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 از طرف کميته ندا دی 
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 با حضور مرسده قائدی 

چھره معروف مقاومت در زندانھای 
 حکومت اسالمی 

 و کريستينا انونسياتا 
 فعال مدافع حقوق زن  از ايتاليا 

 ھشت مارس در ايران
سکينه ھا و مالله ھا در 

!انتظارند   
 سوسن صابری

 !صدای ما به گوش دنيا رسيد
 

مصاحبه با مليکا آزادي يکی از اعضای سازمان 
" اعتراض عريان"جوانان کمونیست که در 

 .شرکت داشت
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يک شگـرد مـعـمـول رژيـم اسـالمـي              
بسيج نيرو و قواي سرکوبگـر آن در      
مــنــاســبــت هــاي مــخــتــلــف در                  

رژيــم کــه از قــبــل        .  خـيــابــانــهــاســت  
ميداند که مردم در منـاسـبـتـهـايـي       
چون هشت مارس، اول مه و غيره به 

و در شـرايـط پـر             خيابان مي آيـنـد    
جنب و جوش جامعه هـر تـجـمـعـي          
مـيــتــوانـد بــه اعــتــراضـي گســتــرده           
تبديل شود، در چنين مناسـبـتـهـاي     

. از قبل فضا را امـنـيـتـي مـيـکـنـد          
فعالين و اکتيويست ها را احضار و 
تهديد ميکند و نيـروي خـود را در         
شهرهاي بزرگ و در امـاکـن اصـلـي       
مستقر ميکند تا نـگـذارد اتـفـاقـي        

بــويــژه امــروز کــه يــک        .  روي بــدهــد  
کابوس دائمي رژيم اسالمي انقـالب  

يک کـابـوس دائـمـي آن           .  مردم است
فـريـادش   .  اسـت "  شورش گرسنگان" 

از اينکه حجـاب هـا کـنـار رفـتـه و               
جوانان بيخدا شده اند، بـاال گـرفـتـه       

در چنين شرايطي روزي مثـل  .  است
هشت مارس ميتواند خـطـري بـراي      

 . حکومت باشد
امسال اين ترس و وحشت رژيم 
را در برخورد به هشـت مـارس نـيـز         

جمهوري اسالمي در تهران و . ديديم
در شـهـرهـاي بـزرگ خـود را آمـاده               

اما هشت مارس امسـال    .  کرده بود
توسط آزاديخواهان و برابري طلبـان  
در تهران و شهرهاي ديـگـراز جـملـه         
در شــهــرهــاي ســنـنــدج، اصــفــهــان،          
شــيــراز، اهــواز، مشــهــد، هــمــدان،          

مردم در   ...  مريوان، بوکان، سقز و 
جمع ها و محافلشان هشـت مـارس     

گزارشاتي از اين .  را گرامي داشتند
 : برنامه ها را در زير ميخوانيد

روز جمعه هشـت مـارس در         -

يکي از ميدانهاي شهر تهران جمعي 
از دختران و پسـران جـوان بصـورت          
دسته هاي دو تا سه نفري بـه مـيـان      
مــردم رفــتــنــد و هشــت مــارس را              

با آنان در مـورد ايـن     .  تبريک گفتند
روز سخن گفتند و با پخش شيريني 
و شکالت در ميان آنان ايـن روز را        

 . گرامي داشتند
جمعي از دختران و جـوانـان         -

آزاديخواه به ورزشگاه زنانه رفـتـه و       
در آنجا با صحبت در مورد اين روز 
و پخش شکالت و شـيـريـنـي هشـت        
مـارس روز جـهـانـي زن را گـرامـي                 

در گزارشي از دو مـنـطـقـه       .  داشتند
ديگر در تهران دخـتـران بـا حـجـاب            
برگيران رژيم اسالمي را بـه چـالـش        
کشيدند و هشت مـارس را گـرامـي        

 . داشتند
ــان و مــردان               - جــمــعــي از زن

آزاديخواه هشت مارس را بصـورت      
گلگشت در محلي  در اطراف تهران 

در اين گـلـگـشـت شـعـر         .  برپا کردند
خـوانــدنـد، شـادي کـردنــد و عـلــيــه               
تبعيض عليه زن و راه رهايي سـخـن   

از جنبش جهـانـي آزادي زن       .  گفتند
حرف زدند و با تاکيد بـه پـيـشـروي         
جنبش جهاني تبعيض عليـه زن در      
متن بحران عميق سرمايه داري در     

در عيـن حـال     .  جهان صحبت کردند

بر فعاليت متحد فـعـالـيـن دفـاع از          
حقوق زن و عرض اندام فعاليـن ايـن     
عرصه مهم از اعتراضات اجتماعي 

در آخر تراکتهايي از .  تاکيد نمودند
طرف برخي از شرکت کـنـنـدگـان بـه        
صورت مصور بين جمع پخش شد و 

 . متن آن خوانده شد
: گزارشي از تهران ميـگـويـد     -

روز هشت مارس بصـورت جـمـعـي       "

بيرون آمديم و در گروه هاي دو نفـره  
به  مراکـزي کـه مـردم بـراي خـريـد               

هـر دونـفـر      .  جمع مـيـشـونـد رفـتـيـم         
مـا در    .  مسيري را انتخـاب کـرديـم     

خـرداد، گـروهـي         ۱۵مسير خيابان 
در مسير بـازار مـولـوي و گـروهـي            
ديگر در مسير پارک شهر بـه طـرف     
صادقيـه و گـروهـي نـيـز در مـتـرو                  
شروع به تبريک گـفـتـن بـه مـردم و              

عکس العمل .  پخش شکالت کرديم
در گـفـتـگـو     .  مردم بسيار خوب بود

ــادي از                 ــعــداد زي ــه ت ــم ک ــدي مــيــدي
. مناسبت ايـن روز بـيـخـبـر بـودنـد               

برخي با شنيدن صـحـبـت هـاي مـا            
بسيار خوشحال شده و از ما تشـکـر   

از اينکه در روزهايي کـه  .  ميکردند
بيشتر مردم در فـقـر و فـالکـت بـه                
دنبال تهيه لـوازم سـال نـو و غـيـره                

 ۸هستند و کسـانـي بـراي تـبـريـک               
مـــارس اقـــدام کـــرده انـــد، شـــاد                

زنان دستفـروش در کـنـار        . ميشدند
خيابان از ديدن ما و شـنـيـدن بـحـث        

تا وقتي . هاي ما خوشحال ميشدند
در آنـجـا يـکـي از         .  به مترو رسيديم

جمع ما با صداي بلند اعالم کرد که 
مارس روز جهاني زن است  ۸امروز 

مـردم بـا     .  و به هـمـه تـبـريـک گـفـت           
خوشحالي تشکر ميکردند و روحيه 

يکي از مـردم  . خوبي نشان ميدادند

حاضر در آنجا از ما خواست بيشتر 
در مورد هشت مارس صحبت کنيم 
و ما هم توضـيـح داديـم کـه هشـت            
مارس روز جـهـانـي زن اسـت، امـا              
اجــازه نــمــيــدهــنــد کــه ايــن روز در              
جامعه همه گير شود تا زنان به فکر 

 .حقوق جهاني خود نيفتند
ــگــر در                   ــان دي ــا دوســت مــا ب
محالت ديگر نيز تماس گرفـتـيـم و      
در محالتي ديگر بـه هـمـيـن سـبـک           
دوستان بـه مـيـان مـردم رفـتـنـد و                  

مـا  . هشت مارس را گرامي داشتند
همچنين از قبل تراکتهاي بسـيـاري     
را به مناسبت هشت مـارس پـخـش      

و بصـورت اس ام اس ايـن             .  کرديـم 
روز را به ليسـت وسـيـعـي  تـبـريـک              

 ". گفتيم
يــک گــزارش جــالــب ديــگــر از           

درايــن گــزارش مــي       .  تــهــران اســت   
روز هشـت مـارس مـن و            : " خوانيم

مادرم با هم به خيابان شـلـوغـي در        
تـراکـت پـخـش       .  شهر تهـران رفـتـيـم      

کرديم و بـعـد هـم بـه کسـانـيـکـه از                 
جلوي مان عبور ميکردند شکـالت  

بـرايشـان از     .  و شـيـريـنـي مـيـداديـم         
هشت مارس ميگفتيم و اين روز را 

عکس العمـل هـا     .  تبريک ميگفتيم
خـوشـحـال مـيـشـدنـد و            .  جالب بـود 

تعدادي کـه جـوان     .  تشکر ميکردند
هم بودند ميگفتند بلـه مـا از ايـن            
روز خبر داشتيم و آنرا در تلـويـزيـون    
شنيده بوديم و براي آنها کـه اطـالع       
نداشتند ما در مورد هشـت مـارس     
و مـنـاسـبـت ايـن روز بـعـنـوان روز                 
جهاني زن توضيح ميداديم و بعد از 
شنيـدن از حـرفـهـاي مـا اسـتـقـبـال                   

نـفـري      ۲۰۰خالصـه بـه       . ميکردند
شکالت داديم و بدين شکل با مردم 
آن خيابان هشت مـارس را گـرامـي          

همـچـنـيـن بـه لـيـسـتـي از                .  داشتيم
شماره تلفن هايي که  داشتيم با اس 
ام اس هشت مارس را تبريک گفتيم 
و فراخوان به گراميـداشـت ايـن روز        

جـمـعـي از دوسـتـان مـا در               .  داديـم 
يکي از شهرهاي ديگر نـيـز تـراکـت         
هشت مارس را پخش کـردنـد و بـه          
مناسبت اين روز به ليسـتـي اس ام       
زدند و روز جـهـانـي زن را تـبـريـک                 

 ".گفتند
در تهران همچنين جمعي از     -

ــه حــجــاب               دخــتــران جــوان دســت ب
نـه بـه     " بـرگـيـران زدنـد و بـا شـعـار                  

هشــت مــارس را گــرامــي        "  حـجــاب 
انعکاس خـوبـي در مـحـل         .  داشتند
 . داشت

در گزارشات ديگري از پـخـش     
پوستـرهـاي ويـژه هشـت مـارس بـا                
شعارهـاي حـجـاب هـا را بـرداريـم،               
ديگر نمي پذيريم، نه به حجاب، نـه    
به تبعيض جنسيتي و نه به بـردگـي     
جنسي در مناطق مختلف تهران از   
جمله تهران پارس، انقـالب، اطـراف     
دانشـگــاه، ولــيــعـصــر،  فــاطـمــي و             

. اســدآبــادي خــبــر داده شــده اســت            
همچنين از سوي گروههايي از زنـان  

 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه   ۲ انترناسيونال 

 ھشت مارس در ايران

 ۱۲ادامه صفحه  

 شھال دانشفر



جمعيتي بـيـش از دويسـت نـفـر در              
روز هشت مارس، روز جـهـانـي زن،      
از ساعت چهار بعد از ظـهـر شـاهـد         
سخنراني هاي پرشور زناني بود کـه    
در دنيا نامي دارند و بيوگرافي هـر    
يک از آنها که قبل از سخنراني شـان  
خوانده ميشد، موجي از احـتـرام و         
ابراز احساسات را در بين حاضـريـن   

 . دامن ميزد
کنفـرانـس در فـاصـلـه زمـانـي              
کمتر از دو ماه سازمان يافته بود و 
کــار فشــرده يــک تــيـــم مـــجـــرب                  
ســازمــانــدهــي را پشــت ســر خــود              

سالني بسيار زيبا و آراسـتـه   .  داشت
با گلهاي رنگارنگ، احساسات تيـم  
سـازمـانـده را نشـان مـيـداد کـه بـا                   
رنگ و گـل و شـادي هـر آنـچـه در                  
توان داشتند بـکـار بـرده بـودنـد تـا               
کنفرانسي موفق با محيطي زيبـا و    

يــک  .  جــذاب را ســازمــان دهــنــد              
نمايشگاه عکس از مـبـارزات زنـان      
در سراسر جهان از انـقـالب مصـر و        
مـــبـــارزات زنـــان در تـــونـــس تـــا               
مبارزات زنان در ايران و پـاکسـتـان      

و هند و افـغـانسـتـان زيـنـت بـخـش               
 . سالن بود

کنفرانس را نازنين برومنـد بـا     
او .  يک سخنراني کـوتـاه آغـاز کـرد          

گرداننده کنفرانـس بـود و در طـول            
چند چهار ساعت برگزاري کنفرانس 
سخنرانان را معرفي مـيـکـرد و در          
پايان نيز قسمت سـوال و جـواب بـا          

پتي دوبونيتا .  حاضرين را پيش برد
مترجم سخنـرانـيـهـا و پـيـام هـا از                

 . انگليسي به آلماني بود
ــامــه بــعــد از               ــتــداي بــرن در اب
نمايش فيـلـم کـوتـاه يـک مـيـلـيـارد                
اعتراض به زن ستيزي و خشونت بـر  
عـلــيــه زنــان، پـيــام تصـويــري نــوال             
الســعــداوي شــخــصــيــت ســرشــنــاس        

نـوال در    .  جهاني از مصر پخش شـد 
اگر چه نميـتـوانـم در      :  اين پيام گفت

کنار شـمـا در فـرانـکـفـورت آلـمـان                 
باشم، براي شما آرزوي کـنـفـرانسـي         

مـا در مــورد      .  مـوفـق را مــيـکــنـم        
مسئله زنان در دنيا حرف ميزنيم و   
در بررسي ايـن مـعـضـل بـايـد هـمـه               
فاکتورها و مشـکـالت را در نـظـر             

او گفت که انـتـقـاد از هـمـه            .  گرفت
مــذاهــب و اســالم جــزيــي از ايــن                 
مسئله است و همه مذاهب ضـد زن    

نوال گـفـت     .  هستند و نه فقط اسالم
من و وناديـن کـامـيـل را در کـنـار               

نــاديــن ســخــنــگــوي     .  خــود بــدانــيــد   
سازماني است کـه نـوال السـعـداوي         
در راس آن اسـت بـه اسـم اتـحـاديـه               
زنان مصر که قرار بود در کنفرانـس  
فرانکفورت باشد ولي بـدلـيـل عـدم         
دريافت ويزا از آلمان اجازه سـفـر بـه      

 . اين کنفرانس را دريافت نکرد
پس از نـوال السـعـداوي، پـيـام          
تسليمه نسرين به کنفرانـس تـوسـط      

تسـلـيـمـه     .  پتي دبونيتا قـرائـت شـد     
نسرين سخنران اين کنفرانس بـود و    
در جريان خروج از کشـور هـنـد کـه           
اکنون ساکن آنجا است، متوجه شـد  

ايــن .  کــه مــمــنــوع الــخــروج اســت          
مشکـل از طـرف وکـالي تسـلـيـمـه                
مورد پيگيري قرار گرفته و متوجـه  
شده اند که يک افراطي مسـلـمـان از      

" توهين بـه اسـالم و خـدا           "او بدليل 
شــکــايــت کــرده و او تــا بــرگــزاري               

دادگاه اجازه خروج از کشور هند را   
به او گفته بودند اگر بخواهد .  ندارد

از هـــنـــد خـــارج شـــود، امـــکـــان                
دسـتـگـيـري او وجـود دارد و بـايـد                  

 . منتظر دادگاه باشد
تسليمـه در پـيـام خـود گـفـتـه                

يک بينادگراي اسالمي ظـاهـرا     : بود
از من شکايت کرده و به مـن اجـازه     
خروج از کشور ندادند، ولي مـن در    
کنار مبـارزات شـمـا زنـان از ايـران              

مبارزاتي کـه بـا يـک هـدف           .  هستم
ــان از                   انــجــام مــيــگــيــرد و مــا زن
بنگالدش و هند و ديگر نقاط دنـيـا   
با هم براي رسيدن به آزادي وبـرابـري   

