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   ۸شماره  

سالي پر حادثه در تـمـام       سالي که گذشت    
هنوز هم با توجـه  . دنيا بخصوص در ايران بود  

به مبارزات مردم در ايـران کـه شـکـل بسـيـار                 
گسترده و مردمي تر نسبت به هميـشـه بـخـود           
گرفته است جمهوري اسالمي همچنان بعـد از         
گذشت سه دهه بـه حـکـومـت ديـکـتـاتـوري و                  

 .آپارتايد جنسي  خود ادامه ميدهد 
امروزه در ايران مردم بخـاطـر دفـاع از حـقـوق             
ابـتــدائــي خــود ، بــخــاطـر طــلــب حــقــوقــهــاي             
ناپرداخته شده ، بخاطر حق اظهار نظر و بـيـان            
و بخاطر همبستگي با ديگر اقشـار مـردم در             
حال اعتصاب و اعتراض دستگـيـر ، ربـوده ،              

هـم  .   زنداني و مورد شکنجه قرار مـيـگـيـرنـد             
اکنون تعـداد بسـيـاري از کـارگـران ، زنـان ،                    
جوانان و دانشجويان در بند و زنـدگـيـشـان در              

اينها بخاطر باال بردن شعار آزادي     .   خطر است   
و بـرابـري ، نـه بـه آپـارتـايـد جـنـسـي ، دادن                          
پيامهاي همبستگي به مبارزات  کـارگـران ؛            
دانشجويان ، زنـان  و بـقـيـه اقشـار جـامـعـه                      

 .دستگير شده اند 
جنبش براي  آزادي زندانيان سياسي بخصوص       
دانشجويان هم ااکنون به يک حرکت و کـمـپـيـن       
سياسي مهمي چـه در ايـران و چـه در خـارج                    

ويژگي ايـن کـمـپـيـن          .   کشور تبديل شده است     
سياسي اين است که به يک حرکت بسيار جـدي         
و اعتراضي بين المللي تبديل شده کـه شـعـار              
آزادي زندانيان سياسي و سرنگونگي جمهـوري       

 . اسالمي ، معرف اصلي اين حرکت است 
 
 

 

           

يک  برجستگي بسيار مهم اين شانزده 
آذر،  نقش دانشجويان دختر در صف 

رهبران اين حرکت اعتراضي و در 
 پيشاپيش اين مبارزه بود

 دانشفر                                                                                                                             شهال 

 تبريک سال نو

 3صفحه 

 :در صحفات ديگر
 جنبش برابري طلبانه در ايران خواستش سرنگوني نظام است

 نسل جوان زنان  با سنتها، آداب رسوم ارتجاعي و مذهب مشکل دارد 
 !آزادي فوري دانشجويان خواست ما است

 !خفه ميکنند" خودشان"با اجازه خدا و پيغمبر، با دستهاي 
 و مطالبی خواندنی ديگر 

 1۰ صفحه 

  نشريه عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن

 آذر امسـال چـي         ١٦ارزيابي شما از :       بي حجاب 
بود؟ نقش زنان و جنبش برابري طـلـبـانـه در آن را                 

 چگونه مي بينيد؟
 

 آذر امسال يک اتـفـاق سـيـاسـي            ١٦:   شهال دانشفر 
 آذر امسـال  سـرخ و راديـکـال  و                      ١٦.   مهم بود 

متفاوت بودن اين شانزده .     متفاوت از هر سال بود  
اول .   آذر را در چند محور مهم خـود را نشـان داد               

اينکه رژيم از قبل بـا دسـتـگـيـريـهـا و در ادامـه                      
تالشي که براي ايجاد جو رعب در جـامـعـه کـرده                

امـا  .   بود، تعدادي ازدانشجويان را دستـگـيـر کـرد          
عليرغم آن دانشجويان اين روز را برگزار کردند و با 
شعارهايي چون  مرگ برديکتاتور، آزادي بـرابـري،         
زنداني سياسي آزاد بايد گردد، سـوسـيـالـيـسـم يـا                
بربريت، بار ديگر شکست سياست احـمـدي نـژادي           

 آذر امسـال      ١٦.   رژيم اسالمي را اعـالم داشـتـنـد         
بيش از بيش بيان کننده فضاي سياسـي عـمـومـي            

 .جامعه بود
دومين موضوعي که به ايـن شـانـزده آذر ويـژگـي               
ميداد، شرايط سياسي معيني بود کـه مـا در آن               

به اين معني که درست در شـرايـطـي       .   قرار داشتيم 
که هياهو بر سر جنگ باال گرفته بـود، درسـت در              
شرايطي که عده اي با تشکيل کميته صلح و با تـا         

عـمـال تـالش داشـتـنـد           "   نه به جنگ  " کيد بر شعار    
مبارزه مردم را تحت شعـاع مسـالـه جـنـگ قـرار                 
دهــنــد، دانشــجــويــان آمــدنــد و گــفــتــنــد مــرگ                

 آذر ١٦. برديکتاتور و فرياد آزاديخواهي سر دادند 
و فضاي اعتراضي آن همه اين تقالها را به حاشيـه           
برد  و بدرست مبارزه را برد بر سر مسـالـه اصـلـي                
يعني بر سر مبارزه عليه رژيـم بـعـنـوان تـنـهـا راه                   

 .واقعي ايجاد صلح و رفاه در جامعه
سومين ويژگي اين شانزده آذر قدرتنمايـي چـپ و          

رهبران چـپ    .   ابراز وجود قدرتمند و علني چپ بود      
و راديکال  با اسم و رسم خود جلو آمدنـد ودر ايـن          
ــمــنــد چــپ در راس                   اعــتــراضــات مــکــان قــدرت
اعــتــراضــات جــامــعــه را شــفــافــتــر از هــر وقــت                

به عبارت روشنتر در شـانـزده     .   ميتوانستيم ببينيم 
آذرامسال بار ديگر دانشـگـاه بـه  صـداي چـپ و                    

 .  صداي آزاديخواهي چپ جامعه تبديل شد
 

 

 



 !نه جنگ، نه بمب، نه حجاب

اخيرا در گزارشي که از طـرف دفـتـر            :   بي حجاب  
سياسي سپاه پاسداران منتشر شده بود از جمله به  
جنبش آزادي زن و ان جي او هـاي زنـان بـعـنـوان                   
خطراتي که نظام را تهديد مي کـنـد، اشـاره شـده             

اين البته اولين مورد نيست و ما مرتبا مـي    .   بود
شنويم که سران رژيم بـه انـحـا مـخـتـلـف بـه ايـن                      

بنظر شـمـا     .   جنبش بعنوان تهديد اشاره مي کنند     
 چرا؟ 

 
ببينيد هر جنبش سياسي يـک    :   مهرنوش موسوي 

سري نمادهاي فرهنگي، ايدئولوژيک، اجتماعي و    
اگر امـروز   .   سياسي دارد که با آن شناخته ميشود      

شما برويد و در خيابان به کسي بگوييد کمونيسـم        
و سوسياليسم يعني چه؟ ميگويد آنـهـا مـخـالـف            

مخالف سـرمـايـه داري هسـتـنـد،           !   اغنيا هستند 
من کاري ندارم که ايـن عـابـر          .   عدالت ميخواهند 

پياده فرضي ممکـن اسـت چـهـار قـدم آنـطـرفـتـر                    
بگويد عملي شدن اين سياست مـمـکـن يـا غـيـر                

مــيــخــواهــم بــگــويــم مــخــالــفــت       .   مــمــکــن اســت  
کمونيسـتـهـا بـا سـرمـايـه داري و دفـاعشـان از                      
کارگران و عدالتـخـواهـيـشـان مـارک شـنـاسـايـي                 

بپرسيد نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا فـورا بـه شـمـا                     .   است
بـگـويـيـد     !   ميـگـويـنـد آنـهـا کـه وطـن پـرسـتـنـد                    

دمکراسي همه ياد انـتـخـابـات و پـارلـمـان مـي                   
حال برويد و بپرسيد اسالميها چه کسـانـي      .   افتند

هستند چند تا چيز به شما مـيـگـويـنـد، ازجـملـه                 
اينکه اسالميها به زنها زور مـيـگـويـنـد، بـه زن                  
خشونت ميکنند، به خودشان بـمـب مـيـبـنـدنـد،               

برويد .   تروريستند، خرافه پرست و عقب مانده اند      
به عنوان يک ژورنالـيـسـت در خـيـابـان امـتـحـان                   

اين تصـويـر     .  کنيد، مردم اين را به شما ميگويند 
اين .   امروز اسالم سياسي هست در نزد مردم دنيا       

 يـا  50در دهه .   تصوير برآيند يک تحوالتي هست  
ــبــود       60 ــنــطــور ن ــا           .    اي ــا ضــديــتــش ب اســالم ب

امروز بـه داليـلـي       .   مشخص ميشد "   امپرياليسم" 
که بعدا به آن ميپردازم با اين نشانه هايـي کـه بـر            

خوب وقتـي ايـنـهـا جـزو          .   شمردم معرفي ميشود  
تصوير يک جنبشي باشد، مداوما بايد خودش هم 
روي آن تاکيد کند و بسيـار طـبـيـعـي هسـت کـه                   
تالش از پايين مردم را بر عـلـيـه ايـن نـمـادهـاي                   

. شناسايـي خـودش دشـمـنـي مـحـسـوب بـکـنـد                   
دشمني اسالم با حقوق زن يک چلنـج اجـتـمـاعـي،         
سياسي، فرهـنـگـي و ايـدئـولـوژيـک در صـحـنـه                    

ايـن جـنـبـش وسـيـع           .   سياست جامعه ايران اسـت    
سياسي، فکري و فرهنگي و اجتمـاعـي يـکـي از              

اين نظـام بـراي ايـنـکـه           .   دشمنهاي اين نظام است   
بماند مدام بايـد روي ايـن خصـوصـيـات اصـلـي                  
خودش انگشت بگذارد، مردم هم اگـر بـخـواهـنـد             
اين نظام برود از سر همين خواسـتـهـا مـيـرونـد و                 

اسالم .   پافشاري ميکنند و جنبش شکل ميدهند     
اسـالم  .   از توي صندوق راي خميني بيرون نـيـامـد         

را سازمانهاي اطالعاتي آمريکا و غرب ساخته و 
پول خرج خميني کردند تا يک آدم       .   پرداخته کردند 

خرفت و جالد بيايد کاري را و دستاوردهاي طبقه         
سـلـطـنـت طـلـب و           .   کارگر و تـمـدن غـرب اسـت           

مشروطه خواه هميشه بـه آخـونـد بـدهـکـار بـوده                  
 .است

جـمـهـوري    .   بکند که شاه نتوانسته بود تمـام کـنـد          
اسالمي روي دريايي از خـون ايـن مـردم مـتـولـد                 

ضديت با کارگر، با زن، با آزاديـخـواهـي، بـا         .   شد
رفاه و حرمـت مـردم جـزو کـدهـاي ژنـتـيـک ايـن                      
هيواليي است که سرمايه داري در خاورميـانـه از           
ترس چپ شدن انقالب ضد سلطنتـي مـردم ايـران             

بـعـدا بـه ايـن         .   به زور به جـامـعـه تـحـمـيـل کـرد                
برميگردم که چرا ما کمونيستها دقيقا بـه دلـيـل             
همين عملکرد غرب مطلقا ذره ايي ترديد نداريـم         
که آلترناتيو امروز آنها در مقابل اوضاع ايران هم         
تماما اين کدهاي ژنتيکي را بـا خـود در زرورق                

اسالم سياسي با ضديت بـا       .   ديگري حمل ميکند  
زن متولد شده است و حاکميت اين نـوع ارتـجـاع              
الجرم مقاومت و مقابله با خود را به همراه داشته      

راه .   االن با اين تضاد از پايين مواجه اسـت        .   است
يک ذره عقب بـنـشـيـنـد تـمـام              .   پس و پيش ندارد   

. حجابها در تهران و شيراز به هوا پرتاب ميـشـود          
به اعتقاد من اسالم را راست پرو غرب شـکـسـت             

خـودشـان   .   نخـواهـد داد، عـرضـه اش را نـدارنـد                
اسالم از زنـان     .   طراحي کرده و سر کار گذاشته اند      

زنـان و جـوانـان        .   در ايران شکست خـواهـد خـورد        
همين امـروز    .   ايران اسالم را شکست خواهند داد     

به شما قول ميدهم اگر دشنه سپاه باالي سـر ايـن              
مردم نبود، مردم قرآنهايشان را از مساجد بـيـرون      
ريــخــتــه و ســوزانــده بــودنــد، حــجــابــهــا را پــرت               
ميکردند، مردم آخوندها و مقامـات رژيـم را بـه              
جرم سـه دهـه زن آزاري دسـتـگـيـر و مـحـاکـمـه                        

پشتيباني غرب مانع تمـام کـردن کـار        .   ميکردند
به بـاورمـن مسـئلـه زن           .   بوسيله مردم ايران است   

اين فقط استـدالل  .   نظام را تا سقوط کامل ميبرد   
خودشان ميگويند نظامي که در آن زن . ما نيست

ايـن  !   بي حجاب بگردد ديـگـر اسـالمـي نـيـسـت               
يعني يک تهديد سياسي، اجتمـاعـي و بـاالخـص             

سپاه حق دارد بگويد جنبـش حـقـوق          !   ايدئولوژيک
مـا  .   زن يکي از دشمنان جمهوري اسـالمـي اسـت        

. هم ميگوييم که جنبش ما دشـمـن نـظـام هسـت           
 !!ظاهرا در اين ارزيابي توافق داريم

کال موقعيت جنبش برابري طلبانـه و        :   بي حجاب 
 جنبش رهائي زن را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 
ببينيد به نـظـر مـن بـهـتـريـن               :   مهرنوش موسوي 

ارزيابي از جنبش ما اين است که اين جـنـبـش را              
بــراي مــزنــه کــردن در تصــويــر جــهــان مــعــاصــر              

به نظر من جنبشي که در ايران سـتـم بـر           .   بگذاريم
زن را نـقـد کـرده و ايـن نـقـد را بـه يـک حـرکـت                              

اجتماعي بدل کرده است، يک گفتمان چـپ بـر آن              
از يک زاويه و رويـکـرد جـديـدي ايـن            .   ناظر هست 

اينجا من چند تا مـثـال     .   عمل را انجام داده است    
بياييد اين جنبش را با جنبشهـاي حـقـوق           .   بياورم

در .   زن در خــود خــاورمــيــانــه مــقــايســه کــنــيــد             
کشورهاي اسالم زده که خـفـقـان در آنـهـا حـاکـم                   

