش        
فمينيستی در جهان نزدیـک     
است؟ اصال به نـظـر شـمـا           

 تشابهی وجود دارد؟
 

ما در ایران از     :   سميرا ساالر 
آن چه که در آن سمت دنيـا        
ــد           ــحــث دارن در مــوردش ب

ما داریم  .   بسيار دور هستيم  
برای ابتدایی ترین مسایلـی    
که آن جا، جا افتاده  مبـارزه        

کسانی که دارنـد    .   کنيم می
کنند، در وانـفـسـای       کار می 

مشکالت  با چنگ و دنـدان         
جنگند که اگر چيزی بـه        می

ورند، چـيـزی از      آ  دست نمی 
 . دستشان نرود

 
ارزیابی شـمـا از       :   آزادی زن 

جنبشی که اکنون در ایـران       
است و بـرای حـقـوق زنـان           

 کند چيست؟  فعاليت می
 

اميد نداشـتـه    :   سميرا ساالر 
کـار از    .   باشيـم چـه کـنـيـم         

تغيـيـرات   .   ریشه خراب است  
 . باید اساسی باشد

خشـونـت عـلـيـه        :   آزادی زن 
ای بـه    زنان در ایران ابعاد تازه    

آمـار و    .   خود گـرفـتـه اسـت       
های زیادی از انـواع        بررسی

.  کـنـد   خشونت صحبـت مـی     
صــحــبــت از خشــونــت در          
. خانـواده و جـامـعـه اسـت           

خواستـم در رابـطـه بـا            می
خشونت در خانواده با شـمـا       

به نـظـر شـمـا        .   صحبت کنم 
چه نوع خشونتی در خانواده     

شــود و چــه       اعــمــال مــی   
هائی این وضعيت را      مکانيزم

 کند؟ امکان پذیر می
 

ســمــيــرا ســاالر خشــونــت      
 به عنوان ) شوهر(همسر 

 

  ،سرپرست با همسرش
خشونت پدر روی فـرزنـدان،      
خشونت برادر روی خواهر و      
خشونت مردان روی زنان یـا      

 .کودکان بدون سرپرست
 

آمار خودکشی در   :   آزادی زن 
ميان زنان و دختران در ایـران       

ای بـه خـود        ابعاد گسـتـرده    
ایـن پـدیـده را        .   گرفته است 

 کنيد؟ چگونه ارزیابی می
 

عـلـت ایـن      :   سميـرا سـاالر    
هـا   افزایش را افزایش آسيب   

در محيط خانواده و جامعه و       
باال رفتن نارضایـتـی از نـوع          

 .دانم زندگی می

اطالعيه انجمن جوانان 
 آزاديخواه   اصفهان

 
اخيرا در خبرها اعالم شد   
آه ورود زنان به     
ورزشگاههای فوتبال بالمانع      

البته فقط در بازیهای   . است
و به .  مهم تيم ملی 

مسئولين ورزش هم دستور    
داده شده آه بهترین جای   
ورزشگاه را برای زنان در نظر     
بگيرند؛ زنان از این پس می    
توانند با رعایت حجاب    

 وارد ورزشگاه    ،اسالمی 
.                            شوند  

ما انجن جوانان آزادیخواه      
اصفهان این عقب نشينی   
جمهوری اسالمی را گامی  
بزرگ برای زنان و مردان     

.           آزادیخواه می دانيم     
مذبوحانه این است آه    
جمهوری اسالمی با قيد و    
شرط و در صورت بازیهای    

 این مسئله  ،مهم تيم ملی
ما باید با   .  را پذیرفته است  

پيشروی مبارزات خودمان      
این قيد و بندها را آنار بزنيم   
و خواستار آزادی آامل و بی  

این   . قيد و شرط آن باشيم 
خواسته در طی همين    
مبارزات دست یافتنی   

.                            است  
 مرگ بر جمهوری اسالمی

انجمن زنده باد آزادی 
برابریجوانان آزادیخواه 

 اصفهان
 بخش زنان 

 
!از سايت آزادی زن ديدن آنيد  

 
 www.azadizan.com 
 

مجازات اعدام اسم دولتی    
افراد  . آلمه آشتن است 

یكدیگر را به قتل می  
 اما دولتها افراد را    ،رسانند 

. محكوم ميكنند " اعدام "به 
خواست لغو اعدام و  
ممنوعيت قتل نفس هردو از   

 مخالفت  ،یكجا مایه ميگيرد  
با آشتن عامدانه و آگاهانه       
و با نقشه قبلی آسی  

اینكه  . توسط آس دیگر 
یكسوی این قتل یك دولت و  
یا یك مرجع فاققه سياسی   
است آوچكترین تغييری در    
این واقعيت نميدهد آه ما با     