من و شما زنان از   .  مبارزه ميکنيم
ايران با وجود اينکـه زبـان مشـتـرک         
نداريـم و از کشـورهـاي مـخـتـلـفـي                 
هستيم، ولي هـر گـاه کـه در کـنـار                
شما هسـتـم، احسـاس مـيـکـنـم در                
کنار خواهران خود هستم و خودم را 
در مبارزه و فعاليتهاي شما شـريـک     

بـراي شـمـا آرزوي        .  و سهيم ميـدانـم  
 . کنفرانس موفقي را دارم

اولين سخنران کنفرانس هوزان 
هوزان فعال سرشـنـاس   .  محمود بود

او کـه در      .  از کردستان عـراق اسـت    
بيوگرافي اش نيز اشاره شده بود در   
کنفرانس هاي بيـن الـمـلـلـي زيـادي           
شرکت کرده و مقاالت متعـددي در    
مورد نقض حقوق انسـانـي زنـان در        
کردستان و عراق نوشته و مقاالتش 
بارها در اينديپندنت و يا گاردين و   
رسانه هـاي مـتـعـدد ديـگـري چـاپ              

هـــوزان کـــه از يـــک            .  شـــده اســـت   
کنفرانس ديگر به فرانکفورت آمـده    
بـود، گـفـت کـه مـعـضـل زنـان يــک                   
مشکل بين المللي و در عـيـن حـال        

بايـد  در      .  يک معضل سياسي است
مورد علت اين معضالت و راه حـل    

پــايــان دادن بــه خشــونــت بــر زنــان              
بعنوان يک مـعـضـل مـهـم سـيـاسـي             

او از   .  حــرف زد و راه نشــان داد               
تجربـه زنـدگـي حـود در کـردسـتـان                
عراق و از اينکه همـواره در جـنـگ         
زندگي کرده و با معضالت مـتـعـدد    
دست و پنجه نرم کـرده حـرف زد و           
گفت در طول جـنـگ و مـعـضـالت            
اين چنيني نيز زنان قربـانـي شـده و        
ــه                  ــر پــا ل ــي آنــهــا زي حــقــوق انســان

او خواهان مبارزه فعـاالنـه   .  ميشود
تر و همبستگي جـهـانـي مـبـارزات          

 . زنان شد
سخـنـران بـعـدي نـجـال کلـه ک                

يک زن سـرشـنـاس و فـعـال در              .  بود
. دفاع از حقوق زنان در کشور آلمـان 

نجال از ترکـيـه و سـالـهـا اسـت کـه                
ــمــان اســت، او جــامــعــه                ســاکــن آل
شناسي تحصيل کرده و چندين سـال  

کـه از سـوي       "  کنـفـرانـس اسـالم      " در 
دولت آلمان سـازمـان يـافـتـه عضـو             
بود و سپس بدليل درگـيـر شـدن بـا           
نمايندگان سازمانهاي اسـالمـي در       
اين کنفرانـس ايـن نشـسـت را تـرک              

نجال چندين کـتـاب در مـورد        .  کرد
مشکالت زنان نوشتـه و آخـريـن آن          
بعد از سفري چنـد مـاهـه بـه مصـر            

 "!حريت يعني آزادي"بود با عنوان 
نجال در اين کنفرانس بـخـشـي      

او گفت کـه    . از کتاب خود را خواند
مذهب و اسالم و شريعه در مصر با 

. رفـتـن مـبــارک شــروع نشــده اســت            
اســالم هــمــيــشــه در مصــر حضــور            
داشته و مـوقـعـيـت زنـان را تـحـت                

ــيــر قــرار داده اســت           اســالم و    .  تــاث
شريعه در قانون اساسي قبلي کشور 
مصر بوده و حقوق زنـان اسـاسـا در        

 ۴۹۶ضميمه شماره _ دوره دوم  انترناسيونال 

 نه به مذھب، نه به آپارتايد جنسی 

 !کنفرانس بين المللی ھشت مارس در فرانکفورت آلمان با موفقيت برگزار شد
 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه  

 ، عنوان کنفرانسي بود که با حضور شخصيت ھای سرشناس "بھار عربی، انقالب زنانه، سکوالريسم، نه به شريعه"
 . بين المللی در دانشگاه فرانکفورت در روز ھشت مارس برگزار شد

 ۷ادامه صفحه  



مــرســده قــائــدي هشــت ســال            
زنداني سياسي بـوده و سـه نـفـر از               
اعضاي خانواده اش در سال شـصـت   

او در زنـدانـهـاي        .  تيرباران شده انـد   
اوين قزل حصار و کـمـيـتـه مشـتـرک         
بوده و شکنجه و اعدام و جـنـايـات        
حکومت اسالمي را از نزديک ديـده    

او بــهــمــراه    .  و تــجــربــه کــرده اســت        
کريستينا انونسيـاتـا فـعـال مـدافـع           

حـقـوق   " حقوق انسانـي از سـازمـان          
از  سي سال جـنـايـات     "  بشر در ايران

ــد              حــکــومــت اســالمــي حــرف زدن
ومردم مهربان ايتاليـا بـه حـرفـهـاي          
اين دو فعال مدافع حـقـوق انسـانـي         
گوش داده و به همـراه  آنـهـا اعـالم           
کــردنــد کــه از مــبــارزات زنــان در              

 . ايران دفاع ميکنند
ايـن بـار ايـتـالــيـا قـلـب بــزرگ                
خود را به زنان در ايران و مـبـارزات   
زنان در کشورهاي اسـالم زده نشـان       

سه روز تمام در چـنـديـن شـهـر          .  داد
ايتاليا صدها نفر به تمـاشـاي فـيـلـم        

فـيـلـمـي از       .  دوچرخه سبز نشستـنـد  
يک کارگردان عربستان سعـودي کـه     
نشان ميدهد چگونه حتي دوچـرخـه     
سواري براي کـودکـان دخـتـر وزنـان            

چرا کـه    .  در اين کشور ممنوع است
در عربستان نيـز قـوانـيـن اسـالمـي           

مردم ايتاليا ديدنـد کـه     .  حاکم است
چگونـه بـه دلـيـل مـذهـب اسـالم و                  

ــهــاي ضــد زن،                  فــرهــنــگ و ســنــت
دخـتـران و زنـان از ابـتـدايــي تـريــن                 

سـپـس   .  حقوق خود محروم هستـنـد  
صــدهــا نــفــر از مــردم مشــتــاق و                
عالقمند پاي صحبتهاي مـرسـده و       
کريستـيـنـا انـونسـيـاتـا از ايـتـالـيـا                  
نشـســتـنــد و بــا احــتـرام فـراوان بــه                
صحبـتـهـاي زنـي گـوش دادنـد کـه                 
سالها در زندان حـکـومـت اسـالمـي        
بوده، و سـه نـفـر از عـزيـزان او بـه                     
دست اين حکومت اعـدام شـده انـد          
و همچنيـن زنـي از ايـتـالـيـا کـه از                  

سازمـانـي را تـاسـيـس           ۲۰۰۹سال 
کرده کـه در ايـتـالـيـا از مـبـارزات                  

. مردم و زنان در ايران دفاع ميکنـد 
کريستـيـنـا خـود دکـتـراي بـاسـتـان                 
شــنــاســي دارد و اکــنــون مــعــاون               
ســازمــان دفــاع از حــقــوق بشــر در             

ايــن دو    .  ايــران در ايــتــالــيــا اســت          
سخنران در مورد زندانيان سـيـاسـي    
و بـويـژه زنـان زنـدانـي حـرف زده و                 
داستان مقاومت و قهرماني زنـانـي   
را بيان کردند که با ايستادگي خـود  
مردم را وادار ميکـنـنـد بـه احـتـرام           
آنها از جا بـلـنـد شـده و بـراي آنـهـا                

مــرســده  .  ابــراز احســاســات کــنــنــد       
قائدي را مردم ايـتـالـيـا در آغـوش            
گرفته و دختران جوان زيـادي بـه او         
گفتنـد تـو بـمـا يـاد دادي چـگـونـه                   
مـيــتــوان مــقــاوم بــود و از حــقــوق              

بــرنـامــه هــاي     .  انسـانــي دفـاع کــرد      
هشت مارس ايتاليا کـه بـه دعـوت        
کميته ندا دي و بـا زحـمـات فـراوان         
طاهر جعفرزاده وهمکاران او تـهـيـه      

 :  ديده شده بود شامل اين ها بود
مـارس در کــتـابــخـانــه           ۷روز   

شهر مرسده قائدي و طـاهـر جـعـفـر          
زاده و کريستينا انـونسـيـاتـا بـا دو            
روزنامه مـحـلـي مصـاحـبـه انـجـام                
دادنـــد کـــه در روز نـــامـــه هـــاي                  

 .اينترنتي هم انعکاس داشت
دقـيـقـه مـرسـده            ۱۰همان روز 

پـي  " با يک شبکه تلويزيوني به اسـم    
د رمـورد حـقـوق زنـان و             "  ان باکس

اســالم صــحـــبــت کــرد، شــبـــکـــه                
تلويزيونـي سـرشـنـاسـي کـه از ايـن                 
طريق کوشيد درمورد حقوق زنان و   

 .   اسالم افشاگري کند
مارس فيلم دوچرخـه   ۸در روز 

سبز در تتاتر شـهـر نشـان داده شـد             
نفر دانـش آمـوزان      ۵۰۰که بيش از 

بـعـداز   .  در آن جلسه شرکت  داشتند
فيلم مرسده و کريستيـنـا در مـورد        
مــقــاومــت در زنــدانــهــاي ايــران و              
ــان و دخــتــران جــوان                مــبــارزات زن

 .صحبت کردند
بـعـد در مـورد حـقـوق زن و                  

اسالم بحث و گـفـتـگـو شـد کـه بـه                  
 .مدت يک ساعت طول کشيد

عصـر هـمــان روز در ســيـنــمــا             
در شهر پردونونه  دوباره فيلـم  " زرو"

. دوچرخه سبـز بـه نـمـايـش در آمـد              
همه سينما پر بود، تعدادي هـم  بـا       
اينکه بلـيـط داشـتـنـد نـتـوانسـتـنـد               

سوال در مورد اينـکـه   .  شرکت کنند
چرا زنان نميتوانند دوچرخه سـواري    
کنند ودرباره موقعيت زن و اسـالم        

مــرســده قــائــدي و       .  صــحــبــت شــد    
کــريســتــيــنــا  در ايــن بــرنــامــه از                 
ــه                  ــران از روز ب ــان اي مــبــارزات زن
قدرت رسيدن حکومت اسالمـي تـا     

 . به امروز صحبت کردند

مارس فيلم دو چـرخـه سـبـز          ۹
دوباره در همان سينما نمـايـش داده      

 .نفر آمده بودند ۵۰۰و بيش از 
يکي از سوالهايي که هـمـه جـا      
از سخنرانان مي پرسيدند در مـورد  
بهار عرب و موقعيت زنـان  و ايـن         
انــقــالبــات بــود و ايــنــکــه آيــا ايــن              
مبارزات نتيجه دارد و بـه پـيـروزي        

 خواهند رسيد يا نه؟
مرسده قـائـدي و کـريسـتـيـنـا             

انونسياتا از مبارزات زنان مصـر و    
تونس صحبت کردند و گفتند آنـهـا     
تجربه زنان در ايران را دارنـد و کـو         

 .   تاه نمي آيند
از مرسده بدليل اينـکـه هشـت      
ــود و خــاطــرات                   ــدان ب ســال در زن
جالبي از اين دوران مطرح ميکـرد،  
بعد از شنيدن داستان زنـدگـيـش در        
مــورد زنــدگــي شــخــصــي او ســوال            

سوالهاي جالبي ازجـملـه     .  ميکردند
آيا خسته نشده است؟ و او ميگـفـت   

وآيا مـذهـب دارد       .  چرا خسته نشده
يا نه؟ آيـا در خـانـواده اش تـربـيـت               
اسـالمـي شـده يـانـه؟ در خـيـلـي از                   
مـوارد پــاسـخـهــاي مـرســده بـاعــث            

 .ميشد برايش دست بزنند
ــش آمــوزان بــه                 ــکــي از دان ي
مرسده گفت خيـلـي خـوشـحـالـم کـه            
حرفهاي شما را شيندم چـون مـا از         
کشورهـاي ديـگـر اطـالعـات کـمـي              

 .داريم
در ضمن شما خـيـلـي زن قـوي         
هستيد از شما ياد گرفـتـيـم کـه مـا          
مي توانيم خـيـلـي کـارهـاي زيـادي             

چندين روزنامه در اين سـه    .  بکنيم 
روز با مـرسـده و طـاهـر جـعـفـرزاده              
مصاحبه کردند که گـزارش آنـهـا را        

 . بعدا به اطالع خواهيم رساند
روز دوشــنــبــه صــبــح مــرســده          
قائدي با طاهر جـعـفـر زاده در يـک             
برنامه زنده در تـلـويـزيـون سـراسـري         

" کــانـال ايــتـالـيــا     " ايـتـالـيــا بـه اسـم            
 .شرکت کرد

اين برنامه ها که بـا اسـتـقـبـال        
ــرو شــد يــکــبــار ديــگــر                 مــردم روب
همبستگي مبارزاتي مـردم و زنـان       

 . را نشان داد
 کميته ندا دي 

  ۲۰۱٣مارس  ۱۲
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حـزب  .  مـارس اسـت       ۸روز جـمـعـه      
کمونيست کـارگـري در گـوتـنـبـرگ             
بمناسبت اين روز، روز جـهـانـي زن          
فـراخــوان داده و مــن راهــي مــحــل             

از پـنـجـره اتـوبـوس        .  آکسيون هستم
مردم رهگذر را نگاه مي کـنـم و از       
خود مي پرسم آيا اينها مـي دانـنـد      
که همين سـاعـت در هـنـد دارد بـه              
چند زن تـجـاوز مـيـشـود؟ آيـا مـي              
دانند که در ايران همين سـاعـت در       
خياباني گله اوبـاش رژيـم مشـغـول           
حمله به زنـان و تـوهـيـن و تـحـقـيـر                 
آنانند؟ آيا مي دانند که در هـمـيـن        
ساعت در همـيـن شـهـر گـوتـنـبـرگ             

چندين زن سوئدي و مـهـاجـر کـتـک          
خورده و تهديد به مرگ مـيـشـونـد؟     
آيا مي دانند که سکيـنـه آشـتـيـانـي         
همچنان در زندان است؟ و آيـا مـي         
دانند که ميلـيـونـهـا زن در سـراسـر             
دنيا در همـيـن سـاعـت ايـن روز را              
فرصتي براي بلند کـردن فـريـادشـان       
بـه بــردگــي جــنــســي دانســتــه و بــه              
خيابانها ميريزند و عليـرغـم تـالش      
سرمايه داري و حکومتهايشـان کـه     
ميخواهند اين روز را از مـحـتـواي        

 ۸مــبــارزاتــي اش خــالــي کــرده و               
مارس را به روز گـل دادن بـه زنـان            
تقليل دهند، اين روز همـچـنـان روز      

 اعتراض است؟
ــک               ــزدي ــه مــحــل آکســيــون ن ب
ميشوم و ته دلم به سازمانهاي زنان 
فمينيستي اروپا و همين سوئد بد و 

فمينيسـم عـقـيـمـي        .  بيراه مي گويم
که تاريخ مصرفش گذشته و نه تنها 
پاسخي به مسئله زن نـدارد، بـلـکـه         
مـانـع پــيـشـروي مــبـارزات بـرابــري             

فمينيـسـمـي    .  طلبانه زنان نيز هست
که در مقابل جنايات اسالم سياسي 

و جــريــانــات مــرتــجــع عــلــيــه زنــان           
فمينيسمي که در .  سکوت مي کند