. در اين زمينه نيستيـم    "   جنبشي" هست ما شاهد    
اگر هم حرکت اندکي در مـثـال کشـور مصـر يـا                   
پاکستان ويا الجزاير وجود داشـتـه بـاشـد، سـواي              
تعداد معدودي از زنـان آزاديـخـواه، عـمـدتـا اوال                
مربوط به قشر تکنوکرات زنان از طـبـقـه بـاال يـا            

در نتيجه خـواسـتـهـايشـان هـم از             . متوسط است 
سوي يک نوع فمينيسم به قول خودشـان اسـالمـي            
شده فرموله ميشود يا مثل پـاکسـتـان در مـدار               
قدرت است، از پايين نيست، تـحـرک اجـتـمـاعـي            

براي همين مي بينيد وقـتـي آنـجـا            .   وسيع نيست 
صحبت از حقوق زن مي کـنـنـد، بـرايـتـان رديـف                 
ميکنند که زنـان در سـاخـتـار قـدرت آنـجـا چـه                      

کمتر به يک نقد اجتماعي فراگيـر  . نقشهايي دارند 
در ايران اوال شما بـا يـک جـنـبـشـي                .   برميخوريد

مواجه هستيد که کبري رحمانـپـور را هـم در بـر                 
يک تحـرک   .   ميگيرد تا روشنفکران طبقه متوسط    

ثانيا نـه فـقـط در دامـنـه              .   وسيع اجتماعي است  
قدرت نيست، بل همانگونه که شما اشاره کـرديـد           
و در گزارش سپاه هم آمده است صف آرايي کـرده            

از هيچ طرفي ذره ايي تـرديـد     .   در مقابل حکومت  
نه حکومت به ميزان نفرت و خشم و    .   وجود ندارد 

. خواسته هاي ما ترديد دارد و نه ما به حکـومـت           
براي همين هم هست که تمام تـالـشـهـاي افـرادي               
مثل شيرين عبادي و فـراکسـيـون زنـان مـجـلـس                
براي اينکه راهي، تونلي براي سازش پيدا و مـدل           

خانم .   پاکستان را از آن در بياورند نقش بر آب شد         
عبادي رسما رفت سراغ هاشمي و خاتمـي و االن            
ديگر شغل شريفش شده پادويي راست پـرو غـرب          
و ما هم ادامه داديم و جنبـش خـودمـان را جـلـو                 

اين از تصوير خاورميانه ايي و ايراني اين        .   آورديم
حاال به تصوير جهاني و غربي جنبشهاي       .   جنبش

اولـيـن   .   حق زن در اروپا همين امروز نگـاه کـنـيـد            
وجه مشخصه اين جنبشها ايـن اسـت کـه يـا بـه                   
سياست مطلقا کاري ندارنـد و يـا اگـر دارنـد در                  

خانم آليس شوارتـزه در      .   دامنه حکومتها هستند  
آلمان يک پاي توجيه و مشروعيـت بـخـشـيـدن بـه            
تبعيض و بي حقوقي زن در آلمان تـحـت پـوشـش               

کال هم اگر نگاه کنيد مي بيـنـيـد       .   فمينيسم است 
رهـبـري   .   از فمينيسم چـيـز زيـادي نـمـانـده اسـت               

فکري و سياسي آن جذب حکومتها شده، خود را          
باال کشيدند، حتي در طراحي سياستهاي رياضت  
کشي اقتصادي عـلـيـه کـارگـران و زنـان شـرکـت                   

. خانم هيلري کـلـيـنـتـون آخـريـنـشـان بـود                .   کردند
مهمترين مسئله تحرک سياسي براي حقوق زن در        
اروپا که مانع اين هست که اين اعتـراض بـه يـک               

جنبش تبديل بشود رابطه اين جـنـبـش بـا قـدرت               
من آنـچـيـزي کـه        به بياني به اعتقاد     .   سياسي است 

را تبديل بـه يـک       يک اعتراض سياسي و يا اجتماعي    
مــيــکــنــد، ارتــبــاط ايــن اعــتــراض بــا         "   جــنــبــش" 

در اروپـا ايـن ارتـبـاط را             .   مکانيسم قدرت است  
براي همين مـجـاهـدات زنـان بـه            .   قيچي کرده اند  

هدر ميرود و به جايي نميرسد، فوقش باعث بـاال          
رفتن و جذب يک اليتي در خود دولـت روي دوش            

در ايـران    .   در ايران اينطـور نـيـسـت        .   زنان ميشود 
جنبش برابري طلبانه يک اعتراضي هست کـه بـه            

خود هـمـيـن وجـه مشـخـصـه             .   حکومت کار دارد  
تمايز آن با جنبشهاي حقوق بشري و دمـکـراتـيـک            

اگر دقت کنيد مي بينيـد درسـت بـه        .   غربي است 
همين دليل هم مخالـفـيـن مـا از مـيـان تـوده و                     
اکثريت و دوم خـرداديـهـا بـراي مـقـابلـه بـا مـا                        
چترشان حقوق بشر، اصالح طلبي و دمـکـراسـي            
خواهي غربي است کـه وقـتـي در شـرايـط ايـران                   
ضربش ميکنند خاتمي از آن در مي آيد و زنـدان             

به اعتقاد من خود همين مسئله بـاعـث   !   و شالق 
شده، جنبش پايش را از گليمي که به عـرف بـراي             

جـنـبـش بـرابـري        . آن پهن کرده بودند فراتر بگذارد 
. طلبانه در ايران خواستش سرنگوني نـظـام اسـت           

بـبـيـنـيـد در ايـران کسـي              .   جز اين هـم نـمـيـشـود         
نميتواند بگويد حقوق زن خوب است ولي به نظـام          
کاري نداشته باش، فوري مردم چپ چپ نگـاهـش          
ميکنند و ميگويـنـد ايـن حـتـمـا سـرو سـري بـا                      

در ايران کسي نـمـيـتـوانـد بـگـويـد              !   آخوندها دارد 
حقوق زن خوب است ولي به سـوسـيـالـيـسـتـهـا و                  

چرا؟ چونکه فوري .   کمونيستها کاري نداشته باش   
در سطر بعدي معلوم ميشود که ايشان منظورش        

ميخواهم بگـويـم االن      !   اين است دو خردادي باش    
مسـئلـه قـدرت سـيـاسـي از يـک طـرف، يـعـنــي                       
سرنگوني نظام و برچيدن کامل آن و برابري طلبـي          
ناب از سوي ديگر با امر کمونيسم در ايـران ذوب     

نه سرنگوني طلبي سوغات حقوق بشر   .   شده است 
" خشـونـت  " غربي اسـت، چـون آنـهـا ايـن کـار را                    

ميدانند، نه برابري طلبي با حقـوق بشـر جـور در               
حقوق بشري که در آن احترام به مالکيت        .   مي آيد 

خصوصي و مـجـازات بـرعـلـيـه مـجـرم بسـيـار                      
نـگـاه   !   سنگينتر از مجازات عليه ستم بر زن است  

کنيد ببينيد ما در اين چند ساله حقوق بشريها را       
بايد ميزديم که ادعا ميکردنـد حـجـاب هـم حـق                

در عين حال جنبـش بـرابـري         !     خصوصي زن است  
طلبي زن در ايران به اعتقاد من نقدش درسـت بـه       
خاطر درگيري با حکومت در عرض اين سي سـال       

االن بـه نسـبـت ده سـال             .   روزمره جلو رفته اسـت     
پيش زاويه نگرش فعالين ما به امر برابري کامـال   

در ايران کسي برابري را از       .   با قبل متفاوت است   
 زبان خانم آليس يا هيلري نياموخته است، 

 
 

 جنبش برابري طلبانه در ايران خواستش سرنگوني نظام است
 

                                     مهرنوش موسوي              

 6صفحه 

 2صفحه  ۸بي حجاب شماره  



 نه به حجاب، نه به آپارتايد جنسي

جنبه مهم ديگر شانزده آذر امسال،  سراسري بودن        
و گستردگي اين حرکت در دانشگاههاي مخـتـلـف       

امســال مــا فــقــط يــک روز شــانــزده آذر را                 .   بــود
نداشتيم، بلکه ما هفته اي از اعتراض و مبـارزه و        
رودرويي را شاهد بوديم که براستي صحنه هاي بـا          

و بـاالخـره     .   شکوهي از ايستادگي و مقاومت بـود      
اينکه يک  برجستگي بسيار مهم اين شانـزده آذر،            
نقش دانشجويان دختر در صف رهبران اين حرکـت         

شـانـزده   .   اعتراضي و در پيشاپيش اين مبارزه بـود  
آذر امسال نشان داد که دانشگـاه هـا يـک سـنـگـر                  
مهم جنبش عليه تبعيض و نابرابري زن و مـرد و           

ايـن را در شـعـارهـا، در             .   جنبش رهايي زن اسـت    
قطعنامه ها و در قرار گـرفـتـن زنـان مـعـتـرض و                   
راديکال در صف جلوي اين مبارزه بوضوح ميشـد         

در شانزده آذر در تمام شـهـرهـا پـالکـاردهـاي           .   ديد
جنبش دانشجويي، مـتـحـد جـنـبـش کـارگـري و                 " 

آزادي زن ، آزادي جـامـعـه            "   ،   " جنبـش آزادي زن     
و پــالکــارد مــعــروف عــلــيــه حــجــاب کــه             "     اســت

تصويري از يک زن در پشت ميله هاي زندان است،          
از جمله پالکاردهايي بود کـه تـوجـه هـا را جـلـب                   

بـعـالوه ايـنـکـه يـک مـوضـوع اعـتـراض                   .   ميکرد
دانشجويان در مبارزات اين دوره آنها، اعتراض به        
جداسازي جنسيتي دانشجويان در دانشـگـاه بـوده           

از همين رو و بنا به همه اين داليـل شـانـزده              .   است
آذر امسال يـک نـقـطـه عـطـف مـهـم در جـنـبـش                         

 . اعتراضي در جامعه بود
 

چرا فکر مي کنيد زنان در شانزده آذر :   بي حجاب
امسال تا اين حد فعاالنه شـرکـت کـردنـد، ايـنـکـه                 
تعداد دختران دانشچو بيـشـتـر اسـت نـمـي تـوانـد                  
دليل اصلي باشد چون دانشجويان دختر االن چـنـد        

 .سال است بيشتر هستند
 

در سئوال قبل من به نوعي بـه ايـن            :   شهال دانشفر 
به نظرمن نقش زنان در اين . سئوال شما پاسخ دادم

حرکت اعتراضي را نميتوان از جمع عددي تـعـداد           
بلکه .   دختران دانشجو در دانشگاهها نتيجه گرفت  

 ١٦نقش زنان و نقش جنبش براي رهـايـي زن در                
آدر امسال را بيش از بيش در طرح  خـواسـتـهـا و               

مطالبات جنبش براي رهايي زن در اين مـبـارزات          
و نقش برجسته دانشجويان دختر در صف رهـبـري           
و در ميان سخنگويان اين اعـتـراضـات  مـيـتـوان                

امسال بيـش از هـر سـال شـاهـد بـوديـم کـه                      .   ديد
دختران دانشجو پشت تـريـبـونـهـا قـرار گـرفـتـنـد،                  
سخنراني کردند و از همبستگي جنبش اعتراضـي        
دانشجويي با جـنـبـش بـراي آزادي زن و جـنـبـش                    

يـک نـمـونـه آن         .   کارگري و کل جامعه سخن گفتند     
سخنراني يکي از اين دانشجويان زن در دانشـگـاه            

ما در مراسم شـانـزده آذر ديـديـم کـه                .   مشهد بود 
چگونه دختر و پسر دست در دست هـم ديـوارهـاي         
آپارتايد جنبسي را در هم شکستند و ايستـادنـد و          

و با شعار مـا زن و مـرد جـنـگـيـم               .   مبارزه کردند 
بجنگ تا بجنگيم با صف متحدي علـيـه تـهـاجـم              

شانزده آذر  .   رژيم ايستادند و سرود آزادي سر دادند      
 .امسال براستي با شکوه بود

 
قدم بعدي چيست؟ فعالين حقوق زن و   :     بي حجاب 

 عليه تبعيض چکار بايد بکنند؟ 
 

به نظر من همه آنچه که در شـانـزده            :   شهال دانشفر 
آذر شاهدش بوديم يک دستاورد بزرگ براي جنبـش       

بايد بـا اتـکـا بـه ايـن            .   براي برابري زن و مرد است     

پيشروي ها و با اعتماد به نفس و قدرت بيـشـتـري             
با اتفاقاتي که در شـانـزده آذر          .   گام به جلو برداريم   

روي داد امروز در شرايط بسيار مساعد تري قـرار          
 نه به �داريم که خواستهاي فوري خود، نه به حجا،     

آپارتايد جنسي، نه به تبعيض را بدسـت گـيـريـم و              
بطور مـثـال     .   جنبشي قدرتمند حول آن شکل دهيم     

هم اکنون رژيم دارد بر طرح مبارزه عليه بدحجابي         
طرح حجاب در ادارات را بـا فشـار         .   خود ميکوبد 

حـتـي شـاهـرودي       .   بيشتري ميخواهد به پيش بـرد     
رئيس قوه قضاييه به نوعي از اخـراج  زنـانـي کـه                  

نبايد .   حجاب را رعايت نميکنند، صحبت ميکند 
بايد با بـيـانـيـه       .   در مقابل اين سخنان ساکت ماند     

دادن و طـومــارهـاي اعـتــراضـي مـوضــوع را بــه                  
کمپيني جهاني و گسترده تبديل کرد و با شعار نـه           

بـراي  .   به حجاب به جنگ اين تـعـرض رژيـم رفـت              
پيشبرد چنين  مبارزه اي من به سـه نـکـتـه مـهـم                

 : تاکيد دارم
اولين تاکيد مـن بـه فـعـالـيـن           .   متشکل شويم  -١

عليه تبعيض اين است که حول سازمان خود عليـه      
تبعيض سازمان دفاع از حقوق زن جمع شوند و بـا         

و در گام اول با ايجاد تشکلهاي       .   ما تماس بگيرند  
مختلف و در سطح علني فعاليـن مـبـارزه عـلـيـه                

بـراي ايـن کـار        . تبعيض را متحد و متشکل کنند 
فعالين عليه تبعيض ميتوانند با ايـجـاد انـواع و              
اقسام کانون ها و انجمن ها در سطح علنـي  گـرد              
آيند و با صفي متحد و قدرتمند جنبش اعتراضي         

 . عليه نابرابري زن و مرد را به جلو برند
فضاي اعتراضي بر سر نابرابري زن و مـرد در            -٢

جامعه و تعرضـات رژيـم بـه زنـان تـحـت عـنـوان                     
فعالين عـلـيـه     .   بدحجابي و غيره  را سازمان دهند      

تبعيض، بايد کانون مبارزه عليه تـعـرضـات رژيـم            
عليه زنان تحت عنوان مبارزه با بدحجابي و عليـه          