مجازات   . یك قتل عمد طرفيم
اعدام وقيحانه ترین و آثيف      
. ترین شكل قتل عمد است   

 منصور حكمت

به فراخوان سازمان آزادی    
آلمان در تاریخ    -زن 

 آآسيونی در  ٢٠/٤/٢٠٠٦
شهر دورتموند آلمان در     
مخالفت با اعدام وتالش   
برای نجات جان فاطمه   

.       حقيقت پژو برگزار شد    
سرمایه داری با پشت پا    
زدن به دست آوردها و      
سنتهای انقالب آبير    

 پس از فرو پاشی     ،فرانسه 
بلوك شرق و پایان جنگ   

 ، به قهقرا گرائيده  ،سرد 
 سنتهای فوق ارتجاعی و      
واپسگرای مذهبی و             

 ،ناسيوناليستی را احيا آرده  
دامن زده و اشاعه می     

.                             دهد  
باندهای سياه اسالمی از      

 تا ایران و مصر و  ،فليپين
الجزایر همگی نشانه هایی       
. از این سير قهقرایی است     

حكومت اسالم سياسی در   
ایران سمبلی بارز از این      
چرك و خونابه سرمایه داری       

تنها جان فاطمه    . است
حقيقت پژو و آبرا رحمانپور   
.  در ایران در خطر نيست   
حكومت زن ستيز اسالمی    
تمام مردم ایران را به   

تنها با   .گروگان گرفته است  
 ،تكيه بر نيروی سوم  

نيروهای مردمی   وسازمان     
دادن به یك جنبش برابری      

 می توان به این  ،طلبانه
همه واپسگرایی و تحجر       

.                      خاتمه داد   
 زنده باد آزادی و برابری

فعالين سازمان آزادی زن در 
آلمان -منطقه رورگبيت  



شرآت زنان در مراسم اول 
 در شهر ٢٠٠٦ماه مه 

 سنندج

 
.         تهديد به قتل  هست  
                   
مدافع حقوق انسانی و  
يکي از چهره های موثر در   
نقد قوانين و سنتهای  
: اسالمی در آلمان ميگويد     

اين يک گام جدی به جلو در 
مقابله با ازدواج اجباری و      
قتلهای ناموسی در آلمان و  
در عين حال يک گام مهم در  
مطرح کردن اين مسائل در    
.  سطح افکار عمومی است  
از اين طريق  تابوها      

.        شکسته       ميشود  
 
سازمانهای مدافع حقوق    
زنان در اين مورد ،    
درخواست پذيرش فوری    
حق پناهندگی و اقامت اين 
زنان را دارند و معتقدند که   
بدون اين قدم، بسياري از   
زنان از ترس ديپورت به     
کشور مبدا، ممکن است تن    
به ادامه زندگی داده و حاضر      
به شکايت از ازدواج اجباری    

.                          نشوند  
سازمان آزادی زن و کميته    
بين المللی عليه سنگسار،    
اين گام را مثبت دانسته و   
همگام با سازمانهای مدافع    
حقوق زنان و سازمان تره ده  
فام، اعالم ميکند که بايد   
برای عملي کردن اين قانون   
قدمهای ديگری نيز برداشته      

از جمله اختصاص . شود 
بودجه بيشتر به مراکز    
مشاوره زنان و يا مراکز    
نگهداری از زنان و دختران      
مورد خشونت در خانواده    
ها، امکان آموزش زبان و   
ادغام در جامعه و همچنين       
امکانگرفتن اقامت برای    
زنان و دخترانی که مجبور      
شده اند به ازدواج اجباری  

.                        تن دهند  
شهال خباز زاده   

                     