همين سوئد در مقابـل خشـونـت بـر         
زنان و قتلهاي ناموسـي چشـمـانـش       
را بست و اعالم کرد که اين امر مـا  

" ديـگـران  " نيست و نميتوانيم بجاي   
 .مبارزه کنيم

ديگر به محل آکسيون رسـيـده     
نــمــايشــگـاه عــکــس بــزرگــي بــا          .  ام

عکسهايي از اعـتـراضـات زنـان در         
هند و ايران و کشورهاي اروپايي تـا  
چهره معصوم مالله پاکسـتـانـي، از      
اعتراضات برهنه گروه فمن و علـيـا   
ماجده المـهـدي عـلـيـه تـبـعـيـض و                
مذهب تا اعتراضات باشکـوه زنـان     

چــنــديــن بــانــدرول عــلــيــه         .  مصــري
آپارتايد جنـسـي، عـلـيـه حـکـومـت             
مذهبـي و بـا خـواسـت سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسالمي توجه عـابـريـن را        

ــنــد          ــب مــي ک ــه        .  جــل ــه اي ک ــران ت
ميليونها زن در سراسر دنيا در روز     

فـوريـه امسـال بـا آن هـمـراهـي                 ۱۴
کرده و رقصيدند در محل آکسـيـون     

پخش ترانه قـديـمـي      .  پخش ميشود

مـا مـيـتـوانـيـم،         "جنبش زنان سوئد 
" ما ميخواهيم، ما جرئت مي کنيم

در آکسيون يک حزب کمونيستـي از    
ايران، نشان کوچکي از جهاني بودن 
امـر زنـان دارد و تـوجـه رهـگــذران                

کم کـم بـه     . سوئدي را جلب مي کند
تــعــداد شــرکــت کــنــنــدگــان اضــافــه         

اطـالعـيـه هـا بـيـن مـردم              . مـيـشـود   
جــمــعــي از زنــان      .  پــخــش مــيــشــود   

شرکت کننده در آکسيون هـمـراه بـا        
فوريه مي رقصنـد تـا      ۱۴ترانه روز 

همـبـسـتـگـي خـود را بـا اعـتـراض                  
ميليوني زنان عليه خشونـت اعـالم     

زن افغانستاني مـحـجـبـه اي         .  کنند
که طي سخنراني کوتاهـي دردهـاي     
عميقي زنان در افغانستان را بـزبـان     
آورد و جواني سـوئـدي نـيـز بـه ايـن             

 .جمع ميپيوندند
پس ازپايان آکسـيـون کـل ايـن           

مـارس     ۸جمع به راهپيمايي سنتي 
در مسير راهپيمايي بـا  . ميپيوندند

ــفــر                     ــزار ن ــيــش از دو ه شــرکــت ب
از .  شــعــارهــايــي تــکــرار مــيــشــود         

سـاعـت کـار در روز تـا                ۶خواست 
همبستگي با زنان در سراسر جـهـان     

ديگر تـحـمـل نـمـي          "و شعار قديمي 
کنيم ، تمامي حقوق و نيمـه قـدرت     

روي باندرول اصـلـي   ".  را ميخواهيم
که در جلوي صف راهپيمايي حـمـل     

مـن  " ميشود، شعـار فـمـيـنـيـسـتـي             
نـوشـتـه    "  صاحب بـدن خـودم هسـتـم        

در انتـهـاي راهـپـيـمـايـي          .  شده است
يک نفـر سـخـنـرانـي مـي کـنـد و از                   

 ۸طرف کميته برگزارکننده، کميته   
مارس قطـعـنـامـه اي کـه مـفـادش              
خواسته هاي کلي است و بـه قـبـاي          

. کسي برنمي خورد، خوانده ميشود
هرساله در اين قسـمـت سـرودهـايـي        
که عمدتا رنگ و بوي فميـنـيـسـتـي      

امسـال تـرانـه      .  دارند خوانده ميشـد 
يکي از سـرودهـا     .  ها متفاوت است

که مورد استقبال زياد جمعيـت هـم     
مــا " قــرار گــرفــت، تــرانــه قــديــمــي            

آيــا .  بـود "  سـوسـيــالـيـســت هســتـيـم        
ميشود خوانده شدن اين ترانه را بـه      
فال نيک گرفت و امـيـدوار بـود کـه           
جنبش زنان در سوئد مـيـخـواهـد از       
خواب فمينيستي اش بيدار شـود و      
يـا ايــنــکــه بــايــد مــنــتــظــر بــود تــا               
اعتراضات زنان در مصر و تونس و 
ايران و هند و اقغـانسـتـان، جـنـبـش         
زنان در سـوئـد را نـيـز بـحـرکـت در                

 .آورد
 .سکينه ها و مالله ها در انتظارند
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!سکينه ھا و مالله ھا در انتظارند   

 سوسن صابری

 



يــک روز         ۲۰۱۳مــارس         ۸روز    
و براي مـن بـود و           فراموش نشدني

ياد اين روز پرشور و مهـم هـمـيـشـه        
 .در خاطرم خواهد ماند

حدود اواخر ماه ژانويه بود کـه  
مـارس يـک        ۸تصميم گرفتيم براي   

قـبـل از آن       .  کار بزرگ انجام بدهيـم 
صــحــبــت کــرده بــوديــم کــه امســال           
مناسبتر است يک کنفرانس بـرگـزار   

امــا تــا آن مــوقــع هــنــوز             .  کــنــيــم 
جور کـنـفـرانسـي      دانستيم که چه نمي

روز زن         مـوضـوع کـلـي      .  بايد باشد
اما مشخصا امسال روي کدام .  بود

 مســئلــه بــايــد انــگــشــت گــذاشــت؟         
جواب به ايـن سـوال خـيـلـي سـخـت              

بـالفـاصـلـه ايـن عـبـارات در              .  نبود
مغزمان تکرار ميشد؛ جنبش عليـه  

به زنـان در هـنـد،          و تجاوز خشونت 
نـقــش زنــان در انــقــالبـات مصــر و              
تونس، عليا ماجد المهدي، جنبـش  

فمـن در       برهنگي که فعالين شجاع
هاي مختلف بـه راه انـداخـتـه          کشور

 ۳۳اند، ندا آقا سلطان و مقـاومـت     
ساله زنان عليه جمهوري اسالمي و   

 ۱۴باالخره حرکت باشکوه در روز       
يک ميليارد علـيـه خشـونـت       " فوريه 
همه اينها نشانه شروع يک ".  به زنان

فاز جديدي از جـنـبـش زنـان عـلـيـه              
تبعيض و خشونت، عليه مـذهـب و     
شــريــعــه اســت،ايــن بــايــد مــوضــوع         

مـا وظـيـفـه       .  بـود    کنفرانس ما مـي   
داشتيم که ابعاد اين جـنـبـش نـويـن        
زنان که تابو ميشکند و بدون اما و 
چرا هر نوع دست اندازي بـه حـقـوق        
ــظــار عــمــومــي                زنــان را جــلــوي ان

گــيــرد و عــلــيــه آن اعــتــراض                مــي
کند، در کـنـفـرانـس مـنـعـکـس                مي

 .کنيم
ــود              ــم ب ــار ک ــت بســي هــر  .  وق

اي ديگري حد اقـل از       سازمان حرفه
ماه قبل تدارک چنين کنـفـرانسـي     ۶

اما ما قـبـالً هـم        .  کند را شروع مي
کنفرانس ديگري در  ۲۰۰۵در سال 

همين ابـعـاد تـدارک ديـده بـوديـم و               
ميـداد کـه       تجربه آن به ما دلگرمي

و از آن مهـمـتـر    .  شدني استاين کار
اهميت و جايگاه امروز جنبش زنان 
انگيزه ما را چندين بـار بـيـشـتـر از          

نــفــره    ۵يــک تــيــم      .  قــبــل مــيــکــرد   
تشـکــيــل داديــم کـه کــار را شــروع              

دانستيم که ايـن يـک يـک           مي.  کنيم
اولــيــن قــدم    .  کــار هــرکــولــي اســت      

ــرانـــان بـــود                  ــخـــنـ ــوت از سـ . دعـ
ســخــنــرانــانــي کــه در ايــن زمــيــنــه             

. صاحب نظر و شناخته شده هستنـد 
مينا احدي و مريم نمازي در هـمـان     
هفته اول با همه سـخـنـرانـان تـمـاس         
گرفتند و تعدادي هم خـوشـبـخـتـانـه       

فـرداي آنـروز     .  جواب مثـبـت دادنـد     
شهناز مرتـب مـحـل کـنـفـرانـس را              

تيتر کنفرانس را با چـنـد   .  رزرو کرد
بـهـار   : " نامه نگاري مشخص کرديم

، انقالب زنانه، سـکـوالريسـم،     عربي
ديگر وارد راه شديم و ".  نه به شريعه

هـر  .  بايد تخت گاز بـه جـلـو بـرويـم           
اي از کـار را بـه عـهـده                  گوشـه   کس

نـفـره      ۵به غير از ايـن تـيـم          ، گرفت
تعداد زيادي ديـگـر از دوسـتـان بـه              
مرور زمان براي بـراه انـداخـتـن ايـن          

از    .کــنــفــرانــس آســتــيــن بــاال زدنــد        
نوشتن اطـالعـيـه تـا درسـت کـردن               
پوستر و فالير، ترجمه همه اينها بـه  

،    و آلـمــانـي          هــاي انــگـلــيـسـي        زبـان 
هاي مختلف بـه     دعوت از شخصيت

عنوان مهـمـان در ايـن کـنـفـرانـس،              
دعوت از مديا، تبليغ حضـوري در      

شهر فرانکفورت، تبليغ   محل يعني
از طـــريـــق مـــديـــاي اجـــتـــمـــاعـــي            

بـوک، فـرسـتـادن اطـالعـيـه و                 فـيـس  
نـامـه بـه دوسـت و آشـنـا و                    دعـوت 

ليست بلند بااليي از اعضـاي اکـس     
مسلم، تهـيـه کـلـيـپ و نـمـايشـگـاه                

عکس کـه خـوشـبـخـتـانـه از طـرف                 
سازمان جوانـان کـمـونـيـسـت حـزب            
کـمــونــيــســت کــارگـري تــهــيــه شــد،           
تدارکـات شـبـانـه روزي در مـحـل،               

و پروژکتور تـا   صوتيتهيه دستگاه 
همه اين کـارهـا     ...  غذا و نوشابه و 

با تب و تـاب و شـور و هـيـجـان و                  
مانند هر کار بزرگ ديـگـري نـظـيـر          
اين با باال و پائين هايـي کـه ادم را         

خواست از پا بيـنـدازد    يک لحظه مي
اما دوباره بلند ميکرد و نيرو بـراي  

 .ادامه کار ميداد
هـفـتـه دونـدگـي و                بعد از سـه   

جلسات شبانه بعـد از کـار روزانـه،          
کارها تـا حـدودي رديـف شـده بـود              

ها هم مـانـده      از کار بعضياما هنوز 
وضــعــيــت  مــهــمــتــر از هــمــه          .  بــود

نامشخص دو نفر از سخـنـرانـان مـا       
. هاي مصر و هـنـد بـودنـد           از کشور

مـيـنـا احـدي کــه شـخـصــا نـوال ال                  
سـعــداوي را مــيــشــنــاســد او را بــه              
کنفرانس دعوت کرده بود اما نـوال    

نـداده بـود و از         قطعي   هنوز جواب 
تسليمه نسـريـن بـه غـيـر از جـواب               
مــثــبــت نــيــز هــيــچ خــبــر ديــگــري              

اين بزرگترين نگـرانـي مـا      . نداشتيم
باالخره بعد از چـنـد روز نـوال          .  بود

تـوانـد بـه خـاطـر             جواب داد که نمي
سفر کند و به جـاي    جسمي وضعيت

خود دختـري جـوان و فـعـال حـقـوق               
نـاديـن   .  کـرد       زنان را به ما معـرفـي  

جـمــيـل قـرار بـود کـه از مصــر بــه                   
نـام او را بـا         .  کنفرانـس مـا بـيـايـد         

به سيـاوش مـدرسـي کـه         خوشحالي 
طرح پوستر را بـا ابـتـکـار خـودش              

در پوستر درست کرده بود، داديم تا 
و به عنوان سخـنـران درج       کنفرانس 

ــا                  بــيــوگــرافــي او را نــيــز هــمــراه ب
بيوگرافي ديگر مهمانان سخنران به 

و فارسي منتـشـر کـرده        زبان آلماني
 . و وســــيــــعــــا پــــخــــش کــــرديــــم             

بــراي .  امـا ايــن تـازه اول کــار بـود              
  نــامــه رســمــي      نــاديــن بــايــد دعــوت     

ي تـقـاضـا   ميفرستاديم تا او بتـوانـد     
روز    ۱۰متاسفانه بعد از .  ويزا کند

دوندگي، نامه نگاري و تلفن کـاري    
با سفارت آلمان در قاهره تا آخـريـن     
لحظه، اما نادين موفق بـه گـرفـتـن         

اين موضوع مـا  .  ويزا به موقع نشد
اقدام مينا فوري .  را خيلي پکر کرد

تا بلکه نوال بتواند پـيـامـي بـه        کرد
بــا کــمــک و      .  کــنــفــرانــس بــفــرســتــد    

از دوسـتـانـمـان در         پـيـگـيـري پـتـي           
خـوشـبـخـتـانـه درسـت يـک             انگليس 

کـنـفـرانـس ايـن           شـروع شب قبل از     
 . پيام ويدئويي به دست ما رسيد

از تسليمه هم هـنـوز بـا وجـود         
. چند فرستادن ايميـل خـبـري نـبـود         

مينا ميگفت اين عـادي نـيـسـت و         
مـريـم   .  وجـود دارد         حتما مشکـلـي  

نمازي باالخره موفق شد با تسليـمـه   
کاشف به عـمـل آمـد      .  تماس بگيرد

که تسليمه بعد از اقـدام بـراي سـفـر         
آنجا به او گفته انـد     اتبه آلمان ادار

که اجازه خروج از هـنـد را نـدارد و            
ــه خــاطــر                  شــخــصــي از دســت او ب

شـکـايـت کـرده و         "  توهين به اسالم" 
دادگــاه نــيــز خــروج او را از هــنــد                 

اين نيز يک خـبـر   . ممنوع کرده است
بسيار ناراحت کننده يي بـراي هـمـه      

نيامدن نوال به خـاطـر سـن        . ما بود
قـابـل فـهـم             باال و وضعيت جسـمـي  

بود اما اينکه تسـلـيـمـه دقـيـقـا بـه               
خاطر چيزي که ما برايش کنفرانـس  

 "نـه بـه شـريـعـه         "       گذاشتيم، يـعـنـي   
تواند به کنفرانس بيايـد خـيـلـي        نمي

تسليمـه نـيـز قـول داد            .دردناک بود
. که پيامي به کـنـفـرانـس بـفـرسـتـد            

تسـلـيـمـه           ، گرم و صميميپيام زيبا
نيز يک شب قـبـل از کـنـفـرانـس بـه                
  دست ما رسيد که آن را بـه آلـمـانـي        

 .ترجمه کرديم
بقيه کارهـا نـيـز روزهـاي آخـر            
بدون وقفه پيش رفت و باالخـره روز    

مـن آن روز را        .  مارس فرا رسيـد  ۸
بـايـد   .  از قبل مرخصي گرفتـه بـودم    

ــر در مــحــل                   ــد ســاعــت زودت ــن چ
از       بـودم تـا بـعـضـي            کنفرانـس مـي    

کارها را با بـقـيـه دوسـتـانـم رديـف              
من مسئوليت مـجـري و       .  کردم مي

گـردانـنــده کــنـفــرانـس را بـه عـهــده                
هفته آخر خيلي کم خوابـيـده   .  داشتم