هـمـچـنـيـن از        .   حجاب و آپارتايد جنبسي بـاشـنـد        
طريق بر پايي انواع و اقسام سمينارها و کنفرانـس          
ها در سطح علني در ايجاد يـک فضـاي سـيـاسـي                
فعال بر بر سر مساله رهايي زن در جامـعـه تـالش               

 . کنند
 
فعالين عليه تبعيض بيش از بـيـش بـه صـف                 -٣

رهبران اعتراضي جنبش رهايي زن تبديل شوند و          
 .تريبونها را از آن خود کنند

 
فعالين عليه تبعيض تالش کنند که  در راس      -٤

کمپين هاي اعتراض عليه حجاب و عليه آپارتايـد      
جنسي قرار گيرند و  بـا جـمـع آوري طـومـارهـاي                
اعتراضي حول اين دو خواست فوري بـه جـنـبـشـي              
اعتراضي و راديکال عليه قوانين اسالمـي و ضـد          
زن جمهوري اسالمي، حرکتي متحد و راديکال را          

 .شکل دهند 
 
فعالين عليه تبيعض  بايد تالش کنند که  بـه              -٥

يک همبستگي بين المللي در حمايت از مـبـارزات          
و اعتراضات مردم عليه تبعيض و نابـرابـري زن و             
مرد و عليه ستم کشي زن در ايران شکل دهـنـد و               
با نامه ها و بيانيه هاي خطاب بـه بـه نـهـادهـا و                    

سازمانهاي آزاديخواه در سراسر جهان،  آنها را بـه           
هشـت  .   حمايت وسيع از مبارزات خود فرابخواننـد      

مارس نزديک است و ميتواند فرصتي براي شـکـل          
دادن به چنـيـن کـمـپـيـنـي و شـکـل دادن بـه يـک                          

کمپيني .   همبستگي بين المللي با زنان ايران باشد      
که يک خواست فوري آن مـنـزوي کـردن جـمـهـوري                
اسالمي اين رژيم آپارتايد جنسي در سطح جهانـي          
و بيرون کردن آن از تمامي مراجع و نهادهاي بـيـن             

 .  المللي است
 

و باالخره اينـکـه هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم مـا                       
صدمين سال گـرامـيـداشـت هشـت مـارس را در                  
پيش داريم و فعالين عليه تبعيض مـيـتـوانـنـد بـا              
توجه به موقعيت مهم جنبش رهايي زن در ايـران،          
به استقبال اين روز مـهـم بـرونـد و هشـت مـارس                   
امسال  را به يک روز تاريخي براي رهايي زن از هر            

هشت مارس را .  گونه ستم و تبعيضي تبديل کنند 
به روز اعتراضي با شکوه عليه تـبـعـيـض، عـلـيـه                 

مـا  .   حجاب، عليه آپارتايد جنسي  تبـيـدل کـنـنـد            
امسال بايد به استقبال يک هشت مـارس سـرخ بـا              
شعار زنده باد سوسياليسم برويم و فعالـيـن عـلـيـه              
تبعيض نقش اول را در خـلـق کـردن چـنـيـن روزي                   

 . بايد از هم اکنون به استقبال آن برويم. دارند

 1از صفحه 

        
 ......يک  برجستگي بسيار مهم اين شانزده آذر،  نقش دانشجويان دختر 

 3صفحه  ۸بي حجاب شماره  



مهمترين مسائل امروز زنان در ايـران     :   بي حجاب 
 حول چيست؟

مسائل و مشکالتي که زنـان امـروز          :       اليا تابش 
در ايران با آن درگير هستند آنقدر زياد هسـت کـه              

امـا  .   شايد نتوان در صحبتي کوتاه آنرا بـيـان کـرد         
اگر بخواهم به صورت کلي به بيان آنها بپردازم در           
حال حاضر يـکـي از اسـاسـي تـريـن مشـکـالت،                    
سيطره  نا برابري ومذهب بر گوشه گوشـه زنـدگـي             

حکومت ارتجاعي جمهوري اسـالمـي       .   زنان است 
که در حال حاضـر در ايـران بـرقـرار اسـت، انـواع                     
تحقير و تبعيضات اجتماعي و اقـتـصـادي را بـه               
عقب مانده ترين و افراطي ترين حالت موجود در          

اما در کـنـار      .   جهان امروز متوجه زنان کرده است     
اينها آشکار ترين حـملـه اي کـه بـه سـمـت زنـان                       
صورت ميگيرد اعمال آپارتايـد جـنـسـي اسـت و               
همه اين تعرضات، تحقير و تـوهـيـنـهـا نـه تـنـهـا                   
ماهيت جمهوري اسالمي است بلکه در قوانين آن        

اين رژيـم از روز        .   هم به صورت رسمي وجود دارد 
اول سر کار آمدنش تهاجم به سمـت زنـان را آغـاز              
کرد و بارزترين نمونه اين تـعـرض هـمـان مسـئلـه                 
حجاب زنان است که در طول اين سـالـهـا بـه زنـان           
تحميل کرده است و به هر روش و دستاويزي بـراي         

 .رسيدن به آن متوصل شده است
 

قدر مذهب و سنتهاي چفکر مي کنيد : بي حجاب
 عقب مانده بر زنان تاثير گذاشته است؟

  
ببينيد اينکه چـقـدر خـواسـتـه تـاثـيـر               :     اليا تابش 

بگذارد تا اينکه چقدر در اين زمينه موفق بوده بـا        
تـا آنـجـايـي کـه بـه جـمـهـوري                  .   هم تـفـاوت دارد      

اسالمي برميگـردد  در عـرصـه هـاي مـتـفـاوت                   
از .   اجتماعي قصد بر قراري و تداومشـان را دارد          

ابتدايي ترين مراحل  آمـوزش کـودکـان خـردسـال              
سعي ميکند خرافات، مذهب، الگوها و سنتهاي       
عقب مانده را تحميل و در ذهن دختران نـهـاديـنـه             

اما در خود جامعه ايـن مسـائـل پـذيـرفـتـه                 .   کند
الـگـوهـاي    .   نشده و مقابل اين مسئله ايستاده انـد       

مذهبي و سنتي که رژيم سعي ميکـنـد در عـرف              
براي زنان جامعه ارائه کند، الگوهـايـي کـه زن را             
برده و مطيع و طفيلي وجود مرد، مـوجـود دسـت             
چندم در جامعه ميداند و به تـقـديـس و بـرجسـتـه                
کردنشان مـيـپـردازد، بـه هـيـچ عـنـوان از طـرف                     

مـوقـعـيـت زنـان در خـود             .   جامعه پذيرفته نيست  
جامعه، برداشت و انتظاراتي کـه مـردم از نـقـش                

منظـورم در خـانـواده هـا،             -زنان در جامعه دارند   
بسيار   -درميان روابط شخصي و اجتماعي است       

جلوتر از آن چيزي است حکومت سعي ميکند بـه           
 . مردم تحميل کند

 
تفاوت نسل جوان زنان را با نسل قبلي : بي حجاب 

  مي بينيد؟هدر چ
  

اين تغييراتفاقي اسـت کـه در ابـعـاد              :     اليا تابش 
تـقـابـل    .   وسيع تر در کـل جـامـعـه رخ داده اسـت                 

سنتها و مدرنيسـم و تـقـابـل بـرابـري طـلـبـي  و                        
تبعيض اتفاقي است که در کـلـيـت ايـن جـامـعـه                  
افتاده و زنان هم بالطـبـع شـامـل هـمـيـن تـغـيـيـر                      

نسل جوان زنان  با سنتها، آداب رسـوم          .     ميشوند
ارتجاعي و مذهب مشکل دارد و نميتوند آنها را          

اين مشـکـلـي    .   به عنوان مسئله اي روزمره بپذيرد     
مشـکـلـي    .   است اساسي با خود جمهوري اسالمي     

که به بود و نبود اين رژيم بستگي دارد و از ايـن                 
در .   روست که بر بستري سياسي تعريف مـيـشـود          

دوراني که دنيا به دهکده جهـانـي تـبـديـل شـده و               
انواع و اقسام مديا همچون ستاليت و اينتـرنـت و            
غيره هر لحظه انسانها را از آنچه در گوشه گـوشـه           
دنيا ميگذرد با خبر مـيـکـنـد، نسـل جـوان زنـان                  
ايران هم ميخواهند حداقل آزاديهايي که در ديگـر        
نقاط جهان زنان از آن برخودار هستـنـد را داشـتـه               

دليلي نميبيند کـه در حـالـيـکـه زنـان در                  .   باشد  
کشورهاي ديـگـر در مـورد نـوع لـبـاس، رابـطـه                     
جنسي، ازدواج و مـعـاشـرت و غـيـره خـودشـان                    
تصميم ميگيرند، آنها يعني زنـان در ايـران بـراي              
چــنــيــن مســائــلــي در حــيــطــه خصــوصــي بــايــد               
پاسخگوي هزار و يک نفر باشند و در راس هـمـه                
حکومت خود را مجاز بدانـد کـه در ايـن حـيـطـه                   

 .  دخالت کند
 

بعضيها مي گويند که مشکل اصـلـي   :   بي حجاب 
زنان درآوردن نان و تامين اقتصادي زندگـي اسـت           

 نظر شما چسيت؟. نه حجاب و آزادي پوشش
 

مسـئلـه تـامـيـن اقـتـصـادي زنـان در                  :   اليا تابش 
هرجاي ديگر دنيا هم    .   زندگي اهميت خود را دارد    

زناني که از نظر اقتـصـادي       .   که برويد اينطور است   
وابسته نباشند آزادي عـمـل بـيـشـتـري خـواهـنـد                   
داشت و به هويت انساني شان نزديک تر خـواهـنـد             

اما  پديده حجاب زنداني است همراه که زنان          . بود  
آنرا بدوش ميکشند، ابزار تحقير و فـرودسـتـي زن            
در جامعه است و در مورد مشـخـص ايـران و بـا                  
وجود حکومتي مذهبي و ارتجاعي که از ابـتـداي          
روي کار آمدنش سرکوب زنان به وسيله حـجـاب و        
نوع لباس پوشيدنشان  از اساسـي تـريـن دغـدغـه               
هايش بوده و امـروز هـم بـه يـکـي از بـزرگـتـريـن                      
معضالتش براي سـرکـوب اعـتـراضـات جـامـعـه                
تبديل شده، مسئله حجاب بسيار پر رنگ تر است      
و اگر در بررسي مشکـالت زنـان ايـن مسـئلـه را                   
نبينيد و به آن نـپـردازيـد يـعـنـي قسـمـت عـمـده                       
مبارزات جنبش آزاديـخـواهـي زنـان در ايـران را                 
ناديده گرفته ايد چرا که امـروز يـکـي از اسـاسـي                 
تــريــن مــوانــع بــر ســر راه آزادي زن در جــامــعــه                  

اين مشکلي است کـه زنـان هـر روزه بـا آن                   . است
در خيابان، محل تحصيل، مـحـل        .   درگير هستند 

کار و  غيره نيروهاي سرکوبگر رژيم به اين بـهـانـه              
به زنان يورش ميبرند و هر روز زنان را مـورد آزار          
و اذيت و تحقير و شکنجه قرا ميدهند و نـگـاهـي              
به آمار اخير خود جمهوري اسالمي در اين زمينـه        

 .که بيندازيد روشن خواهد شد

مدام با تالش بيهوده و پروژه جديدي به ميان مي  
آيد، طرحهايي جديدي براي حمله بـه زنـان تـدارک              

در مدارس، دانشگاهها، ادارات و غيره      .   ميبينند
.  انــواع حــجــاب اســالمــي را مــطــرح مــيــکــنــنــد           

خودشان اعالم کرده اند که نميتوانند از پـس ايـن              
آمار تذکراتي که هر روزه بـه زنـان            .   مسئله برآيند 

در زمينه حجاب داده ميشود را که بررسي کـنـيـد          
معلوم ميشود چه اعتراض وسيعي در جامعـه بـر           
پاست واين خـود گـويـاي عـمـق ايـن مسـئلـه در                     

 . جامعه ايران است
زنان .   ببينيد مسئله بر سر نفس زندگي کردن است      

ميخواهند به عنوان يک انسان در عرصه اجتـمـاع          
. اجازه زندگي کردن و نفس کشيدن داشته بـاشـنـد           

حق انتخاب و پوشش يکي از بديهي تريـن حـقـوق          
از اين دريچه اسـت کـه         .   هر فردي است در جامعه    

اين مسئله وارد مـبـارزات و آزاديـخـواهـي زنـان                 
نـه بـه ايـن        .   ميشود تا به ديگر عرصه ها بپـردازد      

نه به ديگر تبعيضات را هـم بـا            -حجاب  -مسئله
 .خود دارد و به دنبال خود مي آورد

 
چرا فکر مي کـنـيـد مـتـشـکـل کـردن                :   بي حجاب 

 جنبش زنان اينهمه مشکل است؟
  

به نظرم بزرگترين مشکل سـر راه ايـن           :     اليا تابش 
مسئله خفقاني است که جمهوري اسالمي ايـجـاد          
کرده واال همين االن  عليرغم اختنـاق و سـرکـوب              
شديدي که وجود دارد، زنان دارند مبارزه شـان را             

شايد به صـورت سـازمـانـيـافـتـه و               .   پيش ميبرند 
متشکل به آن مفهوم نبـاشـد، چـون رژيـم اصـوال                
اجازه فعاليت در ايـن زمـيـنـه را بـه ارگـانـهـا و                        
نهادهاي وابسته و عقـب مـانـده اي مـيـدهـد کـه                   

امـا بـا وجـود        .     اهداف ارتجاعي او را پيش ببرند     
بـراي مـثـال بـعـد از            .   اين مبارزات جـريـان دارد         

اينهمه تالش حکومت براي جـايـگـزيـنـي روز زن               
 مـارس در      8 مارس هر ساله     8اسالمي به جاي    

ببينيد حتي .   شهرهاي متفاوت ايران  برپا ميشود  
در ميان زنان عادي جامعه براي مثال در يزد بـود           
اگر درست بگويم دهها نفر از زنان کـه بـه پـرونـده                 

رســيــدگــي . . .   شــان در مــورد مســئلــه طــالق و              
نميشد، دست به برپايي تجـمـعـي روبـروي دادگـاه              
زدند و اعالم کردند تا به پرونده همه شان رسيدگي      
نشود به تحصن خـود ادامـه خـواهـنـد داد و يـا                      
حجاب برداريهـاي دسـتـه جـمـعـي کـه در بـرخـي                     
شهرهـا از جـملـه اصـفـهـان اتـفـاق مـي افـتـد و                          
مثالهاي زيادي از ايـن دسـت نشـان دهـنـده ايـن                   
هستند که جنبش زنان در ايران اتفاقا از پتانسيـل          