 رئيس سازمان آزادی زن
 آذر ماجدی 

 
azarmajedi@yahoo.com 

 
 سردبير نشريه
 پروين آابلی

 
parvinkaboli@yahoo.se 

       
Tel: +46 707 744 02     

 
 دستياران سردبير

 اسماعيل اوجینياز قائدی               
  

فوريه  مجلس ١٠جمعه روز 
آلمان با يک موضوع مهم    

اين بار ديگر     .  درگير بود 
مباحثات در مورد حمله به    
دستمزدها و چگونگي    
محدود کردن امکانات     
اجتماعی نبود، اين بار  
صحبتها در مورد کسر بودجه     
و جر و بحثهای خسته    
کننده احزاب در قدرت نبود،  
اين بار مجلس آلمان در مورد       
ستم بر زنان در خانواده     
هايی از کشورهاي   اسالم   
زده، و در مورد ازدواج   
اجباری بحث ميکرد و مجبور   
بود در مورد يک پيشنهاد  
حرف بزند که درخواست   
تغييراتی در قانون را کرده   

به يمن اعتراضات   . بود
گسترده در آلمان بر عليه   
ازدواج اجباری و قتلهای   
ناموسی، بويژه در دو سال     
اخير، مجلس ايالتی استان   

"  بادن وورتمبرگ    " 
پيشنهادی را به مجلس    
برده بود که در آن تقاضا   
شده است، که اوال ازدواج     
اجباری به عنوان يک نقض  
مهم حقوق انسانی به   
و  رسميت شناخته شود    

ثانيا بعنوان  جرم به حساب     
آمده و مرتکبين و يا وادار     
کنندگان   دختران و زنان به  
  ازدواج اجباری                   
به شش ماه تا يکسال    
زندان محکوم شوند             

با  " تره ده فام  "   سازمان  
دادن يک  اطالعيه              

در آلمان، ازدواج اجباری، جرم محسوب ميشود و از اين پس، با مجازات از 
.    سال زندان روبرو خواهد شد١٠شش ماه تا   
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!عليه ازدواج اجباری در آلمان قانون تصويب ميشود  
.يک کمپين گسترده ، نتيجه ميدهد   

مطبوعاتی اين قدم را ستود 
و آنرا نتيجه و ثمر کمپين    

گسترده ای دانست که در    
آلمان بر عليه ازدواج اجباری     
و  قتلهای ناموسی در   
.                    جريان است  
                       
يک موضوع ديگر در اين 

 بهبود موقعيت زنان و  ،رابطه
دخترانی است که به ازدواج   
اجباری تن داده و به آلمان     
آمده و در صورت لغو اين 
ازدواج، از سوی ادارات      
پناهندگي و اداره خارجيان    
.  مجبور به بازگشت ميشوند   
                                     
در اين مورد حنيف غشی    
مادر يکی از دختران قربانی     

به  : قتل ناموسی، گفت 
دختران جوان اجازه زندگی  
بدهيد ، از حق اقامت آنها      
  در آلمان دفاع کنيد و آنها را  

به کشور مبدا باز پس     
حنيف غشی که   . نفرستيد 

اکنون يک چهره سرشناس    
مقابله با قتلهای ناموسی   
در آلمان است، بدنبال قتل     
دختر جوانش، اولريکه  به    
دست پدرش،کتابی نوشته     

اسم تو غم مرا      " با عنوان  
"                  يدک ميکشد  

او خود يکی از فعالين    
سرسخت دفاع از حقوق       
دختران و زنان قربانی      
خشونت خانوادگی و يا       
  مينا احدی فعال سرشناس   

 برای آزادی زنبرنامه تلويزيونی  
 

م            برای آزادی زن    برنامه تلويزيونی      ي ه و ن روزهای سه شنبه ساعت ن
 .صبح به وقت تهران از کانال يک پخش ميشود

همچنين در کانال جديد روزهای دوشنبه و        برای آزادی زن    برنامه های     
 .جمعه ساعت نه و نيم شب به وقت تهران  پخش ميگردد

برنامه ای است در نقد زن ستيزی و مرد ساالری و در برای آزادی زن 
برای آزادی زن سنن، قوانين، . دفاع از آزادی و برابری زن و مرد

برای آزادی . نظرات، افکار و بينش مرد ساالر را به مصاف می طلبد
زن از رهبران، فعالين و صاحب نظران جنبش آزادی زن برای شرکت 

نظرات، پيشنهادات و سواالت . در مصاحبه ها و ميزگردها دعوت ميکند
.                                                                                 خود را با ما در ميان بگذاريد

                                                                                       