بودم هم به خاطر کارها يي که بـايـد   
انجام ميشد، روند جـلـسـه تـا شـب            

هم   آخر هنوز دقيق نشده بود و کمي

دلنگراني که آيا همه چيز آنطور کـه    
همه ما انتظار داريم پـيـش خـواهـد         

 .رفت يا نه
صبح زود از خانه زدم بيـرون و    
به محض اينـکـه سـوار قـطـار شـدم             
دفــتــر و دســتــکــم را در آوردم،                     

هاي مختلفي که بـايـد اول، در        متن
گفتم  حين جلسه و در آخر جلسه مي

چـهـار سـاعـت وقـت          .  را مرور کردم
  داشتم و اين خوب بود که کـه کـمـي     

بـه مـحـض      .  افکارم را متمرکز کنـم 
رسيدن به فـرانـکـفـورت بـا تـاکسـي            
خودم را به دانشگاه، محل برگزاري 

مـحـمـد    شهناز و   .  کنفرانس رساندم
دوسـتــان ديـگــر        امـيـن کــمـانـگــر و        

سـالـن   .  سخت مشـغـول کـار بـودنـد         
بزرگ بود و ميز و صندليـهـا چـيـده       

 هـاي ميز سخنرانان بـا گـلـ     . شده بود
شـده  تـزيـيـن      قشنگي جلـوي سـالـن        

زود بود و هنـوز از مـهـمـانـان          .  بود
 . خــــــــــــبــــــــــــر نــــــــــــبــــــــــــود                 

را کـه از کـلـن آمـده             رحماني   احمد 
بود و با هم آنجا قرار داشتيـم پـيـدا      
کردم و مشغول رديف کـردن ويـدئـو      

هاي برنامـه   ها و اساليد شو ها، پيام
احمد مسئول گذاشتن ويدئـو  .  شديم
هاي مربوط بـه هـر سـخـنـران             کليپ

باالخره همه امور فـنـي انـجـام       .  بود
شد و اساليد شو نمايشگاهي را کـه    
سازمان جوانان تهيه کـرده بـود، بـا        
موزيک متن آرام راه انـداخـتـيـم تـا            

نـيـم سـاعـت       .  مهمانان از راه برسند
مهـمـانـان    تعدادي از  جلسهبه شروع 

سالن تـقـريـبـا       و بعد از مدتيآمدند 
  بيشتر مهمانان آلمـانـي   .پر شده بود

يا حداقل نيم از آنها، دقـيـق     .  بودند
سخنرانان مـهـمـان نـيـز از            . نميدانم

و آنها با مـيـنـا احـدي           .  راه رسيدند
در محلي قبالً همديگر مريم نمازي 

را مالقات کرده بودند تا کنفـرانـس   
 .شروع شود

. صندليها نسبتا پـر شـده بـود       
سخنرانان پشـت مـيـز هـر کـدام در              
جايي که براي آنها تعيين شـده بـود       

بـرنـامــه را بــا ويـدئــوي          .  نشـسـتـنــد   
ــيــه           " مــعــروف     ــيــارد عــل يــک مــيــل

سالن تاريک .  شروع کرديم"  خشونت
بعد از آن من خوش آمد گويـي  .  شد
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 انترناسيونال 

آن دوره نيز بر اساس شريعـت اسـالم     
پس امـروز بـا     .  تعريف ميشده است

آمدن مرسي و مطرح بودن موضوع 
اسـالم، بــايـد تــوجـه کـرد کــه بــراي                
رسيدن به آزادي زنان در مصر بـايـد     
با اسالم بـعـنـوان قـانـون و بـعـنـوان               
فرهنگ و سنت ديرينه مقابلـه کـرد     

 . و از اين طريق به آزادي رسيد
در فــاصـــلــه ســـخــنــرانـــيــهـــا            
ويدئوکليپ هايي از مبـارزات زنـان     

ســخــنــران بــعــدي     .  پــخــش مــيــشــد    
قـبـل از     .  کنفرانس مريم نمازي بـود 

ســخــنــرانــي مــريــم ويــدئــو کــلــيــپ            
ــان در                   ــراض زن ــوتــاهــي از اعــت ک

. اسـتـکـهـلـم سـوئـد نشـان داده شـد                 
کــمــونــيــســتــهــاي جــوان ايــرانــي از           
سازمان جوانـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري ايران و به مناسـبـت هشـت      
مارس با تن برهـنـه عـلـيـه حـجـاب            
اسالمي اعتراض ميـکـردنـد و ايـن         
ــيــن الــمــلــلــي                 حــرکــت در ســطــح ب
انعکاس بسيار گسترده اي داشـتـه،     

 . در کنفرانس نمايش داده شد
مـــريـــم نـــمـــازي يـــک چـــهـــره            
سرشناس بين المللي در نـقـد بـدون          
ــبــش                    ــن ــان اســالم و ج ــت زب ــکــن ل

او در راس نـهـادي         .  اسالمي اسـت   
است به اسم يک قانون بـراي هـمـه و        
همچنين مسئول نهاد اکـس مسـلـم      

در بيوگرافي او   .  در انگلستان است
کـه بــراي حــاضـريــن در کـنــفـرانــس              
قرائت شد، مريم  نـمـازي را چـهـره             
سرشناس بين الـمـلـلـي در دفـاع از              
حقوق زنان و در نقد اسالم مـعـرفـي      
کـرده بـودنـد و ايــنـکـه او جـوايــزي                 
بـدلـيـل ايـن فـعـالـيـتـهـاي درخشـان                  
دريافت کرده و سـکـوالريسـت سـال         

 . بوده است
مريـم در سـخـنـرانـي خـود بـه                
زبان انگـلـيـسـي کـه بـا نشـان دادن                

مــا :  تصـاويــري هــمــراه بــود، گــفــت        
بايد ببينيم که در دنـيـا و در هـمـه             
جا عليه نابرابري و خشونت مبـارزه  
وجـود دارد، بـعـد از چـنــديـن دهــه                
تروريسم اسالمـي و مـيـلـيـتـاريسـم            

دولتهاي اروپائي و دولت آمريکا و   
لــجــام گســيــخــتــگــي بــازار آزاد و              
هـمـچــنـيـن  نســبـيـت فـرهـنــگـي و                   
عقـبـگـرد از جـهـانشـمـولـي حـقـوق                 
انساني، يک دوره جديد دارد شـروع      
ميشود، دوره مبارزه و مقاومـت و    
اعــتـــراضـــات مـــيـــلــيـــونـــي، دوره          
ــيــشــروي در دفــاع از حــقــوق و                   پ
حرمت انساني، و سوال اينـسـت کـه      
آيا سـکـوالرهـا در دنـيـاي غـرب و               
مدافعين حقوق زنان براي ايـن دوره      
جـديـد و ايـن دنــيـاي جــديـد آمــاده                
هستند تا همبستگي واقـعـي خـود        

سـخـنــرانـي مـريــم       .  را نشـان دهـنــد      
بارها با تشويق جمعيت همـراه بـود     

 . و مورد استقبال قرار گرفت
قبل از سخنراني مريـم نـمـازي      
نازنين برومند با دادن توضيـحـاتـي    
در مورد مخارج اين کـنـفـرانـس از         
حاضرين خواست کمک مالي کـنـنـد    

يـورو کـمـک       ۵۰۰و حاضرين حدود 
 . مال کردند

بعد از سخنراني مـريـم نـمـازي       
اعالم تنفس شد و بعد از آن برنـامـه   
با سخنراني زانـا رمـدانـي از گـروه             

زانا از مـقـدونـيـه         .  فمن ادامه يافت
هســـت و از يـــک پـــدر و مـــادر                      
مسلمان، اکنون ساکن آلـمـان اسـت        
و از موسسـيـن گـروه فـمـن در ايـن               

او بـارهـا در بـرنـامـه            .  کشور اسـت   
هــاي مــتــعــدد گــروه فــمــن حضــور            

او در سـخـنـرانـي خـود        .  داشته است
گــفــت کــه بــايــد تــابــوهــا را کــنــار               
گذاشت، تا کـنـون تـن زنـان اسـاسـا             
بـعـنـوان يـک وســيلـه و يـا کـاال در                    
تبليغـات و غـيـره مـورد اسـتـفـاده                 
بوده اکنون ما در گروه فـمـن سـعـي         
مــيــکــنــيــم از تــن خــودمــان اعــاده           
حيثيت کنـيـم و اسـتـفـاده کـنـيـم و                 
ــه خشــونــت و                   ــه ب اعــالم کــنــيــم ن

ايــن يــک   .  سـکــســيـســم و نـابــرابــري        
جنبش جهانـي اسـت و زنـان اعـالم             
مـيــکـنــنـد انسـان بـرابــر بــا مــردان               
هستند و نه يک کـاال و يـک وسـيلـه           

او گـفـت کـه        .  سوء استفاده جنـسـي  
بايد بر عليه همه نوع نابرابـري بـود     
و عليه مذاهب و يا جـنـبـش هـايـي          

که حقوق زنان را پايمـال مـيـکـنـنـد         
. در هـر جــاي دنـيـا اعـتـراض کــرد               

سخنراني زانا و صراحت او در نـقـد       
نابرابري مورد استقـبـال جـمـع قـرار          

قبل از سخنراني زانا ويـدئـو   .  گرفت
کليپ کوتاهي از فعاليـتـهـاي گـروه       

 . فمن پخش شد
بــعــد از زانــا رمــدانــي مــيــنــا            

قـبـل از آغـاز        .  احدي سخنراني کرد
ــويــي از              ســخــنــرانــي مــيــنــا، ويــدئ
مبارزات زنان در ايـران و بـيـش از              
سه دهه مـقـاومـت و مـبـارزه زنـان               
عليه حجاب اسالمي در اين ويـدئـو   

ــن       .  نشــان داده شــد        ــي ــازن ســپــس ن
چـهـره   .  برومند مينا را معرفي کرد

سرشناس عليه اعدام و سـنـگـسـار،       
يک سازمان دهنده مـوفـق کـمـپـيـن           
ها و بـويـژه آخـريـن و مـوفـق تـريـن                 
کـمــپـيــن عـلــيــه ســنــگـســار يـعــنــي              
کمپيـن نـجـات سـکـيـنـه مـحـمـدي                  

او مـوســس نــهـاد بـيــن           .  آشـتـيــانـي   
المللي عليه اعـدام و سـنـگـسـار و              

 . همچنين سازمان اکس مسلم بود
مينا احدي در سخنرانـي خـود     
به چند دهه مـبـارزه زنـان در ايـران             
عليه حکومت اسالمـي اشـاره کـرد        
و در اين مورد که جنبـش اسـالمـي      
زنـان را در ايــران و افــغــانسـتــان و                
کشورهاي اسـالم زده مـورد حـملـه             
وحشيانه قرار داد حرف زده و گـفـت   
سوال اين است که دنيـا چـگـونـه بـه          
اين وحشيگري عکس العمـل نشـان     

مينا به نقد سياست دولتـهـا و     . داد
يـا بسـيــاري از فــمـيــنــيـســت هــا و                

: روشنفکران غربي پرداخت و گـفـت    
ما در دنيايي زندگي کرديم کـه مـه     
آلــود بــود و بــه مــا مــيــگــفــتــنــد                 
سنگسار فرهنگ شما است و ايـران    
کشـور اســالمــي اسـت و فــرهــنــگ            

مــا زنــان ســي و        .  مـردم ايــن اســت     
چهار سال عليه حکومت فاشـيـسـت    
اسالمي و عليه نسبيت فرهنگـي و    
اين تولرانس با فـاشـيـسـم اسـالمـي           

مــبــارزات مــا عــلــيــه      .  جــنــگــيــديــم 
تهديد به مرگ و فتـواهـاي جـنـبـش        
اسالمي و مقـاومـت و ايسـتـادگـي          
مـا حـتــي بــاعـث شـد کـه کسـانــي                  

همچون سـلـمـان رشـدي کـه بـدلـيـل               
فــتــواي اســالمــيــهــا بــيــســت ســال             
مخفي شده بود، عـلـنـي تـر شـده و            
در مقابل اين جنبش انسـان کـش و       

مـيـنـا    .  کثيف علني تر مبارزه کند
ــان اعــالم کــرد کــه                  ــاي احــدي در پ
خواهان تشکيل يک ائتالف جهـانـي   

 . عليه شريعه است
بعد از مينا احدي نمايـنـده اي     
از حزب چپ آلمان بعنوان سـخـنـران      
مهمان در پشـت مـيـکـروفـون قـرار           

سـابـيـنـه     .  گرفت و سـخـنـرانـي کـرد         
اليديگ نماينده پـارلـمـان آلـمـان از            
استان هسن است او سي سـال اسـت       
که علـيـه خشـونـت بـر عـلـيـه زنـان                  
مبارزه ميکند  ودر کـنـفـرانـس هـم        
در مـورد جـنـبـش جـهـانـي زنـان و                   
ضرورت همبستکي جـهـانـي حـرف         

سابينه اليـديـگ گـفـت بسـيـار             .  زد
خوشوقتم که امروز در کـنـار شـمـا           

ما بايد براي پايـان دادن بـه       .  هستم
خشونت جنسي هـمـکـاري کـنـيـم و           
بايد به ايـن نـابـرابـري نـقـطـه پـايـان                

 . بگذاريم
پس از اين سخنراني حاضـريـن   
در پانل يـعـنـي نـجـال کلـه ک، زانـا                
ــازي، هــوزان              ــم ــم ن رمــدانــي، مــري
مــحــمــود و مــيــنــا احــدي در يــک               
گفتگو با حاضرين شـرکـت کـرده و          

در ايــن   .  بـه سـواالت پـاســخ دادنـد          
قسمت درعين حال بصـيـر نصـيـبـي        
چــهــره ســرشــنــاس ضــد جــمــهــوري           
اسالمي و فيلمساز و مسئول نـهـاد     
سينماي آزاد در يک صحبـت کـوتـاه      
از برگـزاري چـنـيـن کـنـفـرانسـهـايـي               
استقبال کرده و از سازماندهنـدگـان   

. اين  کنفرانس موفق قدرداني کـرد   
از طرف سـازمـان دهـنـدگـان مـيـنـا             
احـدي از حضــور شـخــصــيــت هــاي            
سرشناس عليه جـمـهـوري اسـالمـي        
در اين کنفـرانـس تشـکـر کـرد و از              
اينکه بصير نصيـبـي در ايـن جـمـع            

ساليان سـال مـبـارزه        است وبه پاس 
سرسختانـه او بـر عـلـيـه جـمـهـوري                 

 . اسالمي ايران بپا خاست
در بـخـش پـايـانـي کـنـفـرانــس               
نازنين برومند در مورد اينکـه ايـن     
کــنــفــرانــس در فــاصــلــه کــوتــاهــي            
سازمان يـافـتـه و يـک جـمـع بـزرگ                  
بويژه از شهر فرنکفورت اين برنامـه  

را سازمان داده اند، اعـالم کـرد کـه        
دسته گلي به شهناز مرتب سازمـان  
دهنده اين کنفـرانـس مـيـدهـيـم کـه            
هدف ما نشان دادن احـتـرام مـا بـه           
همه کسـانـي اسـت کـه شـبـانـه روز                
تالش کردند و اين کنفـرانـس بـزرگ      

 . را سازمان دادند
شهناز مرتـب در ايـن قسـمـت           
در پشت ميکروفون قـرار گـرفـت و          

مـا بـا     :  سخنان کوتاهـي گـفـت     طّي 
عالقه اين کـنـفـرانـس  را سـازمـان               
داديم و با ايـن نـوع کـنـفـرانـس هـا                
ميخواهيم بگويـيـم عـلـيـه جـنـبـش             
اسالمي و اسـالم سـيـاسـي مـبـارزه             
ميکنيم و در عيـن حـال عـلـيـه هـر             