 . بااليي براي سازمانيافتن بر خوردار هست
مسئله ديگر وجود گرايشـات و گـروهـهـايـي در                

عرصه  زنـان اسـت کـه اهـداف عـقـب مـانـده و                         
ارتجاعي را دنبال ميکنند و سعي ميکننـد خـود          
را نماينده اعـتـراضـات مـوجـود و آزاديـخـواهـي                  

ايـنــهـا قصــدشـان ايـجــاد         .   جـامـعــه نشــان دهـنــد       
اصالحاتي در نظام است و به همين دلـيـل اصـلـي             
است که مقابل جنبش زنان که پـيـشـتـر تـوضـيـح                 

. دادم مشکلش با کليت رژيم است قرار مـيـگـيـرد         
اين گرايشات ارتجاعي نـه تـنـهـا خـواسـتـه هـاي                  
واقعي  زنان در جامعه را نمايندگي نميکنند بلکه 
خود مانعي برسر راه رسيدن به ايـن خـواسـتـه هـا                 
هستند و راديکاليسم موجود در اين جنبش را بـه          

در اين ميان نقش ما و جنبش مـا    .   عقب ميرانند 
به عنوان نيروي چپ و نماينده جنبش کـمـونـيـسـم              

براي نمـايـنـدگـي     .   کارگري  بسيار مهم خواهد بود     
. کردن خواسته هاي واقعي  و پيشرو جنبـش زنـان           

و ديگر اينکه جنبش زنان همانند ديگر قسمتهاي        
جامعه مـثـل بـخـشـهـاي کـارگـري ، مـعـلـمـان،                       

براي متشکل شدن و جلـو آمـدن     . . .   دانشجويان و   
نيازمند رهبراني است که  خواستـه هـاي واقـعـي              
اش را در عرصه اجتماع و سـيـاسـت نـمـايـنـدگـي                

در حال حاضر اين رهبران هنوز بـه مـيـدان              .   کنند
هنوز به عنوان چهره هايـي کـه     .   مبارزه نيامده اند  

در عرصه هاي اجتماعي  شنـاخـتـه شـده بـاشـنـد                 
 . تبديل نشده اند

اما همانطور کـه اشـاره کـردم عـلـيـرغـم فضـاي                    
سـرکـوب و اخــتـنـاق مـبــارزات زنـان و جــنـبــش                    
آزاديخواهي و ضد آپارتايد زنان  وارد فاز جديـدي          
از مبارزه شده و نمودهاي جديدي را هم بـه دنـبـال              

 .خواهد داشت
  

چه ظرفهائي مي تواند زنان را دور هم        :   بي حجاب 
  جمع کند؟

 
يک ويژگي مهم که بايد اين ظرف دارا        :   اليا تابش  

باشد ايـن اسـت کـه  مـي بـايسـت خـواسـتـهـاي                         
راديکال زنان را را همه جانبـه مـطـرح کـنـد و در                   
عين حال ضرورت روز را هم تشخيـص داده و بـه               

پرچمي که زنان حـول آن مـيـتـوانـنـد              .   آنها بپردازد 
گرد آيند بايد عالوه بر اينکه شعارهايش را مطرح   
ميکند به نقد جرياناتي که موانع پـيـشـرفـت ايـن               
مسير و بازدارنده تماميت خـواهـي اش هسـتـنـد               

خـواهـان بـر چـيـده شـدن تـمـام عـوامـل                     . بپردازد  
بايد بتواند  .   فرودستي و تحقير زن در جامعه باشد      

در عرصه اجتماعي و سياسي در ايران و در سطـح          
 .بين المللي نمايندگي اش کند

 
درجه آگاهي و رشد زنان تا چه حد باال    :   بي حجاب 

رفته است؟ فرهنگ اجتماعي مردم بطور کلي تـا          
آنجا که به زنان بر ميـگـردد چـقـدر تـغـيـيـر کـرده                     

 است؟

 حجاب ها را دور بريزيد

 اليا تابش
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تا آنجا که به رژيم بر ميگردد هـمـيـشـه     :   اليا تابش 
سعي کرده در اين زمينه زنان را به عـقـب رانـده و                 

هـرروزه بـودجـه و انـرژي           .   مانع پيشرفتشان شـود    
بســيــاري صــرف ايــن مــيــکــنــد کــه زنــان را د                     

اما زنان در ايـران بـه     . رمحدوديت بيشتر قرار دهد 
واسطه پيگيري و مبارزه، عل الخصـوص قسـمـت           
آگاه و راديکال، عليرغم تمامي اين محدوديتها و         
فشارها جلو آمده اند و مدام سعـي مـيـکـنـنـد در                 

هر چـنـد      .   زمينه هاي متفاوت خود را به روز کنند       
 جمهوري اسالمي بعد از سر کار آمدن سعي کرد 

هــمــان مســيــري کــه تــا قــبــل از آن عــلــيــرغــم                    
ضعفهايش  وجود داشت به عـقـب بـرانـد و اجـازه                 

در حال حـاضـر بـراي         .   نفس کشيدن را از او بگيرد     
مثـال آمـار بـااليـي از زنـان مشـغـول تـحـصـيـل                        

زنان در جامعه نسبت به حقـوق خـودشـان      .  هستند
امـا بـا وجـود ايـن           . بسيار آگاه تر از قبل شده اند         

قبل از سـر کـار آمـدن جـمـهـوري اسـالمـي و بـه                        
خصوص در حال حاضر نوع نگاه و موقعـيـتـي کـه        

دارند . . .   زنان در جامعه، ميان خانواده، دوستان و  
بسيار جلوتر از قوانين ارتجاعـي و عـقـب مـانـده                
جاري است که رژيم سعي دارد آنهـا را بـه عـنـوان                 

اعتراضات، آزادي و ترقي    .   عرف به مردم بقبوالند   
خواهي و برابري طلبي زنان در جامعه مقابـل ايـن            
مسئله ايستاده و در نـهـايـت رژيـم مـوفـق نشـده                    

 . است
 

چقدر ميزان اشتغال در ميان زنان بـاال    :  بي حجاب 
رفـتــه اســت؟  آيــا زنـان زيــادي را مــي تــوان در                     

 موقعيتهاي کليدي در ادارات و شرکتها يافت؟
 

ميزان اشتغال زنان تا به حال روند رو به       :   اليا تابش 
رشدي طي کرده و زنـان نسـبـتـا زيـادي در ايـران                     

در زمينه مـيـل بـه اشـتـغـال  يـا                   .   شاغل هستند 
تحصيل اگر به خود زنان رجوع کنيد آمادگي شـان         

االن آمـار دانشـجـويـان         .   اتفاقا بسيار هم بـاالسـت    
امـا ايـنـکـه چـقـدر در             .   دختر بيشتر از پسر اسـت     

موقعيتهاي کليدي قرار دارند، به جامعه که نـگـاه           
کنيد ميان انتخاب مرد و زن براي يک شغل هـنـوز     
هم ار جحيت با مردان است، اغلب جـاهـايـي ايـن              
مسئله معکوس خواهد بود که کارفرما بـخـواهـد           

امـا در    .   با دستمزد کمتري کارگر اسـتـخـدام کـنـد           
مقامها و پستهاي کليدي و مهـم آمـار زيـادي از               

عـلـل الـخـصـوص کـه در             .   زنان مشاهده نميکنيد 
ايران با وجود حکومتي مذهبي و ارتجاعـي بـراي           
رسيدن به چنين مقامهايي بايست از هـزار و يـک              

عليرغم هر .   گذر کرد . .   گزينش و تفتيش عقايد و      
مقدار از تخصص اگر از اين گزينه مردود شويد و           
از نظر اعتقاداتتان تائيد نشويد امکان دسـتـيـابـي       
به موقعيت شغلي مورد نظرتان را نخواهيد داشت        

. و البته فوکوس اين مسئله بروي زنان بيشتر است        
عمده ترين اهرم و ابزار رژيم نوع پـوشـش و بـهـتـر                 

زنان بسياري وجـود دارنـد       .   بگويم حجاب زن است   
که امروز عليرغم تخصص و تـحـصـيـلـي کـه دارا                

هستند به داليلي که اشاره کردم  از داشتـن شـغـل              
 . مورد نظرشان محروم هستند

 
اشــکــال مــتــفــاوت مــقــاومــت زنــان        :   بــي حــجــاب  

 کدامند؟
 
مقاومت زنـان در بـرابـر تـمـام آنـچـه                  :   اليا تابش  

جمهوري اسالمـي در قـالـبـهـاي مـخـتـلـف بـراي                    
در .   سرکوب زنان به کار ميبرد صـورت مـيـگـيـرد            

يکي از بارزتريـن ايـن       .   اشکال و بروزهاي متفاوت   
نمودها  که هر روزه قابل مشاهده است، همانـطـور    
که پيشتر هم به آن اشاره کردم در مورد حـجـاب و           

 دهه تالش هـمـه     3با وجود .   آپارتايد جنسي است 
جانبه جمهوري اسالمي زنها زير بار ايـن مسـئلـه             

رژيم هر روز به نـيـروهـاي سـرکـوبـگـرش          .   نرفته اند 
ميافزايد، قوانين جديدي را براي تـولـيـد پـوشـاک،             
سالنهاي ورزشي و آرايشگاهها اعمال ميکند امـا       
به پوشش و لباس زنان که نگاه ميکنيـد مسـيـري             
دقيـقـا عـکـس ايـن جـهـت و کـامـال مـقـابـل آن                           

کنترل مد روز و پـوشـش زنـان کـه در                 .   ميپيمايد
جهتي خالف حجاب اسـالمـي پـيـش مـيـرونـد از                 
دست جمهوري اسالمي خارج شده و سرکوب زنـان         

 .در اين زمينه به معضلي بزرگ تبديل شده
در مــورد آپــارتـايــد و جـداســازي جــنـســيــتــي در                

زنان زيـر بـار       . .   دانشگاها ، مدارس، محل کار و       
نميپذيرند که بايد اتاق کـار،    .   اين مسئله نرفته اند   

سالن غذاخوري و يا کالس درسشان از مردان جـدا         

باشد و به طرق مختلف اعـتـراضـشـان را بـه ايـن                   
مثال همين چند وقت پـيـش        .   مورد نشان داده اند     

يک تيم داوري از زنان که براي مسابقات ورزشي به      
کشوري ديگر رفته بودند هـنـگـام تـقـديـرو پـايـان                  

مثال در ايـن     .   مراسم با داوران مرد دست ميدهند     
 .زمينه زياد است 

 
رخورد زنان و جامعه بـطـور کـلـي بـه            ب:   بي حجاب 

کسانيکه مجبور به تـن فـروشـي هسـتـنـد چـطـور                  
 است؟ 

آيا فکر مي کنيد مردم با درک و سمپاتي بيشتـري         
 به اين افراد برخورد مي کنند؟

 
 براي جواب به اين مسئله ابتدا : اليا تابش  

 
پديده تن فروشي بـه نـظـرم            . توضيح کوتاهي بدهم  

 يکي تجارت سکس . دو بعد کلي دارد
ه به خاطر منافع هنگفت آن هيچ زماني دولتها بـه   

دوم . صورت ريشه اي با اين مسئله روبرو نشده اند
در .   اينکه نحوه روبرو شدن مـردم بـا ايـن مسـئلـه               

اروپا و غرب به دليل تالـشـهـايـي کـه انسـانـهـا و                    
نهادهاي انساني در ايـن زمـيـنـه انـجـام داده انـد                   
نسبتا نگاه جامعه به اين پـديـده از ديـد مـعـضـل                  
اخالقي مذهبي افـراد تـن فـروش بـه  مـعـضـلـي                     

امـا در ايـران       .     اجتماعي اقتصادي تغيير يـافـتـه       
حکومتي  قرون وسطايي، مذهبي و عقـب مـانـده            
به صورتي عـلـنـي ايـن پـديـده را در قـانـون جـرم                        

يعـنـي   .   محسوب ميکند و مجازاتش را سنگسار     
وحشيانه ترين شيوه به قتل رساندن يک انسان و در          
کنار آن به گسترش اين نوع ديد و فـرهـنـگ دامـن           

و با نفع مالي آن هم مشکلـي نـدارد و در               .   ميزند
بسياري از موارد خود دست اندر کاران حـکـومـت            
مستقيم و غير مستقيم پـايـه گـذار ايـن مسـئلـه                   

 . هستند
در همين چند بـار      .   اما نگاهي به جامعه بيندازيد    

اخيري که سنگسار اتفاق افتاد ، براي مثال  سـري           
به وبالگها  که بزنيد ميبينيد که اين شيوه برخـورد       

نگاهي که در جامعـه نسـبـت      . را محکوم کرده اند 
به اين مسئله وجود دارد رفته رفته در اثـر تـالش                
مبارزين آگاه راه انسانيت، فعالين جنبش آزادي و         

بـه خصـوص بـه        .   برابري زنان  بسيار تغـيـيـر کـرده       
حـزب  (   صورت مشـخـص فـعـالـيـتـهـا خـود مـا                    

همين به کار بـردن کـلـمـه تـن          )  کمونيست کارگري 

فروش به جاي عبارات توهين آميز ديگر همـانـنـد           
را صحبتهاي ما و رسانه هاي ... روسپي، فاسق و 
 . ما جا انداختند

هر چند  هنوزبخشهايي از جامعه تـحـت تـاثـيـر                
تبليغات و سنتهاي عقب مانده ، ايـن مسـئلـه را               
نپذيرفته اند اما قشر پيشرو جامعه سعي و تـالش          
بسيار براي درک اين مسئله کـرده اسـت و ايـنـکـه                 
علت اساسي بروز اين پديده فقر   و امـرار مـعـاش           
است و ميتوان گفت اين آگاهي در جامعـه مسـيـر        
رو به جلويي را عـلـي رغـم تـبـلـيـغـات مـنـفـي و                        

 . گسترده رژيم ميپيمايد
 

 مسئله ناسيوناليسم و فرهنگ عظمت : بي حجاب

 
طلب ايراني و تقدس سنتهاي ايراني چـقـدر در راه             

 رهائي زن مي توانند مانع باشند؟
 
سنتها و آيينها در اين زمينه بـه نـظـر            :   اليا تابش  

تا آنجا که بـه     .   من تفاوت چنداني با مذهب ندارند     
سنـتـهـاي ايـرانـي و شـرقـي بـر مـيـگـردد هـمـان                          
خصوصيات کلـيـشـه اي را بـراي زنـان مـطـلـوب                    

. ميداند که در حقيقت جز ارتجاع چيزي نـيـسـتـنـد          
تالش زنان در ايران امروز براي رهـايـي از هـمـيـن                
سنتها و عـقـب مـانـدگـي هـاسـت  و چـيـزي کـه                         
مشخص است با متوسل شدن به هـمـيـن سـنـتـهـا                