او .  نوع راسيسم و خارجـي سـتـيـزي      
از حضور همگان در اين کـنـفـرانـس       

 . تشکر کرد
در طول کنفرانـس يـک تـيـم از           
تلويزيون کانال جديد با حاضرين بـه  
زبان فـارسـي و آلـمـانـي مصـاحـبـه                 
ميکرد و يک تيم از فيلـمـبـرداران و      
عکاسان از برنامه عـکـس و فـيـلـم            

فـيـلـم هـاي ايـن          .  تهـيـه مـيـکـردنـد        
کنفرانس بتدريـج مـنـتـشـر خـواهـد            

 . شد
در پايـان کـنـفـرانـس، جشـن و             

 ۱۰پايکوبي شروع شد و در ساعت 
شب در حاليکه همه از بـرگـزاري و         
ســازمــانــدهــي و مضــمــون بســيــار           
جالـب سـخـنـرانـيـهـا راضـي بـودنـد                 

 . پايان يافت
در ايــنــجــا يــکــبــار ديــگــر از             
حضور همه سخنـرانـان و حـاضـريـن          
در اين کنفرانس تشکر ميـکـنـيـم و       
در عين حال از تک تک دوستاني کـه  
براي برگزاري سازمان يافته و حرفـه  
اي اين کنفرانس مهم زحمت زيـادي  
ــي            ــه قــدردان ــد، صــمــيــمــان کشــيــدن

 . ميکنيم
 شوراي مرکزي اکس مسلم  

 عليه تبعيض 
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 ۳از صفحه  

 کنفرانس بين المللی ھشت مارس در فرانکفورت آلمان 
 !با موفقيت برگزار شد



مصاحبه با مليکا آزادي يـکـي       
ــان             از اعضــاي ســازمــان جــوان

مـارس     ۲کمونيست که در روز     
شــرکــت "  اعــتــراض عــريــان   " در   

 .داشت
چـه چـيـزي مـوجـب            : انترناسيونال

اعـتـراض   " شد که تصميم به انـجـام       
 بگيريد؟" عريان

اعـتـراض بـه سـبـک            :مليکا آزادي
نيمه عريان و عـريـان شـدن در ايـن               
دوره جديد، از گروه فمن در اوکراين 
دو سال پيش و عليا ماجده المهـدي  

برهنگي عـلـيـا    .  سال قبل شروع شد
الماجده المهدي در قـلـب مصـر در          
ادامه انقالبي عظيم در ايـن کشـور         
بــود و يــک نــه بــزرگ بــه قــوانــيــن                 
اسالمي، مـذهـب و هـر ارتـجـاعـي             
بود و نيز عريان شدن گروه فـمـن در     
اعتراض به همه قوانيـنـي اسـت کـه         
زن را محـصـور، مـلـک و بـرده يـک               
شخص حقيقي يا حقوقي ميکنـد و    
حتي فراتر از آن عليه کل وضـعـيـت      

اعتـراض عـريـان مـا         .  موجود است
اين يک .  هم در همين چارچوب بوده

ما مـعـتـقـديـم      .  سبک اعتراض است
زن و مــرد و کــال انســانــهــا بــاهــم                

مــهــم نــيــســت چــه رنــگ         .  بــرابــرنــد
پوستي، چه جنسيتي و چه عقايـدي  
داشته باشنـد، مـهـم ايـن اسـت کـه               
انسانها بايد با هـم بـرابـر بـاشـنـد و             
اين صرفـا در حـد حـرف و عـقـيـده                 
نيست، بلكـه خـواسـتـه اي ديـريـنـه              
است که از طرف يک جنبش عـظـيـم      

بـراي رسـيـدن بـه         .  مـطـرح مـيـشـود       
مطالبات بايد دست به انجام کـاري    
زد و ما به هـر سـبـکـي کـه بـدانـيـم               
تاثير گذار است، پاي عمـل آن مـي       

 .رويم
با اعتراض عريان ما نه تـنـهـا      
ــر بــدن زن را                 ــکــيــت ب تــابــوي مــال
شکستيـم و بـه قـوانـيـن مـذهـبـي،                 
مــردســاالر و ارتــجــاعــي اعــتــراض         
کرديم بلکه هدف اصلي ما پـيـامـي    
است که به دنيا مي دهيم در مـورد  
قــوانــيــنــي کــه در در ايــران تــحــت              

حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســالمــي و           
کشورهاي اسالمزده حـاکـم اسـت و        
نيز در همه جاي دنيا کـه نـيـروهـاي       
مذهبـي سـعـي در پـيـاده کـردن آن                 

ــد ــراض بــه             .  دارن مــا صــداي اعــت
فـرودسـتـي و زن سـتـيـزي در ايــران                 
هستيم که تـوسـط حـکـومـت و بـا               

چـرا  .  قوانين رسمي در حال اجراست
که فرودسـتـي و بـيـحـقـوقـي زن در                
ايـران فـراتــر از ايــنـکــه گسـتــرده و                
شديد اسـت، بـلـکـه امـري رسـمـي،                

زنان درايـران    . قانوني و دولتي است
رسما و قانونا از بسياري از ابتدائي 
ــوق انســانــي شــان، از                   ــن حــق ــري ت
ــح و ورزش و                    ــفــري تــحــصــيــل و ت

معاشرت آزادانـه گـرفـتـه تـا آزادي              
حق طالق و حضانـت از    پوشش و تا 

فرزندان و ارث و ميراث و شـهـادت     
در دادگـاه و قضـاوت و غـيـره، يـا                
کال محرومند و يا حقـوقـي بسـيـار       
کــمــتــر و مــحــدودتــري از مــردان               

اين تـبـعـيـض و بـيـحـقـوقـي                .  دارند
مفرط و فاحش نسبت بـه زنـان، در       
بعـد فـرهـنـگـي و فضـاي فـکـري و                   
گفتمان رسانه هاي رسمي و دولـتـي     
به تحقير و توهين آشـکـار بـه زنـان           

بـراي نـمـونـه       .  بسط پـيـدا مـيـکـنـد        
درهميـن روزهـاي اخـيـر يـک مـقـام                
رسمي شهرداري تهران بـر اسـتـفـاده         

در تبـريـکـات    "  بهار"نکردن از کلمه 

چرا که بـهـار   . عيد نوروز تاکيد کرد
وامـا نـکـتـه       .  يک اسـم زنـانـه اسـت          

اينجاست که همه اين بي حقوقـيـهـا    
با اسالم و قوانين مـذهـبـي تـوجـيـه         
ميشود و حـجـاب، پـرچـم ايـن بـي                 
حقوقي عليه زنان و بـرخـورد بـه زن        
بعنوان يک کاالي جنسي متعلق بـه    

شــوهــر و پــدر و کــال مــرد              ( مــرد   
. يک رکـن اسـاسـي آنسـت          )  خانواده

زنان در همه جاي دنيا و همـيـنـطـور     
ايران ميخواهند از اين تـبـعـيـض و         
بردگي جنسي رها شوند و ما عليـه  
اسالم، مذهب و حجـاب بـه عـنـوان         
سنبل بردگي زن، پرچم رهايـي زنـان     

اعـتـراض عـريـان       .  را باال مي بـريـم    

يکي از پيشروتـريـن نـوع اعـتـراض          
چـرا کـه مـا        .  در ايـن زمـيـنـه اسـت         

ميگوييم نه تـنـهـا حـجـاب بـر سـر                
نميکنيم بلکه برهنه ميشويم که بـه  

 .اين بردگي اعتراض کنيم
آيـا کسـانـي        : انترنـاسـيـونـال    

بـودنـد کـه بـا ايـن کـار مـخــالـفــت                    
 کنند؟ دليلشان چه بود؟

الـــبـــتـــه کـــه       : مـــلـــيـــکـــا آزادي    
چـرا کـه     .  مخالفيني داشـت و دارد     

طبعا در نوک حمله به اين جـنـبـش،      
افرادي هستند که بـا مـطـرح کـردن         
مباحثي مـي خـواهـنـد ابـعـاد ايـن                
جنبش را کوچک و بي اعتبار جـلـوه   

و داليــل مــخــتــلــفــي ارائــه         .  دهــنــد

اعم از اينـکـه ايـن شـکـل          .  ميدهند
اعتراض راه به جايي نـيـمـبـرد و يـا          
ايــنــکــه بــايــد آرام آرام قــوانــيــن را              

حـرکـت   اصالح کرد و يا اينکـه ايـن       
ولـي مـا     .  دارد   جنبه سکـسـيـسـتـي     

 ۲۴تاثير اين حرکت را در کمتر از     
ــم      ــدي ــدن صــداي      .  ســاعــت دي رســان

اعتراض و فرياد زنان عليـه بـردگـي      
سـاعـت در        ۲۴جنسي در کمتر از     

مدياي دنيا پـخـش شـد و ايـن يـک                
مـا بـرهـنــه      .  دسـتـاورد بـزرگ اسـت        

ميشويم که اعتراض کنيم و هـدفـي   
در اعـتـراضـات    .  براي اين کار داريم

جـاري کــه هــم اکـنــون در دنــيــا از                 
کشــورهــاي آفــريــقــايــي گــرفــتــه تــا           
آسياي شرق و از آمريکـاي جـنـوبـي       
تا مصـر و ايـران و قـلـب اروپـا در                  

جنـبـش   " جريان است و ما اسم آن را 

" نوين آزادي زن و يـا انـقـالب زنـانـه         
گذاشته ايم، برهـنـه شـدن زنـان يـک            

چـرا  .  شکلي از ايـن اعـتـراض اسـت        
که بدن زن هميشه تـابـو و در واقـع            
ملک دنياي مردسـاالر بـوده و آزاد         
و صاحب اختيار بودن زن مـتـرادف     
با فساد و بي بـنـد و بـاري مـعـنـي               

 . شده است
نکته اينجـاسـت کـه اگـر عـده            
اي مـرد نـيـمـه عـريـان در خـيـابــان                   
ظاهر شوند به کسي بر نـمـي خـورد        
و صـداي کسـي در نـمـي آيـد، امـا                 
همينکه تـعـدادي زن نـيـمـه عـريـان              

عـکـس الـمـعـل نشـان           شوند، چنـان    
مـي دهـنـد کـه انـگـار يـک نـظـم و                      

مخصوصا . قانوني بهم خورده است

ــه                   ــالم زده کـ ــاي اسـ ــورهـ در کشـ
موجوديت زن بطـور کـامـل نـاديـده          
گرفته مـي شـود و او را در بسـتـه                 
بندي به نام حجاب، درون يک سلـول  

برهنه شدن مـا  .  انفرادي مي اندازند
نه تنها اين تابو را ميشکنـد بـلـکـه       
بـه قـوانـيــن مـوجـود هـم اعـتــراض                
ميکند و ميخواهد اتفاقا اين نـظـم     

مـا در    .  و قانون حاکم را به هم بزند
بطن يـک جـنـبـش نـويـن زنـان بـراي                 
رهايي از قيد و بند سنت، مـذهـب،   
مردساالري و بـطـور کـلـي بـردگـي               

اتفاقا اعتـراض مـا     .  جنسي هستيم
عليه اين نگاه پورنوگرافيک به زنـان  

از بين بردن نگـاه سـکـسـي و         .  است
برهنگي من " ابزاري به زن، با شعار 

ايـن شـعـار بـه         .  اسـت "  اعتراض من
اين معناست که نه تنها زير بار بند 
و حصار نمـيـروم بـلـکـه بـرهـنـه هـم                
ميشوم تا بگويم اين بدن، اين فکر، 
متعلق بـه مـن اسـت و کسـي حـق                  

ايـن شـعـار      .  ندارد مـحـدودش کـنـد      
دارد مـيـگـويـد ايـن حـرکـت جـنـبـه                 
سـکـسـيـسـتــي نـدارد بـلــکـه جـنـبــه                 

ــه عــنــوان           .اعــتــراضــي دارد     مــا ب
فعالين اين عرصه خـود را پـيـشـرو           
در رهايي زن و دستيابي به آزادي و   
برابري ميدانيم لذا نـه تـنـهـا پـرچـم             
اين جنبش را باال برده ايم بـلـکـه از        
اعتراض به شکل عريان استقـبـال و     
به آن عـمـل مـيـکـنـيـم و در قـبـال                      
سنگ پـراکـنـي هـاي مـخـالـفـان از                 
مــواضــع خــود عــقـــب نشـــيــنـــي                

 . نميکنيم
در مـحـل اعـتـراض         : انترناسيونال

مــردم چــه عــکــس الــعــمــلــي نشــان           
 دادند؟

در مـحـل پـيـکـت            : مليکـا آزادي   
وقــتــي کــه مــا شــعــار داديــم و بــه                
محض اينکه نيمه عريان شـديـم در       
همان چـنـد ثـانـيـه اول بـه يـکـبـاره                     
خيابان بند آمد و سـکـوتـي عـمـيـق         
برقرار شد و مـثـل يـک فـيـلـمـي کـه               
روي پاوز زده باشند مردم ايستادنـد  
و جـمـاعـتـي بـا چشـمـان بـاز نـگـاه                   
ميکردند و کنجکاو بودنـد کـه مـا        
چه کاري انجام مـيـدهـيـم و بـه چـه               
منـظـوري ايـن کـار رو انـجـام مـي                  

ارديبهشت  ۲۲ ۸ انترناسيونال 

 !صدای ما به گوش دنيا رسيد

 ۱۰ادامه صفحه  



 انترناسيونال 

ــاهــي در مــورد                  ــت کــوت و صــحــب
کردم و بعد پيام    موضوع کنفرانس

ويدئو نوال السعداوي پـخـش شـد و          
پس از آن پيام تسـلـيـمـه نسـريـن از             

پـتـي آنشـب      .  طرف پتي خوانده شـد 
بــعــد از آن      .  مــتــرجــم جــلــســه بــود       

هـر کـدام از       .  ها شروع شد سخنراني
سخنرانان روي نکته به خصوصي و   

هـاي مـخـتـلـفـي مـوضــوع               از زاويـه   
کنفرانـس را بـاز کـردنـد و نـظـرات                 

مــابــيــن  .  خــود را تــوضــيــح دادنــد        
هاي مـنـاسـب بـا          ها ويدئو سخنراني

هـمـه چـيـز       .  سخنران گذاشته ميشد
روي کـوچـکـتـريـن      .  خوب پيش رفت

جزئيات برنامه فکر شده بود و هيچ 
انجـام  برنامه ريزي قبلي کاري بدون 

همه چيز مثل ساعت طبق .  شد نمي
فـيـلـمـبـردار      .  برنامه پيش مـيـرفـت     

زارع تلويزيون کانال جديد سيـامـک     
از تــمـــام لـــحــظــات ســخـــنــرانـــي                

سيامک، پتي، .  فيلمبرداري ميکرد
هـر  ويسـي    و سعيد   باقرتاش محمد 

کــدام در کــنــار مســئــولــيــتــي کــه              
هاي مـخـتـلـف در          داشتند از صحنه

سالن و خارج از سـالـن نـيـز عـکـس           
منيژه، سهيال، شادي و . گرفتند مي

تعداد ديگري از دوستانـمـان بـيـرون       
سالن همچـنـان مشـغـول تـدارک در            

خود شهناز دائـمـاً     .  آشپزخانه بودند
يک پايش بيرون سالن و يـک پـايـش        

  بـعــد از مــدتــي     .  داخـل سـالــن بـود       
متوجه شدم پشت سالن که هـنـگـام      
سخنراني و پخش ويدئو تاريک بـود    

ديدم تعـداد   و من درست از دور نمي
زيـادي بــه مــهــمـانــان اضــافــه شــده             

مــا بــراي ايــن کــنــفــرانــس          .  بــودنــد
قبل از تـنـفـس      ورودي نگرفتيم ولي

من درخواست کمک مـالـي کـردم و        
 .مقداري کمک جمع آوري شد

در قسمت اول هوزان محـمـود،   
ــازي                      ــم ــم ن ــک و مــري ــه ل ــجــال ک ن

هنـگـام تـنـفـس بـا           .سخنراني کردند
. تعدادي از مهمانان صحبـت کـردم    

مـردم از ســخـنـرانــي مـريـم خـيـلــي                
هـاي     هم صحـبـت  .  تعريف ميکردند

مريم طبق معمول تيز و برنده بود و 
هم به خاطر اساليد شو کـه خـودش       
تهـيـه کـرده بـود و در هـر قسـمـت                    
صحبت يک عکـس يـا کـاريـکـاتـور           
مناسب موضوع نشان داده ميشـد،  

 . سخنراني را خيلي جـالـب مـيـکـرد       

از       سيامـک بـا دوربـيـنـش و يـکـي               
دخــتــران جــوان تــيــم تــدارکــات بــا             
مهـمـانـان فـارسـي زبـان مصـاحـبـه                

پتي نـيـز بـا سـخـنـرانـان              . ميکردند
جلوي مـيـز     .  جداگانه مصاحبه کرد

شريني و نوشابه مـردم  فروش غذا و 
دوسـتـانـي کـه       .  صف بسـتـه بـودنـد        

مسئول اين کار بودند خيلي زحمـت  
کشيده و خوشبختانه از اين قسـمـت   

ــي شـــد                   ــوبـ ــال خـ ــبـ ــقـ ــتـ ــم اسـ  .هـ
سالن دوبـاره پـر       وقت تنفس تمام و 

ها ادامـه     برنامه را با سخنراني. شد
اول زانا رمداني از گروه فمـن  . داديم

هاي زانا جالب  صحبت. صحبت کرد
قبـالً  . از کاراکتر او خوشم آمد. بود

به خاطر کارهاي تدارکاتي با او در     
زانا به من قبل از جلسه . تماس بودم

گفت که بـراي اولـيـن بـار اسـت کـه               
جلوي جمعيت به اين زيادي صحبت 

به او دلداري دادم   من کمي. کند مي
. هـا را زدم           و برايش مثـال آلـمـانـي      

گويند در اينجور  ها مي  گفتم بعضي
موارد تصور کن که مردم همه لخت 
هستند، آنوقـت تـرسـت مـيـريـزد و             

هر .   توني صحبت کني راحت تر مي
دو زديــم زيــر خــنــده و زانــا گــفــت                
مشکل اين است که در مورد او اين 
مثال فايـده نـدارد، چـون ايـن فـمـن               
هستند که در حرکت اعتراضي خود 

ــخـــــــت مـــــــيـــــــشـــــــونـــــــد               .لـــــ

مردم چندين بار . بعد نوبت مينا بود
. هاي مينا دست زدنـد    براي صحبت

مــيــنــا حــق هــر چــه ســيــاســتــمــدار             
پرواسالمي و اسالم سياسي و هر چه 

خـاصـيـت را            چپ و فمينيـسـت بـي     
مـيـنـا در      .  گذاشـت کـف دسـتـشـان         

هايش حرف چنديـن و چـنـد         صحبت
ساله مرا از ته دلـم زد و حـتـمـا نـه              
تنها حرف دل من که حرف دل خيلي 
از مردم شريفي کـه دل پـري از ايـن            

 .جماعت دارند، را زد
بعد از مينا خـانـمـي از حـزب           

بـه اسـم     )  ديـه لـيـنـکـه       ( چپ آلـمـان     
زابينه اليديگ کـه از قـبـل دعـوت           
شـده بــود سـخــنـرانــي کـوتــاهـي در               

 .حمايت از اين کنفرانس انـجـام داد    
قسمت سوال و جواب با مهمانان در 

از هــمـان ابـتــدا       .  سـالـن شـروع شـد        
دستهاي زيادي باال رفت و سـواالت  

از طرف مهمانان مطـرح شـد     زيادي 
ــراي                   ــتــي ب ــعــضــا از طــرف پ کــه ب
سخنرانان انگـلـيـسـي زبـان تـرجـمـه             
  ميشد و جواب آنها نيز بـه آلـمـانـي        

 .دوباره ترجمه ميشد
 استقبال مهمانان از کنفرانس

کنفرانس نـزديـک      آخربه دقايق 
من مجبور اين قسمت در . ميشديم

شدم با وجود اينکه هـنـوز سـواالت      
تمام نشده بود، پايان جلسه را اعالم 

خودم انتظار اين همه استقبـال  .  کنم

قبل از اعالم پايان جلسه . را نداشتم
من از طرف برگزار کنندگان جـلـسـه    
به شهناز مراتب به عنوان نـمـايـنـده     
  تيم تدارکات در محـل دسـت گـلـي        

شهناز با وجود داشتـن  .  تقديم کردم
پا درد در عـرض ايـن چـنـد هـفـتـه                  
گذشته از هيچ کاري کوتاهي نکرد و 
همه دوستان ديگرمان واقـعـا بـراي        

 .اين جلسه سنگ تمام گذشته بودند
شهناز به مـن اطـالع داده بـود کـه             

  دي جـي      دوستمان سعـيـد دسـتـگـاه       
جشن و     دارد و بعد از برنامه رسمي
ايـن را    .  موزيک و رقص برپا هسـت   

نـيــز از مــيــکـرفــون اعـالم کــردم و               
 شـروع تـمـام و جشـن                جلسه رسمي

 .شد
. مردم خيلي تعريف ميکردنـد 

خيلـيـهـا بـه       .   و چه ايراني  چه آلماني
ما به خاطر مـنـظـم بـودن و تـدارک            
  باالي اين مراسم چه از لحاظ کيفـي 

حتا بصير .  تبريک گفتند  و چه کمي
کـه در          نصيبـي فـيـلـمـسـاز ايـرانـي            

در قســمــت      حضـور داشــت   مـراســم    
ها ميکرفون را گرفت  سوال و جواب

اي    و از ما به خاطر چـنـيـن بـرنـامـه          
 .تشـــــــــــــــکـــــــــــــــر کـــــــــــــــرد                

از نظر من ايـن کـنـفـرانسـي کـامـال            
مطمئنا اگر ما فرصت . موفقي بود

بيشتري داشتيم خيلي بهـتـر از ايـن        
 .توانستيم آن را برگزار کنيـم  هم مي

از اتـفـاقـات خـوبـي کـه بـراي                  يکي
شــخــص مــن افــتــاد ايــن بــود کــه                

يـا     ۱۷دوستان قديمي را که شـايـد     
سال بود نديده بودمشـان را در       ۲۰

شـد     بـاورم نـمـي     .  اين کنفرانس ديدم
را آنـجـا           که پروين و قدسي و عـلـي  

بعـد از جـلـسـه           با هم کمي.  ميبينم
متاسفانه وقـت  .  حال و احوال کرديم

 ،کم بود و من هم خيلي خسته بـودم 
براي همين نشد بيشتر همـديـگـر را      

اما قول داديـم    . ببينيم و گپي بزنيم
 .که درتماس بمانيم

 ها رسانهسکوت 
نکته قابل توجه امـا سـکـوت        

چيـزي  .  استآلمان   رسمي يها رسانه
که براي من عجيب بود چه قـبـل از     
کنفرانس، چه روز کـنـفـرانـس و چـه          
بعد از آن خبرنگـاران روزنـامـه هـا،         

هـيـچ            هاي رسـمـي   راديو و تلويزيون
سکـوت   فقط. تکاني به خود ندادند

در مقابل اين کـنـفـرانـس و         سنگين 
ــان آن      چــطــور مــيــشــود       .ســخــنــران

کنفرانسي با چنين موضوع کليـدي  
ــراي               ــان ســرشــنــاســي ب و ســخــنــران

ارزش باشد کـه      خبرنگاران انقدر بي
 هـم حتا يک مصاحبه خشک و خالي 

الـبـتـه ايـن پـديـده جـديـدي               .  نکنند
همانطور که مينا احـدي در    . نيست

ســخــنــرانــيــش مــطــرح کــرد مــا در           
زيـادي  "  هـاي " گذشته شاهد سکوت 

هنگامي که مـيـنـا مسـئلـه          .  بوديم

!انقالبی انسانی، برای حكومتی انسانی   
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سنـگـسـار در ايـران را در جـامـعـه                  
نه تنهـا    آلمان مطرح کرد هيچ کسي

ها بلکه حتا فـمـيـنـيـسـتـهـا و            رسانه
هاي اين جامـعـه در مـقـابـل آن             چپ

وقتي خبـرنـگـارانـي     .  سکوت کردند
که به خـاطـر مصـاحـبـه بـا پسـر و                  
وکيل سکيـنـه آشـتـيـانـي بـا پـا در                 
مياني وزير خارجه آلـمـان از زنـدان          
آزاد شدند هيچ شخصيت سياسي و   

اي يک کلمه راجع به سرنوشـت   رسانه
 .نزد  سکينه و پسر و وکيلش حرفي

اين موضوع فقط و فقط نشان 
آلـمـان      رسـمـي   يها رسانهميدهد که 

در چنين مواردي کامال وابستـه بـه     
و .  سياست رسمي دولت آلمان اسـت 

دولـت آلـمـان فـعـال                سياست رسمي
هنوز دسـت دادن و بـادمـجـان دور             
قاب چيـدن سـران دولـت جـمـهـوري             

سياسـت دولـت     . اسالمي ايران است
ــمــان و مــطــبــوعــات و راديــو                    آل
تلويزيون آن حتي  بعد از انـقـالبـات      

، و بــعــد از           هــاي عــربــي     در کشــور  
خيزش پرشور و انقالب پايان نيافته 

و      ۸۸مـــردم ايـــران در ســــال                   
اعتراضات مردم دنيا عليه تبعيض 

و مذهب، ايـن اسـت کـه دم              جنسي
را بـبـيـنـنـد و          هـا       و دولـت   مذاهب   

. منـافـع خـودشـان را پـيـش بـبـرنـد                 
مطبوعاتي کـه تـا تـقـي بـه تـوقـي                
  ميخورد راجع به ايران و طرح اتمـي 
و احمدي نژاد و ديالوگ با جمهوري 
اسالمي گزارش ميدهنـد در مـورد       
امر زناني کـه سـالـهـا عـمـرشـان را                
عليه جانيان اسالمي مـبـارزه کـرده      

 .ميکننداند، سکوت 
مارس در  ۸کنفرانس با شکوه 

فرانکفورت مانند خاري در چشمـان  
آنها است و اسـتـقـبـالـي کـه از ايـن                

 يهـا    رسانـه کنفرانس شد بدون کمک 
و فـقـط از طـريـق روابـط و                    رسمي

 . مدياي اجتماعي انجام گرفت
مــا ســکــوت مــطــبــوعــات را          

هـمـيـن االن خـبـر ايـن             .  ميشکنـيـم  
بـوک بـه        کنفـرانـس از طـريـق فـيـس            

در    مـنـد     انسان عـالقـه  گوش هزاران 
کـه ايـن کـنـفـرانـس             همه جاي دنـيـا    

 .برايشان اهميت دارد، رسيده است
 !زنده باد جنبش نوين برابري زن

 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه   ۱۰ انترناسيونال 

مارس سازمان جـوانـان      ۲روز 
کمونيست، سازمـان جـوانـان حـزب         
کمونيست کارگري ايـران، پـيـکـتـي          

روز ( مـارس    ۸اعتراضي بمناسبت   
برعليه مذهب و قوانين )  جهاني زن

مذهبي و علـيـه حـجـاب در مـرکـز             
 . شهر استکهلم سوئد برگزار کرد

تن از فعـالـيـن     ۲در اين پيکت 
زن ســازمــان جــوانــان کــمــونــيــســت          
بـرعـلـيـه مـذهـب و عـلـيـه حـجــاب                   

کـردنـد، کـه روي        "  اعتراض عريـان " 
ــايشــان       ــه ــدن ــه حــجــاب        " ب ــه ب و "  ن

" برهنگي من اعـتـراض مـن اسـت        " 

ــود و يــکــي از از                    نــوشــتــه شــده ب
معترضين همزمان عريـان شـدن بـا        
زدن برقع بـه صـورت، اعـتـراض بـه            

ايــن حـرکــت    .  حـجـاب را نشـان داد         
اعتراضي عالوه بر محل برگزاري و 
عابرين در محـل، در مـديـاي بـيـن            
المللي انعکـاس زيـادي پـيـدا کـرده            

بصــورتــي کــه تــا بــحــال بــا            .  اســت
هـزار نـفـر      ۱۳۰گذشت يکفته باالي 

از ويدئـوي آن ديـدن کـرده و بـاالي               
ســايــت خــبــري و يــا راديــو و                 ۲۵

زبـان     ۱۰تلـويـزيـون و تـقـريـبـا بـه                 
 .مختلف آنرا پوشش خبري داده اند

سازمان جوانان کمونيست و 
مارس  ۲اعتراض عريان روز 

در استکھلم عليه مذھب و 
و پس از اينکه متوجه شدند .  دهيم !عليه حجاب

ــه                  ــي ــراض اســت عــل ــک اعــت ايــن ي
حــجــاب، عــلــيــه مــذهــب و عــلــيــه           
حکومت اسالمـي، بـا تـکـان دادن           
سر و دست به نشانه تاييد بـه واقـع       

اکثرا در حال .  در حال تشويق بودند
ــي                   ــم و عــکــس عــل ــيــل ــن ف ــت گــرف
الخصوص از روي شعارهاي نوشـتـه   

 .شده روي بدن ما بودند
ــال   ــاســيــون پــس از انــجــام         : انــتــرن

اينکار چه واکنـش هـايـي از طـرف           
مردم و يا در رسـانـه هـاي صـورت           

 گرفت؟
تـا بـه حـال صـدهـا              : مليکا آزادي

هزار نفر اين اعتراض را در سـايـت       
يوتيوب و نيز سايـتـهـاي مـخـتـلـف          
بين المللي ديده اند و ما پيامـهـاي   
حــمــايــتــي بســيــار زيــادي دريــافــت         
کرديم، در يوتيوب، در فـيـسـبـوک،       
درگــوگــل پــالس و ديــگــر مــديــاي           

سايت اصلي فمن و نـيـز     .  اجتماعي
صفحه رسمي عليا الماجده المهدي 
خبر اين اعـتـراض را پـوشـش داده             

به عالوه اينکه سايت هايي در   .  اند

اروپا اعم از سايتهايي در ايـتـالـيـا،     
ــرکــيــه                ــيــل، ســوئــد، و در ت اســرائ
تــلــويــزيــون و ســايــت هــاي بســيــار            
زيادي خبر اين اعتراض را پـوشـش       

من معتقدم تا همينـجـا مـا      .  دادند
موفق شده ايـم کـه صـداي آزادي و            
اعتراض عـلـيـه حـجـاب و بـردگـي                

 .جنسي را به گوش دنيا برسانيم
انتظار شما از زنـان      : انترناسيونال

ايران چيست؟ آيا برهنه شونـد و بـه       
 اين شکل اعتراض کنند؟

بايد در نظر گـرفـت       : مليکا آزادي
که جنبش نـويـن زنـان يـک جـنـبـش              
سياسي اجتماعي است که هدف آن   
نفي نظام مبتني بر استثمار و سود 
که جوامع و زندگي انسان در هـمـه       
ابعاد تبعيض آميز آن، اسـت و در          
بطن آن زن به عـنـوان جـنـس درجـه            
ــرداري                 ــهــره ب دوم و کــاال مــورد ب

تبعيضي که .  جنسي قرار مي گيرد
در عمق آن نه فقـط زن، بـلـکـه کـل            

. جامعه به بردگي کشيده شده اسـت 
مخصوصا اعـتـراض مـا بـه دسـت            
درازي اديان به زندگي زنان است که 
اين بردگي و بندگي را با قوانيـنـش   