جنبش ناسيوناليـسـم    .   نميتوان از آنها رهايي يافت    
تا آنجا که في نفسه به خودش بر ميگـردد رهـايـي       

اگـر امـروز     .   زنان در جامـعـه دغـدغـه اش نـبـوده              
مجبور است دست و پا شکسته به دنبـال جـنـبـش              
آزاديخواهي زنان در ايران، پشـت جـريـانـات چـپ               
وعليه نابرابري  بدود، به  اين خاطر است که امروز           
اين جنبش قابل انکار نيست و سهم بسيار بـزرگـي         

مـثـالـي    .     در مبارزه عليه جمهوري اسالمـي دارد       
ميزنم ، در حاليکه ما و جنبشهاي ديـگـر بـرابـري              
طلب يورش نيروهاي رژيم به زنان به بهانه حـجـاب           
را محکوم ميکرديم، از آزادي دفاع مـيـکـرديـم و              
آپارتايد و حـجـاب را  در عـرصـه بـيـن الـمـلـلـي                         
محکوم ميکرديم ، نمايندگان اين جنبشهـا مـردم          
را فرا ميخواندند که نگـذاريـد بـه نـامـوسـتـان در                  

از اين دريچه زنان هنوز درجه     .   خيابانها حمله شود  
. چندم ، طفيلي و ناموس مردان تعريف ميـشـونـد          

براي مثال با پـيـش آمـدن احـتـمـال وقـوع جـنـگ                     
بسياري از اين مدافعان آب و خاک اعالم کردند که         

منـافـعـشـان     .   پشت جمهوري اسالمي خواهند بود    
دفـاع از    .   هر جا حکم کند آنجا خـواهـنـد ايسـتـاد            

تماميت ارضي براي ايـنـهـا دسـتـاويـزي اسـت تـا                  
پشت آن پنهان شده و  در نهايت سود سرمايه شـان          

 .هر کجا تعيين کند آنجا خواهند نشست
ناسيوناليستها و جنبشهايي از اين دست نه تـنـهـا           
مانعي سر راه جنبش زنان بـلـکـه مـانـعـي سـر راه                 
جنبش انقالبي مردم بـراي بـر پـايـي جـامـعـه اي                    
انساني هستند و جنبش زنان بـراي دسـتـيـابـي بـه                
حقوق برابر و انساني خود بايد پشت گرايشي قـرار       
بگيرد که بـه راديـکـال تـريـن حـالـت مـمـکـن بـا                         
ناسيوناليسم، سنتها و فرهنگ عقب مانده مبارزه 

 . ميکند

 4از صفحه 

 !به عليه تبعيض بپيونديد

 ۵ صفحه  ۸بي حجاب شماره  

 نسل جوان زنان  با سنتها، آداب رسوم ارتجاعي و مذهب مشکل دارد 



 2از صفحه 

 7صفحه 

 
مستقيما از کمونيستها از شخص منصور حکمت   

اگـر زاويـه نـقـد         .   و اليت پيرامونش آموختـه اسـت       
 جنبش ما صد در صدي نبود تا 

بحال در يـکـي از ايـن دوره هـاي سـازنـدگـي يـا                         
. اصالحات حکومت با خودش هـمـه را بـرده بـود               

زاويـه نـقـد      .   تالششان را کردند ولـي نـتـوانسـتـنـد            
جنبش ما به بي حـقـوقـي مـطـلـقـا حـقـوق بشـري                     

براي همين هم ايـن  .   بسيار فراتر از آن است.   نيست
نقد سرنگوني رژيـم را در نـزد مـا ضـروري کـرده                    

ميخواهم بـگـويـم شـمـا بـه انـدازه ايـي کـه                     .   است
اعتراض داري رابـطـه ات را بـا قـدرت سـيـاسـي                     

 ! تعريف ميکني
 

. همين جا  اين سئوال پـيـش مـي آيـد             :   بي حجاب 
چرا فکر مـي کـنـيـد جـنـبـش آزادي زن در ايـران                      
مطالباتي فراتر از دمکراسي خواهي حقوق بشـري        

 و به اصطالح غرب زدگي دارد؟
 

اوال به دليل ايـنـکـه جـنـبـشـي            :   مهرنوش موسوي 
عليه دولت حاکم و براي پايين کشيدن آن به شـيـوه       

شما يک جنبش به من نشان بـدهـيـد    .   انقالبي است 
که در کشورهايي که در آن ديکتاتوري حاکم اسـت          
با پرچم حقوق بشر اصـال ادعـاي پـايـيـن کشـيـدن                  

تمام گفتمان حقوق بشـري  .   حکومت را کرده باشند   
و دمکراسي طلبي غربـي ايـن اسـت کـه انـقـالب                  

دمکراسي غربي درست بـه خـاطـر          !   خشونت است 
اينکه انقالب و تحوالت انقالبي را منکوب کـنـد،          
دکترين انقالبات نرم و مـخـمـلـي را در ايـن دهـه                    
گذشته دوباره از صندوقچه در آورد و روي آن کـار          

االن در دنـيـاي مـعـاصــر بـه گـمـانــم فـقــط                     .   کـرد 
کمونيسم کارگري هست که از چلنج کـردن قـدرت            
سياسي بواسطه اعمـال اراده مسـتـقـيـم مـردم دم                 

در ثاني شما به انـدازه ايـي کـه نـقـد داري                  .   ميزند
به من هر کس بگويـد چـرا ايـن            !   اعتراض ميکني 

جنبش را فراتر از دمکراسي طلبي غربي مـيـدانـم           
دقيقا ميبرم سر مسئله خيزش براي پايين کشيـدن       

ببينيد در عصر ما ديـگـر يـک وجـه تـمـايـز              .   نظام
سوسياليستي جنبشهاي اعتراضي با جنـبـشـهـاي         
نيم بند خود همـيـن قـدم گـذاشـتـنـشـان در حـوزه                     

. مبارزه براي پايين کشيدن قدرت سـيـاسـي اسـت            
ما قبال هم گفته ايم وجه تمايز کمـونـيـسـم مـا بـا                  
کليه کمونيسمهاي ماقبل خودمان ايـن اسـت کـه             
آنها به خاطر تجربه شوري هيچ فراخوان و دستوري   

نمي خواستند قـدرت را      .  عليه حکومتها نداشتند 
دوباره بگيرند، دولتي را پايين بکشند آن ديـگـري            

اولين جريان کمونيـسـتـي عصـر         .   را سرنگون کنند  
ما که فراخوان دارد و پـاي تـغـيـيـر قـدرت اسـت،                   
کمونيسم کارگري است و خود همين بقيه را متاثر          

لذا اشتباه است هر آئيـنـه تصـور شـود         . کرده است 
که بايد روي خواست اين جنبشها في المثل فـقـط            
مسـئلـه حـجـاب، آنـهـا را در قسـم دمـکـراتـيــک                       

به نظر من مهمترين خواست ايـن  .   کاتگوريزه کنيم 
جنبش اين است که فهميده بـدون پـايـيـن کشـيـدن               

و ايـن    .   نظام لغو حجاب هم برايش ممکن نـيـسـت         

بـبـيـنـيـد ايـنـجـا           !   وجه تمايز سوسياليستـي اسـت      
به اعتقـاد مـن      .   ميخواهم يک بحثي را مطرح کنم     

اشتباه است کـه بـراي جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و                     
. اجتماعي يک تصوير اسکوالستيک مطرح کـنـيـم         

چپ سنتي ايـن تصـويـر کـودکـانـه را از انـقـالب                      
سوسياليستي دارد که گـويـا کـارگـران بـا کـاله و                   
کاسکت بيرون ميريزند و با پرچم زنده باد لغو کـار           

من در ايـن     .   مزدي انقالب سوسياليستي ميکنند   
شکي ندارم که در انقالب سوسيـالـيـسـتـي طـبـقـه                
کارگر متحدين کمي دارد، ولي ميخواهم بـگـويـم           

بـورژوازي هـم بـا        .   اين تصوير از پايه اشتباه اسـت     
پرچم زنده باد ارزش اضافـه انـقـالب مـخـمـلـي يـا                

لذا نتيجه مـيـگـيـرم کـه االن در               .   کودتا نمي کند  
ايران فرق چپ، سوسياليـسـم بـا نـاسـيـونـالـيـسـم،                   

اين است که به اعـتـقـاد مـن         . . .   راست پرو غرب و   
کمونيسم کارگري و چپ تنها جـنـبـشـي اسـت کـه                
خواهان به زير کشيدن رژيم، در هم کوبيدن کـامـل            

ما .   ماشين دولتي، و برقراري آزادي و برابري است      
سي سال است ميگوييم بورژوازي قـادر بـه انـجـام              

تمـام شـده،     .   هيچ گونه تغيير سکوالريستي نيست    
در خـود خـاورمـيـانـه          .   اين پروسه بسته شده اسـت     

چرا چـون  .   ليبراليسم در مقابل اسالم زانو زده است   
که انقالب کارگري آن خطري است که بـورژوازي را           

لـذا مـن     .   شديدا بويژه در اين منطقـه مـيـتـرسـانـد            
ميگويم کسي که حتـي بـراي لـغـو حـجـابـش هـم                    
حاضر نيست کوتاه بيايد و سرنوشت آن را به دست          
آقاي خاتمي بسپارد شايد مثل ما مـي انـديشـد؟             

. دقت که ميکنيد ميبينيد حدستان درسـت اسـت         
دارد خودش ميگويد که بله سرنوشت جنبشـش را          
به قطبي در جامعه گـره زده کـه مـطـمـئـن هسـت                   

االن همـان تصـويـر اولـيـه از مـا                .   سازش نميکند 
يعني آزاديخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي بـه اعـمـاق                      
جامعه ايران رفـتـه اسـت و بـدل بـه يـک فـراخـوان                      

مـن  .  اجتماعي براي پايين کشيدن دولت شده است 
. به اين ميگويم جنبشي براي تحقق سوسيـالـيـسـم          

اين که اين جنبش پالريزه مـيـشـود شـکـي در آن                  
شکل پالريزاسيونش را هم اين مـي بـيـنـم         .   نيست

که يواش يواش يک عده ايي ميگويند اوکـي رژيـم            
را هم زير نکشيد ايرادي ندارد، افق رابطه با غـرب           
مشکالت ما را حل خواهد کـرد و بـه تـدريـج آن                   
نيروي پيگـيـر و راديـکـالـي کـه خـواهـان در هـم                       
شکستن کامل تروريسم اسـالمـي و اعـمـال اراده              

مردم ما نميتوانند .   مردم هست در صحنه ميماند  
من مطمئنم که اين جنبـش تـا طـلـبـش را                .   بروند

نگيرد نميرود و نقد کـردن ايـن طـلـب فـقـط کـار                     
اين از دمکراسي و مسئله حقوق بشـر نـه            .   ماست

فقط فراتر است بل به باور من به زودي حـتـي الزم             
نيست بگوييم فرقمان چيست، چون که حقوق بشـر          
و تلقي دمکراتيک خودش را در مـقـابـل مـا قـرار                
خواهد داد چون معتقد است بايد جلو فراتر رفـتـن            

اين روند شـروع شـده اسـت و خـانـم                .  ما را بگيرد 
عبادي و پرو غربيهاي حاشيه نظام رفتند کـمـيـتـه        
موقت صلح تشکيل دادنـد کـه تـوقـع را بـيـارنـد                    

توقع مردم را بکنند تـعـلـيـق غـنـي سـازي                !   پايين
در حاليکه اورانيوم غني شده اين مملکت       !   اورانيم

سينه هاي انباشته از خشم و نفرت مـردم ايـران از              
 . اين نظام است

اين در حالي است که دمکراسي غربي ته ته نقـدي           
که به بي حقوقي زن دارد، نابرابري حقـوقـي اسـت،             

حرف اول قـطـعـنـامـه حـقـوق          .   آن هم سر و دم بريده   
احترام بـه    .   بشر احترام به مالکيت خصوصي است     

. سرمايه حرف و خشت اول دمکراسي غربي اسـت       
آنقدر .   در ايران خود همين زير پا گذاشته شده است 

در ايران مالکيت خصوصي به مفـهـوم کـالـسـيـک              
کلمه زير ضرب هست کـه جـنـاحـهـاي حـکـومـت                  
وقتـي دسـت هـم را رو مـيـکـنـنـد، پـتـه مـيـزان                           

هـاي آقـازاده هـاي هـم را نشـان مـلـت                    "   سرمايه" 
االن شما در ايران دهـانـت را بـاز کـنـي                 .   ميدهند

حرف حقوق زن را بزني، بدون ترديد صحبت بر سـر           
. مفهوم اجتماعي و اقتصادي اين برابري مـيـشـود         

يادتان هست همين چند وقت پـيـش بـر سـر طـرح                 
خانواده و چند همسري و کلفتي کيف پول آخوندها       

در باره غربزدگي هم بايد     چه مباحثي در گرفت؟     
بگويم که اوال ما جنبشي هستيم مسـتـقـيـمـا             
متاثر از دستاوردهاي جنبشهاي مـتـرقـي در            

ما شرقزده نيستيم ريشـه آل احـمـدي و          .   غرب
اما ما سالهاست در خـود    .   شريعتي هم نداريم  

غرب هم نگاهمان به دستاوردهـاي انـقـالبـات           
کارگري در زمينه حقوق زنان و تحـرکـي اسـت            
که بر مبناي اقـتـدار چـپ در مـيـان جـنـبـش                    

ما مـعـتـقـديـم       .   برابري طلبانه ايجاد شده است    
در خود غرب هـم بـدون تـرديـد بـرقـراري يـک                   
حکومت کارگري في المثل در ايران، جـنـبـش           
بــرابــري طــلــبــي زن را از زيــر دســت و پــاي                   
دمکراسي بازار بيرون و دوباره به متن جامعـه         

بـبـيـنـيـد مـا دسـتـاوردهـاي              .   پرتاب ميـکـنـد    
مبارزات زنان در غرب را که متاثر از انـقـالب          

. اکتبر بود گرفتيم، بکار بستيم و جلوتر برديـم        
ايـن را مـن       .   اين اتفاقي است که افتـاده اسـت        

نمي گويم خود تئوريسينها و فرموله کنندگان        
و متفکرين چنين جنبشـهـايـي وقـتـي بـا مـا                 

يک نـمـونـه ايـن را         . برخورد ميکنند ميگويند 
مــن مــيــتــوانــم در زدن ســيــاســت مــولــتــي                

. کالچريسم و نسبيت فرهنگي نشانتـان بـدهـم         
ما تسلط اين سياست را در خود جنـبـش حـق             

! دقــت کــنــيــد مــا زديــم      .   زدن در اروپــا زديــم      
 !کمونيسم کارگري