 . تئوريزه و اجرايي مي کند

ما در اين نوع فعاليـتـهـايـمـان      
برهنگي را به عنوان يـک جـور مـد          
يا فرهنگ در جامعه تـبـلـيـغ نـمـي           
کنيم و قصد مـا اعـتـراض اسـت و           
ايـن يـکـي از ســبـکـهـاي اعـتــراض                
است که اتفاقا تـاثـيـرگـذار اسـت و            
فعاليـن مـيـتـوانـنـد بـه ايـن شـکـل                   

بـالـتـبـع     .  اعتراض هم روي بيـاورنـد  
ايــن ســبــک اعــتــراض در ايــران بــا              
وجود جمهوري اسالمي فعال عملي 

الـبــتـه کـه زنـان در ايــران              .  نـيـســت  
تــاريــخــا خــود پــرچــمــدار آزادي و             
بــرابــري بــوده انــد و انــتــظــار مــن               
اينست که زنان در ايـران هـمـچـنـان          
در مـقــابـل حـاکــمـيــت اســالمـي و               

چـنـان   . قوانين مذهبي تعرض کنند
کـه در طـول بـيـش از سـه دهـه بـه                      
حجاب اعتراض کردند و تحت هيچ 
فشاري زير بار اين پديده ضـد زن و      
نــيــز مــذهــب و ســنــت و ارتــجــاع               
نرفتند، همچنان به اعـتـراض خـود        
ادامه دهند و نيـز اقـدام بـه ايـجـاد            

الزم .  تشکلهايي براي مبارزه کننـد 
اســت کــه مــا بــه هــم پــيــونــديــم و                
سازمان و برنامه مشـخـص داشـتـه         
باشيم تـا عـلـيـه سـيـسـتـم مـوجـود                 

فراخوان من پيوسـتـن   . مبارزه کنيم
زنان و جوانان به اين جـنـبـش نـويـن        

 .وعظيم و جهاني رهايي زنان است

 !صدای ما به گوش دنيا رسيد

 ۸از صفحه 
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در روز جــهـــانــي زن هشـــت               
مــن در دانشــگــاه          ۱۹۷۹مــارس   

ــفــر از                    ــه هــمــراه هــفــت ن ــز ب تــبــري
دوستانم، فراخوان يک تظاهـرات در    
مرکز شهر تبريز را داديم و مـن در        
ــار در يــک                       ــن ب ــجــا بــراي اولــي آن
ميتينگ خياباني سخنراني کرده و   

حکومت اسالمي ارتـجـاعـي      :  گفتم
ما اين حکومت را نخـواهـيـم    .  است

شريعه و قوانـيـن اسـالمـي       . پذيرفت
 ! ضد زن هستند

تــظــاهــرات در هشــت مــارس          
در بســيــاري از شــهــرهــاي            ۱۹۷۹

بزرگ ايران برگـزار شـد و بـويـژه در             
ــه                  ــهــران هــزاران زن در ايــن روزب ت
خيابان رفته و به فرمان خميـنـي نـه      

يــا رو سـري يـا تـو ســري               :  گـفــتـنــد  
و مـا بـا صـداي           فرمان خميني بود

حــقــوق زنــان    :  بــلــنــد جــواب داديــم      
جهاني است و نه شرقي و نـه غـربـي      
و گــفــتــيــم مــا بــه قــرون وســطــي                  

 !  برنميگرديم و شريعه ضد زن است
يـک روز       ۱۹۷۹هشت مارس 

مهم در تاريخ مبـارزات مـا عـلـيـه          
جــنــبــش اســالمــي وبــراي دفــاع از            

 . حقوق انساني خودمان بود
اين اولين جـنـبـش اعـتـراضـي           
زنان بر عليه اسالم سياسـي در ايـن       

جنبشي که آمده بود تـا    .  دوران بود
يک انقالب بـزرگ عـلـيـه حـکـومـت            
پهلوي را بـه شـکـسـت بـکـشـانـد و                 
سوار موج انقالب شده و بـه قـدرت       

هـمـه مـيـدانـنـد کـه جـنـبـش                 . برسد
اسالمي در ايران و بويژه در منطـقـه   
خاورميانه زندگي ميليـونـهـا زن را        

 . بسيار سخت کرده است
من در اينجا ميخواهم از سـي  
و چهار سال مبـارزه عـلـيـه شـريـعـه            

من در اينجا ميخواهـم  .  حرف بزنم 
داسـتـان زنـدگـي خـودم را تـعـريــف                

 . کنم
خميني و جنبـش اسـالمـي در        
ايران به کمک دول غربي و آمـريـکـا        

هـدف آنـهـا درهـم         .  روي کار آمدنـد 
شکستن يک انقالب بـود، بـا کـمـک         

قـرار بـود جـنـايـت          !  مذهب و اسالم
مقدس سـازمـان دهـنـد و خشـونـت             
عريان عليه مردم را بـا کـمـک قـران         
راه بياندازند و درست همين کـار را      

 . کردند
ــا             رفــتــار جــنــبــش اســالمــي ب
انـقـالب مـردم ايـران در آن مـقـطـع                  
بسيار سمبليک بود و کـاراکـتـر ايـن       

اول بـه زنـان     .  جنبش را نشان ميداد
حــملــه مــيــکــنــيــم بــخــش ضــعــيــف          

جــامــعــه، بــخــشــي از جــامــعــه کــه            
ديگران از او چندان دفاع نميکـنـنـد    

شعار و بيـرق  .  و همين کار را کردند
آنها تحميل حجاب بود، يا روسـري    

ــود            ايــن .  يــا تــوســري شــعــارشــان ب
مانيفست جنبش اسـالمـي اسـت و        
با اين شعار بـه زنـان و بـه انـقـالب                

 . حمله کردند
ــم               ــنــجــا مــيــخــواه مــن در اي
درمورد سنگسـار هـم کـمـي حـرف            

از نظر من معنـاي سـنـگـسـار        .  بزنم
ــچــه           :  يــعــنــي ايــن     ــه آن ــان ب اگــر زن

! اسالميها ميگويند عمـل نـکـنـنـد       
اگر زنان تـمـکـيـن نـکـنـنـد آنـهـا را                 

عام تا سينه در خاک فـرو   ءءدرمالء
کرده وتعدادي آنقدر سنگ به تـن و      
بدن  اين زن پرتاب ميکنند تا زجـر    

 . کش شود 
بعد از ايـن حـمـالت بـه زنـان،              

قـانـون اسـالمـي را قـانـون اسـاسـي                 
اعــالم کــردنــد و شــريــعــه در ايــران             

ــد       ــون شـ ــانـ ــانـــون             .   قـ ــن قـ و ايـ
بيانگرموقعيت زنان در ايران تـحـت    
حاکميت جنبش اسالمي وحکومت 

 . اسالمي بود
سپس بطـور عـلـنـي و آشـکـار             
گفتند زنان نيمه مـردان هسـتـنـد و           
زنان هـمـه حـقـوق انسـانـي خـود را                

 . رسما از دست دادند

سوال اينست که دنيـا چـگـونـه       
به اين وحشـيـگـري عـکـس الـعـمـل               

 . نشان داد
دولتهاي غـربـي و هـمـچـنـيـن               
دولت آمريـکـا هـمـه در مـورد ايـن               

. جـنــايــت مــقــدس ســکــوت کــردنــد        
حجاب اجباري و اعدام هـاي دسـتـه      
جمعي جـوانـان و يـا سـنـگـسـار بـا                   

. ســکــوت مـــطــلــق مـــواجــه شـــد              
مطبوعات بين المللي يـک تصـويـر        

ايـران يـک     :  را از ايران مخابره کردند
کشــور اســالمــي اســت مــردم ايــن             
حکومت را انتخاب کرده اند و همه 

زنـان در    .  چيز بـر وفـق مـراد اسـت            
ايران مسلمان هستند و فرهنگـشـان   
با ما فرق دارد و بنابر اين از اينجـا  
يعني از خارج ميتوان سنـگـسـارهـا     
را نظاره کرد و تحـت تـاثـيـر چـيـزي           
قرار نگرفت و به زنـدگـي و حـيـات           

 ... عادي ادامه داد 
تراژدي اين بود که همـچـنـيـن      

روشنفکران و در اروپا و آمـريـکـا و      
يا سازمانهاي مـدافـع حـقـوق زن و           
فمينيست هاي سـرشـنـاس سـکـوت        
کردند و چيزي نگفتند و يـا خـيـلـي         

 . کم حرف زدند
همه شما سلمان رشدي را مـي      

او از سـوي خـمـيـنـي بـه               .  شناسـيـد  
مرگ محکوم شد و فـتـواي قـتـلـش        

ــيــســت ســال         .  صــادر شــد    رشــدي ب
مخفي شد و اکنون کـتـابـي نـوشـتـه         
که مـيـگـويـد چـه سـخـت اسـت کـه                  
وقــتــي از اطــاق خــواب بــا لــبــاس              
خواب بيرون مي آئيد و ميخواهـيـد   
قهوه بخوريد سه مـرد مـحـافـظ در         
آشپزخانه نشسته اند و بـلـنـد بـاهـم            

مـن مـيـخـواهـم        ...  حرف ميـزنـنـد      
بگويم عليه ما زنان نيز فتوا بسيـار  

ايـن سـخـنـرانـان کـه           .  صادر کـردنـد    
اينجا نشسته انـد اکـثـرا بـا فـتـواي             
مرگ اسالميها مواجه شده اند، مـا  
زنان در مقابل ايـن فـتـواهـا کـوتـاه             
نيامده و جنگيديم و سـعـي کـرديـم         
علني کارمان را پيش ببريـم و مـن       
ميخواهم بگـويـم ايـن مـقـاومـت و             
ايستادگي تاثير داشـت کـه سـلـمـان          
رشـدي هــا نــيــز عـلــنــي شـده و بــه                  
زندگي و فعاليتهاي خود در حـالـت     

پـس زنـده     .  عادي تري ادامه دهـنـد    
 . باد زناني که کوتاه نيامده اند

 ! دنيايي که من تجربه کردم
من بايد تـجـربـه مـيـکـردم کـه            
تــمــام دنــيــا در مــقــابــل فــاشــيــســم            
اســالمــي بــا احــتــرام کــامــل و بــا               
ــعــمــل نشــان              ــرانــس عــکــس ال تــول

من بايد دنيـايـي را تـجـربـه          . ميداد
مــيــکــردم کــه شــريــعــه و قــوانــيــن              
اسالمي را کامال قورت ميداد و به 

خـانـم احـدي      :  من نوعـي مـيـگـفـت       
اسالم و شريعه آنقدر هم بد نيستـنـد   

  .که شما تصويرش ميکنيد
من دنيايي را تجربه کـردم کـه       

از ايـن    "  اسالم شـنـاسـان     "تعدادي از 
لجنزار براي خود دکان درست کـرده    

ــردنــــد           ــن      .  و زرانــــدوزي کــ و مــ
موسساتي همچـون مـوسـسـه شـرق          

آيـت  شناسي هامبورگ را با رياست 
بايد تجربه ميکـردم  اهللا اشتاين باخ 

کــه جــنــبــش اســالمــي را تــقــويــت             
ــد و از اســالم و اســالم                   مــيــکــردن

 . سياسي دفاع کامل ميکردند
ما چه کرديم؟ ما زنان چه بايد 

  ميکرديم؟
. ما جنگيديم راه ديگري نبـود 

ما بايد براي دفاع از بـديـهـي تـريـن        
بـراي  .  حقوق خودمان مي جنگيديم

پــيـــاده روي در خـــيــابـــان، بـــراي                
خنديدن، براي نفس کشيدن و بـراي      
عشـق ورزيــدن و مـحــبــت خــود را              
نشان دادن براي همه چيز بـايـد مـي      

و مـا در هـمـيـن سـي و                .  جنگيديم
ــرد،                     ــبـ ــگ و نـ ــنـ ــال جـ ــد سـ ــنـ چـ

 .  دستاوردهاي بزرگي داشتيم
ــه                 ــر چ ــنــظــر مــن امــروز اگ ب
حکومت اسالمي سـرنـگـون نشـده،         
اما ما زنـان در جـبـهـه هـايـي ايـن                  

. حکومت را به شکست کشانده ايـم 
در عـرصـه تـحـمــيـل حــجـاب و در                 

در ايران حاکـمـيـن    .  عرصه سنگسار
از زنان در عرصه تـحـمـيـل حـجـاب           
شکست خورده اند و در ايـران و در        
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و مردان آزاديخـواه بصـورت اس ام         
اس و با شعارهـاي نـه بـه تـعـبـيـض              
جـنـسـيـتــي، نـه بــه حـجـاب، آزادي                
برابري هشت مارس را تبريک گفـتـه   

در آبادان جـمـعـي    .  و گرامي داشتند
از آزاديــخــواهـان بــا اس ام اس بــه               
ليست وسيعي از مردم شـهـر هشـت      

در اصفهان .  مارس را تبريک گفتند
بــر روي ديــوارهـــاي تـــعــدادي از                
کــارگــاهــهــاي مــجــتــمــع ذوب آهــن         

هشـت مـارس روز       " اصفهان شـعـار     
 . نوشته شد" جهاني زن گرامي باد

در سنندج عصر روز پنجشنبه 
اسفند فـعـالـيـن جـنـبـش زنـان،              ۱۷

جنبش کارگري و جمعي از مردم که 
بــراي بــرگــزاري هشــت مــارس روز           
جهاني زن به محـل بـازارچـه اي در          
خيابان سيروس آمده بودند، بـدلـيـل    
حضور مزدوران لـبـاس شـخـصـي و          
نـيـروي انـتـظــامـي و يـگـاه ويـژه و                    
تعقيب و اذيت آزار آنان نتوانسـتـنـد    

. مارس هشت مارس را بر پا کـنـنـد   
با وجود اينکه  جمعيت در سـاعـت     

بعدازظهر و با اطـالع رسـانـي بـه          ۶
همديگر تصميم داشتند در چهـارراه  

چهارباغ جمع شوند باز هـم بـا قـرق        
مـحــل تــوسـط نــيـروهــاي ســرکــوب           

. جـمــهـوري اســالمـي روبــرو شــدنــد          
باالخره در محلي در بازار شـهـر در       
ميان جنگ و گريز با رژيم اسالمـي  
ــي            ــايــ ــاردهــ ــالکــ ــي پــ ــاتــ ــظــ ــحــ لــ
درگراميداشت اين روز بلند کردند و 

. هشت مـارس را گـرامـي داشـتـنـد            
بدين ترتيب هشت مارس امسال بـه  
صـحـنـه کشـاکـش مـردم مـعـتـرض                
سنندج و نيروهاي سرکـوبـگـر رژيـم       

و بـخـش هـائـي       . اسالمي تبديل شد
از شـهـر چـهـره اي کـامـال نـظـامـي                  

گــزارشــات هــمــچــنــيــن از          .  داشــت
برگزاري هشت مارس در مـحلـه اي     

ي در مـريـوان       در بوکان و در مـحـلـ     
 .خبر ميداد

يک بخش مهم جـنـب و جـوش        
براي هشت مارس پيام به مناسـبـت   
اين روز از سوي تشکلهاي مختـلـف   
کارگري، فعالين سياسي در زندان و 

بـه  .  بخش هاي ديگري از مردم بـود 
مناسبت ايـن روز کـمـيـتـه بـرگـزار                 
کننده هشـت مـارس سـنـنـدج طـي               
بـيــانــيــه اي  تـمــامــي انســان هــاي               
آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب را بــه              
برگزاري هر چه باشکـوهـتـر مـراسـم        