. ما جنبش حق زن را مقـابـل ديـن گـذاشـتـيـم                
کاري که قبل از ما يا جـرئـتـش را نـداشـتـنـد                   
بکنند يا اگر کردند مثل پرو اليفها و مسـئلـه            

مـا مـيـدان      .   سقط جنين شليک به عـقـب بـود          
. آمديم و دين را زديم و به سرعت رشد کـرديـم            

همراه همه اين کارهايي که کرديم کـاريسـمـا و       
االن جـنـبـش      .   تصوير جنبش را هم سـاخـتـيـم         

برابري طلبي زن را يک جنبش ميليتانـت ضـد           
اين يعني اينکه مـا پـارتـنـر           .   دين ميشناسند 

جنبش کمونيستي بوديم، همراهش بـوديـم، او        
يـک  .   زد ما زديم او جلو رفت ما جـلـو رفـتـيـم               

نکته مهم ديگر اين هست کـه مـا بـر خـالف                 
تحرکات غربي در اين زمينه مطلقا مـخـالـف          

يعني چون دشمـن خـودمـان را          .   مردان نبوديم 
دولت گذاشـتـيـم نـگـذاشـتـيـم فـمـيـنـيـسـتـهـا                      

ايـن  .   شيفتمان بدهنـد بـه دشـمـنـي بـا مـردان                
. رويکرد را فقط در دروه انقالب اکتبر شاهديد      

ميخـواهـم بـگـويـم        .   اين خودش فرا رفتن است 
در غرب هم بستگي دارد دنبال چـي بـاشـيـد؟              
بـورژوازي ايـران از غــرب بـدون تـرديــد روش                 
سرمايه گذاري، توزيع ثروت، تـقـسـيـم کـار و               

انـقـالب   . . .   منجمنت اقتصادي و اطالعـات و      
نارنجي و حقوق بشـر را مـي بـيـنـد و دنـبـال                     
ميکند، ما هم در غـرب دنـبـال پـيـشـرويـهـا                   

االن مـا    !   گشتيم، بدست گرفتيم و فراتر بـرديـم      
جلوترين جنبش برابري طلبي در قرن بيسـت و          

 .يک هستيم
 

بر اساس چـه فـاکـتـورهـائـي مـي               :   بي حجاب 
توانيد ثابت کنيد که جنبش آزادي زن در ايران          
در ايندوره با سوسياليسم و کمونيسم کـارگـري        
تــداعــي مــي شــود و از طــرف ايــن جــنــبــش               

 نمايندگي مي شود؟
 

بـکـنـم    "   ثـابـت  " نفس اينکه االن من بايد اين را      
بـه  .   نشانگر يک ايرادي هست در کار خـود مـا          

اعتقاد من راستش به درجه ايـي کـه جـنـبـش              
برابري طلبـي تـالش مـيـکـنـد خـودش را بـا                    
کمونيسم کارگري تـداعـي کـنـد، کـمـونـيـسـم                 
کارگري آن اعتماد بنفس را براي الحـاق کـردن           

 ميپرسيد چرا؟ . اين جنبش به خودش ندارد
ببينيد شرقزدگي را در ايـران جـالل آل احـمـد                

شريعتي هم تشيع و اسـالم       .   فرموله کرده است  
مدرن بودن و توجـه بـه     .   سياسي را فرموله کرد 

دستاوردهاي زندگي بشـر در غـرب در ايـران               
مشخصا و مستقيما محصول مـبـارزه عـلـيـه         
دين، خرافه پرستي و شـرقـزدگـي اسـت و ايـن                
موتور محـرکـش راسـت پـرو غـرب نـيـسـت،                  
کمونيسم کارگري منبعث از غرب  اينها هيـچ     
وقت جربزه مقابله بـا اسـالم و شـرقـزدگـي را                  

اين رويکـرد مـدرن و مـتـمـدنـانـه               .   نداشته اند 
باعث يک گشايش وسيع و صريـح اجـتـمـاعـي             

خود اين کمونيسم کارگري امـا بـه          .   شده است 
خاطر نوع نگاه خاصي که به انسانيت دارد از           

نـه  .   خود اين دستاوردها هم جلوتر رفتـه اسـت         
ايـن  .   اين که فکر کنيد منظور من نظري اسـت        

مـن بـا     .   من منظورم ابژکتيو اسـت    .   هم هست 
فــاکــت بــه شــم نشــان مــيــدهــم کــه در خــود                 
کشــورهــاي غــربــي هــمــيــن االن مــا از خــود              
دستاوردهاي جنبشهاي مترقي جلـوتـر زديـم،         

االن .   از آنــهــا عــبــور کــرديــم و پــيــشــتــازيــم              
سکوالريست غربي اگر در سوئد بخواهد جـلـو         
اسالميها را بگيرد از مـا خـواهـش و تـمـنـا                   
ميکند، نقشه اش را براي عملي شـدن جـهـت             

 االن آقاي داوکينز . مشورت پيش ما مي آورد

 حجاب پرچم آپارتايد جنسي است

 جنبش برابري طلبانه در ايران خواستش سرنگوني نظام است
 

 ٦صفحه  ۸بي حجاب شماره  



 5از صفحه 
 
 

        

 تلويزيون  بي حجاب،  برنامه اي از عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن را ببينيد و آنرا به 
 دوستان و آشنايان خود معرفي کنيد

 
تلويزيون بي حجاب تريبون همه شما زنان و مردان برابري طلبي است که از نابرابري و تبعيض و آپارتايد 

 . جنسي به تنگ امده ايد و مصمم هستيد که  به  ستمکشي زن و تبعيض و نابرابري خاتمه دهيد
براي تماس با . با تلويزيون بي حجاب همکاري کنيد، براي آن گزارش بفرستيد و در بحثھاي آن شرکت کنيد

: تلويزيون به آدرس زير ايميل بزنيد   
sohailasharifi@yahoo.co,uk 

 
 -٨ شب روي ماهواره هاتبرد  8.30 تا 7.30تلويزيون بي حجاب را مي توانيد  روزهاي سه شنبه ساعت 

اين .   پوالريزاسيون عمودي  ببينيد4/3اف اي سي - 27500سيمبل ريت  - مگاهرتز 12303فرکانس 
  تکرار مي شود5.30 تا 4.30برنامه روزهاي چھارشنبه ساعت 
 

 برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد

 
که تئوري اولوسيون را هم جلوتر برده و کـتـاب           
جنون خدا را نوشته جايزه را با افتخار به مينـا           
احدي ميدهد و اعالم مـيـکـنـد کـه بـه وجـود                  

لـذا مـن     .   چنين شخصيتهايي افتخار ميکـنـد     
ميگويم  جنبش بـرابـري طـلـبـي زن در ايـران                  
مستقيما توسط کمونيسم کارگـري طـرح، بـه           
صحنه فراخوانده و مداوما از آن دفـاع  شـده                

ببينيد اگر يک کمونيسمي در ايران نبود       .   است
که نقد پايه ايي بر مناسبات بـگـذارد، سـازش         
نکند، به اصالح اين و بند و بست با آن پشـت              
نــکــنــد، افشــاء و رســوا نــکــنــد، االن وضــع                
جنبشهاي اجتماعي داخل ايران حـاال فـوقـش           

از .   که نيـسـت   .   شبيه به همين جا در غرب بود      
کـمـونـيـسـم کـارگـري          .   اينها هم جـلـوتـر اسـت        

پوشش سياسي، تئوريک، و سقف اجـتـمـاعـي           
اگر ايرادي هسـت بـه اعـتـقـاد            .   همه اينهاست 

من در عدم باور بـه ايـن امـر در صـف خـود                     
کمونيـسـم کـارگـري بـعـد از مـرگ مـنـصـور                     

شما نمي توانيد خـودتـان مـدام          .   حکمت است 
مشغول باوراندن قـدرت خـودتـان در صـفـوف              

چرا؟ چون .   خودتان باشيد و پيشروي هم بکنيد     
الزمه پيشروي اين است کـه اول بـه رسـمـيـت               

ايـن  !   بشناسيد کـي هسـتـيـد و چـي هسـتـيـد                 
بهتر است  .   باوردر ميان ما تضعيف شده است     

بگويم اين باور را در صـفـوف مـا تضـعـيـف                   
کردند و اولين تاثير تضـعـيـف ايـن بـاور روي                

مـردم فـوري مـي        .   رابطه مـا بـا مـردم اسـت            
فهمند که کمونيسم کـارگـري آيـا قـدمـهـايـش               
لرزان است به سوي آنـهـا يـا بـا صـالبـت قـدم                    

نگاه کنيد مدام در ايـن پـنـج سـالـه          .   برميدارد

يک خطي رو به ما و مردم ميگويد کمونـيـسـم            
اصال مردم هم هيـچـي      !   کارگري هيچي نيست  

آي !   زن چـکـار بـه کـمـونـيـسـم دارد                !   نيستـنـد  
رم !   نگوييـد سـوسـيـالـيـسـم، فـرار مـيـکـنـنـد                   

غلو مـيـکـنـيـد، کـو؟ ايـن جـنـبـش                  !   ميکنند
سوسـيـالـيـسـم      .   فوقش دردش دمکراسي است   

نگاه کنيد مي بـيـنـيـد پـنـج سـال                . . .   نيست و 
دفاع .   است ما داريم از خودمان دفاع ميکنيم      

يـعـنـي چـه؟       !   هم مرگ قيام مسـلـحـانـه اسـت          
يعني اولين تاثيرش اين بوده که تعرض ما بـه           
نظام کم بنيه تر ميشود، تعرض کم بنيه شـود،       

مردم ضـعـيـف      .   جنگجوي شما ضعيفتر است   
تازه با همه تالشهاي جدا پارتـيـزانـي    .   ميشوند

ولـي ايـن يـعـنـي          .   که کرديم نگذاشتيـم بشـود      
يعني سـکـتـه      !   اينکه وقت خريدند براي دشمن    

 ! دادن به تعرض
چرا ما بايد بيايم و ثابت کنيم که دوستان بـاور    
کــنــيــد زنــان و مــردان ايــران تــمــام آزادي را                 
ميخواهند و آزادي يعـنـي رهـايـي از اسـارت               

چرا ما بايد مدام در مقابل اينها از        !   اقتصادي
شعور مردم، مطالبات مردم، اعتـراض مـردم         
دفاع کنيم؟ براي اينکه دشمن کنار دسـت مـا          

 .نشسته و نمي گذارد
در زمينه حقوق زن و اين جنـبـش بـه اعـتـقـاد                 
من اين خط شکست بيشترين ضربه را بـه مـا            

االن نگاه کنيد حـاصـل ايـن رونـد سـه تـا                .   زد
اين تکثرگرايـي   !   سازمان است براي مسئله زن    

ممکن است براي دو خرداديـهـا خـوب بـاشـد،              
در ثاني به اعتقـاد مـن        .   براي ما جالب نيست   

در يک روند خودبخودي انگار که مسئله زن بـه        
. حياط خلوت حزب سياسي رانـده شـده اسـت            

من راستش را بخواهيد بيشتر از سـر ديـگـري            
ميخواهم بکشم و آن اينکه دستور کمـونـيـسـم           
کارگري براي جنبش برابري طـلـبـي چـيـسـت؟             
جنبش به طرف ما آمده است، آيا ما حاضريـم         
به رسميتش بشـنـاسـيـم، از لـحـاظ فـکـري و                   

من ايـن   .   سياسي و اجتماعي از آن خود بکنيم      
وقتي ايـن ضـعـف       .   رويکرد را ضعيف ميبينم   

ميـرود  .   وجود دارد ببينيد جنبش آب نمي رود     
و راه خودش را با هزينه زياد پيدا ميکند امـا            
ما چي؟ به نظر من نبايد اجازه با ايـن جـدايـي              

يکي از اشکاالت   .   بايد کار کرد  .   تاريخي دارد 
ما االن اين است که ما مـتـفـکـر کـمـونـيـسـم                   
کارگري، استراتژيست کمونيست کـارگـري در         

سطحي که جنبـش حـق زن را دوره ايـي بـاال                   
بکشد، جلو ببرد، مسائلش را بـررسـي کـنـد،            
جواب بدهد و هژموني در آن کسـب کـنـد يـا                 
نداريم، يا پراکنده داريم، يا غير مـوثـر انـرژي             

 . خرج ميکنيم
در اين زمينه بحثهايي دارم که بـعـدا بـيـشـتـر               

تا همينـجـا مـيـخـواهـم فـقـط             .  مطرح ميکنم 
بگويم ما براي پيشروي کردن و الحاق جنـبـش          

اعتراضي مردم به خودمان از کسي راي نـمـي           
بگذاريد ديـگـران مـدام دنـبـال مـا راه                .   گيريم

چـه  .   افتاده نق بزنند که مـنـتـقـد مـا هسـتـنـد                
گـاه اوقـات مـردم از نـقـدي کـه                 .   ايرادي دارد 

مخالفين به شما ميکنند ميخوانند کـه خـب           
پس کمونيسم کارگري مدعي جنبـش حـق زن           

چرا رفقاي ما فورا بـه       .   اين ايرادي ندارد  !   است
اين موضع مي افتند کـه بـه کسـي چـيـزي را               

کنند؟ اجازه بدهيم آنها پشـت سـر مـا          "   ثابت" 
ناله کنان بيايند و به صفوف خودشان چيزي را         

 !کنند" ثابت"
يکي ديگر از مسائل ما اين است که بـه رفـع              
موانع خودمان خيلي زيـادي عـجـيـب غـريـب              

ما االن بايد رويکـردمـان بـه         .   برخورد ميکنيم 
جنبش برابري طلبانه اين باشد که مسـتـقـيـمـا            
اين جنبش را زير رهبري خود بـگـيـريـم، زبـان               
اعتراض مردم نسبت به ستم به زن بـايـد زبـان              

بايد مردم به نظام بگويند حزب حـق         .   ما باشد 
دارد چرا زن نبـايـد ايـن يـا آن حـق را داشـتـه                       
باشد، حزب حـق دارد بـيـخـود کـردي قـانـون                   

بـراي  . . .   مزخرف خـانـواده وضـع مـيـکـنـي و               
اينکه بشود بايد اوال ما بـخـواهـيـم، تـوپ در               
زمين ماست، ثانيا بايد به مردم نشان بـدهـيـم           

يعني ابزارش را بوجود بياوريـم    .   که ميخواهيم 
اين کـار را هـم         !   همين.   و در دسترس بگذاريم   

فايده نـدارد شـمـا       .   در بستر اوضاع بايد بکنيم    
وقتي به يک مسئلـه ايـي بـرسـي کـه جـامـعـه                   
بحثش را حول آن کرده و ارزيـابـي حـاج خـانـم                 
فالن کس به تحليل مردم در تاکسـي و سـالـن              

همان وقت که جـامـعـه        .   بدن سازي تبديل شده   
آيـا  .   شما را صدا ميـکـنـد بـايـد آنـجـا بـاشـي                  

 هستيم؟ آيا آمادگي اش را داريم؟ ميخواهيم؟
 ! بايد نشان داد

 ۷صفحه  ۸بي حجاب شماره  
 جنبش برابري طلبانه در ايران خواستش سرنگوني نظام است



 
ـ خديجه دختر خويلد که سومـيـن شـوهـر او              1

محمد بن عبداهللا بود و ا ز محمد چهار دختـر           
و دو پسر بنام قاسم وطاهـر کـه زنـده نـمـادنـد                  

 .زاييد
 
ـ عايشه دختر ابوبکر که در هـفـت سـالـگـي               2

نامزد شد و در نه سالگي با تـفـاوت بـيـش از                 
چهل سال سن به همسري محمدبن عبداهللا در         
آمـــد و در زمـــا ن مـــرگ مـــحـــمـــد بـــن                       
عبداهللا،شانزده يا هفده سال داشت و هم او بود         
که در زمان خالفت علي بن ابيطالب قيام کـرد          

 .و جنگ جمل را براه انداخت
 
 ـ حفصه دختر عمر بن الخطاب3

 
 ـ سوده دختر زمعه4
 

 ـ ام سلمه دختر بني اميه5
 

ـ زينب دختر جـحـش کـه قـبـال زن زيـد بـن                     6
ازدواج زينـب   .     الحارثه پسر خوانده محمد بود    

با مـحـمـد بـن عـبـداهللا را مـيـتـوان در جـزء                        
 .داستانهاي عشقي محمد به حساب آورد

 
 ـ جويريه دختر حارث بن ابو ضرار7
 

ـ ميمونه دختر حارث ا لهال لـيـه خـواهـر زن               8
 ابو سفيان

 
 ـ ام حبيبه خواهر ابو سفيان9
 

و زن   )   يهودي( ـ صفيه دختر حي بن اخطب  10
. کنـانـه بـن ربـيـع کـه از روسـاي خـيـبـر بـود                         

محمدبن عبداهللا از ميـان اسـيـران صـفـيـه را                
انتخاب کرد و در هـمـان شـب مـراجـعـت بـه                     

 .مدينه با وي هم خوابه شد
 

 ـ فاطمه دختر ضحا ک11
 

 ـ هند دختر يزيد12
 

 ـ اسماء دختر نعمان13
 

 ـ اسماء دختر سياء14
 

 ـ هبله د ختر قيس و خواهر اشعث15
 

 ـ زينب دختر يزيد16

 
 ـ فاطمه دختر سريع17

 
ـ ماريه قبطيه که از مصر براي محمـد بـن            18

عبداهللا هد يه فرستاده بودند و ابراهيم کـه در             
زمان طفوليت در گذشـت از او مـتـولـد شـده                 

 .است
 

ـ ريحانه جزء اسراي بنـي قـريضـه و سـهـم                 19
هـم او بـود کـه نـه بـه                .   محمد بن عبداهللا بود   

اسالم  روي آورد و نـه حـاضـر شـد زن عـقـدي                    
محمد گردد و ترجيح داد بحال بردگي در خانـه   

 .وي بماند
 

 ـ ام شريک دوسيه20
 

 اسامي زنان محمدبن عبداهللا پيغمبر مسلمانان
 

 مراد شيخي                             

 !آزادي فوري دانشجويان خواست ما است

  دسامبر در استکهلم  18سازمان دفاع از حقوق زن در تظاهرات روز     " عليه تبعيض  "خالصه ترجمه سخنراني مهناز ماسوري، عضو شوراي مرکزي          

 
مـا  .   خـيـلـي خـوش آمـديـد          حضار محترم،    

امروز در ميدان مين توريت مقـابـل پـارلـمـان             
د گرد هم آمده ايـم تـا پشـتـيـبـانـي                ئ کشور سو 

خود را از اعتراضات و خواستهاي دانشجويان       
 .در ايران اعالم کنيم

 
حــق آزادي بــيــان، حــق آزادي تــظــاهــرات و                 
اجتماعات و حق تشکل آزاد و مستقل از پايه         

. اي ترين و ابتدايي ترين حقوق انسـانـي اسـت            
در اکثريت کشورهاي جهان مانند کشـورهـاي         
اروپايي اين حقوق در جامعه چـنـان نـهـاديـنـه               
شده که تصويري غير از اين به ذهن کسي نمي          

 . رسد
 

تظاهرات و اعتراضات دانشـجـويـي در ايـران            
. براي همين حقوق پايه اي چيز جديدي نيـسـت         

م در  ئ دانشجويان در زمان حکومت شاه هم، دا      
در طـول    .   حال اعتراض و تظـاهـرات بـوده انـد         

حکومت جمهوري اسالمي هم اين اعتراضات      
در سـال اخـيـر، بـه ويـژه              .   همچنان ادامه دارد  
 دسـامـبـر، اعـتـراضـات           3يکماه گـذشـتـه از         

دانشجويان دامنه وسيع و گسترده اي بـه خـود          
اين اعـتـراضـات بـا شـعـارهـا و                .   گرفته است 

خواستهاي انساني، راديکال همراه بـوده اسـت         
که رژيم جمهوري اسالمي را به وحشت اندخته        

به همين دليـل جـمـهـوري اسـالمـي در               .   است
تالش براي سرکوب اين اعتـراضـات بـيـش از             

 نفر از فعالين دانجشويان را دستگير کـرده       40
جـمـهـوري    .   و مورد اذيت و آزار قرار داده است       

اسالمي با حمله با اجتماعات دانشـجـويـي و            
بازداشت دانشجويان تـالش در سـرکـوب ايـن             

 .جنبش انساني و راديکال دارد
 

دانشگاه معموآل مکـانـي اسـت بـراي بـدسـت               
آوردن دانش، راوبط اجتماعـي جـديـد و پـايـه               

ريزي آينده اي بهتر اما در جمهـوري اسـالمـي            
ايــن مــکــان بــه زنــدان تــبــديــل شــده اســت و                
جمهوري اسالمي با مستقـر کـردن نـيـروهـاي             
سرکوب و تفتيش در دانشگاه سعي مي کـنـد            

 .که دانشجويان را به قيد و بند بکشد
 

دانشــجــويــان آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب در            
اعتراضات خود به امر جداسازيهـا، تـفـتـيـش            
عقايد و تحقيـر دخـتـران دانشـجـو بـه خـاطـر                   
جنسيتشان، خواستار جامعه اي برابر، مرفه و       

 .آزاد شده اند
 

سازمان دفاع از حقوق زن،      "   عليه تبعيض " ما  
ضمن دفاع از خـواسـتـهـاي بـرحـق و انسـانـي                  
دانشــجــويــان خــواســتــار آزادي فــوري کــلــيــه            

همچنين ما مصرانـه    .   دستگير شدگان هستيم  
د مــي خــواهــيــم کــه ضــمــن             ئ از دولــت ســو     

پشتيباني از مبارزات دانشجـويـان در ايـران،           
فــوری خــواســتــار آزادي بــدون قــيــد و شــرط               
دانشجويان زنداني شود و سـرکـوب مـبـارزات           
دانشجويان و مردم ايران را توسط جـمـهـور ي         

 .اسالمي قويأ محکوم کند

 ٨صفحه  ۸بي حجاب شماره  

 ! دسامبر در جهان  28آكسيون ها حمايتی از فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب، روز جمعه   



 مصاحبه با سايه، يکی از فعالين حقوق بشر

 
،وقتي ايميلت رو خـونـدم از          عزيزم  مهناز   

من خواسته بودي به چند سوال راجب تبعيـض         
. اول بـه نـظـرم سـاده اومـد            .   جنسي جواب بدم  

چون به عنـوان يـک فـعـال حـقـوق بشـر وزنـان                     
هميشه فرياد زده ام براي حـقـوق پـايـمـال شـده             
زنان، اما وقتي خواستم بنويسم متوجه شـدم،         
ايــن بــار کــمــي فــرق داره، و ســوال در واقــع                   
شخصي است که بر من چـه گـذشـتـه، در ايـن                 
شرايط بحراني  که در سرزمينم ميگذره،حتـي        
مردان هم حقشون پايمال ميشـه،زنـان  ديـگـه             

هـيـچ وقـت مـجـال ايـن رو               .     جاي خـود دارد    
نداشتم که به اين قضـيـه در رابـطـه بـا خـودم                    

به هر حال چند روزي من رو بردي بـه    .   بينديشم
گذشته و خاطرات تلخ وشيرين  اون،الـبـتـه در          
اين غربت گاهي مرور خاطرات ،باعث ميشـه        
فکر ادم از مشکالت موجود کـمـي مـنـحـرف             

مـهـنـاز    .   بشه، به هر حال ازت تشکرمي کنـم          
عزيز، که هر بار ميبينمت آرامـش و لـبـخـنـد           

 .مهربانت، به من آرامش ميده
 

وقتي به گذشته فکر ميکنم که از چـه زمـانـي         
تبيض جنسي رو حس کردم، ميبينم نسبت بـه   
خيلي از همجنسانم خيلي ديرتربه ايـن قضـيـه           

البته، شـايـد بـه نـظـر  مـثـبـت                  .   برخورد کردم 
هـمـيـن    .   ولي براي مـن ايـنـطـور نـبـوده             .   باشه

مسئله باعث شد که من هميشه دچـار شـک و        
تضاد بشم، گاهي آرزو مـيـکـردم اي کـاش از            
همون بچگي پدر به داليـل شـخـصـي خـودش              
گوشه چشمي از حق برابر من و برادرم بـه مـن              

شايد در اون صورت ميتونسـتـم     .   نشون نميداد 
مثل خيلي از همجنسانم بدون چشـيـدن لـذت            
حق برابر به حقي که برايم تعييـن کـرده بـودنـد               

! ! و بقولي گوسفندوار زنـدگـي کـنـم      .   قانع باشم 
،شايد اين حرف جالبي نباش،ه ولي گـاهـي در      
زندگي به خاطر فشارها انسـان تـوانـش رو از               
دست ميده و ممکنه  از خـودش بـپـرسـه پـس                

مـثـل خـيـلـي هـابـي راضـي               !   چرا من نميتونم  
 !!!باشم

 خوب بر ميگردم به اصل مطلب 
 

از وقتي که خودم رو شناختم  ويا به عـبـارتـي               
يادم مياددر خـانـواده اي بـزرگ شـدم کـه بـر                    
خالف خيلي از فاميل و دور وبري هـا بـه مـن               
که دختر وفرزند دوم خانواده  بودم حق برابر بـا            

و .   برادرم که فرزند  اول خانواده بـود داده شـد           
در تصورات کودکانه ام  فـرقـي بـيـن خـود و                    

مـا بـا هـم قـد مـي              .     برادرم حس نـمـي کـردم      
کشيديم و همه کار را با هـم انـجـام مـيـداديـم                 
يــادم مــيــاد کــه تــابســتــان هــا مــن و بــرادرم                
مسئول  فروش يکـي از فـروشـگـاه هـاي پـدر                  

صبح زود بيدار ميشديم ، و با دوچرخـه   .   بوديم
من آزاد از هر بندي پـا       .   به فروشگاه مي رفتيم   

و جمعه ها هم به شوق ايـن        . به پاي برادرم بودم     
پـدر قـطـعـات يـدکـي           .   که به کارخانـه بـرويـم          

و مـن    .   ماشين هاي کشاورزي توليد مي کرد       
در هر فرصـتـي کـه مـيـتـونسـتـم  هـمـراهـش                      

هميشه عاشق قسـمـت ريـخـتـه گـري             .   ميرفتم
از اينکه ساعت ها بشينم وپتک زدن بـه       .   بودم

. آهن هاي تفديده رو نگاه کنم سير نـمـيـشـدم               
گاهي قطعاتـي بـودن کـه بـا حـرارت کـوره و                    

. ضربات پتک شکل دلخـواه رو نـمـي گـرفـتـن               
حتي به قيمت متـالـشـي شـدن، يـا از شـکـل                   

درست مثل  من که کمي بزرگـتـر کـه       .   افتادن  
شدم با تمـام سـخـتـي هـا و فشـارهـا بـه فـرم                        
دلخواهي که برام در نظر گرفتـه شـده بـود، در             

ولي با تاواني سنگيـن، کـه اعـتـراف            .   نيومدم
ميکنم  ظاهرا از پا در نـيـومـدم ولـي خـيـلـي                  

 ...بگذريم. وقت ها از درون فرو ريختم
کم کم از همون دوران کودکي متوجه شـدم کـه            
پدر عاشقانه دوست داشـت بـچـه هـاش پسـر                
باشن، عشق او به داشتن پسر، باعث شده بـود          
که من رو هم مثل يک پسر بار بياره، نه تـنـهـا           
من، خواهر کوچکتر از من هم، که دو سـال از            

مادر به فاصله يک يا دو سال       . من کوچکتر بود  
. شايد کاکل پسر بعدي در راه باشـه    .   مي زائيد 

ولي انگار خبري نبود خواهر بعدي من هـم بـه            
و يادم ميـاد کـه مـادر بـزرگ بـا                . . . دنيا اومد 

ولـي الـحـق      . بغض خبرش رو به پدر داده بـود           
دلـخـوش بـه ايـن         .   د. پدر خم به ابرو نياورده بـو     

بودکه، به قول خودش، دخـتـرانـي مـثـل مـرد                
البته در خيلي از خـانـواده       .   تحويل  جامعه بده   

ها در کردستان به ظاهر، فرقي بـيـن دخـتـر و                
البته به شرط اينکه دختـران خـط         .   پسر نيست 

قــرمــز خــودشــو ن روبــدانــنــد کــجــاســت، در              
کردستان زنان و مردان فقط در رقصيدن دستـه         

 !!!..جمعي و جنگيدن حق برابر دارند
اما نبايد از انصاف گذشت درستـه قصـد پـدر           

و . در ازادي و حق برابر ما دخترها خـيـر نـبـود              
بـه  .   فقط براي ارزوهاي بربادرفته خـودش بـود         

و وقتي کسـي    .   هر حال ما لذتش رو مي برديم    
از شيطوني هاي ما بهـش شـکـايـت مـيـکـرد                 

به هر حال پدر چيـزي کـم نـمـي         .   کيف ميکرد  
وکم کم من بدون ايـنـکـه دلـيـلـش رو           . گذاشت  

بدونم در هـمـون کـودکـي مـي ديـدم دوسـتـان                   
دخترم از من کناره مي گـرفـتـن چـون مـن بـا                  
برادرم و پسرهاي محله همبازي بودم و اونـهـا            

ولي مـن    .   عروسک به بغل با هم بازي ميکردن      
هميشه اسباب بازيـهـام   چـيـزايـي بـود، کـه                    