هاي روز جهاني زن و تبديل اين روز 
به نقطه عطفي در مـبـارزه جـنـبـش          
ــات                  ــطــــالــــبــ زنــــان و اعــــالم مــ
آزاديخواهانه عليه تـبـعـيـض عـلـيـه          

هـمـچـنـيـن بـه ايـن            .  زنان فـراخـوانـد   
مناسبت از سوي تشکلـهـايـي چـون       
کانون نويسندگـان ايـران، اتـحـاديـه          
آزاد کـــارگـــران ايـــران، کـــمـــيـــتـــه             
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
تشکلهاي کارگري،  شوراي بيکاران 

شهر سـنـنـدج، انـجـمـن بـرق و فـلـز                  
. کرمانشاه بيانيه هايي منتشر شـد   

ايــن بــيــانــيــه هــا بــه طــور واقــعــي               
بيحقوقي کامـل  کيفرخواستي عليه 

و نـابـرابـري زن و         زنان، ستم به زنان
در ايــن بــيــانــيــه هــا از           .  مــرد بــود  

خواستهاي فوري براي رفع تبـعـيـض    
عليـه زن و بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـن                    
هشـت مــارس بــه عــنــوان يــک روز              

در .  تعطيلي جهاني سخن گفته شـد   

اين بيانيه ها از جنـبـش رهـايـي زن         
بعنوان يکي از جنبش هاي تـعـيـيـن     
کننده در تحوالت پيشاروي تـاريـخ     

" خيزش يک ميليـاردي " بشريت و از 
و پيوند عميق آن  با رهـايـي انسـان        

از ايـنـکـه جـنـبـش           .  سخن گفته شد
رهايي زن امروز بيش از هر دوره بـا    
جنبش کارگري و آرمانهاي آن پيوند 

به تحوالت . دارد بحث به ميان آمد
جهاني و جنبش جهانـي رهـايـي زن        

در ايـن بـيـانـيـه هـا بــر               .  اشـاره شـد    
جــهــانــي بــودن هشــت مــارس و                  
جهانشمول بودن حقوق زنان تـاکـيـد      

 . شد
از سـوي ديـگـر بـه مـنـاسـبـت                 
ــيــن                هشــت مــارس از ســوي فــعــال
کارگري، بهنام ابراهـيـم زاده، رضـا        
شهابي، شاهرخ زماني پـيـام هـايـي         
داده شد و لقمان و زانـيـار دو فـعـال         
سياسي از شهر مريوان که هم اکنون 
در زندانند و خطر اعدام تهـديـدشـان    
ميکند، با صدور بيانيـه اي هشـت       
مارس را تبريک گفته و ايـن روز را        

 . گرامي داشتند
يـک بــخـش ديــگـر از بـحـث و                
گفتمـان بـر سـر هشـت مـارس روز                 
جهاني صفحات فيس بوک و مدياي 

نگاهي به هـمـه ايـن        .  اجتماعي بود
تحرکات زمينه هاي مناسبي بـراي    
سازمانيابي جـنـبـش رهـايـي زن را            

 . نشان ميدهد
هشت مارس در سطح جـهـانـي    

. نيز امسال متفاوت از هر سال بـود 
هشت مـارس امسـال بـيـش از هـر                
وقت چهره جنبش نـويـن آزادي زن،         
جنبشي سکوالر و علـيـه تـابـوهـاي        
مذهبي، جنبشي مدرن و انسـانـي،       
جنبشي برابري طلب و در صحنه را   

زنـده بـاد هشـت        .  به نمايش گذاشت
 .مارس روز جهاني زن

 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه   ۱۲ انترناسيونال 

 ھشت مارس در ايران

 ۲از صفحه 
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دنيا بويژه  با کمپين موفق سکيـنـه   
محمدي آشتياني ديگـر هـيـچ بـانـد          
تــروريســت اســالمــي و حــکــومــت           
اسـالمـي جـرات نـمـيـکـنـد زنـان را                  

اينرا ما به آنها .  علنا سنگسار کند
مـا امـروز در       .  تـحـمــيـل کـرده ايـم         

مقابل خودمان در دنيا يک جـنـبـش    
اســالمــي ريــش و پشــم ريــخــتــه و              

. مضحکه خـاص و عـام را داريـم              
 ! جنبش اسالمي تضعيف شده

امروز يک دستاورد مبارزه مـا  
اينست که  بـا هـمـه ايـن مـبـارزات             
ميليونها زن در دنيا درک کـرده انـد     

و    مذهب در خود ضـد زن اسـت      که 
مخصوصا اسالم و جنبش اسـالمـي   
و اسالم سياسي ضد زن است و بايـد  
از زندگي همه ما زنان گورش را گـم  

 . کند
من در کشورهاي غـربـي ديـدم      
که چگونه مالتي کالچراليسـتـهـا و      
پسـت مــدرنـيـســتـهـا سـنـگــسـار را                
فرهنگ من و فرهنگ ما نام نهـاده  
واين تزها را مي فروخـتـنـد و ديـدم         
که روشنفکران سعي ميکنند نـگـاه     
نکنند و هيچ نگويند ولي مـن يـک       
دنـيــاي ديــگــر را نــيــز ديــدم مــردم              
عادي در کـوچـه و  خـيـابـان قـلـب                    
بزرگي داشتند و بـه يـاري مـا مـي             

 . شتافتند
سي سال در اين دنياي ترسـيـده   
و مــه آلــود زنــدگــي کــردم در يــک                
دنياي مه آلـود و خـاکسـتـري و تـا              
آنجا که بـه ايـران مـربـوط بـود، در              

ــزرگ             ۲۰۰۹ســال     ــبــش ب ــا جــن ب
. اعتراضي جوانان دنيا تکان خـورد   

اين جنبش اعتراضي ميتوانست بـا  
تکيه به ايـنـتـرنـت و فـيـس بـوک و                  
امکانات ارتباطي اجتـمـاعـي خـود       

ــد            ــتــي  .  از خــودش گــزارش ده وق
ميليونها نفر از مـردم دنـيـا مـرگ             

نـدا آقــا ســلـطــان را اليــو ديــدنـد و                 
تجربه کردند و وقتي ميليونها نـفـر     
ديـدنــد کــه جــوانـان درايـران عـلــيــه              

ايـن  .  بربريت اسالمي بپا خاسته اند
بـزرگـتـريـن ضـربـه بـود بـه مـالـتــي                   

 . کالچراليستها و نسبيت گرايان
دنيا يک گام  ۲۰۱٣تا  ۲۰۱۱

در صـد       ۹۹.  بزرگ به جلو برداشت
عليه يک درصديها، قدرت خـيـابـان      

 . خود را نشان داد
جنبـش زنـان در دنـيـا            ۲۰۱٣

در .  يک گام بلند بـه جـلـو بـرداشـت           
ميليونهـا زن در       ۲۰۱٣فوريه  ۱۴

سراسر جهان بپا خاسته و به خيابـان  
ديـگـر   :  رفته و رقصيدند و گـفـتـنـد        

به خشـونـت عـلـيـه زنـان             !  بس است
 ! بايد يک نقطه پايان گذاشته شود

در سـه سـال گــذشـتـه جـنـبــش               
 . جهاني زنان گامها جلو رفت

از نظر من جنبش فـمـن بـويـژه         
جنبـشـي کـه فـمـيـنـيـسـم              .  مهم بود

سنتي و قديمي را پشت سرگذاشت، 
جنبشي که مالتي کالچراليستها را 

جـنـبـشـي بـدون        .  پشت سر گـذاشـت    
تابو، عليه مذهب و عليه فاشـيـسـم    
اسالمي همچنين عليه تـن فـروشـي      
زنان و تـجـارت سـکـس و تـجـارت                 
زنان و عليه پاپ و ناسيونالـيـسـم و      

 . راسيسم در آلمان و در دنيا
امــروز مــا دو جــبــهــه را در                

ازنـظـر مـن      .  مقابل هم مي بـيـنـيـم      
جبهـه اي کـه عـلـيـه اومـانـيـسـم و                    
انسانگرايي و   آگاهگـري و حـقـوق        
انساني است، در مقابل جنبشي کـه  
عليـه فـاشـيـسـم اسـالمـي و عـلـيـه                   

. ممنوعيت فکري و تـابـوهـا اسـت          
ما همديگر را پيدا کرده ايم جنبـش  
زنــان در کشــورهــاي اســالم زده و               
جنـبـش زنـان در بـخـشـهـاي ديـگـر                  
دنيا، اين  دنياي بهم پيوسته و غير 

ما طـرفـداران حـقـوق       .  قابل تفکيک
زنــان از کشــورهــاي اســالم زده بــا              
طرفداران تابو شکن حقـوق زنـان از       

فوريـه   ۱۴.  بقيه دنيا بهم رسيده ايم
يک مومنت مـهـم در دنـيـا          ۲۰۱٣

ما زنان از شـرق و غـرب بـهـم           .  بود
عليه خشـونـت بـر زنـان و             .  رسيديم

بدون توجه به سنتها و تابوهـا و يـا       
 ! مرزهاي جغرافيايي

امروز همـه مـردم مـيـتـوانـنـد            
افکار و ايـده هـاي خـود را مـطـرح              

امروز ديگر مـافـيـاي رسـانـه        . کنند
ها نميتواننـد مـثـل دوران انـقـالب             
ما در ايران عليه حکومـت پـهـلـوي       

 . نقش بازي کنند
ــهــار عــربــي آغــاز شــد و                    ب

ديکتاتورها يـکـي پـس از ديـگـری            
سقوط کردند و بنظر مـيـرسـيـد کـه          

و    ۱۹۷۹تجربه ما در  آن انـقـالب     
داستان ما اين بار البـتـه مـثـل يـک          

 . فيلم تند در حال اتفاق افتادن است
من در آلمان روشنـفـکـرانـي را       

از اول هــم     " ديـدم کــه مــيــگـفــتــنــد          
مــيــدانســتــیــم بــا رفــتــن مــبــارک              
اسالميها  خواهند آمد و سوال مـن  
اينست و اين بود خوب که چـه؟ آيـا     
ــارک را                   ــد مــب ــن مــردم حــق داشــت

 سرنگون کنند؟ 
امــروز در مصــر مــرســي و                
اخوان السـمـلـيـن قـدرت را قـبـضـه                 
کرده و در تونس هم اسالميها آمـده  

اين بـار هـم بـا کـمـک غـرب و                 .  اند
آمريکا آماده اند و ميخواهنـد يـک     
انقالب را سرکوب کنـنـد ومـردم را        
به خانه ها بفرستند به کـمـک اسـالم      

 !و وحشيگري جنبش اسالمي 
و اين بـار هـم هـزاران نـفـر در                
مصر و تـونـس عـلـيـه ايـن جـنـبـش                

شـده اسـالمـي بـه         "   رام" ضعيـف و      
زنان  و مـردان در      .  خيابان آمده اند

مصر و در خيابانها مي جنـگـنـد و      
ايــن مــبــارزه بســيــار بســيــار مــهــم           

بـراي حـقــوق انسـانـي، بــراي           .  اسـت 
حقوق زنان و عليه جنبش اسـالمـي     

همه شمـا مـيـدانـيـد        .  و عليه شريعه
دو ماه ديگر در ماه مـي در آلـمـان        

. مــجــددا کــنــفــرانــس اســالم اســت          
ــا               کــنــفــرانســي کــه دولــت آلــمــان ب
ســازمــانــهــاي اســالمــي در آلــمــان            
برگزار ميکـنـد و ظـاهـرا بـا هـدف               
ــالح                  ــطـ ــه اصـ ــردن بـ ــره کـ ــگـ ــتـ انـ

از مـن قـبـول      .  در آلمان" مسلمانان"
کــنــيــد ســرنــوشــت ايــن کــنــفــرانــس          
اسالمي نيز در خـيـابـانـهـاي قـاهـره          

ــعــيــيــن مــيــشــود         جــنــبــش  .  دارد ت
اسالمي در ايـران و يـا افـغـانسـتـان             
قوي بود و دولت آلمان در برليـن بـه     

اکنون جـنـبـش    .  اينها امتياز ميداد
اسالمي در ضعيف ترين موقـعـيـت    
خود است و اگر  حـکـومـت مـرسـي        
ــگــون شــود                 ــه هــمــت مــردم ســرن ب
تکليف کنفرانس اسالمي آلمان نيـز  

 . روشن ميشود
از نظر من زنان مصر و تـونـس   
پـرچــم رهــايـي زنـان در کشــورهــاي             

. اســـالم زده را در دســـت دارنـــد                 
جنبش عليه اسالم سياسي و اسـالم    
در قــدرت جـنــبــش بــراي حـقــوق و              

 .  حرمت زنان
جـنـگـي     .  اين يک جـنـگ اسـت     

علـيـه دخـالـت مـذهـب در زنـدگـي                 
مردم، براي برابري و عليه شريعـه و    
اين يک جنـگ اسـت عـلـيـه تـزهـاي              

 . نسبيت فرهنگي و پست مدرنيسم
بگـويـم   من در اينجا ميخواهم 

که اگر در مصر عـکـسـهـاي بـرهـنـه          
آليا ماجده المهدي يک انقـالب بـود     

در دنيـاي عـرب زبـان، ايـن فـرم از                
اعتراض کال بسيار موثر بوده و در   
کشــورهــاي اســالم زده بــه ريشــه                 

 . معضل حمله ميکند
در ايران بسـيـاري از زنـان ايـن           
مبارزه را ادامه دادند و ايـن واقـعـه      
در ايران با کمترين  تابو همـراه بـود     
و بويژه از سوي جوانان بسيار امـري  

 . پذيرفته شده است
بسيـار مـهـم       ۲۰۱٣مارس  ۸

است چرا که هنـوز ايـن مـبـارزه در           
مصر و تونس و همچنين در ايران و 
افغانستان و کشورهاي اسالم زده به 

بـهـمـيـن دلـيـل         .  نتيجه نرسيده است
ميخواهم در هشـت مـارس امسـال        
فراخوان تشکيل يک ائتالف جهانـي  

 . عليه شریعه را بدهم
اگر سي سـال مـبـارزه زنـان و            

مردم در کشورهاي اسالم زده علـيـه   
جنبش اسالمي با کم حـرفـي و کـم          
دخالتي دنـيـا هـمـراه بـود، امسـال                
بايد در اين روز جهاني يک عـالمـت   

 ! بگذاريم
ما همه عليه قوانيـن شـر يـعـه          

ما خواهان اين هستـيـم کـه      ! هستيم
شـريـعــه مــثـل قــانـون در هـمــه جــا                 
ممنوع شود مـا قـوانـيـن سـکـوالر             
ميخواهيم و جدايي کامـل مـذهـب      

 !از دولت و آموزش وپرورش
دست همه مذاهب از زنـدگـي زنـان          

 ! کوتاه

 ۴۹۶ضميمه شماره _ دوره دوم  انترناسيونال 

 ترجمه سخنرانی مينا احدی
 ۲۰۱٣در کنفرانس ھشت مارس در فرانکفورت آلمان 

 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه  

 زنده باد جنبش جھانی رھائی زن 

 تلفن تماس با حزب در 
 خارج از کشور

 

 اصغر کریمی، دبير کميته خارج         
۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 

 

 تلفن تماس با حزب از ايران
دبير كميته سازمانده    : شھال دانشفر

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 

 : آدرس پستی
I.K.K , Box: 2110 ,  

 127 02 Skärholmen - Sweden 

 ۱۱از صفحه 



 

 ۱۴ انترناسيونال 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی! مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 

 انترناسيونال
  نشريه حزب کمونيست کارگری

 بھروز مھرآبادی: سردبیر
 نازیال صادقی: مسئول فنی

  anternasional@yahoo.com: ای میل
 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 ١٣٩١اسفند  ۲۵جمعه  

 سوئد 

 ھلند

 آمريکا

 لندن ـ بريتانيا

 کانادا ـ تورنتو