البته خودم هم لذت مـي       . برادرم دوست داشت    
من و برادرم انقدر به هم وابسته بوديم که         .   بردم

مثل دو تا دو قلو شده بوديم يادم مياد وقـتـي             
مدرسه ميرفتيم  التماس ميکرديم که در يـک          
مدرسه باشيم ،انقالب  شده بود، کـم کـم مـن               
بزرگتر ميشدم ولي بي خيال دنيـا، داشـتـم بـه              
سن بلوغ نزديک ميشدم،و با ظاهر شدن عالئـم    
بلوغ در ظاهر کم کم متوجه ميشدم نـگـاه هـا              
طور ديگري است من هنوز حجاب نـداشـتـم و         
با برادرم به فروشگاه ميرفتيم اما کم کم نـگـاه            
مشتري ها که هـمـه مـرد بـودن، اکـثـرا بـرام                    
سنگين و ازار دهنده بود بدون اينـکـه عـلـتـش         

کم کم ديگه شوق فروشگاه رفتن رو        .     رو بدونم 
ترجـيـحـا خـونـه مـي مـونـدم و                 .   ازدست دادم 

کشيده ميشدم به سمت بازي هـاي دخـتـرانـه،             
کمي هم خجالتي شدن، خودم رو از نـگـاه هـا               

ديگه وقتي بيرون مي رفـتـم       .   مخفي مي کردم  
دلم مي خواست خودمو بـپـوشـونـم بـا لـبـاس                 

مـا  .   هاي گشاد و حتي روسري سرم ميـکـردم           
هنوز در عالم کودکي بوديم بـرادرم بـه خـاطـر              
وابستگيش به من اون هم خونه مي موند و بـا           

جامـعـه مـن رو پـس           .   ما خاله بازي مي کرد     

نـمـي خـوام      .   ميزد کـه مـن حـريـمـي بسـازم                 
داستان رو طوالني کنم  ولي در اين زمـان مـا         
مجبور شديم به دليل مشکالتي که نمي خـوام       
بازش کنم و ارتباطي به بحث نداره مجبور بـه            
ترک واليت شديم اون هم يـک شـهـر مـذهـبـي،                

، .   يعني مشهد  مشکالت فراواني پيش اومد      
بله جامعه بي رحم نه تـنـهـا مـن روآرام ،آرام،                

ودر اجتماع حقي بـرام قـائـل نـمـي             .   پس ميزد 
بلکه آثار اون آنقدر عميق وبـي رحـم بـود              .   شد

کــه بــر روابــط خــونــي و خــانــوادگــي هــم اثــر               
 .گذاشت 

زندگي دريک اجتماع ومحيط مذهبي نه تنهـا        
حقوق انساني زنان پايمال مي شود رشد ونـمـو          
در اين محيط باعث شد برادرم  هم خـيـلـي از              
حقوق من و خواهرانم رو پايمال کـنـه و تـحـت               
تاثير محيط خيلي از آزادي هاي ما رو بگيـره          

امـا  . چون جامعه به او ياد داده بود مرد اسـت            
ما بخاطر همان گوشه چشـمـي کـه  اول ديـده                
بوديم، از حق برابر، هـمـيـشـه جـنـگـيـديـم  و                     
ايستاديم،  و امروز که به مرز چـهـل سـالـگـي           
نزديک مي شوم  هنوز نـتـوانسـتـه ام حـتـي از                
برادرم گله کنم به خاطر  گـذشـتـه  چـرا کـه او                  
اکنون همان برادر مهرباني است که وقـتـي بـا             
هم همبازي بوديم او هم مثل ما زنان قـربـانـي             

ولي روزهـاي عـمـر       . فرهنگ غلط جامعه بود     
ما بر نميگردد افسوس حتي اجـازه نـداشـتـيـم             

جالب اينجاست زمـانـي کـه مـا           . عاشق شويم   
در مشـهـد  درگـيـر ايـن قضـايـا بـوديـم پـدر                        

پدر به خاطـر    . دستگير شده بود و در زندان بود        
وابستگـي بـه يـکـي از گـروه هـاي مـخـالـف                      

 !!!!! و پسر !!!!!حکومت در زندان بود  
 

به هر حال اين فقط اشاره کوتاهي بود بـه ايـن              
سوال که تبعيض جنيس را از کـي حـس کـردم          
ادامه ي اين داستان در عـرصـه ي جـامـعـه و                 
ازدواج در اين مقال واقعا نمي گنجه و بـاعـث            

 ...خستگي خوانند،
 

به نظر من تبعيض جنسي مشخصه جوامعـي        
است که در درجه ي اول خرافي و نـاآگـاه، ودوم             

 .ديني است
و براي ريشه کن کردن آن نياز به يـک پـااليـش               

و ايـن امـکـان پـذيـر            .     فرهنگي و ديني داريم   
نيست جز اينکه از پـايـه و اسـاس يـعـنـي از                    
آموزش و پرورش بايد شروع کرد و نسـلـي نـو              

و ان گـروهـي کـه سـنـي از آنـهـا                    . تربيت کرد   
گذشته و قابل تغيير نيستند بـايـد قـرنـطـيـنـه                

از لحاظ ارتباطات فرهـنـگـي بـا نسـل             .   شوند
 جديد ،

اما بـا    .   من بسيار به آزادي بيان معتقد هستم      
، هـمـيـشـه       | تاريخي که بر ملت مـا گـذشـتـه           

در .   چوب خرافات و حکم ديـن را خـورده ايـم              
اين مورد بسيار معتقد به ديکتاتوري هسـتـم           
که اشاعه خرافات و اجراي حکـم ديـن جـه در               
جامعه و در ابعاد کوچکتـر در خـانـواده بـايـد                

البتـه  .   باالترين  حکم مجازات را داشته باشد        
 منظور مجازات ازنوع آخونديسم نيست

 
و اما در رابطه به اين مسئله که از بيـن رفـتـن               
تبعيض جنسي  چه حد به آزادي و حقوق بـرابـر        
زنان کمک ميکند به نظر من پـاسـخ ادر خـود           
سوال نهفته است وقتي تبعيض جنسي نبـاشـد         
يعني برابري  حقوق و داشتن آزادي همسان بـا            

 .مردان 
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 تبريک سال نو

ــو                        ــت ــورن ــران و آقســا در ت ــه ــه در ت ــاطــم ف
کانادا،همزمان و در يک روز با دستهاي پدر و          

هر دو مـرد قـاتـل          !  همسرشان به قتل رسيدند 
ميگويند اينها بـي نـامـوس بـوده و بـه حـق                    

هر کس کـه ايـن     .   مردانگي ما تجاوز کرده اند 
اخبار را مي شنود، بالفاصله ميگويد از ايـن          

" اگر اسامـي زنـان        .   مثالها فراوان ميتوان زد   
را کـنـار     "     عزيز و مورد احترام مذهب اسـالم       

هم رديف کنيم ، که توسط مردان خـانـواده بـه       
قتل رسيده اند، هزاران هزار اسـم را خـواهـيـم              
ديد و اگر اسامي زناني را که توسط دسـتـگـاه            
دولـت، حـکـومـتـهـاي اسـالمـي و بـانـدهــاي                   
تروريست مدافع خـدا و پـيـغـمـبـر و مـذهـب                   
اسالم، کشته شده اند،  را کنار هم بگذاريد بـا     

اين دستگاه قتل و    .   ميليون طرف خواهيد شد   
تجاوز به حرمت انساني زنان در قـرن حـاضـر،            

 . ميکشد و به پيش ميرود
اسالم و همه مذاهب  دستگاه ايجاد وحشت و         
نفرت در جامعه بوده و مهمترين قربانيان آنهـا   

. در بين ضعيف تـريـن هـا در جـامـعـه اسـت                  
کودکـان در وهلـه اول، مـورد دسـت انـدازي                  
وسيع مذهب بوده و زندگيشان و شـانـس يـک           
زندگي توام با تجسس و تفکر و تصميم گيـري        
آگاهانه از آنها از همان روزهاي اول زندگيشان         

زنان و دخـتـران جـوان، بـخـش              . سلب ميشود 
ديگر جامعه هستند که امروزبـيـش از پـيـش             
جسم و جانشان لگد مال جنبـشـي ارتـجـاعـي            
شده اند که  با بِشرمي تمام ميکشد و به پيش           
ميرود ،وبا ايجاد ترس و وحشت، مـيـخـواهـد           

 . بماند و حکومت کند
در قلب کانادا ، مردي دخترش را ميـکـشـد ،        
به جرم اينکه حجاب را رعـايـت نـکـرده و بـه                  
محض خروج از خانه، چادر و مقـعـنـه را دور              

انداخته و بي حـجـاب بـوده اسـت، در تـهـران                  
کامران ،همسرش، عروس جواني را ميـکـشـد         

حـدس  "   که تازه ازدواج کرده، به اتهام ايـنـکـه            
و به ناموس مـن      "   ميزدم با کسي دوست است    

 !!! تجاوز کرده است
سوال اينست، چندين هزار نفر ديگـر بـايـد در             
خانه ها و در زندانها و در خيابانها و در اطـاق            
خوابها ، به قتل برسند، تا دنيا به اين جنـايـت           

سازمان يافته و به اين ناامني زنـان از طـرف              
جنبش ارتجاعي اسالمي و سنتهـاي ضـد زن        

 اسالمي ، پاسخ مناسبي را بدهد؟
جنبش اسالمي و اسالم سياسي ، يک جنـبـش          
جهاني است که با اين جنايات وحشيانه، زنـده         

. است و نفس مـيـکـشـد و قـدرت مـيـگـيـرد                   
مذهب اسالم ، مذهب تبديل کـردن افـراد بـه              
قاتلين سرفرازي است که در آن دنيا ، به دلـيـل    
جنايت روانه بهشت شـده و اجـازه تـجـاوز بـه                 

 . زنان بيشتري را از خداي خود ميگيرند
امروز ديگر وقت اعتراض رسمي و عـلـنـي و             
واضح و بدون لکـنـت زبـان بـه ايـن جـنـايـات                    

هيچ مردساالر و مرتـجـعـي و      . وحشيانه است 
هيچ دولت و آخوند سـاديسـتـي نـبـايـد اجـازه               
داشته باشد بـيـش از ايـن جـنـايـت آفـريـده و                     

زنـان  .   حرف بـزنـد  "   ناموس"   سربلند از دفاع از     
و دختراني را که دستهاي پدر و هـمـسـرشـان،              
آلت قتاله شده و يا از کارد آشپزخـانـه وحشـت           
دارند که روزي گـردن آنـهـا را بـبـرد، زنـان و                     
دختراني که مجبورشان مي کنند، خـودکشـي        
کنند، از ما انتظـار دارنـد، کـارِي بـکـنـيـم و                   

 . حرفي بزنيم 
درايران و عراق و افغانستان و حـتـي در قـلـب            
اروپا ، صدها زن و دختر جوان از وحشت قتـل           
ــه هــا تــوســط وابســتــگــان خــود و                    در خــان
عزيزانشـان، فـراري شـده و مـخـفـي زنـدگـي                   

 . ميکنند
بايد بـا صـداي       .   بايد به ياري اين زنان شتافت     

بلند عليه مذهبي و فرهنگي بود کـه زنـان را             
" نـامـوس  "   انسان حسـاب نـکـرده و آنـهـا را                  

" بـايـد ايـن کـلـمـه             .   مردان تعريـف مـيـکـنـد        
را که نفرت آور و مـمـلـو از خـون و                 "   ناموس

بايـد  . جنايت است را از فرهنگ لغت پاک کرد 
بـا شــجـاعــت بــر روي مـذهــب، ســنـت و يــا                   
فرهنگي که به انسـانـهـا اجـازه قـتـل  داده و                    
چنين شسشوي مغزي ميکند، تف کـرد و آن           

 . را با قدرت تمام پس زد
. اسالم بخشي از لمپـنـيـزم در جـامـعـه اسـت                

اسالم مذهب ترور و وحشت و قـتـل انسـانـهـا               
است و اسالم سياسي امروز با تکيه بـه ارتـش        
و اسلحـه و زنـدان و اعـدام و سـنـگـسـار در                       

در مـقـابـل      .   بخشي از جهان حکومت ميکند    
اينها بايد ايستاد و به يـاري زنـان و دخـتـران                 
دربند در زندان خانواده و در ممالک اسالم زده          

 . شتافت

اين جنبش اعتـراضـي درايـران و کشـورهـاي              
اسالم زده ودر دنيا امروز سربلـنـد کـرده و بـه                 
پيش مـيـرود بـه ايـن جـنـبـش روشـنـگـري و                      
اعتراض سياسي بايد پيوسـت و بـايـد کـمـک               
کرد کـه جـنـبـش اسـالمـي و مـردسـاالري و                    

 . لمپنيزم را کامال عقب برانيم
 مينا احدي 
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 " سازمان دفاع از حقوق زن
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و شـروع سـال         2007دراتمام سال    
جديد اين چشم انـداز وجـود دارد            
که حرکت مردم در ايـران اعـم از             
مبارزات کارگـران ، جـوانـان ، و             
زنان برعليه اين آپارتايـد جـنـسـي          
هر چه بيشتر بهم تـنـيـده  شـود و               
رنگ و لعاب هر جه بيـشـتـر تـوده            
اي برابري طلبانه ، غير اسالمي ،       
راديکال و سرنگوني طـلـب بـخـود         

ايـن مـبـارزات در پـروسـه            .   گيرد  
تکاملي خود به يک حـرکـت بـيـن            

المللي تبديل شده است که نه تنها       
تـاثــيـر خـود را در ايـران  بــلـکــه                  
حرکتي تاثير گذار در دنيا خواهـد        

 .بود 
اين مبارزات با ايـن مـاهـيـت بـه              
حمايت همه  ما، در غـالـب بـيـن             
الــمــلــلــي بــراي گــلــوبــالــيــزه شــدن        

 . خود،نياز دارد 
رهائي همه انسانها ، بـخـصـوص          
زنان در ايران در گـرو سـرنـگـونـي             
آپارتايد جنسي در ايـران اسـت و            

ايــن نــوع مــبــارزات ســرنــگــونــي         
طلبانه ، بايد در سطح بين المللـي        

 .مطرح و حمايت شود 
عـلـيـه    " درخاتمه  از طرف سازمان     

آرزوي يـک سـال شـاد ،            "   تبعيض
موفق براي همگي شما را داريم و        
اميدواريم که بتوانيم  بـا نـيـرو و              
روحيه هر چه قويتر براي حـمـايـت          
از  مبارزات مردم در ايران ، بـراي         
سرنگوني جمهوري اسالمـي ، بـه         

 .  برويم 2008پيشواز سال 

 
 زنده با آزادي  و برابري

مرگ بر آپارتايد جـنـسـي در         
 ايران
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